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णनवेदन– 
 

आध हनक शासे्त्र, ज्ञानहर्ज्ञाने, िंत्र आहि अहियाहंत्रकी इत्याहद के्षत्रािं त्याचप्रमािे िारिीय प्राचीन 
संस्कृिी, इहिहास, कला इत्याहद हर्षयाि मराठी िाषेला हर्द्यापीठाच्या स्िरार्र ज्ञानदान करण्याचे 
सामर्थयव यार् ेहा उदे्दश लक्षािं घेऊन साहहत्य–संस्कृिी मंडळाने र्ाङ्मय हनर्ममिीचा हर्हर्ध कायवक्रम हािी 
घेिलेला आहे. मराठी हर्श्वकोश, मराठी िाषेचा शद्बकोश, मराठी र्ाङ्मयकोश, हर्ज्ञानमाला, 
िाषािंरमाला, आंिरिारिी–हर्श्विारिी, महाराष्ट्रेइहिहास इत्याहद योजना या कायवक्रमाि अंििभवि केल्या 
आहेि. 

 
२. हशक्षिाच्या प्रसाराने मराठी िाषेचा हर्कास होईल ही गोष्ट िर हनर्मर्र्ादच आहे. पि मराठी 

िाषेचा हर्कास होण्यास आिखीही एक साधन आहे आहि िे साधन म्हिजे मराठी िाषेि हनमाि होिारे 
उत्कृष्ट र्ाङ्मय हे, होय. जीर्नाच्या िाषेिच ज्ञान ससं्कृहिकत्याचे अहधष्ठान ियार व्हार् ेलागिे जोपयवन्ि 
मािसे परकीय िाषेच्या आश्रयाने हशक्षि घेिाि, कामे करिाि र् हर्चार व्यक्ि करिाि, िोपयवन्ि हशक्षि 
सकस बनि नाही. संशोधनाला परार्लंहबत्र् राहािे र् हर्चाराला अस्सलपिा येि नाही, एर्ढेच नव्हे िर 
र्गेाने र्ाढिाऱ्या ज्ञानहर्ज्ञानापासभनच सर्वसामान्य मािसे र्हंचि राहिाि. मराठी िाषेला हर्द्यापीठीय 
िाषेचे प्रगल्ि स्र्रूप र् दजा देण्याकहरिा ंमराठीि हर्ज्ञान आहि िंत्रहर्ज्ञान, ित्त्र्ज्ञान र् सामाहजक शासे्त्र 
या हर्षया र्रील संशोधनात्मक र् अद्यार्ि माहहिीने य क्ि अशा गं्रथाचंी रचना मोठ्या प्रमािार्र होण्याची 
आर्श्यकिा आहे. 
 

 
३. संस्कृि र् अन्य िारिीय िाषािंील आहि त्याचप्रमािे इगं्रजी, फ्रें ोोच, जमवन, इटाहलयन, 

रहशयन, ग्रीक, लँटीन इत्याहद पहिमी िाषािंील अहिजाि गं्रथाचें र् उच्च साहहत्यामधील हर्शषे हनर्डक 
प स्िकाचें िाषािंर ककर्ा साराशं अन र्ाद अथर्ा हर्हशष्ट हर्स्िृि गं्रथाचंा आर्श्यक िेर्ढा पहरचय करून देिे 
हा मंडळाच्या र्ाङ्मयीन कायवक्रमािील िाषािंरमालेचा उदे्दश आहे. 

 
४. िाषािंर योजनेिील पहहला कायवक्रम मंडळाने आखभन, ज्यानंा अग्रक्रम हदला पाहहजे अशी 

पािात्य र् िारिीय िाषािंील स मारे ३०० प स्िके हनर्डली आहेि. होमर, व्हर्मजल, एस्स्कलस्, 
ऑहरस्टोफेनीस, य हरहपडीस्, प्लेटो, आँहरस्टाँटल, थाँमस् अँक्वाइनस्, न्यभटन, डार्मर्न, रुसो, कान्ट, 
हेगल, जॉन स्ट अटव हमल, गटे, शके्सहपअर, टॉलस्टॉय, दोस्िएक्सी, कॅहसरेर, गाडवन व्ही. चाईल्ड 
इत्याहदकाचंा या िाषािंरमालेि समार्शे केला आहे. ससं्कृिमधील र्दे, उपहनषदे, महािारि, रामायि, 
िारिाचे नाट्यशास्त्र, संगीि रत्नाकर ध्र्न्यालोक, प्राकृिािील गाथासप्िशिी, हत्रपीटकािील हनर्डक 
िाग इत्याहदकाचंीही िाषािंरमालेि समार्शे केला आहे. 

 
५. िाषािंरयोजनेखाली मंडळाने आिापयवन्ि ३८ अहिजाि गं्रदाचंी िाषािंरे प्रकाहशि केली आहेि. 

जॉन स्ट अटव हमलचे “On Liberty”, रुसोचे “Social Contract”, एम. एन. रॉयची “Reason, 
Romanticism & Revolution” र् “Letters from jail”, स्िाहनस्लार्स्कीची “An Actor Prepares”, र् 
“Building a Character” ि स््नेव्हचे “Fathers & Sons”, रायशनेडासचे “Rise of Scientific 
Philosophy”, गन्नर हमलदालचे “Economic Theory and Underdeveloped Regions”, िारिरत्न कै. 
पा.ं र्ा. कािे याचें “History of Dharmashastra”, कोपलँडचे “Music & Imagination”, बन्रॉन्ड 
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रसेलचे “Religion & Science”, िेरज्ञागीचे “Theoretical Soil Mechanics”, हर्शाखादन्िाचे 
“म द्राराक्षसम्”, िरिम नींचे “िरिनाट्यशास्त्र” (अध्याय ६ र् ७ आहि अध्याय १८ र् १९ ि हनकोलाय 
मन चीचे “Storia Do Mogor”, ऑ. से हमन  हलहखि “Socialism Vs. Capitalism” 

 
६. आध हनक रै्द्यकशास्त्र, औषधी हर्ज्ञान र् हचहकत्सापद्धिी यारं्र मराठी िाषेि उल्लखेनीय गं्रथाचंा 

अिार् आहे. पािात्य औषधी हर्ज्ञान र् हचहकत्सा पद्धिी र् बरीच प्रगि अर्स्थेि आहे र् या हर्षयार्रील गं्रथ 
बह िाशं इंग्रजी िाषेिच िारिीय र्ाचकास उपलब्ध आहेि. िारिीय औषधीहर्ज्ञान र् रै्द्यकशास्त्राला 
आय रे्दाचे पाठबळ असले िरी आध हनक हचहकत्सेि पािात्य औषधी हर्ज्ञानाचाच प्राम ख्याने अर्लंब केला 
जाि आहे. िसेच, िारिीय हर्द्यापीठामंध्येहह या हर्षयार्र इंग्रजी माध्यमािभनच हशक्षि हदले जाि आहे. 
आध हनक ज्ञानहर्ज्ञानाच्या सर्व के्षत्राि मराठी िाषेला समथवपिे संचार करिा यार्ा म्हिभन हिच्या हर्कासाची 
जी योजना मंडळाने हािी घेिली आहे, त्या योजनेमध्ये मराठी िाषेि पािात्य औषधी हर्ज्ञान, 
हचहकत्सापद्धिी आहि रै्द्यकशास्त्र या हर्षयारं्रील प स्िकाचं्या प्रकाशनाचा समार्शे आहे. या हर्षयार्र 
मंडळाने डॉ. बोमॉ याचें “Medicine : Essentials for Practitioners & Students” या प स्िकाचा मराठी 
अन र्ाद “पािात्य रोग हचहकत्सा या हशषवकाने १९७३ साली प्रकाहशि केला. डॉ. के. एम्. मसानी हलहखि 
“A Text–book of Obstetrics” या गं्रथाचा मराठी अन र्ाद “प्रसभहिशास्त्र” प्रकाशनाच्या र्ाटेर्र आहे. 

 
७. प्रस्ि ि अन र्ाद डॉ. के. एम. मसानी याचं्या “A Text–book of Gynaecology” या गं्रथाचा 

असभन िो डॉ. मध कर रानडे यानंी केला आहे “स्त्री–रोग–हचहकत्सा” या हशषवकाने सदर अन र्ाद मंडळाच्या 
िाषािंरमालेि प्रकाहशि करिानंा मंडळास आनंद होि आहे. सदर अन र्ाद प्रकाहशि करण्यास अन मिी 
हदल्याबद्दल मभळ प्रकाशक पॉप्य लर प्रकाशन, म ंबई या प्रकाशन–संस्थेचे मी आिार मानिो. 

 
र्ाई (लक्ष्मिशास्त्री जोशी) 

आहश्वन २५, शके १८९९ अध्यक्ष, 

हदनाकं १७ ऑक्टोबर, १९७७. महाराष्ट्र राज्य साणहत्य – सांस्कृती मांडळ 
–⬤– 
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ग्रांथकत्यािे णनवेदन 
 

मी ही जी प स्िके हलहहिो, त्याच्या पाठीमागे थोडा इहिहास आहे. काही र्षापभर्ीची गोष्ट. 
ॲलोपॅहथय रै्द्यक शास्त्राशी, हर्शषेिः त्याच्या हचहकत्सा पद्धिीशी िोंड ओळख असार्ी अशी मनीषा 
आय रे्हदक पद्धिीने व्यर्साय करिाऱ्या काही रै्द्यानंी मजजर्ळ व्यक्ि केली. पहहला प्रयत्न म्हिभन, मी 
त्याचं्यासाठी इजेंक्शन हचहकत्सा या हर्षयार्र पाच व्याख्याने हदली. त्या व्याख्यानामं ळे रै्द्याचंी इजेंक्शन 
हचहकत्सेशी चागंल्या प्रकारे िोंड ओळख झाली असार्ी, व्याख्यानानंा हमळिारा प्रहिसाद र् त्यानंिरची 
चचा, यार्रून माझी अशी समजभि झाली. रै्द्य लोकानंा हकिी फायदा झाला असेल, िो असो;  परंि  माझ्या 
मनािं मात्र एक प्रकारचा आत्महर्श्वास हनमाि झाला. प्रयत्नपभर्वक ियार केलेल्या मराठी ॲलोपथीय रै्द्यक 
गं्रथाचें चागंले स्र्ागि होईल, अशी खात्री र्ाटभ  लागली आहि याचा पहरपाक म्हिजेच मी हलहहि असलेली 
प स्िके होि. 

 
मराठी ककर्ा संस्कृि िाषेच्या माध्यमािभन हशक्षि घेिाऱ्या रै्द्यकशास्त्राच्या अभ्यासकासंाठी, उत्तम 

दजाची पाठ्यप स्िके मराठी िाषेमध्ये उपलब्ध नसल्याम ळे, अशा हर्द्यार्थयांची फार मोठी अडचि होिे. 
हनदान संदिासाठी िरी एकादा प्रमाि गं्रथ हािाशी पाहहजे, ही त्याचंी मोठी गरज आहे हे लक्षािं घेऊन 
ॲलोपथीय हचहकत्साहर्षयक गं्रथ मराठीमध्ये हलहार् ेअसे ठरहर्ले. 

 
िज्ञाचं्या मदिीने असे गं्रथ स्र्िंत्रपिे हलहहिे अशक्य नाही. परंि  हे काम फार र्ळे खािारे, खचाचे 

र् व्यार्हाहरक दृष्ट्ट्या न परर्डिारे असे आहे याकरिा मी उत्तम अद्यार्ि गं्रथाचें अन र्ाद करण्याचे 
ठरहर्ले. 

 
ॲलोपथीय रै्द्यक शास्त्र आन्िरराष्ट्रीय असले, िरी त्यामध्ये थोडेफार स्थाहनक स्र्रुपाचे फेरफार 

येिे अटळ असिे. याहशर्ाय इंग्रज लेखकाचं्या िोडीचीच प स्िके िारिािील िज्ञ डॉक्टरानंीही प्रहसद्ध 
केलेली आहेि. ही प स्िके मेहडकल कॉलेजमधील हर्द्याथी दजेदार पाठ्यप स्िके म्हिभन र्ापरिाि. २–३ 
र्षांिच या प स्िकाचं्या नर्ीन आरृ्त्ती हनघि असिाि. यार्रून प स्िकािील हर्र्चेनाचा आहि हर्षयाचा 
अद्यार्त पिा स्पष्ट होिो. यादृष्टीनेच िारिीय िज्ञ लेखकाची प स्िके अन र्ादाकरिा हनर्डली आहेि. याचे 
आिखी एक कारि म्हिजे, या लेखकाचं्या प स्िकामंध्ये िरपभर समपवक आहि चागंली हचते्र असल्याम ळे, 
हर्षयाचे हर्र्चेनही चागंले स बोध झाले आहें. 

 
यापभर्ी “पािात्य–रोग–हचहकत्सा” (Medicine) या नार्ाने (मभळ लेखक डॉ. जी. इ. बोमा) माझे 

पहहले अन र्ाहदि प स्िक प्रहसद्ध झाले. त्याला प्रहिसादही उत्तम हमळि आहे. आिा, “स्त्रीरोग–हचहकत्सा” 
हे द सरे प स्िक प्रहसद्ध होि आहे. म म्बईिील स प्रहसद्ध स्त्रीरोग हचहकत्सक. डॉ. के. एम्. मसानी याचं्या “A 
Textbook of Gynaeeology” या प स्िकाचा हा अन र्ाद आहे. 

 
िारिीय िाषामंध्ये रै्द्यक शास्त्रारं्रील गं्रथाचंा अन र्ाद करिाना यो्य र् एकरुप पहरिाषा याचंी 

अडचि नेहमीच जािर्िे. यासाठी मी आय रे्दामंध्ये रुढ असलेली पहरिाषा र् त्याचप्रमािे ‘आय र्मर्ज्ञान 
शद्बार्ली’ “सेंरल कहदी हडरेक्टोरेट” यानंी प्रहसद्ध केलेला पाहरिाहषक शद्बसंग्रह, याचंा उपयोग केलेला 
आहे. या प स्िकाि र्ापरलेली पहरिाषा स्पष्ट व्हार्ी म्हिभन, अशा शद्बाचं्या प ढे कंसाि, त्या शद्बाचा पयायी 
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इंग्रजी शद्ब हदला आहे. त्याचप्रमािे प स्िकाच्या शरे्टी इंग्रजी – मराठी अशी पहरिाहषक शद्बार्लीही हदली 
आहे. त्याम ळे अभ्यासकाचंी कोििीही अडचि होिार नाही. 

 
हे प स्िक हर्द्याथी र्गाला िर उपयोगी पडेलच, पि रै्द्यक व्यर्साय करिाऱ्या डॉक्टरानंा या 

हर्षयाचे आपले ज्ञान अद्यार्ि ठेर्ण्याच्या दृष्टीनेही असा एक प्रमाि गं्रथ हािाशी असिे सोयीचे होईल. 
त्याचप्रमािे नहसिंग व्यर्सायािील हर्द्यार्मथनींनाही हे प स्िक मराठी िाषेि असल्याम ळे समजार्याला सोपे 
जाईल, िर आय रे्हदक रै्द्यानंाही हे प स्िक एक संदिवगं्रथ म्हिभनही उपय क्ि ठरेल. 

 
याच हेिभने र्रील र्ाचक र्गव डोळ्याप ढे ठेर्भन आिखी काही अद्यार्ि द्यक गं्रथाचंा अन र्ाद 

करण्याचे कायव चालभ  आहे. या प स्िकाच्या पाठोपाठ ‘प्रसभहिहर्द्या’ या नार्ाने, डॉ. के. एम्. मसानी याचं्या 
“A Textbook of obstetrics” या प स्िकाचा अन र्ाद प्रहसद्ध होईल. नंिर चौथे प स्िक ‘संहक्षप्ि 
शल्यहचहकत्सा’ या नार्ाने प्रहसद्ध होईल. हा “Bailey & Loveʼs short practice of surgery” या 
प स्िकाचा अन र्ाद आहे.  

 
मी, जरी ही प स्िके हलहहि असलो, िरी िी प्रहसद्ध करिे माझ्या आर्ाक्या बाहेरचे होिे. परंि  

महाराष्ट्र राज्य “साहहत्य आहि संस्कृकि मंडळाने” ही प स्िके प्रहसद्ध करार्याचे ठरहर्ले. त्याप्रमािे, त्या 
मंडळाकडभन िी प्रहसद्ध होि आहेि. याकरिा मी ‘साहहत्य संस्कृहि मंडळाचा’ हर्शषेिः मंडळाचे अध्यक्ष 
िकव िीथव श्री. लक्ष्मिशास्त्री जोशी आहि सचीर् श्री. राजाध्यक्ष याचंा अत्यिं ॠिी आहे. 

 
त्याचप्रमािे डॉ. के. एम्. मसानी यानंी आपल्या प स्िकाचा अन र्ाद करण्याची परर्ानगी 

हदल्याबद्दल मी त्याचंाही फार आिारी आहे. त्यानंी आपल्या प स्िकािील हनरहनराळ्या फोटोबद्दल, त्या त्या 
डॉक्टराचें आिार मानलेले आहेिच, मीही त्या सर्ांचा आिारी आहे. 

 
माझे हमत्र प्रो. प. म. बरे्, यानंीही मला र्ळेोर्ळेी मोलाची मदि केली, त्याचंाही मी फार आिारी 

आहे. 
 
माझे हस्िहलहखि कै. डॉ. हरीिाऊ हटळक आहि डॉ. (सौ.) काशीबाई साठे यानंी संपभिव र्ाचभन, 

त्याि हकत्येक मोलाच्या स धारिा स चहर्ल्या याबद्दल त्याचंाहीं मी अत्यंि ॠिी आहे. 
 

मधुकर रानडे 
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िांड १ ला 
 

शरीरणवज्ञान, भु्रि णवज्ञान व व्यांगे 
(Anatomy, Embryology and Mulformations.) 

 
प्रकरि १ 

 
स्त्रीच्या जननेंणद्रयाांिी रिना 

(Anatomy of Female Genital organs) 
 

योणन बाह्य भाग– ‘व्हल्वव्हा’ (Vulva) 
 

ज्याला इंग्रजीि ‘व्हल्व्हा’ असे म्हटले जािे, त्याि स्थभल िगोष्ठ (labia majora), लघ  िगोष्ठ 
(labia minora), योहनकलग (clitoris), योहनपटलासहहि योहनम ख, “बाथोहलन” गं्रथी र् बाह्य मभत्रद्वार 
(external urethral orifice), इिके िाग येिाि. (आकृहि १) 

 
स्थूल भगोष्ठ – (labia majora) – योनीच्या बाहेरच्या बाजभस पि दोन्ही बाजभला दोन 

हत्रकोिाकृहि र् खाली हनम ळिे होि गेलेले असे हे िाग असभन िे प ढच्या बाजभस एकमेकाना हमळिाि. या 
िागाला मंदनाचल (mons veneris) म्हििाि. हे स्थभल िगोष्ठ पाठीमागच्या बाजभसही एकमेकानंा 
हमळिाि. त्याला पि सयंोहजका (posterior commissure) म्हििाि. या प्रत्येक िगोष्ठाच्या, दोन बाजभ 
असिाि. याचं्या बाहेरील बाजभर्र केस असिाि र् येथील त्र्चा आजभबाजभच्या त्र्चेशी सलं्न झालेली 
असिे (is continuous with the surrounding skin). आंिील बाजभ ही ग ळग ळीि, केशरहहि र् ग लाबी 
रंगाची असभन त्याि स्रर्िारे असे प ष्ट्कळसे स्नेहकपड (sebaceous glands) असिाि. 

 
स्त्री र्याि येण्याच्या र्ळेी ईस्रोजेन हॉरमोनच्या उद्दीपनाने स्थभल िगोष्ठाचंी पभिव र्ाढ होिे, र् आिवर् 

हनर्ृहत्तच्या र्ळेी (menopouse) त्याचा ऱ्हास होिो. (undergo atrophy). कौमायार्स्थेि हे दोन्ही िगोष्ठ 
मध्यार्र एकमेकानंा हमळिाि. त्याम ळे जर स्थभल िगोष्ठ एकमेकापंासभन दभर केले िरच लघ िगोष्ठ र् 
योहनम ख हदसभ शकिाि. पि म लें  झाल्यार्र मात्र व्हल्व्हाच्या आजभबाजभस असिारे मभलाधार स्नायभ 
(perineal muscles) जास्ि िािले गेल्याम ळे हे िगोष्ठ एकमेकापंासभन थोडे अलग होिाि र् त्याम ळे लघ  
िगोष्ठ र् योहनम ख हदसभ शकिे. त्याच प्रमािे आिवर्हनर्हृत्त नंिर हे िगोष्ठ कृश होि असल्याम ळे योहनम ख 
हदसभ शकिे. 
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आकृणत १ : – बाह्य जननेहद्रयें १ योहनकलगाचे हशश्न म ंडच्छद (prepuce); २ योहनकलग; ३ योहनकलग बंध (fracnum 
of clitories) ४. प्रधाि; ५. स्थभल िगोष्ठ; ६. बाह्यमभत्र द्वार; ७. लघ  िगोष्ठ; ८. योहन म ख ९. नौकाि खाि (fossa 
maviecularis);  १० िगाजंली (fourchette); ११ ग द. 
 

याचंी बाहेरील बाजभ त्र्चेची असल्याम ळे त्र्चेर्र होिारे रोग या हठकािीही होिाि. या स्थभल 
िगोष्ठािं रज्ज बंधाचा (Round ligament) शरे्ट होिो. या बधंाबरोबर कहटबंधाच्या पोकळीिील 
रक्िर्ाहहन्या र् रसर्ाहहन्या येिाि. याम ळे, जर गिाशयाला मभलिभि काहसिंनोमा (primary carcinoma) 
झाला िर काही र्ळेा िो रसर्ाहहन्यारं्ाटें इिरत्र पसरून जाघेंिील रसगं्रथीची र्ाढ होिे (secondary 
enlargement). 

 
उदरािंरर्षे्टनाची (peritoneum) एक नहलकार्जा घडी र्कं्षि नहलकेि (inguinal canal) काही 

अंिरापयिंि आंि हशरिे. त्याला नक नाल (canal of Nuck) म्हििाि. ही उदरािंरर्षे्टनाची नहलकार्जा 
घडी गिाि हदसभन येिे (present in foetus) पि प्रौढािं िी नाहहशी होिे. पि जर ही अशीच राहहली िर 
र्कं्षिस्थ रृ्हद्ध (inguinal hernia) ककर्ा नक ची सद्रर्नालरृ्हद्ध (hydrocele of the canal of Nuck) होिे. 

 
लघु भगोष्ठ (labia minora) : हे दोन्ही बाजभस एकेक असभन हे स्थभल िगोष्ठाचं्या आिंील बाजभस 

असिाि. हे मऊसर असभन त्याि प ष्ट्कळ प्रमािाि स्नेहकपड असिाि. प ढच्या बाजभस प्रत्येकाचे दोन िाग 
होिाि. र्रचा िाग (anterior fold) योहनकलगाच्या र्रून जाऊन, द सऱ्या बाजभकडील िागाशी मध्यार्र 
संल्न होिो, र् हशश्नाग्रच्छदासारखा िाग (sort of prepuce) ियार होिो. पाठीमागचा िाग 
योहनकलगाच्या खालभन जािो र् द सऱ्या बाजभकडील िागाशी मध्यार्र हमळिो. लहान म लींि स्थभल िगोष्ठ 
पभिव हर्कहसि झालेले नसल्याम ळे या घड्या (folds) त्या मानाने मोठ्या िासिाि. 

 
काहीर्ळेा ं हे लघ  िगोष्ठ लंबायमान होिाि र् रृ्हद्ध पार्िाि. काही र्ळेा ं हे जािहह असिे 

(congenital) र् अशा र्ळेी त्या हठकािी कंड स टभन लहान म लींि हस्िमथै नाची संर्य जडिे. 
 
योणनकलग (clitoris) : हे प रुषािंील हशश्नासारखे पि हस्त्रयािंील अर्शषेरूप (rudimentary) 

कलग होय. हे उत्थानक्षम असे कलग असभन त्याला रक्िाचा र् संर्देनार्ाहक मज्जािंिभंचा िरपभर प रर्ठा 
असिो. िे मध्य रेषेर्र असभन लघ  िगोष्ठाच्या प ढच्या बाजभला झालेल्या दोन पाप द्र्ािं र्सलेले असिे. 
प रुष कलगा सारखेच त्यार्र त्र्चेचे आर्रि (prepuce) असिे. 
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िे उत्थापक ऊिकाने (erectile tissue) बनलेले असल्याम ळे र् त्याला संर्देना र्ाहक मज्जािंिभंचा 
र् रक्िाचा िरपभर प रर्ठा होि असल्याम ळे संिोगाि ककर्ा हस्िमथै नाि िे महत्र्ाचे इंहद्रय ठरिे. 

 
उपवृक्क प्रान्तस्था (adrenal cortex) र् बीजकोष याचं्या प स्त्र् हनमाि करिाऱ्या अब वदाम ळे 

(masculinizing tumours) योनीकलगाची रृ्हद्ध होिे. उियकलगीिही (hermaphrodites) रृ्हद्ध हदसभन 
येिे. 

 
बाथोणलन ग्रांथी (Glands of Bartholin) या प रुषािंील ‘कौपर’च्या गं्रहथसदृष अशा हस्त्रयािंील 

गं्रथी होि. या योनीच्या खालच्या िागाि असिाि. प्रत्येक गं्रथी ही लहानसर, लंबगोल असभन िी 
योहनम खाच्या बाजभस नहलकेने येऊन उघडिे. िी प ष्ट्कळशा लहान लहान नहलकानंी बनलेली असभन, त्या 
नहलकाचंी अंिःत्र्चा स्िंिाकार उपकलेने बनलेली असिे (lined by columnar epithelium). या गं्रथीचा 
स्त्रार् पािळ, स्र्च्छ, श्लेष्ट्माय क्ि असिो. 

 
ज्या र्ळेी स्त्री सिंोगास प्ररृ्त्त होिे, त्यार्ळेी या गं्रथीिभन स्त्रार् पाझरून योहनबाह्य िाग ब ळब ळीि 

होिो. सामन्यिः ही गं्रथी हािाला लागि नाही. पि जर या गं्रथींि हचरकारी सदाहशोफ झाला 
(chronically inflammed) आहि प ष्ट्कळर्ळेा ही गोष्ट परम्याच्या संसगाने होिे–िर मात्र ही गं्रथी हािाला 
लागभ शकिे. जर दोन्ही बाजभकडील गं्रथींची रृ्हद्ध झालेली असेल, िर िे पभर्ी परमा (gonorrhoeal 
infection) झालेला असल्याचे द्योिक समजार्.े 

 
या गं्रथीच्या नहलकेचे िोंडही सामन्यिः हदसि नाही. पि त्याचा सदाहशोफ झाल्यास मात्र, 

योहनम खाच्या स्थानी याचा ग लाबीरंगाचा उंचर्टा हदसभन येिो (pink raised point). काहीर्ळेा िीव्र 
सदाहशोफाि या नहलकेि हर्द्रहध होिो, र् हचरकारी सदाहशोफाि सद्रर्गं्रथी (cyst) हनमाि होिे. 

 
योणनपटल (Hymen) –हे पटल योहनम खार्र पि िगोष्ठाचं्या थोडे आि असिे. हा साधारि ¼ 

सें. हमटर जाडीचा पडदा असभन, िो योहनम खाला अधवर्ट झाकभ न टाकिो. हे पटल शल्की स्िहरि 
(squamous stratified) उपकलेच्या दोन पडद्यानंी बनलेले असिे र् या दोन पडद्यािं रक्िर्ाहहन्याय क्ि 
संयोजी ऊिक (vascular connective tissue) असिो. 

 
प ष्ट्कळशा क माहरकािं हे पटल अधवचंद्राकृहि असभन, त्याचा खोलगट िाग प ढच्या बाजभस असिो 

(concavity directed forwards). पाठीमागच्या बाजभस हे पटल पभिव असिे. पि प ढच्या बाजभस 
चंद्रकोरीच्या कडेजर्ळ िे अपभिव असभन, त्या हठकािी योहनद्वार हदसिे. प्रथम संिोगािच हे पटल फाटभन 
जािे, पि काही हस्त्रयािं िे फक्ि िािले जािे. 

 
र्र साहंगिलेल्या गोष्टी जरी साधारिपिे हदसभन येि असल्या िरी पटलाचे हनरहनराळे प्रकार 

संिर्िाि. िे हछद्र रहहि असे पभिव पटल असेल. असे असल्यास स रू झालेला माहसक स्त्रार् बाहेर जाऊ 
शकि नाही. त्याम ळे योहन फ गि जािे. याला योहनरक्िसंचय (haematocolpos) म्हििाि. काहीि जरी 
हे पभिव पटल असले िरी त्याि काही हछदे्र असिाि. याला स हषर योहनपटल (cribriform hymen) 
म्हििाि. जरी या हछद्रामंधभन माहसक स्त्रार् बाहेर पडि असला िरी त्याने संिोगाला अडथळा होिो र् 
त्याम ळे िे शस्त्रहक्रया करून कापभन टाकार् ेलागिे. काही र्ळेा हे पटल फार जाड असिे र् संिोगकाळी िे 
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न सिे िािले जाऊन संिोग हक्रयेि व्यत्यय आििे. अशार्ळेी िे शस्त्रहक्रया करून कापार् ेलागिे. इिर 
सर्वसाधारि प्रकार म्हिजे र्लयाकार (annular) र् पटय क्ि (septate) असे होि. (आकृहि २) 

 

 
आकृणत २ योहनपटलाचे प्रकार.–अ. अहछहद्र; ब. स हषर; क. र्लयाकार; ड. पटय क्ि. 

 
योणन (Vagina) 

 
योहन ही ‘मभलर’ र्ाहहनीच्या (Mullerian duct) खालच्या िागापासभन बनलेली असिे. योनीच्या 

प ढच्या बाजभस बास्स्ि (bladder) र् मभत्रनहलका (urethra) असभन पाठीमागच्या बाजभस उपग द (rectum) 
असिो. योनीची अग्र र् पि किि एकमेकास हचकटभन असिाि. योनीमागव योहनम खापासभन र्रच्या र् 
पाठीमागच्या बाजभस जािो. िो हिरपा जाि असल्याम ळे, त्याच्या प ढच्या कििीची लाबंी ३ इचं असिे िर 
पाठीमागच्या कििीची लाबंी ४ इंच असिे. 

 
योनीमध्ये गिाशयाची ग्रीर्ा जाि असल्याम ळे योनीचे र्रचे छप्पर (roof) उलटे होिे (inverted). 

ग्रीर्मे ळे या खोलगट िागाचे प ढचा, पाठीमागचा र् दोन बाजभचे असे िाग होिाि. त्या प्रत्येकाला िोरहिका 
(fornix) म्हििाि. योनीच्या खालच्या िोंडाजर्ळ एक अधवर्ट पडदा असिो. त्याला योहनपटल म्हििाि. 
क माहरकािं र्रपासभन खालपयिंि पि मध्यार्रून जािारी अशी एक च िी असिे (longitudinal fold) र् 
यापासभन बाजभकडे जािाऱ्या अशा हकिी िरी च ण्या हनघिाि (Transverse folds). या अिंःत्र्चेच्या 
च ण्यानंा ‘रुगी’ (rugae) म्हििाि. म ले झालेल्या स्त्रीि (parous female) या िािल्या जाऊन नाहहशा 
होिाि. आिवर् हनर्ृहत्त नंिर (after menopause) र्यस्क हस्त्रयािंही या हदसभन येि नाहीि. 

 
योहनच्या प ढच्या कििीला लागभन पि खालच्या एक िृिीयाशं बाजभस मभत्रनहलका असिे र् र्रच्या 

अध्या िागाशी मभत्रबस्स्िचा िळ (base of the bladder) संल्न असिो. योनीच्या पाठीमागील कििीला 
लागभन पि कमीअहधक अिंरार्र उपग द असिो. योनीचा खालचा एक िृिीयाशं िाग र् उपग द याि 
मभलाधार कपड (perineal body) असिो. मधल्या एक िृिीयाशं उपग दाची प ढची किि संल्न असिे, िर 
योनीचा र्रचा एक िृिीयाशं िाग र् उपग द याि ड्लस कप्पा (pouch of Douglas) असिो. योनीच्या 
बाजभच्या कििी िोर्िाली मभलाधारस्नायभंचे र्षे्टन असिे र् त्याच्यार्र ग द उन्नमनी स्नायभचा जघनयोनी िाग 
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(pubovaginalis portion of the levator ani muscle) त्याला र्हेष्टिो. मभत्रर्ाहक (ureters) योनीच्या 
बाजभच्या र् प ढच्या िोरहिकानंा लागभन असिाि. 

 
योनीची अंिःत्र्चा सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासल्यास आय ष्ट्याच्या हनरहनराळ्या काली िी 

हनरहनराळ्या प्रकारची असल्याचे हदसभन येिे. म लगी र्याि आल्यापासभन िो आिवर्हनर्ृत्तीपयिंि 
(menopause) अंिःत्र्चा स्िहरि शस्ल्क (stratified squamous) ऊिकाची बनलेली असिे. आिवर् स रू 
होण्यापभर्ी र् आिवर् हनर्ृहत्तनंिर िी संक्रामी (transitional) ऊिकाची बनलेली असिे. या अंिःत्र्चेि जे 
फरक होिाि िे ईस्रोजेन होरमोनम ळे होिाि. योनीच्या अंिःत्र्चेि गं्रथी नसिाि. या अंिःत्र्चेच्या खाली 
संयोजी ऊिक असभन त्याला रक्िाचा िरपभर प रर्ठा असिो. या संयोजी ऊिकाच्या बाहेरच्या बाजभस 
अनैस्च्छक स्नायभचें (non-striated) आर्रि असिे. हे स्नायभ बाहेरच्या बाजभस उिे र् आिंील बाजभस 
र्ि वळाकृहि असिाि. योनीच्या म खार्र समाक ं चक स्नायभ (sphincter) असभन िो ऐस्च्छक (striated) 
असिो. 

 
योनी, ही प ष्ट्कळर्ळेा आघािाम ळे फाटण्याचा संिर् असिो (traumatic laceration) र् त्याम ळे 

होिारा रक्िस्त्रार्ही काहीर्ळेा अहििीव्र होिो (very profuse). जबरी संिोगाि (forcible coitus), 
बाळंिपिाि ककर्ा क्वहचि, पडल्याम ळेही (after a fall) योनी फाटिे. 

 
योनीला सर्वसाधारिपिे होिारा संसगव म्हिजे ‘हरकोमोनास’ (trichomonas) ककर्ा ‘मोहनहलआ’ 

(monilia) जंिभम ळे होिारा संसगव. पि प्रौढ हस्त्रयािं योनीची अंिःत्र्चा शल्की उपकलेची असल्याम ळे 
त्याचं्या योनीि गॉनोकॉकसचा ससंगव सहसा हदसभन येि नाही. पि आिवर् स रू होण्यापभर्ी म लींि र् आिवर् 
हनर्ृहत्तनंिर र्यस्क हस्त्रयािं मात्र गॉनोकॉकसचा संसगव होण्याचा संिर् असिो. कारि या काळाि योनीची 
अंिःत्र्चा संक्रामी उपकलेची असिे. लहान म लींि परमाजन्य योहनशोफ (gonococeal vaginitis) 
प ष्ट्कळर्ळेा हदसभन येिो. आहि आिवर् हनर्ृहत्तनंिर, जराजन्य योनीशोक होिो. 

 
योनीची मभलिभि अब िंदे (primary new growths) सहसा हदसभन येि नाहीि, पि गिाशय ग्रीर्चेा 

कार्मसनोमा प ढे चरि जाऊन मात्र योहन अब वद प ष्ट्कळ र्ळेा हदसभन येिे. 
 
योनीच्या प ढच्या बाजभस बस्स्ि र् मभत्रनहलका असल्याम ळे, योनीच्या प ढच्या कििीस इजा झाल्यास 

बस्स्ि ककर्ा मभत्रनहलका यानंाही इजा पोहोचण्याचा सिंर् असिो, र् मग बस्स्ि-योनीिगंदर (vesico-
vaginal) ककर्ा मभत्रनहलका-योनी िगंदर (urethro-vaginal fistula) होण्याचा संिर् असिो. जर 
पाठीमागच्या कििीला इजा झाली िर उपग दाला इजा पोहोचण्याचा सिंर् असिो र् मग उपगेद-
योहनिगंदर (recto-vaginal fistula) होण्याचा संिर् असिो योनीच्या प रोिागाजर्ळच मभत्रनहलका र् 
बस्स्ि असल्याम ळे, योनीच्या प रोिागाचे अधंः पिन झाल्यास त्याच बरोबर मभत्रनहलका र् बस्स्िपाि होिो 
(urethrocele and cystocele) र् अधोगिागाचे अधःपिन झाल्यास (prolapse of the posterior wall) 
त्याबरोबर उपग दाचे पिन होिे याला (rectocele) म्हििाि. 
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गभाशय 
 
गिाशय हा बस्स्ि र् उपग द याचं्या मध्ये. रंुद बंधाने (broad ligament) कहटबधंाच्या पोकळीि 

बाधंभन ठेर्लेला असिो. िो साधारिपिे ३ इंच लाबं, १½ इंच रंुद र् १ इंच जाड असिो. त्याच्य पोकळीची 
सर्व साधारि लाबंी २½ इंच असिे. ग्रीर्िेील पोकळीची लाबंी ¾ िे १ इंच र् गिाशयाच्या पोकळीची लाबंी १
½ इंच असिे. गिाशयाच्या स्नायभची जाडी र्र पासभन खालपयिंि हळभहळभ कमी होि जािे. ज्यानंा मभल 
झालेले नाही अशा हस्त्रयाचं्या गिाशयाची सर्व साधारि जाडी १½ इंच असिे. जशी म ले होिाि िशी याच्या 
कििीची जाडी र्ाढि जािे. 

 
गिाशयाचे दोन िाग समजले जािाि—र्रचा, त्याला गिाशयाचे शरीर म्हििाि, र् खालचा, 

त्याला गिाशय ग्रीर्ा (cervix) म्हििाि. ज्याहठकािी हे दोन्ही िाग एकमेकानंा हमळिाि, त्याला 
संयोजक (isthmus) म्हििाि. बाहेरच्या बाजभस हा िाग थोडा आर्ळलेला हदसिो, र् आंिील बाजभस या 
हठकािी ग्रीर्चेे अंिम वख (internal os) असिे. 

 
गिाशयाच्या शहरराचेही दोन िाग समजले जािाि, र्रचा ब ध्न िाग (the fundus) र् म ख्य शरीर. 

गिाशयाि उघडिाऱ्या दोन्ही रजोर्हनहलकाचं्या िोंडाना जोडिारी रेषा काढली, िर त्या रेषेच्या र्रचा 
िाग म्हिजे गिाशयाच्या घ मटाकृहि िाग, र् त्या रेषेचा खालचा िाग म्हिजे गिाशयाचे खरे शरीर होय. 
गिाशयाची आिंील पोकळी ही हत्रकोिाकृहि असभन, त्याचे िीन कोपरे म्हिजे रजोर्हनहलकाचंी दोन िोंडे 
र् हिसरा कोपरा म्हिजे गिाशयाचा ग्रीर्िेील िाग. ज्यानंा मभल झालेले नाही अशाचं्या गिाशयाची अग्रकिि 
र् पि किि (the anterior and posterior walls) एकमेकाजंर्ळ असिाि र् त्याि न सिी अव्यक्ि पोकळी 
(a potential cavity) असिे. म ले झाल्यानंिर हे प रोिाग र् पििाग एकमेकापंासभन थोडे दभर असिाि र् 
अशाि, गिाशयािील ही हत्रकोिी पोकळी हदसभन येिे. 

 
गिाशयग्रीर्चेेही दोन िाग धरले जािाि—एक योनीि असलेला र् द सरा योनीच्या र्रच्या िागाि 

असिारा. ग्रीर्चे्या र्रच्या िागापासभन गिाशयाचे शरीर स रू होिे र् ग्रीर्चेे खालचे टोंक म्हिजे 
गिाशयग्रीर्चेे बाह्यम ख (external os), मभल न झालेल्या हस्त्रयािं ग्रीर्चेे हे बाह्यम ख लहान र् र्ाटोळे 
असिे, र् मभल झाल्यार्र मात्र िे आडर् े असिे (transverse). ज्यानंा मभल झालेले नाही अशाि 
गिाशयग्रीर्ानाल (cervical canal). जेमिेम हदसभन येिो कारि त्याचे बाहेरचे म ख गच्च आर्ळलेले असिे. 
पि मभल झालेल्या हस्त्रयािं मात्र गिाशयग्रीर्चेे बाह्यम ख ज्यास्ि ख ले असल्याम ळे ग्रीर्ानालाचा खालचा 
िाग मात्र हदसभ शकिो. (आकृहि ३, ४) 
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आकृणत ३.–र्रून पाहिाना हदसिारी श्रोिीिील इंहद्रयें. १. हत्रक प्रोन्ि ंग; २. उपग द अर्ग्रहान्नन्त्र (recto-
sigmoid); ३. गिाशय; ४. बस्स्ि; ५. बीज कोश; ६. बीजर्ाहहन्या; ७. रज्जभबंध; ८. बीजकोश बंध; ९. मभत्रर्ाहक . 

 
आकृणत ४.x श्रोहिइंहद्रयाचंा च्छेदः १. हत्रकास्स्थ; २. अन हत्रक; ३. उपत्र ग द; ४. ग दनाल; ५. स्थभल िगोष्ठ; ६. लघ  
िगोष्ठ; ७. मभत्र नहलक; ८. जघन संघानक; ९. बस्स्ि; १०. गिाशय -बस्स्ि कप्पा (uterovesical pouch); ११. 
गिाशय; १२. योनी; १३. ड्लस कप्पा. 
 

रचना (structure) —गिाशय हा िीन आर्रिानी बनलेला असिो. अंिःत्र्चा, स्नायभ र् बाह्य 
आर्रि (serous coat). अंिःत्र्चा – याला गिाशयान्िःस्िर (endometrium) म्हििाि–िी 
साधारिपिे दोन हमहलहमटर जाड असिे. गिाशयाचे स्नायभ हे अनैस्च्छक स्नायभ असभन त्याि 
र्योमानाप्रमािे श्वेििंिभ कमीअहधक प्रमािाि असिाि. स्नायभचे आर्रि हे िीन थरानंी बनलेले असिे. हे 
बाहेरून आि असे िीन थर म्हिजे १. बाहेरील हा उभ्या स्नायभचंा पि पािळ थर असभन िो गिाशयाच्या 
घ मटार्रून प ढभन पाठीमागे जािो. प्रथम याच थराि सकंोचाना स रर्ाि होिे (contractions) र् मग िे 
सर्वकडे पसरिाि. म्हिभन यानंा ‘गहिहनमािा’ (pace maker) म्हििाि. २. मध्य थरािील स्नायभिंिभ 
रक्िर्ाहहन्या िोंर्िाली इंग्रजी आठाच्या आंकड्या सारखे ग ंडाळलेले असिाि. या थराम ळेच म ख्यिः 
गिाशयाची जाडी हनमाि होिे. ३. याच्या आिंील थर र्ि वळाकृहि स्नायभ िंिभंचा असिो र् िे ज्यास्ि करून 
रजोर्हनहलकाचं्या िोंडाजर्ळ र् ग्रीर्चे्या आिंील म खापाशी असिाि. म लगी र्याि येण्यापभर्ी हिच्या 
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गिाशयाि स्नायभिंिभंपेक्षा श्विेिंिभ (fibrous tissue) ज्यास्ि असिाि. पि िी र्याि आल्यापासभन िो 
आिवर्हनर्ृहत्त पयिंि श्वेििंिभच्या मानान स्नाय िंिभ ज्यास्ि असिाि र् प ढे आिवर्हनर्हृत्तनंिर परि स्नायभंपेक्षा 
श्वेििंिभचे प्रमाि ज्यास्ि असिे. अशा प्रकारचे फरक ईस्रोजेन होरमोनच्या पहरिामा म ळे होि असिाि. 

 
गिाशकग्रीर्चे्या अिंःत्र्चेचे आर्रि हे स्िंिाकार रोमािी ऊिकाने (columnar ciliated 

epithelium) बनलेले असिे. पि ग्रीर्चेा जो िाग योनीि असिो त्याच्या अंिःत्र्चेेचे आर्रि मात्र शल्की 
ऊिकाचे असिे. ग्रीर्िेही स्नायभ र् श्वेििंिभ एकमेकाि हमसळलेले असिाि. पि हे स्नायभ र् श्वेििंिभ, 
गिाशयाि जसे हनरहनराळे दाखहर्िा येिाि िसे येथे हनरहनराळे दाखहर्िा येि नाहीि. 

 
उदराांतरवेष्टनािे सांबांध (peritoneal relations) : उदर पोकळीचा प ढच्या बाजभस असिारे 

उदरािंरर्षे्टन (anterior parietal paritoneum) बस्स्िच्यार्रून खाली उिरिे. िेथभन ग्रीर्चे्या 
अंिरम खापयिंि जाऊन, र्र गिाशयाकडे र्ळभन, त्याच्या घ मटाकृहि िागार्रून पाठीमागे जाऊन 
गिाशयाचा पाठीमागील िाग, योनीच्यार्र असिारी गिाशय ग्रीर्चेी मागील बाजभ र् योनीच्या पाठीमागील 
कििीचा र्रचा एकिृिीयाशं िाग झाकभ न टाकिे. िेथभन र्र जाऊन उपग दाची प ढची बाजभ झाकभ न टाकि, र् 
अशा रीहिने र्ळिाना ड्लस कप्प्याचा िळ ियार होिो. (floor of the puoch of Douglas). गिाशयाच्या 
प ढच्या बाजभस असिारे उदरािंर र्षे्टन त्याच्या बाजभसही पसरिे र् त्याम ळे रंुदबधंाचा प ढचा स्िर ियार 
होिो. (anterior layer of the broad ligament). त्याच प्रमािे गिाशयाच्या पाठीमागील बाजभस असिाऱ्या 
उदरािंरर्षे्टनाने रंुद बधंाचा पाठीमागील स्िर ियार होिे. यार्रून असे हदसभन येिे की गिाशयाच्या दोन्ही 
बाजभकडील थोडा िाग या उदरािंर र्षे्टनाने झाकलेला नसिो. त्याच प्रमािे अहधयोहन गिाशयग्रीर्चेी 
प ढची बाजभ (supravaginal cegvl) र् योनीची प ढची बाजभ ही उदरािंर र्षे्टनाने झाकलेली नसिे. पि 
योनीचा पाठीमागील र्रचा एकिृिीयाशं िाग मात्र झाकलेला असिो. 

 
गिाशय कहटबधंाच्या पोकळीि अशा रीहिने बसहर्लेला असिो की त्याची मोकळे पिाने हालचाल 

व्हार्ी. गिारपिाि गिाशयाची प ष्ट्कळ र्ाढ होऊन िो उदरपोकळीि र्रपयिंि चढिो. त्याच प्रमािे बस्स्ि र् 
उपग द िरण्याने र् हरकामा होण्यानेही गिाशय इकडे हिकडे ढकलला जािो. ही जी गिाशयाची एर्ढी 
हालचाल होऊ शकिे त्याचे कारि म्हिजे, गिाशय हा सैल बधंनानंी बाधंलेला असिो. पि 
गिाशयग्रीर्लेा बाधंलेली बधंने मात्र त्याला स्स्थर ठेर्ण्याचा प्रयत्न करिाि र् गिाशयाला फार ककर्ा 
कायमचा स्थानभ्रष्ट होऊ देि नाहीि. जर ही बधंने ि टली ककर्ा फार सैल झाली िर गिाशय स्थानभ्रष्ट 
(prolapse) होिो. 

 
गिाशयार्र ईस्रोजेन होरमोनचा सारखा पहरिाम होि असिो. याच होरमोनम ळे म लगी र्याि 

आल्यार्र गिाशयाची पभिव र्ाढ होिे. त्याच प्रमािे आिवर् ककर्ा प्रजोत्पादनाच्या कायाि हर्कृहि होण्यासही 
हेच होरमोन कारिीिभि होिाि. 

 
दर हर्टाळाचे पाळीला गिाशयाची अिंरत्र्चा अंशिः गळभन पडिे, र् खालच्या िागापासभन प न्हा 

हनमाि होिें. त्याम ळे हचरकारी गिाशयाि न्िःस्िर शोफ (chronic inflammation of the endometrium) 
फारसा हदसभन येि नाही. पि ग्रीर्चेा आश कारी र् हचरकारीशोफ मात्र (acute and chronic–
inflammation of the cervix) प ष्ट्कळ प्रमािाि हदसभन येिो प ष्ट्कळ हस्त्रयािं हदसभन येिारा ‘श्वेिप्रदर’ 
(leucorrhoea) हा प ष्ट्कळ र्ळेा ग्रीर्चे्या कोित्या िरी हर्काराने हनमाि होिो. 
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गिाशयाची सौम्य अब वदे:–िंि स्नाय  अब िंदे (fibromyomata). ही गिाशय शरीरािं (body of the 

uterus) ज्यास्ि प्रमािाि हदसभन येिाि. ही अब िंदें होण्याचे कारि कदाहचि इस्रोजेन होरमोन असार्.े या 
सौम्य आब वदाचं्या मानाने गिाशयाची मारक आब वदे (malignant new growths) कमी प्रमािाि हदसभन 
येिाि. 

 
१ कार्मसनोमासारखी द दवम अब वदें ही ग्रीर्िे जास्ि प्रमािाि हदसभन येिाि, िर सौम्य अब वदें 

त्यामानाने कमी प्रमािाि हदसभन येिाि. फक्ि दहा टके्कच िािंर्ाब वदे ग्रीर्िे हनमाि होिाि. ग्रीर्िे 
कार्मसनोमा होण्याचे कारि प ष्ट्कळर्ळेा र्ारंंर्ार बाळंिपिाि होिारी इजा हे होय. 

 
गिाशय र् ग्रीर्ा याचं्या रसर्ाहहन्याचं्या प रर्ठ्याि फार फरक हदसभन येिो ग्रीर्लेा बाळंिपिाि 

र्ारंर्ार होिारी इजा र् संसगव, याम ळ ससंगव सर्विर पसरू नये म्हिभन, हिला रसर्ाहहन्याचंा िरपभर प रर्ठा 
असिो, पि त्याम ळे ग्रीर्िे होिाऱ्या कार्मसनोमाच्या पेशी फार जलद सर्विर पसरू शकिाि. पि 
गिाशयाला रसर्ाहहन्याचंा प रर्ठा त्यामानाने फार कमी असल्याम ळे त्याहठकािी हनमाि होिाऱ्या 
कार्मसनोमाच्या पेशी िेर्ढ्या प्रमािाि दभरच्या हठकािी पसरि नाहीि. 

 
गिाशयाच्या सीमान्ि रक्िर्ाहहन्या (terminal branches) एकमेकाि ग ंिलेल्या स्नाय िंिभिभन 

(interlacing muscle fibres) आि हशरिाि र् नागमोडी आकाराने गिाशयाच्या अंिरत्र्चेच्या 
(endometrium) खालच्या िागाि हशरिाि. याम ळे आिवर्काळी र् बाळंिपिाि रक्िस्त्रार् स रू होण्यास र् 
थाबंण्यास प ष्ट्कळ मदि होिे. 

 
रजोवहनणलका 

(Fallopian Tubes) 
 
प्रत्येक रजोर्हनहलका ही साधारिपिे ४  इंच लाबं असभन, िी एका िोंडाने गिाशयाि उघडिे र् 

हिचे द सरे िोंड कहटबधंाच्या उदरािंरर्षे्टनाच्या पोकळीि स टेच असिे. या रजोर्ाहक नहलकेचे िीन िाग 
समजले जािाि. गिाशयाि असिारा अंिरालीय (interstitial), मधला संयोजक (isthmic) र् शरे्टला 
(ampullry part). गिाशयािील िाग हा फार लहान असभन िो गिाशयाच्या कििीि असिो, मधला हा 
अरंुद नळीर्जा असिो, र् शरे्टला िाग हा सगळ्याि लाबं र् थोडा र्क्र असभन कण्याच्या आकारासारखा 
असिो. त्याच्या रंुद िोंडार्र झल्लरी (fimbria) असिाि. 

 
या नहलकेचे गिाशयािील िोंड १ िे २ हम. हम. व्यासाचे असिे. हिचे द सरे िोंड रंुद असभन त्यार्र 

शाखार्जा प ष्ट्कळ पाळ्या असिाि (branching processes) त्यानंा ‘झल्लरी’ म्हििाि. यािील एक 
रजःकपडाला (ovary) जोडलेली असभन, िी बाकीच्या पेक्षा जाड असिे. 

 
ही नहलका िीन आर्िांनी बनलेल्या असिाि. बाहेरील उदरािरर्षे्टनाचे, मधले स्नायभचे र् 

आंिील अंिःत्र्चेचे असिे. फक्ि गिाशयाि असिारा नहलकेचा िाग सोडभन बाकी सर्व िागार्र 
उदरािंरर्षे्टनाचे आर्रि असिे. 
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स्नायभचे आर्रि हे िीन थरानंी बनलेले असिे. बाहेरच्या बाजभस उिे, मध्ये र्ि वळाकृहि र् आंि परि 
उिे स्नायभ असिाि. या स्नायभंना लागभनच अिःत्र्चेचे आर्रि असिे. 

 
या अंिःत्र्चेला प ष्ट्कळ घड्या पडलेल्या असिाि. गिाशयािील िागाि त्याला िीनचार घड्या 

असिाि. पि नहलकेच्या बाहेरच्या बाजभकडील िागाि त्या र्ाढि जािाि, र् शरे्टल्या िागाि िर त्या 
फारच असभन त्याचंी ग ंिाग ंि झालेली असिे. 

 
अंिःत्र्चेि िीन प्रकारच्या पेशी हदसभन येिाि. १ सभक्ष्मकेस असलेल्या रोमािी (ciliated), २. 

अरोमक (non-ciliated) ककर्ा स्रर्िाऱ्या (secretory) र् ३. इंटर केलरी ककर्ा पेज (inter calary or 
peg). गिाशयाच्या अंिःत्र्चेिील होिाऱ्या माहसक फरकासारखेच या नहलकेच्या आछादक पेशीजलािंही 
(epithelium) माहसक फरक (cyclic changes) होि असिाि. 

 
जरी त्यानंा सहसा इजा होिार नाही अशा रीहिने कहटबधंाच्या पोकळीि या नहलका असिाि, िरी 

त्यानंा आश कारी ककर्ा हचरकारी सदाहशोफ सहज होिो. हा सदाहशोफ ग्रीर्ा र् गिाशय याचेंर्ाटे र्र 
जाऊन उपद्रर् म्हिभन होिो, ककर्ा सरळे आि जाऊन होिो ककर्ा रसर्ाहहन्यार्ाटे होिो. 

 
शहररािंील द सऱ्या कोित्या िरी हठकािी असलेल्या यक्ष्माचे जंिभ रक्िार्ाटे र्ा रसर्ाहहन्यारं्ाटे 

रजोर्हनहलकािं जाऊन प ष्ट्कळर्ळेा त्या हठकािी र्ाढिाि र् अशा रीिीने त्यानंा यक्ष्माचा संसगव होिो. 
 
हस्त्रयािंील काहमक र्धं्यत्र्ाचे (organic sterility) फार करून हदसभन येिारे कारि म्हिजे, पभर्ी 

झालेल्या सदाहशोकाम ळे रजोर्हनहलका बंद होिे. 
 
अस्थाहन सगिविे करि रजोर्हनहलका हे सर्ाि जास्ि र्ळेा स्थान ठरिे. कारि पभर्ीच्या 

रजोर्हनहलकाशोफाम ळे (salpingitis) स फहलि बीजाला त्यामधभन जाण्यास अडथळा होिो. 
 
रजोर्हनहलकािं म लिभि स दम्य ककर्ा द दवि अब िंदे सहसा होि नाहीि.. िथाहप, गिाशय ककर्ा 

बीजकोश याचं्या काकसनोम्याचा आन शहंगक उपद्रर् होिो 
 

रजःकपड 
(Ovaries) 

रजःकपडाच्या ३५ व्या प्रकरिाि याची माहहिी हदली आहे. 
 

जननेंणद्रयािा रक्तपुरवठा 
(Blood supply of Genital organs) 

 
जननेंहद्रयानंा श द्ध रक्िाचा प रर्ठा हा हनरहनराळ्या धमन्याकंडभन १. रजःहपिंड धमनी (ovarian 

artery) २. गिाशय धमनी (uterine artery) ३. योहन धमनी (vaginal artery). र् आभ्यंिर र् बाह्य ग ह्य 
धमनी. (internal and external pudic arteries). होिो. (आकृहि ५) 
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आकृणत ५.– श्रोिीइंहद्रयाचंा रक्िप रर्ठाः १. गिाशय; २. बीजर्ाहहन्या ३. बीजकोश; ४. बीजकोश धमनी; ५. 
गिाशय आहि बीजकोश धमन्याचे सस्म्मलन; ६. गिाशय धमनी; ७. आभ्यंिर श्रोहिफलक धमनीची अग्र शाखा; ८ 
योहन धमन्या; ९. अय ्म योनी धमनी; १०. मभत्रर्ाहक. 

 
रजःकपड धमनी-ही उदर महाधमनीची शाखा असभन, िी रृ्क्क धमनीच्या खालभन हनघिे. काहीर्ळेा ं

ही धमनी रृ्क्क धमनी पासभनही हनघिे. प्रत्येक बाजभची ही धमनी उदरािंरर्षे्टनाच्या पाठीमाग न खाली 
उिरिे. कहटबधंाच्या हाडाच्या कडेजर्ळ प्रत्येक धमनी म त्रर्ाहक र् बाह्य श्रोहिफलक धमनी यानंा 
ओलाडंभन, िी रंूद बधंाि हशरिे. िेथभन िी गिाशयाकडे जािे र् गिाशय श्रृंगाजर्ळ (uterine cornu) िी 
गिाशय धमनीच्या सीमान्ि शाखे बरोबर संगहमि होिे (anastomoses). िी रंूद बधंािभन जाि असिाना 
हिच्यापासभन रजोर्हनहलका र् रजःकपड याचं्याकडे प ष्ट्कळ शाखा जािाि. बीजकोशाकडे जािाऱ्या शाखा 
बीजकोश योजनी मधभन (meso-ovarian) जािाि र् रजःकपडाच्या नाहिमधभन (the hilum) आंि हशरिाि. 
रजोर्हनहलकेच्या शाखा हिच्या झालरीिभन जािाि र् नंिर हिच्या कििींि हशरिाि. 

 
या धमन्याचं्या बरोबर असिाऱ्या हशराचं्या बारीक शाखा एकत्र येऊन त्याचंी रजःकपड हशरा बनभन 

(ovarian vein) िी धमनीच्या बाजभने र्र जािे र् उजर्ीकडील हशरा अधोमहानीलेि हशरिे र् डार्ीकडील 
कंबरेिील द सऱ्या मिक्याजर्ळ डाव्या रृ्क्कहशरेि हशरिे. 

 
गभाशय धमनी (uterine Arter)– ही आभ्यंिर श्रोहिधमनीची (internal iliac artery) एक शाखा 

असभन, िी रंूदबंधािं हशरून आंिील बाजभकडे र्ळिे र् ग्रीर्चे्या अिंर म खाजर्ळ िी गिाशयाजर्ळ येिे या 
हठकािी िी मभत्रर्ाहकाला प ढच्याबाजभने ओलाडंिे. नंिर गिाशयाच्या बाज ने र्र चढभन, गिाशयाच्या 
कोपऱ्याजर्ळ िी रजःकपडाच्या धमनीबरोबर संगहमि होिे. िी गिाशयाच्या बाजभने र्र जाि असिाना, 
हिच्या पासभन प ष्ट्कद्य लहान शाखा हनघभन गिाशयाच्या प ढच्या र् पाठीमागच्या िागाकडे जाऊन त्या द सऱ्या 
बाजभकडील शाखाशंी संगहमि होिाि. गिाशयाची धमनी र्ळभन र्रच्या बाजभस जाण्यापभर्ों बिाशयाच्या 
बाजभजर्ळ हिच्यापासभन एक मोठी शाखा हनघभन िी द सऱ्या बाजभकडील धमनीच्या शाखेला हमळभन 
त्याचं्याम ळे ग्रीर्चेी र्ि वलाकार धमनी (circular artery of the cervix) हनमाि होिे. हिच्या पासभन द सरी 
शाखा हनघभन ग्रीर्चे्या बाजभने खालच्या बाजभस उिरिे. हिच्या पासभन प ष्ट्कळ शाखा हनघभन, त्या ग्रीर्चे्या 
प ढच्या र् पाठीमागच्या बाजभस जािाि, र् शरे्टी योहन धमनीबरोबर संगहमि होिाि. गिाशयाची धमनी 
फार नागमोडी असिे. त्याम ळे गिारपिाि गिाशय रृ्द्धी पार्ि असिाना िी लाबं होऊ शकिे. 
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या धमन्या बरोबर असिाऱ्या हशराचंी स रर्ाि फार लहान लहान सभक्ष्म र्ाहहन्यानंी होिे, र् याचें 
पासभन गिाशयाची शीरा बनभन िी गिाशयाच्या धमनीच्या बाजभने जािे. हिचा शरे्ट अधोजठर हशरेि 
(hypogastric vein) होिो. 

 
योनी धमन्या (vaginal arteries) ह्या िीन चार असभन त्या आभ्यंिर श्रोिी धमनी पासभन हनघिाि. 

पि काहीर्ळेा ंत्यािंील एकादी गिाशयाच्या धमनी पासभनही हनघिे. त्या खालच्या र् आंिील बाजभस र्ळभन, 
योनीच्या र्रच्या टोकाजर्ळ हिच्या बाजभजर्ळ जािाि. प ढे त्याचं्या प ष्ट्कळ शाखा होऊन त्या योनीला 
र्ढेिाि 

 
ग्रीर्चे्या र्ि वळाकृहि धमनीपासभन प ढभन पाठीमागभन पि मध्यार्रून शाखा हनघिाि. या शाखा र् 

योनीच्या धमनीच्या शाखा, या संगहमि होऊन त्या पासभन दोन धमन्या हनघिाि. त्यानंा अय ्म योनी धमन्या 
(azygos vaginae) म्हििाि. या, योनीच्या प ढच्या र् पाठीमागच्या िागाच्या मध्यार्रून खालच्या 
िागाकडे जािाि. 

 
आभ्यांतर गुह्य धमनी (Internal pudic Artery) : ही अधोजठर धमनीच्या (hypogastric artery)) 

अग्र शाखेची शाखा होय. िी बृहि हनिंब रंध्रामधभन (greater sciatic foramen) श्रोहि बाहेर पडिे, र् लघ  
हनिंब रंध्रामधभन िी हर्टपाि (perineum) हशरिे. िी जघन चापाच्या (pubic arch) खाली असिे. हिच्या 
पासभन प ष्ट्कळ शाखा हनघिाि. पि त्यािंील दोन शाखा महत्र्ाच्या होि. १. योहन कलगाकडे जािारी 
धमनी, र्  २. बाथोहलन गं्रथीना रक्िाचा पभरर्ठा करिारी शाखा. 

 
आभ्यांतर गुह्य णशरा (Internal Pudic Vein) या त्याच नारं्ाचं्या धमन्या बरोबर असिाि र् त्याचंा 

शरे्ट अधोजठर हशरािं होिो. 
 

जननेंणद्रयाांच्या रक्तवाणहन्या 
(Lymphatic Supply of Genital organs) 

 
जननेंहद्रयामंधील रस हनरहनराळ्या रसर्ाहहन्यामंधभन हनरहनराळ्या हठकािी असिाऱ्या रसगं्रथींि 

आिभन ओिला जािो. महत्त्र्ाच्या रसगं्रथी प ढील प्रमािे होि. 
 
१. अधोजठर ग्रांथी (the hypogastric glands) याचें दोन गट असिाि, थोड्या गं्रथी सामान्य 

श्रोहिधमनीच्या (common iliac artery) दोन शाखाचं्या कोनाि र् काही गिाशय धमनीच्या आजभबाजभला 
असिाि. २. कणिस्थ ग्रांथीं (lumbar glands) या गं्रथी उदर महाधमनी र् अधोमहानीला याचं्या प ढच्या 
बाजभस असिाि. ३. णिक लणसका ग्रांथी (the sacral glands) या गं्रथी हत्रकास्स्थच्या प ढच्या र् उपग दाच्या 
बाजभला असिाि. ४. उत्तल वक्षि ग्रांथी (superficial inguinal glands). (आकृहि ६) 
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आकृणत ६ : गिाशयाचा लहसका हनचरा : १. परा गिाशय; २. अधोजठर; ३. हत्रक; ४. बाह्य श्रोहिफलक; ५. सामान्य 
श्रोिी (common iliac).; ६. महा धमनी; ७. र्ंक्षि. 

 
योनीच्या रसर्ाहहन्या या ऊध्र्व र् हनम्न अधोजठर लहसका गं्रथीि (superior and inferior 

hypogastic glands) काही र्कं्षि गं्रथीि (inguinal glands) रस ओििाि. योनीच्या र्रच्या एकहत्रिीयाशं 
िागाच्या रसर्ाहहन्या र् ग्रीर्चे्या रसर्ाहहन्या एकत्र होिाि र् ऊध्र्व अधोजठर गं्रथीि आपला रस ओििाि. 
योहनपटलापयिंिच्या योनीच्या िागाच्या रसर्ाहहन्या या हनम्न अधोजठर गं्रथींि (inferior hypogastic 
glands) आपला रस ओििाि. िर योहनपटलाच्या खालच्या िागािील योनीच्या रसर्ाहहन्या र् 
योनीबाह्यिागाच्या (unlva) रसर्ाहहन्या आपला रस उिल गं्रथींच्या ऊध्र्व गटाि (superior group of the 
superficila glands) ओििाि. ग्रीर्चे्या रसर्ाहहन्याचंा िीन ककर्ा चार मोठाल्या नहलका बनभन त्या आपला 
रस ऊध्र्व अधोजठर गं्रथीि ओििाि. काही रसर्ाहहन्या गिाशय-हत्रक बधंाबरोबर (utero-sacral 
ligaments) जािाि र् आपला रस हत्रक-लहसका गं्रथीि ओििाि. ग्रीर्चे्या कार्मसनोम्याि अधोजठर 
गं्रथींच्या खालोखाल गर्ाक्ष गं्रथी (obturator hymph glands) हर्काहसि होिाि. 

 
गिाशयाच्या घ मटाकृहि िागाच्या र् त्याच्या शहरराच्या रसर्ाहहन्या रजोर्हनहलकेच्या 

झालरीमधभन (mesosalpinx) रजःकपडाच्या धमनी बरोबर जािाि र् आपला रस कहटस्थ गं्रथीि ओििाि. 
थोड्या रसर्ाहहन्या आपला रस अधोजठर गं्रथीिही ओििाि. एक लहान रसर्ाहहनी रंुद बधंाबरोबर 
जाऊन िी आपला रस उत्तल गं्रथींच्या ऊध्र्वगटाि ओििे. 

 
कार्मसनोमाच्या पेशी रसर्ाहहन्याचं्या र्ाटे सगळीकडे जाि असल्याम ळे, त्या िागाच्या रसर्ाहहन्या 

कोित्या रसगं्रथीि रस ओििाि याबद्दलचे ज्ञान पाहहजे याम ळे कार्मसनोमार्र शस्त्रहक्रया करिाना, 
त्याबरोबर या सर्व लहसकागं्रथी र् र्ाहहन्या काढभन टाकिा येिाि. त्याच प्रमािे सदाहशोफही एका 
िागाकडभन द सऱ्या िागाकडे रसर्ाहहन्यारं्ाटेच पसरि असिो. हर्शषेिः ग्रीर्लेा फारमोठ्या प्रमािाि 
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रसर्ाहहन्याचंा प रर्ठा असिो. त्याम ळे त्याहठकािचा सदाहशोफ सहज कहटबधंािील िळाच्या सधंानक 
ऊिकािं (pelvic cellular tissue) पोहोचभ शकिो. 

 
जननेंणद्रयाांिे मज्ाांतार 

(Nerve Supply of Genital organs) 
 
गिाशयाकडे जािारे मज्जािंिभ हे हनम्न अन कंपी (lower sympathetic) र् सहान कंपी 

(parasympathetic) मज्जािंिभपासभन हनघिाि. हे एकमेकानंा हमळभन याचंी ली-फँ्रकेनहॉसेरची (Lee-
Frankenheuser) श्रोहि जाहलका बनिे. या जाहलकेपासभन गिाशयाकडे मज्जािंिभ जािाि. 

 
गिाशयाचा अन कंपी मज्जािंिभ हा आंत्रयोजन्यािंर मज्जािंिभ पासभन (intermesenteric nerves) 

हनघिो. हे साधारि दोन ककर्ा िीन असिाि. िे कशरुक दंडाच्या (vertebral column) दोन्हीं बाजभस 
असिाि. आंत्रयोजत्यािंर मज्जािंिभ महाधमनी हद्वशाखनाचे स्थानी (bifurcation of the aorta) एकमेकास 
हमळिाि र् त्याला प रःहत्रक मज्जािंिभ (presacral nerve) म्हििाि. 

 
प रःहत्रक मज्जािंिभ, हा उदािंर्षे्टनाच्या पाठीमागे महाधमनी हद्विाजनाम ळे हनमाि झालेल्या 

कोिाि, र् शरे्टल्या दोन कहट कशरेुकाचं्या शहररार्र असिो. लॅटपेट र् बॉनेट यानी १९१३ ि स चहर्लेली 
‘प रःहत्रक’ ही संज्ञा बरोबर नव्हे. कारि हा मज्जािंिभ कहटकशरेुकार्र असिो, हत्रक नसिो. काही थोड्या 
व्यक्िीमध्ये हा एकच मज्जािंिभ असिो, िर प ष्ट्कळािं िी जाहलका (plexus) असिे. प रःहत्रक मज्जािंिभ हा 
साधारिपिे २ इंच लाबं असभन िो महाधमनीच्या हद्वशाखनाच्या थोड्या र्रच्या िागापासभन िो हत्रक 
प्रोत्त ंगापयिंि (promontory of the sacrum) पसरलेला असिो. हा मज्जािंिभ अधोउदरािंरर्षे्टनीय िंि -
अर्काशी पेशीजालाने (subperitonealʼ fibro-areolar tissue) संपभिवपिे र्हेष्टलेला असिो. या मज्जािंिभचे 
संबंध (anatomical relation) फार चागंल्या प्रकारे लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजेि. मज्जािंिभच्या पाठीमागच्या 
बाजभस ४ र्थया र् ५ व्या कहटकशरेुकाचें शरीर र् मध्य हत्रकधमनी असिे. र्ाम सामान्य श्रोिी हशरा ही या 
मज्जािंिभच्या पाठीमागे पि डाव्याबाजभस असिे. सामान्य श्रोहि रक्िर्ाहहन्या या, पाश्ववबाजभस असिाि. 
सामान्यिः मभत्रर्ाहक या मज्जािंिभ पासभन दभर असिाि; त्याच प्रमािे श्रोहि बृहदातं्रयोजनीही (pelvic 
mesocolon) दभर असिे. उजर्ा म त्रर्ाहक हा उदरािंर र्षे्टनाच्या पटला खाली (under the peritoneal 
flap) हदसभन येिो, पि र्ाम मभत्रर्ाहक हा जास्ि दभर असिो. क्वहचत श्रोहिबृहदातं्रयोजनी (mesosignood) 
ही ज्यास्ि आंिील बाज कडे असिे र् अशार्ळेी श्रोहि बृहदातं्रयोजनीि छेद घेऊनच मज्जािंिभ हदसभ शकिो. 
हत्रक प्रोत्त गंाच्या हठकािी प रःहत्रक मज्जािंिभचे हर्िाजन होऊन त्याच्या दोन हनम्न अधोजठर जाहलका 
(interior hypogastric plexuses) बनिाि. 

 
प्रत्येक हनम्न अधोजठर जाहलका ही पाश्ववश्रोहि कििीचे बाजभने खालच्या, बाहेरच्या र् पाठीमागच्या 

बाजभस जािे. नंिर ही गिाशय हत्रक घडीि (uterosacral fold) हशरून हिचा ली-फँ्रकेनहॉजेरच्या श्रोहि 
जाहलकेि शरे्ट होिो. 

 
हषविी मज्जािंिभ (Nervi erigentis) हा द सऱ्या र् हिसऱ्या र् चौर्थया हत्रक मज्जािंिभच्या अग्र शाखे 

पासभन हनघिो. त्याचे िंिभ गिाशय-हत्रक धड्याि हशरिाि र् ली फँ्रकेनहॉजेरच्या श्रोहि जाहलकेि त्याचंा 
शरे्ट होिो.  
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दोन्ही बाजभकडील श्रोहि जाहलका ही अन कंपी र् सहान कंपी मज्जािंिभ पासभन हनमाि होिे. हिचा 
काही िाग गिाशय-हत्रक घडीि िर काही उपग द कलहशकेचे (ampulla of the rectum) बाजभस असिो. 
यापंासभन गिाशयाचे मज्जािंिभ हनघिाि. या मज्जािंिभंचे दोन स्र्िंत्र ज डगे असिाि. गिाशय ग्रीर्केडे 
जािाऱ्या ज ड्याला म ख्य पभहलका (principal) म्हििाि र् गिाशयाच्या शहरराकडे जािाऱ्या ज ड्याला 
पाश्वव पभहलका (lateral bundle) म्हििाि. पाश्वव ज डगा हा गिाशय धमनी बरोबर गिाशयाच्या बाज ने 
जािो. त्याच्या सीमान्ि िंिभंचा शरे्ट गिाशयाचा घ मट र् रजोर्हनहलकाचंा गिाशया जर्ळील िाग या 
हठकािी होिो. 

 
बीजकोश जाहशका (ovarian plexus) ही रृ्क्क जाहलका (renal plexeus) र् आंत्रयोजन्यािंर 

मज्जािंिभ याचं्या पासभन हनघालेल्या शाखापंासभन बनिे. ही बीजकोश जाहलका बीजकोश धमनीच्या प ढच्या 
बाजभस हनमाि होिे, र् याच धमनीच्या बाजभने जाऊन, कीप-श्रोहि घडीि (infundibulo-pelvic fold 
हशरून, मग बीज कोशाि हशरिे. काही थोडे िंिभ बीजकोश बंधाचे बाजभने जाऊन गिाशयाच्या श्र ंगा (cornu 
of the uterus) कडे जािाि. 

 
गुह्य मज्ातांतू (Pudendal nerve) : – ही मज्जािंिभ द सऱ्या, हिसऱ्या र् चौर्थया हत्रक मज्जािंिभ पासभन 

हनघभन त्यापासभन हनमाि होिो. िो पाय हरफॉर्ममस र् अन हत्रक स्नायभमधभन (coceygeus muscles) जािो र् 
िो बृहत हनिंब रंध्रामधभन (greater sciatic foramen) श्रोहि बाहेर पडिो. िो हत्रक-कंटक बधंाला 
(sacro-spinous ligament) ओलाडंिो र् लघ  हनिंब रंध्रामधभन (lesser sciatic foramen) मभलाधाराि 
हशरिो. िो आसन-उपग द खािाच्या (ischiorectal fossa) पाश्वव कििीचे बाजभने र्रच्या र् प ढच्या बाजभकडे 
जािो. र् ग ह्य रक्िर्ाहहन्याबंरोबर िो अल्कॉक नालाि असिो. त्याच्या पासभन हनम्न अशव मज्जािंिभ (inferior 
haemorrhoidal nerve) हनघाल्यानंिर त्याचे हर्िाजन होऊन मभलाधार मज्जािंिभ र् अहिपृष्ठ 
योहनलींगमज्जािंिभ (dorsal nerve of the clitoric) हनमाि होिाि. 

 
णनम्न अशश मज्ातांतू हा बाह्यग दसंर्रिी (sphincter ani externus) र् त्याच्या िोंर्िालची त्र्चा 

याकंडे जािो. 
 
म लाधार शाखा (perineal branch) स्थभल िगोष्ठ याजंकडे जािे र् हशश्न प्रहषविी 

(ischiocavernosus), कंद-प्रहषविी (bulbocavernosus) उत्तल र् हनत्तल मभलाधार स्नायभ र् मभत्रपंथ 
संर्रिी (sphineter urethral membrance) याकडे शाखा जािाि. 

 
अणभपृष्ठ योणनकलग मज्ातांतू-हा याच नार्ाच्या धमनीबरोबर असिो, र् िो योहनकलगाकडे जािो. 
 
अन कंपी मज्जािंिभचे अपर्ाही िंिभ (efferent fibres), हे मज्जारज्जभच्या अग्रश्रृंगाच्या पाश्ववबाजभचे 

हठकािी असिाऱ्या इटंरमेहसओ-पाश्वव स्िंिािील (intermesio-latteral column) मज्जापेशीपासभन 
हनघिाि. 

 
श्रोहि सहान कंपी मज्जािंिभचे अपर्ाही िंिभ हे, मज्जारज्जभच्या द सऱ्या, हिसऱ्या र् प ष्ट्कळ र्ळेा चौर्थयाही 

हत्रक खंडािील (sacral segments) इंटरहसओ-पाश्वव स्िंिािील मज्जापेशी पासभन हनघिाि. 
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अहलकडे, अधःिेिकाि (hypothalamus) उच्चिर अन कंपी कें द्रक हदसभन आलेला आहे. हे कें द्रक 
अर्रोही अहिमध्य अधःििेक पथा मधभन (descending Medial hypothalamic Tract) इंटर मेहसओ-पाश्वव 
स्िंिािंील मज्जापेशींना जोडलेले असिे. 

 
अन कंपी मज्जािंिभम ळे आक ं चनाची हक्रया होिे, िर सहान कंपी मज्जािंिभम ळे शहथलनाची 

(relaxation) हक्रया होिे. 
 
जननेंहद्रयाकंडे जािाऱ्या मज्जािंिभंचे शरीर रचनात्मक ज्ञान (anatomical knowledge) असिे हे 

र्देनाय क्ि रोग हर्कृहि याचं्या हचहकत्सेि फार उपयोगी पडिे. काही हर्हशष्ट आकषी द ःखािवर्ाच्या 
(spasmodic dysmenorrhea) रो्यािं र् ग्रीर्ा कार्मसनोमाम ळे श्रोहिऊिक (pelvic tissues) र् श्रोहि 
अस्स्थ (pelvic bone) याि अंिरिरि झाल्याम ळे अहनर्ार र्देना होिाि. अशा रो्यािं, हत्रक प्रोत्त ंगाच्या 
अग्रिागाचे हठकािी असिाऱ्या प रःहत्रक मज्जािंिभ च्या जाहलकेचे छेदन करार् े (resection) लागिे. 
काहीर्ळेा ग ह्य मज्जािंिभ र् गिाशयाच्या िोर्िाली असिारी मज्जािंिभंची जाहलका याचें रोधज संर्देनाहरि 
(block anaesthesia) करून योनीिभन शस्त्रहक्रया कराव्या लागिाि. 

 
 

जननेंणद्रयाांच्या बरोबरिे मूिणवषयक इांणद्रयाांिे सांबांध 
(Urinary organs related to Genital System) 

 
मूिनणलका (urethra)–स्त्रीची मभत्रनहलका ही साधारिपिे १½ इंच लाबं असभन िी बस्स्िच्या 

खालच्या िागापासभन हनघभन खालच्या र् प ढच्या बाजभस जािे. मभत्रनहलकेच्या बाह्यम खापासभन साधारि एक 
इंचपयिंि योनीची प ढची किि र् मभत्रनहलकेची पाठीमागची किि याि प ष्ट्कळ स टा असा सधंानक ऊिक 
असिो (loose cellular tissue). 

 
मभत्रनहलकेच्या बाह्यम खाजर्ळ प ष्ट्कळ गं्रथी असिाि. त्या मभत्रनहलकेच्या आिील िागाि नहलकेने 

उघडिाि. मभत्रनहलकेच्या बाह्य म खाच्या जरा र्र दोन हर्हशष्ट गं्रथी असभन, त्या मभत्रनहलकेच्या पाठीमागच्या 
कििीि उघडिाि. त्यानंा ‘स्केन गं्रथी’ (skeneʼs tubules) म्हििाि. 

 
मभत्रनहलका ही श्लेष्ट्मककला, अर्श्लेष्ट्मककला र् स्नायभ यानंी बनलेला असिे. श्लेष्ट्मककला ही 

शाल्की ऊिकाची बनलेली असभन बस्स्िच्या जर्ळच्या िागाि िी संक्रामी ऊिकाची असिे. 
अर्श्लेष्ट्मककला ही सयंोगी ऊिक र् सभक्ष्म रक्ि र्ाहहन्या यानंी बनलेली असिे. स्नायभच्या आर्रिाि 
आंिील बाजभस उिे र् बाहेरील बाजभस र्ि वळाकार स्नायभ असिाि. 

 
मभत्रनहलका ही आख ड, सरळ, र् सहज हर्स्िृि होिारी असल्याम ळे, त्याि क्वहचि मभत्राश्मरी 

(urinary stones) आंडकले जािाि. मभत्र नहलकेिील ‘स्कीन’ र् इिर गं्रथींम ळे हिला पयमेहजजंिभंचा 
(gonococci) संसगव सहज जडिो. मभत्र नहलका र् योनीचा प रोिाग हे फार एकमेकाजंर्ळ असल्याम ळे 
म ले झाल्यार्र काहीर्ळेा मभत्र नहलकेचे अधःपिन होिे (prolapse) र् काहीि िार हस्स्िमेहाची (stress 
incontinence) लक्षिें हनमाि होिाि. मभत्र नहलकेच्या अंिःत्र्चेचे अधःपिन बहहर्विवन (prolapse and 
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eversion) ककर्ा काहीि त्याच्या अंिःत्र्चेपासभन हनमाि होिारी ‘हजिेच्या आकाराची’ अब वदें, (new 
growth) मभत्रनहलका मासंर्ृहद्ध (urethral caruncle) याचें म ळे मभत्रकृच्छ (painful micturition) होिे. 

 
मूिबस्स्त (Bladder)–मभत्रबस्स्िचे स्थान र् इिर इंहद्रयाबंरोबरचे त्याचे संबधं हे नेहमीच ठराहर्क 

असि नाहीि. त्याि बदल होि असिाि. कारि िी िरिे र् हरकामी होिे. हरकामी असलेली बस्स्ि 
जघनास्स्थच्या (pubes) पाठीमागे पि त्याच्या र्रच्या कडेच्या खाली असिे. िी जर फार िरली नसेल िर 
िी कहटबधंाच्या पोकळीच्या र्र जाि नाही. पि ज्यास्ि िरल्यास मात्र िी उदरपोकळीि र्र चढिे र् 
काहीर्ळेा िर नािी पयिंिही चढिे. ज्यार्ळेी िी हरकामी असिे त्यार्ळेी हिचा आकार लंबगोल असभन हिच्या 
कििी जाड असिाि, र् हिच्या अंिःत्र्चेला स रक त्या पडलेल्या असिाि. जर िी साधारि िरलेली असेल, 
िर हिचा आकार साधारि र्ाटोळा असिो. पि फार जास्ि िरली गेल्यास हिचा आकार अंड्यासारखा 
होिो र् मग हिचा उिा व्यास जास्ि लाबं होिो. 

 
बस्स्िची र्रची बाजभ गिाशयाजर्ळ असिे. प ढची बाजभ जघनास्स्थजर्ळ असिे, िर पाठीमागची 

बाजभ म्हिजे हिचा िळ योहन र् गिाशय ग्रीर्ा याचेंजर्ळ असिो. 
 
बस्स्िच्या र्रच्या बाजभर्र उदरािंर र्षे्टनाचे (peritoneun) आर्रि असिे. हे उदरािंरर्षे्टन 

र्रच्या बाजभस, उदरपोकळीच्या प ढच्या बाजभस असिाऱ्या उदरािंरर्षे्टनाशी हमळभन जािे, र् खालच्या 
बाजभस िे गिाशयाच्या प ढच्या बाजभर्र चढिे. या उदरािंर र्षे्टनाच्या र्ळिाला गिाशय-बस्स्ि घडी (the 
utero-vesical fold) म्हििाि. 

 
बस्स्ि र् योनीच्या प रोिागाचे पिन (cystocele) प ष्ट्कळर्ळेा हदसभन येिे. कारि बस्स्ि र् योनीचा 

प रोिाग अगदी एकमेकाजंर्ळ असिाि. गिाशयग्रीर्ा र् योनीचा प रोिाग फाटल्यास (lacerations) 
बस्स्िच्या साहनध्याम ळे काहीर्ळेा बस्स्िही फाटली जािे र् मग बस्स्ि-ग्रीर्ा िगंदर ककर्ा बस्स्ि-योनी 
िगंदर (vesio-vaginal fistula) होिे. गिाशयग्रीर्चेा कार्मसनोमा फार र्ाढल्यास त्याि बस्स्िही सापडिे र् 
मग याि िगंदर हनमाि होिे. 

 
आख ड र् सरळ म त्र नहलकेमधभन पभयमेहज जंिभ, ककर्ा इिर जंिभ र्र जाऊन सहज बस्स्िशोफ 

होिो. बस्स्िपािािही बस्स्िच्या खालच्या िागाि मभत्र िसेच राहाि असल्याम ळे र्ारंर्ार बस्स्िशोफ होिो. 
 
मूिवाहक (ureters)–मभत्रर्ाहक हे रृ्क्कापासभन हनघभन बस्स्िि हशरिाि. प्रत्येक मभत्रर्ाहक 

साधारिपिे १२ इंच लाबं असभन, त्याचे र्रचे िोंड रंूद असिे. त्याला मभत्रर्ाहकाचे कहटर म्हििाि. 
मभत्रर्ाहक उदरािंर र्षे्टनाच्या पाठीमागभन पि कहटलंहबनी स्नायभर्रून (proas muscle) खालच्या र् 
आिील बाजभस जािो. स रर्ािीला रजःकपडाची धमनी त्याच्या आिील बाजभस असिे, पि प ढे िी त्याला 
ओलाडंभन त्याच्या बाहेरच्या बाजभस जािे. उजव्या बाजभकडील मभत्रर्ाहक अधोमहानीलेच्या बाहेरच्या बाजभस 
असिो. िर डार्ा मभत्रर्ाहक खालच्या बाजभकडे जािाऱ्या महाधमनीच्या बाहेरच्या बाजभस असिो. 
श्रोिीपर्विार्र (pelvic brim) मभत्रर्ाहक ‘सामान्य श्रोहि धमनीला’ (common iliac) ओलाडंिो ककर्ा 
काहीि िो बाह्य श्रोिीधमनीला” (external itiac artery) ओलाडंिो. कहटबधंाच्या पोकळीि हशरल्यार्र िो 
रंूद बंधनाच्या पाठीमागभन पि त्याला लागभन खालच्या र् प ढच्या बाजभकडे र्ळिो. योनीच्या पाश्वव िोरहिका 



 

 

अनुक्रमणिका 

जर्ळ (at the level of the lateral vaginal fornxi) िो प ढचे बाजभस जािो र् थोडा र्ळभन मग बस्स्िच्या 
कििीि हिरपा हशरून बस्स्िि उघडिो. 

 
मभत्रर्ाहक चार आर्रिानंी बनलेला असिो. त्याच्या खालच्या िागाि बाहेरचे आर्रि िािंर्धािभचे 

असिे (fibrous coat). स्नायभचे आर्रि हे िीन थरानंी बनलेले असभन, बाहेरचे र् आंिील थर उभ्या स्नाय  
िंिभंचे िर मधला थर हा र्ि वळाकंार स्नाय िंिभंचा असिो. उपत्र्चा प ष्ट्कळशा सभक्ष्म रक्िर्ाहहन्यानंी बनलेली 
असभन अंित्र्ःचा घनपेशींच्या (cubical cells) आर्रिाने बनलेली असिे.  

 
म त्रर्ाहक हा योनीचा बाजभचा कप्पा र् ग्रीर्ा याचें फार जर्ळ असल्याम ळे त्याला सहज इजा 

होण्याचा संिर् असिो. कष्ट प्रसर्ाि (difficult childbirth) योनीचे बाजभचे कप्पे फाटल्यास, मभत्रर्ाहकाला 
इजा होऊन, मग मभत्रर्ाहक-योनी िगंदर होिे (uretero-vaginal fistula). ग्रीर्चे्या िािंर्ाब वदाच्या 
शस्त्रहक्रयेि मभत्र र्ाहकाला इजा होण्याचा संिर् असिो.  

 
फार र्ाढलेल्या कार्मसनोमाि (in advanced cases of carcinoma) रंूद बंधािही अंिरिरि 

झाले (malignant infiltration) िर मभत्रर्ाहक आर्ळला जाऊन मभत्रर्ाहकाचा र्रचा िाग र् मभत्रर्ाहकाचे 
कहटर हर्स्िृि होिाि. अशा हरहिने रृ्क्ककायाि अडथळा आल्याम ळे, कार्मसनोमाने पछाडलेल्या रो्यािं 
शरे्टी मृत्यभ येण्यास हे महत्त्र्ाचे कारि होिे. 

 
स्त्रीच्या कणटबांधाांतील इांणद्रयाांिे आधार 

(Supports of Female pelvic organs) 
 
रां दबांध (Broad ligments) : हे दोन असभन िे गिाशयाने हर्िागलेले असे उदरािंर र्षे्टनाचे दोन 

पडदे असिाि. प्रत्येक बधं गिाशयाच्या बाजभपासभन िो कहटबधंाच्या पोकळीच्या बाजभच्या कडेपयिंि 
पसरलेला असिो. हे गिाशय र् ही दोन बंधने यानंी कहटबधंाची पोकळी हर्िागली जाऊन हिचे दोन कप्पे 
ियार होिाि. प्रत्येक बधं हा चौकोनी असभन त्याची बाहेरची बाजभ ही कहटबधंाच्या बाजभला जोडलेली 
असिे. आंिील बाजभ ही गिाशयाच्या बाहेरील बाजभस जोडलेली असिे. उदरािंर र्षे्टनाच्या या दोन्ही 
थरानंी गिाशयार्रील आर्रि ियार होिे. याच्या र्रील बाजभस रजोर्ह नहलका असिाि. याची खालची 
बाजभ आख ड असभन िी योनीच्या र्रच्या िागाला जोडलेली असिे. याची पाठीमागील बाजभ ही प ढच्या 
बाजभपेक्षा थोडी खाली गेलेली असिे. 

 
या रंूदबधंाच्या उदरािंरर्षे्टनाच्या घड्याचें कायव र् त्याचंी र्ाढ आंत्रयोजनी सारखी (like the 

mesentery) असिे. पि गिाशय र् योनीचा र्रचा िाग यानंा स्र्स्थानी स्स्थर ठेर्ण्यास या घड्यािं 
संकहलि झालेला परागिाशयसंयोजीऊिक कारिीिभि होिो (condensation of the parametrium).  

 
रजोर्ह नहलका र् रजःकपड याचं्यामधील रंूदबधंाच्या िागाला हबजर्ाहहनी योजनी 

(mesosalpinx) म्हििाि. िे पािळ र् पारदशवक असभन, िी िािली िर रजःकपड धमनीच्या, 
रजोर्हनहलकेकडे जािाऱ्या शाखा सहज हदसभन येिाि. 
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रजःकपड हा रंूदबंधाच्या पाठीमागील घडीि असभन त्याला स्र्स्थानी स्स्थर ठेर्ण्यास त्याच्यापासभन 
हनघालेली दोन बधंने उपयोगी पडिाि. रजः‘कपड’ बंध (ovarian ligament) हे साधारिपिे १½ इंच लाबं 
असभन िो रजःकपड च्या अहिमध्य कोनापासभन हनघभन (medial pole) गिाशयाच्या कोपऱ्यापयिंि जािो. 
गिाशय धमनीची संगहमि होिारी शाखा (anastomotic branch) याच्या खालभन पि त्याला समान्िर 
अशी जािे. ‘कीपश्रोिी बंध’ (infundibulo pelvic ligament) हा रजःकपडाच्या बाहेरच्या कोपऱ्यापासभन िो 
कहटबंधाच्या कडेपयिंि पसरलेला असिो. हे द हेरी घडीचे असभन त्याला लागभन रजःकपडाच्या रक्िर्ाहहन्या 
असिाि. 

 
रज्बांध (The round ligaments.) प्रत्येक रज्जभबधं हा गिाशय र् रजोर्हनहलका याचं्या मधल्या 

कोनािभन हनघभन, रंूद बधंाच्या प ढच्या घडीिभन खालच्या र् बाहेरच्या बाजभस जाऊन जाघेंकडे जािो. िेथभन 
र्कं्षि नालाि हशरून (inguinal canal) त्याच्या शरे्ट स्थभल िगोष्ठाि होिो. काहीि हे बंध पािळ र् बारीक 
झालेले असिाि. िर काहीि िे जाड र् बळकट असिाि. या बधंाचा र्ाकडा हिकडा मागव र् कमी अहधक 
जाडी त्याम ळे गिाशयाच्या आधाराला त्याचा फार कमी उपयोगा होिो. हे अनैस्च्छक स्नायभिंिभ र् संयोगी 
ऊिक यानंी बनलेले असिाि. गिाशयाच्या र्रच्या िागाकडील रसर्ाहहन्या याचं्या बाजभने जाऊन आपला 
रस र्कं्षि रसगं्रथीि (inguinal lymph glands) ओििाि. 

 
गभाशय-णिक बांध (utero-sacral ligament) हा बधं िंिभसयंोनी ऊिक र् अनैस्च्छक स्नायभिंिभ 

यानंी बनलेला असभन िो ग्रीर्चे्या अंिर म खाच्या जर्ळ हनघभन उपग दाच्या बाजभने पाठीमागे जािो र् िो 
हत्रकास्स्थिीिील द सऱ्या र् हिसऱ्या मािक्याच्या अस्थार्रिाला (periosteum) प ढच्या बाजभस हचकटिो 
याचे कायव म्हिजे ग्रीर्लेा हत्रकास्स्थकडे ओढभन धरिे. 

 
जघन-ग्रीवा प्रावरिी (Pubo cervical fascia) हा सकंहलि असा परागिाशय संयोजी ऊिक 

ग्रीर्चे्या प ढच्या बाजभने हनघभन, प ढच्या बाजभला जाऊन िो जघनाच्या खालच्याबाजभस (Subpubic) 
असिारे बंध र् मभत्रनहलकेच्या पहरसरािील धािभ (periurethral) यानंा येऊन हमळिे. याचे म ख्य कायव 
म्हिजे योनीच्या प रोिागाला जोर आििे र् बस्िीला संरक्षि देिे. 

 
श्रोिी प्रावरिी 

(Pelvic Fascia) 
 
श्रोिीच्या प्रार्रिीचे दोन िाग समजले जािाि. ‘श्रोहि-हिहत्तक प्रार्रिी’ (parietal fascia) र् 

‘श्रोहि अंिरागं प्रार्रिी’ (Visceral fascia).याचंी महत्त्र्ाची काये म्हिजे— 
 
१. श्रोहि स्नायभर्र याचें आर्रि असिे. या आर्रिाम ळे त्या स्नायभंचा आकार कायम राहािो, िे 

एकमेकापंासभन अलग ठर्ले जािाि र् र्ाजर्ीपेक्षा जास्ि िािले जाि नाहीि र् त्याम ळे त्याचं्या 
आक ं चनशक्िीचे बळ र्ाढिे (increases the efficiency of contraction). 

 
२. श्रोिींिील इहंद्रयार्र याचे चागंले अस्िर पडिे र् त्याम ळे त्यानंा याचा चागंला आधारही 

हमळिो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

३. याचें फाटे हनरहनराळ्या इंहद्रयानंा चागंले हचकटलेले असल्याम ळे याचें पभिव कप्पे पडिाि र् 
त्याम ळे रक्ि ककर्ा पभ या सारखे द्रर् पदाथव एका कप्प्यािभन द सऱ्याि जाऊ शकि नाही. 

 
त्याम ळे “हिहत्तक” प्रार्रिीची (parietal’‘fascia) व्याख्या करिे सोपे होिे. ‘हिहत्तक’ प्रार्रिी 

म्हिजे, ग दउन्नमनी, अन कत्रक, आभ्यंिर गर्ाक्ष (obturator internus), ि ंहबका (piriformis) आहि गिीर 
अन प्रस्थ मभलाधार स्नायभ या श्रोहिस्नायभंना झाकंिारी प्रार्रिी. ‘अन्िरागं’ प्रार्रिी (‘Viscaral’ fascia) 
म्हिजे, जी प्रार्रिी, हनरहनराळ्या पािळीि, ‘हिहत्तक प्रार्रिी पासभन मागे र्ळभन श्रोहि अिरागंार्र 
(pelvic Viscera) पसरिे िी. 

 
णभणतक अांतःश्रोणि प्रावरिी 

(Parietal Endopelvic Fascia) 
 
ि ंहबका स्नायभला झाकिारी प्रार्रिी ही आंिील बाजभस हत्रकास्थीच्या अभ्य दर पृष्ठिागाला 

(Ventral surface) जोडलेली असिे आहि िी अस्थार्रिाशी, अग्र हत्रक रंध्राचं्या अहिमध्य कडेशी 
एकजीर् होऊन जािे. पाश्ववबाजभस, िी स्नायभला झाकंिे, आहि ि ंहबकास्नायभ महा हनिंब रंध्रामधभन (greater 
sciatic foramen) बाहेर पडिो, िेव्हा, प्रार्रिी हत्रक ग हलका बंध (sacrotuberous ligaments), 
आसनास्थीचा कंटक (spine) यानंा जोडली जािे आहि मग िी आभ्यंिर गर्ाक्ष स्नायभर्रील प्रार्रिीशी 
एकजीर् होिे. ि ंहबका प्रार्रिी ही हत्रक रंध्रामंधभन बाहेर पडिाऱ्या मज्जाििभंना झाकिे, आहि म्हिभन हत्रक 
जाहलका (sacral plexus) आहि हिच्या शाखा या प्रार्रिीच्या पाठीमागे असिाि. 

 
आभ्यिंर गर्ाक्ष स्नायभच्या श्रोहि पृष्ठिागाला झाकंिारी प्रार्रिी, ही स्नायभच्या उगमस्थानाच्या 

कडेच्या िोर्िाली जोडलेली असिे. र्रचे बाजभस, िी श्रोहि प्रार्रिीशी एकजीर् होऊन जािे. परंि  ही 
श्रोिी प्रार्रिी आहि गर्ाक्ष प्रार्रिी यािंील अखंडिा ही अप्रत्यक्ष असिे, कारि दोन्हींही प्रार्रिी या 
पािळीि अस्थार्रिाला जोडलेल्या असिाि. खालचे बाजभस, गर्ाक्ष प्रार्रिी ही हत्रकग हलका बंधाच्या 
दात्राकार प्रर्धव (falciform process) आहि जघनचाप (pubic arch) यानंा जोडलेली असिे आहि िी 
मभत्रजननपटलाच्या ऊध्र्व प्रार्रिीशी एकजीर् होऊन जािे. र्रच्या िागाि, िी गर्ाक्षरक्िर्ाहहन्या आहि 
गर्ाक्ष मज्जािंिभ याचें खाली, कमानदार होिे, आहि त्याम ळे गर्ाक्ष नाल (abturator canal) हनमाि होिो. 
आभ्यिंर गर्ाक्ष स्नायभच्या श्रोहि पृष्ठिागाच्या खालच्या िागार्रून, आभ्यिंर ग ह्य रक्िर्ाहहन्या आहि 
आभ्यिंर ग ह्य मज्जािंिभ जािाि. या हठकािी गर्ाक्ष प्रार्रिीचा अल्वकॉक नाक (Alcockʼs canal) बनिो. 
एहलअट स्स्मथ (Eliott Smith) याच्या म्हिण्याप्रमािे अल्कॉक नाल हा ग ह्यरक्िर्ाहहन्या आहि आभ्यंिर 
ग ह्य मज्जािंिभ याचं्या सधंानक ऊिक आर्रिाच्या सधंननाने (condensation) बनलेला आहे. 

 
ग द उन्नमनी स्नायभंच्या हनम्न आहि ऊध्र्व पृष्ठिागार्रील प्रार्रिीचा प ढील प्रमािे मागोर्ा घेिा 

येिो. हनम्न पृष्ठिागार्रील प्रार्रिी ही र्रच्याबाजभस गर्ाक्ष प्रार्रिीला जाडलेली असिे. खालच्या बाजभस 
िी मभत्रजनन पटलाच्या ऊध्र्व प्रार्रिाशी एकजीर् होिे, र्रच्या पृष्ठिागार्रील प्रार्रिी, ही र्रच्या बाजभस, 
गर्ाक्ष प्रार्रिीशी, स्नायभच्या उगमस्थानाच्या रेषेशी जोडलेली असिे. प्रार्रिी ही प ढचे बाजभस जघन 
संधानकाची (symphysis pubbis) पाठीमागील बाजभ, जघनास्थीच्या ऊध्र्व प्रशाखेच्या (superior ramus) 
पाठीमागभन आहि नंिर अहनयहमि कडेने आसनास्थीच्या कंटकाकडे जािे. जघन सधंानकापासभन िो 
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आसनास्थ कंटकापयिंिच्या सयोजन रेषेला ‘श भ्र रेषा’ म्हििाि. आिंील बाजभस िी स्नायभच्या 
बद्धस्थानाच्या रेषेर्र जोडलेली असिे. 
 

अन्तराांग अांतःश्रोिी प्रावरिी 
(Visceral Endopelvic Fascia) 

 
या अन्िरागं अिंःश्रोिी प्रार्रिीचे म ख्य कायव म्हिजे हनरहनराळी श्रोहि अन्िरागें  (Pelvic 

Viscera) श्रोहि कििीला जखडिे, हे कायव पहरर्ाहहका (perivascular) आहि पहरचेिा आर्रिा 
(perineural sheaths) द्वारा केले जािे; आहि द सरे कायव म्हिजे पभिव बंद िागािं श्रोहि ग हेचे हर्िाजन 
करिे. त्याम ळे रक्ि ककर्ा पभ याचं्या हनःसरिाच्या (effusion) प्रसाराला आहि द दवमरृ्हद्धच्या प्रकाराला 
अटकार् केला जािो. 

 
अन्िरागं अिंःश्रोहि प्रार्रिीच्या घटकाचें प ढील प्रमािे र्गीकरि करिाि. 
 
१. नाहि आर्रि (umbilical sheath). 
 
२. अधोजठर आर्रि (hypogastric sheath). 
 
३. ऊध्र्व अशव आर्रि (superior haemorrhoidal sheath). 
 
४. उपग द-योनी पटल (Recto-Vaginal septum). 
 
नाभी आवरि-हे हत्रकोिी प्रार्रिी आर्रि असभन, त्याचे हशखर (apex) नािीशी असिे. य रॅकस, 

हे मध्यार्र असभन त्याच्या बाजभकडील सीमा या अर्रुद्ध अधोजठर धमन्यानी (obliterated hypogastric 
arteries) बनलेल्या असिाि. याचेम ळे, बस्िीचे हशखर आहि हिचा र्रचा पृष्ठिाग याकरिा प्रार्रिी सपं ट 
(capsule) बनिे, आहि बाजभस िे अग्र अधोजठर धमन्याचं्या पहरर्ाहहका आर्रिाशी (perivascular 
sheafth) एकजीर् होिे. 

 
अधोजठर आवरि-हे अधोजठर रक्िर्ाहहन्याचं्या अग्र िागार्रील किहत्तक अिःश्रोहि 

प्रार्रिीपासभन हनघिे. िे दोन स्िरानंी बनलेले असभन, त्याि अधोजठर रक्िर्ाहहन्याचं्या अग्रिागाच्या 
शाखा आहि मभत्रर्ाहक असिो. या प्रार्रिी आर्रिाचे दोन िागािं हर्िाजन होिे. ऊध्र्व अधोजठर हर्िाग 
(superior hypogastric wing) ऊध्र्व बस्स्ि धमनीच्या (superior vesical artery) मागाने आहि हनम्न 
बस्स्ि हर्िाग (inferio vesical wing) हनम्न बस्स्ि धमनीचा मागव, आहि मभत्रर्ाहक या मागार्रून. हा 
बस्िीला, किहत्त आहि अस्स्थल श्रोहि यानंा बाधंिारा म ख्य बंधक होय. 

 
ऊध्वश अधोजठर णवभाग-हा बस्स्िच्या पाश्वव कडेजर्ळ दोन स्िरािं हर्िागिो. यािंील एक, 

बस्िीच्या र्रच्या पृष्ठिागार्रून जाऊन नाहि अर्रिाच्या प्रार्रिीशी एकजीर् होिो. बाहेरचे बाजभस, हा 
स्िर अर्रुद्ध अधोजठर धमन्याचं्या प्रार्रिी आर्रिाशी हमळभन जािो. द सरा स्िर बस्िीच्या हनम्न-पाश्वव 
पृष्ठिागार्रून (infero-lateral surface) जािो. 
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णनम्न अधोजठर णवभागात (The inferior hypogastric wing) हनम्न बस्स्िधमन्या र् मभत्रर्ाहक 
असिो. याचे म ळे बस्िीचा खरा पाश्वव बधं (lateral ligament) हनमाि होिो. याचे पासभन गिाशय आहि 
योहन याचे जर्ळ, एक प्रर्धव (process) हनघिो. याचें गिाशय रक्िर्ाहहन्या िोर्िी आर्रि हनमाि होिे. 
याला मकेॅनड्रॉट बधं (Mackendrotʼs ligament) म्हििाि. हा गिाशय आहि योनीचा बंधक 
(annchorage) होय असे धरले जािे. र्ास्िहर्क मकेॅनड्रॉट बंध हे सैलसर अर्काशी ऊिकाने (loose 
areolar tissue) बनलेले असभन त्याि गिाशय रक्िर्ाहहन्या असिाि आहि त्याचे कोििेही आधारी कायव 
नाही. 

 
ऊध्र्व अशव आवरिात ऊध्र्व अशव रक्िार्ाहहन्या असिाि. त्याचे पृष्ठ आहि अभ्य दर (dorsal and 

ventral) असे दोन स्िर हनमाि होऊन त्यािं उपग द असिो. याचे म ळे उपग द हत्रकास्थीच्या प ढचे बाजभस 
बाधंला जािो. 

 
उपगुद-योनी पटल- याचेम ळे योनी उपग दाला बाधंली जािे. र्रचे बाजभस िे ड्लस कप्याच्या 

उदरािंरर्षे्टनाला बाधंलेले असिे आहि खालचे बाजभस मभलाधार कपडाला (perineal body) बाधंलेले 
असिे. हे प्रार्रिी पटल प्रार्रिी संप टाप्रमािे योनी आहि उपग द यानंा र्हेष्ठिे. 
 

श्रोणि तल 
(Pelvic Floor) 

 
“िल” हा शब्द प्रयोग खऱ्या अथाने येथे लागभ पडि नाही. कारि एक िर िो दृढ पडदा नव्हे आहि 

द सरे म्हिजे िो पभिवपि आडर्ाही नसिो. िो हर्हर्ध बाजभना कलिा असभन, िो कमी अहधक जाडीचा 
असिो. िो लर्हचक असभन अहनयहमि आकाराच्या अस्स्थल श्रोहिच्या बहहगवमाला (Out let) आच्छाहदिो. 
त्याचे महत्र्ाचे कायव म्हिजे उदरािील इहंद्रयाचें र्जन सहन करिे, त्याचें अधःपिन होऊ न देिे आहि 
अिःउदर दाबाला (intra-abdominal pressure) हर्रोध करिे, हे होय. 

 
श्रोहििल हा मऊसर अशा िागानंी बनलेला असभन त्याचे मभलाधार त्र्चेपासभन िो ग दउन्नमनी 

स्नायभच्या र्रच्या पृष्ठिागार्रील अंिःश्रोिी प्रार्रिींच्या हिहत्तक स्िरापयिंि हनरहनराळे स्िर असिाि. हे 
स्िर प ढील प्रमािे होि : १. ग दउन्नमनी आहि अन हत्रक स्नायभ याचंा र्रचा पषृ्ठिाग आच्छादिाऱ्या 
अंिःश्रोिी प्रार्रिीचा हिहत्तकस्िर; २. ग दउन्नमनी स्नायभ; ३. मभत्रजनन पटल; आहि ४. उत्तल मभलाधार 
स्नायभ (superficial perineal muscles) 

 
ग द उन्नमनी स्नायभच्या र्रच्या पृष्ठ िागार्र असिाऱ्या अंिःश्रोहि प्रार्रिीच्या हिहत्तक स्िराचे र्िवन 

र्र आलेलेच आहे. 
 
गुदउन्नमनी स्नाय ू (Levator Ani Muscle)–हा रंूद र् पािळ स्नायभ कहटबंधाि दोन्ही बाजभस 

असभन मध्यार्र हमळिो, र् त्याम ळे या िळाचा मोठा िाग ियार होिो. हा दोन िागानंी बनलेला आहे. 
जघनान हत्रक (pubo-coccygeus) र् श्रोहिफलकान हत्रक (ilio-coccygeus). 
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(अ) जघनानुणि-स्नायभ जघनास्स्थचा श्रोहिपृष्ठ िाग र् पाढंऱ्या रेषेचा काही िाग यापंासभन हनघिो. 
याचे स्नायभिंिभ पाठीमागे र् आंिल्या बाजभस जाऊन हे मभत्रनहलका, योहन र् ग द या िोर्िी ग ंडाळले जािाि. 
याचे िीन िागाि हर्िाजन केलेले आहे. जघन-योनी (Pubo-Vaginalis), जघन-उपग द (pubo-
rectalis), आहि ख द्द जघन-अन हत्रक. 

 
जघन–योनी हा, स्नायभिंिभच्या अगदी अहिमध्य पट्याने बनलेला असभन िो म त्रनहलका आहि 

योनीच्या पाश्ववबाजभने जािो. थोडे िंिभ मभत्रनहलका आहि पाश्वव योहन कििीि हमसळभन जािाि. ििभंचा 
मोठािाग मभलाधाराच्या मध्यकबदभि बद्ध होिो आहि हर्रुद्ध बाजभकडील स्नायभििभंबरोबर त्याचंा पियोहन 
कििी िोर्िी पाश ियार होिो. 

 
जघन–उपगुद–हे िंिभ जघन-योहनिंिभच्या बाहेरच्या बाजभस असभन िे पाठीमागच्या बाजभस जािाि 

आहि ग दाच्या पाठीमागे िे हर्रुद्ध बाजभच्या स्नाय िंिभंशी एकजीर् होऊन त्याचंा ग द-उपग द संधी िोर्िी 
पाश (loop) हनमाि होिो. हे िंिभ ग दअन हत्रक सीर्नीि (ano-coccygeal raphe) बद्ध होिाि. 

 
िुद्ध जघन अनुणिक– हे अगदी बाहेरच्या बाजभचे िंिभ असभन िे अन हत्रकाच्या बाजभचे हठकािी बद्ध 

झालेले असिाि. 
 
(ब) श्रोणि–अनुणिक (Iliococcygeus) हा स्नायभ पाढंऱ्या रेषेच्या पाठीमागील िागापासभन हनघभन 

आंिील बाजभकडे र्ळिो आहि िो अन हत्रकास्स्थच्या दोन्हीं बाजभस बद्ध होिो. 
 
अनुणिक (आसनानुणिक)– हा हत्रकोिाकृहि स्नायभ असभन िो आसनास्स्थकेच्या कंटकापासभन 

त्याच्या हशखाग्राने हनघिो. त्याचे बद्धस्थान हे रंूद असभन िे अन हत्रकाच्या बाजभस आहि हत्रकास्स्थच्या 
अगदी खालच्या ि कड्याला जोडलेले असिे. 

 
मज्ातांतूिा पुरवठा–त्याला चि थव हत्रक मज्जािंिभच्या शाखेपासभन प रर्ठा होिो आहि काहीर्ळेा 

ग ह्य मज्जािंिभची शाखा हनम्न अशव िंिभं पासभन होिो. 
 
याचे महत्र्ाचे कायव म्हिजे उदर पोकळीिील दाबाि एकाएकी होिाऱ्या फरकानंा अडथळा करिे 

हे होय. जघन योनी र् जघन–उपग द याचं्या आक ं चनाम ळे योनीचा खालचा िाग आहि ग द–उपग द सहंध 
आर्ळले जाऊन त्याचें अधःपिन होऊ हदले जाि नाही. 

 
मूिजननपटल (Urogenital Diaphragm)–याच्या आकारार्रून याला हत्रकोिी बंध (triangular 

ligament) असे ही नार् हदले जािे. हा अन प्रस्थ पडदा असभन त्याला मभत्रनहलका ही जघनसधंानकाच्या 
खाली एक इंच आहि योहन हे कर्धिाि. िे दोन जाड कला स्िरानंी (membranous layers) बनलेले 
असभन त्या दोन स्िरािं हनत्तल अन प्रस्थ मभलाधार स्नायभ (deep transverse perineal muscles) आहि 
मभत्रनहलका समाक ं चक स्नायभ (sphincter urethra) असिाि. 
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आकृणत ७.– मभत्रजनन पटल: १. आभ्यंिर गर्ाक्ष; २. ग द उन्नमनी; ३. हनम्न प्रार्रिी; ४. हनत्तल अन प्रस्थ मभलाधार 

स्नायभ; ५. ऊध्र्व प्रार्रिी. 
 
दोन्हीं स्िरािंील जास्ि उत्तल स्िराला (superficial layer) जनन मभत्र पटाचा (urogenital 

diaphragm) हनम्नस्िर म्हििाि. त्याचे हशखाग्र (apex) चापी बंधाकडे (arcuate ligament) असभन िे 
त्याच्या पासभन अंडाकार रंध्राने अलग केलेले असिे. या रंध्रामधभन योहनकलगाकडे जािाऱ्या रक्िर्ाहहन्या र् 
मज्जािंिभ जािाि. याचा िळ रंूद असभन िो असनास्स्थच्या दोन्हीं हनम्न शाखािं पसरलेला असिो. त्याच्या 
बाजभ या दोन्ही बाजभकडील जघनास्स्थ र् आसनास्स्थ याचं्या हनम्न शाखानंा जोडलेल्या असिाि. 

 
णिकािी बांधािा णनत्तल, ऊध्वश स्तर पाठीमागील बाजभस संपभिवपिे उत्तल स्िराशी एकजीर् झालेला 

असिो. िो जघन चापाि (pubic  arch) पसरलेला असभन, बाजभस गर्ाक्ष प्रार्रिीशी (obturator fascia) 
जोडलेला असिो. 

 
णनत्तल अनुप्रस्थ मूलाधार स्नाय ू(Deep Transverse Perineal Muscle) हा स्नायभ आसनास्थीच्या 

हनम्न शाखेपासभन हनघिो. हा मध्य बाजभकडे जाऊन हर्रुद्ध बाजभकडील स्नायभशीं एक जीर् होिो. या 
स्नायभकडे ग ह्य मज्जािंिभची (Pudenda nerve) मभलाधार शाखा जािे. 

 
मूिनणलका समाकुां िक स्नाय ू(sphincter urethral muscle) हा स्नायभ जघनास्स्थ र् आसनास्स्थ 

याचं्या हनम्न शाखेपासभन हनघिो र् मध्यबाजभकडे जािो याचे िंिभ, काही मभत्रनहलकेच्या प ढच्या र् काही 
पाठीमागच्या बाजभस जािाि र् हर्रुद्ध बाजभच्या स्नायभ िंिभशी जोडले जािाि. या दोन्हीं स्नायभचंी एकाच र्ळेी 
हक्रया होि असल्याम ळे त्याचंा मभत्रनहलकेचा समाक ं चक स्नायभ म्हिभन उपयोग होिो. या स्नायभकडे 
ग ह्यमज्जािंिभची हनम्नशाखा जािे. 
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आकृती ८– मभलाधाराचे स्नायभ: १. हशश्नप्रहषविी; २. कंद प्रहषविी; ३. उत्तल अन प्रस्थ मभलाधार स्नायभ; ४. 
ग दउन्नमनी; ५. बृहत हनिंब; ६. बाह्य ग द समाक ं चक; ७. योहन; ८. मभत्रनहलका 

 
उत्तल अनुप्रस्थ मूलःधार स्नाय ू(Superficial Transverse Perineal muscle)–ही एक स्नायभची 

अरंूद पट्टी असभन हिची स रर्ाि आसनास्थीच्या गंडकापासभन (ischial tuberosity) हनघालेल्या 
कंडरापासभन (tendon) होिे र् हा स्नायभ हर्रुद्ध बाजभकडील स्नायभबरोबर कें द्र कडराने (central tendon) 
जोडलेला असिो. (आकृिी ८) 

 
कां द प्रहषशनी स्नायू (Bulhocavernosus muscle)–हा योहनम खािोर्िी असभन त्याला योहन 

समाक ं चक स्नायभ (sphincter Vaginae) असेही म्हििाि. पाठीमागच्या बाजभस िो मभलाधाराच्या कें द्र 
कंडाला जोडलेला असभन प ढच्या बाजभस त्याचे स्नायभिंि  योनीच्या दोन्ही बाजभस जाऊन कॉपोरा 
कॅन्हरनोझा क्लायटोहरहडस (corpora cavernosae clitoridia) या हठकािी बाधंले जािाि. 

 
णशश्न प्रहषशिी स्नाय ू (Ischiocavernosus muscle)– हा स्नायभ आसनास्थी गंडकाच्या आंिील 

बाजभपासभन हनघिो र् त्याचा शरे्ट चपट्या कंडराि (aponeurosis) होऊन त्यार्ाटे िो योनीकलग पादाच्या 
(crusclitoridis) बाजभस र् खालचे बाजभस जोडलेला असिो. 

या िीनही स्नायभकडे ग ह्य मज्जािंिभची मभलाधार शाखा जािे. 
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प्रकरि २ रे 
 

जननेंणद्रयािे भ्रूिणवज्ञान 
(Embryology of Genital organs) 

 
मूलरी सांस्थेिा णवकास 

(Development of Mullerian System) 
 
रजोर्ह नहलका (बीजर्ाहहन्या), गिाशय, र् योहन याचंा हर्कास परामध्यर्कृ्क र्ाहहन्या 

(Paramesonephric Ducts) पासभन होिो. योहनबाह्यिाग याचा हर्कास जननमभत्रनाला (urogenital 
sinus) पासभन होिो र् योहनपटल हे परामध्यर्ृक्क र्ाहहनी र् जननमभत्रनाल यािंील सधंीच्या हठकािी असिे. 
(आकृिी ९) 
 

 
आकृहि ९ : –र्भल्फी कपड आहि मभलेरी र्ाहहनी याचें संबध दाखहर्िारा आरेखीय छेद: १. चेिा नहलका; २. 
आधपृष्ठर्शं; ३. पि महाधमनी; ४. मध्यस्थ पेशी प ंजामधील पेशीस्िर्क; ५. मध्यर्ृक्कीय र्ाहहनी (र्भल्फी); 
६. परामध्य रृ्क्कीय र्ाहहनी (मभलरी); ७. देह किि; ८. र्भल्फी किा; ९. मध्यर्ृक्क (र्भल्फी) कपड; १०. 
रृ्क्कम ख; ११ मध्यर्ृक्कीय नहलका. 

 
देहग हेच्या पाठीमागच्या बाजभस असिाऱ्या कण्याच्या दोन्ही बाजभकडील पभर्व मध्यजनस्िरापासभन 

(mesoblast) आहदरृ्क्क (pronephros), मध्यर्ृक्क (masonephros) र् अस्न्िमरृ्क्क (metanephros) 
हनमाि होिाि. परामध्य रृ्क्क र्ाहहन्याचंा हर्कास गिाच्या आय ष्ट्याच्या सहाव्या आठर्ड्यापयिंि होिो र् िे 
र्भल्फी र्ाहहन्याचं्या (Wolffian ducts) अहिशीषव टोंकाच्या जरा बाजभला (lateral to the cranialend) 
असिाि. त्याचंी स रर्ाि देहग हेच्या पृष्ठिागापासभन अंिगवमन होऊन (invagination) होिे. काही लोकाचं्या 
म्हिण्याप्रमािे (हकथ Keith) हे अंिगवमन म्हिजे अगोदरच अपकर्मषि झालेल्या आहदरृ्क्काचा 
(degenerated pranephros) अर्हशष्ट िाग होय. 
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र्ाढीच्या हर्कासार्स्थेि नऊ िे दहा देहिाग (somites) असिाि िेव्हा पासभन आहदरृ्क्क 
हदसार्यास लागिाि र् प्राथहमक अर्स्थेि राहािाि. ककथच्या म्हिण्याप्रमािे बीजर्ाहहनीची कलहशका 
(ampulla) र् उदराकडील द्वार हे आहदरृ्क्कर्ाहहनीच्या (pronephric ducts) अहिशीषव टोकापासभन 
हनमाि होिाि. काहींच्या म्हिण्याप्रमािे मॉरगसॅ््नचे हायडॅहटड (Hydatid of Morgagni) र् कॉबेल्ट 
नहलका (Kobelt’s tubules) याही पभर्वरृ्क्क र्ाहहनीचे अर्हशष्ट िाग होि. 

 
मध्यर्ृक्क र् अस्न्िमरृ्क्क यापासभन र् ल्फी कपड र् र् ल्फी र्ाहहनी (Wolffian boddy and Wolffian 

duct) हनमाि होिाि. र् ल्फीकपड हा प ष्ट्कळशा नहलकानंी बनलेला असभन त्या नहलका एका आडव्या 
नहलकेि (longitudinal duct) उघडिाि, हीच र् ल्फी नहलका होय. हचरकाहलक रृ्क्काचा अस्न्िमरृ्क्क हा 
िाग र् ल्फी कपडाच्या अहिप च्छ िागापासभन (caudal part) ियार होिो, र् ल्फी कपडाचा, उरलेला अहिहषशव 
िाग, मध्यर्ृक्क, हा हर्कासाच्या स रर्ािीच्या अर्स्थेि उत्सजवक इंहद्रय म्हिभन काम करिो र् हचरकाहलक 
रृ्क्क हनमाि झाल्यार्र हा कृश होिो (undergoes atrophy). र् ल्फी र्ाहहनी ही अगदी प्राथहमक अर्स्थेच्या 
नहलकेसारखी राहािे र् िी हबजर्ाहहनीला समान्िर अशी रंूद बंधाच्या पदरािभन जािे र् िी अर्स्कर कलेि 
(cloacal membrane) उघडिे. काहीि ही र् ल्फी र्ाहहनी रंूदबंधाि िशीच राहािे र् मग त्याला गाटवनर 
र्ाहहनी (Gartner’s duct) म्हििाि. क्वहचि र्ळेा र् ल्फी कपडाच्या नहलका या रंूदबंधाि प्राथहमक 
अर्स्थेच्या र् ल्फी नहलकेला (rudimentary Wolffian duct) काटकोनाि आडव्या आख ड नहलका म्हिभन 
राहािािं या कॉबेल्ट नहलका, अहधबीजकोशगं्रथी (epoorphoron) र् पराबीजकोशगं्रथी (paroophoron) 
म्हिभन िशाच हशल्लक राहािाि. (आकृिी १०) 

 

 
आकृहि १०–र् ल्फी कपडाचे अर्शषे : १. मभलेरी र्ाहहनी; २. मॉर  गॅ् नी हाइडॅहटड; ३. अहधहबजकोश 
(epoophoron); ४. बीजकोश; ५. र्भल्फी र्ाहहनी; ६. पराबीजकोश; ७. गिाशयाच्या कििीि हशरिारी 
र्भल्फी र्ाहहनी; ८. उपग द; ९. गाटवनर र्ाहहनी; १०. योहन; ११. मभत्रप्रसेक; १२. योहनम खाशी आलेली 
र्भल्फी र्ाहहनी.  

 
परामध्यर्ृक्क र्ाहहनींची पोकळी त्या मानाने मोठी असिे, र् त्याचं्या आिील बाजभस स्िंिाकार 

पेशीच्या एकाच थराचे आर्रि असिे. त्या र्भल्फी र्ाहहनीच्या अहिशीषव टोकाच्या बाहेरच्या बाजभस असिाि 
र् हर्हशष्ट प्रकारच्या जठरार्रिाच्या घडीि चार र्ाहहन्या अहिप च्छ िागाकडे र्ाढि जािाि. या चार 
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र्ाहहन्या असिाऱ्या अहिमध्य िागाला जनन घडी (genital fold) म्हििाि. जधनाच्या पािळीि 
आंत्रयोजनी (mesenteries) आिील बाजभस द मडल्या जािाि (folding inwards) र् त्याम ळे आिंापयिंि 
र् ल्फी र्ाकहनीच्या पाश्ववबाजभस असिाऱ्या परामध्यर्ृक्कर्ाहहनी, र् ल्फी र्ाहहनीच्या प ढच्या बाजभने त्याला 
ओलाडंिाि. आिा त्या अहिमध्य बाजभकडे राहािाि. काही थोड्या अंिरापयिंि परामध्य रृ्क्कर्ाहहनी 
आडव्या जािाि र् नंिर एकमेकाबंरोबर खालचे बाजभस जननमभत्र नालाच्या (urogenital sinus) अहिपषृ्ठ 
िागापयिंि जािाि. याच्या दभरस्थ टोकार्र एक जाडसर िाग असिो, त्याला मलर उत्सेध (Mullerian 
Prominence) म्हििाि. 

 
थोड्याच कालाि दोन्ही परामध्यर्ृक्कर्ाहहनींच्या कििी फ टिाि र् त्यापासभन गिाशय-योहननाल 

(utero Vaginal canal) ियार होिो. एकीकरि प्रथम मध्यार्र होिे, याच हठकािी िहर्ष्ट्यकालािंील 
ग्रीर्ाबाह्यम ख हनमाि होिे. नंिर या हठकािाहभन एकीकरि र्रच्या र् खालच्या बाजभस पसरिे. आिील 
पोकळी र्रच्या बाजभस आडर्ी असिे र् नंिर लहान होि जािे र् मध्याच्या हठकािी प ढभन पाठीमागे अशी िी 
फार बारीक होिे. हा आर्ळ िाग कदाहचत िहर्ष्ट्य कालािील गिाशय ग्रीर्ा होय. याच्या खालच्या बाजभस 
ही पोकळी रंूदार्िे र् हिच्या खालच्या टोंकाशीं िी परि आर्ळ होिे. या हठकािी मात्र र्ाहहन्यािं पोकळी 
हनमाि झालेली नसिे. 

 
एकीकरि झालेल्या परामध्यर्ृक्कर्ाहहनीच्या िोंर्िाली मध्यजनस्िराचे सघंनन होिे 

(condensation of mesoderm) र् हे संघनन, एकीकरि झालेल्या र्रच्या िागाि की ज्या हठकािी 
िहर्ष्ट्यकालाि गिाशयाचे शरीर र् ग्रीर्ा हनमाि होिार त्या हठकािी अहधक प्रमािाि असिे. या 
मध्यजनस्िरापासभन िंि -स्नाय ऊिक (fibro-muscular tissue) हनमाि होिे. 

 
रजोवह नणलका (Fallopian tube) : बीजर्ाहहनी ही परामध्यर्ृक्क र्ाहहनीच्या न एकीकरि 

झालेल्या िागापासभन हनमाि होिे. र्ाहहनीच्या अहिशीषव टोकाजर्ळ (cranial end) द सऱ्या महहन्याच्या 
शरे्टी, झल्लरी (fimbriae) हनमाि व्हार्यास लागिाि. गिाशयाचा घ मट हर्कास पार्ि असिाना 
मध्यजनस्िराचे संघनन होिे, त्यार्ळेी त्याच्या जर्ळील परामध्यर्ृक्क र्ाहहनीचा िाग त्याि घेिला जािो र् 
अशा प्रकारे गिाशय नहलकेचा काही िाग (अिंरालीय interstitial) गिाशयाच्या कििीि अडकला जािो. 
हकथ यान असा हर्चार माडंलेला आहे की बीजर्ाहहनीचा नरसाळ्याच्या आकाराचा झल्लहरि िाग हा 
म लरच्या र्ाहहनीपासभन न हनमाि होिा, िो आहदरृ्क्का पासभन हनमाि होिो. 

 
बीजर्ाहहनीच्या स्नायभचा थर हा िोर्िालच्या मध्यजनस्िरापासभन हनमाि होिो. र्ि वलाकार 

स्नायभंचा थर स रर्ािीला हनमाि होिो, पि लाबंट स्नायभचंा थर केव्हा हनमाि होिो याबद्दल काहीच कल्पना 
नाही. नहलकेच्या आिंील बाजभस स्िंिाकार पेशींच्या एक पेशी थराचे आर्रि असिे. चौर्थया महहन्याि 
त्यार्र च ण्या हदसार्यास लागिाि र् पाचंव्या महहन्याि त्याचें प्रमाि अहिशय र्ाढिे. 

 
गभांशयािे शरीर (Body of Uterus)–गिाशयाची पोकळी ही एकीकरि झालेल्या 

परामध्यर्ृक्कर्ाहहनीच्या र्रच्या िागापासभन हनमाि होिे र् त्याचंी स्नायभची किि ही िोर्िाली असिाऱ्या 
सधंहनि मध्यजनस्िरा पासभन (condensed mesoderm) हनमाि होिे. पोकळीचे र्रचे टोक स रर्ािीच्या 
अर्स्थेि हिसऱ्या महहन्याच्या मध्यापयिंि हद्वश्रृंगी (bicornuate) राहािे र् गिाशयाचा घ मट प ढे हनमाि 
होिो. प ढच्या अर्स्थेि परामध्यर्ृक्कर्ाहहन्याचं्या र्रच्या िागाि एकीकरि होिे र् गिाशयाच्या कििीला 
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मोठ्याप्रमािाि जाडपिा येिो. अशाप्रकारे र्रच्या बाजभस होि गेलेल्या एकीकरिाने र् िोर्िालचा 
मध्यजनस्िर जाड होि गेल्याम ळे गिाशयाच्या घ मटाला बहहगोलिा येिे. आद्य स्नायभपेशी (primitive 
muscles cells) या रक्िर्ाहहन्याचं्या िोर्िाली अहनयहमिपिे र्सलेल्या असिाि र् स्नायिंिभ हे पाचव्या 
महहन्याि हनमाि होिाि. 

 
साधारिपिे सहाव्या महहन्याि अंिःत्र्चेला च ण्या पडार्यास लागिाि र् गिाशय गं्रथीही हनमाि 

व्हार्यास लागिाि. गिाशयाच्या घ मटाच्या प्रदेशािील गं्रथी याच्या नंिरच्या कालाि हनमाि व्हार्यास 
लागिाि र् त्याचंा हर्कास जन्मानंिरही काही काल चालभ  असिो. 

 
गभांशयग्रीवा : –परामध्यर्ृक्कर्ाहहनीच्या आर्रिाच्या पेशींची मध्यजनस्िराि एकार्र एक चढत्या 

स्िराने र्ाढ होिे र् अशाप्रकारे अगदी प्राथहमक स्र्रूपाचे योनीचे प ढचे र् पाठीमागील कप्पे हनमाि होऊन 
ग्रीर्ा ही योनीपासभन हनराळी होिे. अशा प्रकारे ग्रीर्चेा योहनगि िाग (Portio Vaginalis) योनीि येिो. 

 
स्नाय पेशींची माडंिी फार अव्यर्स्स्थि असिे, र् त्याम ळे हर्कास होि असिाना प ढे जे स्नायभिंिभ 

हनमाि होिाि त्यािं कोित्याही प्रकारचा मेळ नसिो. ग्रीर्ा गं्रथी या, अच्छादकपेशी ऊिकाचे एकार्र एक 
थर बनभन हनमाि व्हार्यास लागिाि, त्याच स मारास, हनमाि व्हार्यास लागािि. 

 
योनी : –योनीचा र्रचा दोन हत्रिीयाशं िाग हा दोन परामध्यर्ृक्कर्ाहहनीच्या एकीकरिाम ळे हनमाि 

होिो र् स्नायभचा थर हा िोर्िालच्या मध्यजनस्िरापासभन हनमाि होिो. (आकृिी ११ र् १२) 
 

 
आकृणत ११–गिाशय आहि योनी याचंा हर्कास दाखहर्िारा आरेख: १. बीज र्ाहहनी; २. गिाशयाचे 
शरीर; ३. गिाशयग्रीर्ा; ४. मभलेरी ग हलका; ५. मभत्र जनन हशरानाल. 

 
आकृहि १२ : –भ् रूिीयजीर्नाच्या साधारि पाचव्या महहन्यािील गिाशय आहि योहन याचंा हर्कास: १. 
गिाशय; २. बस्स्ि; ३. मभत्रप्रसेक; ४. योहनकलग; ५. मभत्र-जनन हशरानाल; ६. योनी पटल; ७. योहन. 



 

 

अनुक्रमणिका 

योनीच्या खालच्या एक िृहियाशं िागाचा हर्कास कसा होिो याबद्दल हर्शषे हर्चार करार्यास 
पाहहजे. यापभर्ी आपि पाहहलेच आहे की परामध्यर्ृक्क र्ाहहनींची अगदी शरे्टली टोके, पेशींनी घन बनलेली 
असिाि, त्यानंा मभलरचे उंचर्टे (Mullerian eminences) म्हििाि. ज्याचं्याम ळे मभत्रजनन नालाचा िळ 
हनमाि होिो त्या अर्स्कर कलेशी (cloacal membrane) ही फ गीर टोके (bulbus ends) हनगहडि 
असिाि. चौर्थयामहहन्याि या फ गीर टोकाचंा आकार हळभहळभ र्ाढि जािो र् जसजसा त्याचंा आकार र्ाढि 
जािो, िसिसे अर्स्कर कलेशी असिारे संपकाचे के्षत्रही र्ाढि जािे. पाचव्या महहन्याि हे योहनकंद 
(Vaginal bulbs) एकाएकी जलद र्ाढिाि र् त्याम ळे मभत्रजनन नालाि अर्स्कर कला ढकलली जािे. 

 
मूिजनन नालािा णवकास 

(Development of urogenital sinus) 
 
हर्कासाच्या अगदी स रर्ािीच्या अर्स्थेि अर्स्कर कला ही नािीपासभन प च्छापयिंि पसरलेली 

असिे. जसा हर्कास होि जािो, िशी उदराची किि ही पाठीमागील िागाि असिाऱ्या मध्यजनस्िराची, 
प ढच्या बाजभला र्ाढ होऊन हनमाि होिे. उदराच्या कििीच्या खालच्या कडेशी, हजच्या आिंील बाजभला 
मध्यजनस्िरजन्य ऊिक आहे, अशी त्र्चेची र्र उचललेली घडी हनमाि होिे. याला जनन-ग हलका 
(genital tubercle) म्हििाि. या जननग हलकेपासभन दोन्ही बाजभला दोन जाड फ गर्ट्या पाठीमागच्या 
बाजभस जािाि, त्यानंा जनन घड्या (genital folds) म्हििाि. या जननग हलकेपासभन योहनकलग (clitoris) 
हनमाि होिे र् बाजभच्या जननघड्यापंासभन स्थभलिगोष्ठ हनमाि होिाि. ही जननग हलका जशी उदराच्या 
प ढच्या कििीचे एकदम खालचे टोक िसे अन हत्रक उंचर्टा (coceygeal eminence) हा पाठीमागील 
कििीच्या खालच्या टोकाशी असिो. यार्ळेी अर्स्कर कला ही या दोन उंचर्ट्यािं पसरलेली असिे. 
प ढच्या बाजभला अर्स्कर कलेम ळे मभत्रजनन नालाचा िळ हनमाि होिो र् त्याच्या पासभन मभलरी र्ाहहनीचे 
योहनकंद टोके हनराळी दाखहर्ली जािाि. पाठीमागच्या बाजभस अर्स्कर कला पिानं्नापासभन ग दमागव 
(anal canal) हनराळी करिे. 

 
मभत्रजनन नालाच्या प ढचा िाग काही लाबंीपयिंि र्क्र असा असभन, त्याचे पासव पेस्ल्हना (Pars 

Pelvina) र् पासव फहल्लका (pars phallica) असे दोन िाग समजले जािाि. या दोन िागाच्या सधंीच्या 
हठकािी दोन्ही बाजभस दोन फाटे फ टलेले असिाि, त्याचं्या पासभन बाथोहलन ग्रथींची हनर्ममिी होिे. 

 

 
आकृणत १३:–भ् रूिीय जीर्नाच्या स रर्ािीच्या कालािील मभत्रजनन नाल, गिाशय, आहि योहन याचंा 
हर्कास दशवहर्िारा आरेख: १. गिाशय; २. बस्स्ि; ३. अपरापोहषका (allantors); ४. रज्जभ; ५. योहनकलग; 
६. मभत्र नहलका; ७. बस्स्ियोहन पटल; ८. योहन; ९. उपग द. 
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योणनपटल (Hymen):–र् स्ल्फर्ाहहनीच्या म खाचं्या मध्ये असिारे योहनकंद याचंा अर्स्कर कलेशी 
संपकव  होिो र् त्याचेंम ळे मभत्रजनन नालाचा िळ ियार होिो. र्र साहंगिल्याप्रमािे पाचव्या महहन्याि या 
योहनकंदाचंी फार झपाट्याने र्ाढ होिे. अर्स्कर कला पासव पेस्ल्हना मध्ये ढकलली जािे (invagination of 
the cloacal membrane). नंिर या घन योहनकदाचें मध्यार्र हर्घटन होिे र् िे मभत्रजनन नालाि 
उघडिाि. अशाप्रकारे योहनपटल हे र्रच्या बाजभस योहन अच्छादक पेशीजालाचे (vaginal epithelium) र् 
खालच्या बाजभस नाल आच्छादक पेशीऊिकाचे (sinus epithelium) बनलेले असिे र् याच्या मध्यार्र 
सधंानक ऊिकाचा (connective tissue) थर असिो. 

 
मभत्रजनन नालाचा पास फहल्लकाम ळे िहर्ष्ट्यकालािील प्रघाि (future vestiliable) हनमाि होिे, 

बाथोहलनच्या गं्रथी प्रघािाची (pars phallica) र्रची कडा दशवहर्िाि. 
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प्रकरि ३ रे 
 

जननेंणद्रयाांिी व्यांगे 
(Malformation of the Genital organs) 

 
जननमागाची व्यंगे ही प ष्ट्कळर्ळेां हर्हर्ध प्रकारची असिाि. कारि ही हनमाि होिारी व्यंगे मभलर 

र्ाहहनी ककर्ा मभत्रजनन हर्र्र (urogenital sinus) याचं्या दोषपभिव र्ा अपभिव हर्कासाम ळे होिाि. 
जननेंहद्रयाचं्या व्यंगाबरोबरच सामान्यिः याच्याशी संबहधि असलेल्या मभत्रामागाचाही अपसामान्य हर्कास 
(abnormal development) झालेला असिो. व्हार  टन (Wharton) म्हििो “की ज्याि जननेंहद्रय ककर्ा 
मभत्रमागव याचंी व्यगें असिाि, त्याचंी न सिी िेर्ढ्याच प रिी िपासिी करून चालिार नाही, िी िपासिी 
अपभिव होईल; िर याकहरिा सबंध मभत्रजनन संस्थेची िपासिी करार्यास पाहहजे. बटवन-ब्राऊन यानंी एका 
रो्याबद्दल माहहिी हदली आहे. या रो्याि गिाशयाि पडदा होिा, दोन योन्या, िग-योहन ग दद्वार (Vulvo 
Vaginal anus), नालसद्दश रृ्क्क र् एकच मभत्रर्ाहक आहि जािज हद्वपाशीय हनिंब संहधच्य हि (dislocation 
of hips) इिकी व्यंगे होिी.” 

 
व्यंग इिक्या मोठ्या प्रमािाि असिे, की नेहमीची काये स रळीि चालि नाहीि, पि प ष्ट्कळ 

रो्यािं कोििेही लक्षि हदसभन येि नाही र् हीं व्यगें स्त्रीरो्याचा हनत्याच्या परीक्षिाि समजभन येिाि. 
प ष्ट्कळ रो्यािं गिार्स्था र् प्रसर् याि काहीच त्रास होि नाही; काही रो्यािं ज ळी झाल्याची–एक मभल 
एका अध्या गिाशयाि र् द सरे मभल द सऱ्या अध्या िागाि असल्याचीही उदाहरिें नोंदर्ली गेली आहेि. 
ज्या र्ळेी कष्टप्रसर् असिो (dystocia) त्यार्ळेी व्यगंाचा प्रकार हा सशल्य गिवप्रसर् (caesarean 
section) र्ा प्रसभहि हस्िप्रयोगाि (obstetric manipulation) ककर्ा हािाने अपरा (placenta) काढभन 
टाकिाना समजभन येिो 

 
रजोवह नणलकाांिी व्यांगे 

(Malformations of Fallopian Tubes) 
 
१. एक ककर्ा दोन्हींही रजोर्ह नहलका नसिे. अथाि हे फार क्वहचि र्ळेा ंहदसभन येिे. गिाशयाच्या 

दोन्ही श्रृंगाचें हठकािी या नहलका ऐर्जी दोन बारीक टेंगळें (small body) हदसभन येिाि. 
 
२. रजोर्ह नहलकेचा गिाशयाकडील ककर्ा टोकाकडील काही िागाचा (proximal or distal 

half) अिार् असिो. जर फक्ि गिाकडीलच िाग असेल िर ही नहलका गिाशयापासभन थोड्या अंिरार्र 
संपिे. जर टोकाकडील िागच असेल (outer half) िर गिाशयाकडील िाग बारीक पि िरीर् रज्जभ 
सारखा असिो (thin solid cord). 

 
३. काही रो्यािं ही नहलका शरे्टपयिंि पोकळ नसिे (imperfect canalisation). 
 
४. काहीर्ळेा ंया नहलकेची हीनर्हृद्ध होिे (hypoplasia of the tube) र् अशा रो्यािं नहलका 

लाबं र् अहि नागमोडी (very tortuous) असिे. नहलकेि गिवधारिा होण्याचे (tube implantation of the 
oivum) हे एक कारि असिे. 
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५. काहीर्ळेा ं नहलकेि हर्प हट ियार होिाि (diverticula of the tube), जािज प्रकाराि 
(congenital diverticulum) नहलकेच्या सबधं कोषाचा हर्प हट (of the entire tube wall) ियार होिो. पि 
या प्रकारचा हर्प हट हचरकारी रजोर्ह नहलकादाहाि (chronic salpingitis) (diverticulum of the 
mucous membrane) हनराळा दाखहर्ला पाहहजे. 

 
६. काहीर्ळेा ंरजोर्ह नहलका स्थानभ् रंश होिे (displacement). ही स्थानच्य िी खालच्या बाजभस 

अंिगवल कोषाि (hernial sac) होिे ककर्ा र्रच्या बाजभस असिे. 
 
लाक्षणिक महत्व (clinical significance) : जर पभिवत्र्ाने ककर्ा अपभिवत्र्ाने बीजर्ाहहन्याचंा अिार् 

असेल ककर्ा त्या पभिवपिे ख ल्या नसिील िर त्याम ळे र्धं्यत्र् येिे. 
 
जर बीजर्ाहहनी नहलकेि हर्प हट असेल, र् जर स फाहलि बीज त्याि जाऊन बसले िर क हक्ष गिव 

(अस्थाहनक सगिविा ectopic gestation) होिो. त्याचप्रमािे हीनर्ृहद्ध झालेल्या बीजर्ाहहनी नहलकेि 
सदोष आक ं चन लहरी (defective peristalsis) येि असिील, िरीही क हक्षगिव होण्याची शक्यिा असिे. 

 
गभाशयािी व्यांगे 

(Malformations of Uterus) 
 
गिाशय र् योहनमागव हे परामध्यर्ृक्क नहलकाचं्या एकीकरिाम ळे (the fusion of the 

paramesonephric ducts) हनमाि होिाि. ही व्यगंें हनमाि होण्याची दोन कारिे संिर्िाि. १. 
परामद्धर्ृक्क नहलकेचे पभिवपिे एकीकरि न होिे (defective fusion). २. त्याचंी स्नाय मय किि हनमाि 
होण्याि कमिरिा असिे (defects in the formation of the fibso muscular walls). 

 
१. परामध्यवृक्क नणलकाांिे एकीकरि पूिशपिे न झाल्वयामुळे होिाऱ्या व्यांगात िालील प्रकार 

सांभवतात. 
 
(अ) णि गभाशय (uterus didelphys) हा फारच क्वहचि हदसभन येिारा प्रकार आहे. याि दोन्ही 

परामध्यर्ृक्क नहलकाचंी स्र्िंत्रपिे र्ाढ होिे. दोन्हीि न सिे एकीकरि होि नाही एर्ढेच नव्हे िर दोन्ही 
एकमेकापंासभन फार दभर असिाि. अशा रो्यािं दोन स्र्िंत्र गिाशय, दोन ग्रीर्ा, दोन स्र्िंत्र योहनमागव, 
पि िग (vulva) मात्र एकच असिो र् योहनमागार्रील पडदाही (hymen) एकच असिो. (आकृहि १४) 

 

  
आकृहि १४. –हद्वगिाशय. आकृहि १५. –कभ ट हद्वगिाशय. 

 
(ब) कूट स्व्दगभाशय : –या प्रकाराि या दोन नहलका योनी र् ग्रीर्ा याचें हठकािी एकमेकाजंर्ळ 

येिाि, पि जरी या नहलका ंएकमेकाजंर्ळ येि असल्या िरी त्याचें एकीकरि होि नाही र् त्याम ळे दोन 
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गिाशय, दोन ग्रीर्ा, र् योहनमागाि र्र पासभन खालपयिंि एक पडदा असिो. पि योहन ककर्ा योहनद्वार 
(vulvar opening) मात्र एकच असिे. या दोन स्र्िंत्र गिाशयाि एक उदरािंर र्षे्टनाची घडी (peritoneal 
fold) असिे त्याला बस्स्ि उपग द घडी (Vesico-rectal fold) म्हििाि. (आकृहि १५ प्लेट १) 

 

 
प्लेट १. णिकाणयक गभाशयािा नमुना 

 
ज्यार्ळेी या दोन्ही गिाशयाचंी सारखी र्ाढ झालेली असिे, त्यार्ळेी दोन्हीपैकी कोित्याही िागाि 

गिव राहािो. त्या गिाची कोििाही अडथळा न येिा पभिव र्ाढ होिे. पि बाळंि होिाना मात्र योहनमागाि 
असिाऱ्या पडद्याम ळे त्रास होण्याचा संिर् असिो. माहसक पाळी मात्र स रळीिपिे चालभ  राहािे. 

 
(क) स्व्दश्रृांगी स्व्दग्रीवी गभाशय (Uterus Bicornis Bicollis) : –या प्रकाराि गिाशय. गिाशय 

ग्रीर्ा र् योहनमागव या हठकािी दोन्ही नहलकाचें अप िवत्र्ाने एकीकरि होिे. गिाशय र् योहनमागव या 
हठकािी र्रच्या िागाि एकीकरि होि नाही. िो हनरहनराळा राहािो. त्याम ळे गिाशयाचा गोलाकृहि िाग 
(fundus) हािाला लगि नाही र् हद्वहस्ि परीक्षिाि (bimanual palpation) ज्या हठकािी गोलाकृहि िाग 
हािाला लागार्यास पाहहजे त्याहठकािी खोलगट िाग हािाला लागिो (depression is felt) ग्रीर्ा 
(cervix) एकच असिे. पि योहनमागाि मध्यार्र एक पडदा असभन िो ग्रीर्ा र् गिाशय याचं्या आिंपयिंि 
हशरिो. 

 
(ड) स्व्दश्रृांगी एकग्रीवा गभाशय (Uterus Bicormis unicollis) – या प्रकाराि योहनमागव र् ग्रीर्ा 

एकेकच असिे. पि गिाशयािभन त्याच्या अंिरम खापासभन (internal os) र्र एक पडदा असिो, त्याम ळे 
गिाशयाचे दोन िाग होिाि. गिाशयाचा र्रील गोलाकृिी िाग अहर्कहसि असिो (undeveloped) 
त्याम ळे दोन्हीं हािानंी िपासल्यास िो गोलाकृहि िाग हािाला लागि नाही. या प्रकारचे व्यंग काही र्ळेा ं
गिाशयाि गिाशयशलाका घािल्यास (uterine sound) समजभन येिे. (आकृहि १६) 
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प्लेट २. णिश्रृांगी गभाशयािा नमुना 

 
(इ) अल्वपवर्धधत श्रृांगासह स्व्दश्रृांगी गभाशय 
 
(Uterum Bicornis with Rudimentary horrn) याि दोन्हीं दलें  सारखी हर्कहसि झालेली 

नसिाि. एक अगदी प्राथहमक स्र्रुपाचे असिे र् पभिव हर्कहसि झालेल्या दलाला िंि -स्नायभ बधंनाने 
(fibromuscular band) बाधंलेले असिे. प ष्ट्कळशा रो्यािं हे प्रथमार्स्थेिील दल र् योहनमागव याि 
दळिर्ळि नसिे. 

 

  
आकृहि १६. आकृहि १७. 

स्व्दश्रृंगी एकग्रीर्ी गिाशय स्व्दश्रृंगी गिाशय, पि एक श्रृगंअल्पर्र्मधि. 
 
ज्यार्ळेी या अल्पर्र्मधि श्रृंगाि गिवधारिा होिे त्यार्ळेी मात्र हे व्यंग फार महत्र्ाचे ठरिे. कारि हे 

दल र् योहनमागव याचंा एकमेकाशंी संबधं नसिो. त्याम ळे स्त्रीबीज स फहलि व्हार्याचे िे बाहेरून जाऊन 
होि असिे (fertilistaion occurs external migration of the ovum) हे दल अगदीच अप रे हर्कहसिि 
झालेले असिे. त्याम ळे जर याि गिवधारिा झाली, िर हे दल चौर्थया पाचव्या महहन्याि फ टिे (ruptures). 
पि काहीि पभिव मास होईपयिंि गिाची र्ाढ होिे. 

 
(ई) एकश्रृांगी गभाशय (uterus unicornis) याि एका बाजभची ‘म लरी’ नहलका (Mullerian duct) 

पभिवपिे अहर्कहसिच राहािे. र् त्याम ळे अशा प्रकारचे व्यंग हनमाि होिे. हर्कहसि झालेले दल नळीर्जा 
असभन (tubular) िे बाहेरच्याबाजभस र्ळलेले असिे. प्राथहमक अर्स्थेिील दल (rudimentary duct) हे 
िंिभ रज्जभदोरी र्जा असिे (as a fibrous cord) र् िे हर्कहसि दलाच्या बाजभला जोडलेले असिे. (आकृहि 
१८) 

 
(उ) पूिश व अपूिश पट युक्त गभाशय (uterus septus and sub-septus). या प्रकाराि 

गिाशयाचा र्रचा िाग चागंला हर्कहसि झालेला असिो, र् याचा आकारही पेरू सारखा (pear shaped) 
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असिो. पि गिाशयाच्या आंिील बाजभस पभिव ककर्ा अपभिव पडदा असल्याम ळे, त्याच्या आंिील िाग 
हर्िागला जािो. पभिव पटल य क्ि गिाशयाि (in uterus septus) हा पडदा गिाशयाच्या बाहेरील 
म खापयिंि (lenternal os) असिो; िर अपभिव पटलय क्ि गिाशयाि (in uterus subseptus) िो आंिील 
म खापयिंिच (internal os) असिो. 

 
आकृहि १९, आकृहि २०. 
 

   

आकृहि १८ आकृहि १९ आकृहि २० 
एकश्रृंगी गिाशय. पभिव पटय क्ि गिाशय. अपभिव पटय क्ि गिाशय. 

 
(ऊ) िापाकार गभाशय (uterus Acruatus) : –फार प्रमािाि हदसभन येिारा असा हा प्रकार 

असभन, त्याच्या पोकळीि काहीही हबघाड नसिो. त्याम ळे सगिविेि ककर्ा प्रसभिीि कोििाही उपद्रर् होि 
नाही. याचेम ळे काही र्ळेा ंगिाची अन प्रस्ि प्रस्ि हि (transverse presentation) होण्याची शक्यिा असिे. 
हर्कास चागंल्या प्रकारे झालेला असिो. परंि  त्याच्या ब ध्नाच्या (fundus), गिाशयाचा मध्यर्र थोडी खाि 
(groove) असिे. 

 
गभाशयाच्या णनर्धमतीत दोष णनमाि झाल्वयामुळे होिारी व्यांगे (Malformations due to defects in 

the formation of the Fibromuscular wall.) 
 
(अ) आद्ाांकगक गभाशय (Rudimentary uterus). योहनमागाच्या र्रच्या टोंकार्र र्ाटाण्या एर्ढा 

गिाशय हािाला लागभ शकिो. पि या प्रकाराि योहनमागाि असिारा गिाशयाच्या ग्रीर्चे-िाग अहजबाि 
नसिो. प ष्ट्कळशा रो्यािं एक लहानशी पोकळी असिे र् िी पोकळी योहनमागाच्या र्रच्या टोकार्र स ईच्या 
अग्रा एर्ढ्या िोंडाने उघडिे. काहीि ही पोकळी अहजबाि नसिेही (completely obliterated) अशा 
रो्यािं स रर्ािीपासभनच माहसक पाळी बंद असिे. पि पोटाि मधभनमधभन िीव्र र्देना मात्र दरमासी येि 
असिाि. (periodic attacks of severe spasmodic pain) र् याम ळेच रोगी रै्द्याकडे जािो. 

 
(ब) बाल्वय गभाशय (Infantile uterus) : –हा प्रकार जन्मापासभन गिाशयाची र्ाढ न झाल्याम ळे 

होिो. याि गिाशयाची संपभिव लाबंी १ िे १½ इंच असिे र् यािील दोन हत्रिीयाशं ग्रीर्ा असिे र् एक 
हत्रिीयाशं गिाशय काय (body) असिो. ग्रीर्ा हत्रकोिी असभन, त्याचे बाहेरील म ख स ईच्या अग्राएर्ढे 
असिे. योहन आख ड असभन, िोरहिका (formices) नेहमीच्या मानाने उथळ असिाि. सामान्यिः 
माहसकस्त्रार् स रर्िीपासभनच नसिो (primary amenorrhoea) ककर्ा काहीि माहसकपाळी प ष्ट्कळशा 
महहन्याचं्या अंिराने एकदोन थेंब जाऊन हदसिे. प ष्ट्कळशा रो्यािं माहसक पाळीच्या र्ळेी िीव्र र्देना 
होिाि. (severe dysmenorrhoea.) 
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(क) रोणमल गभाशय (pubescent uterus) : –हा प्रकार प ष्ट्कळर्ळेा ं हदसभन येिो. हा प्रकार 
र्याि यार्याच्यार्ळेी गिाशयाच्या र्ाढीि कमिरिा झाल्याम ळे होिो. याि गिाशय नेहमीपेक्षा लहान 
असिो र् गिाशयाचे शरीर र् ग्रीर्ा (the body and the cervix) हे दोन्हीं िाग सारख्याच लाबंीचे असिाि. 
योनीमागव आख ड असिो. काहंीि योनी िोरहिका (fornices) उथळ असिाि. अशा रो्यािं माहसक स्त्रार् 
फार थोडा येिो र् िोही हनयहमि नव्हे, र् यार्ळेी िीव्र र्गेय क्ि द ःखािवर् असिे (severe spasmodic 
dysmenorrhoea.) गिाशयाची चागंल्याप्रकारे र्ाढ झालेली नसल्याम ळे काहीि स रर्ािीच्या काही 
महहन्यािंच गिवपाि होिो (abortion). हद्वहस्िपरीक्षिाने (bimanual examination) गिाशयाचे पिान्नमन 
(retroflexion) ककर्ा प रोनमन (anteflexion) समजभन येिे. 

 
लाक्षिीक स्वरप (clinical manifestation) : –गिाशयाची व्यंगें ही स्त्रीरोगहचहकत्सेच्या बाबिीि 

मोठ्या गमिीदार समस्या हनमाि करिाि ही व्यंगें प ष्ट्कळर्ळेा ं स्त्री रो्याची नैहमहत्तक िपासिी करीि 
असिाना समजभन येिाि. जर योनीि पडदा असेल, िर गिाशयाच्या व्यंगाबद्दल शकंा यार्यास पाहहजे. 
जर दोन गिाशय ग्रीर्ा हदसभन आल्या, िर हद्वश्रनृ्गी गिाशय र्ा दोन गिाशय असल्याची शकंाच नको. 
गिाशयाच्या हनरहनराळ्या व्यंगाचें हनदान करण्याकरिा गिाशय रजोर्ाहहनी क्ष−हकरिहचत्रि 
(Hysterosalpingography) फार उपयोगी पडिे र् र् ेया िज्ञाचे (Way) िर असे म्हििे आहे की ज्या 
रो्यािं र्ारंर्ार गिवपाि होिो र्ा अन प्रस्थ (गिव) स्स्थहि (transeverse presentation) असिे अशा 
रो्यािं गिाशयाची क्ष-हकरण् िपासिी करार्यास पाहहजे. ज्याि र्ारंर्ार गिवपाि होि होिा अशा १२ 
रो्याचंी अशा प्रकारे त्याने िपासिी केली, त्या दोन रो्यािं पडदा हदसभन आला. ज्या प्रकारचे व्यंग असेल 
त्याप्रमािे त्याची लक्षिे हदसभन येिाि. त्याम ळे प्रत्येकाचा स्र्िंत्र हर्चार करिे चागंले, ‘हहल’ याने एका 
असाधारि हद्वगिाशय (uterus didelphys) रो्याबद्दल माहहिी साहंगिली आहे. या रो्याि एका बाजभस, 
योहनस्थ रक्िसंचय (haematocolpos) र् गिाशयस्थ रक्िसंचय (haematometra) होिा र् द सऱ्या 
बाजभने चागंल्याप्रकारे आिवर् होि असे. 

 
दोन्हीं दलें  पुिश णवकणसत असलेला णिश्रृांगी गभाशय (uterus bicornis with Both Horns 

developed) : –आिवर्ाि हबघाड होि नाही, पि क्वहचि एकाद्या रो्यामध्ये गिाशयाच्या प्रत्येक दलामधभन 
होिारे आिवर् एकाच र्ळेी होईल असे नव्हे, िर अहनयहमि कालीही होईल. जर गिाशयाचे एक दल 
गिाशय ग्रीर्िे उघडि नसेल ककर्ा दोन्ही गिाशय ग्रीर्ाचंी अहर्र्रिा (atresia) असेल िर गिाशयस्थ 
रक्िसंचय (haematometra) होण्याचा संिर् असिो. 

 
हा गिाशयस्थ रक्िसचंय एका बाजभला हािाला गाठीर्जा लागिो र् त्याचे हनदानही हििके 

सहजपिे करिा येि नाही. कारि एकिर हा हर्कार फार क्वहचि हदसभन येिो र् द सऱ्या दलामधभन हनयहमि 
माहसकस्त्रार् चालभ  असिो. जर योनीि पडदा असेल िर ककर्ा ज्यािागाि हािाला गाठं ककर्ा फ गोटी 
लागिे, त्या बाजभकडील गिाशय ग्रीर्चेी अहर्र्रिा असेल, िर हनदान करिा येिे; नाहीिर ही फ गोटी 
म्हिजे िािंर् मासंाब वद (fibromyoma) ककर्ा हबजकोशाची सद्रर्गं्रथी र्ाटण्याचा संिर् असिो. 

 
गिाशयाच्या एका श्रृन्गाि ककर्ा दोन्हींही श्रृन्गाि एकाच र्ळेी गिवधारिा होण्याची शक्यिा असिे. 

‘बॅरेट’ याने अशा एका रो्याचे क्ष-हकरिानंी हनदान केले. या रो्याि दोन्हींही श्रनृ्गाि एकेक गिव होिा. 
‘खाडंर्ाला’ यानंी अशाच एका यमल सगिार्स्थेच्या (twin pregnancy) रो्याची माहहिी हदली आहे. 
याि एक श्रनृ्गाि चागंला गिव होिा र् द सऱ्याि श्रृन्गाि अमस्स्िप्क राक्षस (anencephalic monster) 
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होिा. अहधगिवि (supetfoetation) रो्याबंद्दलही नोंद केली आहे. अशा रो्यािं काही हदर्साचं्या र्ा 
आठर्ड्याचं्या अिंराने स्र्िंत्रपिे प्रस हि झाल्याची नोंद आहे. 

 
गरोदरपि र् प्रसभहि याि काहीही त्रास न झालेल्या हस्त्रयामंध्ये प ष्ट्कळ उपद्रर् (complication) 

मात्र नोंदर्ले गेले आहेि. जर गिव नसलेले श्रृन्ग गिाच्या प्रथम बाहेर येिाऱ्या िागाच्या (presenting 
pact) प ढे स्थानभ् रंश झाले िर कष्टप्रसभहि होईल ककर्ा दोन्हींिही सगिार्स्था असेल, िर प्रथम प्रसभहि 
झालेले श्रृन्ग खाली श्रोहिि पडभन द सऱ्या श्रृन्गािील गिाच्या प्रसभिीला अडथळा हनमाि होईल. एच्. डीसा 
यानंी एका रो्याबद्दल माहहिी हदली आहे. या रो्याि गिवरहहि गिाशय श्रोहिि आडकल्याम ळे गिांच्या 
प्रथम बाहेर येिाऱ्या िागाच्या अर्रोहिाला (descent) अडथळा होऊन शरे्टी सशल्य गिवप्रसभहि करिे 
(caesarean section) िाग पडले. 

 
जर एकाच श्रृन्गाि गिवधारिा असेल िर गरोदरपिाच्या स रर्ािीच्या महहन्याि, क हक्षगिव 

र्ाटण्याचा संिर् असिो र् पाचंव्या महहन्यानंिर बीजकोशाची सद्रर्गं्रथी र्ा िािर्मासंाब वद (fibromycma) 
र्ाटण्याचा संिर् असिो. कारि गिव नसलेला अधा िाग हा गिाशय समजला जािो र् द सरा िाग हा 
अस्थानी गिवकोष (ectopic sac) र्ा अब वद समजले जािे. 

 
णिश्रृांगी गभाशयाच्या सगभश श्रृांगािे (gravid horn) व्यावतशन (torsion) हा फार क्वहचि हदसभन 

येिारा उपद्रर् होय. सन १९६१ मध्ये शास्त्रकार र् देर्ी (Shatrakar and Devis) यानंी हद्वयोहन 
हद्वगिाशयाच्या (uterus didelphys) आठ महहन्याच्या सगिव श्रनृ्गाच्या व्यार्िवनाच्या एका रो्याबद्दल 
माहहिी हदली आहे. हद्वश्रनृ्गी र्ा हद्वयोहन हद्वगिाशयाचे व्यार्िवन होण्याचे कारि म्हिजे प्रत्येक श्रनृ्गाची 
अहिगमनशीलिा (excessive mobility) हे होय. सगिव श्रृन्गाचे स रर्ािीलाच अब्यार्िवन झाले, िर 
क हक्षगिव र्ाटण्याचा संिर् असिो र् प ढच्या महहन्याि अकाहलक अपरा हर्य स्क्ि (abruplio placentae) 
र्ाटण्याचा संिर् असिो. 

 
ज्यािे एक श्रृांग अणवकणसत आहे असा णिश्रृांगीगभाशय (Bicornuate uterus with 

underdevelopment of one horn) :– याि प ष्ट्कळर्ळेा द ःखािव (dysmenorrhoe) हे लक्षि असिे. याचे 
कारि अहर्कहसि श्रनृ्गाि रक्िसंचय हे असार् े ककर्ा श्रृन्गाचे स्नायभ चागंले हर्कहसि नसिे हे असार्.े 
गिाशयस्थ रक्िसंचयाचे हनदान करिे फार कठीि असिे र् िे प ष्ट्कळर्ळेा बीजकोशाची सद्रर्गं्रथी र्ा 
िािंर्मासंाब वद र्ाटण्याचा सिंर् असिो. 

 
चागंल्या हर्कहसि झालेल्या श्रृन्गािील सगिार्स्था काहीही अडथळ न येि पभिवत्र्ाला पोहोचिे र् 

व्यंग समजभनही येि नाही. जर अहर्कहसिश्रनृ्ग श्रोिीि अडकभ न राहहले, िर गिवप्रसभिीला अडथळ होिो. 
हर्कहसि श्रनृ्गाच्या हियवकिेम ळे (obliquity) प ष्ट्कळर्ळेा अनप्रस्थ गिवस्स्थहि असिे. 

 
अहर्कहसि श्रनृ्गािील सगिार्स्था सामान्यिः चौर्थया ककर्ा पाचव्या महहन्याि फ टिे र् 

उदरािंरर्षे्टनाि िीव्र रक्िस्त्रार् होिो पि क्वहचत् र्ळेा ं गिव पभिव मास राहािो र् अशार्ळेी जर सशल्य 
गिवप्रसभहि केली नाही िर शरे्टी त्याचा अश्मीिभि गिव (lithopoedion) हनमाि होिो. अशाच प्रकारचा 
एकरोगी म ंबईच्या के. ई. एम. रु्िालयाि होिा. त्याि अहर्कहसि श्रृन्गािील सगिार्स्था १६ महहने 
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राहहली, अहर्कहसि श्रृन्गािील सगिार्स्थेचे लाक्षहिक स्र्रूप ‘क हक्षगिव’ (ectopic pregnancy) या 
प्रकरिाि हदले आहे. 

 
पूिशपटयुक्त गभाशय (uterus septus) :–सामान्यिः अशा रो्यािं आिवर्ािं कोििाही हबघाड 

नसिो, पि जर अध्या ग्रीर्चेी अहर्र्रिा असेल िर त्या बाजभकडील अध्या गिाशयाि रक्िसचंय होऊन 
द ःखािवर् होण्याचा संिर् असिो. आिवर्ाि खंड पडि नसल्याम ळे या व्यंगाचे हनदान कठीि असिे. 

 
गरोदरपिा र् प्रसभहि याि त्रास होि नाही. कारि सामान्यिः पडदा फार पािळ असिो र् िो सहज 

एका बाजभस ढकलला जािो. पि जर अपरा या पडद्याला हचकटलेला असेल, िर िो सहज स टा होि 
नाही र् मग िो हािाने सोडर्ार्ा लागिो र् हाि दोन हनरहनराळ्या िागािं जाि असल्याम ळे या व्यंगाचे 
हनदान होिे. 

 
अपूिश पटयुक्त गभाशय (uterus subseptus) :–याि स्त्री रोगहर्षयक असा प्रश्न 

(gynacological problem) उिा राहाि नाही. पि गरोदरपिाि मात्र प ष्ट्कळर्ळेा मभल आडर् े असिे, 
कारि हा पडदा गिाशयाच्या फक्ि र्रच्या िागािच असिो. ‘र्’े ‘(Way)’ याने १२ रो्याचंी माहहिी हदली 
आहे. या १२ रो्यािं एकंदर ३३ र्ळेा ंगिारपि आले र् त्याि १२ र्ळेा ंअन प्रस्थ गिवस्स्थहि होिी. 

 
णिणकत्सा : –जर नैहमहत्तक स्त्रीरोग परीक्षिाि व्यंग समजभन आले िर प ष्ट्कळशा रोगािं शस्त्रहक्रयेची 

जरूर पडि नाही. काहींि व्यंगाचा प्रकार र् लक्षिे यारं्र शस्त्रहक्रया करार्याची ककर्ा नाही हे अर्लंबभन 
राहील. 

 
जर हद्वश्रनृ्गी गिाशयाचे एक श्रृन्ग, गिाशय ग्रीर्िे उघडि नसेल, िर श्रृन्गाि रक्िसंचय होिो र् 

अशा र्ळेी शस्त्रहक्रयाकरून हे श्रृन्ग काढभन टाकिे चागंले. त्याच प्रमािे, जर अहर्कहसि श्रृन्गाि गिवधारिा 
झाली, िर शस्त्रहक्रयेने िे श्रृन्ग काढभन टाकार्यास पाहहजे. 

 
र्ारंर्ार होिाऱ्या गिापािाच्या रो्याचं्या िपासिीि, गिाशयाि पडदा असल्याचे समजभन येिे, र् 

अशािं शस्त्रहक्रयेने हा पडदा काढभन टाकिे आगत्याचे असिे. त्याच प्रमािे, जर हद्वगिाशय रो्यािं 
(double uteaus) र्ारंर्ार गिवपाि होि असेल, िर अशािं गिाशयाच्या दोन्हीं श्रृन्गाचा अहिमध्य िाग 
शस्त्रहक्रयेने कापभन काढभन, उरलेले दोन्हीं अधव एकमेकानंा हशर्भन टाकभ न एकच गिाशय हनमाि करिाि. या 
शस्त्रहक्रयेचे र्िवन प्रकरि १४ मध्ये हदले आहे. 

 
काहींर्ळेा ंव्यंगाम ळे प्रसभिीला अडथळा होिो, र् मग अशा र्ळेी सशल्यप्रसभिी करार्ी लागिे. काही 

र्ळेा ंअशा प्रकारे व्यंग अकस्स्मकपिे समजभन येिे. 
 

योणन व योणनबाह्यभाग व याांिी व्यांगे 
(Malformations of Vagina and Vulva) 

 
णियोणन (Double Vagina) :–ज्याला खऱ्या अथाने हद्वयोहन म्हििा येईल, याि न सत्या दोन 

योन्या एकमेकाजंर्ळ असभन चालि नाहीि, िर त्या दोन योन्यामंध्ये ऊिक स्िंि (Column of tissue) 
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पाहहजे. अशा प्रकारच्या एका रो्याची माहहिी गेम्मेल र् पॅटसवन (Gemmell and Patterson) यानंी हदली 
आहे. अशा प्रकारचे रोगी फारच क्वहचत हदसभन येिाि र् याची उपपत्ती लार्िेही फार कठीि असिे. कारि 
याि न सिे मभलर र्ाहहन्याचेंच मीलन होि नाही असे नव्हे, िर मभत्रजनननालाच्या (urogenital sinus) त्या 
िागापासभन हनमाि होिाऱ्या िागाचेंही मीलन होि नाही. अशा रो्यािं याच बरोबर खंहडि श्रोहि (split 
pelvis) र् एकच रृ्क्क असिे अशी ही व्यंगें असिाि. 

 
सपटल योणन (Septate Vagine) :–हे प ष्ट्कळ र्ळेा हदसभन येिारे असे व्यंग आहे. सामान्यपिे 

योहनमधील हे पटल उिे असभन त्याचेम ळे योनीचे दोन उिे हर्िाग होिाि. प ष्ट्कळर्ळेा ं हे दोन्ही िाग 
असमान असिाि. एक द सऱ्यापेक्षा लहान र् संक हचि असिो. पटलाची जाडीही कमी अहधक असिे. या 
पटलाच्या दोन्ही बाजभस योहनची अिंःत्र्चा असभन मध्ये स्नायभ ऊिक असिो. प ष्ट्कळर्ळेा ं हे पटल अपभिव 
असभन, योहनच्यासंपभिव लाबंी एर्ढे नसिे. याचबरोबर गिाशयाचे एकादे व्यंग असिे. 
 

 
प्लेट ३. सांपूिश उभे योणन पटल 

 
क माहरकािं या सपटल योहनचे हनदान होि नाही. ल्नानंिर संिोगान हशस्न संक हचि िागाि गेले 

िर द ःसंिोग (dyspareunia) होण्याचा संिर् असिो. जर संिोग गिाशयग्रीर्ा नसलेल्या िागाि होि 
राहहला िर र्धं्यत्र् होिे. गिव राहहल्यास गिारपि र् प्रसभहि याि काही त्रास होि नाही. कारि गिव बाहेर 
येिाना पटल एका बाजभला ढकलले जािे. क्वहचत त्याचे म ळे प्रसभिीला अडथळा होिो र् अशा र्ळेी िे 
कापार् ेलागिे, ककर्ा िे फाटभन फार िीव्र रक्िस्त्रार् होिो. 

 
एकपार्धिक योणन (unilateral Vagina) :– हे फार क्वहचत हदसभन येिारे असे व्यंग होय. हे व्यंग 

एकश्रनृ्गी गिाशयाि हदसभन येिे. कारि फक्ि एका बाजभची सभलरर्ाहहनी हर्कहसि होिे. अशा रो्यािं 
योहन फार संक हचि असभन िी मध्यार्र नसिा एका बाजभस असिे. 

 
गुप्तातशव 

(Cryptomenorrhoea) 
 
योनीच्या खालच्या म खाचंा जािज रोध (congenital occlusion) काही र्ळेा हदसभन येिो, र् हे 

होण्याचे कारि, एकिर मभलरर्ाहहनीच्या खालच्या िागाचे नालीकरि (canalisation) झालेले नसार् े
ककर्ा द सरे म्हिजे अर्स्कर कला (cloacal membrane) िशीच राहािे. द सरी स्स्थिी हे अ-स्च्छहद्रला 
योनीपटल (imperforate hymen) होय. प ष्ट्कळ र्ळेा ंहे पहहल्याम ळें  असिें असा समजले जािे. पि जर 
सभक्ष्मदशी िपासिी केली, िर एकमेकापंासभन हनराळे दाखहर्िा येिाि. कारि अस्च्छहद्र योनीपटलाच्या 
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दोन्ही पृष्ठिागार्र शल्की उपकला (Squamous epithelium) असिे. र् जर त्याच्या ऊध्र्व पृष्ठिागार्र 
स्िंिाकार (columnar) र्ा संक्रामी उपकला (transitional epithelium) असेल िर िो म लरजन्य आहे 
(mullerian origin) असे समजार्.े काहीि हा मभलरजन्य आडर्ा पडदा योनीि र्रच्या बाजभस असिो. 
याम ळे योनीचे दोन िाग पडिाि र्रच्या िागाि योहन िोरहिका (formices) र् योनीिील ग्रीर्ाचा िाग 
असिो िर खालचा िाग हा योनीच्या उरलेल्या िागाने बनलेला असिो. 

 
या अर्रोधक पडद्याम ळे, शशैर्ाि ककर्ा बालर्याि ग्रीर्ा गं्रथी र् गिाशय गं्रथी यािील श्लेष्ट्मल 

स्त्रार्ाम ळे योहनमागव िरून फ गिो. या रोहधि द्रर्ाि उपकलेच्या गळलेल्या पेशी असिाि र् या स्त्रार्ाची 
मशागि केल्यास त्याि कोित्याही प्रकारचे जंिभ आढळभन येि नाहीि. इिक्या मोठ्या प्रमािाि स्त्रार् हनमाि 
होण्याचे कारि हसद्ध झालेले नाही. पि ईस्रोजेन होर  मोनच्या पहरिामाम ळे िो हनमाि होि असार्ा. 
महलफन्ट, सेन, र् उपाध्याय यानंी श्लेष्ट्मािभि योहन (mucocolpos) रो्याचंी माहहिी साहंगिली आहे. 

 
ॠि प्राप्िीनंिर योनीि आिवर् साचंिे याला योहनस्थ रक्िसंचय (haematocolpos) म्हििाि र् 

जर ही स्स्थिी फार काल असेल, िर योनी फार िािली जािे. हा साचलेला स्त्रार्, त्यािील द्रर् शोहषला 
गेल्याम ळे, र् रक्िािील रंगजद्रव्याि फरक झाल्याम ळे, हलबहलबीि र् काळसर होिो. क्वहचि एकाद्या 
रो्याचा असाही दाखला हमळिो की त्याि फक्ि योनीच नव्हे िर गिाशय र् बीजर्ाहहन्याहंी माहसक 
स्त्रार्ाने िरलेल्या होत्या (प्लेट ४) पि म ंबईच्या के. ई. एम्. रु्िालयाि गेल्या २ र्षाि, ज्याि योनीस्थ 
रक्िसंचयाबरोबर, गिाशयस्थ रक्िसंचय र् बीजर्ाहहनीस्थ रक्िसचंय (haematosalpinx) असलेला 
एकही रोगी हदसभन आला नाही. 
 

 
प्लेट ४. रक्तभृत योणन. अस्च्िद्रल नपटल. कॅथेटर मूिप्रसेकात आहे. 

 
श्लेष्ट्माभृत योनीिी लक्षिे (clinical features of mucocolpos) हे शशैर्ाि ककर्ा बालर्याि 

केव्हाही होिे. र्र्मधष्ट्ि  उदर फ गोटी र् मभत्रार्धारि (retention of urine) ही लक्षिे असिाि. अशा रो्यािं 
उदरार्र शस्त्रहक्रया करण्यापभर्ी, ही हर्कृहि नाहीना हे पहाण्याकहरिा, योनीबाह्यिाग िपासार्ा. 

 
णिणकत्सा : –संर्देनाहरि करून अर्रोधक पडद्यामध्ये छेद देऊन, संहचि द्रव्याचा हनचरा होऊ 

द्यार्ा. नंिर िो पडदा कापभन टाकार्ा र् रक्िस्त्रार् होऊ नये म्हिभन त्याच्या कडा अखंहडि टाक्यानंी 
(continuous suture) हशर्भन टाकाव्या. उपशमन कालाि (convalescence period) कोित्याही त्रास 
होि नाही र् रोगी एका आठर्ड्यानंिर घरी जाऊ शकिो. या र्ळेी, गिाशयस्थ रक्िसंचय आहे ककर्ा 
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बीजर्ाहहनीस्थ रक्िसंचय आहे हे पहाण्याकहरिा, योनी परीक्षा करिे आर्श्यक नाही. क्वहचि एकाद्या 
रो्याि प नःप न्हा होिाऱ्या गिाशयस्थ रक्िसंचय र् बीजर्ाहहहनस्थ रक्िसंचय याकहरिा उदरार्रून 
शस्त्रहक्रया करार्ी लागिे. 

 
योनीय गुद 

(Vagenil Anus) 
 

या हर्काराि ग द नसिे, र् त्याच्या नेहमीच्या स्थानी एक लहानशी खळगी असिे. सामान्यिः 
योनीच्या पाठीमागील कििीच्या खालच्या एक हत्रिीयाशं िागाि उपग द उघडिे. उपग दाचे खालचे टोक र् 
त्र्चा यामधील ऊिक फार जाड असिो. 

 
योणन–प्रघािीय गुद 
(Vestibular Anus) 

 
या व्यंगाि ग द हे योहनप्रघािाि उघडिे र् त्याच्या नेहमीच्या स्थानी एक लहान खळगी हदसभन येिे. 

प ष्ट्कळशा रो्याि या ग दार्र चागंला िाबा असिो, र् व्यगं आकस्स्मकपिे प्रसभिीि ककर्ा स्त्रीरोग नैहमहत्तक 
िपासिीि समजभन येिे. व्यगंाि, मभलाधाराचा अिार् असल्याम ळे, प्रसभिीची द सरी अर्स्था फार स लि 
असिे जर ग दार्र चागंला िाबा असेल, िर शस्त्रहक्रया करून ग द नेहमीच स्थानी नेण्याची जरूरी नाही. 
पि जर िाबा नसेल, िर मात्र शस्त्रहक्रयेची आर्श्यकिा असिे. (प्लेट ५.) 
 

 
प्लेट ५. प्रघाि गुद 

 

जननमागािी जातज अणववरता 
(Congenital Atresia of Genital canal). 

 
गिाशयग्रीर्चेी अहर्र्रिा (Atresia of cervix) : जर ग्रीर्चेे अहजबाि नालीकरि झालेले नसेल, 

िर ग्रीर्ा ही िंि -स्नायभ उिकाने (fibro−muscular tissue) घन बनलेली असिे. अपभिव अहर्र्रिेि 
ग्रीर्ामागव एकाद द सऱ्या हठकािी अर्रुद्ध असिो. बालर्याि हे समजभन येि नाही. पि ॠि प्राप्िीनंिर 
गिाशयस्थ रक्िसंचय र् बीजर्ाहहनीस्थ रक्िसंचय होिो. 
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योणन अणनवरता (atresia of vagina) : योहनमागाचा संपभिव अिार् हे फार क्वहचि हदसभन येिारे 
व्यंग होय. याि योनीमागव हा एक िंि ऊिकाचा पट टा असिो प ष्ट्कळर्ळेा योनीमागव असिो, पि त्याि पभिव 
ककर्ा अपभिव असा आडर्ा पडदा असिो ककर्ा अस्च्छहद्रल पटलाने योनीचे खालचे िोंड बंद असिे. अशा 
प्रकारच्या व्यंगाचे लाक्षहिक महत्र्, गिाशय, बीजर्ाहहन्या र् बीजकोश याचंा हकिी प्रमािाि हर्कास झाला 
आहे यार्र अर्लंबभन असिे. याि योहन परीक्षा अशक्य असल्याम ळे, ग दद्वारािभन बोट घालभन हे िाग 
िपासार् ेलागिाि. 

 
जेव्हा गिाशय, बीजर्ाहहन्या र् बीजकोश याचंा हर्कास झालेला असिो अशा र्ळेी माहसकस्त्रार् 

बाहेर पडभ  न शकल्याम ळे गिाशयस्थ रक्िसचंय र् काहीर्ळे बीजर्ाहहनीस्थ रक्िसचंयही होिो. 
 
योनीिील आडर्ा असलेला पडदा स लिपिे कापिा येिो. त्याम ळे माहसकस्त्रार् बाहेर पडण्यास 

मागव ख ला होिो र् संिोगहक्रयाही स लि होिे. पि जर फार प्रमािाि योनीचे नालीकरि झालेले नसेल, 
िर योनीच्या प नर्मनर्ममिी करिा (reconstruction) एकादी शस्त्रहक्रया करार्ी लागिे. पभर्ी योनीच्या 
प नर्मनर्ममिी करिा बाल्डहर्न शस्त्रहक्रया करीि असि. याि योनीच्या हनर्ममिीकरिा लहान आंिड्याचा िाग 
र्ापरीि असि. पि हल्ली या शस्त्रहक्रयेऐर्जी इिर शस्त्रहक्रया केल्या जािाि. 

 
योनीिार अणनवरता (Atresia of vulve) : जािज योहनद्वार अहर्र्रिा फारच क्वहचि हदसभन येिे. 
 
उपार्धजत योणनिार अणववरता (acquired atresia) हा िान्ह्या बालकािं र् लहान म लींि हदसभन 

येिो. याचे कारि म्हिजे पभर्ी होऊन गेलेला सदाहशोफ (inflammation). या शोफाम ळे, लघ  िगोष्ठािं 
संसस्क्ि होिे (adhesion). या ससंस्क्िम ळे योहनपटल (hymen) हदसि नाही पि प ढचे बाजभस, 
ज्याहठकािी योहनकलग र् मभत्रनहलका म ख (urethral opening) असिे, त्या हठकािचा िाग ख ला असिो. 

 
म त्रिाला आडथळा होिो (difficulty in mieturition). मभत्र थेंबथेंबाने होिे. जर हे व्यंग लहान 

र्याि समजभन आले नाही र् त्यार्र इलाज केला गेला नाही, िर प्रौढर्याि सिंोग अशक्य होिो. 
 
णिणकत्सा : बालर्याि हे लघ िगोष्ठ एकमेकापंासभन सहज अलग करिा येिाि. पि शस्त्रहक्रये नंिर 

काळजी घ्यार्यास पाहहजे. नाहीिर हे लघ िगोष्ठ एकमेकानंा परि हचकटिाि. पॅरॅहफन िेलाि गॉज 
हिजर्भन िो बोळा दोन्ही लघ िगोष्ठाि ठेर्ार्ा. त्याम ळे हे लघ िगोष्ठ एकमेकांपासभन अलग राहािाि र् त्या 
कापलेल्या िागार्र आच्छादक ऊिकाचे आर्रि चढण्यास मदि होिे. 

 
अवस्कर गुहा (Cloaca) व मूिजनन नाल 

याांच्या सदोष णवभाजनामुळें  णनमाि होिारी व्यांगें 
(Abnormalities due to Defective Partition of 

Cloaca and Urogenital Sinus) 
 
अणधमूििार (Epispadias) : हस्त्रयािं हे फार क्वहचि हदसभन येिारे असे व्यंग होय. याि 

मभत्रनहलकेचा अग्रकििीच पभिवत्र्ाने र्ा अपभिवत्र्ाने अिार् असिो र् योहनकलगही हर्िागलेले असिे. याच्या 
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पभिव प्रकाराि अस्थाहन मभत्रर्स्स्ि (ectopla vesicae) र् दोन्हीबाजभकडील जघनअस्स्थ (pubic bones) 
मध्य रेषेर्र एकमेकानंा हमळालेली नसिाि. 

 
अधोमूििार (Hypospadias) : हे क्वहचि हदसभन येिारे व्यंग, मभत्र प्रसेकाच्या पिकििीिील 

दोषाम ळे होिे. जर सबधं पिकििीचा अिार् असेल, िर मभत्राशय योनीि उघडिो. काही र्ळेा याबरोबर 
योहनकलगाची रृ्हद्ध हदसभन येिे. 
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प्रकरि ४ थें 
 

मध्यकलगता 
(Intersexuality) 

 
प्रस्तावना : गेल्या काही र्षाच्या हर्देशी र्ाङ्मयाि मध्यहलगिा यार्र फार प्रमािाि हलहहले गेले 

आहे. त्याच प्रमािे व्यस्क्िचे ग िसभत्रजन्म कलग (chromosomal sex) ठरहर्ण्याकहरिा कोित्या कसोट्या 
र्ापरार्याच्या याबद्दलही प ष्ट्कळ हलहहले गेले आहे. मध्यकलगिेच्या रो्याच्या अभ्यासाचे प नरुज्जीर्न हे 
म ख्यिः जोस्ट याने सशाचं्या भ् रूिाचें स रर्िीला केलेल्या खच्चीकरिार्र केलेल अप्रिीम अर्लोकन र् 
स्स्थर काय कें द्रकाचं्या (resting somatic nuclei) अभ्यासार्रून व्यस्क्िचे जीनी कलग (genetic sex) 
बरोबर ठरहर्िा येिे, या बारच्या (Barr) शोधार्रून, झाले. बार याने आपला अभ्यास साध्या गोष्टीर्र 
आधारलेला होिा. त्याला असे हदसभन आले की स्त्रीची बाह्यत्र्चा र् इिर ऊिक याचं्या पेशीच्या कें द्रकाि जे 
क्रोमहॅटनचे समभह हदसभन येिाि, िसे प रुषाचं्या कें द्रकाि क्वहचिच हदसभन येिाि. 

 
या हर्हशष्ट, कलग क्रोमहॅटन साचं्याचं्या शोधापासभन, हनरहनराळ्या लैं हगक हर्िेदाकरिाचं्या 

हर्काराचंी (disorders of sexual differentiation) पद्धिशीर पहािी केली गेली आहे. (िक्िा १), र् आिा 
हे हर्कार िार्मकक क्रमाि चागंल्या प्रकारे बसहर्िा येिाि. हे सागंिे उहचि होईल की गेल्या पाचं र्षाि, 
पभर्ी न समजभन आलेले मध्यकलगिेचे िीन प्रकार चागंल्या प्रकारे स्पष्ट केले गेले आहेि. सर्व साधारि 
लोकसंख्येि या हनरहनराळ्या लैं हगक व्यंगाचें जन्मार्ळेी काय प्रमाि आहे याचेबद्दलही अभ्यास चालभ  आहे. 

 
िक्िा १ –कलग हर्िेदीकरिाच्या हर्कारािील कलग क्रोमहॅटन साचा 
(Sex chromatin pattern in Disorders of sex Differentiation) 

(ग्रमबॅच र् बार १९५८). 
हर्कार    प रुष हस्त्रया 

खरी हद्वकलगिा (True Hermaphroditism) … … … ६ १९ 
श क्रजनक-नहलका, द ष्ट उत्पत्ती (Seminiferous-tubule 
dysgenesis) 

     

अ) नहलकािं िंि ऊिक हनमाि होिे) (with tubuiar fibrosis) … … … ९ १८ 
ब) भ् रूिीय अहर्कास (with germinal aplasia) … … … १५ १ 
जनन गं्रहथज द ष्ट उत्पहत्त लक्षिमाहलका (Syndrome of gonadal 
dysgenesis) 

     

हसद्ध केलेल्या … … … ९० १२ 
संहद्ध (Suspected) … … … – १५ 
नर कभ ट हद्वकलगिा (Male pseudohermaphroditism) … … … ६९ – 
नारी कभ ट हद्वकलगिा (Female pseudohermaphroditism)      
अ) उपरृ्क्क अहधरृ्हद्धसह (with adrenal hyperplasia) … … … – ७३ 
उपरृ्क्क अहधरृ्हद्ध हशर्ाय (without adrnal hyperplasia) … … … – ६ 



 

 

अनुक्रमणिका 

भ् रूिहर्ज्ञान (embryology), अंि-स्त्रार्ी हर्ज्ञान (endocrinology) र् पेशी अन र्हंशकी 
(cytogenetics) याि जलद हर्कास झाल्याम ळे, कलगिेदाच्या ज्ञानाि पभिव क्राहंि घडभन आली असली 
िरीही या लाक्षहिक हर्काराचं्या रोग जननाच्या महत्र्ाच्या द व्याचंी माहहिी हमळालेली नाही. त्याम ळे 
याचं्या कारिाबंद्दलच्या प्रचहलि हर्चारानंा, नर्ीन माहहिी उपलब्ध होईपयिंि गृहहि धरलेल्या गोष्टींपेक्षा 
ज्यास्ि महत्र् देिा कामा नये. 

 
कलगिेदाच्या हनरहनराळ्या व्यंगाचंी कारिे, त्याचें हनदान र् हचहकत्सा याचंा हर्चार करण्यापभर्ी 

सामान्यपिे कलग – हनिवयन र् कलगिेद याचंी हक्रया कशी होिे याबद्दलचे ज्ञान असिे जरूरीचे आहे. 
 

कलग-णनिशयन व कलगणवभेदीकरि  
 
(Sex determination and Differentiation). व्यस्क्िचे कलग हे आन र्हंशक लक्षि हर्शषे 

(hereditary trait) होय, र् एकाद्या व्यस्क्िला जे काही आन र्हंशकिेने हमळिे, िे स फहलि बीजाच्या 
क्रोमोसोमचे स्र्रूप र् त्याचंी रचना यारं्र अर्लंबभन असिे. प्रत्येक जािीच्या पेशीच्या कें द्रामधील 
क्रोमोसोमची सखं्या ठराहर्कच असिे, उदा. मन ष्ट्याच्या प्रत्येक पेशीि अहलगसभत्राच्या (autosomes) 
(ककर्ा शरीरग िसभत्राच्या body chromosomes) २२ जोड्या र् कलगग िसभत्राची (sex-chromosomes) 
एक जोडी असिे, आहि सामान्य प रुष ककर्ा स्त्रीच्या पेशीिील ग िसभत्रािंील फरक हा त्याचं्या 
कलगग िसभत्राचं्या साच्यार्र अर्लंबभन असिो. (प्लेट ६). 
 

 
प्लेट ६. स्पष्टीकरिाकरता िांड १ ला, प्रकरि ४ पहा. 
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आकृहि २१ अ, २१ ब. 
 

पहरपक्विे करिा अण्डािभ (egg) र् श क्रािे (spermatozoon) याचें अधवसभत्रि (reduction division) होिे, 
र् त्याम ळे अधेच ग िसभत्र हशल्लक राहािाि. मानर्जािीि, स्त्रीिील दोन्हीही कलगसभते्र अगदी सारख्या 
रचनेची (त्याला x x अशी सजं्ञा हदलेली असिे) असिाि. पि प रुषािील दोन्ही ग िसभत्राचं्या रचनेि फरक 
असिो (त्यानंा x y म्हििाि). िेव्हा पक्विा हर्िाजनानंिर (maturation division) सर्व अंडािभि २२ 
अकलगसभत्र र् एक X ग िसभते्र असिे, पि श क्राि ि मात्र २२ अकलग सभते्र र् एक x ककर्ा y ग िसभत्र असिे, 
िेव्हा, जर स फहलि करिाऱ्या श क्रािभिं (fertilizing spermatozoon) x ग िसभत्र असेल, िर भ् रूिाच्या 
पेशीि x x कलगग िसभत्राची जोडी असेल र् भ् रूि जीनी स्त्री (genetix female) असेल, पि जर अण्डािभचे 
गिवर्ान y असलेल्या श क्रािभकडभन झाले, िर भ् रूिाच्या पेशीि x y कलग ग िसभत्र जोडी असेल, र् त्याम ळे 
भ् रूि, जीनी नर (genetic male) असेल या हर्चार-सरिी प्रमािे, मानर्ाि कलग हनिवयि हे स फहलि 
करिाऱ्या श क्रािभच्या हलगग िसभत्राच्या रचनेर्र अर्लंबभन असिे र् अण्डािभच्या कें द्रक रचनेर्र (nuclear 
structure) अर्लंबभन नसिे. एकदा ग िसभत्राच्या यतं्रिेने कलग ठरहर्ल्यानंिर, शरीररचनात्मक कलग 
(anatomical sex) उघड करण्याचे कायव कलगिेदाच्या हक्रयेि होिे कलगिेदाच्या हक्रयेच्या दोन अर्स्था 
असिाि : (१) जननगं्रथीचे हर्िेदीकरटि, (२) द य्यि दजाच्या कलगहर्हशष्ट ख िाचें हर्िेदीकरि. 
सामान्यिः जीनीकलगाप्रमािे व्यर्स्स्थि क्रमशः फरक होऊन उियकलगी भ् रूिाचे प रूष ककर्ा स्त्रीि रूपािंर 
होिे. आिा शारीहरक कलग हर्िेदीकरि (anatomical sex differentiation) कसे केले जािे थोडे 
िपशीलर्ार समजण्याचा प्रयत्न करू या. (आकृहि २१ ब). 

 

 
जर X असलेला श क्राि  अण्डािभि हशरला जर Y असलेला श क्राि  अण्डािभि हशरला 

  
(आकृहि २१ अ ग िसभत्री कलग कसे ठरिाि) 
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आकृहि २१ ब. –मानर्ीय कलगहनिवयन आहि कलगिेद याचंा आरेखीय नकाशा 

 
भ् रूिीय जीर्नाच्या ५−६ आठर्ड्याच्या स मारास, भ् रूिाचे कोििेही जनन कलग असेना का, जे 

प्रथम जननगं्रहथज आद्यअंग (gonadal primordium) प्रिीि होिे, त्याचे दोन महत्र्ाचे घटक असिाि. 
बाहेरील प्रान्िस्था (cortex) र् आंिील अंिस्था (medulla). प्रान्िस्थाची बीजकोशाि रुपािंर होण्याची 
शक्यिा असिे, िर अन्िस्थाची अण्डगं्रथीि (testis) रूपािंर होण्याची शक्या असिे. असे धरले जािे की 
प्रत्येक घटक द सऱ्याला प्रहिरोधी असा पे्रहरत्र (inductor) पदाथव हनमाि करीि असिो. या पे्रहरत्र 
पदाथाची हनर्ममिी, x ग िसभत्राि असिाऱ्या स्त्रीत्र् ठरहर्िाऱ्या जीन (F) र् अकलगसभत्र आहि y ग िसभत्र 
यािील प रुषत्र् ठरहर्िाऱ्या जीन (m) यानंी हनयहंत्रि केली जािे. अशा प्रकारे गिाधानाचे र्ळेी य ्मजाि 
(zygote) जीनीच्या संहश्लष्ट (complex of genes) ियार होिे, र् त्या सामान्यिः प रुष ककर्ा स्त्रीजीनच्या 
मात्रात्मक श्रेष्ठत्र्ार्रून व्यस्क्िचे कलग ठरहर्ले जािे. द सऱ्या शब्दाि सागंार्याचे िर, त्या व्यक्िीि कोििी 
जननगं्रथी हनमाि व्हार्ीं हे ठरहर्ण्याचे कायाि जीन सिं लनाचा (genic balance) महत्र्ाचा िाग असिो 
सामान्यिः जीनी नराि (genetic male) अंिस्थाचे अण्डगं्रथीि रूपािंर होिे. हे साधारििः भ् रूिीय 
जीर्नाच्या सािव्या आठर्ड्याि होिे. या अण्डगं्रथी ८−९ आठर्ड्याच्या स मारास आकृहिरचनात्मक 
(morphogenetic) होरमोन स्त्रर्ार् यास लागिाि. द य्यम दजाच्या कलगहर्हशष्ट ख िाचें हर्िेदीकरि या 
होरमोनच्या हनयतं्रिाखाली असिे. या स्त्रार्ाचे मात्रात्मक र् ग िात्मक स्र्रूप याचें हनयंत्रि हर्शषेेकरून 
स्त्री र् प रूष ठरहर्ण्यािाऱ्या जीनच्या मात्रात्मक समिोलपिार्र अर्लंबभन असिे. कसेही असले िरी, या 
होरमोनची मात्रा र्/ककर्ा ग ि असा असिो की सामान्य प रुषाि स्त्रीची प्रजोत्पादनाची उपागें (accessory 
reproductive organs) हनमाि होऊ हदली जाि नाहीि र् प रुषािील प्रजोत्पादनाची उपागें हनमाि 
होण्यास चालना हमळिे. जर हा होरमोन हनमाि झाला नाही िर जननमागव स्त्रीत्र्ाकडे झ किो. जोस्ट याने 
जे सशाचं्या भ् रूिार्र अहिजाि प्रयोग केले, त्यार्रून अपरा स्िनीयप्राण्यािंील (placental mammals) 
हा कलगहर्िेदी करिाचा ‘एक होरमोन हसद्धािं’ (monohoramonic theory) चागंल्या प्रकारे कसोटीला 
उिरला आहे. 

 
हेि  : मानर्ािील प ष्ट्कळशा लैं हगक व्यंगाचं्या कारिाबद्दल अजभन काहीच कल्पदा नाही. जर हे 

समजार्भन घ्यार्याचे असेल, िर लक्षिाचें आर्लोकन, भ् रूिीय प्रयोग होरमोन र् जीनी िपासिी (genetic 
investigation) या सर्व गोष्टी करार्यास पाहहजेि. कसेही असले िरी, याची कारिे एकिर जीनी 
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(genetic) ककर्ा पहरस्स्थहिज (environmental) ककर्ा दोन्हींही असण्याचा संिर् असिो र् प ष्ट्कळशा 
लैं हगक व्यंगाच्या रो्यािं, कलग-हर्िेदीकरिाच्या दोन महत्र्ाच्या अर्स्थेच्या र्ळेी काही हबघाड झाल्याम ळे 
हे फरक होिाि. पहहली अर्स्था म्हिजे, ज्यार्ळेी उदासीन हद्वकायक्षम जननगं्रथींि (indifferent 
bipotential gonad) प्रान्िस्था अंिस्था प्रहरत्र िंत्रािील (corticomedullary inductor system) स्पधेची 
अर्स्था. द सरी महत्र्ाची अर्स्था म्हिजे, ज्यार्ळेी अण्डगं्रथी आकृहिरचनात्मक होरमोन स्त्रार्ार्यास 
लागिे, िी र्ळे. 

 
जननगं्रथी द ष्टउत्पहत्तच्या (gonadal dysgenesis) प ष्ट्कळशा मोठ्या र्गाि जननगं्रथीच्या 

हर्िेदीकरिाि प्रान्िस्था अंिस्था असिं लनािील (corticomedullary imbalance) फरकासह 
सर्वसाधारिपिे हदसभन येिाऱ्या लाक्षहिक लक्षि-माहलका (clinical syndromes) मोडिाि. ही लक्षिे 
म्हिजे, खरी उिय कलगिा, श क्रजनकनहलका द ष्टउत्पहत्त (seminiferous tubule dysgenesis), 
जननगं्रथीचा अहर्कास (aplasia) र् द ष्टहर्कास (dysplasia). िक्िा नं २ र्रून हे हसद्ध होिे की या र्गाि 
मोडिारे रोगी हे म ख्यिः सामान्य कलग ग िसभत्र  पभरकािं र्ाढ ककर्ा घट झालेले असे असिाि. अहलकडे 
गोळा केलेल्या प राव्यार्रून असे हदसभन येिे की प ष्ट्कळर्ळेा या रो्यािं कलगग िसभत्र पभरकाचें हचत्रर्िव 
(mosaicism of sex chromosome complements), हदसभन येिाि. उदा. xo/xx, xo/xy, xo/xxx ककर्ा 
xxy/xx. जरी हनरहनराळ्या प्रयोगानंी जल-स्थलीय (amphibians) र् अअपरान्स्िनीय (mon-placental 
mammals) प्राण्यािं संपभिव कलगपरारृ्हत्त दाखर्भन देिा येि असली, िरी मानर्ािं, सामान्य कलगग िसभत्र 
पभरक असिाना, संपभिव कलग परारृ्हत्त, म्हिजे xy व्यस्क्िि बीजकोश ककर्ा xx व्यस्क्िि अण्डगं्रहथ, 
हनिायकपिे हसद्ध करिा आलेली नाही. 

 
िक्िा २ 

अपसामान्य कलग हर्िेदी करिाच्या प्रकारािंील गिसभत्री हनष्ट्कषव. 
प्रकार कलग क्रोमहॅटन साचा जीनप्ररूप (Genotype) जननगं्रहथ 

जननगं्रहथ प रुष ४५-४९ अिार् 
द ष्टजनन ककर्ा (xx, xy, xo िे 
 स्त्री xxy, xxx, रृ्षि आहि 
  xxxy, xxyy, बीजकोश 
जननगं्रथी प रूष  अिार् 
द ष्टजनन ककर्ा (xx, xy, xo िे 
 स्त्री xxy, xxx, रृ्षि आहि 
  xxxy, xxyy, बीजकोष 
  xxxx, xxxy,  
  xxxxy  
  xxxxx)  
प रुष कभ ट उियकलगिा. प रुष ४६ (xy) रृ्षि 
स्त्री क ट उियकलगिा स्त्री ४६ (xx) बीजकोश 
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आिखी दोन प्रकारचे रोगी हदसभन येिाि–प रुष र् स्त्री कभ ट उिय कलगिा 
(pseudohermaphrotism) की ज्याि सिि सामान्य ग िसभत्र पभरक हदसभन येिे (िक्िा २). इिर 
अभ्यासार्रून असे हदसभन येिे की हे दोन्हींही प्रकार जीनी हर्कृहिम ळेच (genetic disorders) होिाि. 
यािं ग िसभत्र दोष, आस्ण्र्क ककर्ा जीन (molecular or genic level) पािळीर्र हनमाि होि असार्ा र् 
त्याम ळे ग िसभत्रािं दृष्ट्य असे रचनात्मक फरक हदसभन येि नाहीि. प रुष कभ ट हद्वकलगिेच्या रो्यािं 
उत्पहरर्िी जीनची (mutant genes) हक्रया होिे िी अण्डगं्रहथ आकृहिरचनात्मक होरमोनच्या मात्रात्मक 
ककर्ा ग िात्मक स्र्रूपाि बदल झाल्याम ळे होिे. भ् रूिीय कलग हर्िेदी करिाच्या महत्र्ाच्या अर्स्थेि जर 
आंहशक भ् रूिीय अण्डन्यभनिा (partial foetal testicular insufficiency) असेल, िर त्याचेम ळे 
हनरहनराळ्या प्रमािािील हद्वकलग हर्कास (ambisexual development), उदा. प रुषािील अधोमभत्रद्वार 
(hypospadias) िे प रुषािं बाह्य स्त्री जननेंहद्रय, हदसभन येिे.  

 
जननर्ाहहनी र् जनन मभत्र नाल याचं्या अहनयहमि हर्िेदीकरिाचा (abnormal differentiation) 

प्रकार र् हर्स्िार आहि बाह्यजननेंहद्रय हे अंडगं्रहथय आकृहिरचनात्मक होरमोन अिार्ाची स रर्ाि, प्रमाि, 
कालमान, र् पार्मश्वकिा (laterality) याचं्याि होिाऱ्या फरकार्र, अर्लंबभन असिे. स्त्री कभ टउिहलगिेच्या 
काही रो्यािं जर याचं बरोबर जािज उपरृ्क्क अहधरृ्हद्ध असेल िर उत्पहरर्िी जीन (mutant genes) हे, 
जे हर्हशष्ट प्रहकण्र् हैड्रोकॉर्मटसोनच्या अन क्रहमक सशं्लषेी मागाि (sequential synthetic pathway of 
hydrocortisone) महत्र्ाचा िाग घेिाि, त्या प्रहकण्र्स्त्रार्ाचंा अिार् हनमाि करून, हक्रया घडर्भन 
आििाि. स्त्री कभ ट उियकलगिा या सदराि याचा उहापोह केलेला आहे. 

 
क्वहचि र्ळेा,ं गरोदरपिाि मािेला होरमोन हदल्यास ककर्ा गरोदर स्त्रीिील होरमोन हनमाि 

करिाऱ्या अब वदाम ळेही उियकलगिा हनमाि झाल्याची उदाहरिे आहेि. हर्स्ल्कन्स याने १९५८ साली अशा 
२१ रो्याचंी माहहिी हदली की ज्यािं गरोदरपिाच्या स रर्ािीच्या काळािं मािेला प्रोजेस्टेरॉनसम स्टेराँइड 
फार मोठ्या प्रमािाि हदले गेले होिे. याच प्रमािे, गरोदर हस्त्रयानंा टेस्टोस्टेरॉन र् अशाच प्रकारचे 
स्टेरॉइड हदले गेल्याम ळे, िान्ह्याम लाि बाह्यजननेंहद्रयाि काही प्रमािाि प संत्र्करि झाल्याचे नमभद केले 
गेलेले आहे. (झनॅडर आहि मभल्लर, हॉपमन, हेलेस आहि नोलन). बे्रन्टनाल (Brentnall) याने 
गरोदरपिाि ॲऱ्हेनोब्लास्टोमा असलेल्या स्त्रीला प ंसत्र्करि झालेली म लगी झाल्याचे नमभद केले आहे. 

 
हे स्पष्ट करार्यास पाहहजे की भ् रूिीय होरमोन हबघाडाव्यहिहरक्िही, जनन ससं्थेची व्यंगे, ही 

जनन रचनेचा आद्यकपभर्व (preprimordia) ककर्ा आद्यकपभर्व यारं्रच घािक पहरिाम करिाऱ्या 
कारिाम ळेही होण्याची शक्यिा असिे. प ष्ट्कळर्ळेा अशाप्रकारची व्यंगे ही मभत्रमागव र् अर्रकर (cloaca) 
याचं्या सदोष हर्कास याबरोबरही असिाि. 

 
र्र जे साहंगिले आहे, त्यार्रून हे स्पष्ट होिे, की “नारी कभ ट उियकलगिा” र् “नर कभ ट 

उियकलगिा” संज्ञा, दोहोंि काही सारखी रचना हर्षयक रै्हशष्ट्ठे्य (morphological characteritics) 
असलेल्या हर्कृिी दशवहर्िाि. यानंा र् इिर लक्षि माहलकानंा कारिीिभि होिारी कारिें र् हर्हशष्ट हर्कार 
(specific disorders) हे नानाहर्ध असण्याची शक्यिा असिे. 

 
प्रमाि (incidenee) : – यंग याने १९३७ सालाि हे उियकलगिेचे सर्वसाधारि लोकसंख्येिील 

प्रमाि १००० ि १ (०·१ टके्क) असल्याचे नमभद केले आहे. पि जर अधोम त्रमागविा र् लैं हगक द ष्टउत्पत्ती 
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सारखे लैं हगक हर्पथन (sexual aberrations) याि सामाहर्ष्ट केले िर उियकलगिेची यादी फार 
र्ाढण्याची शक्यिा आहे. उदाहरिाथव अहलकडेच कॅनडा, स्स्र्झलिंड, र् य नायटेड ककगडम, याि जी 
नर्जाि बालकाचंी पाहािी करण्याि आली, त्याि असे हदसभन आले की उियकलगिेचा एकप्रकार म्हिजे 
स्क्लन फेल्टर लक्षिमाहलका, की ज्याि स्त्री कलगसभत्रि होिे अशाचें प्रमाि ०·२१ िे ०·३० टके्क होिे (मरे, 
बगवमन, मसॅ्क्लन). पि या हठकािी हे नमभद करार्यास पाहहजे, की गं्रथलेखक र् त्याचे सहकारी यानंी 
अशाच प्रकारें म ंबईि पाहािी केली, त्याि त्यानंा पािात्य देशािंील प्रमािापेक्षा हे प्रमाि फारच अल्प 
असल्याचे हदसभन आले. 

 
णनदान पद्धणत (Diagnostic procedures) : – ज्या रो्यािं अहनयहमि कलगिेद (abnormal sex 

differentiation) आहे, अशा रो्याचंी रै्द्यकीय परीक्षा िर खभप काळजीपभर्वक करार्यास पाहहजेच पि 
त्याच बरोबर उियकलगिेचा प्रकार हसद्ध करण्याकहरिा प ढील एक ककर्ा सर्व हनदान पद्धिींचा उपयोग 
करार्यास पाहहजे. 

 
१. िोंडािील अंिस्त्र्चेची परीक्षा ककर्ा त्र्चा जीर्ोहि परीक्षा (Buccal smears or skin biopsy) 

: –यापंासभन कलग-क्रोमॉहटन प्रकाराचा अभ्यास कलग-क्रोमॉहटन प्रकाराच्या अभ्यासा कहरिा प्रत्येक 
नम न्यािील २०० कें द्राकािंील कलग हर्हशष्ट रै्हशष्ट्ट्यय क्ि क्रोमहॅटन समभह मोजार्यास पाहहजेि. हे 
क्रोमहॅटनी एकटर्िे, कें द्राकाच्या हनरहनराळ्या िागािं असिे, पि त्याच्या कडेजर्ळ हे स्पष्टपिे पि 
सहजरीिीने हदस न येिे. कोमेहटनचा हा समभह साधारि हत्रकोिी असभन त्याचे शीषव कें द्रकाच्या मध्याकडे 
र्ळलेले असिे, पि काहींर्ळेा,ं िे कें द्रकाच्या आर्रिाचा एक जाड िाग र्ाटिो. जर कें द्रक स्पष्टपिे 
पाहहले, िर हा कलग क्रोमहॅटन समभह सहज रीिीन ओळखिा येिो. (आकृहि २२) 

 

 
आकृणत २२ : – स्त्री आहि प रुष कें द्रकाचा क्रोमहॅटन साचा स्त्री कें द्रकािील हनहिि क्रोमहॅटनप ंज बािाने 

दाखहर्ला आहे. 
 
म खलेपनाि प रुषामंध्ये या क्रोमहॅटन समभहाचे प्रमाि ० िे २ टके्क असिे, िर हस्त्रयािं िे १६ िे ५६ 

टके्क असिे. हे सागंिे यो्य होईल की डेस्व्हडसन र् स्स्मथ यानंी म्हटल्याप्रमािे जरी काही बव्हाकारी 
कें द्रय क्ि श्विेपेशींच्या (polymorphonuclear leucocytes) कें द्रकाच्या ढोलकाठी आकाराच्या क्रोमहॅटन 
समभहार्रून सामान्य रो्याचे कलग बरोबर ठरहर्िा येिे, िरी, मध्यकलगिेच्या काही प्रकारािं िरी म खलेपन 
ककर्ा त्र्चा जीर्ोहि पहरक्षा यार्रून ठरहर्लेल्या न्यभरोहफल कलग र् जननकलग यािं िफार्ि हदसभन येिे. 
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हल्लीचे मि असे आहे की बह आकृहि रचना (polymorph structure) ही नेहमीच कलग क्रोमहॅटनची खात्रीची 
सभचक असिे असे नाही र् त्याम ळे नेहमीच्या हनदाना करिा यार्र हििकासा हर्श्वास ठेर्िे बरोबर नाही. 
याच्या उलट जेव्हा ंशक्य असेल िेव्हा, केलेले योहनलेपन (vaginal smears) हे, एकटेच कलग क्रोमहॅटन 
साचंा ठरहर्ण्यास उत्तम उपयोगी पडिे. 

 
२. अस्स्थर्य ठरहर्िे. 
 
३. २४ िासािील मभत्राच्या नमभन्यािील, १७-हकटोस्टेरॉइड, पे्र्नॅनेहरऑल ककर्ा गोनॅडोरॉहफन 

मापिे. 
 
४. जननमभत्रनालाची ग हािंदशीय (endoscopic) र् / ककर्ा क्ष-हकरि हचत्रिीय िपासिी 
 
५. अन्र्शेी उदरछेदन (exploratory laparatomy) र् दोन्ही जननगं्रथीच्या सभक्ष्म छेदाची 

ऊिकीयपरीक्षा (histological examination). 
 
६. रक्ि, अस्स्थमज्जा, त्र्चा ककर्ा इिर यो्य पेशीजालाच्या पेशींचा प्रत्यक्ष ग िसभत्र (direct 

chromosomal) अभ्यास. 
 

कलगभेदाांतील णवकृत्या 
(Abnormalities of sex-differentiation) 

 
आिा मानर् मध्यकलगिेचे सर्वसामान्य हदसभन येिाऱ्या अशा काही प्रकाराचें ज्यास्ि िपशीलर्ार 

र्िवन पाहभ. 
 
खरी उियकलगिा (True Hermaphroditism) : –क्वहचि हदसभन येिारी अशी ही हर्कृिी आहे. 

आिापयिंि याच्या साधारिपिे ८० रो्याचंी नोंद केली गेलेली आहे. जननगं्रथी या, एका बाजभला रृ्षि र् 
द सऱ्या बीजकोश, ककर्ा रृ्षि (र्ा बीजकोश) एका बाजभला र् द सऱ्याबाजभस अण्डरृ्षि (ovotestis) ककर्ा 
दोन्हींही बाजभला अण्डरृ्षि गं्रथी असिाि. सामान्यिः रृ्षि कोषाि जननगं्रथी हािाला लागभ शकिे, 
कारि अण्डरृ्षिाचीही रृ्षिासारखी रृ्षिकोषाि उिरण्याकडे प्ररृ्हत्त असिे. बाह्यजननेंहद्रयाि इिके 
फरक हदसभन येिाि की हनदानाकरिा त्यार्र अर्लंबभन राहािे फार कठीि असिे. जरी प ष्ट्कळ रो्यािं 
बाह्यजननेंहद्रय प कल्लगी असल्याम ळे त्याचंी म लगे म्हिभन र्ाढ केली जाि असली, िरी शारीहरक आकृहि ही 
सर्वसाधारिपि प रुष, िे सर्वसाधारि स्त्री सारखी हदसिे. जर्ळ जर्ळ सर्व हद्वकलगी रो्यािं स्िनाची रृ्हद्ध 
होिे, र् व्यर्च्छेदक हनदानाि याची फार मदि होिे. सामान्यिः यौर्नरंिाच्या स मारास स्िनाचंी रृ्हद्ध होिे 
र् जर १४-१५ व्या र्षी स्िन रृ्हद्ध पार्लेले नसिील, िर िी प ढे होिार नाही असे मानार्यास हरकि 
नाही. प ष्ट्कळ खऱ्या हद्वकलगी रो्यािं आिवर् होिे, कारि अशािं अहर्कृि ककर्ा अहर्कहसि योनीबरोबर 
सामान्यिः गिाशय असिो. जर आिवर् येि असेल, िर िे, स्क्लनेफेल्टर लक्षिमाहलके पासभन रोग हनराळा 
दाखहर्ण्याचे एक मोठे साधन होय. कारि स्क्लनेफेल्टर लक्षिमाहलका ही खऱ्या हद्वकलगिेशी प ष्ट्कळ 
बाबिींि ज ळिी असिे. (प्लेट ७) 
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प्लेट ७. स्पष्टीकरिाकरता िांड १ ला, प्रकरि ४ पहा. 
 
ग्रमबॅच र् बार यानंी अशा २५ रो्याचंा, म खलेपन ककर्ा त्र्चा जीर्ोहिपरीक्षा यापासभन कलग 

क्रोमहॅटन साचं्याचा अभ्यास केला, िेव्हा त्यानंा १९ रो्यािं स्त्रीजािीचे कें द्रक हदसभन आले, िर ६ रो्यािं 
प रुष जािीचे कें द्रक हदसभन आले. लेखकाने दोन खऱ्या हद्वकलगदेच्या रो्याचंी माहहिी हदली आहे. त्यािं 
त्र्चा, म खाची अंिःत्र्चा, श्वेिपेशी र् रृ्षिाच्या पेशी या सर्ांचे कें दक स्त्रीजािीचे होिे. या दोन्हीं रो्याचं्या 
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त्र्चेच्या पेशींच्या प्रत्यक्ष क्रोमोसोम अभ्यासाि ४६ क्रोमोसोम र् कलग ग िसभत्र पभरक हे सर्वसाधारि स्त्रीच्या 
कलगग िसभत्र पभरकापासभन हनराळे दाखहर्ण्यासारखे नव्हिे. (शहा १९६२). 

 
अहलकडे काही रो्यािं होरमोनचाही अभ्यास केला गेला, पि ही हर्कृहि ओळखिा येईल असा 

कोित्याही प्रकारचा हर्हशष्ट नम ना हदसभन आला नाही. पि आम्ही प्रहसद्ध केलेल्या पकैी एका रो्याि मात्र, 
जसे दरमासी स्त्रीमध्ये (cyclic woman) बीज प्रसर्ानंिरच्या अर्स्थेि प्र्नॅहनहडऑलचे प्रमाि असिे, िशा 
प्रकारचे मभत्रािं प्रमाि होिे. जरी हा रोगी उघटपिे प रुष र्ाटि होिा र् मत्रनहलकेमधभन दर महहन्याला 
रक्िस्त्रार् होि होिा., िरी पे्र्नॅहमहडऑलच्या प्रमािार्रून बीजकोश असल्याचे दशवहर्लें  गेले (शहा 
१९५७). सामान्यदृष्ट्ट्या बोलार्याचे झाले, िर खऱ्या हद्वकलगिेच्या हनदानाकरिा दोन्ही जनन गं्रथींची 
जीर्ोहिपरीक्षा करार्यास पाहहजे. 

 
शुक्रजनक नणलका दृष्टउत्पत्ती (seminiferous tubule Dysgenesis) : –स्क्लनेफेल्टर 

लक्षिमाहलका असलेल्या काही प रुषसदृष्ट्य व्यस्क्िंि स्त्री कलग क्रोमहॅटन साचंा हदसभन आल्याचे जेव्हा प्रथम 
१९५६ मध्ये प्रहसद्ध झाले, िेव्हापासभन आिापयिंि प ष्ट्कळ माहहिी गोळा झालेली आहे (ब्रउॅबरी, प्लंकेट र् 
बार) यार्रून असे हदसिे की “स्क्लनेफेल्टर लक्षिमाहलका” हा शब्दप्रयोग या प्रकारच्या रो्यानंा 
हििकासा यो्यरीिीने लागभ पडि नाही. त्याम ळे ग्रम् बकॅ याने “श क्रजनक नहलका द ष्टउत्पत्ती” हा शब्द 
हनमाि केला (१९५७) कारि ही हर्कृहि जािज असभन, म ख्यिः िी श क्रजनन नहलकािं स्पष्ट हदसभन येिे. 
जरी हा शब्द प्रयोग प रुष ककर्ा स्त्री कलग क्रोमहॅटन साचंा असलेल्या व्यक्िीस सारख्याच प्रमािाि लागभ 
पडि असला िरी असे धरले जािे की या पकैी जर्ळजर्ळ ७० टके्क रो्याि, क्रोमहॅटन साचंा स्त्रीजािीचा 
असिो. 

 
या हर्काराच्या प्रमािाच्या आकडेर्ारीर्रून हे स्पष्ट होिे की मानर्ािंील मध्यकलगिेचा 

सर्वसाधारि हदसभन येिारा प्रकार म्हिजे “श क्रजनन नहलका द ष्टउत्पत्ती” याचा प रुष र्धं्यत्र्ाशी फार 
धहनष्ट संबधं आहे. 

 
जरी या लक्षिमाहलकेच्या स रर्ािीच्या इहिर्ृत्तार्रून अंिःस्त्रार्ी अहिव्यस्क्िकडे (endocrine 

manifestations) लक्ष खेचले गेले, उदा-प रुष स्िनर्ृहद्ध (hynaecomastia), लहान रृ्षि र् त्यािील 
नहलकाचें काचािकरि (hyalinisation) र् नेहमीसारख्या ल्य डहर्ग पेशी र् र्हध्रकल्पिेचे 
(eunuchoidism) कमीअहधक प्रमाि, िरी हल्ली असे धरले जािे की या लक्षिमहलकेचे महत्र्ाचे गमक 
म्हिजे रृ्षिाची ऊिक रचना र् शक्राि अिार्. सामान्यिः रृ्षि फार बारीक असिाि, पि काहीर्ळेा फार 
थोड्या प्रमािाि लहान झालेले असिाि. सर्वच रो्यािं नव्हे पि प ष्ट्कळशा रो्यािं, मभत्रािील जननगं्रहथ 
पे्रहरकेचे (urinary gonadotrophins) प्रमाि र्ाढलेले असिे. लक्षिमाहलकेिील मानहसक न्यभनिेचे र्ाढिे 
प्रमाि यार्र अहलकडील इहिर्ृत्तािं ज्यास्ि िर हदला जािो (फ्यभवसन स्स्मथ, पे्रडर र् इिर). 

 
हर्कास अर्स्थेि, कोित्या कालाि, म्हिजे यौर्नाच्या स रर्ािीला ककर्ा उहशरा ककर्ा 

मधल्यार्षाि रृ्षि कायव बरोबर चालि नाहीसे होिे, यार्रून हेलर र् नेल्सन यानंी िीन उपहर्िाग र्र्मिले 
आहेि. ज्यार्ळेी रृ्षिकायव न्यभनिा ही यौर्नाच्या अगदी स रर्ािीपासभन असिे, त्यार्ळेी, स्िन रृ्हद्ध असि 
नाही (gynaecomastia is absent), शहरराची ठेर्ि शढंासारखी (eunuchoid) असिे, र् संपभिव 
पभंसत्र्जनक अिार्ाचा (androgenic failure) प रार्ा हमळिो. हा प रार्ा म्हिजे बालसदृश जननेंहद्रय, 
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शहररार्रील केसाचंा अिार्, उच्चिर आर्ाज, स्नायभंची अपभिवर्ाढ र् अशस्क्ि, अंिर्वधी जोडिास 
(epiphyseal union) हर्लंब र् १७-केटोस्टरॉइडचे कमी प्रमािाि होिारे उत्सजवन, जर रृ्षिकायवन्यभनिा 
ही यौर्नार्स्थि शरे्टल्या कालाि हनमाि झाली, िर पभंसत्र्जनक न्य निेची बाह्य हचन्हें हदसभन येि नाहीि, 
पि स्िनर्ृहद्धमात्र फार प्रमािाि असिे, र् १७-केटोस्टेराइडचे उत्सजवन नेहमी एर्ढेच असिे. यौर्नाच्या 
मध्य अर्स्थेि हनमाि होिाऱ्या लक्षि माहलकेि मध्यम र्हध्रकल्पिा (eunuchoidism) र् प ंस्िनर्ृहद्ध 
असिे. (प्लेट ८) अगदी अहलकडे हमळालेल्या आधारार्रून असे हदसिे की ज्याि श क्रजनक नहलका 
द ष्टउत्पत्ती र् क्रोमहॅटन साचंा स्त्रीसदृष असिो जर भ् रूिीय प्रात्तस्था घटकाचा (embryonic cortical 
component) हर्कास झाला नाही, िर आद्यजननगं्रथीचा रृ्षि म्हिभन िेद हनमाि होिे हे असामान्य कलग 
ग ि-सभत्र प्रकृिीचा पहरिाम म्हिभन होय (जेकब्स् र् स्राँग). ि रळक कौट ंहबक रोगी, र् समरूप यमल 
(identical twin) याि होिारी हर्कृहि यार्रून अन र्हंशक कारक (genetic factor) ध्र्हनि होण्याचा 
संिर् असिो, पि याला हििकासा सबळ प रार्ा नाही. 

 

  
अ ब 

प्लेट ८. स्पष्टीकरिाकरता िांड १ ला, प्रकरि ४ पहा. 
 
जननग्रांथीिा अणवकास व दुष्टणवकास (Gonadal Aplasia and Dysplasia): अपरा सस्िन 

प्राण्यार्र (placental mammal) जे प ष्ट्कळसे प्रायोहगक कायव (experimental work) झाले (जोस्ट. रेनॉड 
र् हफ्रले) त्या र्रून हे हसद्ध झाले की जननगं्रथीच्या हर्िेदीकरिापभर्ी जर भ् रूिाचे खच्चीकरि केले गेले, 
िर त्याम ळे स्त्री रचना हर्कास (female morphogencsis) होिो. म्हिजे र् स्ल्फर्ाहहनी िंत्राचें (wolffian 
duct system) प्रहिगमन होिे, र् मभलर र्ाहहनी (Mullerian duct) िशीच राहािे र् बीजर्ाहहन्या गिाशय, 
योनीचा र्रचा िाग, मभत्रजनन नालाचे योनीचा खालचा िाग र् मभत्र प्रसेक याि रूपािंर होिे र् बाह्य जनन 
उपागंाचें योहनकलग, िगोठ, योहनबाह्या िाग याि रूपािंर होिे. ज्याला सामान्यिः “बीजकोशीय अजनन 
(ovarian agenesis) असे म्हटले जािे र् ग्रमबॅक (Grumback 1955) याने त्याला जननगं्रहथ द ष्टउत्पत्ती 
(gonodal dysgenesis) असे नामाहिदान हदले त्याच्याशी हे अगदी सजािीय होय, याचे बरोबर हकिीिरी 
प्रकारची जािज व्यंग म्हिजे क ं हठि र्ाढ, महाधमनीसंकोच (co-arctotion of aorta), बहहरेपिा नेत्र 
हर्क्षोि (occular disturbances) र्गैरे असिाि. आम्ही अशा प्रकारचा एक रोगी पाहहला की ज्याला 
डार्ीकडील उरच्छदस्नायभ (pectoral group of muscles) नव्हिे. (प्लेट ९.) 
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अ ब 

प्लेट ९. स्पष्टीकरिाकरता िांड १ ला, प्रकरि ४ पहा. 
 

हचहकत्सक प ष्ट्कळ रो्यािं याचे हनदान करू शकिाि. कारि जर्ळ जर्ळ ८८ टके्क रो्यािं कलग 
क्रोमहँटन साचं प रुषर्गाचा असिो (िक्िा १). यार्रून असे र्ाटिे काही हर्कृहि हनमाि होण्याचे कारि, 
भ् रूिाच्या अगदी स रर्ािीच्या अर्स्थेि (८-९ आठर्ड्यापभर्ी) जननगं्रथीचा हर्कास न होिे. जननगं्रथीला 
अपाय करिाऱ्या कारका बद्दल कल्पना नाही. त्याि जी काही जािज व्यंगे हदसभन येिाि, त्याचें 
भ् रूिार्स्थेि जमवन गोंर्राच्या संससगाम ळे (rubella infection) हनमाि होिाऱ्या बहहरेपिा, हृदय दोष, र् 
मोहिकबदभ या व्यंगाबरोबर, र्रर्र िरी साम्य आहे, हे मोठे हचत्तर्धेक आहे. जरी जननमागाचा हर्कास स्त्री 
साचं्यार्र होिो, िरी यौर्नारंिाच्या स मारास स्िनाचंी रृ्हद्ध न होिे, बाह्यजननेंहद्रयाचंी, र् योनीच्या 
अंिःत्र्चेची कृशिा, गिाशयाची फार कमी र्ाढ, मभत्रािील ईस्रोजनचा फार कमी अनमापनाकं (titres) र् 
मभत्रािंील जननगं्रथीप्रहरकाचे (gonadotrophins) फार प्रमाि, यार्रून कोित्याही प्रकारचा जननगं्रथी 
स्त्रार् हनमाि होि नाही हे दशवहर्ले जािे. मभत्रािंील १७-कीटोस्टरॉइडचे प्रमाि नेहमी एर्ढें ककर्ा त्यापेक्षा 
थोडे कमी असिे, र् या १७-कीटोस्टरॉइडची हनर्ममिी ही उपरृ्क्क प्रान्िस्थाि होि असार्ी असे धरले जािे. 

 
ज्याि प रुष क्रोमहॅटन साचंा असभन लहान स्िन र् रजोदशवनानंिर (menarche) पाचं र्षें पयिंि 

ऑहलगोमेनोहरआ होिा अशा एका रो्याची माहहिी हॉफनबगव याने हदली आहे. अहलकडे ग्रीनब्लॅट, ॲशले, 
र् जोन्स यानंी ज्याि प रुष कलगक्रोमहॅटन साचंा र् बीजकोशाि अंडी असलेल्या जननगं्रथी द ष्टहर्कासाच्या 
रो्याचंी माहहिी हदली आहे. अशाच प्रकारची उदाहरिे की ज्याि जर्ळजर्ळ संपभिव कलग-पहरर्िवन (sex 
reversal) होिे अशा रो्याचंी माहहिी हदली गेली आहे. या रो्यािं स्क्लन फल्टर लक्षिमाहलके बरोबर स्त्री 
कलग क्रोमहॅटन र् याि अलग अलग नहलकािं श क्राि  हदसभन आले (बंगे र् ब्रडॅबरी). 

 
पुरष कूटउभयकलगता (Male pseudohermaphroditism). प रुष कभ टउिय कलगिेि, ज्याि 

कलग क्रोमहॅटन साचंा प रुषी, रृ्षि र् एक ककर्ा दोन्ही जनन र्ाहहनींचे उियकलगी हर्िदीकरि, मभत्रजनन 
नाल र् बाह्य जननेंहद्रय असलेल्या व्यस्क्ि येिाि. लक्षिारं्रून िीन उपिेद पाडिा येिाि. 

 
१. पुरषी प्रकार (Masculine type). सामान्यिः या प्रकारच्या रो्यािं बाह्यजननेंहद्रय 

चागंल्याप्रकारे हर्कहसि झालेले असिे. िरीही प ष्ट्कळर्ळेा रृ्हद्धकोशाि (hernial sac) अनअर्रोहहि रृ्षि 
(undescended testis) अडकलेला हदसभन येिो र् शास्त्रहक्रयेने रृ्हद्धकोशार्र ओढ लार्ल्यास (traction 
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on the sac) गिाशय र् बीजर्ाहहन्या हदसभन येिाि. अशा स्स्थिीि कलग क्रोमहॅटन साचंा प रुषी र् १७-
कीटोस्टरॉइड नेहमी एर्ढे ककर्ा थोडे कमी यार्रून जािज पभर्वत्ती उपरृ्क्क अहधरृ्हद्ध (congenital 
virilising adrenal hyperplasia) याची शक्यिा नाही हे दशवहर्िे. जर मभत्रप्रसेक दशवकयंत्र घालभन काळजी 
पभर्वक िपासिी केली िर (urethroscopic examination) मभत्र नहलकेला योहन जोडलेली आहे र् त्याम ळे 
मभत्रजननमागव बनलेला आहे ककर्ा काय हे समजभन येिे र् योनीच्या टोंकाशी ग्रीर्ा आहे ककर्ा काय हेही 
हदसभन येिे. काही रो्यािं ज्या र्ळेी या परीके्षने योहन आहे ककर्ा नाही हे समजभन येि नाही अशार्ळेी जर 
मभत्रप्रसेकािंभन हलहपआडॉलचे इंजक्शन देऊन पाश्वव-क्ष-हकरि फोटो (lateral x-ray) घेिल्यास संयोजी 
योहन ककर्ा, कप्पा हदसभन येिो. 

 
२. उदासीन प्रकार (indifferent type). या प्रकारच्या रो्याि सामान्यिः लहान हशस्न, 

मभत्रप्रसेकाचे िोंड खालच्या बाजभस (hypospadias) र् प ष्ट्कळर्ळेा हद्वशाखी अंडकोश (bifid scrotum) 
असिो. अशाि काहीर्ळेा योहन पृष्ठ िागार्र उघडिे पि प ष्ट्कळर्ळेा योहन पिमभत्रप्रसेकाि (posterior 
urethra) हशरिे. प ष्ट्कळ र्ळेा ंगिाशय र् बीजर्ाहहन्या असिाि, पि याचंी अपभिव र् असम (asymetrical) 
र्ाढ झालेली असिे. याच्या उलट स्त्री उियकलगिेच्य रो्यािं गिाशय नेहमीच्या आकाराचा हदसभन येिो. 
क्वहचि र्ळेा, एक ककर्ा दोन्हीही रृ्षि, र्कं्षि नालाि (inguinal canal) असिाि र् अहिशय पीडनाक्षम 
असिाि. सर्व साधारि शरीर रचना प रुषा सारखी असिे र् आर्ाजाची िीव्रिा कमी असिे (lour-pitched 
voice). 

 
३. स्त्रीरूप प्रकार (Feminine type) : या प्रकारच्या रो्यािं शहरराची ठेर्ि र् त्याचंा लैं हगक कल 

स्त्री दशवक असिो र् त्यािंील प ष्ट्कळसे स्त्री म्हिभनच र्ाढहर्ले जािाि र् त्यानंा स्त्री म्हिभनच राहािे आर्डिे. 
िे संिोगाि स्त्रीचीच िभहमका करिाि र् प ष्ट्कळ र्ळेा ल्नही करिाि. हा प रुष कभ ट उियकलगिेचा प्रकार 
प ष्ट्कळर्ळेा र्ाङमयाि ‘रृ्षि स्त्रीकरि लक्षिमाहलका’ (testicular feminisation syndrome) म्हिभन 
ओळखला जािो. अशा व्यस्क्िि स्त्रीचे बाह्यजननेंहद्रय, मभलिभि अनािवर्, जधन र् कक्षस्थ (pubic and 
axillary) केसाचंा अिार् ककर्ा िे अगदी अल्प असिाि र् स्िनाचंी चागंली र्ाढ झालेली असिे. (प्लेट १०) 
सदोष रृ्षि हे उदरािं िरी असिाि ककर्ा र्कं्षि र्ा िगौष्ठरृ् हद्धि (in inguinal or labid herniae) 
असिाि. रृ्षिािं मारक फरक होण्याकडे प्ररृ्हत्त असिे. या लक्षिमाहलकेचा द सरा हर्शषे म्हिजे हा रोग 
क ट ंबाि हदसभन येिो र् त्याम ळे ही अन र्हंशक हर्कृहि होय हे नक्की होिे. उत्पहरर्िी जीनच्या (mutant 
gene) हक्रये बद्दल कल्पना नाही पि त्याम ळे िीव्रप्रकारची भ् रूिीय रृ्षि न्यभनिा हनमाि होिे र् कदाहचि 
काहींि आकृहि रचनात्मक भ् रूिीय रृ्षि होरमोनच्या संश्लेषिाि (synthesis) ग िात्मक दोष असार्ा 
(शहा आहि लहलिा). 
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अ ब 

प्लेट १०. स्पष्टीकरिाकरता िांड १ ला, प्रकरि ४ पहा. 
 

अशा रो्यािं, फक्ि काही थोडे ईस्रोजेन, ॲन्ड्रोजेन ककर्ा १७-कीटाटेरॉइ उत्सजवन अभ्यास 
प्रहसद्ध झालेले आहेि, र् याचें प्रमाि प रुष र् स्त्रीिील नेहमीच्या प्रमािािंवगवि होिे. 

 
स्त्री कुटउभयकलगता (Female pscudoher maphroditism) : जर्ळ जर्ळ प्रत्येक रो्याि ही 

हर्कृहि, भ् रूिीय अर्स्थेिील हिसरा महहना (या कालाि जनन र्ाहहनीचे (genital ducts) हर्िेदीकरि 
झालेले असिे) र् पाचंर्ा महहना (या कालाि जननमभत्र नालाचे हर्िेदीकरि झालेले असिे) याि उपरृ्क्क 
प्रान्िस्थाची अहिरृ्हद्ध झाल्याम ळें  होिे. ही उपरृ्क्क प्रान्िस्थाचंी अहिरृ्हद्ध हैड्रोकॉर्मटसो र् ११-डी 
ऑस्क्सकॉर्मटकोस्टरॉन (र् ॲल्डास्टेरॉन) याचं्या सशं्लपेिािील अंिजाि प्रहकण्र्ीय दोषाम ळे (inborn 
engymatic defect) होिे र् त्याम ळे ॲन्ड्रोजेनचे फार मोठ्या प्रमािाि उत्सजवनन होिे. 

 
हे जे रक्िाि फार प्रमािाि पभंसत्र्जनक होरमोन (androgenic hormones) असिाि त्याम ळे 

अहिशय पभंर्त्ताकरि (virilisation) होिे हे लक्षिमहलकेचे महत्र्ाचे रै्हशष्ट होय. या लक्षि माहलकेि 
अहधरोमिा (hirsutism) स्िन हर्कास न होिे, हपळदार शरीररचना (muscular physique) र् नािवर् ही 
लक्षिे असिाि. म लाची र्ाढ फार जलद होिे, पि अंिर्वधी (epiphyses) फार लौकर बंद होिाि र् 
यौर्नाच्या स मारास, हिच्या समकालीन म लींच्या मानाने रोगी उंचीने फार कमी असिो र् रो्याचे हस्िपाद 
हे त्याच्या धडाच्या मानाने फार आख ड असिाि. (प्लेट११) 
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क ड 

प्लेट ११. स्पष्टीकरिाकरता िांड १ ला, प्रकरि ४ पहा. 
 

 
कॉर्मटकोस्टेरॉन र् हमनरलोकॉर्मटकॉइड याचं्या अिार्ाम ळे काही रो्याि ॲहडसन संकट 

(Addisonian crisis) हनमाि होिे. अशा प्रकारची हर्कृहि असलेल्या म ल्यािं हे हर्शषेिः खरे असिे, र् 
त्यािील प ष्ट्कळसे आके्षपकाने (convulnions) मरिाि र् हत्याम ळे खऱ्या प्रकाराबद्दलसंशयही येि नाही. 
जर रोगी स ररर्ािीच्या शशैर् कालाि मृत्यभ पार्ले नाहीि िर र्याच्या हिसऱ्या र्षाचे स मारास हा अहि 
प ंसत्र्जनक प्रिार् हदसायला लागिो. हा प्रिार् लैं हगक अकाल प्रौढिेि (sexual precocity) हदसभन येिो. 
यालाच “मकॅ्रोजेहनटोसोहमआ प्रोकॉक्झ” (macrogenitosomia precox) म्हििाि. याि स्पष्टप ंसत्र्करि 
र् हशश्नाची रृ्हद्ध, जधन र् शरीर यार्रील केसाचंी र्ाढ, असामान्य मासंलिा (abnormal muscularity), 
र् शहरराची फार जलद र्ाढ र् प ढे अंिर्वधी फार लौकर बंद झाल्याम ळे ख जेपिा येिो. जरी हशश्न फार 
मोठे असले, िरी रृ्षि हे उपरृ्क्क ॲन्ड्रोजेनच्या हनरोधी हक्रयेम ळे (inhibitory action) लहान र् कृश 
असिाि. 

 
या हर्काराचे हनदान, आय ष्ट्याच्या अगदी स रर्ािींला शक्य हििक्या लौकर करिे फार महत्र्ाचे 

आहे. प ष्ट्कळशा रो्यािं कलग क्रोमहॅटन साचंा स्त्रीचा र् मभत्रािंील फार र्ाढलेले १७-कीटोस्टरॉइडचे प्रमाि 
(जीर्नाच्या पहहल्या आठर्ड्यानंिर) यार्रून पभंर्त्तीय उपरृ्क्क अहिहर्कसनाचे (virilising adrenal 
hyperplasia) हनदान स्पष्ट होिे. ज्या काही थोड्या रो्यािं मभत्रािंील १७-कीटोस्टेरॉइडची पािळी र्ाढली 
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आहे ककर्ा नाही हे सहंद्ध असिे अशा र्ळेी मभत्रािंील पे्र्नॅहनहरऑलची (pregnanetrial) पािळी र्ाढलेली 
असल्यास हनदान हनहिि होिे. जधनार्र केस लौकर येिे, फार जलद अंिर्वधीय अस्स्थिर्न होिे 
(epiphyseal ossification-अस्स्थ-र्य) र् कॉर्मटसोन देण्याम ळे १७-कीटोस्टेरॉइडच्या हनर्ममिीचे हनरोध 
यार्रून ही हर्कृहि दोन्ही बाजभकडील पभंर्त्तीय उपरृ्क्क अहिहर्द्धसनाम ळे होय हे हसद्ध होिे. या 
हनष्ट्कषार्रून, उपरृ्क्क ककर्ा कहटस्थ इंहद्रयाचे शल्य-हचहकत्सीय अमन्र्षेि (surgical exploration) 
करण्याची जरुरीही नाही र् इष्टही नाही. 

 
उपरृ्क्क अहिहर्कसन व्यिीहरक्ि होिारी स्त्री कभ टउियकलगिा क्वहचिच हदसभन येिे, र् आिापयिंि 

फक्ि बारा पेक्षा थोड्या जास्ि रो्याचंीच माहहिी उपलब्ध आहे. या रो्यािं मभत्रजनन नालाची र्ाढ प रुषी 
असिे र् कलग (phallus) हे, उपरृ्क्क अहिहर्कसनाि हदसभन येिे, िशाच प्रकारचे असिे, पि 
पभंर्त्तीकरिाच्या जन्मोत्तर र्ाढीचा (postnatal progression of the virilisation) प रार्ा मात्र हदसभन येि 
नाही. याचे हनदान हे र्धवमान पभंर्त्तीकरि (progressive ivrilisation) नाही यार्रून ठरर्िाि; र् हे 
मभत्रािंील १७-कीटोस्टेरॉइड र् प्र्नॅहनहरऑल याचंी हमीची पािळी र् उदरच्छेदन करून बीजकोश पाहभन 
खरी उियकलगिा नाही यार्रून ठरिे. अथाि या कहरिा उदरछेदान करार्यास पाहहजे (laparotomy). 
एकदा हनदान हनहिि केल्यार्र, यो्य काली बाह्य जननेंहद्रयाची रूपदायक प नर्मनर्ममहि (plastic 
reconstruction) : करिे हीच हचहकत्सा यो्य होय. 

 
णिणकत्सेिी सूिे (Principles of treatment): उियकलगिेच्या हचहकत्सेचे उहद्दष्ट हे इिर 

हर्कृिींच्या हचहकत्सेच्या उहद्दष्टापेंक्षा काही हनराळे असिे असे नाही. याचे सभत्र म्हिजे व्यस्क्िचे शरीर र् मन 
हनरोगी राखिे. याि अंिःस्त्रार्ी र् शल्य हचहकत्सा याचें हर्हशष्ट कायव म्हिजे नेहमीच्या बाह्य 
जननेंहद्रयासारखे इहंद्रय हनमाि करिे र् शक्य असल्यास प्रसर्शस्क्ि (fertility) र् नेहमीच्या पहिपत्नी 
संबंधािील शरीरहक्रयात्मक हक्रया (physiological activity) प्रस्थाहपि करण्याचा प्रयत्न करिे. 

 
जन्मानांतर कलग णनणित करिे (Assignment of sex at birth) ज्यार्ळेी नर्जाि बालकाचे 

बाह्यजननेंहद्रय फार संहद्ध असिे, त्यार्ळेी अशा म लाचंी यो्य नोंद करिे र् त्यानंा िसे र्ाढहर्िे हे हकिी 
जोखमीचे काम आहे हे सागंार्यास नको. ज्या रो्यािं जन्माचे र्ळेी कलग ठरहर्िा येि नसेल, अशाि िे 
शक्य हििक्या लाबंिीर्र टाकिे चागंले. कारि िात्प रिे ठरहर्लेले कलग प ढे बदलार् े लागभन सर्ांची 
पहरस्स्थिी हर्हचत्र करण्यापेक्षा, हा हर्लंब चागंला. अशा रो्याि, म खस्थ श्लेष्ट्माची सभक्ष्म िपासिी करून 
(buccal smear) त्याचें जीनी कलग िज्ञ सहज नक्की करू शकिाि. कलग क्रोमहॅटन कसोटीच्या 
हनकालाचीही साध्यासाध्यिेचे यो्य मभल्यमापन करण्यास मदि होिे. प ष्ट्कळ र्ळेा अशा प्रकारची समस्या 
उिी राहािे िी फार मोठे योहनकलग र् मोठ्या र्ाढलेल्या रृ्षिकोषासारख्या ओष्ठीय घड्या असलेल्या, 
नर्जाि, प रुषी म लींि. अशा रो्यािं कॉर्मटसोन हदल्यानंिरही मभत्रािंील १७-कीटोस्टेरॉइडचे प्रमाि 
र्ाढलेले राहहले, िर िी बरोबर हनदान करण्यास यो्य कसोटी होय. कलग क्रीमहॅटन साचंा हा स्त्रीचा आहे 
हे नक्की ठरहर्ण्याकहरिा उदरछेदनाची जरूरी असिे. 

 
प ष्ट्कळशा रो्यािं, ज्या कलगाि नर्जाि बालकाची र्ाढ करार्याची, िे र् जीनी कलग (genetic 

sex) एकच असार्.े पि क्वहचि एकाद्या रो्याि कलग क्रोमहॅटन साचंा ककर्ा जननगं्रहथज कलगाच्याही 
(gonadal sex) हर्रुद्ध कलग ठरहर्ण्याचा गंिीरपिे हर्चार करार्यास पाहहजे. म ख्यिः ही पहरस्स्थिी, ज्या 
रो्यािं प रुषकलग क्रोमहॅटन साचंा र् त्याच बरोबर अहिशय लहान कलग पि स्त्रीजननेंहद्रय असिे अशािं 
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हनमाि होिे. काय हनिवय घ्यार्याचा हे ठरहर्िाना, ज्या कलगामध्ये नर्जाि बालकाची र्ाढ करार्याची, 
असे उपय क्ि बाह्यजननेंहद्रय शस्त्रहक्रयेने हनमाि करिा येिे शक्य आहे का, यार्र िर द्यार्ा लागिो. जर 
शस्त्रहक्रयेने कायवक्षम असे प रुष बाह्य जननेंहद्रय (functioning masculine genitatia) हनमाि करिा 
येण्याची खात्री नसेल, िर नर्जाि बालक म लगी म्हिभन र्ाढहर्ण्याचा हनिवय घ्यार्ा, जे कलग ठरहर्ले 
असेल िे चालभ  ठेर्ण्याकहरिा जी हचहकत्सा द्यार्याची त्याि शल्यहचहकत्सा र् अंिःस्त्रार्ी हर्ज्ञानाचे कसब 
र्ापरार्यास पाहहजे. 

 
ज्या कलगात वािवावयािे त्यािी जोपासना (Preservation of sex Rearing) : कोित्या कलगाि 

र्ाढर्ार्याचे हे ठरहर्ल्यानंिर जर रोगी पाहाण्याि आला, िर म ख्य प्रश्न हर्चाराि घ्यार्ा लागिो िो िेच 
कलग चालभ  ठेर्ार्याचे का त्याच्या हर्रुद्ध कलग स्र्ीकारार्याचे. सामान्यिः जे कलग ठरहर्ले असेल, िेच 
कलग चालभ  ठेर्ण्याकहरिा इलाज केला जािो. (हॅम् प्सन) र् हॅम् प्सन यानंी स्पष्टपिे असे दाखर्भन हदले की 
जर शशैर्ानंिर द सरे कलग ठरहर्ले िर मनोरै्ज्ञाहनक प्रकारचे फार गंिीर पहरिाम हनमाि होिाि. जर 
शशैर्ानंिर कलग बदलले िर रो्याप ढेच प्रश्न उिे राहािाि असे नाही, िर त्याच्या पालकापं ढेही फार 
गंिीर समस्या उिी राहािे. कारि त्याचें हमत्र र् नािेर्ाईक यानंा, कलग बदलण्यास काय कारि झाले, 
याचा ख लासा करिाना फार हर्हचत्र पहरस्स्थिी हनमाि होिे. त्याम ळे ज्या कलगामध्ये र्ाढ केलेली असेल, 
त्याची जोपासना करण्याकहरिा अन्य र् काही रो्यािं अपारंपाहरक अशी शस्त्रहक्रया (unorthodox 
surgical procedures) करार्ी लागिे. उदाहरिाथव, जािज उपरृ्क्क अहिहर्कसन असलेल्या र् ज्यांना 
कॉर्मटसोन हदलेले आहे अशा म ली, म लगे म्हिभन र्ाढहर्लेल्या असिाि, अशाि स्त्रीच्या द य्यम दजाच्या 
कलगहर्हशष्ट ख िा र् आिवर् हनमाि होऊ नये म्हिभन, यौर्नापभर्ी गिाशय उच्छेदन र् दोन्ही बाजभकडील 
बीजर्ाहहन्या-बीजकोश काढभन टाकार्यास पाहहजेि सामान्यपिे बोलार्याचे, िर मभत्रजनन नालापासभन 
हनमाि झालेल्या हर्कृहिकरिा र् बाह्यजननेंहद्रयाकरिा जी दोषहनर्ारक शस्त्रहक्रया करार्याची िी र्याच्या 
१ िे ३ र्षाि करार्यास पाहहजे, र् ल्न करार्याचे ककर्ा नाही हे नक्की ठरहर्ले की मग कृहत्रम योनी ियार 
करण्याकहरिा शस्त्रहक्रयेचा हर्चार करार्ा. पि जो काही उपचार करार्याचा, िो द य्यम दजाच्या कलग 
हर्हशष्ट ख िा प्रगल्ि होिील अशा प्रकारचा असार्ा. प ष्ट्कळशा रो्यािं, होरमोनची प्रहिस्थापन हचहकत्सा 
(substitutional therapy) र् हर्संगि कलग संरचना काढभन टाकण्याकरिा शस्त्रहक्रयेची जरूरी असिे. 
काही रो्यािं जरी हर्रुद्ध कलग रचना नसली, िरी हद्वकलगी रो्यािं, मग िे कोित्याही कलगाि र्ाढहर्लेले 
असोि उदराि ककर्ा र्कं्षिाि असलेले रृ्षि काढभन टाकार्यास पाहहजेि. कारि अशा रृ्षिािं मारक 
फरक होण्याचा संिर् असिो. ज्याअथी अशा रृ्षिाचंा जनन कायाच्या दृहष्टने उपयोग नसिो त्याअथी 
रृ्षिािं मारक फरक होण्याचा धोका पत करण्यापेक्षा बाह्य होरमोन प्रहिस्थापन हचहकत्सेर्र 
(exogenenous substitution hormonal therapy) अर्लंबभन राहािे ज्यास्ि इष्ट. 

 
ियापिय णवकार दुरस्ती (correction of metalolic disorders) जािज उपरृ्क्क प रं्ते्ति हदसभन 

येिारे चयापचय हर्कार र्ळेीच द रुस्ि करार्यास पाहहजेि. या हर्काराि चयापचयाचा हबघाड कॉर्मटसोन 
देऊन द रुस्ि केला नाही िर शाळेि जार्याच्या स रर्ािीच्या र्याि शहरराची हर्लक्षि र्ाढ होिे 
(precocious growth) र् शरे्टी र्याच्या ११-१२ र्षाच्या स मारास अंिर्वधी अकाहलक बंद होिे. 
कॉर्मटसोन हदल्याम ळे एसीहटएच् च्या हनर्ममिीला आळा पडिो र् काही प्रमािाि िरी जैर् सशं्लेषिाचे 
(biosynthesis) चक्र मभळ पदार्र येिे, र् अशा प्रकारे ॲड्रोजेनची फार प्रमािाि होिारी उत्पत्ती थाबंिे र् 
१७-कीटोस्टेरॉइडचे प्रमािही प ष्ट्कळ कमी होिे. त्याच बरोबर याचे म ळे यो्य प्रमािाि ्लभको-
कॉर्मटकॉइडचा प रर्ठा होिो र् त्याम ळे ॲहडसन सकंट (Addisonian crisis) टळिे. स्त्री रो्यािं 
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पीय हषकागं्रथी जनन गं्रहि् पे्रहरका (pituitary gonadotrophins) हर्म क्ि केले जािाि र् त्याम ळे 
बीजकोशाचें कायव व्यर्स्स्थि रीहिने स रू होिे र् मग हनयहमि आिवर् यार्यास लागिे, स्िनाचंी रृ्हद्ध होिे, 
र् शरीराची ठेर्ि प ष्ट्कळशी स्त्रीच्या शहररासारखी होिे. 

 
प्रजोत्पादनक्षमतेिा सांभव (Reproductive potential) : प्रसर् शस्क्ि (fertility) बद्दल बोलार्याचे 

झाले, िर प ष्ट्कळशा उियकलगी रो्यािं शरीररचनात्मक दोषाम ळे िी शक्यिा अहजबाि नसिे. 
उदाहरिाथव, जननगं्रहथ अहर्कास (gonadal agenesis) ककर्ा स्क्लन फेल्टर लक्षिमाहलकेचे रोगी, 
शारीहरक दृष्ट्ट्या ककर्ा मनोहर्ज्ञाहनक दृष्ट्ट्या जरी जर्ळ जर्ळ सर्व सामान्य व्यस्क्िसारखे हदसि असले, 
िरी त्याचं्या बाबिीि प्रजोत्पादन क्षमिेचा संिर्, आिा िरी अशक्यप्राय आहे. त्याच्या उलट, काही रो्यािं 
हर्शषेिः जािज उपरृ्क्क अहिहर्कसनाम ळे होिाऱ्या स्त्री कभ टउियहलगिेच्या रो्याि प्रसर्शक्िीची शक्यिा 
असिे. काही थोड्या स्त्री कभ टउियकलगिेच्या रो्याि, मग िे जािज उपरृ्क्क अहिहर्कसनाम ळे असोि 
ककर्ा द सऱ्या काही कारिानंी असोि, न सिा गिव राहहला असे नव्हे िर प नर्मनर्ममि जननेंहद्रयामंधभन पभिव 
महहन्याचंी प्रसभहिही झाल्याची उदाहरिे आहेि. प रुष म्हिभन जीर्न जगि असलेल्या काही प रुष 
कभ टउियकलगिेच्या व्यक्िींना म ले झाल्याचेही नमभद केलेले आहे. 
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फोटोंचे स्पष्टीकरि करिारा प्रबंध 
(Explanatory Text Acompanied with plates) 

 
फोटो ६. —सीमान्ि रक्ि श्वेिपेशींपासभन संर्र्मधि केलेले, प रुष आहि स्त्रीच्या पेशीिील नम ना 

ग िसभत्रें. येथे ग िसभत्रें ही रूढ पद्धिीने जोडी जोडीि लार्ली आहेि याला केहरओ प्रकार म्हििाि. ४४ 
अकलगसभत्रें ही कमी होि जािाऱ्या लाबंी प्रमािे लार्ली आहेि. कलग ग िसभत्राचंी जोडी ही सामान्यिः 
उजव्या खालच्या कोपऱ्यािं दाखहर्िाि. 

 
फोटो ७र्ा.-(अ, ब) रो्याचे र्य १४½ र्षें. मध्यम प्रमािाि स्िनाचंी रृ्हद्ध र् गेल्या एक र्षविर 

मभत्रप्रसेकामधभन हनयिकाहलक रक्िस्त्रार्, ही िक्रार. त्र्चा म खाची त्र्चा, रक्ि याचं्या पेशी र् रृ्षिाच्या 
अंिरालीय पेशी (interstilial cells) याचंा कलग क्रोमहॅटन साचंा स्त्रीदशवक होिा. मभत्रािंील १७-
कीटोस्टेरॉइड र् कॅर्मटकोस्टेरॉइडचे प्रमाि कमी होिे. ३२ हदर्साच्या आिवर् चक्राच्या २७ व्या हदर्शी 
पे्र्नॅहनहडऑलचे प्रमाि, हनयिकाहलक आिवर् येिाऱ्या स्त्रीच्या बीजप्रसर्िोत्तर अर्स्थे (postovulatory 
phase) एर्ढेच साधारिपिे होिे. खऱ्या उियकलगिेचे कायवकारी बीजकोश र् गिाशयाि केलेले 
शस्त्रहक्रयापभर्व हनदान, अन्र्षेी उदरछेदनाि (exploratory laparotomy) नक्की झाले. 

 
(क) बीजकोशाच्या कापलेल्या छेदाि हदसभन येिारा अहलकडचा कॉपवस ल्य हटयम, गिाशयाि 

जाड अन्िगविाशयकाश हदसभन येिे. 
 
(ड) रृ्हद्धगि स्िनार्र केलेल्या प्लॅस्स्टक शस्त्रहक्रये नंिर. 
 
(इ) ३ र्षें पयिंि प रुष होरमोन हदल्यानंिर. 
 
फोटो ८ वा: — ‘श क्रजनक-नहलका द ष्टउत्पत्तीचा’ (स्क्लन्फेल्टर लक्षिमाहलका) २० र्षें र्याचा 

रोगी. स्िनर्ृहद्ध र् त्याच्या र्याच्यामानाने फार लहान असलेले प रुष बाह्यजननेंहद्रय (रृ्षि २ सें. हम. 
लाबंीचे होिे), चेहऱ्यार्र केसाचंा अिार्, फार कमी असलेले काखेिील केस, र् जघनार्रील केसाचंी स्त्री 
सदृश ठेर्ि स्पष्टपिे हदसभन येिे. कलग क्रोमहॅटन साचंा स्त्रीचा. मभत्रािंील १७-कीटोस्टेरॉइड, 
कॉर्मटकोस्टेइडचे प्रमाि कमी र् मभत्रािंील जननगं्रहथपे्रहरकाचें प्रमाि र्ाढलेले होिे. (खंड १ ला, प्रकरि 
४) 

 
फोटो ९ वा:— (अ) १६ र्षें र्याचा रोगी, ख जी र्ाढ, बालसदृष्ट्य स्त्रीबाह्य जननेंहद्रय र् जधन र् 

कक्षस्थ केसाचंा अिार्. 
 
(ब) सहा महहनेंपयिंि चक्रीय ईस्रोजन हचहकत्सा हदल्यानंिर रो्याला प्रत्याहरि रक्िस्त्रार् 

(withdrawal period) यार्यास लागला. स्िनरृ्धी र् चभच कमण्डलाला आलेला काळसरपिा (dark 
prominent areolae) स्पष्ट हदसभन येिो. डार्ा स्िन हा लहान हदसिो, कारि डाव्या उरच्छद स्नायभंचा 
अिार्. (खंड १ ला, प्रकरि ४) 
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फोटो १०वा:— १७ र्षें र्याच्या रो्यािंील रृ्षि स्त्रीकरि लक्षिमाहलका (Testicular 
Feminisation Syndrome.) शहरराची रचना स्त्रीस लि र् उत्तमप्रकारची स्िनरृ्हद्ध हदसभन येिे. कलग 
क्रोमहॅटन साचंा प रुषी होिा. उजव्या स्थभल िगोष्ठािंील जननगं्रथी शस्त्रहक्रयने काढभन िपासल्यार्र रृ्षि 
असल्याचे समजभन आले. (खंड १ ला, प्रकरि ४). 

 
फोटो ११ वा:—(१) १६ र्षे र्याच्या रो्यािं जािज उपरृ्क्क अहधरृ्हद्धसह स्त्री कभ टउियकलगिा. 

रो्याचा चेहरा, उदर, माडं्या यार्र फार प्रमािाि केस, खालच्या पट्टीिील आर्ाज, अहर्कहसि द य्यम 
दजाच्या कलगहर्हशष्ट ख िा, रृ्कद्धगि योहनकलग, र् मभलिभि अनािवर्. कलग क्रोमहॅटन साचंा स्त्री दशवक, 
मभत्रािंील १७-कीटोस्टेरॉइडचे प्रमाि द प्पट र्ाढलेले, र् रो्याचे अस्स्थर्य २५ र्षाचे. 

 
(ब) नऊमहहने सिि कॉर्मटझोन हचहकत्सा हदल्यार्र केसाळिा कमी झाल्याचे र् स्िनर्हृद्ध 

झाल्याचे स्पष्ट हदसभन येिे. रो्याला आिापयिंि २८-३३ हदर्साचं्या सहा माहसक पाळ्या आल्या र् शरे्टच्या 
िीन बीजप्रसर् प्रकारच्या होत्या. हचहकत्सेने योनीकलग कमी झाले नाही, िेव्हा िे शस्त्रहक्रयेने काढभन 
टाकण्याि आले (खंड १ ला, प्रकरि ४), 
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िांड २ रा 
 

पूवशवृत्त व रोग्यािी परीक्षा 
 

प्रकरि ५ वे 
 

पूवशवृत्त िौकशी 
(History taking) 

 
स्त्रीरोगाि रोगाच्या लक्षिाचंी फार काळजी पभर्वक चौकशी करार्यास पाहहजे. त्याम ळे त्या रोगाचे 

हनदान र् व्यर्च्छेदक हनदान करिे सोपे जािे. स्त्री रो्याला प्रश्न फार काळजी पभर्वक र् ख बीने हर्चारार् े
लागिाि. कारि हे प्रश्न माहसक पाळी, अंगार्र जािे, संिोग हक्रया अशा सारख्या गोष्टींशी हनगहडि 
असिाि. जरी डॉक्टरला हे प्रश्न नेहमीचे असले िरी रो्याला िे नाजभक र् खाजगी असिाि. जर य क्िीने 
हर्चारले नाही िर रो्याच्या मनाि डॉक्टरबद्दल हर्श्वास र्ाटि नाही र् मग प्रश्नाचंी उत्तरेही बरोबर हमळि 
नाहीि. पि रो्याला डॉक्टरबद्दल हर्श्वास ककर्ा खात्री पटली की िी आपल्या रोगाबद्दल इिकी माहहिी 
सागेंल की त्याम ळे न सिे रोग हनदान करिा येईल एर्ढेच नव्हे िर याकहरिा शस्त्रहक्रया करार्यास पाहहजे 
ककर्ा काय िेही ठरहर्िा येिे. 

 
पूवशवृत्त:—(Past history) रो्याच्या हर्द्यमान िक्रारी इिकेच पभर्वरृ्त्ताला महत्र् असिे. कारि 

रोगी आिा कोित्या रोगाने पछाडला आहे, ककर्ा त्याला कोििी हर्कृिी झाली आहे, याचे हनदान, जर 
रो्याची माहसक पाळी, गिवधारिा ककर्ा संिोग हक्रया याबद्दलचे पभर्वरृ्त्त फार काळजी पभर्वक हर्चारल्यास, 
सहज करिा येिे. 

 
पूवी झालेला रणतरोग:— (Previous Venereal Disease)-या प्रकारच्या रोगाचे पभर्वरृ्त्त हे 

रो्याच्या हर्द्यमान िक्रारीर्र चागंला प्रकाश पाडिे. पभर्ी परमा झाला असल्यास र्धं्यत्र्, हचरकारी 
श्वेिप्रदर (chronic leucorrhoea), ओटीपोटाि द खिे, कंबर द खिे र् द ःसंिोग (dyspareunia) र्गैरे 
हर्काराचें िे एक महत्र्ाचे कारि ठरिे. हफरंग रोगाम ळे जननेंहद्रयाचं्या कायाि सहसा हबघाड होि नाही. 
पि जर सिि गिवपाि होि असिील, अकाहलक बाळंिपि (premature labours) र् मृिमभल जन्माला 
येिे (Still births) र्गैरे हफरून हे हफरंग रोगाचा संसगव असल्याचे द्योिक होय. 

 
प ष्ट्कळर्ळेा रो्याच्या िक्रारींचा पभर्ीचे गिारपि ककर्ा बाळंिपि याचं्याशी काहंी सबंधं असिो. या 

कहरिा पभर्ी हकिी बाळंिपिे झाली, िी कशाप्रकारे झाली, बाळंिपिानंिर िाप आला होिा ककर्ा काय 
याबद्दल माहहिी हर्चारार्ी. रोग कारक स्त्रार्, जननेंहद्रयाचंी स्थानभ्रष्टिा, (genital prolapse), 
जननेंहद्रयािंील िगंदरे (fistulae), गिाशयाचे अिंर्विवन (inversion of the uterus) र् गिाशयाचे 
पिाद्विवन (retroversion) र्गैरे हर्काराचें कारि प ष्ट्कळर्ळेा पभर्ीच्या बाळंिपिाि असिे. 

 
णवद्मान तक्रारी—रक्िस्त्रार्, र्देना र् आस्त्रार् ही िीन महत्र्ाची लक्षिे होि प ष्ट्कळशा स्त्रीरोगािं 

ही लक्षिें एकेकटी ककर्ा समभहानेही हदसभन येिाि. या लक्षिां व्यहिहरक्िही र्धं्यत्र् र् मभत्रकायािील हर्कृहि 
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यासंारख्या द सऱ्या काही लक्षिाबंद्दलही हर्चारपभस करार्यास पाहहजे. दर रो्याि या लक्षिाचें सापेक्ष 
महत्र् हकिी आहे हे ठरहर्ण्याकहरिा या प्रत्येक िक्रारीबद्दल पभिव हर्चार करार्यास पाहहजे. या कहरिा 
याची स रर्ाि कशी झाली, त्याचे कालमान, र् आजिागायि त्याि झालेली र्ाढ याबद्दल हर्चारिा पाहहजे. 
अशाप्रकारे प्रत्येक िक्रारीची हर्चारिा केल्यार्र, मग सर्व िक्रारींचा एकसमयार्च्छेदेकरून हर्चार 
केल्यास रोगाचे हनदान करण्यास सोपे जािे. िीव्र रोगािं या लक्षिाचें मागची माहसक पाळी ककर्ा बाळंिपि 
याशंी काही सबंंध आहे का िे पहार्.े 

 
रक्तस्त्राव,—रक्िस्त्रार् हे स्त्रीरोगािं हदसभन येिारे नेहमीचे लक्षि असिे. या रक्िस्त्रार्ाचंा अिवर्ाशी 

संबंध असेलच असे नाही. जर िसा सबंंध नसेल िर रक्िस्त्रार् गिाशयािभन होि असेल ककर्ा िो ग्रीर्ा, 
योहन. म त्रप्रसेक, मभत्रबस्स्ि ककर्ा उपग दािभनही होि असेल. मभत्रप्रसेक ककर्ा उपग दािभन होिारा रक्िस्त्रार् 
हा रो्याला काहीर्ळेा योनीिभन होि आहे असे र्ाटिे. या कहरिा जननेंहद्रया व्यहिहरक्ि द सऱ्या इंहद्रयािंभन 
रक्िस्त्रार् होि नाहीना हे ठरहर्ण्याकहरिा रो्याला काळजीपभर्वक प्रश्न हर्चारार्यास पाहहजेि. 

 
जर रक्िस्त्रार् आिवर्ाशी संबंहधि असेल, िर कोित्या प्रकारचा पाळीचा हर्कार आहे हे 

ठरहर्ण्याकहरिा काळजीपभर्वक चौकशी करार्यास पाहहजे. माहसक पाळी हकिी हदर्साचंी आहे िे, एका 
माहसक पाळीच्या पाहहल्या हदर्सापासभन िो द सऱ्या माहसक पाळीच्या पाहहल्या हदर्सापयिंि हदर्स मोजभन 
ठरहर्िाि. प्रत्येक माहसक पाळीि गिाशयाच्या अंिःत्र्चेची र्ाढ होिे (ही गोष्ट रजःकपडात हनमाि होिाऱ्या 
होर  मोन स् म ळे होि असिे) र् नंिर िी अंिःत्र्चा गळभन जािे (exfoliation of the endometrium). िेव्हा 
आिवर्ाच्या हर्कृहि (menstrual irregularities) या, गिाशयाच्या अिंःत्र्चेच्या र्ाढीम ळे असिील ककर्ा 
त्याच्या गळभन पडण्याम ळे असिील. माहसकपाळी संबधंाने हर्चार करिाना दोन पाळ्यामधील आिवर् 
हर्रहहि हदर्स र् आिवर् चालभ  असलेले हदर्स हे मोजार्यास पाहहजेि. िरच हर्कृहि गिाशयाच्या 
अंिःत्र्चेच्या रृ्द्धीम ळे आहे ककर्ा त्याच्या गळण्याम ळे आहे िे सामान्यपिे ठरहर्िा येिे. ज्यार्ळेी रोगी 
म्हििो की माहसक पाळी फार लौकर लौकर येिे, ककर्ा पभर्ीपेक्षा आिा अंगार्र कमी ककर्ा जास्ि जािे, 
िेव्हा खरे काय आहे हे समजिे फार कठीि जािे. जर नेहमीपेक्षा जास्ि हदर्स अंगार्र गेले (आिवर्) िर 
रो्याला माहसक स्त्रार् ज्यास्ि गेल्याचे र्ाटिे. ककर्ा रो्याला जे र्ाटिे की पाळी फार लौकर आली, िे जर 
रो्याला खोदभन हर्चारले िर िे माहसक स्त्रार् ज्यास्ि गेल्याचे समजभन येिे. उदाहरिाथव ज्या स्त्रीला १० िे 
१२ हदर्स माहसक स्त्रार् जािो, िो स्त्रार्, ज्या स्त्रीला ३ िे ४ हदर्स पि माहसक स्त्रार् फार जािो, त्यापेक्षा 
कमीच असिो. परंि  जर स्त्रीची पाळी २८ हदर्साचंी असेल र् ४ िे ५ हदर्स अंगार्र जाि असेल िर हिचा 
आिवर् हर्रहहि काल २३ िे २४ हदर्साचंा असिो. पि जर अंगार्र समजा १० हदर्स जाि गेले, िर हा 
काल १८ हदर्साचंा होईल. पि माहसक पाळी २८ हदर्साचंी (१०+१८) राहािे. िेव्हा रोगी जी लौकर 
पाळी आल्याची िक्रार करिो, िेव्हा ही पाळी जे र्रर्र लौकर आल्याचे र्ाटिे िे माहसक स्त्रार्ाचा काल 
र्ाढल्याम ळे होय. 

 
माहसक स्त्रार् हकिी जािो याची थोडी कल्पना, रोगी हकिीर्ळेा घड्या बदलिो र् त्या घड्या हकिी 

खराब होिाि यार्रून येिे. समजा एकादी स्त्री हदर्सािंभन ५।६ र्ळेा ं घड्या बदलिे, पि त्या घड्यार्र 
थोडेच डाग असिील िर जी स्त्री िशाच घड्या ५।६ र्ळेा ंघड्या बदलिे पि त्या घड्या पभिवपिे स्त्रार्ाने 
माखलेल्या असिील िर या रो्याच्या अंगार्र पहहल्या रो्या पेक्षा हनहिि ज्यास्ि जाि आहे असे समजार्.े 
स्त्रार् जािाना मोठ्या गाठी असिाि का, याबद्दलही हर्चारिा करार्ी. कारि जर अशा गाठंी जाि असिील 
िर िे रोगकारक समजार्.े 
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जर काही काल सिि रक्िस्त्रार् होि असेल िर िो हर्कृहिकरक (dysfunctional) समजार्ा. 
याची कारिें म्हिजे गिवपाि (abortion), अस्थानी सगिविा (ectopic pregnancy), ग्रीर्ा ककर्ा योनीची 
असाध्य अब वदे (Malignancy) िािंर्ाब वद (fibroid) ककर्ा श्लेष्ट्मल सनालगं्रथी (mucous polypi), 
मभत्रप्रसेक मासंर्ृहद्ध (urethral caruncle) र्गैरे होि. 

 
वेदना—प ष्ट्कळर्ळेा र्देना या ओहटपोटाि ककर्ा पाठीि होिाि. याचं्या बद्दल हर्चारिा करिा, 

त्याचंी स रर्ाि, त्याचंा प्रकार र् त्या र्देनाचंा माहसक पाळीशी ककर्ा संिोगाशी काही संबधं आहे काय 
याबद्दल माहहिी हर्चारार्ी. 

 
एकाएकी ओटी पोटाि स रू होिाऱ्या र्देना या अस्थानी सगिविा फ टण्याम ळे (ruptured ectopic 

gestation), िीव्र आंत्रप च्छदाह, िीव्र रजोर्हनहलका शोफ (acute salpingitis), रजःकपडाच्या 
सद्रर्गं्रथीच्या नालाला पीळ पडभन (twisting of the pedicle) र्गैरे म ळे होिाि. 

 
ओटीपोटािंील हचरकारी सौम्य र्देना (dull pain) या श्रोिी सदाहशोफ (pelvic inflammation), 

गिाशय ककर्ा रजःकपड याचंी अब वदें (neoplasms) र्गैरेि हदसभन येिाि. आर्गेय क्ि र्देना या गिवपाि, 
मग िो गिाशयािील ककर्ा रजोर्हनहलकेिील (uterine of tubal) असेल र् गिाशयािील सनालगं्रथी 
बाहेर फेकली जाि असिाना (during expulsion) होिाि. 

 
प्राथहमक आर्गेय क्ि द ःखािवर्ाच्या र्देना (pain of primary spasmodic dysmenorrhoea) या 

माहसकस्त्रार् स रू होण्याच्या पभर्ी एक हदर्स ककर्ा त्याबरोबर स रू होिाि. र् काही िासािं ककर्ा एक दोन 
हदर्सािं त्या थाबंिाि. माहसकस्त्रार् स रू होण्यापभर्ी होिाऱ्या िीव्र र्देना, र् ज्या माहसक स्त्रार् स रू 
झाल्यानंिर हळभहळभ कमी होिाि, त्या र्देना सामान्यपिे कहटस्थ रक्िाहधक्य (pelvic congestion) 
याम ळे होिाि. मग हे कहटस्थरक्िाहधक्य कहटशफेाम ळे (pelvic inflammation) ककर्ा अब वदाम ळे (new 
growths) ही असभ शकेल. अशाच प्रकारच्या प रःआिवर् रक्िाहधक्यज र्देना (premenstrual congestive 
pain) जर माहसक स्त्रार् चालभ  असे पयिंि र् नंिरही काही काल चालभ  राहहल्या िर त्या कहट गिाशयािंः 
स्िर अस्थानिे (endometriosis) म ळे होय असे समजार्.े 

 
संिोगकाली होिाऱ्या र्देना-द ःसंिोग (dyspareunia) या योहनद्वाराच्या म खाशी ककर्ा हशश्न आि 

गेल्यार्र ओटीपोटाि जािर्िाि. पहहल्या स्थानी होिाऱ्या र्देना या, योहनद्वाराच्या हठकािी असिाऱ्या 
र्देनाय क्ि हर्काराने म लाधार र् ग द उन्नमनी स्नायभि (perineal and levator ani) आर्गे आल्याम ळे 
होिाि. पि प ष्ट्कळर्ळेा या र्देना संिोगाच्या िीिीम ळे ककर्ा त्याचा हिटकारा असल्यास होिाि र् या 
बह दा मानहसक िीिीम ळे होिाि. 

 
पाठीि होिाऱ्या र्देना या कहटशोफ, र् काहीि गिाशयाच्या पिाद्विवनाने (retroversion of the 

uterus) होिाि. या हशर्ाय आिखीही काही कारिें सिंर्िाि. उदा. बाळिपिानंिर हत्रकश्रोहिफलक 
(sacro-iliac) ककर्ा कहटहत्रक (lumho-sacral) या स्थानी िाि पडिे, गिाशय मभळपदार्र आिभन र् 
योनीि बागंडी घालभन, िो त्या स्स्थिीि ठेर्ल्यार्र जर पाठीिील र्देना नाहहशा झाल्या िर मात्र पाठीि 
होिाऱ्या र्देना गिाशयाच्या पिाद्विवनाने होि असे समजार्.े पि स्त्री रो्यािं पाठीि होिाऱ्या र्देना या 
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प्रत्येकर्ळेी गिाशयाच्या पिाद्विवनाम ळेच होिाि असे नाही. काहीि हे पिाद्विवन असभनही अहजबाि र्देना 
नसिाि. 

 
आस्त्राव : (Discharge) अंगार्र फार स्त्रार् जािो अशी प ष्ट्कळ र्ळेा िक्रार केली जािे. जर असा 

स्त्रार् असेल, िर त्याची स रर्ाि, स्त्रार् अधभनमधभन येिो ककर्ा सिि असिो. िो पाण्यासारखा आहे, श्रेष्ट्मल 
(mucold) आहे, पाढंरट हपर्ळा (muco purulent) ककर्ा पभय क्ि (purulent) र्ा रक्िहमहश्रि आहे, 
त्याला घाि मारिे का? िे हर्चारार्.े अधभन मधभन पि पाळीपभर्ी काही हदर्स ककर्ा पाळी येऊन गेल्यार्र 
काहीं हदर्स येिारा श्लेष्ट्मलय क्ि स्त्रार् रोगकारक नसिो. प ष्ट्कळर्ळेा बाळंिपिानंिर फार प्रमािाि 
श्लेष्ट्मल ककर्ा पभहमहश्रि स्त्रार् हनमाि होिो. प ष्ट्कळर्ळेा याचे कारि गिांशयग्रीर्ाफाटभन हिचे ओठ द मडिे 
(with ectropion of the lips), अंिगविशयग्रीर्ा शोफ (endorcervicitis) ककर्ा लाली (erosion) हे 
असििे. पभय क्ि स्त्रार् हा पभयमेहाि (gonorrhoea) ककर्ा गिवपािानंिर झालेल्या संसगाि (postabortal 
sepsis) होिो. जर या पभय क्ि स्त्रार्ाला घाि मारीि असेल िर ग्रीर्ा ककर्ा योहन याि व्रि पडभन िो 
सडार्यास लागला आहे असे समजार्,े र् त्याचे कारि म्हिजे ग्रीर्चेा कार्मसनोना, िशीच राहभन गेलेली 
बागंडी, ककर्ा गिवपािा कहरिा योनीि घािलेले एकादे शल्य, र्गैरे होय. 

 
मूिकायात होिारी णवकृणत (Disturbances of Micturition) : र्ारंर्ार मभत्रास जार् े लागिे र् 

त्याि जळजळ होिे हे बह दा गॉनोकॉकस या जंिभच्या ससंगाम ळे होिे. त्याच प्रमािे मभत्रप्रसेक मासंर्हृद्ध, 
(urethral carcuncle) मभत्रपे्रसकाची अंिःत्र्चा बाहेर येिे (prolapse) र् मभत्राक्ष्मरी (urrinary calculi) 
याम ळे मभत्रास र्ारंर्ार होिे र् र्देनाही होिाि. बस्स्िपािाि (cystocele) बस्स्ि पभिवपिे हरकामी होि नाही 
र् मग त्याम ळे र्ारंर्ार बस्स्िशोफ होिो. अश कारी मभत्रपे्रसकशोफाम ळे (acute uretheitis) काहीर्ळेा 
मभत्रार्धारि (retention of urine) होिे. पि सामान्यिः ड्लस कप्यािील फ गर्टीम ळे (swelling) 
मभत्रप्रसेकार्र दाब पडभन िो र्डेार्ाकडा र् लाबंट झाल्याम ळे मभत्रार्धारि होिे. क्वहचि र्ळेा मभत्राक्ष्मरी 
मभत्रार्धारिाला कारिीिभि होिाि. 
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प्रकरि ६ वे 
 

रोग्यािी परीक्षा 
(Examination) 

 
स्त्री रो्याची नैहमहत्तक परीक्षा (Routine gynaecolgical examination) हनरहनराळ्या प्रकारे–

उदर स्पशवनाने, योहनमागािभन बोट घालभन दोन्ही हािानंी िपासिे (abdominal and bimanual vaginal 
palpation), योहनर्ीक्षियंत्राने जननेंहद्रयाचा खालचा िाग पहािे, र् काहीर्ळेा ग दद्वारािभन बोट घालभन र् 
उदरा र्रून (recto-abdominal) िपासिे–र्गैरे प्रकारानंी करिाि. त्याच प्रमािे स्त्री रोगी िपासिाना 
द य्यम दजाच्या कलग हर्हशष्ट ख िाचंी र्ाढ (development of Secondary sex characters) शहरराच्या 
हनरहनराळ्या िागी केसाचंी हर्िागिी र् शहरराच्या हाडांची र्ाढ या गोष्टीही हर्चाराि घ्यार्यास पाहहजेि. 
याच बरोबर शहरराच्या इिर संस्थाही िपासार्यास पाहहजेि. 

 
उदरगत परीक्षा 

(Abdominal Examination) 
 
दशशन (Inspection) : रो्याला िपासण्यापभर्ी, रो्याला लघर्ी करार्यास सागंार्.े कारि जर 

बस्स्ि (bladder) िरलेली असेल िर उदरार्रून ककर्ा योहनमागािभन परीक्षा करण्यास अडथळा होिो. 
रो्याला पाठीरर्र हनजर्भन रो्याचे कपडे छािीपयिंि र्र करार्.े जंघन प्रदेशी हकिी प्रमािाि केस आहेि 
(distribution of pubic hair) उदरारं्र इिर अयो्य हठकािी कोठे केश आहेि का?ं िे पहार् े पभर्ी 
केलेल्या शस्त्रहक्रयाचें कोठे व्रि (scars) आहेि का ं िे पहार् े र् कोित्या कारिाकहरिा शस्त्रहक्रया केली 
होिी िे हर्चारार्.े रो्याला खोकार्यास सागंार् ेर् व्रिाच्या स्थानंी ककर्ा नाहिगि आंत्ररृ्हद्ध (umbilical 
hernia) आहे का िे पहार्.े त्याचप्रमािे श्वासोच्छ  र्ास होिाना उदराची कशी हालचाल होिे िे पहार्.े 

 
जर उदर मोठे हदसि असेल िर िे अब वदाम ळे (tumours), म क्ि ककर्ा बहंदस्ि द्रर्ाम ळे (free or 

loculated fluid), र्ाय  िरल्याम ळे ककर्ा मेद रृ्हद्धम ळे (obesity) असण्याचा संिर् असिो. जर अब वदाम ळे 
उदर मोठे झाले असेल िर िे घ मटाकृहि असिे (dome-shaped swelling), पि जर म क्ि द्रर् असेल 
(free fluid) िर उदराच्या र्रील िागापेक्षा, उदर पोकळीच्या दोन्ही बाजभ ज्यास्ि फ गीर हदसिाि. मोठ्या 
उदराबरोबर त्यार्र हर्स्िृि झालेल्या हशरा आहेि का िे पहार्.े 

 
स्पशशन (palpation) : या प्रकारे िपासिाना रो्याला िोंड उघडे ठेऊन श्वासोच्छ वर्ास करार्यास 

सागंार्.े उदरार्र हािाचा सबंध पजंा ठेऊन िपासार्े, बोटे दाबभन िपासभ नये. त्याम ळे उदराचे स्नायभ िाठ 
होऊन िपासिा येिे कठीि जािे. उदराची खालची बाजभ िपासण्यापभर्ी यकृि, हपत्ताशय, प्लीहा र् रृ्क्क 
याचंी रृ्हद्ध झाली आहे ककर्ा काय ककर्ा िे पीडनाक्षम (tender) आहेि िे पहार्.े 

 
उदराच्या खालच्या बाजभस अधोजठर िागी (hypogastric region) र्, श्रोिी खाि (iliac fossae) 

िपासार् ेर् त्या स्थानी पीडनाक्षमिा र् िाठरिा (Rigidity) र् फ गोटी (swellings) आहे का िे पहार्.े जर 
पीडनाक्षमिा र् िाठरिा असेल िर काहीिरी िीव्र सदाहशोफजन्य प्रकार आहे (acute inflammatory 
condition) असे समजार्.े जर उदरािंरर्षे्टनाि रक्िस्त्रार् होि असेल (diffuse intraperitoneal 
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bleeding) िर फार प्रमािाि पीडनाक्षमिा असिे. पि त्यामानाने िाठरिा फारच कमी प्रमािाि असिे. 
उदरार्रून हािाला लागिारे अब वद असेल िर त्या स्थानी पीडनाक्षमिा र् िाठरिाही नसिे. पि त्याि 
अन षंगी पहरर्िवन झाल्यास (secondary changes) मात्र पीडनाक्षमिा र् िाठरिा येिे. उदा. 
रजःकपडजन्य सद्रर्गं्रथी (ovarian cyst) पीडनाक्षम नसिे. हिचा नाल हपळला जाऊन त्याि रक्िस्त्रार् 
झाल्यास ककर्ा त्याि ससंगव झाल्यास मात्र पीडनाक्षम होिे. 

 
जर उदराच्या खालच्या िागी हािाला एकादे टेंगभळ लागले िर िे कशा प्रकारचे आहे िे पहार्.े 

सदाहशोफाम ळे होिारी म्हिजे बीजर्ाहहनी शोफ (salpingitis), गिाशय पहरस्िरशोफ (perimetris) 
र्गैरे म ळे येिारी फ गोटी हर्सहरत (diffuse) असिे र् त्याम ळे हिची कडा स्पष्टपिे हािाला लागि नाही र् 
िी घट्ट बसलेली असिे. त्याच प्रमािे या टेंगळाचे स्थानी पीडनाक्षमिा र् िाठरिा हदसभन येिे. त्याच्या 
उलट जर एकादे न सिे अब वद असेल िर त्याचा आकार स्पष्ट असभन िे इकडे हिकडे हालभ  शकिे. 

 
र्ाढलेला गिाशय अधोजठरिागी हािाला लागिो. त्याचा आकार ग ळग ळीि असेल ककर्ा 

टेंगळाटेंगळानीय क्ि असेल. हािाला िो मऊ, िाठ ककर्ा कठीि लागेल. िो हालहर्िा येण्यासारखा असेल 
ककर्ा घट्ट बसलेला असेल. रजःकपडाची अब वदे (overian tumours) लहान असल्यास उदरपोकळीि 
बाजभला असिाि. पि िेच जर फार र्ाढलेले असेल िर िे सबंध उदर व्यापभन टाकिे. त्याच्या कडा 
हािाला स्पष्टपिे लागिाि, र् िे ग ळग ळीि ककर्ा टेंगळाटेंगलानंी बनलेले असिे. िे हािाला मऊ ककर्ा 
िाठ लागिे र् जर लहान पि सनाल असेल िर िे इकडे हिकडे हालहर्िा येिे. 

 
अांगुली ताडन (percussion) : मोठे असलेले उदर हे जलोदराम ळे आहे का रजःकपडाच्या 

सद्रर्गं्रथीम ळे (encysted cystic swelling) आहे हे अंग ली िाडनाने ठरहर्िा येिे. जर जलोदराम ळे 
असेल, िर रो्याच्या स्स्थिीप्रमािे कडकडमर्ि र्ा घनध्र्नी ऐकभं  येईल (shifting dullness) उदराच्या 
टेंगळारं्र जडध्र्नी ऐकभ  येिो (dull note). हे िपासण्याकहरिा फासळ्याचं्या खालच्या िागापासभन अंग ली 
िाडनाला स रर्ाि करार्ी र् कडहडमर्त ध्र्नीचे जडध्र्नीि कोठे रूपािंर होिे िे पहार्.े 

 
णिहस्त योणनपरीक्षा 

(Bimanual Vaginal Examination) 
 
आपल्या इकडे रो्याला पाठीर्र हनजर्भन, छािीपयिंि र्र कपडे करून मग या स्स्थिीत 

िपासिाि. इिर काही देशािं रो्याला डाव्या क शीर्र हनजर्भन, डार्ापाय लाबं करार्यास, उजर्ा पाय 
द मडभन पोटाजर्ळ घ्यार्यास सागंभन (sim’s sem prone position) मग िपासिाि. काही रो्यानंा ग ढगे 
र् छािी टेकभ न हनजार्यास सागंभन अशा अर्स्थेि (genu-pectoral position) िपासिे जरूर असिे. 

 
ज्यार्ळेी रो्याला पाठीर्र हनजर्भन िपासिाि (lithotomy position) त्यार्ळेी रै्द्य रो्याच्या 

उजव्या बाजभस उिा राहभन, आपला हाि रो्याच्या दोन माडं्यामधभन योहनमागाच्या द्वाराकडे नेिो. या 
प्रकारच्या बोटानंी केलेल्या िपासिीि (digital examination) िजवनी र् मधले बोट ककर्ा न सिी िजवनी 
याचंा उपयोग केला जािो. दोन्ही बोटें योहनमागाच्या द्वारािभन आि घालिाना उिी घालार्ी (antero 
posterior position) र् गिाशयाच्या कप्प्याि (fornix) पोहोचल्यार्र आडर्ी करार्ी. 
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योहनमागव हकिी लाबं आहे िे पहार्.े जर आख ड असेल, िर जननेंहद्रयाची पभिव र्ाढ झालेली नाही 
असे समजार्.े जर ग्रीर्ा फार लाबं असेल ककर्ा योहनमागाि अब वद असेल िर बोटे संपभिवपिे आि घालिे 
शक्य होि नाही. योहनमागाि असिारे हर्कार हे योहनर्ीक्षियंत्राने (स्पेक्य लमने) पाहहल्यास चागंले हदसभन 
येिाि. 

 
योहनमागाि असिारी ग्रीर्ा िपासार्ी. हिचे स्थान (position), लाबंी, रंूदी, आकार, हिचे 

बाह्यस्र्रूप (surface), िी मऊ ककर्ा कठीि आहे र् हिची गहिशीलिा (mobility) िपासार्ी. 
 
सामान्यिः ग्रीर्चेी हदशा (direction) खालच्या र् पाठीमागच्या बाजभस ककर्ा खालच्या र् प ढच्या 

बाजभस असिे. जर ड्लस कप्याि फ गोटी असेल (swelling in the pouch of Douglas) िर ग्रीर्ा प ढे 
ढकलली जािे र् िी जघनिंिभपास्स्थ सधंीच्या पाठीमागे (behind the synphysis pubis) असिे र् त्याम ळे 
िी सहज हािाला लागि नाही. ग्रीर्चे्या हदशरे्रून, गिाशयाची स्स्थिी (position of the uterus) कशी 
असेल िे ठरर्भ नये. उदा. ग्रीर्चेी हदशा पाठीमागे असेल िर त्यार्रून गिाशय नेहमीच प ढच्या बाजभस 
र्ळलेला असिोच असे नव्हे िर िो पाठीमागेही र्ळलेला असभ शकिो. 

 
जर ग्रीर्चेी चागंली र्ाढ झाली असेल िर िी सामान्यिः नळकाडं्या सारखी (cylindrical) असिे 

र् जर चागंली र्ाढ झाली नसेल िर िी हनम ळिी असिे (conical). 
 
ग्रीर्चेा पृष्ठ िाग र् हिचा प ढील र् पाठीमागील ओठ हे ग ळग ळीि असिा र् हिचे बाह्यम ख 

(external os) मध्यार्र असिे. ज्यानंा मभल झालेले नसिे (nullipara) अशािं हे म ख र्ाटोळे असिे र् 
ज्याचं्या जननेंहद्रयाची र्ाढ झालेली नसिे अशाि िर हे फार बारीक र् स ईच्या अग्रा एर्ढे असिे. ज्यानंा 
म ले झालेली असिाि (multipara) अशाि िे एकाद्या आडव्या हचरेसारखे (transverse slit) हदसिे. 
सामान्यिः ग्रीर्चेे ओठ ग ळग ळीि असिाि पि जर फाटले गेले असिील (lacerated) िर िे द मडलेले र् 
र्ाकडेहिकडे (everted and irregular) हदसिाि. 

 
सामान्यिः ग्रीर्ा हािाला घट्ट लागिे, पि सगिविेि िी मऊ, िािंर्ाब वद असल्यास (fibroids) िी 

कठीि र् असाध्य अब वदाि (cericval malignancy) हठसभळ र् सहज रक्िस्त्रार् होिारी असिे. 
 
ग्रीर्चेी गहिशीलिा पहाण्याकहरिा (mobility) िी हळ र्ारपिे र्रखाली र् दोन्ही बाजभस हालर्भन 

पहार्ी.  ग्रीर्ा हालहर्ल्यास सामान्यपिे रो्याला त्रास होि नाही, पि गिाशयाच्या आजभबाजभच्या 
िागािंील सदाहशोफाम ळे ककर्ा असाध्य अब वदाम ळे िी अधवर्ट ककर्ा पभिवपिे घट्ट बसली असेल, िर हिच्या 
हालचालीला आळा पडिो र् िी फार पीडनाक्षमही असिे. 

 
या नंिर गिाशयाच्या शहरराकडे र्ळार्.े योहनमागािील बोटे प ढच्या बाजभच्या कप्याि (anterior 

foriyix) र्र दाबार्ी र् द सऱ्या हािाची बोटे अधोजठर िागार्र ठेर्ार्ी. जर गिाशय प ढच्या बाजभस 
र्ळलेला असेल, िर घटसर गिाशय बोटे र् हाि यामध्ये हािाला लागिो. उदराचे स्नायभ िाठ झाल्याम ळे, 
मेदोरृ्हद्धम ळे, ककर्ा उदर र्ािाने फ गल्याम ळे (distension) गिाशय हािाला लागि नसेल, िर बोटानंी 
ग्रीर्चे्या बाह्यम खार्र दाब देऊन गिाशय उदराच्या प ढच्या बाजभस ढकलार्ा, म्हिजे िो हािाला लागिो. 
प ढच्या बाजभच्या कप्याि बोटे घालभन िपासल्यास कप्याि प ढच्या बाजभस र्ळलेला गिाशय हािाला लागभ 
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शकिो, पि पाठीमागील कप्याि बोट घालभन िपासल्यास प ढच्या बाजभस पडलेला ककर्ा पाठीमागच्या 
बाजभस पडलेलाही गिाशय हािाला लागभ शकिो. 

 
गिाशय नेहमी प ढचे बाजभस पडलेला-अग्रनि-असला (anteverted) म्हिजे िो बरोबर आहे, हे 

समजिे बरोबर नव्हे. कारि हकिी िरी हस्त्रयािं गिाशय पाठीमागे पडलेला-पिनि असिो (retroverted) 
पि त्याि कोित्याही प्रकारचे लक्षि हदसभन येि नाही. जर गिाशयापाठीमागे पडल्याम ळेच लक्षिे हदसि 
असिील िरच गिाशयाची पिनि अर्स्था (retroverted position) चागंली नव्हे असे समजार्.े 

 
ज्याप्रमािे गिाशय प ढच्या ककर्ा पाठीमागच्या बाजभस पडिो, त्याच प्रमािे काही र्ळेा िो उजव्या 

ककर्ा डाव्या बाजभसही पडिो (lateral flexion). काही र्ळेा प ढच्या ककर्ा पाठीमागच्या बाजभस पडलेला 
गिाशय एका बाजभच्या रंुद बंधा मध्ये असलेल्या फ गोटीम ळे (swelling in the broad ligament) हर्रुद्ध 
बाजभला ढकलला जािो. ड्लस कप्याि फ गोटी असल्यास गिाशय प ढच्या बाजभस ढकलला जािो. जािो. 
काहीर्ळेा ं योहनमागाचे िोंड आडव्या पडद्याने बंद झाल्याम ळे र् त्याि माहसक स्त्रार् साडंभन योहनगि 
रक्िसंचयाम ळे गिाशय र्र ढकलला जािो. 

 
जर जननेंहद्रयाची पभिवर्ाढ झाली नसेल िर गिाशयाचा आकार कमीअहधक असिो. िो नेहमी पेक्षा 

थोडा लहान असेल ककर्ा फारच कमी र्ाढ झाली असेल िर िो अहिशय लहान असिो. सदाहशोफ, 
अब वदें, र् त्यािं पभ ककर्ा रक्ि साठल्याम ळे त्याचा आकार मोठा होिो. 

 
गिव राहहल्यास जरी गिाशय र्ाढला िरी त्याच्या आकाराि (shape) बदल होि नाही र् त्याचे 

बाह्यस्र्रूपही सर्वत्र सारखे असिे. पि गिाशयाि प ष्ट्कळ िािंर्ाब वदें असिील (multiple fibromyomata) 
िर त्याचा आकार पभिवपिे हर्रूप होिो र् त्याचा पृष्टिाग गाठाळलेला र् अहनयहमि असिो. 

 
सामान्यिः गिाशय हािाला िाठ लागिो, पि सगिविेि िो मऊ र् लर्हचक (soft and elastic) 

असिो िर गिाशयाच्या िािंर्ाब वदािं ककर्ा द सऱ्या प्रकारच्या अब वदाम ळे िो फार कठीि होिो. गिाशयाची 
गहिशीलिा (mobility) िो र्र खाली ककर्ा इकडे हिकडे हफरर्भन पाहािा येिे. जर ग्रीर्ाही त्याच्या बरोबर 
हालि असेल, िर उदराि असिारी फ गर्टी ही गिाशयाची आहे असे समजार्.े जर बीजर्ाहहनीशोफ 
(salpingitis) ककर्ा गिाशयपहरस्िरशोफ (perimetritis) याि हनमाि होिाऱ्या संसस्क्िि (adhesions) 
याच्या गमनशीलिेला आळा पडिो 

 
नंिर बीजर्ाहहन्या र् रजःकपड िपासार्.े याकहरिा योहनमागािील बोट प्रथम एका बाजभकडील 

कप्याि (fornix) र् नंिर द सऱ्या कप्याि घालभन िपासार्.े हर्काहरि नसलेल्या नहलका फार पािळ 
असल्याम ळे हािाला लागि नाहीि. पि त्या सदाहशोफाम ळे जाड झाल्या ककर्ा त्याि रक्ि ककर्ा त्याि 
सदाहशोफजन्य द्रर् िरल्यास (inflammatory exudate) त्या लाबंटफ गीर अशा हािाला लागिाि. 

 
रजःकपड काहीर्ळेा ंहािाला लागिाि ककर्ा काहीर्ळेा ंहािाला लागि नाहीि. डाव्यापेक्षा उजर्ा 

रजःकपड सहज हािाला लागिो. कारि डाव्या रजःकपडाच्या बाजभस र्क्र स्थभलातं्र (sigmoid colon) 
असिे. रजःकपड हे घट्ट (firm) गमनशील र् बदामाच्या आकाराचे असभन (almond shaped) त्याच्या 
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हािाळण्याने रो्याला त्रास होिो. जर रजःकपड खालचे बाजस स्थानभ्रंश झाले असिील िर िे ड्लस 
हपशर्ीि हािाला लागभ शकिाि. 

 
योणनवीक्षियनाने तपासिे 

(Speculum Examination) 
 
जर या परीके्षकहरिा ‘हसम अन्र्के्षक’ (Sim’s speculum) र्ापरार्याचा असेल िर रो्याला 

खाटेच्याकडेपयिंि आिभन, त्याचे पाय ढोप्याि मोडभन पाय आधारफळीर्र ठेर्ार्.े पि ‘फ्यभवसन ककर्ा 
‘क सॉक’ दोन हजिाचंा अन्र्के्षक र्ापरार्याचा असल्यास रो्याला खाटेच्या कडेर्र आिण्याचे कारि 
नाही. 

 
दोन्हीं िगोष्ठ स टे करून आिंील िाग िपासार्ा. िगोष्ठाच्या खालच्या िागाि असिारी बाथोहलन 

गं्रथी रृ्हद्ध पार्लेली आहे का िे पहार्.े हिची रृ्हद्ध झाली असल्यास, हिच्या आिील बाजभस एक बोट र् 
बाहेरील बाजभस आंगठा ठेर्भन, त्याि िी हफरहर्ल्यास हािाला लागभ शकिे (आकृहि २३). मभत्र प्रसेक 
(urethra) सदाहशोफय क्ि आहे (inflammed) ककर्ा त्यास्थानी अब वद (new growth) आहे का िे पहार्.े 
जर िीव्र मभत्रप्रसेकशोफ (acute urethritis) र्ाटि असेल, िर मभत्र प्रसेकाच्या खालच्या बाजभने िजवनी 
जोराने दाबभन ओढल्यास (squeezed) मभत्रप्रसेकाच्या िोंडार्र पभर्ाचा थेंब हदसभन येिो. हछद्ररहहि 
योहनपटल (imperforate hymen) र् योन्यािार् (absence of vagina) आहे का िे पहार्.े 

 

  
आकृणत २३ : . अ. बाथोलीन ग्रांथी िािपिे. ब. मूि प्रसेक िािपिे. 

 
स्त्री रो्याची परीक्षा करिाना सामान्यपिे प ढील यंत्रें र्ापरली जािाि. योहनर्ीक्षियंत्र—(अ) 

फ्य वसन अन्र्के्षक, ब) हद्वहजव्ह अन्र्के्षक, (क) हसमचा अन्र्के्षक. २. योनीचा र्रचा पहरसर र्र उचलिारे 
यंत्र (anterior vagina wall retractor). ३. ग्रीर्ाकषवक (vulcellum). ४. गिाशयशलाका (uterine 
sound). 
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अकृणत २४. योन्यावेक्षक आणि इतर आयुधें. १. फग्युशसन योन्यावेक्षका २. कुस्कोिाां णिणजव्हा योन्यावेक्षक; ३. णसमिा 

योन्यावेक्षक; ४. अग्र योणनकभत प्रणतकषशक; ५. ग्रीवाकषशक; ६. गभाशणय शलाका. 
 
हनरहनराळ्या प्रकारचे (अन्र्के्षक) हर्क्षियंत्र असिाि. पि सामान्यि ‘हसमचा’, फ्य वसन, ककर्ा 

हद्वहजव्ह अन्र्के्षक र्ापरिाि. (आकृहि २४). जर हसमचा अन्र्के्षक र्ापरार्याचा असेल िर िगोष्ठ बाजभला 
करून, िो िेगेच्या हदशपे्रमािेच (anterio-posterior direction of the vaginal opening) आि घालार्ा र् 
नंिर ९०°च्या कोनाि हफरर्भन योहनमागाच्या पाठीमागील पहरसरार्र ठेऊन शरे्टपयिंि आि ढकलार्ा. जर 
स्त्री बह प्रसर्ा असेल (multipara), िर हिच्या योनीि दोन बोटे घालभन पाठीमागील पहरसरार्र दाब द्यार्ा 
र् अन्र्के्षक सरळ आि घालार्ा. जर ग्रीर्ा पहार्याची असेल िर अन्र्के्षक पाठीमागील पहरसरार्र दाबार्ा 
(depress the posterior vaginal wall) र् योनीचा र्रचा पहरसर र्र उचलिाऱ्या यंत्राने, र्रचा पहरसर 
र्र खेचार्ा (retract forward) रो्याला डाव्या क शार्र अधवर्ट अधोम ख हनजर्भन (semiprone position) 
हसम योहन र्हक्षि यंत्राने िपासल्यास, त्यार्ळेी योनीचा र्रचा पहरसर प ढच्या बाजभला पडि असल्याम ळे, 
योनीचा र्रचा पहरसर र्र उचलिारे यंत्र र्ापरार् ेलागि नाही. 

 
फ्य वसन अन्र्के्षक र्ापरिाना, त्याची लाबंट बाजभ पाठीमागील बाजभस धरून योनीि घालिाि. 

योनीि गेल्यार्र लाबं बाजभ गिाशयग्रीर्चे्या पाठीमागे असिाऱ्या कप्याि र् आख ड बाजभ गिाशय ग्रीर्चे्या 
प ढच्या बाजभस असिाऱ्या कप्याि जािे र् ग्रीर्ा चागंल्या िऱ्हेने हदसभ शकिे. हा अन्र्के्षक पभिवपिे योनीि 
असिाना योनीचा पहरसर मात्र हदसभ शकि नाही. पि िो आस्िे आस्िे बाहेर काढार्यास लागल्यार्र मात्र 
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योनीच्या कििी (vaginal walls) हदसार्यास लागिाि. या अन्र्के्षका पेक्षा हसम अन्र्के्षकानेच योनी र् ग्रीर्ा 
चागंल्या प्रकारे हदसभ शकिे. 

 
प ष्ट्कळसे लोक हद्वहजव्ह अन्र्के्षक ज्यास्ि पसंि करिाि. कारि िो बंद करून त्रास न होिा आि 

घालिा येिो. आि घािल्यार्र िो र्ाटेल िेर्ढा उघडिा येिो, र् त्याच अर्स्थेि पाहहजे असेल िेर्ढा र्ळे 
ठेर्िा येिो. हद्वहजव्ह ककर्ा फ्य वसन अन्र्के्षक र्ापरल्यास ग्रीर्लेा औषध लार्िाना द सऱ्या मािसाची 
जरुरी लागि नाही, पि हसम स्पेक्य लम र्ापरल्यास मात्र द सऱ्या मािसाची जरुर लागिे. 

 
अप्रसर्ा स्त्रीि (nulliparous woman) ग्रीर्चेे बाह्यम ख र्ाटोळे असिे. जर गिाशय अपभिव र्ाढीचा 

असेल िर ग्रीर्ा हनम ळिी असभन, हिचे म ख टाचंिीच्या अग्राएर्ढे (tiny pinpoint) असिे. बह प्रसर्ा हस्त्रयािं 
(multiparous) िे आडव्या िेगेसारखे असिे. जर बाळंिपिाि ग्रीर्ा फाटलेली असेल,(lacerated) िर 
ग्रीर्लेा पडलेले फाट (tears) योनीच्या बाजभच्या कप्यापयिंि (into the lateral fornices) गेलेले हदसभन 
येिाि. ग्रीर्चेा सामान्य हदसभन येिारा हर्कार म्हिजे लाली (erosion). ही ग्रीर्चे्या प ढच्या पाठीमागच्या 
ककर्ा दोन्हीही ओठार्र लालसर हदसिे. िे ग ळग ळीि र् मखमाली सारखी (velvety) ककर्ा प रळ 
आल्यासारखी (papillary) हदसिे. त्याला अन्र्के्षकाचे पािे ककर्ा क्षिाशोधनी सळई (probe) लाहर्ली िरी 
सहसा रक्िस्त्रार् होि नाही. जर ग्रीर्ा ककर्ा योनी या स्थानी साधे र्ा मारक व्रि (malignant ulcers) 
असिील िर िे यार्ळेी हदसभन येिाि. जर मारक व्रि असेल िर त्याला न सिा स्पशव केला िरी रक्िस्त्रार् 
होिो. लाबंट झालेली ग्रीर्ा र् अधःपिनाच्या (prolapse) हनरहनराळ्या प्रकाराचें हनदान अन्र्के्षक परीके्षि 
करिा येिे. 

 
सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासण्यास ककर्ा मशागि िपासिीस ग्रीर्ास्त्रार् (cervical discharge) 

काढभन घेण्यास अन्र्के्षक परीक्षा उपयोगी पडिे. िारेचा केलेला फास ककर्ा सळई ग्रीर्चे्या आि घालभन 
त्यार्र िो स्त्रार् घेऊन िो िाबडिोब काचेंच्या परीक्षा पट टीर्र (glass slides) ककर्ा ज्यार्र मशागि 
करार्याची अशा पदाथवर्र पसरार्ा. जर ग्रीर्ा हनरोगी असेल िर र् योनीच्या कप्याि (fornices) 
पाण्यासारखा स्त्रार् असेल, िर काचेच्या नहलकेने काढभन घेऊन त्याि ‘हरकोमोनास व्हजायनहलस’ ककर्ा 
‘मोहनहलआ अल  हबकन्स’ आहेि का पहार्.े 

 
काहीर्ळेा गिाशयाची लाबंी र् त्याची हदशा पहाण्याकहरिा गिाशयाि गिाशय शलाका (uterine 

sound) घालार्ी लागिे. गिाशयाची पोकळी अब वदामं ळे र्ाकडी हिकडी झाली असल्यास र् गिाशयाचे 
कहटगि अब वदाशी (pelvic tumour) नािे याने पहािा येिे. क्वहचत र्ळेा गिाशयशलाकाचा, पाठीमागे 
पडलेला गिाशय मभळपदार्र आिण्या कहरिा उपयोग करिाि. 

 
गुदिार–उदर परीक्षा 

(Recto-Abdominal Examination) 
 
जर स्त्री क मारी असेल, हछद्ररहहि योनीपटल असेल, योनीचा अिार् असेल, अशाि हद्वहस्ि योहन 

परीक्षि कारिा येि नाही, अशार्ळेी, ककर्ा हद्वहस्ि योहनपरीक्षिाला जोड म्हिभन, ग दद्वारािभन बोट घालभन 
उदरार्रून परीक्षि करिाि. याप्रकाराच्या परीके्षने ड्लस कप्पा र् रंूदबधं (broad ligament) चागंल्या 
प्रकारे चाचपिा येिे. त्याम ळे ड्लस कप्याि असिारी फ गर्टी (swellings in the pouch of Douglas) 
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िपासिा येिे र् गिाशयाच्या मारक अब वदाम ळे malignancy of the uteru) गिाशय हत्रक बंध (utero-
sacral ligamens infiltration) र् रंुद बंध याि अिंरिरि (infiltration) झाले आहे का काय िेही पहािा 
येिे. जर गिाशयाचे अंिर्विवन (uterine inversion) झाले आहे असे र्ाटि असेल िर त्याच्या हनदानाथव 
योनीि बोटे घालभन केलेल्या परीके्षपेक्षा, या प्रकारची परीक्षा ज्यास्ि चागंली. 
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िांड ३ 
 

शरीरणक्रया णवज्ञान आणि व्यावहाणरक शरीरणक्रयाणवज्ञान 
(Physiology and Applied Physiology) 

 
प्रकरि ७ वे 

 
अांतःस्त्रावी ग्रांथी 
(Endoerines) 

 
अधिेतक 

(Hypothalamus) 
 
अहलकडील संशोधनाम ळे, जर्ळ जर्ळ सर्व पीयभहषका होरमोनचा उपक्रम (initiation) आहि 

हनयतं्रि यार्र प ष्ट्कळ प्रकाश पडला आहे. असे हदसिे की, ज्याला हर्म स्क्िकारक घटक (releasing 
factors) म्हििाि हे प्रहथन ककर्ा पॉहलप्टाइड पदाथव होि. हे अधििेक चेिा होरमोन (hypothalamic 
neurohormones) असभन, त्यािील प्रत्येक हा हर्हशष्ट पीयभहषका होरमोनचे उद्दीपन करिो. या 
हर्म स्क्िकारक घटकानंा (१) प हटका उद्दीपक होरमोन (follical stimulating hormone, FSH-RF), (२) 
पीिकपडकर होरमोन (leutinizing hormone-LH-RF), (३) अर्ट  पे्ररक होरमन (thyrotrophic 
hormone TSH-RF) (४) उंपरृ्क्क प्रान्िस्था पे्ररक होरमोन (adreno-corticotrophic hormone ACPH-
RF), (५) रृ्हद्धकारक होरमोन (growth hormone-MSH-RF) म्हियाि. याि फक्ि एकच अपर्ाद 
आहे. ल्यभहटनपे्ररक होरमोन (leuteotrophic hormone). याचेअधिेिक हनयंत्रिाम ळे उद्दीपि न होिा, 
संदमन (inhibited) होिे. 

 
अधििेकाचा नाश ककर्ा अधििेक हनयंत्रिाखालभन पीयभहषकागं्रथीची हर्म स्क्ि झाल्यास, पभिव 

पीयभहषका अल्पहक्रयिा (panhypopituitarism) हनमाि होिे. माइटस् आहि कॅ्रग (Meites and Kriagts) 
(१९६४) यानंी असे दाखर्भन हदले की पीयभहषका उच्छेहदि (hypophysectomized) अपहरपक्व मभषकाि, 
पीयभहषका गं्रथीचे समप्रहिरोपि (Pituitary homotransplants) केल्यानंिरही आहश्रि अन्िागें 
(dependent end organ) चालभ  ठेर्ण्यास असमथव असिाि. 

 
आर्शेज हर्क्षोिानंिर (emotional diturbance) येिारे अनािवर् हे अधिेिकजन्य अनािवर्ाचे 

उत्तम उदाहरि होय. चेिाजन्य अरुची (anorexia nervosa) असिाऱ्या रो्यािं असिारे अनािवर् हे 
अधििेक हेि ज (hypothalamic etiology) होय. अधिेिक हर्क्षोिाम ळेही अकडबसरि (anovulation) 
होिे. 
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पीयषू ग्रांथी 
(Pituitary) 

 
पीयभष गं्रहथ ही र्ाटाण्याच्या आकारा एर्ढी असभन, िी मेंदभच्या खालच्या िागापासभन एका देठाने 

लोंबिी ठेर्लेली असिे. त्या देठाला ‘कीप’ (Infundibulum) म्हििाि. िी जिभकास्थीच्या (sphenoid 
bone) खोलगट िागाि असिे. या खोलगट िागाला ‘पयाहिका’ (sella turcica) म्हििाि. हिचे र्जन 
साधारिपिे ४०० िे १००० हम. गॅ्रम पयिंि िरिे. प्रत्येक एका पाठोपाठच्या गरोदरपिाि पीयभष गं्रथीचा 
आकार र्ाढि जािो. 

 
पीयभष गं्रथीच्या अग्र खंडाला (anterior lobe) फार मोठ्या प्रमािाि रक्िाचा प रर्ठा होिो, र् िो 

ऊध्र्व र् हनम्न पीयभहषका धमनीकडभन (superior and inferior hypophyseal arteries) होिो. 
 
अश द्ध रक्िाचा हनचरा, शारीहरक (systemic) र् प्रहिहाहरिी (portal) अशा दोन प्रकारच्या 

नीलाकंडभन केला जािो. 
 
शारीहरक नीला म्हिजे पाश्वव पीयभहषका नीला (lateral hypophysea veins) र् गं्रथीच्या देठाच्या 

नीला होि. पहहल्या नीला या गं्रथीच्या अग्र खंडापासभन अश द्ध रक्ि गोळा करिाि र् द सऱ्या नीला या पि 
खंडापासभन अश द्ध रक्ि गोळा करिाि. हे सर्व अश द्ध रक्ि गहर्र हशरानालािं (cavernous sinus) ओिले 
जािे. 

 
प्रणतहाणरिी अणभसरि : हे अधचेिकाला, गं्रथीच्या अग्रखंडाच्या सभक्ष्मनीलाबंरोबर (sinusoids of 

the anterior lobe) जोडिे. अधचेिकाच्या सभक्ष्म नीला आपले रक्ि गं्रथीच्या देठाकडभन हिच्या 
अग्रखंडाकडे जािाऱ्या नीलािं ओििाि. प ढे त्या हर्िागभन त्याचं्या परि सभक्ष्म नीला बनिाि. या 
प्रहिहाहरिी अहिसरिाचे महत्र् प ढे र्र्मिले आहे. 

 
पीयभष गं्रथीला दोन प्रकारच्या मज्जािंिभंचा प रर्ठा होिो. ऊधव गै्रर् ग स्च्छका पासभन (superior 

cervical ganglion) हनघालेले अन कंपी मज्जिंिभ रक्िर्ाहहन्याचं्या बाजभने गं्रथीकडे जािाि. थोडे िंिभ परा-
अन कंपी (para-sympathetic) असभन, िे हजव्हािालभ  मज्जािंिभपासभन (glossopalatine nerve) हनघिाि. 

 
पीयभष गं्रथीच्या दोन्हीं िागाचें कायव अगदी हिन्न आहे र् त्याम ळे त्याबद्दल स्र्िंत्र हर्चार करार्यास 

पाहहजे. 
 

पीयषूग्रांथी 
(Adenohypophysis) 

 
या िागाच्या, परािाग (pars distalis), फ हगर िाग (pars tuberalis) र् मध्यमिाग (pars 

intermedia), या िीनही िागािं पेशींचे प्रकार र् त्याचंी रचना अगदी हिन्न असिे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

परािागामध्ये पेशींची रचना घन रज्जभ सारखी असभन, रक्िर्ाहहन्याचं्या जाळीने त्या एकमेकापंासभन 
हर्िागलेल्या असिाि. याि दोन प्रकारच्या पेशीर्िवहर्रागी (chromophobe) र् र्िवरागी (chiomophile) 
पेशी असिाि. र्िवहर्रागी पेशींिील पेशीद्रर् एक हजनसी असभन, िो रंगपे्रमी नसिो. र्िवरागी पेशींचा 
पेशीद्रर् किय क्ि असभन, त्या अम्ल र्ा अल्क प्रकारचा रंग चागंल्या प्रकारे घेिाि. ज्या र्िवरागी पेशी अम्ल 
रंग घेिाि, त्यानंा ‘अम्लरागी’ पेशी (acidophilies) म्हििाि र् ज्या पेशी अल्क रंग घेिाि त्यानंा 
‘िस्मरागी’ (basophiles) म्हििाि. 

 
र्िवहर्रागी र् र्िवरागी पेशींचा उगम भ्रभिीय र्िवहर्रागी पेशींपासभन (embryonal chromophobe 

cells) होिो. र्िवरागी पेशी या स्रर्िाऱ्या पेशी होि. र्िवहर्रागीपेशी या प्रौढािं “राखीर्” पेशी म्हिभन 
राहािाि, र् ज्याप्रमािे जरूर लागेल त्याप्रमािे त्याचें र्िवरागी पेशींि रूपािंर होिे. अम्लरागी र् िस्मरागी 
पेशी अगदी स्र्िंत्र आहेि असे नव्हे; िर त्याि आिखीही फरक आहेि. 

 
फ गीर िाग र् मध्यमिाग यािील पेशी लहान असभन, त्या र्िवहर्रागी जािीच्या असिाि. पि या 

पेशींच्या कायाबद्दल मात्र कल्पना नाही. 
 
पीयभष गं्रहथ, हर्शषेिः या गं्रथीच्या अग्र खंडाचा परािाग शहररािील इिर अंिःस्त्रार्ी गं्रथीर्र 

अहधकार चालर्िो. हा परािाग इिर गं्रथींच्या स्त्रार्कायार्र अहधकार चालहर्िो, त्याचप्रमािे इिर गं्रथीि 
जे होरमोन हनमाि होिाि. त्याम ळे पीयभष गं्रथीच्या कायार्रही हनयंत्रि पडिे. ही यंत्रिा पीयभष गं्रहथ र् इिर 
अंिःस्त्रार्ी गं्रथी याि समिोलपिा राखण्यास उपयोगी पडिे. 

 
गं्रथीच्या अग्र खंडाि जे होरमोन हनमाि होिाि, िे र्िवरागी पेशी हनमाि करिाि. अम्लरागी 

पेशींपासभन शरीरर्धवक, कोषोत्पादक र् गिवप्रर्िोते्तजक (luteinizing), द ्धोत्सजवक (lactogenic) र् 
बीजोते्तजक (follicle-stimulating) हे होरमोन हनमाि होिाि. िस्मरागी पेशींपासभन उपरृ्क्क 
प्रान्िस्थोिेजक (adrenocorticotrophic) र् कंठस्थकपडोते्तजक (thyrotrophic) होरमोन हनमाि होिाि. 
हे सहाही होरमोन पभिवत्र्ाने ककर्ा कमी अहधक प्रमािाि प्रयोग शाळेि श द्ध स्र्रुपाि हमळाले असले िरी 
पीयभष गं्रथीि मात्र िे सहा हनरहनराळे स्र्िंत्र असे होरमोन हनमाि होिाि असे हसद्ध झालेले नाही. 
कॉहलपचे म्हििे असे की पीयभष गं्रथीि फक्ि िीनच होरमोन हनमाि होिाि. यािील प्रत्येक हा अनेकागंी 
नत्र किानंी बनलेला असभन त्याचें हर्िाजन होिे र् शहररार्र हनरहनराळे अनेक पहरिाम होिाि. अशीही 
हशक्यिा आहे की अम्लरागी र् िस्मरागी पेशी या दोन्ही हमळभन एक संहमश्र कि हनमाि करिाि, र् िो 
कामीं येि असिाना (utilization) त्याचें हनरहनराळ्या होरमोन मध्ये हर्िाजन होिे. 

 
रांगोत्तजेक होरमन (A melanocyte-stimulating) : हा कॉर्मटकोरॉहफन बरोबर पभिवसंगिीने, पि 

त्याच्यापासभन हनराळा असलेला असा होरमोन ही र्र्मिला आहे. हा पीयभष गं्रथीच्या अग्रखंडापासभन हनमाि 
होि नाही. िर हा सस्िन प्राण्याव्यहिहरक्ि इिर प्राण्याचं्या पीयभष गं्रथीच्या मध्यम िागाि हनमाि होिो. 
कदाहचि याचेम ळेच ॲहडसन रोगािं धाि रंजन होि असार्.े 

 
पीयभष गं्रथीच्या अग्रखंडाचा इिर अंिःस्त्रार्ी गं्रथींच्या कायार्र अहधकार चालि असल्याम ळे, ही 

गं्रथी काढभन टाकल्याम ळे, इिर अंिःस्त्रार्ी गं्रथींच्या कायाि न्यभनत्र् येिे, हे प्रयोगाने हसद्ध झालेले आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

पीयभष गं्रथी काढभन टाकल्यास, उपरृ्क्क प्रान्िस्था पेशींना कृशिा, त्याचप्रमािे कंठस्थकपडािंील पेशी र् 
बीजकोशािंील कायवकारी िाग, यानंाही कृशिा येिे. 

 
शरीरवधशक होरमोन : शरीरर्धवक होरमोन हा हर्हशष्ट होरमोन असभन, त्याचे कायव कसे चालिे 

याच्या बद्दलचा प्रायोहगक र् लाक्षहिक प रार्ा िरपभर हमळाला आहे. याची हक्रया सरळ पेशीजालार्र होिे; र् 
जरी कोित्या एकाद्या अंिःस्त्रार्ी गं्रथीि स्त्रार्ाहधक्य झाले, िरी या होरमोनर्र त्याचा पहरिाम होि नाही. 
प्राण्यार्रील प्रयोगार्रून असे हसद्ध झाले आहे की जर त्याचं्या हपलाचंी पीयभष गं्रथी काढभन टाकली, िर 
त्याचंी र्ाढ ख ंटिे. ज्याचंी पीयभष गं्रथी िशीच शाबभि आहे, अशा उंदराचं्या हपलानंा शरीरर्धवक होरमोनचे 
इंजेक्शन हदल्यास, त्याचंी र्ाढ ज्यास्ि जलद होिे. असा लक्षहिक प रार्ा आहे की पीयभष गं्रथी 
स्त्रार्ाहधक्याि शरीराच्या अस्स्थपंजराची अहिरेकी र्ाढ होिे र् या गं्रथीचे स्त्रार्न्यभनत्र् असेल, िर र्ाढ 
ख ंटिे. जर पीयभष गं्रथीच्या अग्र खंडाच्या अब वदाम ळे, पि अंिर्वधी (epiphysis) अस्स्थकाडंाला जोडली 
जाण्यापभर्ी स्त्रार्ाहधक्य झाल्यास महाकायिा (gigantism) होिे, र् जर हे स्त्रार्ाहधक्य अंिर्वधीची ज ळिी 
झाल्यार्र झाल्यास ॲक्रोमेगहॅल रोग होिो. त्याच प्रमािे जर बालकािं पीयभष गं्रथीचे स्त्रार्न्यभनत्र् झाल्यास 
र्ामनिा (dwarfism) प्राप्ि होिे. 

 
कां ठस्थकपडोत्तजेक होर  मोन: (Thyrotrophic hormone) : हा श द्ध स्र्रूपाि ियार केला गेला 

आहे. िो पाण्याि फार प्रमािाि हर्रघळिो. त्याचे परमािभ र्जन (molecular weight) साधारिपिे 
१०,००० असिे. कंठस्थकपड र् पीयभष गं्रथीच्या अग्रखंडाच्या कायवकारि िार्ाचा उहापोह, कंठस्थकपडाच्या 
िागाि केला आहे. 

 
ॲणिनोकॉर्धटकोरॉणफक होर  मोन (ए.सी.टी.एच.) : हा होरमोन श द्ध स्र्रुपाि ियार केला गेला 

आहे. िो पाण्याि हर्रघळिारा असभन, िो उष्ट्ििेने नाश पार्ि नाही. याचे परमािभ र्जन साधारिपिे 
२०,००० असिे. एसीटीएच चा कायवकारि िार् (physiological relationship) प ढ उपरृ्क्काि र्र्मिला 
आहे. 

 
जननग्रांणथपे्रणरका (Gonadotrophins) : सन १९४१ पयिंि, बीजोते्तजक follicle-stimulating) र् 

कोषोत्पादक र् गिवप्रर्िोते्तजक (luteinizing) या दोन जननगं्रहथपे्रहरका होरमोन बद्दल माहहिी होिी. पि 
१९४१ साला नंिर हिसरा जननगं्रहथपे्रहरकाहोरमोन–ल्यभहटनपे्रहरका (luteotrophin) हमळाला. 
जननगं्रहथपे्रहरका हे ड क्कर र् मेंढी याचं्या पीयभष गं्रथीच्या अग्र खंडापासभन, गािि घोडीच्या रक्िद्रर्ापासभन र् 
गरोदर स्त्रीच्या मभत्रािभन अलग केले आहेि. जननगं्रहथपे्रहरका हे ्लायको प्रोटीन होि. यािंील दोन अगदी 
श द्ध स्र्रुपाि असिारे म्हिजे गािि घोडीच्या रक्िद्रर्ापासभन हमळिारा बीजोते्तजक होरमोन (FSH) र् 
गरोदर स्त्रीच्या मभत्रापासभन हमळिारा कोषोत्पादक र् गिवप्रर्िोते्तजक होरमोन (LG) होि. पेपहसन र् 
हरस्प्सन यासंारख्या प्रहकण्र्ाम ळें  या होरमोनची हक्रया नाहहशी होिे. बीजोते्तजक होरमोनम ळे गॅ्रहफयन 
फॅहलकल पभिार्स्थेला पोहोचिाि, िर कोषोत्पादक र् गिवप्रर्िोते्तजक होरमोनची गिवरक्षकाचा (corpus 
luteum हर्कास होण्यास जरुरी असिे. ल्य टनपे्ररक होरमोन हा गिव रक्षकाचे अस्स्ित्र्ाकरिा र् त्याचे कायव 
चालभ  राहाण्याकहरिा जरूर असिो. 

 
जरायु जननग्रांणथपे्रणरका (chorionic Gonadotrophin-LH) : या होरमोनचे फार जलद उत्सजवन 

होिे र् त्याचे इंजेक्शन हदल्यार्र काही हमहनटािंच िो मभत्राि हदसभन येिो. पि गािि घोडीच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

रक्िद्रर्ापासभन बनहर्लेला जनन गं्रहथ पे्रहरका (FSH हा हळहळभ नाश पार्िो र् म त्रािभन फार कमी प्रमािाि 
उत्सर्मजि होिो. त्याम ळे बीजोते्तजक होरमोन (FSH) हा हर्िागभन हदलेल्या माते्रि हजिका पहरिाम कारक 
होिो, हििकाच पहरिाम एकदाच मोठ्या माते्रि हदल्यासही होिो. पि कोषोत्पादक र् गिवप्रर्िोते्तजक 
होरमोन (LH) लहान माते्रि र्ारंर्ार हदल्यासच चागंला पहरिामकारक होिो. 

 
जननग्रांणथपे्रणरकारोधी होर  मन (Antigonadotrophins) : जर सिि दोन िीन महहने होरमोन देि 

राहहल्यास, त्यानंा मारक होरमोन हनमाि होिाि. पि हे होरमोन देण्याचे बंद केल्यास, शहरराि हनमाि 
झालेले मारक होरमोन िीन िे नऊ महहन्याि नाहहसे होिाि. हर्जािीय प्राण्यापंासभन (Heheterogeneous 
sources) बनहर्लेले होरमोन हदल्यास, त्यानंा प्रहि होरमोन नेहमीच ियार होिाि. पि मानर्ापासभन 
बनहर्लेले होरमोन हदल्यास मात्र हे प्रहि होरमोन क्वहचिच हनमाि होिाि. उदा. जर गािि घोडीच्या 
रक्िद्रर्ापासभन बनहर्लेला बीजोते्तजक होरमोन प ष्ट्कळ काल देि राहहल्यास, त्याला मारक असा होरमोन 
हनमाि होिो, पि िेच जर मानर्ापासभन बनहर्लेला होरमोन मोठ्या माते्रि हदला, िरी त्याला मारक असा 
होरमोन हनमाि होि नाही. कदाहचि याि असिाऱ्या दभहषि गोष्टीम ळे हे मारक होरमोन हनमाि होि 
असार्िे ककर्ा हर्जािीय नत्र पदाथांच्या (foreign proteins) इंजेक्शनम ळे त्याला प्रहिसाद म्हिभन, हे 
हनमाि होि असार्िे. 

 
पीयषूग्रांथीच्या अग्रिांडाांतील स्त्रावाांिे णनयांिि (control of Anterior pituitary secretions). 

पीयभष गं्रथीच्या अग्रखंडाि हनमाि होिाऱ्या होरमोनच्य द्वारे हनरहनराळ्या अिंःस्त्रार्ी गं्रथीचे कायव हनयहमि 
केले जािे. पि या अग्रन खंडाचे हनयमन कशाप्रकारे होिे याबद्दल मात्र अजभन पभिव कल्पना नाही. पीयभष 
गं्रथीच्या अग्रखंडार्र मध्यर्िी मज्जाससं्थेचा आहधकार चालिो. त्याचप्रमािे या गं्रथीच्या अहधपत्याखाली 
असिाऱ्या अिंःस्त्रार्ी गं्रथीि जे होरमोन हनमाि होिाि-त्याचें म ळेही या गं्रथीचे कायव हनयहमि केले जािे. 
पि शरीरर्धवक होरमोन चे हनयमा, कसे केले जािे याबद्दल मात्र काहीही कल्पना नाही. 

 
मध्यवती (अधिेतकजन्य) णनयांििः : प्रायोहगक र् लाक्षहिक असा प रार्ा हमळिो की 

अधििेकाला उते्तहजि केल्यास ॲहड्रनोकॉर्मटको रॉहफक, बीजोते्तजक र् कदाहचि कंठस्थकपडोते्तजक 
होरमोनचा स्त्रार् हनमाि होिो. ज्याअथी पीयभष गं्रथीच्या अग्रखंडाि मज्जािंिभ जाि नाहीि, त्याअथी 
मजिंिभद्वारे अधििेकाचे सरळ हनयंत्रि असिे संिर्ि नाही. पि कदाहचत ही शक्यिा आहे की 
अधििेकामधभन हनघालेल्या चेिना, या अधिेिक र् पीयभष गं्रहथ यानंा जोडिाऱ्या नीलार्ाटे जाि असाव्या. 
पि या प्रकारे चेिना नेल्या जािाि याला प रार्ा नाही. आर्शेिाि (emotional stress) र् मनोहर्कारजन्य 
आिवर् हर्कृहि, याि रक्िाि एसीटीएच् फेकला जािो. यार्रून पीयभष गं्रथीच्या अग्रखंडार्र मध्यर्िी 
मज्जासंस्थेचा अहधकार चालिो, असे धरून चालार्यास हरकि नाही. 

 
होरमोन णनयांिि (Hormonal control) : पीयभष गं्रथीचे कायव हे हिच्या अहधपत्याखाली असिाऱ्या 

अंिःस्त्रार्ी गं्रथींि हनमाि होिाऱ्या होरमोन म ळे हनयंहत्रि केले जािे. कंठस्थकपडोते्तजक, 
ऑहड्रनोकॉर्मटकोरॉहफक र् बीजोते्तजक होरमोन याचें बाबिीि िरी खास द हेरी हनयंत्रि (specific dual 
control) असिे. 

 
पीयभष गं्रथीच्या अग्रखंडाि हनमाि होिाऱ्या कंठस्थकपडोते्तजक होरमोन म ळे कंठस्थकपडािंील कोश 

(follicles) उते्तहजि होऊन थैरॉस्क्झन (Thyroxine) हनमाि होिे. रक्िािंील थैरॉस्क्झनची पािळी 



 

 

अनुक्रमणिका 

र्ाढल्यास कंठस्थकपडोते्तज होरमोनचे प्रमाि कमी होिे. अपभिव पीयभहषकागं्रहथ छेदनाम ळे 
(hypophysectomy) कंठस्थकपडाला कृशिा येिे. अपभिव कंठस्थकपडछेदनाम ळे (partial thyroidectomy) 
थैरॉस्क्झनचे प्रमाि कमी होिे र् कंठस्थ कपडोते्तजक होरमोन चे प्रमाि र्ाढिे. कंठस्थकपडोते्तजक होरमोन, 
कंठस्थकपड पेशीजालाशी जोडला जाऊन िो अकायवप्रहर्ि होिो (inactivated). याम ळे जर संपभिव 
कंठस्थकपड काढभन टाकला िर त्याला हनस्ष्ट्क्रय करण्यास कंठस्थकपड पेशीजालच हशल्लक नसल्याम ळे, 
कंठस्थकपडोते्तजक होरमोनचे प्रमाि र्ाढिे. 

 
ऑहड्रनोकॉर्मटकोरॉहफन (एसीटीएच) म ळे उपरृ्क्कप्रान्िस्थाच्या (adrenal cortex) कायाचे 

हनयमन केले जािे. जर अपभिव पीयभष गं्रहथछेदन केले, िर उपरृ्क्कप्रान्िस्था कृश होिो. एसीटीएचचे 
इंजेक्शन हदल्यास कॉर्मटकॉइडचे प्रमाि फार जलद र्ाढिे. जर प ष्ट्कळ हदर्स एसीटीएचची इजेंक्शनें देि 
राहहले, िर उपरृ्क्क रृ्हद्ध पार्िो. यार्रून पीयभषगं्रथीचा अग्रखंड र् उपरृ्क्कप्रान्िस्था याि कायवकारििार् 
आहे असे हदसभन येिे. 

 
पीयभष गं्रथीच्या बीजोिेजक होरमोन म ळे बीजकोषािभन ईस्रोजेन र् प्रोजेस्टेरॉन र्ले जािाि र् 

त्याम ळे अप्रत्यक्षहरत्या प नरुत्पहत्त संस्थेची रचना र् कायव यार्र हनयतं्रि ठेर्ले जािे. बीजपेशींची पभिवर्ाढ 
होिे (maturation af the follicle) बीजप्रसर् र् गिवरक्षक हनमाि होिे, याचें प ढे साहंगल्याप्रमािे 
जननगं्रहथप्रहरका होरमोन म ळे हनयंत्रि होिे. 

 
स रर्ािीची बीजपेशींची र्ाढ ही बीजोते्तजक होरमोन म ळे होि नाही, िर िी ईस्रोजेनम ळे होिे 

ककर्ा माकडािंल्या प्रमािे ॲन्ड्रोजेनम ळे होिे. उपरृ्क्कप्रान्िस्थािील ॲन्ड्रोजेनची अशाच प्रकारे हक्रया होिे 
ककर्ा काय याबद्दल कल्पना नाही. प ढची बीजपेशींची होिारी र्ाढ ही बीजोते्तजक होरमोनम ळे होिे. 
जसजसे ईस्रोजनचे प्रमाि र्ाढि जािे, िसिसे पीयभष गं्रथीिील बीजोते्तजक होरमोन प्रमाि कमी 
व्हार्यास लागिे. िथापी फक्ि बीजोते्तजक होरमोन म ळे काही बीजप्रसर् (ovulation) होऊ शकि नाही. 

 
बीजप्रसर् हे बीजोते्तजक होरमोन आहि कोषोत्पादक (FSH) र् गिवप्रर्िोते्तज होरमोन (LH) 

याचंी एकसमयार्च्छेदे हक्रया होऊन होिे. पि बीजप्रसर् होण्यास या दोहोंचे पहरमािात्मक प्रमाि 
(quantitative ratio) काय असिे याबद्दल कल्पना नाही. बीजप्रसर्ाला ॲन्ड्रोजेनची काहीप्रमािाि िरी 
जरुरी असिे याला आधार आहे. 

 
गिवरक्षक (corpus lutcum) हनमाि होण्यास कोषोत्पादक र् गिवप्रर्िोते्तजक होरमोन ची जरुरी 

असिे. गिवरक्षकाि स्त्रार्स रू होिे र् िो चालभ  राहािे हे कायव ल्य हटन पे्रहरका होरमोनकडभन केले जािे. 
 

पीयषू ग्रांणथिा पििांड 
(Neurophypophysis) 

 
चेिा िाग (pars nervosa) र् कीप (infundibulum) याचंी रचना अगदी सारखी असिे. याि 

अनंि किय क्ि र् किरहहि अशा न्यभरोस््लआ पेशी हदसभन येिाि. या िागाि गं्रहथपेशी (glandalar cells) 
नसिाि हे हर्शषे आहे, पि िरीही या िागाि स्त्रार् हनमाि होिो. 
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या िागाला अधिेिक र् अध्यहक्ष कें द्र (Supra-optic nucleus) यापंासभन हनघालेल्या करड्या 
मज्जािंिभंचा फार प्रमािाि प रर्ठा होिो. 

 
या िागाची दोन काये हदसभन येिाि—मभत्रलिारोधी (antidiuretic) र् गिाशय संकोचक 

(oxytocic). हपटय रहरनमध्ये ही दोन्हींही मभत्रलिारोधी र् गिाशय संकोचक ित्र्ें असिाि. ही दोन्हीं कायें 
दोन हनरहनराळ्या होरमोन म ळे र्ा एकाच होरमोन म ळे हनयंहत्रि केली जािाि, याबद्दल एक र्ाक्यिा नाही. 
हनदान हल्ली िरी असे धरले जािे की याि दोन स्र्िंत्र होरमोन आहेि. 

 
मभत्रलिारोधी होरमोन ची हक्रया रृ्क्कस्थ सभक्ष्म नहलकारं्र होऊन, त्यािभन परि पािी शोहषले जािे र् 

अशा रीहिने मभत्राचे प्रमाि घटहर्ले जािे. जर हा मभत्रलिा रोधी होरमोन कमी प्रमािाि हनमाि झाला, िर 
उदकमेह (diabetes insipidus) होऊन, फार कमी हर्हशष्ट ग रुत्र् असलेली बह मभत्रिा होिे. 

 
या मभत्रलिा रोधी ित्र्ाम ळे (antidiuretic principle) रक्िदाब र्ाढिो याचेम ळे आंत्रािंही आक ं चन 

लहरी हनमाि होिाि. 
 
गिाशय संकोचन होरमोनची हक्रया ही म ख्यिः सगिव गिाशयार्र (gravid uterus) होिे. पि 

गिाशयाि गिव नसल्यास त्यार्र होिारी हक्रया ही फार क्षीि असिे. गरोदरपिाि स रर्ािीला याची 
गिाशयार्र होिारी हक्रया फार सौम्य असिे र् त्याम ळे गिवपाि होि नाही. पि प्रसभिीि मात्र याची हक्रया 
िीव्र असिे र् मग गिाशय आक ं चने जोराने यार्यास लागिाि. 

 
पििांड स्त्रावािे णनयांिि (control of secretions of neurophypophysis) : अधििेक र् 

अध्यहक्ष कें द्र यापंासभन हनघालेले प ष्ट्कळसे मज्जािंिभ पीयभष गं्रथीच्या पिखंडाकडे जािाि. िेव्हा ंया िागाच्या 
स्त्रार्ाचे हनयंत्रि या मज्जािंिभंकडभन केले जािे. अधिेिक हर्कृहिम ळे जर मज्जािंिभंचा मागव ि टला, िर हा 
पिखंड फार कृश होिो. ज्या प्रमािे शहररािील इिर हठकािची मज्जािंिभंची टोके रासायहनक पे्रषक 
(chemical transmitters) हनमाि करिाि. िशाच प्रकारे या पिखंडाच्या न्यभरोस््लआ पेशीही रासायहनक 
पे्रषक हनमाि करिाि. इिर हठकािी या रासायहनक पे्रषकाचंी हक्रया स्थाहनक असिे, पि या िागािंील 
पेशींनी हनमाि केलेले रासायहनक पे्रषक रक्िामध्ये शोहषले जािाि र् त्याचंा शहररािील इिर िागार्र 
पहरिाम होिो. 

 
पीयषू ग्रांथीच्या अग्र िांडातील स्त्रावाणधक्य ककवा स्त्राव न्यनूत्व यामुळे णनमाि होिाऱ्या 

लक्षिमाणलका (clinical syndromes). 
 

कायाणधक्य 
(Hyperfunction) 

 
पीयभष गं्रथीच्या अग्रखंडाचे कायाहधक्य हे इओहसनरागी (eosinophilic) ककर्ा िस्म रागी 

(basophilic) पेशींच्या अहधक्याम ळे होिे, र् ज्या हनरहनराळ्या लक्षिमाहलका हनमाि होिाि, त्या कोित्या 
िरी एका प्रकारच्या पेशीिील स्त्रार्ाहधक्याम ळे होय. 
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इओहसन रागी पेशींच्या कायाहधक्याम ळे महाकायिा र् ॲक्रोमेगहॅल हे रोग होिाि. िस्मरागी 
पेशींच्या कायाहधक्याम ळे क कशग लक्षिमाहलका (cushing’s syndrome) हनमाि होिे, र् िी 
उपरृ्क्कप्रान्िस्थाच्या कायाहधक्याि र्र्मिली आहे. 

 
महाकायता व ॲकोमेग्याली 

(Gigantism and Acromegaly) 
 
पीयभष गं्रथीच्या अग्रखंडाच्या अम्लरागी पेशींच्या अहिर्हृद्धम ळे (hyper plasia) महाकायिा र् 

ॲक्रोमे्याली रोग होिाि. ही अहिर्ृहद्ध जर बालर्याि अंिर्वधी अस्स्थकाडंाला हमळण्यापभर्ी झाली िर 
महाकायिा होिे. पि िेच जर प्रौढ र्याि अिंर्वधी अस्स्थकाडंाला जोडली गेल्यानंिर ही अहिर्ृहद्ध झाली, 
िर ॲक्रोमे्याली हा रोग होिो. 

 
काही रो्यािं शरीरर्धवक होरमोन चे स्त्रार्ाहधक्य हे फार लहान अशा अम्लरागी गं्रर्थयब वबाम ळे 

(acidophilic adenoma) होिे. पि हे गं्रर्थयब वद इिके लहान असिे की पीयभष गं्रथीचे जर एकापाठोपाठ 
छेिद घेिले, िरच िे समजभन येिे. पि सामान्यिः ही गाठ पयाहिका किि (wall of the sella) हझजर्भन 
टाकण्या एर्ढी (erode) मोठी असिे. 

 
महाकायता : आिापयिंि ज्या रो्याबंद्दल माहहिी हमळालेले आहे, त्यािंील बह िेक प रुष आहेि. ही 

शहरराची अहिर्ाढ बालर्यािंच स्पष्ट व्हार्यास लागिे, र् र्याच्या अकराव्या ककर्ा बाराव्या र्षीच शहरराची 
उंची, र्ाढ र् िाकद एकाद्या राक्षसासारखी असिे. एजलबॅक याने र्र्मिलेला राक्षस हा िेराव्या र्षीच सर्व 
हॉलंडमध्ये िाकदर्ान होिा. याि अस्स्थ र् स्नायभ याचंी अहिर्ाढ होिे र् उंची साि िे आठ फ टापयिंि 
र्ाढिे. हािापायाचंी हाडें ही धडाच्या हाडाचं्या मानाने ज्यास्ि र्ाढिाि र् दोन्ही हाि पसरल्यानंिरची 
लाबंी ही उंचीपेक्षा ज्यास्ि असिे. जर प्रौढ र्यािही पीयभष गं्रथीचे स्त्रार्ाहधक्य चालभ  राहहले िर 
ॲक्रोमे्यालीची लक्षिे हदसार्यास लागिाि. 

 
ॲक्रोमेग्याली : हा रोग दोन प्रकारे हद्गोचर होिो : १. अंिःस्त्रार्ी लक्षिमाहलका (endocrine 

syndrome). याि स्त्रार्ाहधक्याची लक्षिे हदसभन येिाि; २. मज्जािंिभजन्य लक्षिमाहलका (neurological 
syndrome). ही हाडाच्या खोबिीि गाठीची र्ाढ झाल्याम ळे दाब पडभन हनमाि होिे. 

 
अांतःस्त्रावी लक्षिमाणलक : अंिर्वधीची जोडिी झाल्यार्र या शरीर्धवक होरमोन चे स्त्रार्ाहधक्य होि 

असल्याम ळे, हाडाचंी अहिर्ाढ होिे शक्य नसिे. पि याची महत्र्ाची गोष्ट म्हिजे शहरराच्या सीमान्ि 
टोकाचंी होिारी रृ्हद्ध. उदा. हाि, पाय, नाक, र् जबडा. काही रो्यािं हजिेचीही फार रृ्हद्ध होिे, र् िी 
िोंडाच्या पोकळीच्या मानाने फार मोठी असल्याम ळे, हिच्यार्र दािाचें ठसे उमटिाि. काही रो्यािं या 
हजिेच्या अहिर्हृद्धम ळे बोलिे र् अन्न चर्वि करिे कठीि जािे. 

 
हाडे हर्रळ होिाि; पि ही हर्रळिा अस्स्थिगं होण्या एर्ढी फार प्रमािार्र नसिे. 
 
प ढे स्नायभि अशक्ििा र् थकर्ा येिो. पि ही अशक्ििा र् थकर्ा, शरीरर्धवक होरमोन च्या 

आहधक्याम ळे नसभन, मध मेह ककर्ा कंठस्थकपडस्त्रार्ाहधक्य यासारख्या आन षंहगक रोगाम ळे होय. 
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हस्त्रयािं स रर्ािीची लक्षिे म्हिजे सभक्ष्मािवर् (hypomenorrhoca) र् अनािवर् र् त्याच बरोबर 
संिोगेच्छा नाहहशी होिे, र् प रुषािं नप संकत्र् होय. 

 
मज्ातांतूजन्य लक्षिमाणलका : ही र्ाढि जािाऱ्या गाठीचा दाब पडभन हनमाि होिे. जर गाठ र्रच्या 

बाजभस र्ाढि गेली िर अहक्ष स्र्ास्स्िकार्र (optic chiasma) दाब पडभन दृहष्टहर्कृहि (Visual 
Disturbances) हनमाि होिे. जर गाठ बाजभकडे र्ाढि गेली िर मेंदभपासभन हनघालेल्या हिसऱ्या, चौर्थया, 
पाचव्या र् सहाव्य मज्जिंिभचा र्ध (paralysis) होिो. 

 
र्ारंर्ार िीव्र डोके द खिे. पि या डोकेद खीच्या कारिाची मात्र चागंल्या प्रकारे हममासंा लार्िा 

आलेली नाही. 
 
दहा एक र्षापयिंिच्या हनरहनराळ्या काळाच्या कायाहधक्यानंिर हळभहळभ पीयभष गं्रथीच्या 

स्त्रार्न्यभनिेची लक्षिे हदसार्यास लागिाि, र् रोगी प ढे साधारिपिे दहा एक र्षांि मरिो. प ष्ट्कळ रो्यािं 
मध मेह होिो र् िो इन्स्य हलनने िाब्याि आििे फार कठीि जािे. याि कंठस्थकपडस्त्रार्ाहधक्य हा सर्व 
सामान्यपिे हदसभन येिारा उपद्रर् होय. 

 
णिणकत्सा : रेहडयम हचहकत्सा ही उत्तम. कारि अम्लरागी पेशीर्र रेहडयमचा चागंला उपयोग 

होिो. ॲहक्रमेघ्यालीच्या रो्यारं्र शस्त्रहक्रया करिे फार धोक्याचे असिे. जर दृहष्टर्र पहरिाम होि असेल 
िर शस्त्रहक्रया करिे आगत्याचे असिे. 

 
कायशन्यनूत्व 

(Hypofunction) 
 
पीयभष गं्रथीच्या कायव हानीम ळे हनमाि होिाऱ्या लक्षिमाहलकेची हनरहनराळी कारिे संिर्िाि. पि 

स्त्रीरोगाचं्या दृष्टीने पाहहल्यास “हसमण्ड रोग” (Simmond’s disease) महत्र्ाचा होय. जर पीयभष गं्रहथ 
स्त्रार्न्यभनत्र् बालर्याि हनमाि झाले, िर “पीयभष गं्रहथजन्य र्ामनिा” (pituitary dwarfism) हनमाि होिे. 
अध िेिक–पीयभष गं्रथीच्या कायवन्यभनत्र्ाम ळे हनमाि होिारी “फ्रॉहलक लक्षिमाहलका” (Frohlich’s 
syndrome) प ढे र्र्मिली आहे. 

 
प्रसवोत्तर पूिश पीयषू ग्रांणथ स्त्रावन्यनूत्व, णसमण्ड रोग, शीहि लक्षिमाणलका 

(Post partum pan hypopituitarism, Simmond’s disease Sheehan’s Syndrome) 
 
हसमण्ड याने हा रोग प्रथम सन १९१४ मध्ये प्रािघािक द ःस्स्थहि (fata cachexis) म्हिभन र्र्मिला, 

हस्त्रयािं हा प्रसभिीनंिर प्रसर्ोत्तर मज्जाघािाम ळे (Post partum shock) होिो. पि प्रसर्ोत्तर 
मज्जाघािाम ळच का, र् इिर कारिानंी मज्जाघाि होऊन, पीयभष गं्रथीचा कोथहर्नाश (necoris) का न 
व्हार्ा, याला यो्य असे उत्तर हमळभ शकि नाही. 

 
हसमण्डने या कोथहर्नाशाचे कारि पीयभष गं्रथीच्या रक्िर्ाहहन्या ंशल्यहर्रुद्ध झाल्याम ळे (embolic 

occlusion) होिे असे प्रहिपाहदले. पि याच रक्ि र्ाहहन्या ंशल्यार्रुद्ध का व्हाव्या र् िेही प्रसर्ोत्तर िीव्र 
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रक्िस्त्रार्ानंिर कसे होिे हे सागंिे फार कठीि आहे. हल्ली असे धरले जािे की पीयभष गं्रथीला प्रािर्ायभचा 
प रर्ठा न झाल्याम ळे (anoxia) कोथहर्नाश होिो. 

 
पीयभष गं्रहथ बारीक होिे र् हिचे र्जनही कमी होिे. पीयभष गं्रथीच्या अग्रखंडािील 

कंठस्थकपडोते्तजक स्त्रार्ाच्या अिार्ी, कंठस्थकपड कृश होिो, र् त्याचा आकार नेहमीच्या आकाराच्या 
अध्यार्रही येिो. त्याचप्रमािे उपरृ्क्कोते्तजक स्त्रार्ािार्ी, उपरृ्क्क प्रान्िस्था कृश होिो. 

 
जनन गं्रहथ पे्ररक होरमोन स्रर्ि नाहहसा होिो र् त्याम ळे बीजकोश कृश होिाि. ईस्रोजेन र् 

प्रोजेस्टेरॉन हनमाि व्हार्याचे थाबंिे. गिाशयाचे शरीर, ग्रीर्ा योनी र् योहनबाह्य िाग कृश होिाि. योनीच्या 
अंिःत्र्चेच्या आच्छादक उपकलेिील (Vaginal epithelium) ्लायकोजेन नाहहसा होिो, डॉडरहलन जंिभ 
(Doderlein’s bacilli) र्ाढेनासे होिाि र् योनीची प्रहिक्रया अल्कधमी होिे. 

 
लक्षिें : याचे पहहले लक्षि म्हिजे स्िनािं दभध हनर्ममिी न होिे. स्िन हलबहलबीि र् हरिे असिाि. 

आहि फार जलद बारीक होिाि. िीव्र रोगािं रक्िल्पशकव रेची (hypoglycaemia) लक्षिे हदसभन येिाि. 
याि अशक्िपिा येिो. रोगी हळभहळभ बरा होिो. रोगी आस्िे आस्िे उठभन बसार्यास र् इकडे हिकडे 
हफरार्यास लागिो र् या पहरस्स्थिीि कैक र्षें राहािो. 

 
िीव्र प्रकाराि अनािवर् हे प्रसभहिपासभन असिे. पि सौम्य प्रकाराि, हळभहळभ पि प ष्ट्कळ काळाने, 

अगदी थोडा असा माहसकस्त्रार् हदसार्यास लागिो, गिाशय फार लहान होिो र् हळभहळभ बाह्यजननेंहद्रयेंही 
कृश व्हार्यास लागिाि. जघनस्थ (pubic) र् काखैंिील केस गळिाि, पि डोक्यार्रील र् ि रं्ईचे केस 
मात्र गळि नाहीि. संिोगेच्छा अहजबाि नसिे. 

 
जरी फार अशक्ििा असली, िरी रो्याचे र्जन कमी होि नाही. त्याम ळे हा रोग “चेिाजन्य 

अरुहच”, या रोगापासभन हनराळा दाखहर्िा येिो. प ष्ट्कळशा रो्याि रक्िदाबन्यभनत्र् (low-blood 
pressure) असिे. कंठस्थकपडाच्या कृशिेम ळे रो्याला थंडी सहन होि नाही. न्यभनिम चयापयाचे प्रमाि 
(basal metabolic ratio) २५ टके्क ककर्ा त्याहीपेक्षा कमी असिो. काहीर्ळेा रक्िािील कोलेस्टेरॉलचे 
प्रमाि र्ाढण्याचा सिंर् असिो. काहीि सर्ांगीि घनशोथाची (myxoedema) लक्षिे हदसभन येिाि. 
उपरृ्क्ककृशिेम ळे मभत्राि १७-केटोस्टेरॉड हदसभन येि नाहीि. सामान्यिः अल्पक्रोमी पंड रोग 
(Hypochromic anaemia) असिो र् काहींि याबरोबर इओहसनरागी श्वेिपेशींची रृ्हद्ध झाल्याचे हदसभन 
येिे. रोग हळभहळभ र्ाढि जािो र् िीव्र अशक्ििा येिे. रोगी उदासीन बनिो र् आजभबाजभला काय चालले 
आहे याकडे त्याचे लक्ष नसिे. 

 
व्यवच्िेदक णनदान : जर रोग सौम्य असेल, िर प ष्ट्कळ र्ळेा ं हसमण्ड रोगाच्या हनदाना ऐर्जी, 

पंड रोगाचे हनदान केले जािे. हा रोग चेिाजन्य अरुहच र् सर्ांगीि घनशोथ या दोन रोगापंासभन मात्र 
हनराळा दाखहर्िा आला पाहहजे. 

 
िेताजन्य अरणि (Anorexia nervosa) हा रोग साधारििः अप्रसर्ा हस्त्रयािं हदसभन येिो. याि 

र्जन फार कमी होिे. जननेंहद्रयािं फरक होि नाहीि, िी नेहमी सारखीच असिाि. काहीर्ळेा ंअनािवर् 



 

 

अनुक्रमणिका 

असिे. जघनस्थ र् काखेिील केस गळि नाहीि;र् म त्रािील १७-केटो स्टेरॉइडचे प्रमाि नेहमी एर्ढे 
असिे. 
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सवांगघनशोथ : (Myxoedema) : फे्रशर आहि स्स्मथ याचं्या इन्स्य हलन सहहष्ट्ि िा कसोटी 

(insulin tolerance test) र्रून हसमण्ड रोगापासभन सर्ांगघनशोथ हनराळा दाखहर्िा येिो. या कसोटी 
पभर्ी चार हदर्स रो्याच्या आहाराि ३०० िे ४०० गॅ्रम कबोदकें  (carbohydrates) असार्यास पाहहजेि. 
कसोटीपभर्ी एक हदर्स हनराहार रक्िािंील शकव रेचे (fasting capillary blood sugar) प्रमाि पहािाि. 
नंिर हशरेिभन इन्स्य हलनची ठराहर्क मात्रा देिाि, र् रक्िािील शकव रेचा आलेख पहािाि. रोगरहहि 
मािसाि रक्िािील शकव रेचे प्रमाि, दोन िासािं हनराहार शकव रेच्या ५५ टके्क पेक्षा खाली उिरिे. हसमण्ड 
रोगाि हे खाली उिरिे नेहमी एर्ढे असिे, पि हनराहार रेषेपयिंि येण्यास मात्र र्ेळ लागिो र् िे दोन 
िासाचं्या अखेरही होि नाही. मभलिभि संर्ांगघनशोधािं हे खाली उिरिे अगदी सार्काश होिे, र् 
कहमिकमी अंश होण्यास इजेक्शन हदल्यानंिर कहमिकमी एक िास लागिो 

 
णिणकत्सा : हपयभष गं्रथीच्या अग्रखंडािील जनन गं्रहथ पे्ररक (gonadortophic) होरमोन 

देण्यापासभन काहीही फायदा होि नाही. प रुष होरमोन देण्यापासभन फार फायदा होिो. याकहरिा रोज 
मेहथलटेस्टोस्टरॉन १५ िे ३० हम. गॅ्रम र्ड्या द्याव्या पहरिाम प ष्ट्कळकाल हटकण्याकहरिा टेस्टोस्टेरॉन 
इंप्लॅन्टचा उपयोग करिाि. 
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वामनता 
(Dwarfism) 

 
र्ामनिा होण्याची हनरहनराळी कारिे संिर्िाि. ही कारिें म्हिजे पीयभष गं्रथीच्या अग्रखंडाचा 

जािज अिार्, ककर्ा िीव्र संसगव र्ा असाध्य अब वद याम ळे होिारा नाश, ककर्ा कंठस्थकपडाच्या जािज 
अिार्ाम ळे अर्ट र्ामनिा होिे. याचे हिसरे कारि म्हिजे उपास्स्थ अहर्कसन (Achondroplasia) रोग. 

 
णपयषू ग्रांणथज वामनता : (Pituitary Dwarfism) : या रोगाच्या जािज प्रकाराि बाल्यार्स्थेपासभनच 

र्ाढ ख ंटलेली असिे. स्र्सपंाहदि प्रकाराि (acquired form) प्रथम नेहमी प्रमािे र्ाढि असलेले मभल, 
िीव्र सासंर्मगक रोगानंिर ककर्ा करोहट-ग्रसनीअब वद (cranio-pharyngioma) हनमाि झाल्याम ळे, त्याची 
र्ाढ एकाएकी थाबंिे. 

 
या र्ामनाची िन  बालसदृश असिे. उंची चार फभ ट ककर्ा त्याहीपेक्षा कमी असिे. शहरराचा र्रचा 

अधािाग हा खालच्या िागापेक्षा लाबं असिो र् दोन्ही हाि पसरल्यानंिरची लाबंी ही उंची पेक्षा कमी असिे. 
हाि र् पाय आखभड असिाि. 

 
अन षंहगक कलग हर्हशष्ट ख िा हद्गोचर होि नाहीि र् यौर्नारंिकाली लैहगक र्ाढ होि नाही. 

मानहसक र्ाढ मात्र ख ंटलेली नसिे. 
 

ॲणडपोझोजेणनटॅणलझम (फ्रॉहलक लक्षिमाहलका) 
(Adiposogenitalism – Frohlich’s syndrome) 

 
हर्हशष्ट िागाि चरबी संचय, अस्स्थपजंराची सदोष र्ाढ र् जनन गं्रहथपे्ररक होरमोन चे न्यभनत्र् यानंी 

य क्ि असा रोग. ही अधििेक-पीयभष गं्रथी (hypothalamica-pituitary) हर्कृहि असभन, जननगं्रहथपे्ररक 
न्यभनत्र् हे पीयभष गं्रथीच्या अग्रखंडिील कायवकारी पेशींच्या नाशाम ळे होिे. िर मेदोरृ्हद्ध ही अधििेक 
हर्काहरि झाल्याम ळे होिे. पीयभष गं्रहथि ककर्ा हिच्या आसपास रक्िस्त्रार्, अब वद, सजल गं्रथी (cyst) ककर्ा 
संसगव ही कारिे संिर्िाि. 

 
मेदोरृ्हद्ध ही कहटप्रदेशाच्या हठकािीच मयाहदि असिे, र् िी म ख्यिः हनिंब, माडं्या, मदनाचल 

(Mons. Veneris) र् उदराचा खालचा िाग या हठकािीच हदसभन येिे 
 
याि जननेंहद्रयाचे अल्पहर्कसन (genital hypoplasia) असभन, ऋि दशवन (menarche) फार 

हर्लंहबि असिे. याि प ंर्त्ता (virilism) मात्र हनमाि होि नाही. अस्स्थपजंराची सदोष र्ाढ, ही रोग हनमाि 
होण्यापभर्ी हकिी प्रमािाि अस्स्थपजंराची र्ाढ झालेली आहे यार्र आर्लंबभन राहािे. जर अंिःकरोहट अब वद 
(intracranial tumour) असेल, िर हशरःशभल, दृहष्टहर्कृहि (Visual disturbances) र् इिर अंिःकरोहट 
िाराहधक्याची लक्षिे हदसभन येिाि. मभत्रािंगवि ईस्रोजेन र् जननगं्रहथपे्रहरका (gonadotrophin) याचें 
प्रमाि घटिे. फ्रॉहलक लक्षिमहलकेचे रोगी हे फार ससंगवक्षम (susceptible to infection) असिाि असे 
समजले जािे. 
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णिणकत्सा : जर स रर्ािीला अब वदार्र शस्त्रहक्रयाकरून िे काढभन टाकिा येिे शक्य असेल िर, 
नाहीिर रोगाची हचहकत्सा समाधान कारक नाही. जर जनन गं्रहथपे्ररक होरमोन चे न्यभनत्र् असेल 
(hypogonadism) िर दरमाहस ईस्रोजेन हचहकत्सा (cyclic oestrogen therapy) देिाि. 

 
बीजकोश 

(Ovaries) 
 
बीजकोश रिना (Anotomy) : याची संपभिव माहहिी प्रकरि ३५ मध्ये हदली आहे. 
 
ऊतक णवज्ञान (Histology) : बीजकोश हा प्रान्िस्था (cortcal) र् अन्िःस्था (medulla) अशा 

दोन िागानंी बनलेला आहे. भ्रभिीय उपकला (germinal epithelium) ककर्ा श्वेि कंच क (tunica 
albuginea) याम ळे प्रान्िस्थाचा पृष्ठिाग पाढं रका हदसिो. बीज कोशाचा प्रान्िस्था हा िकभव  पशींच्या 
(spindle cells सधंानक पेशीजालाने बनलेला असभन, त्याि हर्कासाच्या हनरहनराळ्य अर्स्थेिील बोजपेशी 
(graafian follicles) र् त्याचप्रमािे हर्कहसि होि असिारे र् प्रहिगामी (regressing) गिवरक्षक (corpora 
lutea) इिःस्ििः हर्ख रलेले हदसभन येिाि. 

 
अन्तःस्था हा सैलसर सधंानक पेशीजाल, अनैस्च्छक स्नायिंिभ (smooth muscle fibres) र् 

लर्हचक िंिभ, लहसकार्ाहहन्या आहि रक्िर्ाहहन्या यानंी बनलेला असिो. 
 
बीजपेशी र् गिवरक्षक याचें सहर्स्िर र्िवन करिे फार महत्र्ाचे आहे. 
 
ग्राणफअन पुटक (Graafian follicle) : लहान म लीच्या बीजकोशाच्या प्रान्िस्थाच्या अगदी आिंील 

िागाि प ष्ट्कळशा आद्य बीजपेशी (primordia follicles) हदसभन येिाि. प्रजोत्पादनाच्या कालाि या र्र 
येिाि. प्रजोत्पादनाच्या कालाि यार्र साहंगिलेल्या आद्य बीजपेशी कमी कमी होि जािाि. ही आद्य 
बीजपेशी, मध्ये जननपेशी (germ cell) र् िोंर्िाली घन पेशींचा थर यानंी बनलेली असिे. या 
बाह्यस्िरालला “दािेदार कला” (membrana granulisa) म्हििाि. 

 
िारुण्य कालापासभन बीजकोशाच्या प्रान्िःस्थाि बीजपेशी र् गिवरक्षक हे हर्कासाच्या हनरहनराळ्या 

अर्स्थािं असिाि, त्याचप्रमािे आक्रसलेल्या बीजपेशी (atrasia folliculi), श्वेिकपड (corpora 
albicuntia) र् िंि ल कपड (corpora fibrosa) हदसभन येििाि. 

 
पक्वार्स्थेि असिाऱ्या बीजपेशींर्र (maturing follicle) बाह्यर्षे्टन (theca externa) र् 

आन्िरर्षे्टन (Theca interna) अशी सधंानक पेशीजालाची दोन अर्रिे असिाि. बाह्यर्षे्टनाला 
शहररहक्रयात्मक असे कोििेही कायव नसिे. र् िे बीजकोशाच्या पंजरापेक्षा (stroma) काही हनराळे नसिे. 
(आकृिी २५). 
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आकृणत २५ : ग्राणफअन पुटकािा सूक्ष्मदशी फोटोग्राफ : 

१. भ् रूिीय उपकला; २. िेत कां िुक; ३. पांजर सांपुट; ४. उपकला आवरि; ५. णवकीिश के्षि; ६. बीज 
पुणटका; ७. अण्डािु; ८. बीज कबदु; ९. पणरबीज कोश िणक्रक. 

 
आन्िरर्षे्टन हे शहररहक्रयात्मक दृष्ट्ट्या फार महत्र्ाचे आहे. कारि गॅ्रन्यलोझा सारखे याचेही 

उत्पत्तीस्थान भ् रूिजन्य (embryonic derivation) आहे. र् िे होरमोन च्या हनयंत्रिाखाली असिे. हर्कास 
पार्िाऱ्या बीजपेशीि या र्षे्टनपेशी रृ्हद्ध पार्िाि. त्या किय क्ि असभन त्याि फारप्रमािाि हलपॉइड द्रव्य 
असिे. बीजपेशींच्या हर्कासाच्या प्रगल्िार्स्थेि या पेशीना र्षे्टन पीि पेशी (theca lutein cells) म्हििाि. 
जशी बीजपेशी पक्व होि जािे, िशी आन्िरर्षे्टन पेशींची कें द्रपराङ्म खं रृ्हद्ध (eccentric proliferation) 
होऊन, िे र्षे्टन शकंभ कार बनिे र् त्याचे हनम ळिे टोक हे नेहमी बीजकोशाच्या पृष्ठ िागाकडे असिे. 
स्रॅस्मनच्या (strassmann) म्हिण्याप्रमािे, या शकं्ककाराम ळे बीजपेशी बीजकोशाच्या शक्य हििक्या 
जर्ळच्या पृष्ठिागाकडे नेली जािे. आन्िरर्षे्टन फार रक्िर्ाहहनीय क्ि (vascular) असभन, ग्रन्यभलोझा 
िोंर्िाली रक्िर्ाहहन्याचें जाळे पसरलेले असिे. 

 
दािेदार कला (Membrana granulose) : जशी बीजपेशींची र्ाढ होिे, िशा दािेदार पेशी घन 

होिाि, र् त्याचें एकार्र एक असे प ष्ट्कळ थर हनमाि होिाि. आन्िरर्षे्टनाजर्ळील पेशीही प ष्ट्कळ थराचं्या 
असभन, त्याही शकंभ सारखा आकार घेिाि र् त्याचें हनम ळिे टोक बीजपेशीच्या कें द्राकडे र्ळलेले असिे. या 
दािेदार पेशींच्या शकंभ ला बीजकोश र्षे्टक (cumulus oophorus) ककर्ा पहरकडबचहक्रका (discus 
proligerus) म्हििाि. बीजाण्ड (ovum) हे पहरकडब चहक्रका हनम ळत्या टोकाजर्ळ असिे, पि 
बीजपेशीच्या पोकळीपासभन मात्र प ष्ट्कळशा पेशींच्या थरानंी अलग ठेर्ले जािे. या पेशींच्या थराला अरीय 
हकरीट (Corona radiata) म्हििाि. गॅ्रन्य लोझामध्ये रक्िर्ाहहन्या नसिाि, र् त्याम ळे त्याला होिारा 
रक्िाचा प रर्ठा हा आन्िरर्षे्टनाच्या रक्िर्ाहहन्याकंडभन हमळिो. 
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बीजपेशीिी पोकळी (Folliculer Cavity) : जशी बीजपेशी पहरपक्व होिे िशी बीजपेशीची पोकळी 
रृ्कद्धगि होिे. या पोकळीि ग्राहफयन प हटका द्रर् या नार्ाचा द्रर्पदाथव असभन, िो होरमोन दािेदार 
पेशींपासभन स्रर्िो, 

 
बीजाण्ड (ovum) : याला एक स्व्हटॅहलनचे आर्रि असभन, त्याि एक कें द्रिाग र् द सरे लहानसर 

कें द्र (nucleolus) असिे. 
 
बीजप्रसर्ाच्या काली बीजपेशी बीजकोशाच्या पष्ठिागाजर्ळ येिे. बीजपेशींिील दाब र्ाढिो. 

बीजपेशींच्या िोर्िालच्या बीजकोशाच्या पृष्ठिागाकडील रक्िर्ाहहन्या दाबल्या जािाि. र् मग 
अरक्ििाजन्य कोथहर्नाश (Ischaemic necrosis) होऊन, िी फ टिे. बीजपेशी फ टल्यार्र बीजकोशाच्या 
पृष्ठिागार्र जी चीर पडिे, त्याि गोठलेल्या रक्िाचा बभच बसिो. बीजपेशींच्या कििीचे हनमीलन होिे र् 
गिवरक्षकाच्या हनर्ममिीस स रुर्ाि होिे. 

 
गभशरक्षक (Corpus Luteum) : गिवरक्षकाच्या हर्कासाच्या चार अर्स्था हदसभन येिाि. १. रृ्हद्ध 

ककर्ा रक्िाहधक्यार्स्था, २. र्ाहहका-र्धवन, ३. पहरपक्विा (maturity), र् ४. ऱ्हास. 
 
१) वृणद्ध वा रक्ताणधक्यावस्था (stage of proliferation or Hyperaemia) : ज्यार्ळेी बीजपेशी 

फ टिे, त्यार्ळेी फारच कमी रक्िस्त्रार् होिो. कारि रक्िर्ाहहन्या अंिरर्षे्टनाच्या पहलकडे गेलेल्या 
नसिाि. र् गॅ्रन्य लोझाही रक्िरहहि (avascular) असिो. स्र्च्छमंडल (zona pellucida) र् पहरकडब 
चहक्रकेच्या काही थोड्या पेशींव्यहिहरक्ि, गॅ्रन्य लोझाच्या सर्वपेशी हनमीलन झालेल्या बीजपेशींि असिाि. 
या अगदी स रुर्ािीच्या अर्स्थेि गिवरक्षकाचा कोश अहि पािळ असभन त्याचे हनमीलन झालेले असिे, र् 
त्याचंा रंग हफकट हपर्ळा असिो, िर पक्व गिवरक्षकाचा रंग गडद हपर्ळा असिो. अजभन िरी दािेदार 
पेशीि हलपॉइड द्रव्य िरले जाि नाही. पि हा जो हफकट हपर्ळा रंग हदसभन येिो िो बह कोिाकृहि 
आन्िरर्षे्टन पेशींि असिाऱ्या हलपॉइड द्रव्याम ळे होय. 

 
२) वाणहकावधशन अवस्था (stage of vascularization) : गिवरक्षक आिा गडद िाबंड्या रंगाचा 

हदसिो. र् िो बीजकोशाच्या पृष्ठिागार्र आल्यासारखा हदसिो. या अर्स्थेि महत्त्र्ाचे िीन फरक होिाि. 
(अ) र्षे्टनाच्या रक्िर्ाहहन्यापंासभन पािळ आर्रिाच्या केशर्ाहहन्या हनघभन त्या गॅ्रन्य लोझामधभन सरळ 
पोकळीकडे (lumen) जािाि. काही केशर्ाहीन्या पोकळीि उघडभन, िी पोकळी रक्िाने िरून काढिाि. 
(ब) दािेदार पेशी रृ्द्धी पार्िाि र् बह कोिाकृिी आकार धारि करिाि. र् त्याि चरबी र् ल्य हटन 
रंगजद्रव्य असिे. (क) र्षे्टन पेशींचा ऱ्हास होिो. त्यािील रंगदं्रव्य नाहहसे होऊन त्या सामान्य सधंानक 
पेशीजालाचे रूप धारि करिाि. रक्िर्ाहहन्याचं्या बाजभने र्षे्टनपेशी आि जािाि र् त्याचेंम ळे आि फाटे 
ियार होऊन मोठाले कप्पे हनमाि होिाि. 

 
३) पक्वतेिी अवस्था (Stage of maturity) : पक्व झालेला गिवरक्षक हा साधारिपिे अधा इचं 

व्यासाचा असभन, िो सामान्यिः बीजकोशाच्या पृष्ठिागार्र असिो. पि काही र्ळेा पृष्ठिागाच्या खालीही 
असिो. कापल्यास, ल्य हटनचा पट टा नागमोडी, रंूद र् प ष्ट्कळर्ळेा हपर्ळ्या रंगाचा असिो. पोकळी लहान 
असभन, त्याि थोडा स्र्च्छ ककर्ा रक्िहमश्रीि द्रर् िरलेला असिो. 
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ल्य हटनचा पट्टा फार रंूद असभन, ल्य हटनपेशी स्थभल, बह कोिाकृहि र् त्याचंा कें द्रिाग गोलाकार 
असभन िो फार कमी प्रमािाि रंग घेिो. त्याि चरबी र् रक्ि रंगजद्रव्य असिे. केशर्ाहहन्याचंी संख्या र्ाढिे. 
आंिरर्षे्टन पेशींचे प्रमाि कमी होिे. र् त्याचें उपकला सदृश पेशींि (epithelioid cells) रूपािंर होिे. 

 
४) ऱ्हास अवस्था (Stage of regression) : र्ाहहकामयिा कमी होिे.र् ल्य हटन पेशींचा आकार 

लहान होिो. त्याि पोकळी हनमाि होिे. र् शरे्टी त्या नाहहशा होिाि. संधानक पेशीजालाची रृ्द्धी होऊन 
पोकळी िरून हनघिे. काहीि पोकळी सजल (cystic) होिे. शरे्टी काचंसम व्यपजनन (hyaline 
degeneration) स रू होिे. र् काही आठर्ड्याि श्वेिकपड (corpus albicans) हनमाि होिो. काही 
महहन्याचं्या अर्धीि त्याचा आकार फार लहान होिो. पि या प्रहिगमर्ार्स्थेच्या शरे्टी शरे्टीही जरी छेद 
घेऊन िपासले िरी त्याच्या कें द्रस्थानी ताांतवधातूजन्य मंडल (fibrotic zone) र् त्याच्या िोर्िाली 
ल्य हटन नागमोडी पट टा हदसभन येिो. 

 
बे्रर्रने (Brewer) होरमोन च्या कायाच्या अभ्यासार्रून असे अन मान काढले की गिवरक्षकाच्या 

व्यपजननाची स रुर्ाि पाळीच्या २२ व्या ककर्ा २३ व्या हदर्शी होिे. ऱ्हेसस जािीच्य माकडाचं्या (Rhesus 
monkey) अभ्यासार्रून कानवरने असे अन मान काढले की आिवर् येण्यापभर्ी दोन िीन हदर्स प्रहिगमनाची 
स रर्ाि होिे. 

 
ईस्रोजेनिे शणररणक्रयाणवज्ञान (Physiology of oestrogen) : नैसर्मगक ईस्रोजेन ही स्टेरॉइड 

संय गे असभन (steroid compounds), त्याचंी रचना प ष्ट्कळशी र्ीयवकपड र् उपरृ्क्कप्रानास्था याि हनमाि 
होिाऱ्या स्टेरॉइड होरमोन शी ज ळिी हमळिी आहे. िे िेल, ईथर र् मद्याकव  याि हर्द्राव्य असभन, पाण्याि 
मात्र अहर्द्राव्य असिाि. 

 
ज्याि ईस्रोजेनचे ग िधमव आहेि (oestrogenic propertion) अशा सर्व पदाथांना ईस्रोजेन ही 

सर्वसाधारि संज्ञा हदली जािे. ईस्रॅहडऑल, ईस्रोन र् ईस्स्रऑल हे िीन ईस्रोजेन होि. ईस्रहॅडऑल हा 
बीजकोशाने हनमाि केलेला मभळ होरमोन असभन, इस्रोन र् इस्स्रऑल हे ईस्रँहडऑलच्या चयापचयापासभन 
ककर्ा त्याच्या उत्सजवनाचा पहरिाम म्हिभन हनमाि होिाि. 

 
जरी स्त्रीच्या बीजकोशािं हनमाि होिाऱ्या ईस्रोजेनच्या रासायहनक स्र्रूपाबद्दल कल्पना नसली, 

िरी ईस्रहॅडऑल, ईस्रोन र् ईस्स्रऑल हे गरोदर हस्त्रयाचें मभत्र र् र्ार (placenta) यापंासभन स्फहटक 
स्र्रूपाि हमळाले आहेि. कदाहचि ही शक्यिा आहे की गरोदरपि र् गरोदरपिाव्यहिहरक्ि अर्स्था याि 
ईस्रोजेनच्या चयापचयाि फरक असेल. इस्रोनपेक्षा ईस्रहॅडऑल हे चार िे आठपट ज्यास्ि कायवक्षम 
असिे. िर ईस्रोन हे ईस्स्रऑलपेक्षा जर्ळ जर्ळ दहापट कायवक्षम असिे. 

 
गेल्या पधंरा र्षाि, ज्याि इस्रोजेनचे ग िधमव आहेि, अशी हकिीिरी रासायहनक सयं गे संकहलि 

केली गेली आहेि. त्यािील फार महत्र्ाची म्हिजे डायएहथलस्स्टस्ल्बस्रॉल, हेक्झेस्रॉल र् 
रायफेहनलक्लोरएहथहलन ही होि. याचें बीजकोशाच्या स्टेरॉइडशी कोित्याही प्रकारचे रासायहनक साम्य 
नाही. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

ईस्रोजेनिे ियापिय (Metabolism of oestrogen) : ईस्रोजेनच्या चयापचयाची मधली अर्स्था 
यकृिाि होिे, याला िरपभर प रार्ा हमळालेला आहे. रक्िाि असिाऱ्या ईस्रोजेनचा फार थोडा िाग मोकळा 
असिो. पि त्याचा प ष्ट्कळसा िाग हा रक्िद्रर्ािंील प्रहथनाशी हनगहडि असिो. ईस्रोजेन हे यकृिाि 
रक्िापासभन हनराळे केले जािाि. यकृिाि त्यािील काही थोड्या िागाचे ईस्रोन र् ईस्स्रऑलमध्ये रूपािंर 
केले जािे, र् उरलेले यकृिािील प्रहकण्र्ानी (hepatic engymes) हनस्ष्ट्क्रय केले जािाि. 
(inactivated). जर यकृि काबवन टेराक्लाराइने हर्षबाहधि झाले, िर हनस्ष्ट्क्रय होण्याचे प्रमाि घटिे. 
त्याच प्रमािे बी जीर्नसत्र्ाची कमिरिा असेल िर हनहक्रय होण्यास आडथळा येिो र् बी जीर्नसत्र् 
हदल्यास िे मभळपदार्र येंिे. 

 
ईस्रोन र् ईस्स्रऑल हे यकृिामधभन हपत्ताि उिरिाि. प ढे िे हपत्त नहलकेर्ाटे बाहेर पडल्यार्र, 

प्रहिहहरिी नीलािं िे परि शोहषले जािाि. क त्रयारं्रील प्रयोगार्रून ही गोष्ट हसद्ध केली गेली आहे. 
 
जसे नैसर्मगक ईस्रोजेनचे यकृिाि जलद चयापचय होिे, त्यामानाने सहंश्लष्ट ईस्रोजेन 

(synthetic oesttogens) हे फार कमी प्रमािाि यकृिाि हनस्ष्ट्क्रय केले जािाि. त्याम ळे िे पोटाि 
हदल्यासही फार काल कायवप्रर्ि राहािाि. स्स्टल  बसे्रॉल र् एहथलईस्रॉईऑल याचंी सापेक्ष ईस्रोजेनीय 
शस्क्ि अभ्याहसली गेली आहे. त्यार्रून एहथलईस्रॅहडऑल हे स्स्टलबसे्रॉल पेक्षा पन्नासपट जास्ि प्रिार्ी 
आहे. 

 
ईस्रोजेनिे कायश (Function of oestrogens) : बालर्याि अगदी थोड्या प्रमािाि ईस्रोजेन हे 

मभत्रामधभन बाहेर फेकले जािाि. पि िे बीजकोशािं हनमाि होिाि ककर्ा उपरृ्क्कप्रान्िस्थािं हनमाि होिाि 
हे हसद्ध झालेले नाही. बालर्याि ईस्रोजेनचा जननेंहद्रयारं्र काही पहरिाम होिो असे हदसभन येि नाही पि 
स्नायभ र् अस्स्थ याचं्या र्ाढीस काही उपयोग होि असार्ा असे र्ाटिे. 

 
यौर्नाि या होरमोन म ळे अस्स्थंची र्ाढ होिे र् या काळाि जी जलद उंची र्ाढिे िी काही अंशी 

पीयभषगं्रथीच्या अग्रखंडाि हनमाि होिाऱ्या शरीरर्धवक होरमोन म ळे र् काही अंशी बीजकोशाि हनमाि 
होिाऱ्या होरमोन म ळे होय. कहटबधंाचंा आकार र् ठेर्ि ही ईस्रोजेन, ॲन्ड्रोजेन याचं्या ग िोत्तरार्र 
अर्लंबभन असिे. प्रौढ स्त्रीचा कहटबंध हा प रुष धार्मजिा (android) ककर्ा स्त्रीधार्मजिा (gynaecoid) असिे 
यार्रच अर्लंबभन असिे. 

 
ईस्रोजेनम ळे पािी र् सोहडयम क्षार बाहेर जाऊ हदले जाि नाहीि, त्याम ळे पेशी बाह्यद्रर्ाचा 

(extracellular fluid) हर्स्िार र्ाढिो. ही गोष्ट रृ्कस्थ नहलकािंभन परि फार मोठ्या प्रमािाि पािी शोहषले 
गेल्याम ळे होिे. ईस्रोजनच्या महत्र्ाच्या हक्रया या जननेंहद्रयारं्र होिाि. 

 
केसाांिी ठेवि (distribution of hair) : रहिहगरीर्र केसाचंी हर्हशष्ट स्त्री सदृश्य ठेर्ि (याि 

केशरेषेची र्रची कड अंिरगोल असिे) र् छािी, हाि आहि माडं्या यारं्र केसाचंा अिार् हे यौर्नाि 
ईस्रोजेनचे प्रमाि र्ाढल्याम ळे होिे. जर ईस्रोजेन -ॲन्ड्रोजेनच्या प्रमािाि फरक झाला िर प रुषाचं्या 
शहररार्रील केसापं्रमािे केसाचंी ठेर्ि होिे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

बाह्यजननेंणद्रये : यौर्नाि ईस्रोजेनचे कायव र्ाढि जाि असल्याम ळे स्थभल िगोष्ठाचंी र्ाढ होिे. 
लघ िगोष्ठही रृ्द्धी पार्िाि. त्याचप्रमािे योनीकलगाची र्ाढ होऊन िे िाठरक्षम (erectile) बनिे. 

 
योणन : ईस्रोजेनच्या पहरिामाम ळे यौर्नाि योनीची लाबंी र् आकार र्ाढिो स्त्रीच्या आय ष्ट्याच्या 

हनरहनराळ्या काली, योनीच्या आच्छादक पेशीजालार्र ईस्रोजेनचे हनरहनराळे पहरिाम होिाि. नर्जाि 
बालकािं योनीचा आच्छादक पेशीजाल फार जाड असिो. कारि त्याला र्ारेमधभन मािेचे ईस्रोजेन फार 
प्रमािाि हमळि असिाि. पि एका आठर्ड्याि आच्छादक पेशीजाल पािळ होिो. र् सबंध बालर्याि िो 
िसाच रहािो. ऋि प्राप्िीपासभन िो आिवर्हनर्ृत्ती पयिंि आच्छादक पेशीजाल हा प ष्ट्कळ थराचंा बनलेला 
असभन, त्याि दरमाहस फरक होिाि. 

 
माहसक पाळीच्या द सऱ्या ककर्ा हिसऱ्या हदर्सापासभन बीजपेशी (follicle) हर्कसीि व्हार्यास 

लागिे. या कालािील इस्रेजेनच्या काही प्रमािाि चालिाऱ्या कायाम ळे योनींच्या आच्छादक 
पेशीजालािील प ष्ट्कळशा पेशी या िस्मरागी असिाि. त्याचप्रमािे त्याि प ष्ट्कळ श्वेिपेशी र् घट ट श्लेष्ट्मा 
असिे. (प्लेट १२). जसजशी बीजपेशी पक्व व्हार्यास लागिे, िसिसे त्यापासभन इस्रोजेन स्त्रर्ण्याचे 
प्रमाि र्ाढि जािे र् हे शस्ल्किपेशींच्या (cornified cells) र्ाढि जािाऱ्या संख्येर्रून समजभन येिे. आिा 
जंिभ (bacteria) र् श्वेिपेशी याचें प्रमाि प ष्ट्कळ कमी होिे र् श्लेष्ट्माही पाण्यासारखी पािळ र् फार प्रमािाि 
असिे. जसा बीजप्रसर्काल जर्ळ येिो, िसे फार थोड्या प्रमािाि बीजकोशािंभन प्रोजेस्टरॉन रत्रर्ला 
जािो. र् यार्ळेी सभक्ष्म छेद घेऊन िो िपासल्यास त्याि प ष्ट्कळ गळ न पडलेल्या पेशी हदसभन येिाि. र् 
त्यािील प ष्ट्कळाचं्या कडा आि र्ळलेल्या हदसभन येिाि. (प्लेट १३). बीजप्रसर्काली काही थोडा काल 
इस्रोजेनचे प्रमाि घटिे. यार्ळेी योनीिील स्त्रार् काचंपट टीर्र घेऊन िपासल्यास, त्याि थोड्या ककर्ा 
प ष्ट्कळ लालपेशी हदसभन येिाि. गिवरक्षक त्र्हरि हर्कसीि होिे आहि ईस्रोजेन र् प्रोजेस्टेरॉन याचंी 
हनर्ममिी याम ळे प ष्ट्कळ पेशी गळभन पडिाि. र् त्या गठ ठा करून र् द मडलेल्या असिाि (प्लेट १४). 

 

 
योहन लेप. बीजकोश पहरर्िने आहि होरमोन पािळ्या यामधील परस्पर संबध 

प्लेट १२. १३. योणन लेप, बीजकोश पणरवतशने आणि होरमोन पातळ्या यामधील परस्पर सांबांध (Courtesy : Dr. P. 
N. Shah, Indian Cancer Research Centre, Bombay) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
 
ज्यार्ळेी गिवरक्षकाचे कायव कळसाला पोहोचलेले असिे त्यार्ळेी प्रोजेस्रेरॉनचा जोर जास्ि 

असिो. यार्ळेी रृ्हद्धपेक्षा (proliferation) पेशी फार जलद गळभन पडिाि. हा स्त्रार् जर काचंपट टीर्र 
घेऊन िपासला, िर त्याि शल्कीि पेशींचे प्रमाि कमी होिे र् इिर अशल्कीि पेशींचे (non-cornified 
cells) प्रमाि र्ाढिे यार्रून समजभन येिे. गळभन पडलेल्या पेशी, शे्विपेशी, जंिभ र् श्लेष्ट्मा हे सर्व एकत्र 
गोळा होिे, हे या अर्स्थेचे रै्हशष्ट्ठ्य होय. (प्लेट १५). जसे गिवरक्षकाचे आक ं चन व्हार्यसा लागिे, िसे 
होरमोन च्या हनर्ममिीचे प्रमाि घटिे. त्याम ळे आच्छादक पेशीजालाचे खंड पडार्यास लागिाि. र् मग 
काचंपट टीर्र घेिलेल्या स्त्रार्ाि मधल्या र् खोल थरािील पेशी हदर्ासयास लागिाि. क्वहचि र्ळेा 
गिाशयान्िः स्िराच्या पेशी हदसभन येिाि. 

 

 
प्लेट १४. १५. योनीलेप, बीजकोश पणरवतशने आणि होरमोन पातळी यामधील सांबांध (Courtesy : Dr. P. N. Shah, 

Indian Cancer Research Centre, Bombay) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
 
ईस्रोजेन प्रिारं्ाम ळे योनीच्या आच्छादक पेशीजालाि ्लायकोजेन साठहर्ले जािे. प्रौढािं हे 

योनीि असिारे ्लायकोजेन, यकृिाच्या खालोखाल असिे. त्याचे सर्वसाधारि प्रमाि २-३ टके्क असिे. 
्लायगोजेनचे सगळ्याि जास्ि कें द्रीकरि हे मधल्या स्िराि असिे. र् पृष्ठिागार्रील स्िराि िे कमी 
प्रमािाि असिे. नेहमीची PH ४ िे ५ ही अम्लिा, ्लायकोजेनचे ्ल कोजमध्ये रूपािंर होऊन, र् नंिर 
त्यार्र डॉडरलेनच्या दंडािभची (Doderlein’s bacilli) हक्रया होऊन, लॅक्टीक आम्ल हनमाि झाल्याम ळे 
होिे. 

 
गभाशय ग्रीवा : यौर्नाि ग्रीर्चेी र्ाढ ही ईस्रोजेनच्या प्रमािार्र अर्लंबभन असिे. पि 

ईस्रोजेनच्या उद्दीपनाने ग्रीर्चेी होिारी र्ाढ ही गिाशयाच्या र्ाढीपेक्षा प ष्ट्कळ कमी असिे,. माहसक पाळीि 
ईस्रोजेनचा ग्रीर्ामागाच्या स्िंिाकार आच्छादक पेशीजालार्र पहरिाम होिो. त्याचप्रमािे ग्रीर्ाच्या 
श्लेष्ट्माचे प्रमाि र् त्याचे रै्हशष्ट्ठ्य यार्रही पहरिाम होिो. बीजपेशी अर्स्थेि (Follicular phase) 
स्िंिाकार पेशी उंच होिाि. त्याचंा कें द्रिाग लाबंट होिो र् मध्याकडे सरकिो. पेशीि हनमाि झालेल्या 
श्लेष्ट्मेम ळे पेशीचा मोकळा पृष्ठिाग फ गिो. र् कडा अहनयहमि होिे. माहसकपाळीच्या हनरहनराळ्या 
अर्स्थािं, ग्रीर्चे्या श्लेष्ट्मेचे प्रमाि र् िीची घंनिा (consistency) याि बदल होि असिो. र् 
बीजप्रसर्ाच्या र्ळेी श्लेष्ट्मा स्र्च्छ र् पाण्यासारखी पािळ होिे. त्याम ळे श क्रािभंच्या हालचालीना र् त्याचं्या 
जीर्नक्षमिेला मदि होिे. 

 
गभाशयान्तःस्तर (Endometrium) : आच्छादक पेशीजाल, पंजर र् रक्िर्ाहहन्याचें घटक 

(Vascular components) याि दरमासी होिारे फरक स्पष्टपिे हदसभन येिाि. हे होिारे फरक, प्रकरि ८ 
मध्ये संपभिवपिे र्र्मिले आहेि. 

 
गभाशयािे स्नाय ू : यौर्नाि गिाशयाच्या स्नायभंची होिारी र्ाढ, गरोदरपिाि स्नायभंची होिारी 

रृ्हद्ध (hypertrophy) र् गिाशयाच्या स्नायभंचे सकंोच यार्र इस्रोजेनचा अहधकार चालिो. 
 
बीजवाणहन्या : गिाशयान्िःस्िराप्रमािे, बीजर्ाहहन्याचं्या अिंःत्र्चेिही प्रहिमासी पहरर्िवने होि 

असिाि (cyclic change). आिवर्ाि आच्छादक पेशीजालाच्या रोमक उपकला पेशी (ciliated epithelial 
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cells) आखभड असिाि. र् आिवर्ानंिरच्या अर्स्थेि त्या हळभहळभ उंच व्हार्यास लागिाि. 
गिाशयान्िःस्िराप्रमािे बीजर्ाहहन्याचं्या अंिःत्र्चेच्या पेशींिही आिवर्पभर्व अर्स्थेि स्त्रार्जन्य पहरर्िवने 
(secretory changes) हदसभन येिाि. गिाशयान्िः स्िराच्या अहिर्हृद्धप्रमािे ((hyperplasia). ज्याि, 
ईस्रोजेनस्त्रार्ाहधक्याम ळे द स्ष्ट्क्रयाकारी रक्िस्त्रार् होिो, अशाि बीजर्ाहीन्याचं्या अंिःत्र्चेच्या पेशी उंच र् 
रोमक होिाि. र् स्त्रार् हक्रयेचे (secretory activity) कोििेहीचीन्ह हदसभन येि नाही. हे हदसभन येिारे 
फरक र् त्याचबरोबर स्त्रार् हक्रयेचा अिार् यार्रून ईस्रोजेनीय उद्दीपन र्ाजर्ीपेक्षा जास्ि र् 
प्रोजेस्टेरॉनच्या प्रिार्ाचा अिार् दशवहर्ला जािो. 

 
स्तन : यौर्नाि ईस्रोजेनम ळेच स्िनाचंी रृ्हद्ध होिे. ईस्रोजेनम ळे सामान्यिः र्ाहहन्याचंी (ducts) 

रृ्हद्ध होिे. स्िनाग्राची र्ाढ र् त्या हठकािचा र्ाढलेला काळेपिा हाही ईस्रोजेनचा पहरिाम होय. 
 
ईस्रोजेनिे णपयणूषका ग्रांथीच्या अग्रिांडावरील पणरिाम : ईस्रोजेनची मध्यम प्रमािाि मात्रा 

हदल्यास बीजोते्तजक होरमोन (Follicle stimulating hormone) हनमाि होऊ हदला जाि नाही. त्याम ळे 
बीजपेशी पहरपक्व होिे, बीजप्रसर् र् गिवरक्षक हनमाि होिे या हक्रया होि नाहीि. बीजप्रसर्पभर्व अर्स्थेि 
ईस्रोजेनचे प्रमाि र्ाढि जाि असिाना, पीयभष गं्रथीच्या अग्रखंडापासभन कोषोत्पादक र् गिवप्रर्िोते्तजक 
(luteinizing) होरमोन बाहेर सोडला जािो. र् त्यानंिरच बीजप्रसर् र् गिवरक्षकाची हनर्ममिी होिे. 
ईस्रोजेनच्या लहान प्रमािािील माते्रम ळे द ्धोत्सजवक होरमोन हनमाि होिो. जर मोठ्यामात्राने त्याचंी 
हनर्ममिी स्थहगि केली जािे. 

 
पीयभष गं्रथीच्या इिर होरमोन र्र इस्रोजेनचे काय पहरिाम होिाि. याबद्दल नक्की कल्पना नाही. 

आिवर् हनर्ृत्तीनंिर ज्या स्त्रीयाि कंठस्थकपड स्त्रार्ाहधक्य असिे अशा काही रो्यािं ईस्रोजेन देण्याम ळे फार 
चागंला फायदा झाल्याचे हदसभन आले आहे. कदाहचत हा होिारा पहरिाम, कंठस्थकपडोते्तजक होरमोनच्या 
(thyrotrophic hormone) कायार्रील हनयंत्रिाम ळे होि असार्ा. 

 
र्ाढि असलेल्या प्राण्यानंा मोठ्या प्रमािाि ईस्रोजेन हदल्यास. त्याचंी र्ाढ ख ंटिे. र् िे ख जे 

होिाि. हे कदाहचत शहररर्धवक होरमोन ची हनर्ममिी स्थहगि झाल्याम ळे होि असार्.े 
 
प्रोजेस्टेरॉन : हा स्टेरॉइड होरमोन असभन िो दोन प्रकारच्या स्फहटकाि अल्फाप्रोजेस्टेरॉन र् 

बीटा-प्रोजेस्टेरॉन हमळिो. िो पाण्याि हर्रघळि नाही. पि प ष्ट्कळ प्रकारच्या िेलािं हर्रघळिो. त्याम ळे 
त्याचे इंजेक्शन हे िेलाि ियार केलेले असिे. 

 
खालच्या जािीच्या प्राण्याचं्या गिवरक्षकापासभन प्रोजेस्टेयरॉन अलग केले गेले आहे. िे कदाहचि 

दािेदार ल्य हटन पेशी र् र्षे्टन ल्य हटन पेशी यापंासभन हनमाि होि असार्.े अहलकडे प्रोजेस्टेरॉन हे अपरा 
सत्र्ापासभन (Placental extracts) हनराळे केले गेले आहे र् असे समजले जािे की िे जराय अंक राचं्या 
(chorionic villi) बह कें हद्रपेशींपासभन (syncytial cells) हनमाि होिे. कोलेस्टेरॉल, 
डायहायड्रोॲन्ड्रोस्टेरॉन र् पे्र्नॅनेच्या इिर पदाथापासभ (pregnane derivatives) संश्लेष्टाने 
(synthetically) हे ियार करिाि. 
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प्रोजेस्टेरॉनिे ियापिय (Metabalism of progesterone) प्रोजेस्टेरॉनच्या चयापचयानंिर 
मभत्रािभन जािारे महत्र्ाचे द्रव्य म्हिजे “पे्र्नॉनॅहनहडऑलचे ्लभकभ रॉहनडेट”, हे होय. प्रोजेस्टरॉनच्या 
चयापचयाच्या मधल्या अर्स्थेबद्दल कल्पना नाही. पि अहलकडे जो प रार्ा हमळालेला आहे, त्यार्रून 
यकृिाि पे्र्नॅहनहडऑल हे ्लायकभ रॉहनक आम्लाबरोबर संबद्ध होिे. जर गिवरक्षक हनमाि होण्याच्या 
अर्स्थेि (luteal phase) प्रोजेस्टेरॉनची ठराहर्क मात्रा हदली िर त्याचे हप्र्नॅहनहडऑलचे ्लभकभ रॉहनडेट 
या स्र्रुपाि मभत्रामध न फक्ि २० िे ३० टके्क उत्सजवन होिे. 

 
प्रोजेस्टेरॉनिे कायश : प्रोजेस्टेरॉनचे खरे कायव म्हिजे स फहलि बीज मभळ धरार् े एर्ढ्या कहरिा 

गिाशयान्िःस्िर ियार करिे, र् त्याचप्रमािे गरोदरपि चालभ  ठेर्िे. गरोदरपिाच्या स रुर्ािीच्या काही 
आठर्ड्याि प्रोजेस्टेरॉन हा गरोदरपिाच्या गिवरक्षकाकडभन स्रर्ला जािो. पि हिसऱ्या महहन्यानंिर िो 
जरायव अंक राचंा बह कें हद्रपेशीपासभन हनमाि होिो. गिाशयान्िःस्िराि होिारे हर्हशष्ट फरक, हे प्रकरि ८ 
मध्ये र्र्मिले आहेि. 

 
गिाशयाच्या आक ं चनाची प नःप नरारृ्त्ती र् हर्स्िार (amplitude याचें प्रमाि सशािं कमी होिे. पि 

हगनीसभकर, उंहदर र् माजंरे यािं मात्र होि नाही. आिा पयिंि असा समज होिा की प्रोजेस्टेरॉनच्या मानर्ी 
गिाशयार्र अटकार्र्जा ककर्ा हनयतं्रिर्जा उपयोग होिो. र् त्याम ळे होऊ घािलेला गिवपाि 
(threatened abortion) टाळण्या कहरिा पहरपाठ म्हि न प्रोजेस्टेरॉन हदला जाि असे पि प ष्ट्कळशा 
हचहकत्सकानंी याच्या या कायाबद्दल शकंा प्रदर्मशि केली आहे. 

 
योहन र् गिाशय ग्रीर्ा यारं्र प्रोजेस्टेरॉनची हनहिि अशी कोििीही हक्रया होि नाही. 

बीजर्ाहहनीची हालचाल याचेम ळे कमी होिे असे धरले जािे. 
 

बीजकोशािे कायाणधक्य ककवा कायशन्यनूत्व यामुळे णनमाि होिाऱ्या लाक्षणिक लक्षिमाणलका 
(Clinical syndromes resulting from Hyper Function or Hypofunction of ovaries) 
 
कायाणधक्यामुळे णनमाि होिाऱ्या लक्षिमाणलका : अकाल प्रौढ (precocious puberty), सै्त्रहिक 

बीजकोश अब वदे (Feminizing tumours of the ovaries), बीजपेशीय अर्रोधन, सद्रर्गं्रथी (follicular 
rectention cyst), ईस्रोजेनाहधक्यज द स्ष्ट्क्रया-कारी रक्िस्त्रार् (hyperoestrogenism resulting in 
dupfunctonal uterine bleeding) याचें र्िवन यो्य प्रकरिाि केले आहे. 

 
कायशन्यनूत्वामुळे णनमाि होिाऱ्या लक्षिमाणलका 

 
बीजकोशाच्या कायवन्यभनत्र्ाम ळे हनमाि होिारी लक्षिे ही हर्कृहि कोित्या र्याि स रू होिे यार्र 

अर्लंबभन असिाि. जर यौर्नाच्या स रुर्ािी पासभनच बीजकोशाच्या कायाची न्यभनिा असेल र् त्याचबरोबर 
प्रजोत्पादनाच्या इहंद्रयाचंी, स्िनाचंी र्ाढ झालेली नसेल, र् आन षहंगक कलग हर्हशष्ट ख िाही हदसभन आल्या 
नसिील, िर हाडाचंी टोके हाडाच्या म ख्य िागाला जोडली न गेल्याम ळे अस्स्िपंजराची फार र्ाढ होिे. 
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जर प्रौढ स्त्रीि बीजकोशाचे कायव बंद पडले िर आन षहंगक अनािवर्, मभलिभि ककर्ा आन षहंगक 
व्यंधत्र् येिे र् आिवर्हनर्ृहत्ति हदसभन येिारी शाहररीक हचन्हे (sysetmic manifestation) हदसार्यास 
लागिाि. 

 
दोन लक्षिमाहलका, “बीजकोशाची कायवकारी हदर्ाळखोरी” (functional ovarian failure) र् 

“जननगं्रहथ अपजनन” (gonadoal dysgenesis) (Turner’s syndrome). प ढे र्र्मिल्या आहेि. 
 

जननग्रांथी अल्वपणक्रयता (बीजकोशािा कायशकारी पात) 
Hypogonadism, (Functional Ovarian Failure) 

 
ही हर्कृिी जािच ककर्ा स्र्संपाहदि असिे. याि पीयभष गं्रथीचे हीनत्र् नसिे. र् मभत्रािंील 

बीजोते्तजक होरमोन (FSH) प्रमािही ज्यास्ि असिे. स्र्संपाहदि प्रकाराि क पोषि (malnutrition) हे एक 
महत्र्ाचे कारि असिे. ज्याि फार थोड्या प्रमािाि माहसक स्त्रार् जािो ककर्ा आन शहंगक अनािवर् असिे 
असे काही रोगी, हर्शषेिः रु्िालयािंील रोगी याच प्रकाराि मोडिाि. दोन्ही कडील बीजर्ाहहनी - 
बीजकोश संक्रमि (tubo-ovarian infection) हे स द्धा एक कारि असिे. 

 
जािच प्रकाराि, हाडाचंी टोके म ख्य िागाला जोडली जाण्यास र्ळे लागल्याम ळे हािापायाचंी 

हाडे र्ाजर्ीपेक्षा लाबं असिाि. सामान्यिः हाि पसरल्या नंिरची लाबंी ही शहरराच्या उंची एर्ढी असिे. 
पि या हर्कृिीि दोन्ही हाि पसरल्या नंिरची लाबंी उंचीपेक्षा जास्ि असिे. 

 
अन र्हंशक कलग हर्हशष्ट ख िा स्पष्ट हदसभन येि नाहीि. स्िन फार लहान असिाि र् रहिहगरीर्र 

फार थोडे केस असिाि. काहीि अनािवर् असिे, िर काहीि स्त्रार् फार थोड्या प्रमािाि र् फार अर्धीने 
येिो. अशा रो्यािं सामान्यिः व्यंध्यत्र् असिे. 

 
या रोगाने पछाडलेल्या हस्त्रया ं िार्नाप्रधान र् हळव्या मनाच्या असिाि स्र्संपाहदि प्रकाराि 

हाडाचंी टोके हाडाच्या म ख्य िागाला जोडली गेल्यानंिर, रोग उद िर्ि असल्याम ळे, अस्स्थपजंराची र्ाढ 
बेडौल बनिे. 

 
मभत्रािील बीजोते्तजक होरमोनचे फार र्ाढलेले प्रमाि हे एक महत्र्ाचे हनदानदशवक हचन्ह होय. 

ईस्रोजेन अहजबाि हदसभन येि नाहीि ककर्ा फार थोड्या प्रमािाि असिाि. जर मभत्राि ईस्रोजेन हदसभन 
आले िर साध्यासाध्यिा इष्ट आहे (prognonsis is favourable) असे समजार्.े 

 
णिणकत्सा : औषधोपचार समाधानकारक नाही. त्यािल्या त्याि चागंला म्हिजे बीजकोशार्र 

रेहडयमची लहान मात्रा देिे. अंिरस्थ हदर्ाळखोरीम ळे (intrinsic failure) बीजोते्तजक होरमोन र् 
कोशोत्पादक र् गिवप्रर्िोते्तजक होरमोन (LH) देऊन ही बीजकोश उते्तजीि होऊ शकि नाहीि. ईस्रोजेन 
हचकीत्साही हजिके हदर्स चालभ  ठेर्ार्ी हििका कालच त्याचा पहरिाम राहािो. यौर्नाि मात्र 
अस्स्थपजंराची र्ाजर्ीपेक्षा होिारी र्ाढ थाबंहर्ण्याकहरिा र् जननेंहद्रय र् स्िनाचंी रृ्हद्ध होण्याकहरिा 
उपयोगी पडिे. ०·१ हम. गॅ्रम एहथहनल ईस्रहँडऑल हदर्सािभन ३ र्ळेा या प्रमािे दर महहना १५ हदर्स 
हदल्यास माहसक स्त्रार् येिो (withdrawal bleeding) 



 

 

अनुक्रमणिका 

जननग्रांथी दुष्टउत्पत्ती 
(Gonadal Dysgenesis) 

 
ही हर्कृहि बीजकोशजन्य र्ामनिा (ovarian dwarfism), टनवनर लक्षिमाहलका, अल्ब्राइट 

लक्षिमाहलका र्गैरे नार्ाने ओळखली जािे. 
 
या हर्कृिीि बीजकोश जराही हर्कहसि होि नाहीि. र् रंुद बंधाि, लाबं कटकाच्या स्र्रुपाि 

(elongated ridges) असिाि. स क्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासल्यास त्याि पजंरा सारख्या पेशी हदसभन 
येिाि. पि त्याि बीजपेशीच्या पभर्वपेशी (primorchial fallicles) हदसभन येि नाहीि. ही हर्कृिी म ख्यिः 
जीनी हर्कृहिम ळे (genetic abnormality) होिे. 

 
िी क्वचीिच ऋि प्रास्प्िपभर्ी समजभन येिे. ज्यार्ळेी िी ईस्रोजेन होरमोन च्या अिार्ाम ळे असिे, 

त्यार्ळेी अन षहंगक कलगहर्हशष्ट ख िा हर्कसीि होि नाही. रहिहगरीर्र र् खाकेंि केस फार थोडे असिाि 
ककर्ा अहजबाि नसिाि. स्िन अप ऱ्यार्ाढीचे असभन अशा रो्यािं मभलिभि अनािवर् र् व्यंध्यत्र् असिे. 

 
बालपिापासभनच शहरराची र्ाढ झालेली नसिे. पि यौर्नाि मात्र ही ख ंटलेली र्ाढ ज्यास्ि 

स्पष्टपिे समज न येिे. कारि सामान्यिः यौर्नाि जी शहरराची उंची जलद र्ाढिे, िी याि त्याप्रमािे र्ाढि 
नाही. 

 
या हर्कृिीचे रै्हशष्ट म्हिजे याि एखादे जािच व्यंग असिे. या बरोबर जी दोन सामान्यिः व्यगं 

हदसभन येिाि. िी म्हिजे हािाचा कोपराचा साधंा र्ाकडा होिे, (बहहनविप्रकोष्ठ) (cubitus valgus) याि 
दंड र् हाि यािंील कोन मोठा असिो. (increased carring angle) र् मानेला दोन्ही बाजभस पडदे 
असिाि. (webbed neck) या दोहोंहशर्ाय महा धमनी सकंोच (coarctation of the aorta) जािच 
बहहरेपिा, डोळ्याच्या हर्कृिी र्गैरेही हदसभन येिाि. 

 
मभत्रािील ईस्रोजेनचे प्रमाि फार घटिे. र् त्याचप्रमािाि मभत्रािील बीजोते्तजक होरमोन चे प्रमाि 

र्ाढिे. 
 
मभलिभि हपय षे गं्रथीजन्य बालकायिेपासभन (Primary pituitary infantalism) ही हर्कृिी हनराळी 

दाखर्िे कठीि नाही. पीयभष गं्रथीजन्य बालकायिेि जननगं्रथीपोषी हारमोन (pituitary 
gonadotrophins) अहजबाि हदसभन येि नाहीि. िर बीजकोशजन्य बालकायिेि त्याचें प्रमाि अहिशय 
असिे. जर हा रोगी प्रौढ स्त्री असेल िर िी धष्टप ष्ट र् जाडजभड असिे. िर पीयभषजन्य बालकायिेचा रोगी 
सडपािळ बाधं्याचा असिो. पि या हर्कृिीि जी जािच व्यंगे हदसभन येिाि िी मभलिभि पीयभष गं्रथीजन्य 
बालकायिेि हदसभन येि नाहीि. 

 
णिणकत्सा : जननेंहद्रये, स्िन र् इिर अन षंहगक कलगहर्हशष्ट ख िा हर्कसीि व्हाव्या म्हिभन 

ईस्रोजेन घ्यार्.े ज्या माते्रम ळे योनीचा अिंःत्र् येथे कैरोहटहन िर्न होिे (Keratinization) इिकी मात्रा प रे 
होिे. र् ही मात्रा स्िन र् अनभषंहगक कलगहर्हशष्ट ख िा हर्कहसि होईपयिंि द्यार्ी. नंिर िी मात्रा अध्यार्र 
आिभन, चागंला पहरिाम राखण्याकहरिा सिि चालभ  ठेर्ार्ी. 



 

 

अनुक्रमणिका 

कां ठस्थकपड, अवट 
(Thyroid). 

 
कंठस्थकपड हा दोन िागानंी बनलेला असभन िे दोन्ही िाग एकमेकानंा मधल्या िागाने जोडलेले 

असिाि. गं्रथीचे र्जन साधारिपिे २५ ग्राम असिे. िी म द्राकार क चा (cricoid cartilage), श्वासनहलका 
र् अन्ननहलका यारं्र असभन हिच्यार्र प ढच्या बाजभस अर्कंहठका स्नायभ, (infrahyoid muscles) ग्रीर्ा 
प्रार्रिी (cervical fascia) र् त्र्चा असिे. हिला उध्र्व र् हनम्न अर्ट  धमनीपासभन (superior and inferior 
thyroid arteries) िरपभर रक्िाचा प रर्ठा होिो र् काही १० टके्क मािसािं अधस्िम अर्ट  धमनीपासभन 
(thyroidea ima artery) होिो. 

 
कंठस्थ कपडाचा धाि  (parenchyma) हा हनरहनराळ्या आकाराच्या कोषानंी बनलेला आहे. या 

कोषानंा आिंभन एका थराच्या घन आकाराच्या आच्छादक पेशीजालाचे अस्िर असिे. या आच्छादक पेशींि 
त्याचं्या शरीरहक्रयेच्या प्रमािाि फरक होि असिाि. 

 
कंठस्थकपडाची पेशी ही हिच्याि हनमाि होिारा स्त्रार्, आंि साठर्भन ठेर्िे. हा स्त्रार् दोन हदशानंा 

जािो. बाहेरच्या बाजभस िो पहरकोष (perifollicular) रक्िर्ाहहन्यािं जािो. आिंील बाजभस िो कोषाच्या 
पोकळीि साठहर्ण्याकहरिा जािो. कोषाच्या पोकळीिील होरमोन हा परि पेशीमध्ये घेिला जाऊन, िो 
ज्याप्रमािे जरूर असेल त्याप्रमािे, पहरकोष रक्िर्ाहहन्यािं हशरिो. 

 
ियापिय : कंठस्थकपड होरमोन हा आयोहडन असलेला ्लोब्य हलन असभन त्याला ‘थायरो-

्लोब्य हलन’ म्हििाि. या थायरो ्लोब्य हलनमधील आयोहडन हे थायरॉस्क्झन र् डायआयडोटायरॉस्क्झन 
या दोन ॲहमनो आम्लाि असिे. शहरराि एकंदर २० िे ५० हम. गॅ्रम आयोहडन असिे. त्यािील २० टके्क हे 
कंठस्थकपडाि असिे. कंठस्थकपडािील आयोहडनपकैी ३० टके्क हे थायरॉस्क्झन असभन ७० टके्क हे 
डायआयडोटायरॉस्क्झन असिे. 

 
कंठस्थकपडाचे कायव र् होरमोन हनर्ममिी ही आयोहडनच्या चयापचाशी हनगडीि असिे. अन्न र् पािी 

यार्ाटे शहरराि घेिले गेलेले आयोहडन हे रक्िाि आयोडाइड या स्र्रुपाि शोहषले जािे, र् त्यािील 
प ष्ट्कळसे कंठस्थ कपडाकडभन घेिले जािे. या आयोहडनचा कंठस्थकपड होरमोन बनहर्ण्याकडे उपयोग 
केला जािो. आयोहडनचे चयापचय हे रेहडयाॲस्क्टव्ह आयोहडनचा छडा लार्िारी मात्रा (tracer doses) 
देऊन शोधभन काढिाि. पहरभ्रमि करीि असलेल्या या छडा लार्िाऱ्या आयोहडनपैकी २० िे ४० टके्क 
आयोहडन कंठस्थकपडाि घेिले जािे. र् बाकीचे मभत्रामधभन र् काही प्रमािाि हपत्त, घाम र् उच्छ  र्हसि हर्ा 
यािंभन बाहेर फेकले जािे.कंठस्थ गं्रथीकडभन रक्िािील घेिले गेलेल्या आयोडाइडचे फार जलद सेंहद्रय 
नत्रबद्ध आयोहडनमध्ये (organic pratein-bound iodine) रूपािंर होिे. रेहडओ ॲस्क्टव्ह आयोहडनच्या 
प्रयोगार्रून असे हसद्ध झाले आहे की छडा लार्िाऱ्या आयोहडनच्या हदलेल्या इंजेक्शनपकैी ९५ टके्क 
आयोहडनचे सेंहद्रय नत्रबद्ध आयोहडनमध्ये १५ हमहनटाि रूपािंर होिे. 

 
कां ठस्थकपड होरमोनिे पणरिाम : कंठस्थकपड होरमोन म ळे सर्व पेशीजालािील पेशीि ज्र्लन 

हक्रयेचे प्रमाि र्ाढिे. र् जे चयापचयाचे पहरिाम हदसभन येिाि िे प ष्ट्कळसे या र्ाढलेल्या ज्र्लन हक्रयेम ळे 
होि. 



 

 

अनुक्रमणिका 

कंठस्थकपड होरमोन म ळे नत्रपदाथांच्या अपचयाची हक्रया (katabolism) र्ाढिे. जरूर असिाऱ्या 
प्रमािाि जर कंठस्थकपड होरमोन घेिला गेला, िर त्याम ळे शहरराचे नत्रपदाथाचे अर्धारि र्ाढिे, पि 
िेच जर हा होरमोन फार प्रमािाि हदला गेल्यास, नत्रपदाथव फार प्रमािाि बाहेर फेकले जािाि, त्याम ळे 
शहररािील त्याचें प्रमाि घटिे. 

 
कंठस्थकपड होरमोन चा रक्िद्रर्ािील कोलेस्टरॉलच्या प्रमािार्र पहरिाम होिो. हे कोलेस्टरॉलचे 

प्रमाि कंठस्थकपड स्त्रार् न्यभनत्र्ाि (hypothyroidism) र्ाढिे र् कंठस्थकपडस्त्रार्ाहधक्याि 
(hyperthyroidism) िे कमी होिे. कंठस्थ कपड होरमोन च्या अहि प्रमािाम ळे, हपष्ठ पदाथांचा साठा कमी 
झाल्यार्र, स्स्न्ध पदाथांचे ज्र्लन होिे. पि हा बदल कशा प्रकारे होिो याबद्दल कल्पना नाहीं. 

 
कंथस्थकपड होरमोन म ळे ्लायकोजेन लर्ि (glycogenolysis) जास्ि प्रमािाि होिे, म्हिभन 

कंठस्थकपडस्त्रार्ाहधक्याि यकृिािंील ्लायकोजेनचे प्रमाि घटिे. कंठस्थथकपड होरमोन चा 
मोनोसकॅराइडच्या अहिशोषिार्रही पहरिाम होिो. स्त्रार्हधक्याि त्याचें अहिशोषि र्ाढिे, र् 
स्त्रार्न्यभनत्र्ाि त्याचे प्रमाि कमी होिे. 

 
हर्द्य हद्वश्लेष्ट्य (electrolyte) र् पाण्याचे चयापचय यार्रही कंठस्थकपड होरमोन चा पहरिाम होिो. 

स्त्रार्न्यभनत्र्ाि शरहरराि पािी साठर्ले जािे र् त्याम ळे सभज येिे, पि जर याि कंठस्थकपड होरमोन 
हदल्यास बह मभत्रिा (diuresis) होऊन सभज उिरिे. 

 
शहरराची र्ाढ होण्याच्या कालाि जर हा होरमोन हमळाला नाही िर शहरराची र्ाढ ख ंटिे. ही गोष्ट 

अर्ट  र्ामनिेि (cretinism) स्पष्टपिे हदसभन येिे. र् थायरॉइड हदल्यास र्ाढ व्हार्यास लागिे. हा होिारा 
पहरिाम पीय ष गं्रथीच्या अग्रखंडाकडभन अप्रत्यक्षपिे होिो असे धरले जािे. प्रयोगाने हे हसद्ध झाले आहे की 
शस्त्रहक्रयेने कंठस्थकपड काढभन टाकल्यास, ज्या इओहसनो पेशींकडभन शहररर्धवक होरमोन हनमाि होिो, त्या 
पेशी कमी होिाि, ककर्ा अहजबाि नाहहशा होिाि. ज्याअथी शहरराची र्ाढ ही नत्रपदाथांच्या चयापचयार्र 
अर्लंबभन असिे, त्याअथी कंठस्थकपड होरमोन चाअभाव हेच र्ाढ ख ंटण्याचे कारि सिंर्िे. 

 
कंठस्थकपड होरमोन च्या अहधक्याम ळे मज्जािंिभ क्षोिनशील होिाि.या होरमोनम ळे स्नायभचे कायवही 

जोराि चालिे. कारि हृदयाच्या स्नायभंना प्रािर्ायभचा प रर्ठा फार प्रमािाि होिो, र् त्याम ळे नाडीचे प्रमाि 
र् जोरही र्ाढिो. हृदयाच्या आक ं चनकालचा रक्िदाब र्ाढिो, पि प्रसरि कालच्या रक्िदाबाि जर्ळ 
जर्ळ काहीही फरक होि नाही. 

 
इतर अांतःस्त्रावी ग्रांथींशी नाते (Interrelationship with other Endocrine Glands). 
 
पीयषू ग्रांथी : पीयभष गं्रथीच्या अग्रखंडाि हनमाि होिाऱ्या कंठस्थकपडोिेजक होरमोनम ळे 

(Thyrotrophic hormone) कंठस्थकपडाचे कोष उते्तजीि होिाि. र् त्याम ळे थायरो्लोब्य हलन हनमाि 
होिे. याचेम ळे पीयभष गं्रथीच्या अग्रखंडाचे कंठस्थकपडोते्तजक स्त्रार् बनहर्ण्याचे कायव कमी होिे. अशा प्रकारे 
कंठस्थपीयभषगं्रथी िोल राखण्याचे कायव सिि चालभ  असिे. 
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बीजकोष : कंठस्थकपड र् बीजकोष याि कायवकारी नािे हदसभन येिे. पि हर्हशष्ट होरमोन चे नािे 
काही हसद्ध करिा आलेले नाही. यौर्न, आिवर् र् गरोदरपिा याि कंठस्थकपडाची रृ्हद्ध होिे हे हदसभन येिे. 
कंठस्थकपडाच्या स्त्रार्न्यभनत्र्ाि जननेंहद्रयाचंी अपभिव र्ाढ, व्यंधत्र् र् र्ारंर्ार गिवपाि होिे, हे हदसभन येिे. 

 
कां ठस्थकपडाच्या स्त्रावन्यनूतेमुळे णनमाि होिाऱ्या कायशकारी लक्षिमाणलका 

(Clinical Syndromes resulting from Hypofunction) 
 

अवटुवामनता 
(Cretinism) 

 
याि शाहररीक र् मानहसक र्ाढ ख ंटलेली असिे. जन्मकाळी काही कंठस्थ कपडाच्या स्त्रार्ाचा 

अिार् समजभन येि नाही. त्याचप्रमािे जे बालक आईच्या अंगार्र हपिे अशािही काही महहने समजभन येि 
नाही. कारि मभल मािेच्या उदराि असिाना कंठस्थकपड मािेकडभन हमळिो र् प ढे िो स्िनािील द धाि 
असिो. बाल्यार्ल्स्थेि हक्रहटन हा उंचीने ख जा असभन ग बग बीि असिो. र् जत्रभच्या हाडाच्या र्रच्या िागाि 
प ष्ट्कळ चरबी हदसभन येिे. हािपाय जाड र् ख ंट्यासारखे हदसिाि. जीि िोंडाच्या मानाने मोठी असल्यम ळे 
िी िोंडाि मार्नेाशी होऊन बाहेर येिे. शले्टनन हक्रहटनचे मोठे स ंदर र्िवन केले आहे. “ख जा, हधम्मा, 
पोटाचा नगारा, जाड त्र्चा, (albaster skinned), बद्धकोष्टिा असलेला अत्यंि मभखव.” 

 
उपचार न केलेला प्रौढ हक्रटीन हा िीन फ टापेक्षाही कमी उंचीचा असिो. हाडाचंी र्ाढ ख ंटलेली 

असभन, हाडाचंी टोके, हाडाचं्या म ख्य िागापासभन स टी असिाि. त्याची मानहसक र्ाढ िीन, चार र्षाच्या 
म लाएर्ढी असिे. अशाि म लिभि अनािवर् असभन अन षंहगक कलगहर्हशष्ट ख िाचंा अिार् असिो. 

 
रो्याला आय ष्ट्यिर थायराइडचे सत्र् द्यार्यास पाहहजे. िान्ह्या म लाला ¼ गे्रन थायरॉइड 

हदर्सािभन दोन र्ळेा प रे होिे. पि मभल जसजसे र्ाढि जािे, िशी त्याला मात्रा र्ाढर्ीि हदर्साला ३ िे ४ 
गे्रन पयिंि न्यार्ी. मात्रा प रेशी आहे ककर्ा नाही हे शौचास कसे होिे, यार्रून ठरहर्िा येिे. जर बद्धकोष्ठिा 
असेल िर मात्रा वािवावयास पाहहजे. र् जर अहिसार असेल िर मात्रा कमी करार्यास पाहहजे. 

 
सवांगीिघनशोथ णमस्क्झणडमा 

(Myxoedema) 
 
हा, कंठस्थकपडाच्या स्त्रार्न्यभनत्र्ाम ळे होिारा हचरकारी रोग असभन, त्याि ब हद्धमादं्य (Mental 

sluggishness), शोथ, न्यभनिम चयापचय, र् रै्र्ण्यव (cachexia) ही लक्षिे असिाि. रोग सामान्यिः ३० 
िे ५० या र्याि हदसभन येिो. र् िो प रुषापेंक्षा स्त्रीयामंधे ज्यास्ि प्रमािाि हदसभन येिो. अप्रसर्ा हस्त्रयापेंक्षा 
बह प्रसर्ा हस्त्रयामंध्ये याचे प्रमाि ज्यास्ि असिे. 

 
रोगाची स रर्ाि फार हळ र्ारपिे होिे र् रोग हळ हळ  र्ाढि जािो. पापण्या, चेहरा, पायाचा घोटा 

र् हाि या हठकािी सामान्यिः शोथ असिो. डोक्यार्रील केस गळिाि. त्र्चा श ष्ट्क असिे, डोळ्यार्र 
झापड, जडशब्द, अपचन, बद्धकोष्ठिा र् न कत्याच घडलेल्या गोष्टींबद्दल आठर्ि न रहािे ही लक्षिे 
असिाि. 
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उष्ट्ििा न्यभनत्र् असभन नाडी मंद चालिे र् अल्परक्िदाब (low blood pressure) असिो. 
प ष्ट्कळर्ळेा हृदय हर्स्िार पार्लेला असभन व्ययजनन हदसभन येिे. 

 
माहसकपाळी लाबंिे ककर्ा सभक्ष्मािवर् र्ा अनािवर् असिे. आिवर्हनर्ृत्ती फार लौकर येिे. संिोगेच्छा 

फार कमी असभन प ष्ट्कळ र्ळेा व्यंधत्र् हदसभन येिे. जर प्रसभहि पभिव कालाने झाली, िर जन्मिारे मभल हे 
जािच कंठस्थकपडस्त्रार्न्यभनत्र् घेऊन जन्मिे. 

 
णिणकत्सा : संरक्षक मात्रा ठरेपयिंि डेहसकेटेड थायरॉइड देिाि. 
 

उपवृक्क ग्रांथी 
(Adrenals) 

 
प्रत्येक रृ्क्कार्र एक एक उपरृ्क्क टोपीप्रमािे बसहर्लेला असिो. उजर्ा उपरृ्क्क हत्रकोिी र् डार्ा 

हा अधवचदं्राकृहि असिो. प्रत्येक गं्रथी ८ िे १० गॅ्रम र्जनाची असभन, हिला रक्िाचा िरपभर प रर्ठा होिो. 
हिला होिारा रक्िाचा प रर्ठा हा उध्र्वअहधरृ्क्क धमनी (superior suprarenal artery), मध्य अहधरृ्क्क 
धमनी (middle syprarenal artery),र् हनम्न अहधरृ्क्क धमनी (Inferior suprarenal artery) यापंासभन 
होिो. 

 
या गं्रथीचा प्राथंस्था िाग (cortex) हा १ िे ३ हम.मी.जाडीचा असिो. याि िीन स्पष्ट मंडले हदसभन 

येिाि. १) स्तवक स्तर (Zona Clomerulosh) : याि बह कोिाकृहि पेशी र्ाटोळ्या र्ाटोळ्याबसहर्लेल्या 
असिाि.त्याम ळे त्याला कोषािे स्वरूप (an alveolar appearance) येिे. २) पूणलका स्तर (Zona 
fasciculate) : यािील पेशींची माडंिी समािंर िागाि केलेली असिे. पेशींि प ष्ट्कळ प्रमािाि चरबी, 
लेहसहथन र् कोलेस्टेरॉल याचें कि असिाि. ३) जाल स्तर (Zona Reticularis) : यािील पेशीि फार 
थोडे चरबीचे कि असिाि. र् प ष्ट्कळ पेशींचे व्यपजनन झालेले असिे. 

 
आिील िाग (अंिःस्था) हा मोठ्या आकाराच्या बह कोिाकृिी पेशींनी बनलेला असभन, त्या 

र्ाकड्याहिकड्या बसहर्लेल्या असिाि. पंजर (stromas) हा स्नाय िंिभ, अमायहलनी मज्जािंिभ (non-
medullated nerves) र् रक्िर्ाहहन्या आहि हशरा-हशरानालाि (venuos sinusoids) याचें जाळे यानंी 
बनलेला असिो. 

 
कॉर्मटकोस्टेरॉन श्रेिीचे सहा संयभगे ही, त्याचंी रासायहनक रचना र् शहररहक्रयात्मक कायव ह्यार्रून 

दोन र्गांि हर्िागली आहेि. १) ज्यानंा ११ -ऑस्स्कनेटेड स्टेरॉइड म्हििाि असे र्, २) 
डेसॉस्क्सकॉर्मटकोरॉन सद्रश्य संय गे. 

 
पहहल्या र्गाि सी-११ स्थानी ऑस्क्सजन परमािभ असलेले अशी चार संय गे आहेि. िी प ढील 

प्रमािे होि: (अ) ११-डीहायड्रोकॉर्मटकोस्टेरॉन (केन्डॉलचा काम्पाउंंड ए), (ब) कॉर्मटकोस्टेरॉन (केन्डॉल 
कॉम्पाउन्ड बी), (क) १७-हायड्रॉस्क्स -कॉर्मटकोस्टेरॉन (केन्डॉल कॉम्पाउन्ड एफ्), (ड) ११-डीहायड्रो-
१७-हायड्रॉस्क्सकॉर्मटसोन (कॉर्मटसोन, केन्डॉल कॉम्पाउंड ई). 
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द सऱ्या र्गाि ज्याि सी-११ स्थानी ऑस्क्सजन नाही अशी दोन संयभगे आहेि. िी:— (१) 
हडसॉस्क्सकॉर्मटकोस्टेरॉन, (२) ११-हडसॉस्क्स-१७-हायड्रोस्क्सकॉर्मटकोस्टेरॉन. 

 
सी–११ ऑस्क्सस्टेराइडिें शणररणक्रयाणवज्ञान 

(Physiology of C-11 Oxysteraid) 
 
या र्गािील र्र साहंगिलेली चार संय गे पृथक केलेली असभन, काही िर संहश्लष्टानें ियार केलेली 

(synthesized) आहेि. हल्ली केलेल्या प्रयोगार्रून असे हदसभन आले आहे की उपरृ्क्कप्रान्िस्थाि 
हायड्रोकॉर्मटसोन (केन्डालचा कॉम्पाउन्ड एफ्) हाच एक महत्र्ाचा असा हनमाि केला जािो. 
उप र्कप्रान्िस्थाि खरोखरच कॉर्मटसोन (केन्डाल कॉम्पाउन्ड ई) हनमाि होिो ककर्ा काय याबद्दल शकंा 
आहे ककर्ा िो त्यािील स्त्रार्ाच्या चयापचयाची महत्र्ाची फलश्र हि होय. या स्टेरॉइडचा हपष्ट, नत्र र् 
कदाहचत स्स्न्ध पदाथांच्या चयापचायाच्या हक्रयर्र महत्र्ाचा पहरिाम होि असल्याम ळे,त्यानंा “शकव रा 
होरमोन” म्हििाि. या सयं गाम ळे सीमान्ि पेशीजालाि (perpihepral Tissues) हपष्टपदाथव कामी 
लार्ण्याि अडथळा येिो, र् रक्िशकव रेचे प्रमाि र्ाढिे र् त्याम ळे “स्टेरॉईड मध मेह” होण्याचा संिर् 
असिो. प्रान्िस्था होरमोन म ळे इन्स्य हलनच्या सीमान्ििागािील ्ल कोजच्या कामी लार्ण्याच्या उते्तजनाला 
अडथळा होिो. यकृिाि ज्यास्ि प्रमािाि ्लायकोजेनची हनर्ममिी होिे, र् िी हर्शषेिः नत्रपदाथांपासभन 
होिे. र् इिरपदाथांपासभन या हपष्टपदाथांच्या होिाऱ्या हनर्ममिीला ्लायकोजेनलयन असे म्हििाि. 

 
सी-११–ऑस्क्सजनेटेड कॉर्मटकल स्टेरॉइडम ळे प्लीहा, थायमस, र् लहसका हथिील लहसका 

पेहशजाल कमी होिो. लहसका गं्रहथिील लहसका पेशी मोडकळीस येि असल्याम ळे त्याचंा नाश होिो. र् 
त्याम ळे रक्िािील लहसका पेशींचे प्रमाि घटिे ओहसनोहफल पेशींचे प्रमािही कमी होिे. पि या 
इओहसनोहफल पेशींचा नाश कोठे र् कसा होिो हे समजभन आलेले नाही. 

 
या स्टेरॉइडचा पहरिाम आर्रिाच्या पारगम्यिेर्र (membrane permeability) होिो. र् िेद्यिा 

कमी होिे. र् ही हक्रया हायल्य रॉहनडेज च्या (hyaluronidase) हक्रयेच्या हर्रुद्ध असिे. हॅल्य रॉहनडेजम ळे 
िेद्यिेि र्ाढ होिे. ऱ्ह मटॅॉइड संहधशोफािं जो कॉर्मटसोनचा पहरिाम होिो, िो, पेशीजालाचं्या प्रहिहक्रयेि जे 
फेरबदल होिाि त्याम ळे होि असार्ा असे धरले जािे. पेशीजालाचंी िेद्यिा कमी झाल्याम ळे 
रक्िर्ाहहन्यािंभन पहरर्ाहहका हनःस्त्रार्, शोथ, लाहसकापेशींचे बहहगवमन र् पभ हनमाि होिे याचें प्रमाि घटिे. 
या पेशीजालाि होिाऱ्या फरकाचंा खरा अथव समजल्यार्र, प ढे िहर्ष्ट्याि शहरररक्षिाच्या हल्लीच्या कल्पना 
पार बदलभन जािार आहेि. 

 
सी ११ स्थानी ऑस्क्सजन नसिाऱ्या स्टेरॉइड कॉम्पाउन्डिे शणररणक्रयाणवज्ञान 

(Physiology of steroid compounds not having oxygen at C-11) 
 
११–डेसॉस्क्सकॉर्मटकोस्टेरॉन याचा हर्द्य हद्वश्लेष्ट्याचा चयापचयार्र (electrolytic metabolism) 

फार पहरिाम होिो र् त्याम ळे याला “लर्ि होरमोन” म्हििाि. या र्गािील दोन स्टेरॉइडमध्ये रृ्क्काकडभन 
पॉटॅहशयमचे ज्यास्ि उत्सजवन र् त्याचर्ळेी सोहडयम क्लोराइड र् पािी याचें उत्सजवन कमी करिे, हा 
ग िधमव आहे. रृ्क्कािंील नहलकािंभन पोटॅहशयमचे अहिशोषि कमी प्रमािाि होिे र् सोहडयमचे अहिशोषि 
फार प्रमािाि होिे यामं ळे ही हक्रया होिे. हर्द्य हद्वएलेष्ट्याच्या चयापचपयार्र हा जो महत्र्ाचा पहरिाम 
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होिो., त्याम ळे रक्िद्रर् र् पेहशबाह्यद्रर् याचें हमश्रि (composition) र् त्याचंा हर्स्िार(volume) हे कायम 
राखण्यास िे एक कारि होि असार्.े हर्द्य िहर्श्लेष्ट्याि गडबड होिे हे अहिसरिामागचे एक महत्र्ाचे 
कारि धरले जािे. 

 
अल्वडोस्टेरॉन (Aldosterone) : अल्डोस्टेरॉन हे स्िर्क स्िराच्या (Zona Glomerulosa) पेशी 

हनमाि करिाि आहि िो नैसर्मगक रीहिने हमळिारा असा प्रम ख पदाथव होय. अल्डोस्टेरॉन हा रोज 
साधारिपिे २०० हम.गॅ्रम इिका हनमाि होिो. आहि त्याच्याि फार प्रमािाि लर्ि-अर्धारि ग ि (salt-
retaining property) आहे. इिर उपरृ्क्क प्रान्िस्था होरमोन प्रमािे िो पीयभहषका गं्रथीच्या हनयंत्रिाखाली 
नाही. 

कॉन लक्षिमाणलका (Conn’s syndrome): उपरृ्क्क प्रान्िस्थाचे अब वद ककर्ा त्याचे अहिहर्कसन 
(hyperplasia) याम ळे अल्डोस्टेरॉनची अहि हनर्ममिी होिे. आहि त्याम ळे ही लक्षिमाहलका हनमाि होिे. 
याि नेहमीच अहिरक्िदाब (hypertension) असिो. इिर लक्षिे म्हिजे बह मभत्रिा (polyuria), टेटनी 
आहि शाखाचें हठकािी अपसंर्देन (Paraesthesia). सीरम पोटॅहशयम कमी होिे आहि हसरम सोहडयम हे 
सामान्यिः र्ाढलेले असिे. (extrocellular fluid) याचें हमश्रि (componits) र् त्याचंा हर्स्िार (volume) 
हे कायम राखण्याचे िे एक कारि होि असार्.े हर्द्य िहर्श्लैष्ट्याि 

 
११-डेसॉस्क्सकॉर्मटकोस्टेरॉन याचे पे्रग न्यानेहडऑल मध्ये रूपांिर होिे. र् पे्रग न्यानेहडऑलचे 

्लभकभ रॉहनडेट या स्र्रूपाि िे बाहेर फेकले जािे. 
 
ॲन्िोजेणनक कॉम्पाउांडिे शणररणक्रयाणवज्ञान (Phisiology of Androgenic compounds) : 

उपरृ्क्क प्रास्थनापासभन िीन ॲन्ड्रोजेहनक ७-केटोस्टेरॉइड हनराळे केले गेले आहेि. अँन्ड्रोस्टेरॉन हे 
महत्र्ाचे १७–केटोस्टेरॉइड मभत्रािभन बाहेर फेकले जािे. त्यामानाने डीहायड्रोआयसोॲन्ड्रोस्टेरॉन हे फार 
कमी प्रमािाि बाहेर जािे. हे ॲन्ड्रोजेहनक कॉम्पाउंड खरोखरच उपरृ्क्क प्रास्थनाकडभन हनमाि केले 
जािाि ककर्ा िे इिर प्रान्िस्था स्टेरॉइडच्या हर्घटनामं ळे हनमाि होिाि, हे नक्की कळलेले नाही. प रुषािं 
१७-केटोस्टेरॉइडचे रोज होिारे उत्सजवन हे १५ हम. गॅ्रम होिे, िर हस्त्रयाि साधारिपिे १० हम. गॅ्रम होिे. 
स्त्री र् प रुष या दोहोंिील १० हम. गॅ्रम हे उपरृ्क्कप्रान्िस्थािील असभन, प रुषािील उरलेले ५ हम. गॅ्रम हे 
टेस्टोस्टेरॉन पासभन हनमाि होिे र् शहरराि त्याचे १७-केस्टोस्टेरॉइडमध्ये रूपािंर होिे. जर उपरृ्क्काची 
रृ्द्धी झाली ककर्ा उपरृ्क्कप्रान्िस्थाचे अब वद (adrenocartical tumours) याि मभत्रािभन १७-केटोस्टेरॉइडचे 
हर्शषेिः डीहायड्रोआक्सोॲहड्रनोस्टेरॉन कॉम्पाउन्डचे उत्सजवन फार प्रमािाि होिे.  

 
ॲन्ड्रोजेनच्या चयापचयाची मधली अर्स्था यकृिाकडभन केली जािे असे र्ाटिे. ॲन्ड्रोजेनचे 

संय जनन (conjugation) र् त्याचे पभर्वगामी (precursor याचंी मोडिोड या दोन्ही गोष्टी यकृिाि होिाि 
असे धरले जािे. 

 
उपरृ्क्कप्रान्िस्थाि हनमाि होिाऱ्या ॲन्ड्रोजेनचे शहररहक्रयात्मक कायव हे नत्रपदाथांच्या 

चयापचयार्र होिे असे हदसभन येिे. याचं्याम ळे नत्रय क्ि पदाथांच्या चयाची हक्रया होिे र् हा जो पहरिाम 
घडभन येिो, त्याम ळे या उपरृ्क्क प्रान्िस्थाि हनमाि होिाऱ्या ॲन्ड्रोजेनना “एन-होरमोन” म्हििाि.  
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उपवृक्क प्रान्तस्थाांत णनमाि होिाऱ्या स्त्रावावरील पीयषू ग्रांथीिे णनयांिि :  
 
प्रयोगार्रून असा हनिायक प रार्ा हमळाला आहे, की उपरृ्क्कप्रान्िस्थाि हनमाि होिाऱ्या 

होरमोन र्र पीयभष गं्रथीच्या अग्रखंडाि हनमाि होिाऱ्या उपरृ्क्कोते्तजक होरमोन चे हनयतं्रि असिे. जर 
एकाद्या प्राण्याची पीयभष गं्रथीचे काही प्रमािाि छेदन केल्यास (Hypophysectomy) उपरृ्क्काच्या आकाराि 
र् रचनेि कृशिा येिे. र् अशा प्राण्यानंा जर उपरृ्क्कोते्तजक होरमोन चे इजेंक्शन हदल्यास उपरृ्क्क मभळ 
आकार धारि करिो. उपरृ्क्कछेदनानंिर ज्या प्रकारे चयापचयाच्या हक्रयेि फरक होिाि, त्याच प्रकारचे 
फरक पीयभष गं्रथी काढभन टाकल्यास होिाि, पि िे उपरृ्क्कछेदनानंिर होिाि, िेर्ढे िीव्र नसिाि. 
यार्रून असे हदसभन येिे की पीयभष गं्रथी काढभन टाकल्यार्रही काही प्रमािाि िरी उपरृ्क्काचे कायव चालभ 
असिे.  

 
पीयभष गं्रथी काढभन टाकलेले प्रािी र् पभिवपीयभषगं्रथीरोग लक्षिमाहलका (sybdrome of 

panpituitarism) असलेल्या रो्याचं्या अभ्यासार्रून हे स्पष्ट आहे की ऑस्क्सस्टेरॉइड, डेसॉस्क्सस्टेरॉइड 
र् १७ - केटोस्टेरॉइड याचं्या स्त्रार्ार्र सारखा पहरिाम होि नाही. पीयभष गं्रथीचे कायव थाबंल्याबरोबर 
ऑस्क्सस्टेरॉइड र् १७-केटोस्टेरॉइड याचंी हनर्ममिी जर्ळ जर्ळ िाबडिोब थाबंिे, पि हर्द्य िहर्श्लेष्ट्य र् 
पाण्याचे चयापचय यार्र हनयंत्रि ठेर्िारे डेसॉस्क्स स्टेरॉइडचे कायव मात्र जास्ि चागंल्या प्रकारे चालिे. 
यार्रून हे हसद्ध होिे की डेसॉस्क्सस्टेरॉइडची हनर्ममिी ही उपरृ्क्कप्रान्िस्थोते्तजक होरमोन र्र (adrenocor  
ticotrophic) अर्लंबभन नसिे.  

 
उपवृक्कप्रान्तस्थािे कायाणधक्य 

(Hyperfunction of Adrenal cortex) 
 
उपरृ्क्क प्रान्िस्थाच्या कायाहधक्याम ळे हनमाि होिाऱ्या लक्षिमाहलका हनदान स्त्रीयाचं्या बाबिीि 

दोन हदसभन येिाि. १. कुकशग लक्षिमाणलका (cushing’s syndrome) : याि सर्व होरमोन जािीचे 
स्त्रार्ाहधक्य असिे. २. उपवृक्कजनन लक्षिमाणलका (Adrenogenital syndrome) : याि फक्ि 
ॲन्ड्रोजेनचेच स्त्रार्ाहधक्य असिे.  

 
कुकशग लक्षिमाणलका 

 
ही लक्षिमाहलका हारे् क कशग याने १९३२ साली र्र्मिली त्याने र्र्मिलेल्या रो्यािं ही 

लक्षिमाहलका पीयभष गं्रथीच्या लहान पहरसीहमि िस्मरागी गं्रर्थयब दाम ळे (circumscribed basophil 
adenomas) हनमाि झाल्याचे हदसभन आले. प ढे असे हदसभन आले की प ष्ट्कळर्ळेा ं िस्मरागी गं्रर्थयब दव 
असभनही कोििेही लक्षि नसिे. र् त्याम ळे उपरृ्क्कप्रान्िस्थाच्या कायाहधक्याम ळेच ही लक्षिमाहलका 
हनमाि होिे असे गहृहि धरार्यास पाहहजे.  

 
लक्षिें :  

 
मेदोवृणद्ध : हे एक महत्र्ाचे लक्षि असभन चेहरा, मान, धड र् हनिंब या हठकािी फार चरबी असिे. 

पि हाि र् पाय यारं्र चरबी नसल्याम ळे िे बारीक हदसिाि. चेहरा हा र्ाटोळा र् चंद्राकृहि (moon-
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shaped) असभन मानेच्या पाठीमागील बाजभर्र चरबीचा जाड थर असिो. र् त्याम ळे त्याला “रेड्याची मान” 
म्हििाि. अहधत्र्चेि फार प्रमािाि चरबी साठल्याम ळे, त्र्चा फार िािली जाऊन उदर, हनिंब र् खादें 
या हठकािच्या त्र्चेर्र जािंळटसर रंगाचे व्रि (purpelish striae) पडिाि. (प्लेट १६). 
 

  
अ ब 

प्लेट १६. अ आणि ब. कुकशग लक्षिमाणलका. ११ वषश वयािी मुलगी. णतच्यात स्थूलता व पुांवतरोमता णदसून येत 
आहे. िांद्राकृणत िेहरा आणि उदरा वरील िरबीिी वैणशष्ट्यपूिश ठेवि व रेिा णदसून येत आहेत. 

 
जननमागश (Genital Tract) : सामान्यिः अनािवर् हे स रुर्िीचे लक्षि असिे. ॲन्ड्रोनची हनर्ममिी 

र्ाढल्याम ळे काही र्ळेा थोड्या प्रमािाि योहनकलगाची रृ्द्धी र् अहधरोमिा (Hirsutism) हदसार्यास 
लागिाि. स रुर्ािीला कलगर्धवक होरमोन च्या स्त्रार्ाचे प्रमाि र्ाढिे. जसा रोग र्ाढि जािो, िसे त्याचे 
प्रमाि कमी होि शरे्टी पभिवपिे नाहहसे होिे.  

 
अस्स्थणवरळता (Osteoporosis) : हाडािंील क्षाराचं्या कमििेरम ळे पाठीला क ब्ज (Kyphosis) 

येिे, डोक्याच्या कर्टीि फरक होिाि र् काहीर्ळेा अनेक अस्स्थिगं होिाि.  
 
हृदवाणहन्याांत होिारे फरक (Cardiovascular changes) : हृदयाच्य आक ं चन कालचा र् प्रसरि 

कालचा रक्िदाब र्ाढिो र् काही रो्यािं हृदय हर्स्िार पार्िे.  
 
ियापियात होिारे फरक (Metabolic changes) : स रुर्ािीला ्लभकोजची सह्यिा कमी असिे. 

(diminished glucose tolerance) र् प ढे मध मेह असभन रक्िाहिशकव रा (hyperglycaemia) हदसभन येिे.  
 
होरमोन उत्सजशन : मभत्रािील १७-केटोस्टेरॉइडचे प्रमाि थोडे र्ाढिे, पि उपरृ्क्क कार्मसनोम्याच्या 

रो्यािं याचे प्रमाि अहिशय र्ाढिे. 
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११-ऑस्क्सकॉर्मटकॉइडचा उत्सजवनही मोठ्या प्रमािाि होिो, र् काही रो्याचं्या मभत्राि 
पे्र्नॅनेहडऑलचे प्रमाि ज्यास्ि असल्याचे प्रहसद्ध झालेले आहे. या रो्यािं पे्र्नॅनेहडऑल हे 
डेसॉस्क्सकॉर्मटकोस्टेरॉनच्या चयापचयाचे उत्सजी द्रव्य (excretory product) होय.  

 
णनदान : स्पष्ट मध मेह, सोहडयमचे ज्यास्ि प्रमाि, र् त्यामानाने पोटॅहशयम र् क्लोराइड याचें कमी 

प्रमाि. अस्स्थहर्रलिेचा क्ष हकरिानंी हमळालेला प रार्ा र् मभत्रािील १७-केटोस्टेरॉइड र् ११-
ऑस्क्सस्टेरॉइड याचें फार प्रमाि यार्रून क हशग लक्षिमाहलका या रोगाचे हनदान सहज होिे.   

 
णिणकत्सा : उपरृ्क्क अब वद असल्यास, त्यार्र शस्त्रहक्रया हाच उपाय. जर उपरृ्क्करृ्द्धी असेल िर 

दोन्ही उपरृ्क्कािंील जर्ळजर्ळ दोन हत्रिीयाशं िागाइिका िाग काढभन टाकार्यास पाहहजे. पि उरलेल्या 
उपरृ्क्काच्या िागापासभन उपरृ्क्क प्रान्िस्था पेशीजालाची र्ाढ होिे र् बरा झालेला रोग परि प ष्ट्कळ र्षांनी 
स रू होिो.  

 
जर अब वदाचे हनदान झाले नसेल, िर पीयभष गं्रथीर्र क्ष-हकरिाचंा उपचार करार्ा. काही रो्यािं 

काही कालिरी फायदा झाल्याचे नमभद आहे.  
 
इस्रोजेन र् ॲन्ड्रोजेनचा उपयोग केला जािो, पि त्याचंा पहरिाम सर्व र्ळेी सारख्या प्रमािाि 

होिो असेही नाही ककर्ा मोठा आशादायकही नाही.  
 

उपवृक्क-जनन लक्षिमाणलका (Adrenogenital Syndrome) 
 
ही लक्षिमाहलका म ख्यिः ॲन्ड्रोजेनच्या स्त्रार्ाहधक्याम ळे हनमाि होिे. हे एन्ड्रोजेन प ष्ट्कळर्ळेा 

उपरृ्क्कापासभन असिाि. पि काही रो्यािं हे बीजकोशापासभन हनमाि होिाि. ही लक्षिमाहलका प रुषाचं्या 
मानाने हस्त्रयािं फार मोठ्या प्रमािाि हदसभन येिे. नराची नारी होिे हे फारच क्वहचि संिर्िे र् प रुषाचे 
खरोखरच स्त्रीि रूपािंर झाल्याचे क्वहचि कोठे नमभद केले गेले आहे.  

 
ही उपरृ्क्क, प्रान्िस्थाची रृ्द्धी, गं्रर्थयब वद ककर्ा कार्मसनोमाम ळे होिे. अब वदा पासभन धाि रृ्द्धीचे 

लाक्षहिक दृष्ट्ट्या हनदान करिे हििकेसे सोपे नाही. पि २४ िासाि १७-केटोस्टेरॉइडचे १०० हम. गॅ्रमचे 
र्र फार प्रमािाि उत्सजवन होिे हे अब वदाचे हनदशवक होय. बह िेक रो्यािं शस्त्रहक्रया केल्यार्रच हे समजभन 
येिे. 

 
लक्षिे : याचंी कोित्या र्याि स रर्ाि होिे यार्र ही लक्षिे अर्लंबभन असिाि. याची स रुर्ाि 

भ् रूिार्स्थेि (foetal life), बालर्याि ककर्ा प्रौढार्स्थेि होिे.  
 
उपवृक्क–जनन लक्षिमाणलकेिी सुरवात भ् रिावस्थेत झाल्वयास : भ् रूिार्स्थेि 

उपरृ्क्कप्रान्िस्थाच्या स्त्रार्ाहधक्याम ळे होिे. ॲन्ड्रोजेनची उत्त्पत्ती फार प्रमािाि होि असल्याची लक्षिे 
जन्मानंिर हदसार्यास लागिाि. योहनकलग हशस्ना सारखे मोठे असभन रृ्षि ही हदसभन येिो. फार लहान 
गिाशय, बीजर्ाहहन्या र् बीजकोष असिाि. या म ली फार जलद र्ाढिाि. र् दोन िे िीन र्याच्या 
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स मारास मदनाचलार्र र् खाकेंि केस हदसभन येिाि. र् आर्ाजािही गोडर्ा येिो. र्ाढ जोराि व्हार्यास 
लागिे. 

 
बालवयातील उपवृक्कजनन लक्षिमाणलका : बालर्यािील उपरृ्क्कप्रान्िःरथाचे कायाहधक्य हे 

सामान्यिः उपरृ्क्क अब वदाम ळे होिे. अहधरोमिेची स्पष्ट लक्षिे हदसार्यास लागिाि. दाढी र् हमशा येिाि. 
आर्ाजाि फरक होिो. हपळदार बाधंा (muscular physique) र् योहनकलग र्ाढल्याचे हदसभन यिे. (प्लेट 
१७). 
 

 
प्लेट १७. उपवृक्क अबुशदामुळे णनमाि झालेली पुांवतरोमता आणि योणनकलगािी अणतवृणद्ध. 

 
प्रौि स्त्रीतील उपवृक्कजनन लक्षिमाणलका : ज्यार्ळेी प्रौढ स्त्रीि प रुषत्र् हनमाि व्हार्यास लागिे, 

त्यार्ळेी प्रथम अनािवर् होिे, र् स्िन र् जननेंहद्रये यानंा कृशिा यार्यास स रर्ाि होिे. या अर्स्थेनंिर 
योहनकलगाची रृ्हद्ध होिे र् इिर प रुषत्र्ाच्या ख िा हदसार्यास लागिाि. मानसशास्त्रदृष्ट्ट्या प ष्ट्कळशा 
हस्त्रया स्त्रीलींगी रहािाि (feminine) पि द सऱ्या काही समकलगी सिंोगी (Homosexual) होिाि.  

 
पूांवत्तकारी लक्षिमाणलकेिे व्यवच्िेदक णनदान : साधी अहधरोमिा (Simple hirsutism) स्टेन 

लेव्हेन्यॉल लक्षिमाहलका र् प रुषत्र् हनमाि करिारे बीजकोष अब वदें (virilizing ovarian tumours).  
 
१) साधी पूवशतरोमता : (simple hirsutism) : याि हाि र् पाय यार्र र्ाढिाऱ्या केसापंासभन िो 

छािी र् पोट यारं्र राठ केस र् दाढी हमशा असिें इिपयविच्या अर्स्था येिाि. याि प रुषत्र्ाची इिर लक्षिे 
असिाि. आिवर् हनयहमि येिे र् या स्त्रीयानंा म लें ही होिाि. त्याचप्रमािे १७-केटोस्टेरॉडचा स्त्रार्ही नेहमी 
एर्ढाच असिो. याचे कारिाबद्दल कल्पना नाही. प ष्ट्कळ रो्यािं रोग क ट ंहबय र् र्शंपरंपरागि हदसभन 
येिो. 

 
२) स्टेन लेव्हेन्यॉल लक्षिमाणलका : केसाळिा फार प्रमािाि नसिे. योहनकलगाची ही रृ्द्धी 

झालेली नसिे. र् आर्ाजािही फरक होि नाही. अन र्ाकंषहगक अनािवर् असिे र् कहटस्थ पहरके्षि दोन्ही 
हबजकोशािं सजल र्ाढ झाल्याचे (cystic enlargement) हदसभन येिे. इस्रोजेन र् बीजोते्तजक होरमोन चे 
(FSH) प्रमाि कमी होिे र् १७-केटोस्टेरॉइडचे प्रमाि नेहमी एर्ढेच असिे.  
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३) पुरषत्व णनमाि करिारी बीजकोश अबुशदें : र्ीस िे िीस र्ष े र्याच्या हस्त्रयाि होिाि. या 
अब वदाम ळे प्रथम स्त्रीचे स्त्रीत्र् कमी व्हार्यास लागिे र् त्याम ळे अनािवर् येिे. र् स्िन कृश व्हार्यास 
लागिाि. प ढे पौरुषत्र्ाची लक्षि हदसार्यास लागिाि. चेहरा र् शरीर यार्र केस येिाि. आर्ाजाि फरक 
होिो. योहनकलगाची रृ्हद्ध होिे. र् बीजकोशाचे लहानसे अब वद हािास लागिे.  

 
णिणकत्सा : उपरृ्क्क–जनन लक्षिमाहलकेि कॉर्मटसोन हचहकत्सा देिाि. त्याम ळे एसीहटएचची 

हनर्ममिी कमी होऊन उपरृ्क्क प्रान्िस्थाि र्ाजर्ीपेक्षा जास्ि हनमाि होिारे ॲन्ड्रोजेनचे प्रमाि घटिे. 
याकहरिा मोठी मात्रा द्यार्यास पाहहजे िी मात्रा एर्ढी असार्ी की १७-केटोस्टेरॉइडचे प्रमाि नेहमी एर्ढे 
येईल. याला साधारि १ िे २ आठर्डे लागिाि. नंिर हे प्रमाि कायम ठेर्ण्याकहरिा मधभन मधभन लहान 
मात्रा द्यार्यास पाहहजे. या औषधोपचाराने येिारे प रुषत्र् दाब न टाकिा येिे. र् अन षंहगक कलगहर्हशष्ट 
ख िाही रृ्हद्ध पार्ार्यास लागिाि.  

 
स्टेन–लेव्हेन्थाल लक्षिमाणलका 

 
उपरृ्क्क प्रान्िस्थाच्या द स्ष्ट्क्रयेम ळे (dysfunction) सजल हबजकोश हनमाि होिाि, का 

बीजकोशाच्या होरमोन चे ॲन्ड्रोजेनमध्ये रूपािंर होिे, त्याम ळे ही हर्कृिी हनमाि होिे, याबद्दल कल्पना 
नाही.   

 
साधारििः ही हर्कृिी २० िे २५ र्याच्या हस्त्रयािं हदसभन येिे. माहसक पाळी जी पभर्ी हनयहमि येि 

असे, हळ हळ  उहशराने यार्यास लागिे. र् शरे्टी अन षंहगक अनािवर् येिे. अगदी कमी प्रमािाि केसाळिा 
असिे. पि योनीकलगाची रृ्हद्ध होि नाही र्ा आर्ाजािही फरक पडि नाही. नेहमीच्या बायकी आकाराि 
बदल होि नाही, पि स्िन हर्शहर्शीि होऊन त्याचंा आकार बारीक होिो. योनीिभन केलेल्या पहरक्षिाि 
दोन्ही बीजकोश सजल असल्याचे समजभन येिे र् हे याचे हर्शषे लक्षि होय.  

 
बीजकोश हे नेहमीपेक्षा ३।४ पट र्ाढलेले र् ग ळग ळीि असभन श्विेकंच क (tunica albuginea) 

जाड होऊन त्याि िािंर्धािभ असिो. कापभन पाहहल्यास लहान मोठ्या आकाराच्या सजल गं्रथी हदसभन 
येिाि. स रुर्ािीला मभत्रािील जननगं्रथीपे्रहरका होरमोन (gonadotrophins) र् इस्रोजेन याचें प्रमाि कमी 
होिे र् प ढे अहजबाि हदसभन येि नाहीि. १७-केटोस्टेरॉइडचे प्रमाि नेहमीच्या मयादेि असिे.  

 
व्यवच्िेदक णनदान : ही हर्कृिी साधी केसाळिा र् उपरृ्क्क–जनन लक्षिमाहलका यापासभन हनराळी 

दाखहर्ली पाहहजे.  
 
णिणकत्सा : अजभनही, दोन्ही बीजकोशाचें पाचरर्िा उच्छेदन (wedge resection) ही सर्ाि उत्तम 

हचहकत्सा होय. अहलकडे काहीनी एन. आर. एल ४१ र् मानर्ीय जरायभ जननगं्रथीपेशी (human chorionic 
gonadotrophins) याचंा उपयोग केला आहे र् त्यानंा काही प्रमािाि यश हमळाले आहे. 

 
बह सद्रर्गं्रहथ पेशीजालाचा (polycystic tissue) जास्िीि जास्ि पाचरेसारखा िाग काढभन 

टाकिाि. आहि उरलेल्या लहान सद्रर् गं्रथीचे बीजकोशाच्या उरलेल्या पेशीजालामधभन र्धेन करिाि. 
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(are punctured) उरलेल्या बीजकोश पेशीजालाच्या कडा एकमेकाजंर्ळ आिभन बाहरक कॅटगटने हशर्भन 
टाकिाि. 
 

 
प्लेट १८. बहु सद्रवग्रांणथयुक्त बीजकोशाच्या भागािा सूक्ष्मदशी फोटोग्राफ 

 
प्लेट १९. बहुसद्रवग्रांणथयुक्त बीजकोशाच्या अणववणरत पुटकाच्या (Atretic follicle) कभतीिा सूक्ष्मदशी-फोटोग्राफ. 

यात आांतर णपधान पेशींिे (theca interna cells) उद्दणपन स्पष्ट णदसून येत आहे. 
 

स्टीन (stein) (१९६२) याने शस्त्रहक्रया केलेल्या १०३ रो्याचंी माहहिी प्रहसद्ध केली. 
शस्त्रहक्रयेनंिर सर्व रो्यािं नेहमीसारखे आिवर् स रू झाले : याि ७६ र्धं्या हस्त्रया होत्या. त्यािील ६७·८८ 
टके्क गरोदर राहहल्या त्यानंा एकंदर १३६ हजर्िं म लें  झाली. त्याि ५ ज ळी होिी. 
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प्रकरि ८ वे. 
 

स्त्रीच्या आयुष्ट्यातील णनरणनराळी स्स्थत्यांतरे 

(Different Epochs of a Woman’s Life 
 

यौवन  
(Adolescence). 

 
यौर्नाचा काल म्हिजे बालपिापासभन प्रौढत्र्दशकेडे जािाऱ्या संक्रमिाचा काल. जरी हा काल 

मोठा ग ंिाग िंीचा असला, िरी या कालाि स्त्रीि शाहररीक र् मानहसक असे महत्र्ाचे फरक होि असिाि. 
या कालाि माहसक स्त्रार्ाची केव्हाही स रुर्ाि होिे, पि या बरोबर लैं हगक पहरपक्विा (sexual maturity) 
येिे असे नव्हे. या शाहररीक र्ाढीच्या र् लैं हगक पभिविा येण्याच्या कालाि, म लीच्या मनोहर्काराि गाढ 
फरक होि असिाि. हे मानहसक फरक फार महत्र्ाचे असिाि. 

 
या कालाि शहररािील हनरहनराळ्या इहंद्रयाि होिारे फरक फार ग ंिाग ंिीचे असिाि. या फरकानंा 

जसे अंिःस्त्रार्ी गं्रथींचे स्त्रार् कारिीिभि होिाि िशीच द सरी काही कारिे कारिीिभि होिाि. यािंील 
पहहले र् महत्र्ाचे कारि म्हिजे र्ाहंशक कारि (genetic factor). द सरी कारिे म्हिजे बालर्यािील 
आहार, यौर्नापभर्ी आलेले ककर्ा त्या कालािील प ष्ट्कळ हदर्साचंा आजार र् काही प्रमािाि हर्ामानाची 
स्स्थिी (climatic condition) ही होि.  

 
यौर्नाि होिाऱ्या फरकाचें खालील हर्िाग पाडिा येिाि : —  
 
१) कलगाहर्हशष्ट (genital), २) अन शहंगक कलगहर्हशष्ट ख िा (secondary sex characters), ३) 

शाहररीक र्ाढ र् ४) मानहसक (Psychological).  
 
१) कलगणवणशष्ट फरक (Genital changes) स्थभल िगोष्ठानंा आकार येिो, र् त्याचं्या र्रच्या 

िागाि चरबीचा िर असल्याम ळे िो िाग उंचट हदसिो. योनीचीही लाबंी रंूदी र्ाढिे. त्याच्या र्रचे बाजभस 
असिाऱ्या िोरहिका (vaginal fornices) खोल होििा. र् िीच्या अिंःत्र्चेला स रक त्या पडिाि. 
अंिःत्र्चेच्या आच्छादक पेशीजालाि प ष्ट्कळ थर हनमाि होिाि. र् या पेशीि ्लायकोजेन साठंहर्ला 
जािो. बालर्याि योहनिील अंिःत्र्चेि ग्राम धनी य ्मक र् कॉकाय (diplococei) असिाि, पि 
‘डॉडेरहलन’ (doderlein) जंिभ नसिाि. म लगी यौर्नाि आल्यार्र याि एकदम फरक होिाि. याि 
डॉडेरहलनचे दंडािभ (Doderlein bacilli) हदसार्यास लागिाि र् योनीिील स्त्रार् अम्ल होिो.  

 
गिाशय र् ग्रीर्ा यािंही फरक व्हार्यास लागिाि. बालपिाि गिाशयापेक्षा ग्रीर्ा ज्यास्ि लाबं 

असिे र् म लगी र्याि आल्यार्र याच्या बरोबर हर्रुद्ध पहरस्स्थिी हनमाि होिे. साधारिपिे र्याच्या १५, 
१६ व्या र्षी ग्रीर्पेेक्षा गिाशय ज्यास्ि लाबं होिो. माहसकपाळी स रू होण्याच्या स मारास ईस्रोजेनचा 
पहरिाम व्हार्यास लागभन, गिाशयाच्या अंिःत्र्चेची रृ्द्धी होिे. ग्रीर्चे्या अंिःत्र्चेिही फरक व्हार्यास 
लागिाि. र् त्याि ग च्छक गं्रथी (recemose glands) हनमाि होिाि.  
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२) अनुषाांणगक कलगणवणशष्ट िुिा (secondary sex characters) स रर्ािील स्थभल िगोष्ठार्र 
थोडे केस हदसार्यास लागिाि. र् जशी म लगी र्याि यार्यास लागिे, िसे जघनार्र र् खाकेंि बायकी 
घाटिीचे (feminine type) केस यार्यास लागिाि. शहरराच्या इिर िागार्र केस उगर्ि नाहीि र् 
डोक्यार्रील केशसंिारही हर्हशष्ट प्रकारचा असिो.  

 
स्तनाांिी र्ाढ व्हार्यास लागिे. साधारिपिे र्याच्या १० व्या र्षी, बालर्याि चपटा असिारा 

स्िनाग्राचा िाग थोडा र्र उचलला जािो, र् र्रिी काळसरपिा यार्यास लागिो. प ढे त्याि फ गर्टी 
येऊन शरे्टी स्िन गोलाकार आकार धारि करिाि. यौर्नािील म लींच्या स्िनाि न सिी चरबी र् नहलका 
असिाि. प ढे प्रोजेस्टरॉनम ळे त्याि गं्रथी (acini) हनमाि व्हार्यास लगिाि. 

 
३) शाणरणरक वाि (skeletal growth) : म लीची उंची र् र्जन याि जलद र्ाढ व्हार्यास लागिे. 

हनिंब रंूद होिो. र् त्या स्थानी चरबी साठिे. ज्याचंी व्यर्स्थीि र्ाढ झालेली असिे त्याचंी उंची र् दोन्ही 
हाि पसरल्यास लाबंी, ही सारखी असिे. त्याचं्या कहटबधंाची र्ाढही हर्हशष्ट असिे. कहटबंधाची प रुष 
ककर्ा स्त्री र्ाढ ही ईस्रोजन-ॲन्ड्रोजन याचं्या प्रमािार्र असिे. 

 
४) मानणसक बदल (Psychological changes) : ज्याप्रमािे या र्याि म लीच्या शहरराि होिारे 

फरक हे जसे अंिःस्त्रार्ी गं्रथी र् इिर कारिे यार्र अर्लंबभन असिाि, िसे हिच्यािील मानहसक बदल हे 
प्रत्येकाच्या पहरस्स्थिीर्र अर्लंबभन असिाि. यौर्नाि पदापवि करिाऱ्या म लीला जर चागंले मागवदशवन 
केले गेले िर हिला माहसक पाळीचा कोित्याही प्रकारे त्रास न होिा िीला स्त्रीत्र् प्राप्ि होिे 
(womanhood) र् प्रजोत्पादनाच्या कालाि आपल्या पे्ररिा र् मनोहर्कार िी चागंले काबभि ठेऊ शकिे. 
पि द दैर्ाची गोष्ट अशी की या कालाि म लींना चागंले मागवदशवन केले जाि नाही र् त्याम ळे यौर्नािभन 
स्त्रीत्र्ाि पदापवि करीि असिाना हिला हििी र्ाटिे र् मग संिोग, गिारपि, बाळंिपि या प ढे येिाऱ्या 
गोष्टींबद्दल हिच्या मनाची बरोबर ियारी होि नाही.  

 
याकहरिा, यौर्नाि पदापवि करिाऱ्या म लीला हिच्याि होिारे फरक नीट समजार्भन सागंार्यास 

पाहहजेि. पि हे सागंि असिाना माहसक पाळी ककर्ा त्याि होिारे बदल यारं्र ज्यास्ि िर देऊ नये. 
त्याम ळे हिच्या मनाि उगीचच हर्कल्प हनमाि होिो. या गोष्टी जर हिला चागंल्या प्रकारे समजार्भन 
सागंहिल्या िर िी प ढच्या आय ष्ट्याि हर्श्वासाने पाऊल टाकील. प्राथहमक द ःखािवर् (primary 
dysmenorrhoea) र् आिवर् हर्कृिी (menstrual irregularities) यार्र अहि उपचार करिे बरे नव्हे (over 
treatment). जर खरोखरच फार प्रमािाि माहसकस्त्रार् जाऊन पंड िा हनमाि झाली, िर मात्र जरूर 
होरमोनस् चा उपयोग करार्ा, याि टेस्टेस्टरॉनचा उपयोग करू नये, र् इस्रोजेनच फार हदर्स उपयोग 
केल्यास हपच्य इरीच्या कायाि हबघाड होिो. प ष्ट्कळशा रो्याि नेहमीचा उपाय म्हिजे लोह र् बी 
कॉम्प्लेक्स याचा उपयोग करार्ा.  

 
ॠतुप्राप्तीच्या णवकृती 

(Disorders of puberty) 
 
अकाल पौित्व (precocious puberty) : जर एकाद्या म लीि ८ व्या र्षापभर्ी अन षंहगक 

कलगहर्हशष्ट ख िा हदसार्यास लागल्या र् आिवर्ही स रू झाले िर िी यौन कालपभर्विा (precocious 
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puberty) समजार्ी. क्वहचत म लींि जन्मापासभनही माहसक स्त्रार् स रू झाल्याची उदाहरिे आहेि. अशा 
प ष्ट्कळशा ंरो्यािं याचे नक्की कारि सागंिा येि नाही िेव्हा त्यानंा ‘नैसर्मगक’ समजले जािे. कारि याि 
आिवर्ाबरोबर जननेंहद्रयाचंी पभिव र्ाढ झालेली असिे. अन षाहंगक कलगहर्हशष्ट ख िाही हदसभन येिाि. र् 
शहरराची र्ाढ ही प्रौढासारखी असिे. एर्ढेच नव्हे, िर काहीि स्त्रास्त्रा बालर्याि गरोदरपिाही आल्याची 
उदाहरिे आहेि. (प्लेट २०, २१). 
 

 
प्लेट २०. अकाल प्रौि. ७ वषश वयािी मुलगी. ६ व्या वषापासून णनयणमत आतशव येत आहे. लघु भगोष्टाांिा िाांगला 
णवकास झाल्वयािे णदसून येत आहे, त्याि प्रमािे यौवनपूिश स्तन वृणद्धही णदसून येत आहे. (Courtesy : Dr. P. N. 

Shah, Indian Cancer Research Centre, Bombay.) 

 
प्लेट २१. अकाल प्रौि : िार वषे वयािी मुलगी िाांगल्वया प्रकारे वृणद्ध पावलेले स्तन णदसून येत आहेत. Courtesy : 

Dr. E. J. Sequeira, B. Y. L. Nair Hospital, Bombay.) 
 
काहीि बीजकोशाच्या दािेदारपेशीअब वदाम ळे (granulosa cell tumour) र्ाजर्ीपेक्षा ज्यास्ि 

इस्रोजेन हनमाि होऊन, त्याने उद्दीपन होऊन ही हर्कृिी येिे. प ष्ट्कळ र्ळेा ही अब िंदे फार लहान असिाि. 
र् रो्याच्या पहरक्षिाि सहज समजभन येि नाहीि. जर इस्रोजेन, गॉनेडोरॉहफनस् र् १७-कीटोस्टेरॉइडस् 
याचें जीर्रासायहनक हनधारि (Biochemical assy) केले गेले िर याच्या हनदानास मदि होिे. फार 
क्वचीि रो्याि अधििेक र् उपरृ्क्क (adrenal) याचंी अब वदे याला कारिीिभि होिाि.  
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काहीर्ळेा आिवर्ाहशर्ाय अन षाहंगक कलगहर्हशष्ट ख िा हदसभन येिाि. िर काही र्ळेा अहनयहमि 
असा लालसर स्त्रार् होिो, पि या अन षंहगक कलग हर्हशष्ट ख िा मात्र हदसभन येि नाहीि. त्याम ळे 
जननेंहद्रयाचंी पभिव र्ाढ झालेली आहे का, हबजकोशाचे असाध्य अब वद ककर्ा योनीि व्रि ककर्ा अब वद 
(gloouth) आहे का याचा जरूर लागल्यास रो्याचे संर्देना हरि करून ही िपास करार्यास पाहहजे.  

 
यौवनािा अभाव : ही क्वहचत हदसभन येिारी अर्स्था सामान्यिः कोित्यािरी एका अंिःस्त्रार्ी 

हर्कृिीम ळे होिे. हपयभहषका गं्रथीच्या अग्रिागाचा अल्पहर्कास (लॉरेन लक्षिमाहलका) आहि अर्ट र्ामिा 
(cretinism) याचेंम ळे शाहररीक आहि लैं हगक र्ाढीला अडथळा होिो. उपरृ्क्कप्रान्िस्थाच्या अब वदाम ळे 
यौर्नालाच अटकार् केला जािो असे नव्हे िर प ंर्त्ताही (masculinity) होिे.  

 
णवलांबीत ऋतुप्रास्प्त (Delayed pubenty) : जर र्याच्या १५ ककर्ा १६ र्षापयिंि माहसकपाळी स रू 

झाली नाही िर िी हर्लंहबि आहे असे समजार्.े शाहररीक ककर्ा मानहसक रोगट पहरस्स्थिी र्ा शाहररीक 
रोग याचेंम ळे माहसकपाळी यार्यास र्ळे लागि असेल. िरी अशा म लींि द य्यम दजाच्या कलगहर्हशष्ट ख िा 
स्पष्टपिे हद्गोचर होिाि. उपासमार, अहिकष्टाची कामे, मानहसक िाि, िीव्र पडं िा, क्षय, हचरकारी 
कहर्िाप र्गैरेम ळे पाळी यार्यास र्ळे लागिो. पि यार्र उपचार झाल्यार्र मग पाळी स रू होिे. जर 
जननेंहद्रये पभिवपिे अहर्कहसत असिील (gross underdevelopment) र् त्याचबरोबर अन षाहंगक 
कलगहर्हशष्ट ख िा नसिील, िर पाळी येिे जर्ळ जर्ळ अशक्य असिे.  

 
ऋतुकाळिा अत्यातशव (Puberty Menorrhagia) : जर िीव्र प्रकारचा अत्यािवर् र् रक्िप्रदर 

(metrorrhagia) प ष्ट्कळ आठर्डे चालभ  असेल िर फार रक्ि जाण्याम ळे िीव्र प्रकारचा पंड रोग होिो र् 
त्यार्र पहरश्रम पभर्वक इलाज करार्यास पाहहजे. ही गोष्ट ईस्रोजेनम ळे गिाशयाच्या अंिःत्र्चेला सिि 
प ष्ट्कळकाळ चेिना हमळाल्याम ळे होि असिे. 

 
ॠि कालाच्या अत्यािवर्ार्र प ष्ट्कळर्ळेा कोित्याही प्रकारच्या औषधोपचाराचा पहरिाम होि नाही, 

र् त्याम ळे र्ारंर्ार रक्ि द्यार् े लागिे र् रक्ि र्ाढहर्िारी औषधेही द्यार्यास पाहहजेि. जर इस्रोजेन 
द्यार्याचे असेल िर, त्याचे रक्िािील प्रमाि प ष्ट्कळ राहील असे करार्यास पाहहजे. या कहरिा ‘एहथहनल 
ईस्रॉहडऑलच्या (ethinyl oestradiol) ०·०१ हम. गॅ्रमची गोळी हदर्सािभन दोन र्ळेा प ष्ट्कळ आठर्डे 
द्यार्यास पाहहजेि. टेस्टेस्टरॉन हदल्यास रक्िस्त्रार् थाबंिो. पि हा होरमोन िरूि म लींि न देिे चागंले र् 
िो अहिशय हट टी रोगाकंहरिाच राखभन ठेर्ार्ा. िो एका महहन्याि २५० हम. गॅ्रमच्या र्र देऊ नये र् प ष्ट्कळ 
काळही देऊ नये कारि त्याम ळे पभंर्ते्तची लक्षिे हदसार्यास लागिाि.  

 
आतशव 

(Menstruation). 
 
माहसक रक्िस्त्रार्ाचे दोन प्रकार असिाि. १. बीज प्रसवी (ovulatary) र् २. अबीजप्रसवी 

(anovulatory). बीजप्रसर् पाळीमध्ये फॉहलकल. (बीजपेशी) पहरपक्व होिे र् मग बीज बाहेर पडिे 
(ovaulation) र् नंिर फॉहलकलचे कॉर पस ल्य हटयममध्ये रूपािंर होिे. या प्रकारचा माहसकस्त्रार् प्रथम 
ईस्रोजेन र् नंिर प्रोजेस्टरॉन याचंा पहरिाम झालेल्या गिाशयाच्या अंिःत्र्चेपासभन होिो. बीजप्रसर्ी 
रक्िस्त्रार् (ovultory bleeding) हा ज्याि गिव रहाण्याची शक्यिा असिे अशा अंिःत्र्चेपासभन होिो (fertile 
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cycle), िर अबीजप्रसर्ी रक्िस्त्रार् (anovulatory bleeding) हा र्ाझंोट्या अंिःत्र्चेपासभन (sterile 
cycle) होिो. 

 
माहसका पाळीचे दोन काल समजले जािाि. गिाशयाच्या अंिःत्र्चेच्या रृ्द्धीचा काल (period of 

endometrial growth) र् त्याच्या पाठोपाठ िी गळण्याचा काल (phase of regression) गिाशयाच्या 
अंिःत्र्चेची रृ्द्धी ही बीजप्रसर्ण्यापभर्ी (before ovulation) फॉहलकलम ळे हनमाि झालेल्या इस्रोजेनच्या 
उद्दीपनाने होिे. र् बीजप्रसर्ानंिर (after ovulation) कॉपवस ल्य हटनम ळे हनमाि झालेल्या प्रोजेस्टरॉन र् 
ईस्रोजेन या दोहोम ळे होिे. हे होरमोन रक्िाि असेपयिंि ही अंिःत्र्चेची र्ाढ िशीच कायम राखली जािे. 
र् ज्यार्ळेी या होरमोन चे प्रमाि एकदम कमी होिे त्यार्ळेी अंिःत्र्चेि उलटे फरक व्हार्यास लागिाि र् 
मग माहसकस्त्रार् स रू होिो. यार्रून माहसकपाळीबद्दल शहरराि होिारे बदल (Physiology of 
menstruatin) िीन हर्िागािं हर्िागिा येिाि. १) अंिःस्त्रार्ी गं्रथीि होिारे फरक. २) गिाशयाची 
अंिःत्र्चा रृ्द्धी पार्ि असिाना हिच्याि होिारे फरक र् ३) अंिःत्र्चेि उलट होिारे फरक (regressive 
changes). 

 
१) अांतःस्त्रावी ग्रांथीत होिारे फरक (Endocrine changes) : जरी बीजकोशाि हनमाि होिाऱ्या 

इस्रोजेन र् प्रोजेस्टरॉन याचं्याम ळे गिाशयाच्या अंिःत्र्चेची रृ्द्धी होि असली िरी बीजकोशाचा स्त्रार् हा 
शीषवस्थगं्रथीच्या अग्रिागार्र (anterior pituitary) अर्लंबभन असिो. र् त्याच्या हनयंत्रिाखालीही असिो 
िर हशषवस्थ गं्रथीचा हा िाग काही प्रमािाि िरी मध्यर्िी मज्जाससं्थेच्या अहधकाराखाली असिो. याची 
माहहिी थोडक्याि खाली हदली आहे.  

 
ईस्रोजेन : जसजशी फॉहलकलची र्ाढ होिे िसे रक्िािील ईस्रोजेनचे प्रमाि र्ाढि जािे. या 

ईस्रोजेनम ळे गिाशयाच्या अिंःत्र्चेची रृ्द्धी होिे. बीज प्रसर्ाच्या काली ईस्रोजेनचे रक्िािील प्रमाि एका 
हलटरमध्ये ६० आंिरराष्ट्रीय पहरमाि ककर्ा मात्रा इिके असिे. यानंिर बीज बाहेर पडल्यार्र थोडा काल 
याचे प्रमाि कमी होिे. या कालाि फ टलेल्या फॉहलकलचे कॉर पस-ल्य हटमध्ये रूपािंर होि असिे. नंिर 
कॉर पस ल्य हट्यमच्या पहरपक्व होण्यापासभन िो त्याच्या उलट्या गिीपयिंि ईस्रोजेनचे प्रमाि परि र्ाढलेले 
असिे. जेव्हा कॉपसव ल्य हट्यम ऱ्हास पार्भ लागिो (degenerate) िेव्हा रक्िािील ईस्रोजेनचे प्रमाि एका 
हलटरमध्ये ६० इ. य . र्रून ३० इं. य . पयिंि खाली उिरिे. र् गिाशयाच्या अंिःत्र्चेचे प्रहिक्रमि 
(regression) र् आिवर्काल याि याच पािळीि राहािे र् आिवर् जसे प ढच्या पाळीकहरिा द सरे फॉहलकल 
पक्व व्हार्यास लागिे, िसे िसे रक्िािील ईस्रोजेनचे प्रमाि परि र्ाढार्यास लागिे. (आकृिी २६). 

 

 
आकृती २६––आिवर्चक्रािील ईस्रीन आहि प्रोजेस्स्टनची पािळी अं. िा. International units – 
आंिरराष्ट्रीय मात्रक). 
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यार्रून हे हसद्ध होिे की, जोपयिंि ईस्रोजेनचे रक्िािील प्रमाि दर हलटरमध्ये ३० इं. य . च्या र्र 
असिे, िोपयिंि गिाशयाच्या अंिःत्र्चेची रृ्हद्ध कायम राखली जािे. प जर ईस्रोजेनचे प्रमाि याच्या खाली 
गेले, िर अंिःत्र्चेि हर्रुद्ध फरक व्हार्यास लागिाि. यार्रून ईस्रोजेनचे रक्िािील प्रमाि अगदी 
शभन्यार्र आल्याम ळे नव्हे िर िे कमी झाल्याम ळे अंिःत्र्चेि हर्रुद्ध फरक व्हार्यास लागभन माहसकस्त्रार् 
स रू होिो.  

 
प्रोजेस्टेरॉन : बीजप्रसर्ानंिरच्या कालाि (post ovulatory phase) प्रोजेस्टेरॉनम ळे गिाशयाच्या 

अंिःत्र्चेि जे फरक घडभन येिाि िे स फहलि बीजाला पाय रोर्ण्यास जागा हमळार्ी अशा प्रकारचे असिाि 
(for embedding a fertilized ovum). पि माहसक स्त्रार्ाकहरिा या फरकाचंी जरूरी नसिे. ही गोष्ट ज्याि 
बीज हनमाि होि नाही र् म्हिभन कॉपसवल्य टीयमही हनमवि होि नाही अशा अप्रसर् माहसकपाळीिील 
स्त्रार्ार्रून (cyclic bleeing in anovulatory cycle) हसद्ध होिे. अशा माहसकपाळीि गिाशयाच्या 
अंिःत्र्चेची रृ्हद्ध र् नंिर िी गळभन पडिे या हक्रया फक्ि ईस्रोजेनम ळेच होिाि.  

 
माकडे र् हस्त्रयारं्र केलेल्या प्रयोगर्रून असे हदसभन येिे की माहसक स्त्रार् होण्यास प्रोजेस्टेरॉनचे 

हनष्ट्कासन व्हार्यास पाहहजे (withdrawal of progesterone) या हसद्धान्िाला आधार नाही. याच्याउलट 
ईस्रोजेन या होरमोन म ळे गिाशयाच्या अंिःत्र्चेची रृ्द्धी होिे. र् त्याचे रक्िािील प्रमाि कमी झाले म्हिजे 
िी अंिःत्र्चा गळभन पडार्यास लागभन माहसकस्त्रार् स रू होिो, मग िो बीजप्रसर् माहसक पाळीिील असो, 
र्ा अप्रसर् माहसक पाळीिील असो (ovulatory or anovulatory menstrual cycle). 

  
पीयुष ग्रांथीच्या अग्रभागात णनमाि होिारे होरमोन् : फॉहलकल पक्व होिे, बीज बाहेर पडिे र् 

शरे्टी कॉर पस ल्य हटयम हनमाि होिे हे रजःकपडाचे रहाटगाडगे (ovarian cycle) हे पीयभष गं्रथीच्या 
प ढच्या िागापासभन हनमाि होिाऱ्या होरमोन च्या उद्दीपनार्र अर्लंबभन असिे. आिापयिंि याच्यापासभन 
हनघिाऱ्या फक्ि दोन होरमोन बद्दल माहहिी होिी. एकाम ळे फॉहलकल पहरपक्व होि ‘फॉहलकल 
स्स्टम्य लेकटग होरमोन’ (FHS) म्हििाि र् द सऱ्याम ळे कॉपवस ल्य हटयम असे. याला हनमाि होिो. त्याला 
ल्य हटनाइकझग होरमोन (LH) म्हििाि. पि हल्ली हिसरा होरमोन–की ज्याच्याम ळे कॉपवस ल्य हटयमचे 
कायव चालभ  रहािे–असा होरमोन हमळाला आहे. त्याला ‘ल्य हटओरॉहफक होरमोन’ (luteotrophic 
hormone) म्हििाि. ज्याच्याम ळे स्िनाि दभध हनमाि व्हार्यास लागिे िो प्रोलॅस्क्टन (prolactin) र् हा 
‘ल्य हटओरॉहफक होरमोन’ एकच असार् ेअसे र्ाटिे.  

 
ज्यार्ळेी कॉपवस ल्य हटयममध्ये व्ययाजनन हार्यास लागिे त्यार्ळेी फॉहलकल स्स्टम्य लेकटग 

होरमोनच्या हनर्ममिीर्र ईस्रोजेनचा असिारा पगडा नाहीसा होिो. या फॉहलकल स्स्टम्य लेकटग होरमोन चा 
पहरिाम फॉहलकलर्र होऊन त्याचे पक्व ग्राफाइन फॉहलकल (graafian follicle) मध्ये रूपािंर होिे. हे 
र्ाढलेले एफ् एस् एच् (FSH) चे प्रमाि र् थोड्या प्रमािािील एलएच् (LH) याचं्याम ळे फॉहलकलच्या 
पोकळीि ईस्रोजेन हनमाि व्हार्यास लागिे. स रर्ािीला हा फॉहलकल रजःकपडाच्या आिल्या बाजभस 
असिो. पि जसा िो पक्व व्हार्यास लागिो, िसा िो र्रच्या बाजभस येिो र् बीजप्रसर्ाच्या र्ळेी िर िो 
बाहेर आल्यासारखा (protruding) हदसिो. 
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या फॉहलकलची किि फोडभन बीज बाहेर येिे. या गोष्टीला, फॉहलकलमध्य र्ाढलेला दाब र् एफ् 
एस् एच् र् एल  एच् यािंील बदलेले प्रमाि–कारि आिा एल एच् चे प्रमाि र्ाढिे र् एफ् एस् एच् चे प्रमाि 
त्यामानाने कमी होिे–हे कारिीिभि होिाि.  

 
बीजप्रसर् र् कॉपवस ल्य हटयमची हनर्ममिी यानंिर प्रोजेस्टेरॉनचे प्रमाि फार जलद र्ाढिे र् त्याम ळे 

एल  एच् च्या हनर्ममिीला पायबंद पडिो. कॉपवस ल्य हटयमचे व्ययाजनन होईपयिंि त्याच्या कायार्र 
ल्य हटओरॉहफक होरमोन चा िाबा चालिो. 

  
२) गभाशयाच्या अांतःत्विेिी वृद्धी होत असताना त्यात होिारे फरक : अंिःत्र्चा ही, खालच्या 

बाजभला असिारा आधार िाग–हा अरंूद असिो र् र्रचा उत्तल कायवकारी िाग (functional part) हा रंूद 
असिो–यानंी बसलेली असिे. अंिःत्र्चेचे चार िाग समजले जािाि. एकदम र्रच्या बाजभस असिारा 
आच्छादक िाग (surface epithelium), गं्रथी, पंजर (stroma) र् रक्िर्ाहहन्या आहि हा प्रत्येक िाग 
माहसक पाळीि सारखा बदलि असिो. गिाशयाच्या अिंःत्र्चेच्या रृ्हद्धच्या कालाि होिारे फरक हे दोन 
िागाि हर्िागिा येिाि–बीजप्रसर् पभर्व र् बीजप्रसर् पि. या फरकाचेंही दोन िाग पडिाि– स रुर्ािीचा 
डागड गीचा (initial stage of repair) र् प ढचा रृ्हद्धचा (stage of proliferation). 
 

 
प्लेट २२. गभाशयाांत : स्तराच्या वृणद्ध अवस्थेिा सूक्ष्मदशीफोटोग्राफ (Courtesy : Dr. P. N. Shah, Indian Cancer 

Research Centre, Bombay.) 
 
पुनरज्ीवनािी अवस्था (stage of repair) : याचंी स रर्ाि माहसकस्त्रार्ाच्या शरे्टच्या कालाि 

होिे, र् एकदोन हदर्साि प री होिे. आदवर्कालाि गिाशयाच्या अंिःत्र्चेचा र्रचा आच्छादक पेशीजाल 
(surface epithelium) गळभन पडिो. पि थोड्याच र्ळेाि िो सर्वपृष्ठिाग गं्रथीपासभन हनमाि झालेल्या 
आच्छादक पेशीजालाने झाकभ न टाकला जािो. याच्या पेशी आख ड नळकाडं्या सारख्या र् सभक्ष्म केस 
असलेल्या (low columnar and ciliated) असिाि. गं्रथी साध्या अरंुद नळीर्जा असभन, त्या पृष्ठिागाशी 
काटकोन करून असिाि. पंजर हा एकमेकानंा हचकटभन असलेल्या र्ाटोळ्या ककर्ा लंबगोल पेशींचा 
बनलेला असभन, त्यािील कें द्रिाग मोठा असभन त्याने पेशींचा जर्ळजर्ळ सर्व िाग व्यापलेल असिो र् 
त्याच्या िोर्िाली फार थोडा पेहशद्रर् (cytoplasm) असिो. रक्िर्ाहहन्या या नागमोडी आकाराच्या असभन, 
त्या कायवकारी िागाच्या (functional layer) खालच्या िागाि असिाि. रक्ि गोळा करिाऱ्या हशरा र् 
संगहमि रक्िर्ाहहन्या (arterio–vencus anastomoses) याचें प्रमाि कमी असिे. अंिःत्र्चेच्या र्रच्या 
िागाला त्यामानाने रक्िाचा प रर्ठा अहजबाि नसिो.  
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वृणद्धिी अवस्था (stage of proliferation) : स रर्ािीची डागड जी आटोपल्यार्र बीजप्रसर्ापयिंि 
अंिःत्र्चेची रृ्हद्ध होि रहािे. बीजप्रसर्ाचे स मारास अिंःत्र्चेच्या र्रच्या आच्छादक पेशीजालाच्या पेशी 
उंच (tall) होिाि. गं्रथींची रृ्हद्ध होऊन त्याचंी पोकळी मोठी होिे. पंजर हा जाड असिो. र् त्याच्या पेशी 
र्ाटोळ्या ककर्ा लंबगोल असभन त्याचं्यािील कें द्रिाग पेशीचा जर्ळजर्ळ सर्व िाग व्यापिो. नागमोडी 
रक्िर्ाहहन्या ज्यास्ि नागमोडी होिाि. र् त्या र्रील पृष्ठिागापयिंि पसरिाि. त्याचप्रमािे शीरा र् संगहमि 
रक्िर्ाहहन्या याचें प्रमािही र्ाढिे.  

 
बीजप्रसवपि अवस्थेत होिारे फरक : (Postovulatory changes) याची स रुर्ाि बीजप्रसर्ाच्या 

र्ळेी होिे र् िी माहसकस्त्रार् स रू होईपयिंि हटकिे. याच्याही दोन अर्स्था असिाि. स्त्रार्ी (secretory) र् 
आिवर्पभर्व (premenstrual.). (प्लेट २३). 
 

 
प्लेट २३. गभाशयान्तःस्तराच्या स्त्रावी अवस्थेिा सूक्ष्मदशी-फोटोग्राफ (Courtesy : Dr. P. N. Shah, Indian 

Cancer Research Centre, Bombay.) 
 
१) स्त्रावी ककवा पीती अवस्था : (secretory or luteal stage) : या अर्स्थेि हपिकपड (corpus 

luteum) हनमाि होिो. यािही अंिःत्र्चेची रृ्द्धी होि रहािे. र् त्याि स फलीि बीजाचे पाय रोर्ले जािील 
असे फरक होिाि. र्रच्या आच्छादक पेशीजालाच्या पेशी चागंल्या उंच होिाि. गं्रथी नागमोडी आकाराच्या 
(corkscrew shaped) असभन, जशी ही अर्स्था र्ाढि जािे िसा याचंा नागमोडी आकार र्ाढि जािो. 
त्याला येिाऱ्या सभजेम ळे र् रक्िाच्या जास्ि प रर्ठ्याम ळे पंजर प ष्ट्कळसा हढला (loose) असिो. याच्या 
पेशी बीजप्रसर् अर्स्थेिील पेशीपेक्षा आकाराने मोठ्या असिाि, र् त्याचंा कें द्रिाग लहान असभन, त्याच्या 
िोर्िालील पेशीद्रर् त्यामानाने ज्यास्ि असिो. नागमोडी रक्िर्ाहहन्या ज्यास्ि नागमोडी होिाि र् जशी ही 
अर्स्था र्ाढि जािे त्याप्रमािे त्याचंा नागमोडीपिा र्ाढि जािो. रक्ि गोळा करिाऱ्या शीरा र् संगहमि 
रक्िर्ाहहन्या याचेंही प्रमाि ज्यास्ि असिे.  

 
२) आतशवपूवश अवस्था (premenstrual stage) : आिवर् स रू होण्यापभर्ी ५ हदर्स अंिःत्र्चेची रृ्हद्ध 

होण्याचे थाबंिे. पजंरामधील सभज ओसरल्याम ळे र् गं्रथीिील स्त्रार् कमी झाल्याम ळे अंिःत्र्चेची जाडी 
प ष्ट्कळ प्रमािाि कमी होिे. आिा नागमोडी रक्िर्ाहहन्या ज्यास्ि नागमोडी होिाि. रक्ि गोळा करिाऱ्या 
शीराही आकाराने मोठ्या होिाि. र् त्याचें प्रमािही र्ाढिे. गं्रथी बारीक होिाि. पजंर घट ट होऊन त्याि 
श्वेिपेशींचे अंिरिरि होिे.   
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आतशव कसे होते ? : जर बीज स फहलि झाले नाही, िर अंिःत्र्चेची रृ्हद्ध होण्याकहरिा जरूर 
असिारी रजःकपडाच्या होरमोन ची हक्रया कमी व्हार्यास लागिे र् मग अंिःत्र्चेचा प्रहिक्रमि व्हार्यास 
लागिे. अंिःत्र्चेच्या रक्िर्ाहहन्या नागमोडी असल्याम ळे आिवर् होिे अशी गेली काही र्ष ेसमजि होिी. 
पि ज्या माकडािं अशा प्रकारच्या नागमोडी रक्िर्ाहहन्या नसिाि अशािंही आिवर् होिे. त्याम ळे सर्वमान्य 
होईल अशी आिवर्ाची उपपहत्त सागंिा येि नाही. माकीच्या म्हिण्याप्रमािे आिवर् होण्यास खाली 
साहंगिलेले फरक कारिीिभि होि असिाि : – 

 
१) स्पजंासारख्या असिाऱ्या कायवकारी िागािील द्रर् शोषला गेल्याम ळे अंिःत्र्चा पािळ होिे. २) 

आिवर्पभर्व कालािील सभक्ष्म धमन्या (arteriols) ज्यास्ि नागमोडी होिाि र् या रक्ि र्ाहहन्याि र्ीस पयिंिही 
नर् ेनागमोडी थर हनमाि होिाि. ३) आच्छादक पेशीजालाजर्ळील रक्िर्ाहीन्यािं रक्ि साखळल्याम ळे 
(due to stasis) या नागमोडी सभक्ष्म धमन्या ंहर्स्िृि होिाि. ४) या आच्छादक पेशीजालाचे खाली सभज येिे 
र् त्याि  श्विेपेशींचे अंिरिरि (leucocytic infiltration) होिे र् आिवर् सभरू होण्याच्या स मारास या 
नागमोडी सभक्ष्म धमन्या फार आर्ळल्या जािाि र् त्याम ळे रक्िाचा प रर्ठा न झाल्यामभळे स्थाहनक 
कोशहर्नाश होिो (local necrosis). या रक्िर्हहन्या आर्ळल्या गेल्यानंिर ६ िे २४ िासािं आच्छादक 
पेशीजालाचे खाली रक्िग ल्मे (haematomas) हनमाि होिाि. हे सडलेले िाग र् रक्िग ल्मे फ टल्याम ळे 
माहसकस्त्रार् स रू होिो. प्रत्येक रक्िर्ाहहनी फ टल्याचे स्थानी २५ िे ७० हमनीटे रक्िस्त्रार् होि रहािो.   

 
जी. एस्. स्स्मथ आहि ओ. डब्ल्यभ. स्स्मथ यानंा ॠि स्त्रार्ापासभन एक अहिहर्षारी पदाथव हमळाला. 

याचे इजेंक्शन हदलेले उंहदर २४ िासाि मरिाि. हा पदाथव य ्लोब हलन होय. आहि िो, माहसकस्त्रार्ािील 
पेशी ि कड्याि असिो. जसजसे माहसकस्त्रार्ाचे प्रमाि र्ाढि जािे िसिसे याचे प्रमाि कमी होिे. िो 
बीजप्रसर् र् अबीजप्रसर् अशा दोन्ही आिवर्चक्राि हदसभन येिो. रेनॉड याचे म्हििे असे की, जर या 
य ्लोब हलनचे म ख्य कायव र्ाहहकासकंोचन (vasoconstriction) असेल िर त्याला आिवर् हर्षाऐर्जी 
(menstrual toxin) द सरे काहीिरी नार् द्यार्यास पाहहजे. कारि िे शहररहक्रयात्मक प्रक्रमाि 
(physiological process) शहररहक्रयात्मक काम करीि असिे.  

 
साराांश : आिवर्ाच्या शहररहक्रयात्मक आधाराबद्दल प ष्ट्कळ ज्ञान हमळालेले आहे, परंिभ 

शहररहक्रयाहर्ज्ञानिज्ञ (physiologist) ककर्ा स्त्रीरोग िज्ञ यापैकी कोिीही हे ज्ञान, नेहमीचे आिवर् कसे होिे 
हे सागंिाऱ्या एका हसद्धान्िाि बसर्भन सागंभ शकि नाही. गेल्या काही र्षाि, अंिगविाशयकलेिील सर्मपल 
धमहनका र्र फार िर हदला गेला आहे, परंिभ सर्मपल धमहनका नसिानाही काही जािीच्या माकडािं आिवर् 
होिे. आहि रेनॉल्ड याने स चहर्ल्याप्रमािे ही शक्यिा आहे की सर्मपल धमहनकाचें म ख्य कायव रोहपि 
अण्डािभंच्या स रर्ािीच्या हदर्साि अपरा जरयभनंा (placental villi) मोठ्या प्रमािाि रक्िाचा प रर्ठा करिे 
हे असिे. जेव्हा अण्डािभचें आरोपि होि नाही, िेव्हा ही र्ाहहकासंरचना (vascular structure) फ टिे. 
रेनॉल्डचे असे म्हििे की गिाशयाच्या लहसका हनकासाची (lymph drainage) ज्यास्ि स्पष्ट कल्पना 
आल्यास हा आिवर्ाचा ग ंिाग िंीचा प्रश्न स टण्याची शक्यिा आहे.  

 
अंिगविाशयकलेचे ि कडे पडण्याची हक्रया ही बीजप्रसर् आहि अबीजप्रसर् चक्राि हनराळी 

असिारच. आिापयिंि साहंगिलेली यंत्रिा ही सर्मपल धमहनका असलेल्या बीजप्रसर्ाच्या आिवर्चक्राबद्दल 
आहे, परंिभ ज्याि सर्मपल धमहनकाचंा अिार् असिो र्ा ज्याचंा अत्यल्प हर्कास झालेला असिो अशा 
अबीजप्रसर्ाच्या आिवर्चक्राबद्दल मात्र समज पडलेली नाही.  
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अणवकृत आतशवािी लाक्षणिक वैणशष्ट्ये 
(Chinical characteristics of normal Menstruation) 

 
जर्ळ जर्ळ ७० टके्क हस्त्रयािं माहसकपाळी ही २८ हदर्साचंी असिे. पि त्याि प ष्ट्कळ फरकही 

हदसभन येिाि. काहीि िी २१ हदर्साचंी असिे, िर काहीि िी ३५ हदर्साचंीही असिे. आिवर्स्त्रार् हा 
सामान्यपिे ३ िे ७ हदर्स जािो. पि सर्वसाधारिपिे िो ४ िे ५ हदर्स असिो. ज्याि आिवर् पाच ककर्ा 
त्याहीपेक्षा जास्ि हदर्स असिे, त्याि िे सिि दोन िे िीन हदर्स असिे आहि नंिर काही िास िे एकाद 
हदर्स थाबंभन शरे्टी लहान प्रमािार्र लालसर स्त्रार् परि स रू होिो आहि अशाच प्रकारे एक दोन हदर्स 
जािो. काहीि पहहले एक दोन हदर्स सिि फार मोठ्या प्रमािाि जािो आहि नंिर प ढच्या हदर्सािं कमी 
कमी होि जाऊन थाबंिो.  

 
आिवर्स्त्रार्ाचे प्रमािही कमी अहधक असिे. पि सामान्यिः उष्ट्ि प्रदेशािंील हस्त्रयािं िे ज्यास्ि 

असिे. आहि थंड प्रदेशािं रहािाऱ्या स्त्रीयािं िे कमी असिे. असे म्हटले जािे की, अहिथंड प्रदेशािं 
रहािाऱ्या स्त्रीयािं आिवर्स्त्रार् फार कमी प्रमािाि जािो र् िोही उन्हाळ्याच्या हदर्सािं. 

 
आिवर् हे रक्ि, श्लेष्ट्मा, अर्शस्ल्कि आच्छादक पेशी (desquamated epithelial cells), जंिभ 

(bacteria), किय क्ि ि कडे (granular debris) याचें हमश्रि असिे. रक्िािील घटकाचें हर्घटन 
झाल्याम ळे र् योनीबाह्यिागाच्या स्नेहकपडािील स्त्रार्ाम ळे आिवर्ाला हर्हशष्ट र्ास येिो. जरी 
गिाशयग्रीर्चे्या बाहेर आल्यार्र रक्ि गोठि असले िरी योनीि त्याचे हर्लयन (lysis) होि असल्याम ळे 
त्याचे द्रर्ीिर्न होिे.  

 
प्रणतमासी योनीत होिारे बदल. 
(Cyclic changes in vagina) 

 
योनीि प्रहिमासी कशाप्रकारचे बदल होिाि याबद्दल एकर्ाक्यिा नाही. पि हे हनहिि की 

बीजकोश होरमोन म ळे हर्शषेिः ईस्रोजेनम ळे योनीच्या अंिःत्र्चेि बदल घडभन येिाि. पपॅॅहनकॉलर् 
(papanicolav) याने र्िवन केलेले बदल प ढीलप्रमािे होि. 

 
त्याने आिवर्चक्राच्या ५ अर्स्था र्र्मिल्या आहेि. : 
 
१) आिवर्ार्स्था (menstrual) २) संयोगकारी अर्स्था (copulative), ३) बीजप्रसर्ार्स्था 

(ovulative), ४) रृ्द्धीची अर्स्था (proliferative) आहि ५) आिवर्पभर्व अर्स्था.   
 
१) आतशवावस्था (Menstrual phase) : याि मोठ्या प्रमािाि लालपेशी, बव्हाकारी कें द्रय क्ि 

श्वेिपेशी, (polymorphonuclear leucocytes) एककें द्रकारी पेशी (mononuclear cells) असिाि. 
शल्की उपकला पेशी र् आधारपेशी कमी असिाि.   
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२) सांयोगकारी अवस्था (copulative phase) : ही आठव्या हदर्सापापभसभन िे बाराव्या हदर्सापयिंि 
असिे. ग्रीर्चे्या गं्रथीपासभन फार मोठ्या प्रमािाि श्लेष्ट्मा हनमाि होिो र् श्वेिपेशींचा अिार् असिो. पेशी 
चपट्या असभन त्या शल्कीिर्नाच्या हनरहनराळ्या अर्स्थेि (in all stagres of cornificaiton) असिाि.  

 
३) बीजप्रसवावस्था (ovulatory phase) : ही १२ व्या हदर्सापासभन िे १३ व्या हदर्सापयिंि असिे. 

श्वेिपेशी फार प्रमािाि असभन लालपेशींचे प्रमाि कमी असिे. पेशी फार प्रमािाि शल्कीि असिाि. 
(markedly cornified) योनीि फार प्रमािाि स्त्रार् हनमाि होिो र् दभधाइिपि घट ट असिो. (of milky 
consistency). 

 
४) वृणद्धिी अवस्था (proliferative stage) : ही १३ व्या हदर्सापासभन िे १७ व्या हदर्सापयिंि 

असिे. पेशीि हकिी प्रमािाि शस्ल्किर्न झाले आहे यार्र योनी कशा प्रकारचा रंग घेईल (type of 
vaginal smear) हे अर्लंबभन असिे. जर शस्ल्किर्न कमी असेल िर श्वेिपेशी ज्यास्िप्रमािाि असिाि र् 
शल्कीपेशी कमी असिाि. पि जर शल्कीिर्न ज्यास्ि प्रमािाि असेल (intense cornification) िर 
बरोबर याच्या हर्रुद्ध गोष्ट असिे.  

 
५) आतशवपूवश अवस्था (premenstrual phase) : ही अर्स्था १७ व्या हदर्सापासभन िे आिवर् स रू 

होईपयिंि असिे. योनीची अंिःत्र्चा जाड होिे र् श्विेपेशींचे प्रमाि र्ाढिे. आिवर् होण्याच्या स मारास 
लालपेशी हदसभन येिाि.  

 
प्रणतमासी ग्रीवेत होिारे बदल. 
(Cyclic changes in Cervix) 

 
ग्रीर्िेील गं्रथीि प्रहिमासी बदल होिाि हे हसद्ध झाले आहे. फॉहलकल हनमाि होण्याच्या 

प्रथमार्स्थेि या गं्रथी कमी नागमोडी असिाि र् त्यािील स्रर्िाऱ्या पेशीही सखल असभन त्याचंा कें द्रिाग 
िळाशी असिो.  

 
फॉहलकल हनमाि होण्याच्या प ढच्या अर्स्थेि गं्रथीच्या अस्िराचं्या पेशी स्रर्ार्यास लागिाि. 

त्याचंा कें द्रिाग गडद रंग घेिो र् िो पेशींच्या मध्यार्र असिो. गं्रथी फार नागमोडी असिाि. 
 
बीजप्रसर्ानंिर पेशींचा ऱ्हास फार हळभ हळभ होिो. पेशी सखल होिाि. र् श्लेष्ट्माही कमी प्रमािाि 

हनमाि होिो. 
 

प्रणतमासी रजोवहनणलकेत होिारे बदल. 
(Cyclic changes in Fallopiam tube) 

 
रजोर्हनहलकेची अंिःत्र्चा िीन प्रकारच्या पेशींनी बनलेली असिे. १) रोमक पेशी (ciliated). २. 

अरोम ककर्ा स्त्रार्ी पेशी (non-ciliated or secretory cells), ३. पेग पेशी (peg cells). 
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१) रोमक पेशी : या मध्य अर्स्थेि (internal phase) उंच र् रंूद असभन त्यािील पेशीद्रर् स्र्च्छ 
असिो. कें द्रिाग र्ाटोळा ककर्ा लंबगोल असभन िो पेशीच्या र्रच्या कडेजर्ळ असिो. हहमटॅोझाय हलनने 
(haematoxylin) या कें द्राना फार थोडा रंग चढिो. आिवर् नंिर कालाि या पेशी फार आखभड असिाि. 
मध्य अर्स्थेि हे सभक्ष्म केस इिक्या र्गेाने हलि असिाि की त्याम ळे िे बीज गिाशयाकडे ढकलण्याचे 
कायव करीि असार्िे असे र्ाटिे.  

 
२) अरोमक ककवा स्त्रावी पेशी : आिवर्पभर्व कालाि उंच असभन, गिारपिाि र् आिवर्ानंिरच्या 

कालाि त्या आखभड होिाि. मध्य अर्स्थेि त्या उंच होिाि. म ्दलाच्या आकाराच्या (dumb-bell 
shaped) असिाि. या पेशींचा कें द्रिाग त्याचं्या िळाशी असिो. र् हहमटॅोझायहलनने त्यानंा गडद रंग 
चढिो. आिवर्पभर्व कालाि या पेशींचा फ गीर िाग फ टभन आंिील पेशीद्रर् र् कें द्र, रजोर्हनहलकेि ढकलले 
जािाि.  

 
३) इांटरकॅलरी ककवा पेगपेशी (the intercalary or peg cells) : या आिवर्पभर्व र् आिवर् कालाि 

ज्यास्ि स्पष्ट असिाि. त्या काळसर, लाबं, बारीक पेशी असभन त्या कें द्राने जर्ळ जर्ळ व्यापलेल्या 
असिाि. या पेशी केस असलेल्या र् केसरहहि पेशींच्या सम दायाि मधभनमधभन हर्ख रलेल्या असिाि. 
प ष्ट्कळाचं्या म्हिण्याप्रमािे या पेशी म्हिजे स्त्रार्ी पेशींची मधली अर्स्था होय.  

 
गभशधारिा 

(Conception) 
 
याि बीजप्रसर्काल, बीजाचे गिाशयाि येिे (Transportation of the ovum), श क्रािभंचा जोर र् 

त्याचंी जीर्नक्षमिा (viability of sperms) र् त्याचें योनीि स्खलन झाल्यापासभन रजोहजर्ािभकडे जािे, 
रजोहजर्ािभचे स फहलत होिे (fertiligation) र् त्याचे गिाशयाि पाय रोर्िे (nidation of the fertilized 
ovum) इिक्या गोष्टी येिाि. 

 
बीजप्रसवकाल (Time of ovulation) : बीजप्रसर् सामान्यपिे १० िे १८ व्या हदर्साि होिो याला 

आिा िरपभर प रार्ा हमळालेला आहे. माहसक पाळीच्या मध्यार्र रजोर्हनहलका ध र्भन काढलेल्या द्रर्ाि 
रजोहजर्ािभ (ova) हमळाले आहेि. त्याचप्रमािे अप्रत्यक्षहरत्या हमळालेल्या प राव्यार्रूनही ही गोष्ट हसद्ध 
झालेली आहे. हा अप्रत्यक्ष प रार्ा म्हिजे माहसक पाळीच्या मध्यकाली होिाऱ्या र्देना, शहरराचे मभलिभि 
उष्ट्ििामान (basal body temprature),  काही हस्त्रयाि होिारा थोडा रक्िस्त्रार् र्गैरे. त्याचबरोबर 
मभत्रािील गोनॅडोरहॅफनच्या प्रमािार्रूनही या प राव्याला बळकटी येिे.  

 
बीजािी गभाशयाकडील िाल (Transportation of ovum) बीज (रजोहजर्ािभ) 

रजोर्हनहलकेच्या िोंडाकडे कसे जािे या बद्दल काही कल्पना नाही. पि एकदा नहलकेि हशरल्यार्र िे 
नहलकेिील पेशीजालर्रील सभक्ष्म केसाचं्या हालचालीम ळे गिाशयाकडे ढकलले जािे. पि बीज 
गिाशयाकडे ढकलले जाण्याचे म ख्य कारि म्हिजे ईस्रोजेनम ळे नहलकेच्या स्नायभंि होिाऱ्या आक ं चन 
लहरी (peristaltic action) हे होय असे र्ाटिे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

शूक्रािूांिी जीवनक्षमता व योनीत स्िलन झाल्वयापासून त्याांिे बीजाकडे (रजोणजवािू) जािे : 
योनीिील आम्ल स्त्रार्ाम ळे श क्रािभंची हालचाल (motility) थोड्याच कालाि स्थहगि होिे. पि जे श क्रािभ 
ग्रीर्चे्या बाह्य म खार्र पडिाि त्याचंी जीर्नक्षमिा ग्रीर्िेील स्त्रार् अल्क असल्याम ळे हटकिे. ग्रीर्िेील 
श्लेष्ट्या ह्या माहसकपाळीच्या हनरहनराळ्या काली कमी अहधक पािळ असिे. माहसकपाळीच्या मध्यार्र िी 
पारदशवक र् इिर कालापेक्षा पािळ असिे. श क्रजीर्ािभ िे त्याचं्या शपेटीच्या हालचाली म ळे ग्रीर्ा, गिाशय 
र् रजोर्हनहलका यािंभन प ढे नेले जािाि. गिाशयाि शभक्रजीर्ािभ हकिी काल जीर्नक्षम राहभ शकिाि 
याबद्दल नक्की सागंिा येि नाही. पि िे साधारिपिे २४ िे ४८ िास िरी जीर्नक्षम राहाि असार्िे. पि हम. 
ह न्नर (Huhner) यानंा गिाशयाच्या घ मटासारख्या िागाि संिोगानंिर ७ हदर्सानंीही श क्रहजर्ािभ सापडले 
आहेि. 

 
गभशधारिा (Fertilization) : गिवधारिा ही रजोर्हनहलकेच्या टोकाजर्ळ होिे. या स फहलि 

बीजाला गिाशयाि येण्यास साधारिपिे िीन हदर्स लागिाि. 
 
सुफणलत बीजािे गभाशयात पाय रोविे (Nidation) : या कहरिा गिाशयाची अंिःत्र्चा ही 

चागंल्या स्त्रार्ी अर्स्थेि असार्ी लागिे. हे स फहलि बीजाचे पाय रोर्िे, एकाद्या गिाशयान्िःस्िर गं्रथीच्या 
(endometrial glands) म खाशी होि नाही, िर िे बह ि करून आंिरगं्रथी प्रजंरार्र (interglandular 
stroma) होि असार्.े स फहलि बीजाने पायरोर्ल्या नंिर गिाशयान्िःस्िराचा पिहनकेि (decidua) 
हर्कास होिो.  

 
आतशवणनवृती, 
ऋतुणनवृती 

(Climacteric) 
 
ॠि हनर्ृहत्तचा काल  हा हनरहनराक्षळ्या हस्त्रयािं कमीअहधक र्षाचा असिो. यािील महत्र्ाच्या 

गोष्टी म्हिजे आिवर् येि नाहीसे होिे र् म लेही न होिे या होि. काहीर्ळेा याला आिवर्हनर्ृत्ती हा शब्दप्रयोग 
र्ापरला जािो. पि आिवर्हनर्ृत्ती म्हिजे आिवर् येण्याचे थाबंिे र् त्याम ळे या कालाि जे द सरे बदल 
होिाि त्याचा या शब्दप्रयोगार्रून बरोबर अथवबोध होि नाही. जरी या कालाि आिवर् बंद असले र् म लेही 
होि नसली िरी स्त्रीच्या शहरराची िंद रुस्िी उत्तम असिे. र् संिोगाबद्दलची इच्छा प ष्ट्कळ र्ष ेहटकिे.  

 
आिवर्हनर्ृत्तीचा काल जरी र्शंग िहर्शषे (racial peculiarity) असला, िरी पि आिवर्हनर्ृत्ती 

सामान्यपिे ४५ िे ५० या र्यापयिंि होिे. अन र्हंशकिा, हर्ामान, कटी र् जननेंहद्रयाचें रोग र् हर्कृिी 
(disorders) यार्रही आिवर् हनरृ्त्तीचा काल अर्लंबभन असिो. घराण्यािील प ष्ट्कळ हस्त्रयािं आिवर्हनरृ्त्ती 
उहशरा ककर्ा लौकर येिे यार्रून आन र्हंशकिेचा पहरिाम असिो हे हसद्ध होिे. त्याच प्रमािे हर्ामानाचाही 
आिवर्हनर्ृत्तीर्र पहरिाम होिो. कारि उष्ट्ि प्रदेशािं रहािाऱ्या हस्त्रयािं आिवर्हनर्ृत्ती लर्कर येिे िर थंड 
प्रदेशािं राहािाऱ्या हस्त्रयािं िी उहशरा येिे.  
 

जर आिवर्हनर्ृत्ती ५० र्षापयिंि ककर्ा त्याच्याही प ढे आली नाही िर िे गिाशयाचे िािंबाब वद, 
गिाशयाचा कॅन्सर ककर्ा रजःकपडाचे किय क्िपेशी अब वद (granulose cell tumour) याचें हनदशवक आहे 
असे समजार्.े  



 

 

अनुक्रमणिका 

अकाहलक आिवर्हनर्ृत्ती (premature menopause) ही गिाशय काढभन टाकल्यास ककर्ा 
कटींिील काही रोगार्र रेहडयम ककर्ा एक्सरे हदल्यास होिे. या अशाप्रकारच्या कृहत्रम 
आिवर्हनर्ृहत्तहशर्ायही काही हस्त्रयािं काही एक कारि नसिाना फार लौकर आिवर् हनर्ृत्ती होिे. 
हहन्द स्थानाि प ष्ट्कळ हस्त्रया ४, ५ र्षहेी म लानंा स्िनपान करिाि र् या फार हदर्स स्िनपान करण्याम ळे 
काही हस्त्रयाि आिवर्हनर्ृत्ती लर्कर येिे. 

  
रजःकपडाचे होरमोन र् गोनॅडोरॉहफन याचं्यािील समिोलपिा ॠि हनर्ृत्तीच्या स मारास 

हबघडार्यास लागिो र् हा ॠि  हनर्ृत्तीचा काल संपल्यार्र या आंिस्त्रार्ी गं्रथीच्या स्त्रार्ाि हनराळा 
समिोलपिा (fresh  endocrine balance) प्रस्थाहपि होिो.   

 
इिर अंिःस्त्रार्ी गं्रथींच्या मानानी रजःकपडाची हक्रयाहशल शस्क्ि (functional activity) मयाहदि 

असिे. र् ॠि  हनर्ृिीत्तीच्या स मारास रजःकपडाचे कायवही हळभहळभ कमी व्हार्यास लागिे. शीषवस्थ गं्रथीि 
हनमाि होिाऱ्या गोनॅडोरहॅफस् ना रजःकपडाकडभन हळभहळभ र्ाढिा प्रहिकार व्हार्यास लागिो. ज्यार्ळेी 
रजःकपडाकडभन गोनॅडोरोहफनना प्रहिसाद हमळि नाहीसा होिो. त्यार्ळेी गिाशयाच्या अंिःत्र्चेि प्रहिगामी 
होिारे बदल होि नाहीि. माहसक स्त्रार् थाबंिो र् मग आिवर्हनर्ृत्ती होिे  

 
बीज प्रसर् न होिे (failure of ovulation) हा पहहला बदल होय र् त्याम ळे कॉपसव-ल्य हटयम 

हनमाि होि नाही. र् मग प्रोजेस्टेरॉनही ियार होि नाही. याम ळे अप्रसर् प्रकारचा माहसक स्त्रार् स रू होिो. 
‘(anovulatory type of menstruation occurs) शीषवस्थ गं्रथीर्रील प्रोजेस्टेरॉनचा लगाम नाहहसा 
झाल्याम ळे फॉहलकल स्स्टम्य लेकटग होरमोन र् ईस्रोजेन याचं्या सहाय्याने रजःकपड र् शीषवस्थगं्रथी आपले 
कायव काही काल िरी एकमेकाचं्या सहकायाने चालहर्ण्याचा प्रयत्न करिाि. हळभहळभ रजःकपड फॉहलकल 
स्स्टम्य लेकटग होरमोन ला प्रहिसाद देि नाहीसे होिाि. आिा रजःकपड खरोखरच आपले कायव करण्यास 
रृ्द्ध झालेले असिाि.  

 
शीषवस्थ गं्रथीि गोनॅडोरॉहफन हनमाि करण्याच्या कायार्रील रजःकपडाचा िाबा स टल्याम ळे, 

शीषवस्थ गं्रथीचे कायव फार जोराि चालार्यास लागिे. ॠि हनर्ृत्तीच्या कालाि शीषवस्थगं्रथीचे 
अंिःस्त्रार्ाहधक्य (hyperactivity) हळभहळभ र्ाढि जािे र् िे आिवर् हनर्ृत्तीच्या र्ळेी सगळ्याि ज्यास्ि असिे. 
न सिी शीषवस्थ गं्रथीकडभन गोनॅडोरॉहफनची हनर्ममिी र्ाढिे असे नव्हे, िर उपरृ्क्क र् कंठस्थकपड याचेंही 
कायव फार मोठ्या  प्रमािाि चालार्यास लागिे. कंठस्थकपड र् उपरृ्क्क याचं्या स्त्रार्ाहधक्याम ळे प ष्ट्कळ 
लक्षिे हदसार्यास लागिाि. ही लक्षिे प ष्ट्कळशी त्या स्त्रीचा मनोहनग्रह र् समाजािंील हिचे स्थान यार्र 
फार करून अर्लंबभन असिाि. ज्या हस्त्रया समिोल मनाच्या र् पहरस्स्थिीशी समरस होिाऱ्या असिाि, 
त्यानंा ॠि हनर्तृ्ती कालाि काहीही त्रास होि नाही ककर्ा झालाच िर फार कमी होिो. समाजािील र्रच्या 
दजाच्या हस्त्रयािं, खालच्या दजाच्या हस्त्रयापेंक्षा ज्यास्ि त्रास होिो. कारि या ॠि हनर्ृत्तीच्या काली होिारे 
बदल त्यानंा आंगर्ळिी पडभन घेिे फार कठीि जािे.   

 
शरे्टी अग्र शीषवस्थ गं्रथीच्या स्त्रार्ाहधक्याला उपरृ्क्काकडभन आळा पडिो. उपरृ्क्काकडभन ॲन्ड्रोजेन 

बरोबर द सरेही असेच स्टेरॉइड र्ाढत्या प्रमािाि हनमाि होिाि र् िे पभर्ी रजःकपडाने हनमाि केलेल्या 
स्टेरॉइडची जागा घेिाि. रजःकपडाच्या कायािार्ाम ळे शीषवस्थ गं्रथीच्या स्त्रार्ाच्या कायाला जो सर्िा स िा 



 

 

अनुक्रमणिका 

हमळालेला होिा (unrestricted anterior pituitary activity) त्याला आिा उप-रृ्क्काच्या स्त्रार्ाम ळे 
समिोलपिा आिला जािो.  

 
जननेंणद्रयाांत होिारे प्रणतगामी बदल. 

(Regressive changes in the genital system) 
 
गभाशय : सर्ाि लौकर होिारा बदल हा गिाशयाच्या अंिःत्र्चेि होिो. आिवर्हनर्तृ्तीपभर्ी काही 

हदर्स ही अिंःत्र्चा अबीजप्रसर्सदृश (anovulatoruy in pattern) असिे. आिवर्हनर्ृत्ती नंिर ही 
अंिःत्र्चा कृश होिे र् शरे्टी िर िी फक्ि पृष्ठिागार्रील आच्छादक पेशीजाल र् त्याचं्या खाली फार 
पािळ असा पंजराचा थर र् त्याि गिाशयाच्या स्नायभंना काटकोन असलेल्या अशा थोड्या नळीर्जा गं्रथी 
हदसभन येिाि. हळभहळभ गिाशय लहान व्हार्यास लागिो. आिवर्हनर्ृत्ती नंिर काही र्षानी िो इिका लहान 
होिो की स्व्दहस्िपहरके्षनेही िो सहज हािाला लागि नाही.  

 
ग्रीवा : ग्रीर्ा ही हळभहळभ बाहरक व्हार्यास लागिे र् शरे्टी योनीिील ग्रीर्चेा िाग इिका बाहरक 

होिो की िो योनीच्या र्रच्या िागाशी जर्ळ जर्ळ हमळभन जािो. ग्रीर्ा मागव (cervical canal) फार बाहरक 
होिो र् काहीि िर िो आजभबाजभच्या िागािील िािंर्धािभम ळे िो पभिवपिे बंद होिो.  

 
योनी : आिवर्हनर्ृत्तीनंिर काहीर्ष ेिरी योनीच्या आकाराि फारच थोडा फरक पडिो. प ढे योनी 

आखभड र् बारीक होिे. र् िीच्या िोरहिका (fornices) नाहीशा होिाि. िीच्या अंिःत्र्चेर्र असिाऱ्या 
घड्या नाहीशा होऊन िी ग ळग ळीि र् चकचकीि होिे. पेशींचे थरही कमी होिाि र् 
आच्छादकपेशीजालािंील पेशींि ्लायकोजेन नसिो. योनीिील स्त्रार् अल्कधर्ममय होिो. पािळ झालेली 
अंिःत्र्चा र् स्त्रार्ाचा अल्कधमव याम ळे हलक्या प्रिीच्या जंिभनीही (low grade organisms) योहनशोफ 
होण्याची हििी असिे.  

 
योणनबाह्य भाग (Vulva) : िगोष्ठ र् मदनाचल या हठकािची चरबी कमी होिे र् त्याम ळे त्याचंा 

फ गीरपिा जाऊन िे चपटे होिाि. अंिःत्र्चा पािळ होिे, हिला कृशिा येिे र् सहज ससंगव जडण्याचा 
संिर् असिो.  

 
स्तन : हळभहळभ स्िनािंील चरबी कमी व्हार्यास लागिे र् गं्रथी कृश होिाि. याम ळे त्याचंा 

फ गीरपिा र् ग बग बीिपिा (fullness) कमी होिो र् िे मऊ पडिाि. स्िनागे्रही लहान होिाि र् िाठही 
होि नाहीि (are not erectile). हे बदल फार हळभहळभ होिाि र् आिवर्हनर्ृत्तीनंिर काही र्ष े सहज 
समजभन येि नाहीि.   

 
ऋतु णनवृत्तीिी लक्षिे 

(Symptoms of Climacteric) 
 
माणसक स्त्राव (Menstrual bleeding) : माहसकस्त्रार् पभिवपिे बंद होण्यास कमीअहधक र्ष े

लागिाि. काही थोड्या हस्त्रयाि माहसकस्त्रार् एकदम बदं होिो. पि सामान्यिः माहसकपाळी लाबंि लाबंि 
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जािे र् स्त्रार्ही फार थोडा येिो, र् शरे्टी थाबंिो. काही हस्त्रयािं माहसकपाळी लर्कर लर्कर येिे र् स्त्रार् 
थोडा ककर्ा प ष्ट्कळ काळ जािो. काहीि अहनयहमि काली पि फार प्रमािाि जािो.  

 
नेहमी हदसभन येिारे र् काही र्ळेा अहि त्रास देिारे (distressing) लक्षि म्हिजे एकदम गरम 

र्ाटिे (hot flushes). स्त्रीला एकाएकी गरम झाल्यासारखे र्ाटिे र् अंग लालीलाल होिे. (becomes 
flushed) काही सेकंदाि घामाचे थेंब हदसार्यास लागिाि र् थोड्याि सेकंदाि िी गार पडिे (cold and 
clammy). असे हदर्सािभन प ष्ट्कळर्ळेा होिे र् रात्री झोपमोड होिे.  

 
योनीबाह्यस्थानी कां ड सुटिे (Pruritus vulvea) : जर िरूि हस्त्रयाि आिवर्हनर्ृत्ती हनमाि केली 

गेली (induced monopause) िर हे लक्षि त्याचं्याि ज्यास्ि करून हदसभन येिे. 
  
काही स्त्रीयाि ॠि हनर्ृत्तीकाली रक्ििाराहधक्य (high-blood pressure). असिे र् त्याम ळे 

डोकेद खी, िोर्ळ येिे, र् रक्ििाराहधक्याची इिर लक्षिे हदसभन येिाि.   
 
मनोणवकारी लक्षिे (Psychical symptoms) : काही हस्त्रयािं मानहसक हर्कृहि हनमाि होिाि. 

काही कारि नसिा हिला कचिा र् हििी र्ाटि असिे. नेहमी समजंस र् शांि असिारी स्त्री एकाएकी 
हचरहचरी बनिे र् गोंधळिे. हिच्या अशा र्ागण्याने घरािील आनंदार्र हर्रजि पडिे. िीव्र प्रकाराि िी 
र्डेेचार करार्यास लागिे. हिची आत्मघािाकडे प्ररृ्हत्त होिे (suicidal tendencies) र् िी आपले व्यर्हार 
चालभ  ठेर्ण्यास असमथव होिे.  

 
कूटसगभशता ककवा गभाभास (Pseudocyesis) : हा क्वहचि हदसभन येिारा असा मनोहर्कारी 

हर्क्षोि असभन, ज्या हस्त्रया शरे्टपयिंि र्धं्याच राहहलेल्या असिाि आहि ज्यानंा गिवधारिेची फार इच्छा 
असिे अशािं हदसभन येिो. अनािवर् ककर्ा अत्यल्प प्रमािाि माहसकस्त्रार् हदसभन येिे, त्याच बरोबर उदर 
कििीि चरबी साठिे याम ळे, रो्याला शरे्टी एकदा गिवधारिा झाल्याचे र्ाटार्यास लागिे. जेव्हा िी 
गरोदर नसल्याचे हिला सागंण्याि येिे, िेव्हा िी सत्यस्स्थिी मानार्यास ियार नसिे. िीची खात्री 
पटहर्ण्याकहरिा र्ारंर्ार जैर्ी कसोट्याचंी जरूरी असिे.  

 
णनद्रानाश : ही नेहमी िक्रार असिे र् रात्री गरम र्ाटण्याने िर िी र्ाढिे. त्याच प्रमािे छािीि 

धडधडण्याम ळे झोप बरोबर लागि नाही.  
 
ियापियािी लक्षिे : मेदोरृ्हद्ध हे महत्र्ाचे लक्षि होय. प ष्ट्कळ हस्त्रयाि ॠि हनर्तृ्तीच्या काली. 

थोडे िरी र्जन र्ाढिे. पि काहीि िे फार र्ाढिे र् िे आिखी र्ाढि जािे. या मेदोरृ्हद्धचे कारि मात्र 
समजि नाही.   

 
ऋतुणनवृत्तीिे कालाांतील उपिार. 
(Management of Climacteric) 

 
ॠि हनर्ृत्ती हा एक मानहसक िडजोडीचा पि फार नाजभक असा टप्पा असिो. त्याम ळे उपचारही 

त्यार्र आधारीि पाहहजे. 
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स्त्रीची प्रकृिी स धारण्याकडे लक्ष द्यार्.े जर स्त्रीचा र्जन र्ाढण्याकडे कल असेल िर हिच्या 
आहारार्र हनयंत्रि ठेर्ार्यास पाहहजे. हिला िरपभर हर्श्रािंी र् झोप हमळेल असे करार्.े या कालाि 
त्याचं्याि मानहसक अस्स्थरिा असल्याम ळे हिच्या मनाि कचिा हनमाि करिाऱ्या घरािील गोष्टी उद िर्िार 
नाहीि याची काळजी घ्यार्ी.  

 
ॠि हनर्ृत्तीच्या कालाि अहयहमि येिारा माहसकस्त्रार् हा गिाशयाच्या मारक अब वदामं ळेही 

(uterine malignancy) असभ शकिो. त्याम ळे अशा हस्त्रयाचंी नीट िपासिी करार्यास पाहहजे. त्याचप्रमािे 
जरूर लागल्यास गिाशयाची अंिःत्र्चा ककर्ा ग्रीर्ा याचंा छेद घेऊन (section) त्याची िपासिी करार्ी. 
प ष्ट्कळर्ळेा अशा प्रकारच्या अब वदाचें हनदान होण्यास जो र्ळे लागिो त्याला स्र्िः रोगी ककर्ा िीचा डॉक्टर 
हे जबाबदार असिाि. मारक अब वद नाहीना हे ठरेपयिंि िरी कोित्याही पहरस्स्थिीि आिवर्हनर्ृत्ती हनमाि 
करण्याकहरिा डीप एक्स-रे देऊ नयेि.  

 
प ष्ट्कळशा हस्त्रयािं हर्शषेिः स हशहक्षि हस्त्रयािं, त्यानंा आपि आिा रृ्द्ध झालो म्हिभन िीहि 

र्ाटार्यास लागिे. हिला र्ाटि असिे की आपल्या पिीचे आपल्यार्रील लक्ष उडभन जाईल. ही हिची हििी 
स्त्री िज्ञाने ख बीने नाहीशी करार्यास पाहहजे. ॠि हनरृ्त्ती म्हिजे काय हे हिला समजार्भन सागंार्यास 
पाहहजे. ॠि हनर्ृत्ती म्हिजे संिोग इच्छा नष्ट होिे ककर्ा त्याम ळे नर्राबायकोिील आनंद नष्ट होिे नव्हे हे 
हिच्या मनार्र कबबर्ार्यास पाहहजे.    

 
ॠि हनर्ृत्तीच्या उपचाराि ईस्रोजेनला काही प्रमािािच स्थान आहे. यािील योनी बाह्यिागी कंड, 

ककर्ा घाबरटपिा (extreme nervousness) या सारखी लक्षिे ईस्रोजेनचे प्रमाि एकदम घटल्याम ळे 
(due to withdrawal of vestrogen) होिाि. याकहरिा ईस्रोजेन द्यार्.े िे गोळ्याचं्या रूपाने, इंजेक्शनने 
ककर्ा माडंीि आरोपि करून (by implantation of oestrogen pellets) अशा हनरहनराळ्या प्रकारे देिा 
येिे.   

 
ईस्रोजेनची डाय एहथलस्स्टल  बेस्रालची (diethyl stiboestrol) ५ हम. गॅ्रमची गोळी हदर्सािभन एक 

ककर्ा दोन र्ळेा हदल्यास प रे होिे. त्याने ही लक्षिे नाहीशी होिाि. ही मात्रा हळभहळभ कमी करीि शरे्टी 
देण्याचे बंद करार्.े जर ईस्रोजेन एकाएकी िोडले, िर ईस्रोजेन बंद करण्याम ळे होिारा प्रत्याहरि 
रक्िस्त्रार् (ocstrogen with dramal bleeding) थोडे हदर्स होिो.  

 
काही र्ळेा िीव्र प्रकारच्या मानहसक हर्कृिीर्र ईस्रोजेनचे १ िे ५ हम. गॅ्रमचे इंजेक्शन द्यार्यास 

लागिे. पि यानंिर शक्य हििक्या लौकर गोळ्या देिे स रू करार्.े  
 
ईस्रोजेनची २५ हम. गॅ्रमच्या ‘पेलेट’ ठेर्ल्यास प रेसे होिे. पि या ‘पेलेट’ ठेर्ण्यापासभन प ष्ट्कळ 

िोटे आहेि. याची मात्रा ६ िे ९ महहने आपिास पाहहजे िेर्ढी देिा येि नाही ककर्ा बदंही करिा येि नाही. 
ईस्रोजेनच्या, गिाशयाच्या अंिःत्र्चेर्रील प ष्ट्कळ हदर्स चालिाऱ्या हक्रयेम ळे गिाशयािभन रक्िस्त्रार् 
होिो, र् काहीर्ळेा त्याचे इिके प्रमाि र्ाढिे की शरे्टी ठेर्लेली ‘पेलेट’ काढभन टाकण्याची र्ळे येिे. फार 
काल ईस्रोजेन देि राहहल्याम ळे स्िनाचंा कार्मसनोमा होण्याची हििी असिे, हे लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे. 
पि एका कारिाकहरिा मात्र ईस्रोजेन ‘पेलेट’ ठेर्िे आगल्याचे असिे. जर एकाद्या िरूि स्त्रीि गिाशय र् 
दोन्ही रजःकपड काढभन टाकार् ेलागले िर अशा प्रकारच्या औषध योजनेची जरूरी असिे.  
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जर ‘गरम होण्याम ळे’ चागंली झोप लागि नसेल िर थोड्या कालाकहरिा सौम्य शामक औषधाचंा 
(mild sedatives) उपयोग करार्ा. पि असे औषध फार काल देि राहहल्यास सर्य जडण्याचा संिर् 
असिो. मॉर्मफन ककर्ा अशासारखी औषधे िर म ळीच देउ नये. मन शािं ठेर्ण्यास र् झोप लागण्यास 
फेनोबार्मबटोन लहान प्रमािाि हदल्यास उपयोगी पडिे. 
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िांड ४ 
 

णक्रयात्मक णवकृणत  
(Functional disorders) 

अ. आतशव णवकृणत (Disorders of Menstrual function) 
 

प्रकरि ९ वे 
 

अपशस्ल्वकत योनी पेशीणवज्ञान. 
(Exfoliative Vaginal Cytology). 

 
प ष्ट्कळ देशािं अपशस्ल्कि योहन पेशीहर्ज्ञान हे फार महत्र्ाचे नैदाहनक सहाय्यक साधन म्हिभन 

धरले गेलेले आहे. या देशाि, स्त्रीरोगाकरिा केलेल्या पहरके्षि योहन पेशी पहरके्षचा अंिरिार् नसिो, िी 
पहरक्षा अपभिव समजली जािे.  

 
अपशस्ल्क पेशी हर्ज्ञान म्हिजे हनरहनराळ्या इहंद्रयाचं्या श्लेष्ट्मल कलेपासभन झडलेल्या पेशींचा 

अभ्यास. स्त्रीरोगहर्ज्ञानाि प ष्ट्कळशा रो्यािं या पेशी योहन ककर्ा गिाशयग्रीर्ा स्त्रार्ापासभन हमळिाि. 
काहीि या पेशी उदर पारर्धेानाने (abdominal paracentesis) ककर्ा कल्डोस्कोपी नंिर धार्नाने (by 
lavage) गोळा केल्या जािाि. हझजलेल्या पेशींचे सिि अपशल्कन (exfoliation) चालभ  असिे. त्याच 
प्रमािे आधार पेशींच्या समसभत्री हर्िाजनाने (mitotic division) नर्ीन पेशी हनमाि होिाि. या नर्ीन पेशी 
जसजशा पृष्ठिागार्र येिाि िसे त्याि हक्रयात्मक हर्िेहदकरि (functional differentiation) होिे आहि 
त्या शरे्टी हर्शस्ल्कि (desquamated) होिाि. ज्या नव्या पेशी, योनीच्या स्िहरि शल्की उपकलेच्या 
(stratigical squamous epithelium) आधार पेशींपासभन हनमाि होिाि, त्या पराआधार (parabasal), 
मध्य (intermediate) आहि पृष्ठीय (superfied) शल्की पेशी, या अर्स्थामधभन जािाि आहि शरे्टी त्याचें 
हर्शल्कन होिे. योनी उपकलेिील पेशींच्या नर्ीकरिाचे प्रमाि हे संपभिव आिवर्चक्राि पीयभहषका आहि 
बीजकोश होरमोन यार्र अर्लंबभन असिे.  

 
जननागंी द दवमिेच्या (genital malignancy) कल्पना हर्शषेिः गिाशयग्रीर्चे्या कार्मसनोमा 

बद्दलच्या कल्पना, अपशस्ल्कि पेशी हर्ज्ञानाचा उपयोग करार्यस लागल्या पासभन अम लाग्र बदलभन गेल्या 
आहेि. हल्ली गिाशयग्रीर्चे्या कार्मसनोमाचे त्याच्या अगदी स रर्ािीच्या अर्स्थेि िो उपकलेिच स्थाहनक 
असिाना आहि आधारक कला फोडभन त्याचा खोल िागाि प्रसार होण्यापभर्ी हनदान करिे शक्य झालेले 
आहे. सर्व २३ र्षार्रील हस्त्रयाचं्या सामभहहक योनी पेशीहर्ज्ञानाम ळे (mass vaginal cytology) 
गिाशयग्रीर्चे्या आक्रमिपभर्व कार्मसनोमा (pre-invasive carcinoma) (अर्स्था ०) समजभन येिे आहि 
त्याची हचहकत्सा करिा येण्याम ळे गिाशयग्रीर्चे्या कार्मसनोमाचे उच्चाटन करिा येिे शक्य झाले आहे.  
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लेप घेण्यािे तांि 
(Techniques of Smear Taking) 

 
पि तोरणिकेपासून केलेले िूषि (Aspiration from the posterior Fornix) : या पद्धिीचे फायदे 

म्हिजे : १. गोळा केलेल्या द्रव्यािं योनीच्या र्रच्या िागापासभन आहि बाह्यगिाशयग्रीर्पेासभन 
(ectocervix) हमळालेल्या पेशी असिाि असे नव्हे, िर अंिगविाशयग्रीर्ा, अन्िगविाशयकला या हठकािच्या 
स्िंिाकार पेशी, त्याचप्रमािे बीजर्ाहहनीिील पेशी आहि बीजकोशाच्या पृष्ठिागार्रील थोड्या पेशी 
असिाि. २. द्रव्य हमळहर्िे सोपे र् र्देना रहहि असिे आहि त्याम ळे दैनंहदन होरमोन अभ्यासाला 
हमळण्यासारखे असिे. िथाहप हे लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे की अशा हरिीने हमळहर्लेल्या पेशी त्या त्याच 
हदर्साच्या असिील असे नव्हे, िर गेल्या २४ िासािंील असण्याची शक्यिा असिे.  

 
या करिा १५ सें. हम. लाबं आहि साधारि ०·५ सें. मी. म ख असलेली र् द सऱ्या टोकार्र फ गा 

असलेली थोडी र्क्र अशा काचेच्या नलीकेची जरूरी असिे. या करिा योन्यर्के्षक यंत्राची जरूरी नसिे. 
फ गा दाबभन नहलका योनीि घालिाि आहि हळभहळभ पि िोरहिकेि ढकलिाि. फ ्यार्रील दाब काढभन 
घेिाि, त्याम ळे पि िोरहिकेिील द्रर् पदाथव नहलकेि हशरिाि. नंिर िी नहलका बाहेर काढभन फ ्यार्र 
दाब देर्भन िो द्रर्पदाथव स्र्च्छ काचपट टीर्र पसरिाि.  

 
आयरेिी पृष्ठ जीवोणतपणरक्षा (स्पॅच्य लाने गिाशय ग्रीर्चेे आख रि करिे) (Ayre’s surface 

Biopsy Scraping of the cerivx with a spatula) 
 
योन्यार्के्षक यंत्र आि घालभन गिाशयग्रीर्ा उघडी करिाि आहि लाकभ ड ककर्ा प्लास्स्टक द्रव्य 

यानंी बनहर्लेल्या आयरे स्पॅट्य लाने (आकृिी २७) बाह्य गिाशयगीर्ा आहि शस्ल्क-स्िंिाकार संहध 
(squamo-columnar junction) या हठकािी हलक्या हािाने खरर्डिाि. ही खरर्ड स्र्च्छ काचं 
पट टीर्र घेर्भन लेप बनहर्िाि. (smear is made.). 

 

 
आयरे स्पॅच्युला. 

 
पृष्ठ आख रिामं ळे हमळिारा पेशींचा सम च्चय हा फक्ि गिाशयग्रीर्चे्या पृष्ठिागापासभन हनळालेल्या 

पेशींचाच असिो. या पेशी जसाच्या िशा असभन त्या स्र्िः गळलेल्या नसिाि आहि त्याम ळे, जसे पि 
िोरहिकेिभन चभषिाने हमळालेल्या गळलेल्या पेशींचे होिे, िसे या पेशींची स्र्हर्लयन (autolysis) हदसभन 
येि नाही. हर्कृि हदसिाऱ्या िागाचं्या आख रिाि कॅन्सरजन्य पेशीजाल आहे ककर्ा काय हे पहाण्याकरिा, 
ही फार यो्य अशी पद्धि होय. िथाहप, ही पद्धि होरमोन चा अभ्यास करण्याकरिा उपयोगी पडि नाही. 
कारि गिाशयग्रीर्ा उपकला, योहनश्लेष्ट्मकलेएर्ढी होरमोन उद्दीपनाला स ग्राही (sensitive) नाही.  
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पािश योणनकभतीिे आिुरि (Scaraping of the lateral vaginal walls) : प्रथम योन्यार्के्षक यतं्र 
योनीि घालभन प्रत्यक्ष पाहभन योनीची र्रची एकिृिीयाशं पाश्ववकिि लाकडाच्या ककर्ा प्लास्स्टकच्या साध्या 
स्पॅच्य लाने हलक्या हािाने खरर्डिाि. िी खरर्ड स्र्च्छ काचंपट टीर्र पसरून, त्याचा लेप बनहर्िाि.    

 
ही पद्धि होरमोन च्या अभ्यासाकरिा फार चागंली कारि योनीउपकला ही होरमोन उद्दीपनाला 

फार स ग्राही आहे.  
 

अन्तगशभाशयग्रीवामागश ककवा गभांशयगुहेिे िूषि 
(Aspiration of endocervical canal or the Endometrial cavity.) 

 
योन्यार्के्षक यंत्र घालभन गिाशयग्रीर्ा उघडी करिाि. अंिगविाशयमागव ककर्ा गिाशय ग हा याि 

पभिव अपभहिक काळजी घऊन प्रर्शेनी (cannaula) घालिाि. प्रर्ेंशनीला जोडलेल्या हसहरजने आिील 
द्रर्पदाथव चभषि करून काढभन घेऊन िो स्र्च्छ काचंपट टीर्र पािळ थराि पसरिाि. जर नम ना फक्ि 
अन्िगविवशयग्रीर्ा स्त्रार्ाचाच पाहहजे असेल, िर गिाशयग्रीर्ा मागाि क्षिाशोधनीच्या (probe) टोकार्र 
कापभस ग ंडाळ न िो ओला करून घािल्यास स्त्रार् हमळिो.  

 
हे गिाशयग्रीर्ा मागािील ककर्ा गिाशयग हेिील द दवमपेशी (malignant cells) शोधण्यास 

उपयोगी आहे. अन्िरगिाशयकलेिील चक्रीय होरमोन जन्य पहरर्िवनाचा अभ्यास करण्यास उपयोगी पडि 
नाही.  

 
स्लाइडिे अणभरांजन करण्यािे तांि (Techniques for staining of the slides) : दोन 

अहिरंजनाच्या पद्धिी सर्वसाधारिपिे सर्वत्र र्ापरल्या जािाि. त्या पद्धिी म्हिजे पपॅहनकोलॉर् र् शॉर 
(Papanicolaou and shorr) या होि. शॉर पद्धिीपेक्षा पपॅहनकोलॉर् पद्धि ज्यास्ि हर्स्िाहरि असिे. 
पेशीहर्ज्ञानिज्ञ (cytologist) हे कॅन्सर आहे ककर्ा नाही हे पहाण्याकरिा पपहॅनकोलॉर् पद्धि र्ापरिे पसिं 
करिाि. कारि याचेम ळे कें द्रक िपशील (nuclear details) यो्य प्रकारे दाखहर्ला जािो. शॉर पद्धि ही 
सोपी आहि सहज करिा येण्यासारखी असिे, आहि त्याम ळे िी होरमोन च्या अभ्यासाकरिा फार चागंली.  

 
अणवकृत योनी श्लेष्ट्मल कला  

 
(the normal vaginal Mucous membrane) : लैं हगक दृष्ट्ट्या प्रौढ हस्त्रयािं स्िहरि उपकला 

(stratified epithelium) ही प ष्ट्कळ थराचंी असल्याचे समजभन येिे. अशा उपकलेि हर्कासाच्या चार 
हनरहनराळ्या अर्स्थेि असलेल्या पेशींचे चार स्पष्ट असे पट टे (zones) हदसभन येिाि. अगदी खालच्या 
थरापासभन िो अगदी र्रच्या थरापयिंिचे चार पट टे म्हिजे १) आधारस्िर, २) पराआधारस्िर (parabasal 
layer), ३) मध्यस्िर (intermediate layer) आहि ४) उपहरस्थ स्िर (superficial layer) 

 
आधारपेशी (Basal cells) : या पेशी आधारक कलेला अगदी घट ट हचकटलेल्या असिाि आहि 

त्याचे अपशल्कन होि नाही आहि त्याम ळे त्या योनीलेपाि (Vaginal smears) अभ्यासाला 
हमळण्यासारख्या नसिाि. या पेशी घनाकार असभन, त्याचंा फक्ि एकच स्िर असिो.    
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पराआधार पट टा (Parabasal zone) : बह िलीय पेशींच्या (Polyhedral cells) प ष्ट्कळशा स्िरानंी 
बनलेला असा हा पट टा असिो. या पेशींचा कें द्रक त्या मानाने स्थभल असभन या पेशीपासभन प्रबधव 
(processes) हनघभन िे एका पेशीपासभन हनघभन द सऱ्या पेशीकडे जािाि. बनहर्लेल्या लेपाि (smears) या 
पेशी गोलाकार ककर्ा अंडाकार हदसिाि. कारि जेव्हा या पेशी अर्शस्ल्कि होिाि, िेव्हा त्याचंा अंिरपेशी 
संयोजीप्रबधव (intercellular connecting processes) नाहीसे होिाि. (प्लेट २४). 
 

 
प्लेट २४. योणन शे्लष्ट्मक कलेच्या पराआधार पेशी 

 
मध्यपट टा (Intermediate zone) : हा पट टा, पराधार पेशींपेक्षा थोड्या स्थभल र् चपट्या अशा 

पेशींच्या प ष्ट्कळ अशा स्िरानंी बनलेला असिो. आहि या पेशींना त्याचें पासभन हनघभन द सऱ्या पेशींकडे 
जािारे प्रर्धवही असिाि. पराआधार पेशींच्या पेक्षा या पेशींचा कें द्रक त्याचं्या आकाराच्या मानाने लहान 
असिो. अपशस्ल्कि पेशी या गोलाकार हदसिाि. (प्लेट २५). 
 

 
प्लेट २५. योणन शे्लष्ट्मक कलेच्या बाह्य मध्य पेशी (Outer intermediate-cells) 

 
उपणरस्थ पट टा (Superficial zone) : हा पट टा स्थभल चपट्या पेशींच्या प ष्ट्कळशा स्िरानंी 

बनलेला असिो. या पेशी स्थभल आहि बह िलीय असभन त्यािंील पेशीद्रव्य स्र्च्छ असिे. आहि त्याि संहत 
कें द्रक (pyknotic nuclier असिाि. जेव्हा कें द्रक  कमी व्यासाचा असभन, अहिरंजनाने सर्वत्र गडद 
रंग घेिो र् आंिील रचना हदसभन येि नाही अशा कें द्रकाला सांहत असे म्हििाि. (प्लेट २६). 
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प्लेट २६. योणन शे्लष्ट्मक कलेच्या बाह्य शल्वकी पेशी. (Pls. 24, 25, 26 Courtesy : Eustace j. de Souza, 

Prodessor and head of department of Anotomy, Topwala Medical College-Bombay) 
 
लेपामणधल पेशीसांख्या आणि इतर घटक (Cell population and other constituents in 

smears) हनरोगी हस्त्रयाचं्या पि िोरहिकेमधभन घेिलेल्या चभषि लेपाि (aspiration smears) : – 
असिारी संख्यापेशी (cell populations) ही एकमात्र शल्की (squamous) असिे. या पेशी योनीचा र्रचा 
एक िृिीयाशं िाग बाह्यगिाशयग्रीर्ा या पासभन हमळालेल्या असिाि. सामान्यिः अिंगविाशयग्रीर्ा पेशींचा 
अिार् असिो. आहि अंिगविाशयकला पेशीि आिवर्ापभर्ी आिवर्ाि ककर्ा आिवर्ानंिर लगेच लेप घेिल्यास 
त्याि हदसभन येिाि.  

 
जेव्हा ईस्रोजेनजन्य उहद्दपन यो्य प्रमािाि असिे, त्यार्ळेी उपहरस्थ शल्की पेशी या स्थभल 

बह िलीय पेशींसारख्या हदसिाि र् त्या पपॅहनकोलार् अहिरंजनाने (Popanicoleou stain) हनळा ककर्ा 
ग लाबी रंग घेिाि. फारच थोड्या श्वेिपेशी हदस न येिाि आहि रृ्हद्धकारी अर्स्थेंि (Proliferative phase) 
लेप घेिल्यास, त्यािं लोहहि पेशी (erythrocytes) नसिाि. बीजप्रर्ासाच्या (ovulation) र्ळेी श्वेिपेशी 
नसिाि आहि हा लेप ‘स्र्च्छ’ हदसिो. यािं फक्ि उपहरस्थ शल्की पेशी हदसिाि. (प्लेट २७) 
 

 
प्लेट २७. बीज प्रसव वेळिा योणन लेप (Vaginal Smear) जवळ जवळ सवशि पेशी इओणसन रागी आहेत. पेशींिी 

अलग राहाण्याकडे प्रवृणत्त णदसून येते. िेत पेशींच्या अभावामुळे पािशभूमी स्वच्ि आहे. 
 
बीजप्रसार् चक्राच्या (ovulatory cycle) स्त्रार्ी अर्स्थेच्या शरे्टी आहि सगििंिेंि, जेंव्हा 

प्रोजेस्टेरॉन उद्दीपनचा प्रिार् असिो, िेव्हा जाड ग ंडाळलेल्या कडेच्या अंडाकार पेशी, स्र्च्छ पेशीद्रव्य 
आहि त्यािं असलेले अंडाकार उत्कें द्री असलेले (eccentrically situated) कोष्ठकी कें द्रक (vesicular 
nuclei) हदसभन येिाि. या पेशी नौकािा पेशी (navicular cells) म्हिभन ओळल्या जािाि. आहि त्या 
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पपॅहनकोलार् अहिरंजकाचे हनळा रंग घेिाि. यािं प ष्ट्कळ श्वेिपेशी असल्या म ळे, लेप ‘अस्र्च्छ’ हदसिो. 
(प्लेट २८) 
 

 
प्लेट २८. स्त्रावी अवस्थेतील योणन लेप. याांतील बहुतेक पेशी भस्मरागी (Basophilic) आहेत. पेशींच्या णविांडनामुळे 
(fragmentation) पुष्ट्कळ मुक्त कें द्रक णदसून येत आहेत. लेपात पुष्ट्कळ िेतपेशी  असल्वयामुळे तो 'अस्वच्ि' णदसत 

आहे. 
 
अनािवर् ककर्ा ज्या हस्त्रयािं आिवर् हनर्तृ्ती झालेली असिे, अशािं जेव्हा ईस्रोजेनचा अिार् ककर्ा 

न्यभित्र् असिे, िेव्हा योनी श्लेश्मकला पािळ होिे आहि मग उपहरस्थ शल्की पेशी ऐर्जी, पराआधार पेशींचे 
प्राबल्य असिे आहि या पेशींच्या प्रमािार्रून ईस्रोजेनच्या न्यभनिेचे प्रमाि समजभन येिे. योनीच्या 
सदाहशोफाच्या अर्स्थेि उपहरस्थ उपकला स्िराचें अपरदन होण्याचा संिर् असिो, आहि त्याम ळे 
पराआधार पेशींचे प्राधान्य असिे. ज्या लेपाि पराआधार पेशींचे प्राबल्य असिे, त्यार्ळेी जर बव्हात्कारी 
कें द्रय क्ि श्वेिपेशी र् हहस्टोसाइट ज्यास्ि प्रमािाि असिील िर िो जंिभंच्या ससंगाम ळे श्लेष्ट्माच्या उपहरस्थ 
स्िराचं्या अपरदनाचा (erosion) प रार्ा होय आहि त्याम ळे असा लेप हा खऱ्या ईस्रोजेन न्यभनत्र्चा नव्हे.  

 
पि िोरहिका चभषिाि अिंगविाशयग्रीर्ा पेशी हदसभन आल्यास, त्या अिंगविाशयग्रीर्ाशोफ 

(endocervicitis). गिाशयग्रीर्चेे अपरदन ककर्ा अंिरगिाशयग्रीर्ा सनालगं्रहथ (polyp) या पासभन 
गळलेल्या पेशी होि.  

 
योनीलेपाि डॉडेलीन दंडािभ (Doderlein’s bacilli) हदसभन येिे या र्रून यो्य प्रमािाि 

ईस्रोजेनी उद्दीपन होि आहे हे दशवहर्िे. डॉडेर्मलन दंडािभ हा दण्डा-सदृश जंिभ असभन िो लाबंीने कमी 
अहधक असिो. िो आखभड आहि जाड असेल, ककर्ा प ष्ट्कळसा लाबंट असेल. त्याच्या माला असिाि. िो 
्लायकोजेन पासभन द ्धाम्ल (lactic acid) बनहर्िो आहि ्लायकोजेनर्र त्याचे अस्स्ित्र् अर्लंबभन 
असिे. ्यालकोजेन हे म ख्यिः शल्कीपेशींच्या मध्यस्िराि असल्याम ळे डॉडेर्मलन दण्डािभंचे अस्स्ित्र् हे 
उपकलेचे स्िरीिर्न (stratification) दशवहर्िे आहि त्याम ळे अप्रत्यक्षहरत्या यो्य प्रमािाि ईस्रोजेनी 
उद्दीपन असल्याचे दशवहर्िे. पराआधार पेशींि ्लायकोजेन नसिे आहि त्याम ळे शोष लेपाि (atrophc 
smears) डॉडेर्मलन दण्डािभचंा अिार् असिो. डॉडेर्मलन दण्डािभ हा अहर्कारी योहन हनर्ासी जंिभ होय, 
आहि िो द ्धाम्ल हनमाि कहरि असल्याम ळे रोगजनक जंिभंपासभन काही प्रमािाि िरी संरक्षि होिे. 
कारि हे रोगजनक जंिभ आम्ल माध्यमाि जीर्िं राहभ शकि नाहीि.    

 



 

 

अनुक्रमणिका 

अपशस्ल्कि शल्की उपकला पेशींर्रील ईस्रोजेनी होरमोनच्या प्रिार्ाचे हनधारि करण्याकरिा 
दोन कसोट्या लार्िाि.  

 
पणरपाक सूिकाांक (Maturation index) : अपशास्ल्कि योनी उपकला पेशी र्रील ईस्रोजेनी 

होरमोनच्या प्रिार्ाचे हनधारि हे असलेल्या उपकला पेशींच्या व्यर्च्छेदक गिनाने (differential count) 
करिाि. हनरहनराळ्या के्षत्रािंील (different fields) २०० पेशींचे गिन करिाि आहि पराआधार, मध्य 
आहि उपहरस्थ पेशींची नोंद करिाि. गिलेल्या १०० पेशी प ढील प्रमािे दाखहर्िाि. 

 
पराआधार मध्य उपहरस्थ 

१५ ७० १५ 
 

पराआधार पेशींिील र्ाढ ही “डार्ीकडे झ किी” असे र्र्मिले जािे आहि उपहरस्थ पेशींिील र्ाढ ही 
‘उजर्ीकडे झ किी’ (shift to the right) असे र्र्मिले जािे.   
 

कें द्रकसांघणनत सूिकाांक (karyopyknotic Index) 
 
श्रृंगीिर्न सभचकाकं (cornification Index) : कमीि कमी २०० उपहरस्थ र् मध्य शल्की पेशी 

मोजिाि आहि संघाहनि कें द्रक (pyknotic nuclei) असलेल्या पेशी या संपभिव संख्येचा प्रहिशत 
(percentage) म्हिभन समजले जािे. ईस्रोजेन दशवहर्िारा कें द्रकसंघहनि सभचकाकं हा खात्रीचा सभचकाकं 
आहे. कें द्रक संघनीि सभचकाकं हा चक्राच्या रृ्द्धीकारी अर्स्थेि (proliferative phase) आस्िे आस्िे र्ाढि 
जािो, आहि बीजप्रसर्ाच्या काळी िो पराकोटीला चढिो. बीजप्रसर्ानंिर योनी श्लेष्ट्माला ही ईस्रोजेन 
प्रोजेस्टरॉन याचं्या सयं क्ि प्रिार्ाखाली असिे आहि कें द्रकसंघहनि सभचकाकं, हा स्त्रार्ी अर्स्थेि एकदम 
खाली येिो 

 

 
अहर्कृि ईस्रोजेनी सहक्रयिा. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
ईस्रोजेनी सहक्रयिेचा संपभिव अिार्. 

 
सुदम्य स्िी–रोग णवकृतीत पेशीणवज्ञानािा अथश (Application of cytology in non-malignant 

Gynaecological disorders) 
 
१) मूलभूत अनातशत (Primary Amenorrhoea) : ज्याि बीजकोश सहक्रयिेचा संपभिव अिार् 

असिो अशा अिंःस्त्रार्ी हर्कृिीि लेप साचंा हा म ख्यिः शोष प्रकारचा (atrophic) असिो. (आकृिी २९). 
  
गिाशयाच्या जािच अिार्ाम ळे होिाऱ्या मभलिभि अनािवर्ाि, बीजकोशाचें कायाि हबघड झालेला 

नसल्याम ळे चहक्रल पहरर्िवनासह (cyclical-variation) अहर्कृि होरमोन साचंा हदसभन येिो.  
 
२) आनुषाांणगक अनातशव (Secondary Amenorrhoea) : पीिकपड सद्रर् गं्रथीपासभन (corpus 

luteum cyst) न फ टलेली प टकीय सद्रर्गं्रथी (follicular cyst) हनराळी दाखहर्ण्याकरिा पेशी सांचा 
(cytological pattern) उपयोगी पडिो. या दोन्हीही हर्कारािं आन षहंगक अनािवर् असिे. लेपाि 
ईस्रोजेनची सिि उच्चपािळी ही प टहकय सद्रर्गं्रथीची सभचक होय, िर सिि स्त्रार्ी साचंा (secretory 
pattern) हा पीिकपड सद्रर्गं्रथीि हदसभन येिो.   

 
पेशीहर्ज्ञान हे पभसं्त्र्कारी लक्षिमाहलकेि (masculinizing syndromes) अगदीच उपयोगी पडि 

नाही, कारि ॲन्ड्रोजेन पहरिामाचे मभल्यमापन करिे फार कठीि असिे.  
 
आहधज हेिभजन्य (Psychogenic etiology) आन षंहगक अनािवर्ाि पेशी हर्ज्ञानाची फारशी मदि 

होि नाही कारि लेप साच्याि फार िफार्ि हदसभन येिे.  
 
३) बीजप्रसवािा काल ठरणवण्याकरता (For determining ovulation) : एक ककर्ा अहधक आिवर् 

चक्राि आठर्ड्यािभन दोन र्ळेा योहन लेप (vaginal smears) घेिाि. हे आिवर्चक्राच्या चौर्थया 
हदर्सापंासभन घ्यार्यास लागिाि. आिवर्चक्राच्या पहहल्या अध्याि कें द्रक संघहनत सभचकाकं (K. I.) आस्िे 
आस्िे र्ाढि जािो आहि श्विेपेशी कमी होिाि. बीजप्रसर्ाच्या र्ळेी कें द्रकसंघनीि सभचकाकं पराकोटीला 
पोहोचिो, आहि यार्रून िीव्र ईस्रोजेनी सहक्रयिा दाखहर्ली जािे. बीजप्रसर्ानंिर आिवर्चक्राच्या 
प ढच्या अध्याि स्त्रार्ी साचंा नाहीसा होिो (Secretory pattern is absorbed). संपभिव चक्राि कें द्रक 
संघहनि सभचकाकंाच्या मभल्याचंी नोंद आहि यार्रून बीजप्रसर्ाचे हनदान करिाि.  



 

 

अनुक्रमणिका 

सांभाणवत गभशपातातील साध्यसाध्यता मूल्वय (Prognostic value in threatened abortion) : ३० 
टके्क केरॅहटनीिभि पेशींचे (Keratimised cells) अस्स्ित्र् प्रोजेस्टरॉन न्य नत्र् दशवहर्िे आहि अशाि 
प्रोजेस्टेरॉन हचहकत्सा द्यार्यास पाहहजे. िथाहप जेव्हा ५० टक्क्यापेक्षा ज्यास्ि पेशी केरॅहटनीिभि असिाि 
अशार्ळेी गिवपाि टाळिे असंिाव्य असल्याम ळे प्रोजेस्टेरॉन देिे व्यथव असिे. 

 
जनन मागामधील दुदशमतेतील लेप साांिे (smear Patterns in Genital malignancy) : अहलकडे 

गिाशय कॅन्सरच्या हनदानाि योनीलेपाच्या पहरके्षला फार महत्र् हदले गेले आहे. परंिभ हे प ष्ट्कळर्ळेा 
हर्सरले जािे हक याचे मभल्य हे लेप घेण्याची पद्धि, त्याचें यो्य प्रकारे अहिरंजन करिे (correct 
staining) आहि हर्शषेिः त्याचा अथव लार्िाऱ्या पेशीहर्ज्ञाचा (cytologist) अन िर् र् त्याचे हशक्षि यार्र 
अर्लंबभन असिे. कोित्याही प्रकारची योहनगि पहरक्षा करण्यापभर्ी लेप घेिे महत्र्ाचे असिे. लेप घेण्याच्या 
हक्रयाहर्धी पभर्ी रो्याने गेल्या २४ िासािं डभश घेिलेला असिा कामा नये. लेप र्ाळण्या- पभर्ी त्याचे 
स्स्थरीकरि करण्याकरिा (for fixation) लेप असलेली काचंपट टी ९५ टके्क अल्कोहोल र् ईथर याचं्या 
समप्रमािाि बनहर्लेल्या हमश्रिाि ब डर्ार्ी. यो्य प्रकारे स्स्थरीकरि झाल्यार्र काचपट टीचे 
पपॅहनकोलार् अहिरंजकाने रंगहर्िाि. 

 
आयरे (१९६४) हा गिाशयहग्रर्चे्या आक्रमिपभर्व कॅन्सरच्या (preinvasive cancer) पेशीजन्य 

हनदानाचा (cytodiagnosis) मभळ शोधक. िो म्हििो, कॅन्सरच्या पेशीजन्य हनदानापभर्ी, न्यभयॉकव  राज्याि, 
न्य यॉकव  शहर सोडभन गिाशय कॅन्सरम ळे होिारी मृत्य संख्या दर १००,००० लोकसंख्येि ३० होिी आहि 
१९६० मध्ये िी १५ होिी. सपंभिव देशाि हदसभन आलेली ही ५० टके्क घट, ही म ख्यिः गिाशयग्रीर्ा पेशीजन्य 
हनदानाम ळे होय. जरी गिाशयग्रीर्चे्या आक्रमिपभर्व कॅन्सरच्या हनदानाि येहनलेपािंील पेशीपहरक्षा 
महत्र्ाची असली, िरी हे लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे की सापं्रि िरी ही पहरक्षा मयाहदि प्रमािाि, फक्ि 
रु्िालयाि अपसामान्य रक्िस्त्रार् ककर्ा स्त्रार्ा करिा येिाऱ्या स्त्रीयाचं्या बाबिीिच र्ापरिा येण्यासारखी 
आहे. सर्व हस्त्रया िपासण्यास फार मोठ्या प्रमािाि प्रहशहक्षि कमवचारी लागिील, आहि िे उपलब्ध नाहीि 
आहि आिा उपलब्ध आहे, त्यापेक्षा हकिीिरी ज्यास्ि पैसा र् सामग्री लागेल. टी कलडे (Te Linde) म्हििो 
की, “स रर्ािीला हे स्पष्ट करार्यास पाहहजे की फक्ि प्रहशहक्षि पेशी िज्ञानंीच (trained cytolegist) 
लेपाचंा अथव लार्ार्यास पाहहजे. जरी लायक प्रहशक्षीि हर्कृिीिज्ञ (pathologist) असला िरी जर त्याला 
पेशीहर्ज्ञानाचे हर्शषे हशक्षि नसेल िर िो लेपाचा अथव लार्ण्यास यो्य नव्हे. काही डॉक्टर याचे हर्शषे 
हशक्षि नसिानाही, आपल्या आभ्याहसकेि लेप घेण्याचे र् त्याचंा अथव लार्ण्याचे काम करिाि. त्याचा 
हनषेध केला पाहहजे, आहि त्यानंी अथव लार्ण्याम ळे चभका होिील आहि त्याचे र्ाईटा पहरिाम रो्याला 
िोगार्यास लागार्याचे.” 

 
जननमागश दुदशमतेतील लेप प्रकार : 

 
अद दवम अर्स्थे प्रमािेच (non-malignant condition) द दवम पेशीजालापासभन पेशी गळभन पडिाि. 

पि त्याचंी अहनयहंत्रिपिे र्ाढ होि असल्याम ळे जरी द दवम गाठं फार लहान आहि क्ष ल्लक असली, आहि 
लाक्षहिक पहरके्षि हदसभन येि नसली िरी योनीलेपाि या पेशी फार प्रमािाि हदसभन येिाि. अशा 
लक्षिरहहि आक्रमिपभर्व द दवम गाठी शोधभन काढण्यास अपशस्ल्कि पेशीहर्ज्ञानाचे (exfoliative cytology) 
हर्शषे महत्र् आहे. ज्या कें द्राि सर्व स्त्रीरोगजन्य रोगाचं्या योनीलेपाची िपासिी होिे त्याि लाक्षहिक 
दृष्ट्ट्या ज्याबद्दल संशय नव्हिा असे जर्ळ जर्ळ एक टक्का कॅन्सरचे रोगी याम ळे समजभन आले.  



 

 

अनुक्रमणिका 

पेशीहर्ज्ञानींचे एकमि आहे की पि िोरहिका चभषि पद्धिीपेक्षा आयरेची पृष्ठ जीर्ोहिपहरक्षा पद्धि 
(surface biopsy technique) र्ापरल्यास, गिाशयाग्रीर्ा कॅन्सरचे न लक्षािआलेले रोगी ज्यास्ि प्रमािाि 
समजभन येिाि. आयरेच्या पषृ्ठ जीर्ोिीपहरके्षचा एक िोटा म्हिजे आख हरि के्षत्राच्या मानाने िपासिीचे के्षत्र 
मयाहदि, िर पि िोरहिका चभषिाने अपशस्ल्कि पेशींचे प ष्ट्कळसे मोठे के्षत्र उपलब्ध होिे. 

 
दुदशम पेशींतील अपसामान्य पणरवतशन (Abnormal changes in malignant cells) : द दवम पेशीि 

प ष्ट्कळ अपसामान्य रै्हशष्ट्ठ्यें हदसभन येिाि. त्यािंील फार महत्र्ाची त्याचं्या कें द्रकाि हदसभन येिाि. परंिभ 
पेशीद्रव्य पहरर्िवनेंही हदसभन येिाि. 

 
कें द्रकात णदसून येिारी पणरवतशने (Nuclear changes) (प्लेट २९, ३०) 
 

 
प्लेट २९. बाह्य त्विाभ कार्धसनोमापासून णमळालेला दुदशम पेशींिा समूह यात अस्पष्ट पेशी कडा, गोलाकार आणि 

अांडाकार कें द्रक आणि भरभरीत क्रोमॅणटन तुकडे असलेल्वया कें णद्रका (nucleoli) णदसून येत आहेत. 

 
प्लेट ३०. णवणकरि णिणकत्सेनांतर बदल झालेल्वया दुदशम पेशी, योणन लेपात णदसून येत आहेत. पेशीत स्थूल फुगलेले 

कें द्रक व त्यात अणनयणमत क्रोमॅणटन पुांज णदसून येत आहेत. (X ४६०) 
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१) कें द्रकाची फार प्रमािाि र्ाढ, पि त्यामानाने पेशींची र्ाढ नसिे. कें द्रक हा पेशीचा कमीि कमी 
एक िृिीयाशं आकार व्यापिो. 

 
२) द दवम पेशींची अहनयहंत्रि र्ाढ होि असल्याम ळे, कें द्रकाचा सरळ गोलाकार आकार नाहीसा 

होिो आहि त्याम ळे त्याचंी कडा अहनयहमि असिे. 
 
३) अहर्कृि पेशींि क्रोमहॅटन हे सर्वत्र सारखे असिे, िर द दवम पेशींि क्रोमहॅटन अहनयहमि 

हर्ख रलेले असिे. 
 
४) क्रोमहॅटनचे प्रमाि फार र्ाढल्याम ळे अहर्कृि पेशीिील कें द्रापेक्षा द दवमपेशीिील कें द्रक ज्यास्ि 

गडद रंग घेिो. 
 
५) पेशींि काहीर्ळेा बह कें द्रक (multiple nuclei) असिाि. 
 
ब. पेशीद्रव्य पणरवतशने (cytoplasmic changes) :  
 
१) अहर्कृि पेशींपेक्षा या पेशी आकाराने मोठ्या असिाि र् त्या हबझारे आकाराच्या (bizarre 

shape) असिाि. 
 
२) काही द दवम पेशी िक्षक पेशींचे ग िधमव (phagocytic properties) दाखहर्िाि. अशा पेशींि 

श्वेिपेशी ककर्ा इिर पेशींचे ि कडे हदसभन येिाि. 
 

ग्रांथीकार्धसनोमािे पेशीणवज्ञान (cytology in Adenocarcinoma) 
 
जनन मागािील गं्रथीकार्मसनोमा शोधण्याकरिा पििोरहिका अंिगविाशयग्रीर्ा, र् अंिगविाशयग हा 

याचं्या चभषिाने हमळालेल्या द्रव्याची िपासिी करिे अगत्याचे असिे.  
 
गं्रथीकार्मसनोमाच्या पेशी या अंिगविाशयग्रीर्ा, अंिगविाशयग हा, बीजर्ाहहनी ककर्ा बीजकोश 

यापंासभन उत्पन्न होण्याची शक्यिा असिे. त्याम ळे प्रत्येक ‘हनहििी’ असलेल्या लेपानंिर (Positive 
smear) आख रिाने हमळालेल्या द्रव्याची ऊिकीय पहरक्षा (histological examination) करार्यास 
पाहहजे. आख रिाच्या ऊिकीय पहरके्षि हनहििी हमळाली नाही (negative histological report) िरी 
बीजर्ाहीनी ककर्ा हबजकोश याचं्या अब वदाचे अस्स्ित्र् नाकारिा येिार नाही. जर बीजकोश कार्मसनोमाची 
शकंा येि असेल िर उदर पारर्धेन (paracentesis) ककर्ा कल्डॉस्कोपीनंिर केलेल्या धार्नाने (lavage) 
हमळालेल्या द्रार्ाची पहरक्षा करार्यास पाहहजे.  

 
सामान्यिः गं्रथीकार्मसनोमापेशी या अपशस्ल्कि पराआधार पेशींपेक्षा लहान असिाि. त्या अहर्कृि 

अंिगविाशयकला पेशीसारख्या हदसिाि. फरक एर्ढाच की कें द्रकािं द दवम रै्हशष्ट्ठे्य (malignant 
characteristics) हदसभन येिाि. जेव्हा आिवर्लेपाि (menstrual film) अहर्कृि र् अपक्रािंीजन्य 
अंिगविाशयकाला पेशींचे गट असल्यास द दवम पेशींचे हनदान करिे इष्ट नव्हे. िेव्हा अआिवर् अर्स्थेि 
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(non-menstruating phase) योनीलेपाि जर हर्कृि अंत गविाशयकला पेशीच असिील, िर त्याला 
नैदाहनक महत्र् आहे. गं्रथीकार्मसनोमाच्या पेशींच्या प्रकाराचें िपशीलर्ार र्िवन या क्रमीक अभ्यास 
प स्िकाच्या के्षत्राि येि नाही. 
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प्रकरि १० वे 
 

अनातशव 
(Amenorrhoea) 

 
व्याख्या : प्रौढ स्त्रीमधील आिवर्ाच्या अिार्ाला अनािवर् म्हििाि. जर १८ र्षापयिंि आिवर् स रू 

झाले नाही िर त्याला मूलभूत अनातशव (Primary amenorrhoea) म्हििाि. जेव्हा एकदा स रू झालेले 
आिवर् प ढे बंद झाल्यास त्याला अनुषांणगक अनातशव (Secondary amenorrhoea) म्हििाि. आिवर् स रू 
झालेले असिे पि आच्छद्री योहनपटल (imperforate hymen), अन प्रस्थ योनीपटल, ककर्ा गिाशयग्रीर्चेे 
अ-नहलका िर्न (non-canalisation) या सारख्या जािच क रचनेम ळे िे बाहेर दृष्टोपत्तीस येि नाही, िेव्हा 
त्याला गुप्तातशव (cryptomenorrhoea) म्हििाि. बाल्यार्स्था, सगिार्स्था र् स्िन्यस्रर्ि आहि 
आिवर्हनर्ृत्ती नंिर असिाऱ्या अनािवर्ाला शणररवृणत्तक अनातशव (Physiological amenorrhea) म्हििाि. 

 
अहर्कृि, प्रहिमासी आिवर्ाकरिा, अधिेिक, अग्रहपयभहषका, बीजकोश आहि अिंगविाशयकला 

याि स संगि संबधं असिे जरूरीचे असिे. या साखळी प्रहिहक्रयेिील (chain reaction) एकादा द र्ा जरी 
ि टला िरी त्याम ळे अनािवर् होिे. (आकृहि ३०) 

 
यार्रून अनािवर् हे अधश्विेक, पीयभषीका, बीजकोश ककर्ा गिाशयजन्य असण्याची शक्यिा 

असिे. 
 
ज्या र्याि आिवर् स रु व्हार्यास पाहहजे त्याि फार िफार्ि हदसभन येिे. सामान्यिः उष्ट्ि 

कहटबंधािील हस्त्रयापेंक्षा शीिकहटबधंाि रहािाऱ्या हस्त्रयािं आिवर् उहशराने स रू होिे. िथाहप जर १८ 
र्षापयिंि आिवर् स रू झाले नाही िर स्त्रीरोगाकंरिा िपासिी करार्यास पाहहजे.  
 

हेतू 
 
अनािवर्ाचे मभलिभि र् आन षंहगक असे सामान्यिः हर्िाजन करिाि. अधिेिक-हपयभहषका–

बीजकोश–गिाशय साखळीच्या स संगि कायाचा कोििाही, द र्ा ि टल्यास अनािवर् होिे आहि त्याम ळे 
मभलिभि आहि अन षहंगक अनािवर् या दोहोिही जर्ळ जर्ळ िीच कारिे असिाि. 
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आकृिी ३०. 

 
अधिेतक कारिे (Hypothalamic causes) : एकादी द घवटना, हप्रय व्यस्क्िचा अकस्माि मृत्य , 

नको असलेल्या सगिविेची हििी, ककर्ा गिवधारिेची िीव्र इच्छा या सारख्या एकाद्या मानहसक िािाम ळे 
(emotional stress) अनािवर् होण्याची शक्यिा असिे. हळव्या हस्त्रयािं साध्या मानहसक क्ष ब्धिेम ळेही 
अनािवर् होिे. अधिेिक अनािवर् हे एकिर अग्रपीयभषीकेचे जननगं्रथी पेशी कायार्र पहरिाम झाल्याम ळे 
होिे ककर्ा अधििेकजन्य मानहसक िाि उद्दीपन (emotional stress stimulus) अग्रपीयभषीकेला डार्लभन 
सरळ बीजकोशार्र पहरिाम झाल्याम ळे िरी होिे. लीसर (१९४२) याने बीजकोशार्र सरळ पहरिाम 
होऊन आकस्स्मक अधििेक अनािवर् झाल्याचा स्पष्ट प रार्ा हदला. त्याने द सऱ्या जागहिक य द्धाि लंडन 
शहरार्र बाँब हल्ले झाल्यानंिर अनािवर् झालेल्या चार रो्याचंी माहहिी प्रहसद्ध केली. प ष्ट्कळ कालानंिर 
केलेल्या अंिगविाशयकला जीर्ोिीपहरके्षने ज्या हदर्शी बॉम्बहल्ला झाला, त्या हदर्शी जसा हदसार्यास 
पाहहजे िसाच आिवर्चक्राचा साचा हदसभन आला. यार्रून मानहसक आघािाम ळै बीजकोश कायव 
आकस्स्मक स्थहगि झाल्याचे (sudden arrest) दशवहर्ले गेले. 

 
कहदभस्िानची १९४७ मध्ये जी फाळिी झाली त्याि प ष्ट्कळ क ट ंबे आपल्या घरादाराला म कभ न 

देशोधडीला लागली, अशाि प ष्ट्कळर्ळेा अन शहंगक अनािवर् होिे. िीव्र क पोषि, हाल, हििी, क ट ंबािील 
जर्ळच्या नािेर्ाइकापंासभनची िाटािभट या सर्ांम ळे अनािवर् हनमाि झाले आहि िे या हस्त्रयाचें यो्य प्रकारे 
प नर्वसन होईपयिंि हटकले. 

 
मभलिभि अनािवर्ापेक्षा आन षाहंगक अनािवर्ाि प ष्ट्कळर्ळेा अधिेिकजन्य अनािवर् हे कारि होिे. 

रो्याला यो्य प्रकारे हािाळल्यास मानहसक िािाचे स्र्रूप समजभन येिे. मानहसक आघाि अनािवर् हे, 
प ष्ट्कळशा हचहकत्सेना दाद देि नाही. मानहसक कारिामं ळे होिाऱ्या अनािवर्ाच्या सौम्य प्रकारािं 



 

 

अनुक्रमणिका 

मनहिहकत्सा काही र्ळेा उपयोगी पडिे. अधिेिकाची काहयक हर्क्षिीम ळे (organic lesions) –उदा. 
फ्रॉगहलक लक्षि माहलकेिील प्रमािे (Frohlich’s syndroyme) अग्रपीयभहषकेर्र पहरिाम होिो. 

 
अांतःस्त्रावी कारिे (Endocrinc causes) : ज्याि अनािवर् असिे अशा हकिीिरी अंिःस्त्रार्ी 

लक्षिमाहलका आहेि. याचंी माहहिी अिंःस्त्रार्ी गं्रथी या प्रकरिाि हदली आहे (प्रकरि ७). त्या, फ् रॉहलक 
लक्षिमाहलका, हपयभहषकाजन्य र्ामनिा, शीहॅन लक्षिमाहलका (सायमंड रोग, टनवरची लक्षिमाहलका 
(बीजकोश अहर्कास), स्टीन-लेव्हेन्थाल लक्षिमाहलका, अर्ट र्ामनिा, (cretinism), हमस्क्झडीमा आहि 
बीजकोश ककर्ा उपरृ्क्क याचंी प स्त्र्कारी अब वदें (masculinising tumours). 

 
कायरी-फ् रॉमेल लक्षिमाणलका (Chiari-Fromell Syndrome) : (हचरकालीक प्रसर्ोत्तर 

स्िन्यस्रर्ि अनािवर् Permanent postpartum actation amenorrhoea) : र्ाङ्मयाि, या अपसामान्य 
लक्षिमाहलकेच्या काही थोड्या रो्याचंी माहहिी, प्रहसद्ध केली गेली आहे. याि अनउपद्रर्ीि प्रसर्ानंिर 
सिि अनािवर् र् प ष्ट्कळ र्षें स्िन्यस्रर्ि चालभ  असिे. स्िनाि हर्प ल द धाळ स्त्रार् ककर्ा अगदी थोडा द्रर् 
असेल. स्िन्य स्रर्ण्याचे थाबंहर्ण्याकहरिा नेहमीचे उपाय उपयोगी पडि नाहीि. गिाशयाचे 
अहिप्रत्यार्िवन झालेले असभन (hyperin lvoluted) िो लहान असिो. अंिगविाशयकला अगदी अल्प 
(scanty) असभन, बीजकोशही बाहरक असिाि. होरमोन हचहकत्सेचा जर्ळ जर्ळ काहीच उपयोग होि 
नाही.  

 
गभाशयगत कारिे (uterine causes) : गिाशय आहि योनी याचंा अिार् ककर्ा गिाशयाचा 

अल्पहर्कास, ककर्ा बाल्य गिाशय (infantile uterus) असिे ही अनािवर्ाला कारिीिभि असण्याचा संिर् 
असिो. या म लींि बीजकोशाचे कायव जर्ळ जर्ळ नेहमीसारखे असिे, त्याम ळे हाडाचंी र्ाढ र् गौि 
कलगहर्हशष्ट ख िा उत्तम प्रकारे हर्कहसि झालेल्या असिाि. याच बरोबर जर बीजकोश पाि (ovarian 
Failure) असेल, िर अशा रो्यािं स्िन हर्कास होि नाही आहि जननगं्रथी अपजननाची (gonadal 
dysgenesis) इिर हचरप्रहिष्ठीि लक्षिे असिाि. ज्याि िीव्रगिाशय पि ककर्ा प्रासभिीक ससंगाम ळे, 
आधारिागस द्धा अंिगविाशय कलेचा नाश झालेला असिो, अशा शोथज अंिगविाशयकला शोफोि 
(gangrenous endometritis) पभिव र् असाध्य अनािवर् होिे. लॅनॉन आहि ब्रायन हर्ल्यमस (Lenon and 
Bryan Williams 1942) यानंी असे दाखर्भन हदले की र्ायभहनमांि करिाऱ्या जंिभंम ळे होिाऱ्या अंिरप्रसर् 
संसगाम ळे (intrapartum) गिाशयाचे अत्यहंिक प्रत्यार्िवन (superinvolution) आहि अनािवर् होण्याची 
शक्यिा असिे. 

 
गिवपािपि ककर्ा प्रासभहिक गिाशयाचे (puerperal uterus) फार जोराि आख रि केल्यास, 

आधारिागासह संपभिव गिाशयकला खरर्डली जाि असल्याम ळे होिारे अनािवर् हे काही अगदीच क्वहचि 
र्ळेा हदसभन येि नाही. 

 
शल्वय णिणकत्सा ककवा रेणडओ णिणकत्सेनांतर होिारे अनातशव (following syrgery or Radio 

therapy) : गिाशयोच्छेदन, बीजर्ाहहनी बीजकोश प जंा (tubo-ovarian mass) करिा केलेले दोन्ही 
बाजभकडील बीजर्ाहहनी बीजकोश उच्छेदन ककर्ा बीजकोश अब वदाकरिा केलेले हद्वपार्मिय बीजकोश 
उच्छेदन ही अनािवर्ाची, स्र्िः हसद्ध कारिे होि. 
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क्ष-हकरिाचं्या व्यधंकरि माते्रम ळे (castration doses) अनािवर् होिे, परंि  प ष्ट्कळर्ळेा िरूि 
हस्त्रयािं अनािवर्ाच्या कमी अहधक कालानंिर, परि आिवर् स रू होिे. िीव्र हक्रयाजन्य गिाशय 
रक्िस्त्रार्ाच्या (severe functional haemorrhage) रो्यािं काही थोडे महहने अनािवर् होण्याकरिा 
अल्पमात्रा क्ष-हकरि हचहकत्सा (कॅप्लन हचहकत्सा Kaplan’s theraphy) देिाि. पि याला फार अन िर् 
लागिो आहि यो्य मात्रा ठरहर्िाना फार काळजी घ्यार्ी लागिे, नाहीिर मोठी मात्रा हदली गेल्यास, 
कायमचे अनािवर् होण्याचा संिर् असिो. ही हचहकत्सा हल्ली क्वहचिच हदली जािे.  

 
प्राकृणतक कारिे (constitutional causes) : िारिासारख्या देशाि िीव्र अपोषिज पंडभिा, दैहहक 

क्षयरोग आहि हचरकारी कहर्िाप, ही दीघवकाल अनािवर्ाची सर्वसाधारि कारिे होि. हर्षमज्र्र ककर्ा इिर 
स्फोटािय क्ि ज्र्र (exanthematous fevers) यानंिर प्रकृहि स धारेपयिंि काही महहने िरी अनािवर् 
असिे. िारिाि िरी, एका र्षापेक्षा ज्यास्ि काल स्िन्य स्रर्ि चालभ  ठेर्ल्यास अनािवर् होिे. 

 
स्थूलता (obesity) : जरी स्थभलिा ही हकिी िरी अंिस्त्रार्ी लक्षिमाहलकाशंी हनगहडि असली, 

िरी स्थभलिेच्या प ष्ट्कळशा रो्यािं अंिःस्त्रार्ी हर्कृिीचा कोििाही प रार्ा नसिो. िथाहप हे लाक्षहिक सत्य 
आहे की स्थभल हस्त्रयािं फार अंिरा अंिराने अगदी थोडा माहसक स्त्रार् येिो, ककर्ा अनािवर् असिे. याचा 
आिखीही प रार्ा हमळिो, कक प ष्ट्कळ रो्यािं र्जन कमी केल्यार्र दरमासी माहसकस्त्रार् स रू होिो. 

 
लाक्षणिक पणरक्षा 

(Clinical Examination) 
 
प ष्ट्कळशा ं रो्यािं स्त्रीरोगाकरिा केलेल्या िपासिीि अनािवर्ाचे कारि समजभन येिे. पि जेव्हा 

स्त्रीरोगिज्ञाला कारि सापडभ  शकि नाही, िेव्हाच अिंःस्त्रार्ी हर्कृिी करिा हर्स्िृि िपासिी करार्ी 
लागिे. 

 
पूवशवृत्त (History) : हकशोर म लींि (adolescent girl) आधोजठर प्रदेशी िीव्र र्देना होि 

असिील, िर जननेंहद्रयाचंी क रचना संिर्िे. स्थभल हस्त्रयािं, आिवर् अहनयहमििा आहि सारखे र्ाढि 
जािारे र्जन याचंा काही कायवकारि िार् आहे ककर्ा काय िे पहार्.े अहलकडे झालेला एकादा िीव्र रोग 
ककर्ा एकादा हचरकारी रोग, अनािवर्ाला कारिीिभि असार्ा. अन शहंगक अनािवर्ाि प ष्ट्कळर्ळेा मनोजाि 
कारि (Psychogenic factor) असिे, आहि या बाबिीि सहान िभिीपभर्वक र्ागल्यास त्याचे चागंले फळ 
हमळिे. िीव्र गिवपािपश् च ककर्ा प्रसर्ोत्तर संसगाम ळे काही र्ळेा अनािवर् होिे. आख रिानंिर होिारे 
अनािवर् हे अंिगविाशय कलेचा संपभिव थर फार जोराने खरडभन टाकल्यास होिे. 

 
सावशदेणहक पणरक्षा (General examination) : अंिःस्त्रार्ी हर्कृिी दशवक सार्वदेहहक शरीर रृ्हद्ध 

आहे ककर्ा काय िे पहार्.े ख रटलेली र्ाढ (अर्ट र्ामन ककर्ा पीयभषीका र्ामन), िीव्र प्रसर्ोत्तर 
रक्िस्त्रार्ानंिर येिारी पराकाष्ठेची कृशिा (सीमंडचा रोग), अहिशय स्थभलिा, (क कशग लक्षिमाहलका) 
फ् रालीक लक्षिमाहलका, स्त्रीपभंर्त्ता पहरिाम (Virilizing effects) (बीजकोश ककर्ा उपरृ्क्क याचंी 
प ंस्त्र्कारी अब वदें, उपरृ्क्क अहिहर्कसन स्टीनलेव्हेन थॉल लक्षिमाहलका (टनवर लक्षिमाहलका) या र्रून 
हर्हशष्ट लक्षिमाहलकेकडे लक्ष र्धेले जािे. 
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स्त्रीरोग पणरक्षा (Gynaecological examination) : बाह्य जननेंहद्रये िपासार्ी, त्याचं्या हर्कासा 
र्रून बीजकोश सहक्रयिेचे स्र्रूप समजभन येिे. योनीद्वार (introitus) पहाण्याकहरिा िगोष्ठ अलग करार् े
याम ळे अस्च्छहद्र योहनपटल ककर्ा योहन अिार् समजभन येईल. योनी आहि गिाशय ग्रीर्ा िपासण्याकरिा 
हसम ककर्ा हद्वहजव्ह योन्यार्के्षक यंत्र आि घालार्.े जेव्हा जननेंहद्रयाचंा अल्पहर्कास असिो, त्या र्ळेी 
योनीमागव आखभड, िोरहिका उथळ, गिाशयग्रीर्चेा योनीगि िाग आखभड, शकंभ कार असभन हिचे बाह्यम ख 
सभहचम खी (pinporinted) असिे. बाल्य गिाशयासह फार प्रमािाि असिाऱ्या अल्पहर्कसनाि 
गिाशयग्रीर्चेा योनीगि िागाचा अिार् असिो. आहि बाह्यम ख हे लहान खळगीसारखे असभन त्याि एक 
अगदी बाहरक हछद्र असिे. 

 
हद्वहस्ि पहरक्षिाि, गिाशय हािला अल्पहर्कहसि, बाल्यासदृश, अल्पर्र्मधि (rudimentary) 

ककर्ा संपभिव अिार् जािर्िो. हद्वपाश् र्ीय सद्रर् गं्रथीय क्ि बीजकोश (bilateral cystic ovaries) ककर्ा एका 
िोरहिकेि घन अब वद असल्यास अंिःस्त्रार्ी लक्षिमाहलकेच्या लक्षिानंा प ष्टी हमळिे. 

 
णवशेष तपासिी 

(Special investigations) 
 
नेमी रुहधर गिन, लोहहिाि  अर्सादन प्रमाि (E.S.R.) आहि छािीचा क्ष-हकरि फोटो नेहमी 

घ्यार्यास पाहहजे. 
 
होरमोन हनधारि करण्यापभर्ी, अधश् चेिक–पीयभहषका–बीजकोश–गिाशय साखळीिील कोििा 

द र्ा हनखळलेला आहे, हे पहाण्याकहरिा साध्या हचहकत्साथव कसोट्या (theraputic tests) कराव्या. 
 
अांतगशभाशय कलेच्या अनुणक्रयाशीलते करताकसोटी (Test for Responsiveness of the 

endometrium) अंिगविाशयकला ही बीजकोश होरमोन ना अन हक्रयाशील आहे ककर्ा नाही हे 
पहाण्याकरिा, पोटाि ईस्रोजेन देिाि. एहथहनल ईस्रॉहडऑलची ०·०५ हम. गॅ्रमची एक र्डी हदर्सािभन 
िीन र्ळेा या प्रमािे ३ आठर्डे देिाि. जर याचेम ळे ‘प्रत्याहरि’ रक्िस्त्रार् (‘withdrawal’ bleeding) स रू 
झाला नाही, िर प्रत्येकी ५ हम. गॅ्रम याप्रमाि प्रोजेस्टेरॉनची ५ इंजेक्शने, एक हदर्सा आड या प्रमािे 
स्नायभंिभन देिाि. जर इंजेक्शन हदल्यानंिरही ‘प्रत्याहरि’ रक्िस्त्रार् स रू झाला नाही, िर अंिगविाशयकला 
अनन सारी (refractory) अहे असे समजार्यास हरकि नाही. 

 
बीजकोश सणक्रयतेकरता कसोटी (Test for ovarian Activity) : प्रोजेस्टेरॉन ‘प्रव्याहरि’ 

रक्िस्त्रार् होण्याकरिा, लागोपाठ दोन हदर्स, एहथस्टेरॉन २५·० हम. गॅ्रमचे इंजेक्शन स्नायभमधभन देिाि. 
जर आहधच काही प्रमािाि िरी ईस्रोजेनम ळे अिंगविाशयकला ियार केली गेली असेल (primed) िरच 
प्रोजेस्टेरॉन ‘प्रत्याहरि’ रक्िस्त्रार् होि असल्याम ळे, ही कसोटी न सिी अंिगविाशयकलेची 
अन हक्रयाशीलिा दाखहर्िे असे नव्हे, िर काही प्रमािाि का होइना बीज कोश कायव चालभ  असल्याचा 
अप्रत्यक्ष प रार्ाही दशवहर्िे. 

 
पीयणूषका-बीजकोश सांबांधाकरता कसोटी (Test for pituitary ovarian Relationship) : जेव्हा 

प्रोजेस्टेरॉन “प्रत्यहरि” रक्िस्त्रार् होि नाही िेव्हा, एकिर बीजकोशानंा जननगं्रथीपोषी उद्दीपन 
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(gonadotrdophin stimulus) अप रा पडि असार्ा ककर्ा बीजकोश, नेहमीच्या जननगं्रहथपे्ररक उद्दीपनाला 
(normal gonadotrophic stimulus) अनन सारी असार्िे पीयभहषका-बीजकोश संबधंाच्या हनधारिाकरिा 
हचहकत्साथव कसोटी म्हिभन अहलकडे आलेला मानहर्य पीयभहषका जननगं्रथीपे्ररक होरमोन (मापीजहो) 
र्ापरार्ा. अज न िरी मापीजहो फार प्रमािाि हमळि नसल्याम ळे, त्याचा र्ापर फक्ि काही थोड्या हनर्डक 
रो्यािंच करिा येिे शक्य आहे. 

 
नैदाणनक आिुरि (Diagnostic curettage) : जेव्हा हचहकत्साथव कसोट्यानंी ईस्रोजेन ककर्ा 

प्रोजेस्टेरॉन ‘प्रत्याहरि’ रक्िस्त्रार् स रू होि नाही, िेव्हा आख रि ही नंिरची पायरी होय. 
 
आख रि केलेल्या अंिगविांशयंकलेची ऊिकीय परीक्षा प ढील कारिाकरिा करिाि : (१) क्षयज 

अंिगविाशयकलाशोफाच्या हनदाना करिा. (२) अंिगविाशयकलेच्या साचं्याचा अभ्यास करण्याकरिा. 
कारि चागंल्या प्रकारची रृ्हद्धकारी (proliferative) ककर्ा स्त्रार्ी (secretory)अर्स्था हदसभन आल्यास, 
यो्य बीजकोश सहक्रयिा असल्याचे दशवहर्ले जािे. फक्ि काही थोड्या गं्रथीसह असिारी अत्यल्प रृ्हद्ध 
(scanty growth) हदसभन आल्यास, प्रत्येक र्ळेी बीजकोश कायाचा अिार्च असिो असे नव्हे, कारि 
कोथय क्ि अंि-गविाशय-कलाशोफ ककर्ा फार जोराने केलेले आख रि, याम ळे ज्या स्िरापासभन प नजवनन 
होिे िो अिंगविाशयकलेचा आधार स्थर हनघभन जािो. क् र्हचत ज्याि गिाशयाचे अहि अल्पहर्कसन ककर्ा 
कृशिा (atrophy) असिे, अशा रो्यािं, िपासण्याकरिा काहीच हमळि नाही आहि ऊिक हर्कृिी 
इहिर्ृत्त (histopathological report) पभिव नकारात्मक असिो. (negative). (३) काही महहने असिाऱ्या 
अनािवर्ाि रक्िसल (blood mole) आख रिाम ळे हनघ न जाण्याची शक्यिा असिे आहि त्यानंिर लगेच 
हनयहमि आिवर् स रू होिे. 

 
गभाशयग्रीवा ष्ट्लेष्ट्मा (cervical mucus) : गिाशय ग्रीर्ा श् लेष्ट्माचे प्रशाखीिर्न (arborization) हे 

ईस्रोजेनी होरमोन च्या हक्रयेर्र अर्लंबभन असिे. अनािवर्ाच्या रो्यािंील त्याची प्रगहि ककर्ा अस्स्ित्र् हे 
बीजकोश कायाचे स्र्रूप दशवर्िे. (प्पेट ४०, ४१, प्रकरि १४.) 

 
योणनलेप (Vaginal smears) : लेपाि संघहनि (Pyknotic) कें द्रकासह फार केरॅटनीिभि उपकला 

पेशी हदसभन आल्यास, चागंली बीजकोश सहक्रयिा आहे असे समजार्.े लाक्षहिक दृष्ट्ट्या, ईस्रोजेनी 
पहरिामाचे स्थभल मानाने मभल्यमापन करिाि, िे योनी ल्य गॉल आयोडनने रंगर्भन आहि िीच्या कििीचा 
उदीरंग (brown staining) पाहभन, गडद उदीरंग हा उपकला पेशींि प ष्ट्कळ प्रमािाि ्लायकोजेन 
असल्याचे दशवहर्िो, आहि िो यो्य प्रमािाि चालिाऱ्या ईस्रोजेन कायाच अप्रत्यक्ष प रार्ा होय. (प्लेट 
२७, २८,. प्रकरि ९.) 
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प्लेट २७. बीज प्रसव वेळिा योणन लेप (Vaginal Smear) जवळ जवळ सवशि पेशी इओणसन रागी आहेत. पेशींिी 

अलग राहाण्याकडे प्रवृणत्त णदसून येते. िेत पेशींच्या अभावामुळे पािशभूमी स्वच्ि आहे. 

 
प्लेट २८. स्त्रावी अवस्थेतील योणन लेप. याांतील बहुतेक पेशी भस्मरागी (Basophilic) आहेत. पेशींच्या णविांडनामुळे 
(fragmentation) पुष्ट्कळ मुक्त कें द्रक णदसून येत आहेत. लेपात पुष्ट्कळ िेतपेशी  असल्वयामुळे तो 'अस्वच्ि' णदसत 

आहे. 
 
जीनी कलगािे णनधारि (Determination of Genetic sex) : प्रत्येक मभलिभि अनािवर्ाच्या रो्यािं 

म ख्य श् लेष्ट्मल पेशींची िपासिी करून जीनी कलग (genetic sex) ठरर्ार्यास पाहहजे. 
 
जननगं्रथी हर्कृिीच्या रो्यारं्र अहलकडे जे संशोधन झाले, त्यार्रून ग िसभत्री हर्पथनाचे 

(chIomosomal aberrations ) महत्र् समजभन येिे जकब आहि इिर (१९६१) यानंी मभलिभि अनािवर्ाच्या 
४४ रो्याचंी, जीनी घटकाकंरिा (for genetic factors) िपासिी केली, िेव्हा त्यानंा १५ रोगी हे हर्कृि 
ग िसभत्र प्रकारचे हदसभन आले. 

 
होरमोन् णनधारि (Hormone Assay) : ज्या रो्यािं स्त्रीरोगाकरिा केलेली पहरक्षा ककर्ा र्र 

साहंगिलेल्या कसोट्यानंी कोििेही एकादे कारि हदसभन न आल्यास त्या हर्स्िृि कसोट्या करिाि. 
 
संपभिव बीजकोश पािािं (ovarian failure), उदा. टनवर लक्षि-माहलका–२४ िासािील मभत्रािील 

ईस्रोजेन आहि प्र्नॉनॅहनहडऑल याचें उत्सजवन. कमी असिे ककर्ा त्याचंा अिार् असिो, आहि काहीर्ळेा 
जननगं्रहथपोषीचे उत्सजवन त्यामानाने जास्ि असिे. 

 
हसमंड रोग आहि बीजकोशाचं्या स्त्रीकारी अब वदाि (feminizing tumours) जननगं्रथीपोषीचे 

उत्सजवन कमी होिे. 
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उपरृ्क्क प्रान्िस्था अहिहर्कसन (adrenal cortical hyperplasia) आहि बीजकोश ककर्ा उपरृ्क्क 
प्रान्िस्था याचं्या प ंर्त्तकारी अब वदाि (virilizing tumours) १७-केटोस्टेरॉइडचे उत्सजवन ज्यास्ि असिे.–
क कशग लक्षिमाहलका आहि हसमंड रोग याि १७-केटोस्टेरॉइडचे उत्सजवन, काहीर्ळेा र्ाढिे. 

 
न्यनूतम ियापिय प्रमाि (Basal Metabolic Rate) : अर्ट  कायाचे (thyroid function) 

पहरमापन करण्याची ही एक साधी र् खात्रीची कसोटी असभन, िी कोित्याही रु्िालयाि करिा 
येण्यासारखी आहे. 

 
णिणकत्सा 

 
अनािवर्ाची हचहकत्सा ही प्रत्येक र्ळेी यशस्र्ी होिेच असे नाही, कारि प ष्ट्कळ रो्यािं त्याचे 

कारिच समजभन येि नाही, त्याचप्रमािे काही उपाधी असाध्य असिाि. मभलिभि अनािवर् हे प ष्ट्कळर्ळेा 
कोित्याही प्रकारच्या हचहकत्सेला दाद देि नाही, परंिभ फार थोड्या कालार्धीच्या अन षाहंगक अनािवर्ाच्या 
प ष्ट्कळशा रो्यािं साध्यासाध्यिा अन कभ ल असिे.रर्िििृ योनीच्या (haematocolpos) रो्यािं मात्र फार 
उत्तम पहरिाम हमळिाि, कारि अस्च्छहद्र योनीपटल ककर्ा अन प्रक थ योनीपटल हे सहज कापभन टाकिा 
येिे. 

 
जर िपासिीि एखादा शाहररीक रोग हदसभन आला, िर त्यार्र इलाज करार्यास पाहहजे आहि 

रोग हनयंहत्रि झाल्यार्र थोड्याच हदर्साि आिवर् परि स रू होिे. 
 
अहि अहर्कहसि गिाशय, कोथय क्ि अंतगविाशयकला शोफ ककर्ा फार जाराने केलेले आखरि ही 

अनािवर्ाची असाध्य कारिे होि. आहि अशाि कोित्याही प्रकारच्या हचहकत्सेने आिवर् स रू होि नाही. 
 
आहधजजन्य (Psychogenic origin) अनािवर्ाच्या रो्यािं, जेव्हा मानहसक िािाचे कारि नाहीसे 

होिे, िेव्हा आिवर् िाबडिोब स रू होिे. नको असलेली सगिविा हे याचे उत्तम उदाहरि होय. जेव्हा 
रो्याला िी गरोदर नसल्याची खात्री हदली जािे, िेव्हा थोड्याच हदर्साि आिवर् स रू होिे. आहधजजन्य 
अनात वर्ात होरमोन हचहकत्सेचा काहीच उपयोग होि नाही, आहि जोपयिंि मानहसक िाि कमी झालेला 
नाही, िोपयिंि फार प्रमािाि होरमोन ची मात्रा देऊनही, काहीर्ळेा आिवर् होि नाही. 

 
अांतस्त्रावी णिणकत्सा (Endocrine therapy) :  
 
मूलभूत अनातशव : अिंःस्त्रार्ी लक्षिमाहलकाशंी सलं्न असलेल्या मभलिभि अनािवर्ाची हचहकत्सा 

प्रकरि ७ मध्ये र्र्मिली आहे. 
 
जर, अंिःस्त्रार्ी संस्थेचा मभलिः काहीही दोष नाही असे हदसभन आले, आहि गिाशय हा 

अल्पहर्कहसि असेल, िर ईस्रोजेन आहि प्रोजेस्टेरॉन याचंी सहर्रामी चहक्रय हचहकत्सा (intermittent 
cyclic treatment) द्यार्ी. परंिभ प ष्ट्कळशा ं रो्यािं, हचहकत्सा थाबंहर्ल्यार्र आिवर्ही थाबंिे. ही चहक्रय 
हचहकत्सा देिे चागंले, कारि दर थोड्या महहन्यानंी या होिाऱ्या प्रत्याहरि रक्िस्त्रार्ाम ळे रो्याला प ढे 
माहसक स्त्रार् स रू होण्याची आशा र्ाटिे. याकहरिा एहथहनल ईस्रॉहडऑलची ०·०५ हम. गॅ्रमची र्डी, 
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हदर्सािभन ३ र्ळेा, याप्रमािे िीन आठर्डे देिाि. याम ळे जर १० हदर्साि ‘प्रत्याहरि’ रक्िस्त्रार्’ स रू 
झाला नाही, िर प्रोजेस्टेरॉन २५ हम. गॅ्रमची िीन इजंक्शने एक हदर्सा आड या प्रमािे स्नायभ मधभन देिाि. 

 
पीयकूषका पातामुळे : (pituitary failure) आहि अबीजप्रसर्ाम ळे होिारे मभलिभि अनािवर् यार्र 

क्लाहमफेन सैरटे र् मानर्ीय जराय  जननगं्रथीपोषी देिाि. याचे र्िवन प्रकरि १४ मध्ये हदलेले आहे. 
 
अनुषांणगक अनातशव : झाँडेक याने आन षंहगक अनािवर्ाच्या रो्यारं्र प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शनचा 

यशस्र्ीरीत्या उपयोग केल्यापासभन, प्रोजेस्टेरॉन २५ हम. गॅ्रम र् ईस्रोजेन २·५ हम. गॅ्रम याचें संय क्ि 
इंजेक्शन रोज एक याप्रमािे दोन हदर्स देिाि. अहलकडे, प्रोजेस्टेरॉन पोटाि देिाि. याकहरिा, 
संिहिहनयमनाकरिा र्ापराण्याच्या ‘र्ड्या’ दोन आठर्डे देिाि. ३-४ हदर्साि प्रोजेस्टेरॉन ‘प्रत्यहरि’ 
रक्िस्त्रार् स रू होिो. जर आिवर् स रू झाले नाही, िर अहलकडील गिािवधारिा, ‘लीन’ गिवपाि (missed 
abortion) ककर्ा एकादे आहधज कारि (Psychogenic Factor) हे स्त्रार् स रू न होण्याचे अधस्थ कारि 
असण्याची शक्यिा असिे. 

 
स्रीन–लेव्हेन् थॉल लक्षिमाणलका : या रोगाि बीजकोशाचें शस्त्रहक्रयेने उच्छेदन (resection) 

करण्याऐर्जी बीजप्रसर् आहि आिवर् चालभ  होिे हे मानहर्य हपयभहषका प हटका-उद्दीपक होरमोन (Follicle 
stimulating hormone) आहि मानहर्य जराय  जननगं्रथीपोषी होरमोन हे संय क्िपिे देऊन साधिा येिे. 

 
गभाशयग्रीवाणवस्तार आणि आिुरि (Dilatation and curettage) याचा हनदानकारी हक्रयाहर्धी 

(diagnostic procedure) म्हिभन ज्यास्ि उपयोग होिो. परंिभ क् र्हचि एकाद्या रो्याि लीन गिवपािाच्या 
गिवधारिेचा एकादा िाग हनघभन जािो, त्याम ळे आिवर् स रू होिे. त्याचप्रमािे आघािजन्य अनािवर्ािही 
(traumatic menorrhoea) याम ळे आिवर् स रू होिे. 

 
आघातजन्य अनातशव (डी आशेरमन लक्षिमाणलका.) : अर्घड प्रसर् ककर्ा गिवपाि यानंिर 

गिवशयग्रीर्चे्या अंिरम खाची (internal os) संहकिविा (stenosis) ककर्ा अर्रोधन होण्याची शक्यिा 
असिे. याि होरमोन हचहकत्सेचा काहीच उपयोग होि नाही, परंिभ गिाशयहग्रर्ा मागाचा हर्स्िार केल्यास 
मात्र फार चागंला उपयोग होिो. असे म्हटले जािे की, गिाशयग्रीर्ा सहंकिविेम ळे चेिा-अंिःस्त्रार्ी यतं्रिेि 
(neuro-endocrine mechanism) असंि लन होिे. आंिर अग्रमस्स्िका कडभन (diencephalon) 
गिाशयाकडे जािारे प्रहिर्िव (reflexes) हे होरमोन उद्दीपनाने होिारी अंिरगिाशय कलेची प्रहिहक्रया 
द बवल करिे. गिाशय ग्रीर्ा हर्स्िाराम ळे चेिा-अंिःस्त्रार्ी हक्रया प न्हा प्रस्थाहपि होिे. आहि हर्स्िरिानंिर 
काही थोड्या आठर्ड्याि नेहमीचे चहक्रय आिवर् स रू होिे जरी गिाशयग्रीर्ा मागाचे अर्रोधन हे म ख्य 
कारि असले, िरी प ष्ट्कळ रो्यािं गिाशयाि संसस्क्ि असिे, आहि ही संसस्क्ि गिाशयग्रीर्चे्या 
हर्स्िारिाि िोडली जािे. १० र्षाि आशरेमन याने आघािजन्य अनािवर्ाचे १०० रोगी आहि २५० पेक्षा 
ज्यास्ि रोगी गिाशयाि संसस्क्ि असलेले असे गोळा केले. 

 
गिाशयग्रीर्चेे इिके सहंकिवन झालेले असिे (stenosed) की गिाशय शलकापं्रमािे (uterine 

sound) र्क्र असलेली बाहरक, क्षिाशोधनी (Probe) फार दीघव प्रयत्नाने आंि जाऊ शकिे. िलिाच मागव 
हनमाि होऊ-नये म्हिभन फार काळजीपभर्वक आहि हळभर्ार हािाने हर्स्िारक घालार्यास पाहहजेि. 
हेगारच्या नं. ८ हर्स्पारकापयिंि हर्स्िारि केल्यास प रेसे होिे.  
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प्रकरि ११. 
 

अत्यातशव आणि दुस्ष्ट्क्रयाकारक गभाशय रक्तस्त्राव 
(Menorrhagia and Dysfunetional uterine bleeding) 

 
अत्यातशव 

(Menorrhagia). 
 
जर दोन माहसक पाळीिील अंिर नेहमीएर्ढे असभन रक्िस्त्रार् मात्र नेहमीपेक्षा ज्यास्ि असेल, िर 

त्याला अत्यािवर् (menorrhabgia) म्हििाि. जर पभर्ी ४ िे ५ हदर्साचंा असिारा माहसकस्त्रार् आिा ८ िे 
१० हदर्साचंा झाला, पि स्त्रार्ाचे प्रमाि र्ाढले नाही िर त्याला अत्यािवर् म्हिि नाहीि. जर माहसकस्त्रार् 
अहनयहमिपिे येि असभन िो फार प्रमािाि असेल िर त्यालाही खऱ्या अथाने अत्यािवर् म्हििा येि नाही. 
िर त्याला द स्ष्ट्क्रयाकारक गिाशय रक्िस्त्रार् (dysfunctional uterine bleeding) म्हििाि. 

 
हेतु : प ष्ट्कळशा कहटस्थ रोगािं (organic pelvic diseases) अत्यािवर् हे एक लक्षि असिे. काही 

रो्याि गिाशयाची पोकळी ककर्ा स्नायभ यािील स्थाहनक कारिानंी अत्यािवर् होिे. गिाशयाचे िािंर्ाब वद 
(fibromyomata), कहटशोफ (pelvic inflammation), गिाशयरृ्द्धी, गिाशयािःस्िर अस्थानिा र्गैरे 
रोगाि अत्यािवर् हे एक लक्षि असिे. 

 
ताांतवाबुशद : याि प ष्ट्कळशा रो्यािं गिाशयाच्या अंिःत्र्चेची धाि रृ्हद्धही (hyperplasia of the 

endometrium) असिे. या धाि रृ्द्धीबरोबरच गिाशयाची पोकळी लाबंट र् र्ाकडी हिकडी होिे र् त्याम ळे 
रक्िस्त्रार्ाकहरिा प ष्ट्कळ मोठे के्षत्र हनमाि होिे. २. गिाशयान्िःस्िराचे अहिहर्कसन (hyperlasia) ३. 
अर्श् लेष्ट्मल अब वदािोर्िालच्या अर्-गिाशयान्िःस्िर हशरा (sub-endometrial veins) फ टल्याम ळे 
होिारा अहिरक्िस्त्रार्. ४. रक्िस्त्रार् हनयंत्रि करिाऱ्या गिाशय सकंोचाना होिारा अडथळा. 

 
ग्रांणथस्नायुबुशदता आणि श्रोणि गभाशयान्तःस्तर अस्थानता : या हर्कृिीि गिाशयान्िःस्िराचे 

ईस्रोजेनजन्य अहिउद्दीपन होिे. हा रक्िस्त्रार् द स्ष्ट्क्रयाकारी असिो. िो हनरहनराळ्या रृ्हद्धकारी 
अर्स्थेिील गिाशयान्िःस्िरापासभन ककर्ा गिाशयान्िःस्िराच्या पभिवहर्कहसि प टीमय गं्रर्थयब वदजन्य 
अहिहर्कसनापासभन (cystic adenomatous hyperplasia) होिो. गं्रहथस्नाय ब वदिेि गिाशय ग हेची रृ्हद्ध 
होिे आहि अत्यािवर् हे काही प्रमािाि गिाशयान्िःस्िराच्या र्ाढलेल्या रक्िस्त्रार्ी पृष्ठिागाम ळे होिे. 
हशर्ाय, श्रेिी रक्िाहधक्याम ळे र्ाढलेली र्ाहहकामयिा ही काही प्रमािाि या अहि माहसकस्त्रार्ाला 
कारिीिभि असिे. 

 
कहटशोफ (Pelvic inflammation) : र्ारंर्ार अहि प्रमािाि आिवर् होिे म्हिजे बह  अत्यातशव 

(Poly menorrhagia). कोित्याही प्रकारच्या हचरकारी कहटशोफाि प ष्ट्कळ र्ळेा अत्यािवर् हे लक्षि असिे 
आहि याला प ष्ट्कळ गोष्टीं कारिीिभि असिाि. 

 
याि प ष्ट्कळर्ळेा श्रोहििील इंहद्रयािं रक्िाहधक्य असिे, र् त्याम ळे गिाशयान्िःस्िरापासभन फार 

प्रमािाि रक्िस्त्रार् होिो. परंिभ प ष्ट्कळ र्ळेा या प्रकारचा रक्िस्त्रार् हा द स्ष्ट्क्रयाकारी असिो. र् 
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बीजकोशाच्या कायाि हबघाड झाल्याम ळे होिो. हचरकारी बीजकोश शोफाि (chronic oophori is) 
श् र्िेकंच क (tunica albuginea) जाड झाल्याम ळे आहि पहरबीजकोश शोफाम ळे (Peri-oophoritis) 
बीजप्रसर्ाला र्ळे लागिो ककर्ा बीजप्रसर् होऊ हदले जाि नाही त्याम ळे गिाशयान्िःस्िरार्र ईस्रोजेनजी 
फार काल हक्रया होि रहािे. सदरलँडच्या म्हिण्या प्रमािे हनदान १० टके्क हस्त्रयािं िरी हचरकारी 
गिाशयान्िःस्िरशोफ हे अत्यािवर्ाचे कारि असिे. 

 
गभाशयािे णिरकारी अणनणमलन : (chronic subinvolution) काही हस्त्रयािं याचे बरोबर असिारा 

गिाशयान्िःस्िराचा हचरकारी शोफ हे अत्यािवर्ाचे कारि असिे. प ष्ट्कळ र्ळेा रंुदबधंाच्या र्रच्या िागाि 
अपस्फीि हशरा (Varicose veins) असिाि. त्याम ळे अश द्ध रक्िाच्या पहरर्हनाला अडथळा होिो मग 
रक्िाहधक्य होर्भन अत्यािवर् होिे. 

 
अणतरक्तदाब (Hypertension) : पभर्ी अहिरक्िदाब, मग त्याबरोबर रृ्क्करोग असो र्ा नसो, हे 

अत्यािवर्ाचे एक कारि समजले जाि असे. पि हल्ली, जर गिाशय धमन्यािं धमहनकोशकाहठण्यजन्य 
बदल (arteriosclerotic changes) झालेले नसिील, िर िे कारि समजले जाि नाही. 

 
रक्तोत्पादक णवकृणत (Haemopoetic disorders): रक्ि-हर्कृहि (blood dyscrasias) – 

कबबाि अल्पिाजन्य (thrombocyotpoenic) परप्य रा, जीर्नसत्र् कचा अ िार्, लालपेशींची र्ाढलेली 
िगं रिा (fragility) कभ ट हहमोफोहलया (Pesudo haemophilia) आहि हक्रसमस रोग (christmas 
disease) ही अत्यािवर्ाची कारिे होि. त्याम ळे रक्िाची पभिव िपासिी करार्यास पाहहजे. 

 
दुष्ट््णरयाकारी गभाशय रक्तस्त्राव 

(Dysfunctional uterine Bleeding) 
 
द स्ष्ट्क्रयाकारी गिाशय रक्िस्त्रार् हा शब्दप्रयोग फार हर्स्िृि अथाने र्ापरला जािो. ज्याि 

पीय हषकागं्रथी-बीजकोश-गिाशय याचं्या कायासंबधं हर्संगिी हनमाि झाल्याम ळे होिारे सर्व प्रकारचे 
गिाशय रक्िस्त्रार् याि समाहर्ष्ट्या होिाि. हे प्रकार म्हिजे अत्यािवर्, बह आिवर् (Polymenorrhoea.) 
बह अत्यार िर् ककर्ा अधभनमधभन अहनयहमि पि फार काल िीव्र होिारा रक्िस्त्रार् (menometrorrhagia) हे 
होि. या प्रकारचे रक्िस्त्रार् हे अबीजप्रसर् र् त्याचप्रमािे बीजप्रसर् प्रकारच्या गिाशयाच्या अिंःत्र्चेपासभन 
होिाि. (anovulatory as well ova atory type of endometrium). यािंील अबीजप्रसर् 
प्रकारच्यारक्िास्त्रार्ाकडे मेरोपॅहथया हेम-हेहजका-गेल्या काही र्षाि फार लक्ष र्धेले गेले आहे. 

 
अहलकडे प ष्ट्कळ लेखक याला णक्रयाजन्य रक्िस्त्रार् (functionl bleeding) असे संबोधिे पसिं 

करिाि. कारि जर्ळ जर्ळ ५० िे ५५ टके्क रो्यािं होिारा रक्िस्त्रार् हा गिाशयाच्या अहर्कृि 
अंिःत्र्चेपासभन (morphologically normal endometrium) होिो. हक्रयाजन्य गिाशय रक्िस्त्रार् हा 
शब्दप्रयोग ज्या रो्यािं जननेंहद्रयाचं्या इंहद्रयाि सहज हािाला लागण्यासारखी हर्कृिी (Palpable 
pathological lesion) नसिे अशार्ळेी र्ापरला जािो. 

 
हेतु व सांप्रास्प्त (Etiology and Pathalogy) : ज्या रो्यािं कहट पहरके्षि कोित्याही प्रकारची 

सहज हािाला समजभन येिारी हर्कृिी हदसभन येि नाही, अशाि अहनयहमि होिाऱ या रक्िस्त्रार्ाची संप्रास्प्ि 
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ही गिाशयाच्या अंिःत्र्चेच्या प्रकारार्र आधारिाि. सदरलँड, जेफ् कोट, राऊट, स्टॅन्डर, जॅव्हटव र् इिर 
यानंी अभ्याहसलेल्या प ष्ट्कळ रो्याचं्या माहलकेचे (large series of cascd) पृथक्करि केल्यास गिाशयाच्या 
अंिःत्र्चेचे खालील प्रकार हदसभन येिाि. १) नेहमीची अंिःत्र्चा, २) अिंःत्र्चा अहनयहमि गळिे, ३.) 
अंिःत्र्चा अहनयहमिपिे पक्व होिे ४) अंिःत्र्चेची कृशिा, ५) अंिःत्र्चेचा यक्ष्मा, ६) हचरकारी यक्ष्मज 
(non-tubercular) अंिःत्र्चा शोफ, ७) गिाशयाची सनाल अर ब दे (Polypi) ८) सजलगं्रथी रृ्हद्ध (cystic 
glandular hyperplasia ). हे जे शरे्टचे िीन प्रकार जरी कहट पहरके्षि हािाला समजभन येि नसले िरी िे 
रोगकारक (pathological) आहेि हे उघड आहे. 

 
नेहमीच्या स्स्थतीतील गभाशयािी अांतःत्विा (Normal Endometrium) : कायवकारी गिाशय 

रक्िस्त्रार्ाच्या रो्यािील जर्ळ जर्ळ ५० िे ५५ टके्क रो्यामंध्ये माहसकपाळीि ज्यार्ळेी गिाशय-आख रि 
केले असेल, त्यान सार अंिःत्र्चा ही नेहमीच्या रृ्हद्ध अर्स्थेि र्ा स्त्रार्ी अर्स्थेि असिे. अशा रो्यािं 
होिारा अहनयहमि रक्िस्त्रार् हा गिाशयाच्या अंिःत्र्चेिील कायवकारी िागािंील सीमान्ि सभक्ष्म 
केशर्ाहहन्यािं हबघाड झाल्याम ळे होिो. हा र्ाजर्ी पेक्षा ज्यास्ि होिारा रक्िस्त्रार् हा प ढील एकाद्या 
कारिाने होिो, ककर्ा काय याबद्दलन पक्की कल्पना नाही. िी कारिे म्हिजे १) सीमान्ि सभक्ष्म 
केशर्ाहहन्यािं (arterioles) ज्या संर्ादी आंक ं चन र् प्रसरि पार्ण्याच्या नैसर हगकच्या हक्रयेम ळे सामान्यिः 
एकार्ळेी फार प्रमािाि रक्िस्त्रार् होऊ हदला जाि नाही, त्या कायाि हबघाड होिे. ककर्ा, २) ज्या िागाि 
एकार्ळेी रक्िस्त्रार् होिो त्याि र्ाढ होिे. सामान्यिः जो रक्िस्त्रार् होिो, िो फार लहान िागापासभन होिो, 
पि जर रक्िस्त्रार् फार हर्स्िृि िागापासभन झाला, िर सहाहजकच िो फार प्रमािा होिार. 

 
अांतःत्विा अणनयणमतपिे गळिे (Irregular shededing of Endometrium) : सामान्यिः माहसक 

पाळीच्या हक्रयेि गिाशयाच्या अंिःत्र्चेचा स्त्रार्ी िाग (secretory endometrium) पाळीच्या हिसऱ्या 
हदर्साच्या अखेरीपयिंि पभिवपिे गळभन जािो. त्याम ळे या हदर्सानंंिर स्त्रार्ी िाग हदसभन आल्यास िे 
अहनयहमि गळिे समजले जािे. 

 
५ व्या ककर्ा ६ व्या हदर्शी गिाशय आख रि करून सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासल्यास, त्यािं 

अध नमधभन जरी सरळ र् रृ्हद्ध पार्िाऱ या सभक्ष्म नहलका हदसभन येि असल्या, िरी त्याि गिाशयाच्या 
अंिःत्र्चेच्या स्त्रार्ी अर्स्थेच्या हर्हशष्ठ गं्रथी हदसभन येिाि. सभज उिरल्याम ळे पंजर ही बारीक झाल्याचे 
हदसभन येिे. काही हठकािी पेशी या गळण्याच्या पहरस्स्थिीि आलेल्या असिाि. ज्या प्रमािे सामान्यिः 
र्ि वलाकार सभक्ष्म केशर्ाहहन्या द सऱ्या हदर्सानंिर सकंोहचि होिाि, िसे झाल्याचे हदसभन येि नाही 
पृष्ठिागार्रील आच्छादक पेशीजालाचा अिार् ही याची हर्शषे खभि होय. या हर्कृिीचे प्रमाि हनरहनराळ्या 
लोकानंी हनरहनराळे हदले असले िरी िे साधारि पिे १० िे १५ टके्क असिे. 

 
गभाशयािी अांतःत्विा अणनयणमत पक् व होिे (irregular Ripening of Endometrium) : रॉट र् 

क डर यानंी १९३५ साली याचे र्िवन केले आहे. याि अहिपभर्व काल अर्स्थेि केलेल्या गिाशय 
आख रिािंील अंिःत्र्चेि र्र्मधष्ट्िभ र् स्त्रार्ी (proliferative and secretory) अशा दोन्हींही अर्स्थाचें हमश्रि 
हदसभन येिे. 

 
गभाशयाच्या अांतःत्विेिी कृशता (endometrial Atrophy) : कायवकारी रक्िास्त्रार्ाच्या १ टक्का 

रो्यािं गिाशयाची अंिःत्र्चा कृश असल्याचे हदसभन येिे. अशा प्रकारच्या अंिःत्र्चेपासभन होिारा 
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रक्िस्त्रार् हा अंिःस्त्रार्ी कारिाम ळे (of endocrine etiology) असिे शक्य नाही र् त्याम ळे िो कदाहचि 
अहिसरिाि हबघाड झाल्याम ळे होि असार्ा. 

 
गभाशयाच्या अांतःत्विेिा यक्ष्मा : आिवर्पभर्वकाल अर्स्थेि गिाशयआख रि करून, िी खरर्ड 

सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासल्यास, आकस्स्मकपिे गिाशयाच्या अंिःत्र्चेचा यक्ष्मा असल्याचे समजभन येिे. 
हा हर्कार कोित्याही र्याि होिो. पि सर्व साधारिपिे १५ िे २५ र्षांच्या िरुिींि िो जास्ि प्रमािाि 
हदसभन येिो. 

 
णिरकारी अ-यक्ष्मज गभाशय अांतःत्विाशोफ (Chronic Non-tubercular Endometritis) : —

जर सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासले असिा पजंराि फार प्रमािाि लहसकापेशी र् प्लाझ्मा पेशी हदसभन 
आल्या िरच हचरकारी गिाशयअंिःत्र्चा शोफाचे हनदान करार्.े प ष्ट्कळ र्ळेा हे सभक्ष्मदशवक यतं्राखाली 
हदसिारे स्र्रूप अस्पष्ट असिे, पि काहीि न लक्षािं आलेली गिवधारिा ककर्ा र्ारेची शषेगाठ (Placental 
polypus) हेही कारि असण्याचा संिर् असिो. गिाशयाि ठेर्लेल्या ग्राफेनबगव र्लयाम ळेही 
(Garafenberg ring) अहनयहमि र् काहीर्ळेा िीव्र रक्िस्त्रार् होिो, र् अंिःत्र्चेि हचरकारी सदाह शोफाचे 
बदल हनमाि होिाि. 

 
गभाशयािी सनाल अबुशदे (uterine polypi) : गिाशयाच्या अंिःत्र्चेिील लहान सनाल िािंर्ाब वद 

ककर्ा अिंःत्र्चेचे सनाल अब वद (mucous endometrial Polypi) याचें म ळे होिारा रक्िस्त्रार् हा कायवकारी 
गिाशय रक्िस्त्रार्ाचा िास हनमाि करिो. जर रक्िस्त्रार् ईस्रोजेन ककर्ा ॲन्ड्रोजेग देऊन थाबंला नाही िर 
िो सनाल िािंर्ाब वदाम ळे आहे असे धरून चालार्.े प ष्ट्कळ र्ळेा ंया दोन्ही हर्कृहि पैकी कोििी हर्कृिी आहे 
िे ठरहर्िे कहठि जािे. 

 
अबीजप्रसवी दुस्ष्ट्क्रयाकारी रक्तस्त्राव 

(Anovulatory Dysfunctional Bleeding) 
 
गभाशयान्तःस्तरािे अणतणवकसन (रक्िस्त्रार्ी गिाशय हर्कृिी Metropathia haemorrhagica) : 

या हर्कृिीि ग्राहफअन प टक ककर्ा प टकाचंा सम च्चय, याचं्या फार काल राहाण्याम ळे गिाशयान्िःस्िराच्या 
धािभची रृ्हद्ध होिे. बीजप्रसर् होि नसल्याम ळे पीिकपड (corpus Iuteum) हनमाि होि नाही. 
गिाशयान्िःस्िरार्र ईस्रोजेनी होरमोन ची फार काल हक्रया होिे, आहि ऊिकहर्ज्ञान दृष्ट्ट्या 
गिाशयान्िःस्िर हा सिि प हटका प्रार्स्थेि (follicular Phase) असल्याचे हदसभन येिे. 

 
णवकार शरीर (Morbid Anatomy) : शस्त्रहक्रयेने काढभन टाकलेल्या गिाशयाि ही 

गिाशयान्िःस्िराची अहिर्दृ्धी (overgrowth) श् लेष्ट्मल कलेच्या घड्याम ळे (mycosal folds) असिे आहि 
त्याम ळे अरृ्न्ि (sessile) ककर्ा सनाल अंग ली सदृश पॉहलप हनमाि होिाि. सभक्ष्मदशवक किगाने 
िपासल्यास पॉहलपाि गिाशयान्िःस्िराि (Polypid endometrium) अगदी बारीक बारीक चकाहकि 
प टक हदसभन येिाि. 

 
ऊतक णवज्ञान (Histology) : गिाशयान्िःस्िराची उपकला आहि पंजर (stroma) अशा 

दोहोचीही अहिरृ्द्धी असिे. पृष्ठ उपकला ही उंच स्िंिाकार असभन कें द्रक अहिरंजक (hyperchromatic) 
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असिाि. आहि प ष्ट्कळ र्ळेा ंयािं सभत्री हर्िाजन (mitosis) हदसभन येिे. गं्रथी सद्रर् आहि हनरहनराळ्या 
आकाराच्या असिाि. आहि अहनयहमि आकाराच्या स्थभल गं्रथी या एकमेकाशंजेारी हदसभन येिाि. हा गं्रथी 
साचंा स्स्र्स हचजच्या कापलेल्या पृष्ठिागासारखा हदसि असल्याम ळे नोव्हाक आहि माटवझ लॉक यानंी 
त्याला ‘स्र्ीस-चीज साचा” म्हिभन नार् हदले. प टीमय गं्रहथल अहिहर्कसन (cystic glandular 
hyperplasia) असे आिखी एक नार् हदले. (प्लेट ३१, ३२). 
 

 
प्लेट ३१. गभाशयान्तःस्तरािे पुटीमय ग्रांश्यबुशदजन्य अणतणवकसन दशशणविारा सूक्ष्मदशी फोटोग्राफ (अल्वपवधशक) 

 
प्लेट ३२. गभाशयान्तःस्तरािे पुणटमय ग्रांथ्यबुशदजन्य अणतणवकसन दशशणविारा सूक्ष्मदशी फोटोग्राफ (बृहत वधशक) 

 
गं्रथीच्या आिंील आर्रिाच्या पेशी उंच असभन कें द्रक मध्यार्र असिो. या पेशींचा एकच स्िर 

असेल ककर्ा अनेक स्िर असिील. गं्रथींची अर्काहशका (lumen) ही सामान्यिः हरिी असिे. परंिभ काही 
र्ळेा स्त्रार् असण्याची शक्यिा असिे. काही र्ळेा गिाशयान्िःस्िराचे असाधरि अहिहर्कसन (atypical 
hyperplasia) असिे. गं्रथी एकमेकानंा लागभन असभन, त्या अहनयहमि आकाराच्या असल्याचे हदसभन येिे. 
िथाहप प टीमय बदल मात्र अत्यल्प असिाि. प टीमय गं्रहथल अहिहर्कसनािील पेशींपेक्षा उपकलापेशी 
(epithelial cells) स्थभल असिाि. प ष्ट्कळ र्ळेा पेशीकें द्रक अहिरंजकिा आहि सभत्रीहर्िाजन 
(hyperchromatism and mitosis) दशवहर्िाि. अशाप्रकारचे कें द्रकी बदल (nuclear changes) 
गिाशयान्िःस्िर कार्मसनोमा सदृश स्र्रूप दाखहर्िाि. (प्लेट ३३). 
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प्लेट ३३. गभाशयान्तःस्तरािे अप्रारणपक अणतणवकसन (Atypical hyperplasia) यात ग्रांथींिी एकाि णठकािी गदी 

झाल्वयािे णदसून येत आहे. 
 
पंजर अहिहर्कसन हे एकिर, फार थोड्या गं्रथी असिारा पंजराचा फार मोठा िाग ककर्ा सद्रर् 

गं्रथीच्या प ंजक्याि अहिहर्कहसि पजंराचा िाग, अशाप्रकारे हदसभन येिे. पंजरपेशी या स्थभल र् िक व रूप 
(spindle shaped) असिाि, श् र्िेपेशींचे अंिरिरि नसिे. पंजरामहधल केशर्ाहहन्या या हर्स्फाहरि 
असिाि, काहीर्ळेा गिाशयान्िःस्िराि कोथहर्नाशज िाग (arear of necrosis) हदसभन येिाि. 

 
हेतु (Etiology) 

 
गिाशयान्िःस्िर अहिहर्कसन हे यौर्नारंिापासभन िे आिवर्हनर्ृत्तीपयिंि कोित्याही र्याि 

होण्याची शक्यिा असिे. परंि  याचे प्रमाि २० र्षांखालील म लींि आहि आिवर्हनर्ृत्ती येऊ घािलेल्या 
हस्त्रयािं हर्शषेिः ज्यास्ि असिे. आिवर् आय ष्ट्याच्य दोन्ही टोकाकडील र्यािंील याचे उच्चप्रमाि हे 
कदाहचि रजोदशवनानंिर काही र्ष े र् आिवर्हनर्ृत्तीपभर्ी काही र्ष े असिाऱ्या अबीजप्रसर् चक्राम ळे 
(anovular cycles) असार्.े 

 
प ष्ट्कळर्ळेा, स्र्िः गिवपािानंिर (spontaneous abortion) आहि त्याच्या पेक्षा शस्त्रहक्रयेने गिव 

काढभन टाकल्यार्र, दोन ककर्ा िीन आिवर्ािं अहनयहमि र् फार प्रमािाि रक्िस्त्रार् होिो. जरी न किेच 
आिवर् येऊन गेले असले, िरी एकाएकी होिाऱ्या मानहसक िािाम ळे (emotional stress) अहिप्रमािाि 
रक्िस्त्रार् होिो. सशल्य गिवहनकासना नंिरचे (caesarean section) काही थोडे माहसकस्त्रार् प ष्ट्कळर्ळेा 
प्रदीघव आहि हर्प ल प्रमािाि होिाि. याि गंिाशान्िः स्िराचे अहिहर्कसन रै्हशष्ट्ठ्यपभिव नसिे. हशर्ाय 
कोित्याही हचहकत्सेहशर्ाय, हर्कार सामान्यिः बरा होिो. प ष्ट्कळर्ळेा, न कत्याच ल्न झालेल्या स्त्रीि थोडे 
महहने माहसकस्त्रार् अहनयहमि र् फार प्रमािाि होिो. 

 
लक्षिे : काही कालार्धीच्या फार प्रमािाि होिाऱ्या माहसक स्त्रार्ार्र उपचार केलेला नसेल, िर 

अशा रो्याि, िीव्र पंडभिा हे महत्र्ाचे लक्षि असिे. दािं काढल्यानंिर, नासारक्िस्त्रर्िा (epistax’s) 
नंिर फार प्रमािाि रक्िस्त्रार् होिे, ककर्ा लहानशा आघािानेही त्र्चेि फार प्रमािािं रक्िस्त्रार् होिे 
(bruising) या सारख्या रक्ि आिंचन दोषाचंा (blood coagulation defect) पभर्ीचा काही प रार्ा आहे का 
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याबद्दल हर्चारिा करार्ी, कारि या द स्ष्ट्क्रयाकारी गिाशय रक्िस्त्रार्ाचे िे एकादे कारि असण्याची 
शक्यिा असिे. 

 
हद्वहस्ि पहरक्षिाि, गिाशय हािाला नेहमीच्या आकाराएर्ढा ककर्ा थोडा रृ्हद्ध पार्लेला समजभन 

येिो. एक ककर्ा दोन्हींही बीजकोश हे रृ्द्धी पार्लेले र् प टीमय (cystic) असिाि. जर सनाल अब वद बाहेर 
पडि असेल िर गिाशय ग्रीर्ा मागव ख ला असिो. योहनगि पहरके्षि हे पॉहलप हािाला लागेल ककर्ा 
योन्यार्के्षक यंत्राने िपासल्यास िे हदसभन येईल. आिवर् हनर्ृत्तीच्या र्याच्या हस्त्रयािं गिाशयाच्या शहरराच्या 
कार्मसनोम्याची शक्िा ध्यानाि घ्यार्यास पाहहजे. 

 
तपासिी 

(Investigation) 
 
रक्त सपंभिव रक्िगिन (blood count) आहि हहमटॅोहक्रट प्रत्येकर्ळेी करार्यास पाहहजे. 

रक्िस्त्रर्ि काल (bleeding time), आिंचन काल हबम्बाि  गिन, (platelet count),रक्िपेशींच्या 
िगं रिेकरिा कसोटी आहि प्लाझ्मा फ् राइहब्रनोजेन हे नेहमी पहार्यास पाहहजे. आिंचन दोष नाहीि हे 
ठरहर्ण्याकरिा याचंी जरूरी असिे. 

 
आिुरि (curettage) : आख रिाला हनदानकारी, त्याच प्रमािे हचहकत्साथव मभल्य आहे. 

हनदानकारी म्हिभन िे आिवर् स रू झाल्याबरोबर करार्यास पाहहजे. गिाशयान्िःस्िर अहिहर्कसनाि 
आख रि केलेली गिाशयान्िःस्िराची खरर्ड अहिहर्पभल प्रमािाि हमळिे. जेव्हा आख री (curettte) 
एकाद्या उंचर्ट्यार्रून जाि आहे असे त्याला िासिे, िेव्हा अन िर्ी शल्य हचहकत्सकाला गिाशयाि 
पॉहलप असल्याची शकंा येईल. जर रक्िस्त्रार्ानंिर प ष्ट्कळ हदर्सानंी आख रि केल्यास, 
गिाशयान्िःस्िराची खरर्ड (curetting) अत्यल्प असिे. कारि प ष्ट्कळसा गिाशयान्िःस्िर पडभन गेलेला 
असिो. 

 
ऊिकहर्ज्ञानदृष्ट्ट्या, अबीजप्रसर् प्रकारच्या अत्यािवर्ाि, आिवर्ाच्या पहहल्या हदर्शी प हटमय 

ग्राथंील अहिहर्कसना सदृष्ट्य, ककर्ा त्याच्या हशर्ाय रृ्हद्धकारी साचंा (proliferative pattern) हदसभन येिो. 
स्त्रार्ी गिाशयान्िःस्िर (secretory endometrium) हे बीजप्रसर्ी प्रकारच्या रक्ित्रार्ाचे हनदान दशवक 
होय. आिवर्ाच्या ५ व्या हदर्शी ककर्ा ६व्या हदर्शी स्त्रार्ी साचं्याचें साित्य असल्यास. िे 
गिाशयान्िःस्िराच्या अहनयहमि गळण्याचे दशवक होय. यक्ष्मज गिाशयािंःस्िर शोफ ककर्ा गिाशयाच्या 
शहरराचा कार्मसनोमा याचें आकास्स्मकपिे गिाशयान्िःस्िराच्या खरर्डीच्या सभक्ष्मदशवक पहरके्षि हनदान 
होिे. 

 
गभाशय णिि (Hysterograph) : जर पॉहलपची शकंा असेल, िर रक्िस्त्रार् थाबंल्यानंिर 

गिाशयहचत्र द्यार्यास पाहहजे. 
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णिणकत्सा 
 
सवशसाधारि औषधी णिणकत्सा: पंड रोगार्र रक्िर्धवक औषधे पोटाि ककर्ा इजेंक्शन रूपाने द्यार्ी. 

िीव्र पंड रोगाि एकदा ककर्ा अनेक र्ळेा रक्ि द्यार्यास पाहहजे. 
 
गिवरहहि गिाशयार्र, गिाशयसंकोच करिाऱ्या औषधाचंा (oxytocicdrugs) फार क्षीि हक्रया 

होि असल्याम ळे, त्या रक्िस्त्रार्ाच्या हनयंत्रिाकरिा न्माचंा िसा उपयोग होि नाही. रुहटन, जीर्नसत्र् क 
आहि के ही एकत्र देिाि आहि इिर रक्िस्िंिर् औषधे (styptic drugs) देिाि. परंि  त्याचं्या उपयोगाची 
खात्री नाही. 

 
अांतःस्त्रावी णिणकत्सा : ईस्रोजेन, ॲन्ड्रोजेन आहि प्रोजेस्टेरॉन ही कैक र्ष ेर्ापरण्याि येि आहेि. 

ही िीनही रक्िस्त्रार् थाबंहर्ण्यास पहरिामकारक आहेि. परंि  अहलकडे, पोटाि द्यार्याची प्रिार्ी 
प्रोजेस्टोजेन, ईस्रोजेन, ॲन्ड्रोजेन देण्याि येि असल्याम ळे प्रोजेस्टरॉनचे इंजेक्शन देण्याि येि नाही. 

 
पोटात द्ावयािे प्रोजेस्टाजेन (Oral progestogens) : —नॉर-एहथस्टेरॉन ककर्ा प्रोजेस्टोजेन-

ईस्रोजेन एकत्र असलेल्या गिव हनरोधक “र्ड्या” (contraceptive “pills”) हििक्याच पहरिाम कारक 
आहेि. रक्िस्त्रार् थाबंहर्ण्याकरिा रोज १०-१५ हम. गॅ्रम, ३-४ हदर्स द्यार्यास पाहहजे. रक्िस्त्रार् 
थाबंर्ल्यानंिरही रोज ५-१० हम. गॅ्रमयाप्रमािे १० हदर्स औषधोपचार चालभ  ठेर्ार्यास पाहहजे. 
औषधोपचार थाबंहर्ल्यानंिर दोन िे िीन हदर्सानंी प्रत्याहरि रक्िस्त्रार् (withdrawal bleeding) होिो. 
अहिगिाशयान्िःस्िर अहिहर्कहसि होऊ नय म्हिभन ५ हम. गॅ्रम पोटाि द्यार्याचे प्रोजेस्टोजेन ककर्ा 
“गिवहनरोधक र्डी”, आिवर् चक्राच्या ५ व्या हदर्सापासभन २० हदर्स रोज द्यार्ी. ही हचहकत्सा, हनदान िीन 
आिवर् चक्रापयिंि द्यार्यास पाहहजे. र्रील २० हदसाचं्या पाठ्यक्रमाऐर्जी, ५ िे १० हम. गॅ्रम प्रोजेस्रोजेनचे 
इंजेक्शन रोज स्नाय ंिभन ५ हदर्स द्यार्.े याची स रर्ाि आिवर् चक्राच्या २० व्या हदर्शी करार्ी. अहि 
गिाशयान्िःस्िर अहिहर्कसन होऊ नये आहि त्याच प्रमािे गिाशयान्िःस्िर चटकन गळभन पडण्यास मदि 
व्हार्ी या दृष्टीने या प्रकारची हचहकत्सा हदली जािे. बीजप्रसर् आहि अबीजप्रसर् अशा दोन्हींही प्रकारच्या 
अत्यािवर्ािही उपयोगी पडिे. 

 
ईस्रोजेन : अहनयहमि अत्यािवर् (meno-metrorrhagia) थाबंहर्ण्याकरिा ईस्रोजेन हे कैक र्ष े

पहरिामकारकहरत्या र्ापरण्याि येि आहेि. त्याचेंमळे प हटका उद्दीपक होरमोन चे (FSH) स्रर्ि होऊ हदले 
जाि नाही आहि अशा प्रकारे गिाशयान्िःस्िरार्रील ईस्रोजेनचा दीघव कालाचा प्रिार् िोडला जािो. 
रक्िस्िंिन (haemostasis) होण्याकरिा एहथहनल ईस्रहॅडऑलची ०·०१ हम. गॅ्रम ककर्ा स्स्टलहबस्रॉलची 
५ हम. गॅ्रमची र्डी, दर ४ िासानंी रक्िस्त्रार् थाबंेपयिंि द्यार्ी. हा काल साधारि ३६ िासाचंा असिो. 
यानंिर, हदर्साला दोन र्ड्या या प्रमािे आिखी दोन आठर्डे द्याव्या आहि मग दोन ककर्ा िीन 
हदर्सानंंिर प्रत्याहरि रक्िस्त्रार् होिो. 

 
ईस्रोन सल्फेट (हप्रमहरन) हे नैसर्मगक ईस्रोजेन होय आहि िे फार पहरिामकारक असे 

रक्िस्िंिकही आहे. िे १·२५ हम. गॅ्रमच्या र्ड्यािं हमळिे. याची सामान्यपिे र्ापरण्याि येिारी मात्रा 
म्हिजे ३ िे ४ हदर्स, हदर्सापंभन िीन र्ळेा २।२ र्ड्या. जलद पहरिाम हमळण्याकरिा २० हम. गॅ्रम ईस्रोन 
सल्फेट हशरेिभन द्यार् ेसामान्यिः एक इजेंक्शन प रे होिे, परंि  काही िासानंिर द सरे एक देण्याची जरुरी 
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पडिे. इजेंक्शन अहि सार्काश द्यार्.े त्याम ळे मळमळ र्ाहंि आहि शरीर लाल होिे (flushing) यासंारखे 
हर्पहरि पहरिाम होण्याचे टळिे. 

 
ॲन्िोजेन : रक्िस्िंिन होण्यास िे फार पहरिामकारक आहेि. ईस्रोजेन प्रमािेच त्याचंी हक्रया 

होिे. याचेंम ळेही प हटका उद्दीपक होरमोन चेस्रर्ि थाबंिे टेस्टोस्टेरॉन हे स्नायभंिभन देिाि. २५ हम. गॅ्रम 
हदर्सािंभन दोन र्ळेा याप्रमािे ३-४ हदर्स हदल्यास रक्िस्त्रार् थाबंिो. टेस्टोस्रेरॉनच्या प ंर्त्ताकारी 
पहरिामामळे (virilizing effect) २५० हम. गॅ्रमच्या र्र देऊ नये. याचे अप्रत्यक्ष असे नैदाहनक मभल्य आहे. 
जर २५० हम गॅ्रम देऊनही रक्िस्त्रार् थाबंला नाही, िर होिारा रक्िस्त्रार् हा गिाशयान्िःस्िराच्या 
अहिहर्कसनाम ळे होि नसभन िो लहान अर्श् लमल पॉहलपपासभन असार्ा असे अन मान करिा येिे. यौर्न 
अहनयहमि–अत्यािवर्ाि (puberty menometrorrhagia) ॲन्ड्रोजन हचहकत्सा शक्य हििकी टाळार्ी. 

 
शल्वयणिणकत्सा : आिुरि : अडेल रक्िस्त्रार् थाबंहर्ण्याकहरिा आख रि करिाि. आख रि 

केलेल्या गिाशयान्िःस्िरच्या ऊिकहर्कृहि पहरके्षला (histo-Pathological examination) हनदानाककरिा 
महत्र् आहे. पि रक्िस्त्रार् स रू झाल्यापासभन दोन एक हदर्सािं आख रि केले िरच त्याला महत्र् आहे. 
जर प ष्ट्कळ हदर्साचं्या रक्िस्त्रार्ानंिर केल्यास प ष्ट्कळसा गिाशयान्िःस्िर गळभन बाहेर पडलेला असिो 
आहि ऊिकीया स्र्रूप पार बदललेले असिे. 

 
गभाशयोच्िेदन (Hysterectomy) : चाळीस ककर्ा त्यार्रील र्याच्या हस्त्रयािं, गिाशयोच्छेदन 

हीच यो्य हचहकत्सा होय. गिाशयोच्छेदन शस्त्रहक्रया करण्यापभर्ी, गिाशयाच्या शहरराचा कार्मसनोमा नाही 
हे ठरहर्ण्याकरिा आख रि करार्यास पाहहजे. प्रजािा हस्त्रयािं (Parous women) योहनगि 
गिाशयोच्छेदन करिाि आहि त्याबरोबर जर कोित्या प्रकारच्या जननेंहद्रयाचे अधःपिन असेल, िर िेही 
याच र्ळेी द रुस्ि करिा येिे. िरूि हस्त्रयािं गिाशयोच्छेदन करण्याचा हनिवय घेिे फार कहठि असिे. 
प ष्ट्कळ र्ळेा या हस्त्रय र्धं्या असिाि, आहि रोगी आहि त्याचप्रमािे स्त्रीरोगिज्ञही औषधी उपचारानंी रोग 
स्र्िः बरा होण्याची इच्छा करीि असिो. अप्रसर्ा हस्त्रयािं उदरगि गिाशयोच्छेदन करिे चागंले. त्याम ळे 
श्रोहि इहंद्रये िपासण्याची सहंध हमळिे. क् र्हचि र्ळेा उदर उघडल्यानंिर अजभनपयिंि शकंा न आलेले असे 
यक्ष्मज बीजर्ाहहनीशोफ ककर्ा बीजकोशाची स रुर्ािीची गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा (endometriosis of 
the ovaries) यासारखे एकादे कारि हदसभन येिे. 

 
रेणडयम णिणकत्सा (Radiotherapy) : काहीर्ळेा, द स्ष्ट्क्रयाकारी रक्िस्त्रार् थाबंहर्ण्याकरिा गिीर 

क्ष-हकरि (deep X’ray) आहि रेहडयम असे दोन्हीही देिाि. चाळीस र्षांर्रील हस्त्रयाि, आिवर्हनर्ृत्ती 
आिण्याकरिा गिाशयग हेि रेहडयमची व्यधंकरि मात्रा (castration doses) देिाि, ककर्ा बीजकोशार्र 
गिीर क्ष-हकरि देिाि. रेहडयमची हक्रया ही म ख्यिः गिाशयान्िःस्िराचा नाश होऊन होि असिे आहि 
काही प्रमािाि बीजकोशाचे हकरिन (irradiation) होऊन होिे. गिीर क्ष-हकरिाचंी म ख्य हक्रया ग्राहफअन 
प टकाचं्या नाश होऊन होिे. िरूि हस्त्रयाि काही थोडे महहने िरी द स्ष्ट्क्रयाकारी रक्िस्त्रार् थाबंहर्ण्याकरिा 
काहीर्ळेा रेहडयम ककर्ा गिीर क्ष-हकरिाचंी लहान मात्रा देिाि. या अनािवर्ाच्या थोड्या अर्धीि 
अन षंहगक पंड रोगार्र इलाज करिा येिो आहि या अर्धीि स्र्िः रोगम स्क्ि (spontaneous cure) 
होण्याची शक्यिा असिे. काही थोड्या महहन्याकंरिा स टका होण्याकरिा यो्य मात्रा ठरहर्िे फार कहठि 
असल्याम ळे, िरूि हस्त्रयािंील ही अल्पमात्रा हचहकत्सा (low dosage therapy) धाकोदायक नसिे असे 
नाही. त्याम ळे िी अन िर्ी क्ष-हकरि िज्ञाकडभनच घ्यार्ी. 
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क्ष-णकरि ककवा रेणडयमिी वांध्यकरि मािा (sterilization—castration-doses of X-rays or 
radium) : रेहडयमची र्धं्यकरि मात्रा, ही ४० र्षांर्रील र्याच्या हस्त्रयािं, साधारि २००० हम. गॅ्रम िास 
असिे, परंि  िरूि हस्त्रयाि िी २४००० हम. गॅ्रम िासापंयिंिही देण्याची जरूरी पडिे. रबर कॅप्सभलमध्ये 
ठेर्लेली ५० हम. गॅ्रम असलेली नहलका, जरूर असिारी मात्रा प री होईपयिंि गिाशय ग हेि ठेर्िाि. क्ष-
हकरिाचंी र्धं्यकरिमात्रा ही ३००-६०० एर्ढी असिे. आहि िी बीजकोशार्र आठर्ड्यािभन दोन र्ळेा, 
आंहशक देिाि. सामान्यिः रेहडयम हचहकत्सेनंिर, आिवर्हनर्ृत्ती होण्यापभर्ी एक ककर्ा दोन र्ळेा 
रक्िस्त्रार्ाचे जोर (bouts of bleeding) येिाि. 

 
रेहडयम ककर्ा गिीर क्ष-हकरिाचंी र्धं्यकरि मात्रा देण्यापभर्ी, गिाशयान्िःस्िराची ऊिकीय 

पहरक्षा करून गिाशयाच्या शहरराचा गं्रहथकार्मसनोमा (adenocarcinoma) नाही हे ठरर्ार्यास पाहहजे. 
रेहडयम द्यार्याचा असल्यास रेहडयम देण्यापभर्ी गिाशयग्रीर्ा हर्स्िार आहि आखं रि करार्यास पाहहज 
आहि गिीर क्ष-हकरि देण्यापभर्ी िे करण्याचे हर्सरू नये. 

 
क्ष-णकरि ककवा रेणडयम अल्वपमािा (अववांध्यकरि) णिणकत्सा (Low dosage-substerilization-

therapy by X-ray or Radium) : —अल्पमात्रा हचहकत्सा ही १९४० मध्ये कॅप्लान (Kaplan) याने 
र्ापरली. िी िरूि हस्त्रयािं हक्रयात्मक गिाशय रक्िस्त्रार् (Functional uterine bleeding) काही काल 
िरी थाबंहर्ण्याकरिा र्ापरली जािे. रेहडयम करिा ६०० िे ८०० हम. गॅ्रम मात्रा आहि क्ष-हकरिाकरिा 
३०० मात्रा होय, याि रो्याचे र्धं्यीकरि होण्याची नेहमीच शक्यिा असल्याम ळे, ही अल्प मात्रा हचहकत्सा 
चागंल्या अन िर्ी क्ष-हकरि िज्ञाकडभनच द्यार्यास पाहहजे. 
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प्रकरि १२ वे. 
 

इतर काही आतशव णवकृणत 
(Other Menstrual Disorders) 

 
सूक्ष्यातशव 

(Hypomenorrhoea). 
 
याि महहन्याच्या महहन्याला पि थोड्या प्रमािाि माहसकस्त्रार् येिो. याचे दोन प्रकार समजले 

जािाि. एकाि रजोदशवनापासभनच थोड्या प्रमािाि स्त्रार् होिो. र् द सऱ्या प्रकाराि स रर्ािीला नेहमी 
प्रमािे माहसकस्त्रार् येऊन मग प ढे कमी यार्यास लागिो. 

 
पहहला प्रकार हा, रजःकपडाकडभन गिाशयाची अंिःत्र्चा चागंल्या प्रकारे उते्तहजि न झाल्यास 

ककर्ा गिाशयाच्या अिंःत्र्चेच्याच कोित्यािरी हर्कृिीम ळे होिो. गिाशयाची अप री र्ाढ हे सर्वसाधारि 
हदसभन येिारे कारि होय. अशा स्त्रीच्या बाबिीि िे नेहमीचेच असे धरून चालार्यास पाहहजे र् त्याला 
कोित्याही प्रकारच्या औषधोपचाराची जरूरी नसिे. या प्रकारच्या सभक्ष्मािवर्ाने प्रजजनन शस्क्ि कमी होि 
नाही. 

 
द सऱ्या प्रकारचा सभक्ष्मािवर् हे गिाशयाच्या अंिःत्र्चेला अंिःस्त्रार्ी गं्रथीकडभन जी चेिना 

(endocrine stimulus) हमळार्यास पाहहजे त्याि काही बदल झाल्याम ळे होिे. जर बाळंिपिानंिर असेल 
िर िे प ष्ट्कळर्ळेा फार र्ष े स्िनपान हदल्याम ळे होिे. काही रो्यािं बाळंिपिानंिर फार प्रमािाि 
रक्िस्त्रार् झाल्यास शीषवस्थ गं्रथीचा काही िाग सडिो, त्याम ळे हजिक्या प्रमािाि शीषवस्थ गं्रथीकडभन चेिना 
हमळार्यास पाहहजे हििक्या प्रमािाि चेिना न हमळाल्याम ळे (inadequate pituitary stimulus) हे 
सभक्ष्मािवर् होिे. एकाच बाजभचा रजःकपड काढभन टाकल्यासही सभक्ष्मािवर् होिो. 

 
ऑणलगोमेनोस्ऱ्हया 

(Oligomenorrhoea). 
 
जर माहसकस्त्रार् ६ आठर्डे ककर्ा त्याहीपेक्षा ज्यास्ि उहशराने येि असेल िर त्याला 

ऑहलगोमेनोस्ऱ्हया म्हििाि. काहीर्ळेा पाळी िीन ककर्ा चार महहन्यानंी ककर्ा त्याहीपेक्षा उहशराने येिे. र् 
स्त्रार्ही फार थोडा असिो. अन षंहगक अनािवर्ासारखीच याचीही कारिे असिाि. जर ऑहलगोमेनोस्ऱ्हया 
बरोबर जननेंहद्रयाचंीही र्ाढ झालेली नसेल, (genital hypoplasia) िर माहसक पाळीही लाबंिे पि िी 
हनयहमि येिे. याि हबजप्रसर् फार उहशराने होि असल्याम ळे प ष्ट्कळ र्ळेा र्धं्यत्र् येिे. 

 
पॉणलमेनोस्ऱ्हया, बहुआतशव 

(Polymenorrhoea) 
 
जर माहसक पाळी िीन आठर्ड्याने ककर्ा त्याहीपेक्षा लौकर येि असेल िर त्याला ‘बह आिवर्’ 

म्हििाि. जर प ष्ट्कळ हदर्स माहसकस्त्रार् जाि असेल िर त्यार्रून प ष्ट्कळ हस्त्रयानंा पाळी लौकर आली 
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असे र्ाटिे. पि िे सापेक्ष असिे. त्याला बह आिवर् म्हिि नाहीि. कारि याि जरी स्त्रार्ाचे हदर्स फार 
असले िरी माहसक पाळीचे हदर्स नेहमी एर्ढेच असिाि. 

 
हेतु: प ष्ट्कळशा कहटहर्काराि पॉहलमेनेस्ऱ्हया होिो र् प ष्ट्कळर्ळेा माहसका स्त्रार्ही फार प्रमािाि 

जािो. हचरकरी रजोर्हनहलका–रजःकपड शोफ (salpengo-ophoritis), रजःकपड गिाशयान्िःस्िर 
अस्थानिा र् गिाशयाचे अप रे हनमीलन (subinvolution) याि पॉहलमेनोस्ऱ्हया हे लक्षि असिे. 
गिाशयाच्या कििीि असलेले अंिर्मिहत्तक िािंर्ाब वद (intramural Fibromyoma) याि बह आिवर् बरोबर 
प ष्ट्कळ र्ळेा अत्यािवर्ही असिे. 

 
अांतःस्त्रावीग्रांथीजन्य कारिे (Endocrine Factors) : —रजःकपडाच्य हर्कारामं ळे होिारा 

पॉहलमेनोस्ऱ्हया दोन प्रकारानंी उद् िर्िो. पहहल्या प्रकाराि बीजप्रसर्ानंिर थोड्याच कालाि कॉपवस 
ल्य हटयमचा अकाहलक ऱ्हास होिो (Premature degeneration) र् त्याम ळे िीन आठर्ड्यापेक्षा कमी 
कालात गिाशयाची अंिःत्र्चा गळभन पडार्यास लागिे. कॉपवस ल्य हटयमचा अकाहलक ऱ्हास होण्याचे 
कारि, पीयभहषका गं्रथीपासभन हमळालेली सदोष चेिना (defective stimulation) ककर्ा रजःकपडाची 
मभळचीच काहीिरी हर्कृिी (inheren ovarian defect) हे असार्.े द सऱ्या प्रकाराि पाळीच्या मध्यार्र 
बीजप्रसर्ाच्या र्ळेी रक्िस्त्रार् होिो. काही हस्त्रयािं पाळीच्या मध्यार्र अशाप्रकारचा रक्िस्त्रार् होि असिो र् 
त्याम ळे महहन्यािभन दोन र्ळेा आिवर् येिे असे धरले जािे. पि िे चभक होय. अिंःत्र्चा ही महहन्यािभन 
एकदाच गळभन पडिे. त्याम ळे पाळीच्या मध्यार्र होिारा रक्िस्त्रार् हा चागंल्या रृ्द्धी पार्लेल्या (intact 
hyperplastic endometrium) अंिःत्र्चेपासभन होिो. हपयभहषका गं्रथीच्या हर्काराम ळे होिारा 
पॉहलमेनोस्ऱ्हया हा कदाहचि फार लौकर लौकर बीजप्रसर् झाल्याम ळे होि असार्ा. 

 
पणरस्स्थतीजन्य कारिे (Environmental Factors) : धास्िी ककर्ा मानहसक धक्का याम ळे 

पॉहलमेनोस्ऱ्हया होण्याचा सिंर् असिो. पि हे कारि नाहहसे झाल्यार्र परि नेहमी सारखे आिवर् स रू 
होिे. पहरस्स्थिीि बदल झाल्यास, उदा.–उष्ट्ि हर्ामानािभन थंड हर्ामानाि आल्यास बह आिवर् होिे. 

 
औषधोपिार : जर पॉहलमेनोस्ऱ्हया एकाद्या कहट हर्कारामाळे असेल (Pelvic disorder) िर त्या 

हर्कृिीर्र इलाज करार्यास पाहहजे. त्याचप्रमािे जर काही मानहसक धक्क्यासारखे कारि असेल िर िे 
कारि दभर केल्यार्र नेहमी सारखा आिवर् स रू होिो. कॉपवस ल्य हटयमचा अकाहलक ऱ्हास हे कारि असेल 
िर १४ व्या हदर्सापासभन प ढे ल्य हटनायकझग होरमोन (L.H.) ककर्ा प्रोजेस्टेरॉन हदल्यास फार फायदा 
होिो. 

 
आतशवपूवश ताि 

(Premenstrual Tension) 
 
प ष्ट्कळशा हस्त्रयािं आिवर्पभर्ी दोन िीन हदर्स थोडा त्रास होिो. पि जर त्रास आिवर्ापभर्ी ८ िे १० 

हदर्स र् फार प्रमािाि होि असेल िर त्याला ‘आिवर्पभर्व िाि’ (Premenstrual Tension) म्हििाि. 
 
ही हर्कृिी सामान्यिः २५ िे ३५ र्याच्या हस्त्रयािं प ष्ट्कळर्ळेा हदसभन येिे पि यापेक्षा िरूि र्याच्या 

हस्त्रयािं क् र्हचिच र्ळेा हदसभन येिे. त्याचप्रमािे प्रौढ बायकापेंक्षा िरुिींि त्याची िीव्रिा र् कालमानही 
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(duration) कमी असिे. या प्रकारचा िाि म लें  झालेल्या हस्त्रयापेंक्षा ज्यानंा म ले झाली नाहीि अशा हस्त्रयािं 
ज्यास्ि प्रमािाि हदसभन येिो. 

 
म लिभि द ःखािवर् (Primary dysmenorrhea) र् आिवर्पभर्व िाि हे एकाच रो्याि फारच क् र्हचि 

र्ळेा ं हदसभन येिाि. पि ज्यास्ि प्रौढ हस्त्रयािं अन षंहगक द ःखािवर् र् आिवर्पभर्व िाि हे एकाच र्ळेी हदसभन 
येिाि. 

 
ज्या हस्त्रयाचंी माहसकपाळी ३० िे ४० हदर्साचंी असिे अशापेक्षा ज्याचंी पाळी २६ िे २८ हदर्साचंी 

असिे अशा हस्त्रयािं ही लक्षिे हििकी िीव्र नसिाि. र् त्याचें कालमानही कमी असिे. 
 
कायशकारिभाव (causation) : कोित्या कारिामं ळे ही लक्षिे होिाि िे अजभन नीट समजलेले 

नाही. ऊिकाि शोथ होिे (Tissue oedema) हे म ख्य कारि होय. पि ही सभज दरमासी का यार्ी हे 
समजि नाही. उपरृ्क्क र् रजःकपड याचं्या स्टेरॉइडच्या सोहडयम बाहेर जाऊ न देिे र् जलसंचय या 
ग िधमाम ळेही हे काही प्रमािाि होि असार्.े बहभमभत्रिा न होऊ देिारे असे पीय हषका गं्रथीि हनमाि होिारे 
‘व्हेजोपे्रहसन’ या प्रहिम त्रल ित्र्ाच्या (Vasopressin, an antidiuretic principle) र्ाजर्ीपेक्षा ज्यास्ि 
हनर्ममिीम ळे ही सभज येि असार्ी असेही धरले जािे. आिवर्पभर्व िािाची प ष्ट्कळशी लक्षिे ही अहनच्छार्िी 
मज्जासंस्थेचा समिोलपिा नष्ट झाल्यासही (imbalance of the autonomic nervous system) हदसभन 
येिाि. 

 
लक्षिें: सामान्यपिे रोगी ही मभल न झालेली अशी चाळीस एक र्षाची स्त्री असिे. पाळी येण्यापभर्ी 

आठ िे दहा हदर्स आधी लक्षिानंा स रर्ाि होिे. हिच्या िक्रारी म्हिजे डोके द खी, स्िनानंा िाि लागिे 
(enseness of the breasts) बेचैनी, पोट फ गिे, र्जन र्ाढिे, िार्नार्शिा (emotional instability) 
र्गैरे होि. 

 
स्िनानंा इिकी िाठरिा येिे की त्यार्रील त्र्चा चकाहकि होिे. याम ळे फार अस्र्स्थ र्ाटिे. र् 

न सत्या मृद स्पशानेही िीव्र र्देना होिाि. िीव्र कचिा र् हखन्निा येिे. या कालािं साधारिपिे ५ पौंडापयिंि 
र्जन र्ाढिे. पि काहीर्ळेा १० पौंडापयिंिही जािे. 

 
आिवर् स रू झाल्याबरोबर ही लक्षिे नाहहशी होिाि. बह मभत्रिा होिे (diuresis) र् या कालािं 

र्ाढलेले र्जनही कमी होिे. आिवर्पभर्व िाि हा फक्ि बीजप्रसर् आिवर्चक्रािच होिो. न्यभनिम देह िपमान 
र्क्र (basal body temperature curve) हर्हशष्ट असा हद्वप्रार्स्स्थक (typically biphasic) असिो. 
गिाशयान्िःस्िर जीर्ोहिपहरके्षने गिाशयान्िःस्िराची चागंली हर्कहसि श्रार्ी अर्स्था हदसभन येिे. 

 
औषधोपिार : ज्या अथी प ष्ट्कळशी लक्षिे ही पेशीजालािील स जेम ळे होि असल्याम ळे, बह मभत्रिा 

हनमाि करिारी मभत्रल औषधे (diuretics) द्यार्यास पाहहजेि. याकहरिा लक्षिे हदसार्यास 
लागल्यापासभन िो आिवर्ाच्या पहहल्या हदर्सापयिंि रोज सकाळच्या न्याहारीनंिर क्लोरोथाय झाइड 
(chlorothiazide) ची २५० हम. गॅ्रमची एक गोळी द्यार्ी. काहीर्ळेा ही मात्रा र्ाढर्ार्ीही लागिे. र् 
क् र्हचिर्ळेा १ गॅ्रमही द्यार्ी लागिे. िाबडिोब डोकेद खी र् स्िनािील िाि कमी होिो. िार्नार्शिे 
सारखी लक्षिे नाहहशी होिाि ककर्ा होिही नाहीि. 
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अँहटहहस्टॉहमन र् हथओफायहलन दोन्हींही एकाच र्ळेी हदल्यास ज्यास्ि चागंला उपयोग होिो. 
अहनच्छार्िी मज्जाससं्थेचा नष्ट झालेला समिोलपिा मभळपदार्र आिण्यास अँहटहहस्टॉहमनची मदि होिे र् 
हथओफायहलन म ळे मभत्रलिा (diuresis) होिे. िार्नार्शिा, हचडखोरपिा र् हखन्निा यार्र प्रशान्िक 
औषधाचंा (tranquilisers) चागंला उपयोग होिो. कॅथेहरना डेल्टान (Katherina Dalton) याचं्या म्हिण्या 
प्रमािे रँस्क् र्लायझरचा उपयोगग करिे चागंले नव्हे. कारि आिवर्पभर्व आठर्ड्याि हस्त्रयाचं्या हािभन 
अपघाि घडि असिाि र् याम ळे या कालाि जर रँस्क् र्लायझर हदले िर या अपघािाचें प्रमाि र्ाढण्याचा 
संिर् असिो. 
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प्रकरि १३ वे. 
 

आतशवशूल, दुःिातशव 
(Dysmenorrhoea) 

 
द ःखािवर् ही िक्रार स्त्री रो्यािं प ष्ट्कळर्ळेा ऐकार्यास येिे. गरीब हस्त्रयापेंक्षा श्रीमंि हस्त्रयािं 

द ःखािवर्ाचे प्रमाि ज्यास्ि असिे. र्देनाय क्ि आिवर् हे शहररािील इिर हठकािच्या र्देनासंारखे सापेक्ष 
असिे. खरोखरच र्देनाचंी िीव्रिा हकिी आहे हे अजमार्िे कठीि असिे. कारि एकाद्या स्त्रीला या र्देना 
सहन होण्या एर्ढ्या र्ाटिील िर द सऱ्या स्त्रीला त्याच फार िीव्र, न सहन होण्याएर्ढ्या र्ाटिील. त्याम ळे 
औषधोपचार करिाना ही गोष्ट ध्यानाि ठेर्ार्यास पाहहजे. 

 
द ःखािवर्ाचे मभलिभि (Primary) र् आन षाहंगक (Secondary) असे दोन हर्िाग पाडिाि. 
 
मभलिभि द ःखािवर् हे िरूि म लींि हदसभन येिे. प ष्ट्कळ र्ळेा हेच फक्ि लक्षि असिे र् याबरोबर 

द सरे काही कहटहर्कार नसिाि. अन षहंगक द ःखािवर् हे कोित्या िरी कहटहर्काराबरोबर हदसभन येिे र् 
याि द सरीही काही स्त्रीरोग लक्षिे असिाि. 

 
मूलभूत दुःिातशव 

(Primary, Dysmenoorrhoea) 
 
हे २० र्षाखालील िरूि म लींि फार प्रमािाि हदसभन येिे. याि होिाऱ्या र्देना आिवर्ाच्या 

स रर्ािोपासभन असिाि ककर्ा स रर्ािीला एक दोन र्ष े र्देना नसिाि र् मग स रू होिाि. या मभलिभि 
द ःखािवर्ाि होिाऱ्या र्देना काय कारिानंी होिाि याच्याबद्दल खरोखर कल्पना नाही. हल्ली हकिीिरी 
हस्त्रया हनरहनराळ्या व्यर्सायाि पडलेल्या असिाि. त्याम ळे त्याचं्या बाबिीि िर हा प्रश्न अथवशास्त्राच्या 
दृष्टीने फार महत्र्ाचा ठरिो. 

 
हेतु: हनरहनराळ्या र्ळेी हनरहनराळी मिप्रिाहलनी साहंगिली गेली, र् त्यािील प ष्ट्कळशा उपपत्ती 

आिा बादही झाल्या आहेि. सर्व रो्यानंा एकच उपपत्ती लागभ पडि नाही. त्याम ळे कोित्यािरी एका 
उपपत्तीर्र आधारलेली औषध योजना सर्व रो्यानंा उपयोगी पडि नाही, फार थोड्या रो्यानंा उपयोगी 
पडिे. 

 
गभाशयािे अल्वपणवकसन (Hypoplasia of Uterus) : प ष्ट्कळशा मभलिभि द ःखािवर्ाच्या रो्यािं 

काही प्रमािोंि िरी जननेंहद्रयाचंी अपभिव र्ाढ हदसभन येिे. ज्या रो्याि गिाशय अहि लहान असिो 
(infantile uterus) अशा रो्याि द ःखािवर् नसिे. जे गिाशय बालपिाि र्ाढि असिाि पि यौर्नाि 
त्याचंी र्ाढ ख ंटिे अशाच गिाशयाि द ःखािवर् होिे. याि न सिा गिाशय लहान असिो असे नाही, िर 
ग्रीर्ा हनम ळिी असभन हिचे बाह्यम ख टाचिी अग्रा एर्ढे बारीक असिे. योहन आखभड असभन हिच्या 
िोरहिकाही उथळ असिाि. अशाप्रकारच्या गिाशयाि द ःघािवर् होण्याची हनरहनराळी कारि परंपरा 
सागंण्याि येिे. 
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अ) सामान्यपिे यौर्नापभर्ी गिाशयाि स्नाय िंिभपेक्षा िािंर्धािभचे प्रमाि ज्यास्ि असिे र् यौर्नाि 
जसजसा गिाशय र्ाढि जािो िसिसे िािंर्धािभचे प्रमाि कमी होि स्नायभिंिभंचे प्रमाि र्ाढि जािे. जर 
गिाशयाची अप री र्ाढ असेल िर हे िािंर्धािभचे आहधक्य यौर्नािही कायम राहािे र् त्याम ळे आिवर्काली 
गिाशयाि हनयहमि पिे येिारी आक ं चने ही अहनयहमि र् र्देनाय क्ि असिाि. 

 
ब) प ष्ट्कळर्ळेा ं गिाशयाची न सिी अपभिव र्ाढच नसिे, िर गिाशयाचे िीव्र प रोनमन ककर्ा 

पश् चान्नमन (acute anteflexion or retroflexion) ही असिे र् गिाशय द मडला गेल्याम ळे ग्रीर्चे्या 
अंिरमभखािभन (internal os) गिाशयािील माहसकस्त्रार् बाहेर पडण्यास अडथळा होिो. गिाशयाि 
अडकलेल्या माहसकस्त्रार्ाने गिाशयाची पोकळी िािली जािे (distends) र् त्याम ळे द ःखािवर् होिे. 

 
क) व्यंगे : सामान्यिः व्यगं असलेला गिाशय हा अपभिव र्ाढीचा असिो. हद्वश्रृंगी गिाशयाि 

(uterus bicornis) प ष्ट्कळर्ळेा िीव्र द ःखािवर् असिे. 
 
अांतःस्त्रावी असांतुलन (Endocrine imbalance) : द ःखािवर् होण्यास प ष्ट्कळशा प्रमािाि ईस्रोजेन 

कारिीिभि होिे असे पभर्ी समजले जाि असे. पि त्याच्याऐर्जी खरोखर कोििी गोष्ट कारिीिभि होि 
असेल िर िे प्रोजेस्टेरॉन होय हे आिा हसद्ध झाले आहे. कारि अबीजप्रसर् माहसक पाळीि (anovulatory 
cycles) र्देना होि नाहीि. या प्रोजेस्टेरॉनची हक्रया कशी होिे याबद्दल अजभन स्पष्ट कल्पना आलेली नाही. 
पि ज्यास्ि प्रमािाि हनमाि झालेल्या प्रोजेस्टेरॉनम ळे गिाशयाची अंिःत्र्चा पिहनका सदृश जाड होिे 
(thick decidua-like endometrium) र् ही बाहेर फेकली जाि असिाना र्देना होिाि. बीजप्रसर्पभर्व 
अर्स्थेि (Pre-ovulatory Phase) गिाशयाि सकंोच येिाि पि िे सौम्य असिाि. पि 
बीजप्रसर्ानंिरच्या अर्स्थेि (Post-ovulatory Phase) या संकोचाचंा र्गे र् िीव्रिा (frequency and 
amplitude) र्ाढिे. प्रोजेस्टेरॉनम ळे हनमाि होिारी जाड अंिःत्र्चा, र् गिाशयाि र्ारंर्ार र् िीव्र असे 
हनमाि होिारे सकंोच, हे या द ःखािवर्ाचे कारि असार् ेअसे धरले जािे. 

 
मानणसक अस्स्थरता (Phychic Imbalance) : द ःखािवर् असलेल्या प ष्ट्कळशा श्रीमंि फाजील 

हळव्या (over-sensitive) म लींि घोर मनस्िाप (anxiety neurosis) असिो. याम ळे दर पाळीला होिाऱ्या 
र्देनाबंद्दल एकप्रकारची िीिी र् घोर हनमाि होिो र् जशी र्ष ेजािाि िशी या र्देना सहन करण्याची 
िाकद कमी होि जािे. जर रो्याला हदलासा हदला र् हिच्या मनािील िीहि नष्ट केली िर काही रो्यािं 
द ःखािवर् नाहहसे होिे. यार्रून याला मानहसक आघािही (Psychic Trauma) कारिीिभि होिो या मि 
प्रिाहलनीला आधार हमळिो. 

 
पुरःणिक मज्ातांतूशोफ (Neuritis of the presacral nerve) : या मज्जािंिभच्या हचरकारी शोफाि 

हा, मज्जािंिभ आज्ञार्ाहक र् संर्देनार्ाहक चेिनाना ज्यास्ि संर्देनाक्षम (hypersensitive) बनिो र् 
त्याम ळे आिवर्ाि गिाशयाि र्ाजर्ीपेक्षा ज्यास्ि र् अहनयहमि संकोच हनमाि होिाि. 
 

अलजी (Allergy) : द ःखािवर्ाचे रोगी काही पदाथांना अक्षम असिाि र् अशा पदाथांम ळे त्यानंा 
द ःखािवर् होिे. पि या उपपत्तीला कोििाही आधार नाही. 
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आस्तरयुक्त दुःिातशव (Membranous Dysmenorrhoea) : गिाशयाची अंिःत्र्चा संबंधच्या 
सबंध एकाच र्ळेी बाहेर टाकली जािे. पि हे क् र्हचिच घडिे. पि लहान लहान ि कडे मात्र आर्गेय क्ि 
द ःखािवर्ाि (spasmodic dsymenorrhoea) बाहेर फेकले जािाि. 

 
द ःखािैर्ाच्या कारिमीमासें संबंधीच्या या सर्व मिमिाचं्या जंजाळाि दोन गोष्टी स्पष्ट हदसिाि. १) 

प ष्ट्कळ र्ळेा गिाशयाची अपभिव र्ाढ असिे, २) थोड्या प्रमािाि िरी मनस्िाप (neurosis) असिो. 
 
लक्षिें : द ःखािवर्ाची लक्षिे अगदी स रर्ािीच्या आिवर्ापासभन स रू होिाि असे नाही. प ष्ट्कळ 

रो्याि पहहल्या काहीं र्षाि आिवर्ाचे र्ळेी जराही र्देना होि नाहीि. हे द ःखािवर् काही र्षांनंिर स रू 
होिे. कारि पहहली काही र्ष ेमाहसक पाळी ही रजोबीज हर्रहीि प्रकारची (anovalatory cycle) असिे. 
र्देना या माहसकस्त्रार् स रू होण्यापभर्ी काही िास िे एकादा हदर्स आधी स रू होिाि. या र्देना 
स रर्ािीला फार िीव्र असिाि र् प ढे त्याचंी िीव्रिा कमी व्हार्यास लागिे. काही रो्यािं र्देनाि मळमळ 
र् र्ािंीही होिे. पि यार्रून रोगाची िीव्रिा मानण्याचे कारि नाही, र् रोग िीव्र असिो असेही नव्हे. कारि 
र्देना सापेक्ष असिाि. व्यस्क्ि व्यस्क्िंि र्देना सहन करण्याची शस्क्ि कमी अहधक असिे. या र्देना 
मधभनमधभन शभलय क्ि असिाि (colicky in nature) र् ओटीपोटाि जािर्िाि. पि प ष्ट्कळर्ळेा कंबरही 
द खिे. काहीि पहहल्या हदर्शी स्त्रार्ाि थोड्या रक्िाच्या गाठी पडभन गेल्या की या र्देना थाबंिाि. या 
म लिभि द ःखािवर्ािील हर्हशष्ट र्देनाबंरोबर, र्धं्यत्र् र् स्त्रार्ाने कमी प्रमाि याही गोष्टी असिाि. मभलिभि 
द ःखािवर्, स्त्रार्ाचे कमी प्रमाि र् र्धं्यत्र् या लक्षित्रयी बरोबर गिाशयाची अपभिव र्ाढ असिे. जर स्त्रार् स रू 
होण्यापभर्ी िीन चार हदर्स आधी िीव्र र्देना होि असिील, िर त्याला द ःखािवर् म्हििे बरोबर नव्हे. िर 
कटीि काहीिरी स्थाहनक हर्कृिी–गिाशयाचे सनाल अब वद, गं्रर्थयब िंदिा ककर्ा गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा 
अशा सारखे काहीिरी कारि असार्.े 

 
जर स्त्री ल्न झालेली असेल िर हिच्या बाबिीि योनीिभन हद्वहस्ि परीक्षा करिा येिे शक्य असिे. 

पि ल्न न झालेल्या िरूि म लींि ग दद्वारािभन बोट घालभनच पहरक्षा करार्यास पाहहजे. प ष्ट्कळशा मभलिभि 
द ःखािवर्ाच्या रो्यािं काही प्रमािाि िरी अपभिव र्ाढ असल्याम ळे, पहरके्षने आख ड योहन, हिचे उथळ कप्पे 
स हचम ख हनमभळिी ग्रीर्ा (conical cervix with pinpoint os) र् नेहमी एर्ढ्या ककर्ा लहान गिाशयाचे 
िीव्र प रोनमन ककर्ा पश् चान्नमन (acutely antiflexed or retroflexed) हािाला लागिे. 

 
औषधोपिार : मभलिभि द ःखािवर्ार्र औषधोपचाराचा हििकासा समाधानकारक पहरिाम होि 

नाही. द ःखािवर् हे सापेक्ष लक्षि असल्याम ळे र्ाजर्ी पेक्षा ज्यास्ि प्रमािाि औषधोपचार केल्यास त्याचा 
र्ाईट पहरिाम होण्याचा सिंर् असिो. मानहसक हर्कृहि हनमाि होऊन र्देना आहेि त्याच्यापेक्षा ज्यास्ि 
दाखहर्ण्याकडे प्ररृ्त्ती र्ळिे. पभिव हर्चार केल्याहशर्ाय द ःखािवर्ार्र शस्त्रहक्रयेचा उपयोग करिे बरे नव्हे. 
कारि जर शस्त्रहक्रया करूनही र्देना थांबल्या नाहीि िर रोगी हचडहचडा (neurotic) बनण्याची हििी 
असिे. 

 
द ःखािवर्ार्र खालील उपचार केले जािाि. 
 
१) सामान्य उपिार : द ःखािवर्ाच्या प ष्ट्कळशा रो्यािं सामान्य उपचाराचंा चागंला उपयोग होिो. 

सकस आहार र् बद्धकोष्ट् टठिा नाहहशी करण्याकहरिा सारक औषधाचंा उपयोग करार्ा. माहसक स्त्रार् 
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येण्यापभर्ी दोन िीन हदर्स ज लाबाचे औषध द्यार्.े याम ळे कहटशोथ (pelvic congestion) कमी होण्यास 
मदि होिे. रो्याला हनजर्भन ठेर्भ नये. हिला आपले नेहमीचे व्यर्हार करू द्यार्.े श द्ध हर्ा, व्यायाम र् खेळ 
याम ळे मन द सरीकडे र्ळभन र्देना िासि नाहीि. 

 
पीडाहारक औषधे (Analgesics) : ॲस्स्पहरन, फेनॅहसटीन र् कॅहफन या पार्डरींचे हमश्रि र्ापरले 

जािे. याच बरोबर कोडीन असलेल्या हकिी िरी प्रकारच्या गोळ्या, उदा. फेनासकोडीन, कोडोपायहरन 
र्गैरे बाजाराि हमळिाि. पि यानंी काहीर्ळेा स स्िी येि असल्याम ळे हनरहनराळ्या धंद्याि कामें करिाऱ्य 
हस्त्रयानंा त्या र्ापरिे आर्डि नाही. र्देना थाबंहर्ण्याकहरिा स रर्ािीला र्र साहंगिलेली पार्डर, ककर्ा 
गोळी द्यार्ी. परि चार िासानंी र् नंिर सहा िासानंी प न्हा घ्यार्यास सागंार्ी. पेथेहडन ककर्ा मॉर्मफया याचंा 
उपयोग मात्र कदापी करू नये. कारि या औषधाचंी सर्य जडिे. इजेंक्शनही –मग िे कोििेही असो 
शक्य हििके देण्याचे टाळार्.े त्याम ळे हिच्या मनाि उगीचच हर्कल्प हनमाि होण्याचा संिंर् असिो. 

 
उिेष्ट रोधी (Antispasmodics) : —ॲरोहफन सल्फेट १/१०० गे्रन इंजेक्शन रूपाने ककर्ा 

जीिखाली गोळीच्या रूपाने आर्गेहारक म्हिभन देिाि. पि त्याचा हििकासा पहरिाम होि नाही. 
अगवटमाइन ककर्ा डाय हैड्रोअगवटमाइन यानंी अन कंपी गसँ््लया (sympathetic ganglia) ची हक्रया दबली 
जािे र् अशा िऱ्हेने त्याचंा आर्गेहारक म्हिभन उपयोग होिो. 

 
प्रणतणहस्टॅणमन औषधें : अक्षमिा हे याचे कारि असार् ेअसे धरून (allergic hypothesis) बेनॅहड्रल 

सारख्या औषधाचंा उपयोग करिाि. पि त्याचंा हकिी पहरिाम होिो याबद्दल शकंा आहे. 
 
होरमोनिा उपयोग करिे : ईस्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलॅन बी. टेस्टोस्टेरॉन र् इन्स्य हलन याचंा 

उपयोग केला जािो. पि यािील कोििेही औषध सर्व रो्यानंा उपयोगी पडिे असे नाही, र् प ष्ट्कळर्ळेा िे 
जोपयिंि चालभ  आहे िोपयिंिच र्देना थाबंिाि. 

 
ईस्रोजेन : अपभिव र्ाढीच्या गिाशयाच्या स्नायभंची रृ्हद्ध व्हार्ी (hypertrophy of the uterine 

musculature) म्हिभन पभर्ी ईस्रोजेन देि असि. पि त्याचंा हििकासा उपयोग होि नाही. रजोबीज 
हर्रहहि पाळी (anovulatory cycles) हनमाि व्हार्ी या उदे्दशाने हल्ली ईस्रोजेन हदले जािे. बीजप्रसर् होऊ 
नये म्हिभन २ िे ३ हम. गॅ्रम स्स्टस्ल्बस्रॉल ककर्ा ०·०१ िे ०·०५ हम. गॅ्रम एहथहनल ईस्रोहडऑल गोळ्या 
माहसक पाळीच्या पहहल्या हनम्या हदर्सािं देिाि. अशा प्रकारे र्देनारहहि रजोबीजहर्रहहि पाळी हनमाि 
करण्याकहरिा दर महहन्याला ईस्रोजेन देिा येिे. पि अशा हरिीने प ष्ट्कळ हदर्स ईस्रोजेन देिे, हनदान 
ल्न झालेल्या हस्त्रयाचं्या बाबिी िरी बरे नव्हे. कारि याचं्याम ळे सापेक्ष र्धं्यत्र् (relative infertility) 
हनमाि होिे. 

 
टेस्टोस्टेरॉन : ईस्रोजेन प्रमािेच टेस्टोस्टेरॉन मोठ्या प्रमािाि हदल्यास बीजप्रसर् होि नाही. 

द सरे म्हिजे ईस्रोजेनम ळे गिाशयाि हनमाि होिारे सकंोच टेस्टोस्टेरॉन हदल्यास नाहीसे होिाि. मेहथल 
टेस्टोस्टेरॉन १० िे १५ हम. गॅ्रम रोज याप्रमािे माहसक पाळी च्या पहहल्या अध्याि प ष्ट्कळ महहने देिाि. पि 
िरूि हस्त्रयािं याचा प ष्ट्कळ हदर्स र्ापर करिे बरे नव्हे. कारि त्याम ळे रजःकपड-पीयभहषकाकपड याचं्या 
स्त्रार्ाच्या समिोलपिाि हबघाड होिो. हा समिोलपिा बीजप्रसर् र् आिवर् होण्यास फार जरूरीचा असिो. 
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नर्ीन सहंश् लष्ट प्रोजेस्टोजेन (Synthetic Projestogens) याचप्रमािे देिाि. पाळीच्या ५ व्या 
हदर्सापासभन िे २५ व्या हदर्सापयिंि रोज ५ हम. गॅ्रम मात्रा देिाि. याम ळे बीजप्रसर् थाबंिे. प्रोजेस्टोजेन 
हचहकत्सा ही द ःखािवर्ाच्या हचहकत्सेि उत्तम होरमोन हचहकत्सा होय. 

 
इन्स्युणलन : चयापचयाची हक्रया नीट चालार्ी र् होरमोनमध्ये समिोलपिा यार्ा या उदे्दशाने रोज 

१० य हनट इन्स्य हलन याप्रमािे दोन िे िीन महहने देिाि. याची कशी हक्रया घडिे याबद्दल नक्की कल्पना 
नाही, र् हल्ली िे फार कमी हदले जािे. 

 
मानसोपिार (psychotherapy) : जर स्त्री रो्याला डॉक्टरबद्दल पभिव हर्श् र्ास र्ाटि असेल, िर 

डॉक्टरने अशा प्रकारच्या र्देना धडधाकट रो्यािं होिाि र् हा काही रोग नव्हे, असे साहंगिले िर 
रो्याचा हर्श् र्ास बसेल, र् िीची काळजी दभर होईल. पि फाजील लाड र् कचिा करिाऱ्या पालकाचंी 
समजभन घालिे फार कठीि असिे. िरीही त्यानंा हे पटर्भन द्यार्यास पाहहजे की फार कचिा र् लाड 
करण्याम ळे फायद्यापेक्षा न कसानच ज्यास्ि होिे र् िेच त्याचं्या अशा र्ागण्यानेच त्या रो्याच्या द ःखाला 
कारिीिभि होिे. पि हचकाटी र् य स्क्िर्ाद याने ही गोष्ट प ष्ट्कळशी साधिा येईल. 

 
शस्त्रणक्रया (surgical treatment) : आर्गेय क्ि द ःखािवर्ाि प ढील शस्त्रहक्रयाचंा उपयोग करिाि. 
 
१) ग्रीवामुि णवस्तार (Dilatation of cervex) : ग्रीर्ाम ख हर्स्िाराच्या हक्रयेम ळे ग्रीर्चे्या 

अंिरम खाच्या हठकािी असिारे र्ि वळाकृहि स्नायभ र् हमश्रमज्जािंिभ िािले जािाि र् ि टिाि. या 
ग्रीर्ाम खहर्स्िार शस्त्रहक्रयेम ळे ३० िे ४० टके्क रो्यािं द ःखािवर् कायमचे नाहहसे होिे. ज्या रो्यािं ग्रीर्ा 
हर्स्िारक आंि जाण्यास ग्रीर्चे्या अंिरम खाशी फार अडथळा होिो, अशा रो्यािं या शस्त्रहक्रयेने फार 
फायदा होिो. 

 
२) श्रोणिजाणलकेत मद्ाकािे इांजेक्शन देिे (injection of Alcohol into pelvic plexus) : याच्या 

आज बाजभला फार महत्र्ाची इंहद्रये असल्याय ळे इंजेक्शन देिे र्ाटिे हििके सोपे नाही. हे इंजेक्शन देिे 
फार कठीि असल्याम ळे िे फार क् र्हचि देिाि. 

 
३) गभाशय अग्रणनलांबन (Ventral suspension) : या शस्त्रहक्रये कहरिा गिाशयाचे पश् चािद्विवन 

(retroverted uterus) असलेल्या शभलय क्ि द ःखािवर्ाचे रोगी काळजीपभर्वक हनर्डभन घ्यार्यास पाहहजेि. 
जर पश् चािद्विवन असलेला गिाशय अपभिव र्ाढीचा असेल िर ही शस्त्रहक्रया करू नये. जर गिाशय पभिव 
र्ाढीचा असभन िो प्रथम प रोर्िवनाि आिभन (anteverted) र् बागंडीने िसा ठेऊन जर लक्षिे नाहहशी झाली 
िरच गिाशय उदर अग्रकििीस हशऊन टाकण्याचा हर्चार करार्ा. 

 
आनुषांणगक दुःिातशव 

(Secondary Dysmenorrhoea) 
 
हे अन षहंगक द ःखािवर् ॠि प्रास्प्िपासभन िो आिवर्हनरृ्हत्त पयिंि कोित्याही कालाि होिे. हे 

कोित्याही रोग कारक कहटशोथाि (Pathological condition cansing pelvic congestion) स रू होिे. 
याि र्देनाचंी स रर्ाि आिवर् स रू होण्यापभर्ी एक आठर्डा होिे र् आिवर् स रू झाल्यार्र र्देना नाहहशा 
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होिाि. या र्देना ओहटपोटाि र् पाठीि होिाि. या र्देना मंदपिे होि असिाि (dull, eching in 
character). 

 
मभलिभि द ःखािवर्ाि र्देना हे एकच लक्षि असिे, परंि  अन षंहगक द ःखािी र्ाि याला कारिीिभि 

होिाऱ्या रोगाचे, हनरहनराळ्या लक्षिापंैकी र्देना हे एक लक्षि असिे. 
 
गं्रहथस्नाय ब वदिा र् कहटस्थ गिाशयान्िःस्िरअस्थानिा याि आिवर्पभर्व र् आिवर्काली र्देना 

होिाि, र् प ष्ट्कळ रो्यािं या र्देना माहसक स्त्रार् स रू झाल्यार्र नाहहशा होि नाहीिच पि माहसकस्त्रार् 
बंद झाल्यार्रही काही हदर्स त्या चालभच रहािाि. 

 
कटीिील शोफजन्य रोगािं (Pelvic inflammatory discases) उदा. बीजर्ाहहनी–रजःकपडशोफ 

(salpingo-oophoritis) या सारख्या रोगामं ळे हचरकारी कहटशोथाबरोबर द ःखािवर्ही होिे. 
 
कहटअब वदाि, हर्शषेिः गिाशय अंिवहिहत्तक िािंर्ाब वदाम ळे (interamural fibromyomata) 

प ष्ट्कळर्ळेा अन षंहगक द ःखािवर् होिे. 
 
औांषधोपिार : अन षहंगक द ःखािवर्ाचा औषधोपचार ज्या कारिाम ळे हे द ःखािवर् होिे त्यार्र 

अर्लंबभन राहील. 
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प्रकरि १४ वे 
 

जननकायाच्या णवकृणत 
(Disorders of Sexual Function) 

 
वांध्यत्व 

(Infertility) 
 
‘गिवधारिा न होिे’ याला र्धं्यत्र् म्हििाि. याचा दोष प रुषाकडे, स्त्री कडे ककर्ा दोघाकंडेही 

असिो. 
 
र्धं्यत्र्ाचे दोन प्रकार समजले जािाि –कायमचे (absolute) र् सापेक्ष (relative). कायमच्या 

र्धं्यत्र्ाि प रुष ककर्ा स्त्री यािं असिारे कारि नाहहसे करिा येि नाही. प रुषामंध्ये श क्रहजर्ािभ नसण्याची 
(azoospermia) कारिे म्हिजे कोित्याही कारिाने र्ीयवकपडाना कृशिा आली असेल. (atrophy of the 
testes), र्ीयवकपड त्याचं्या नेहमीच्या स्थानी उिरले नसिील (undescended testes) ककर्ा कोित्या 
िरी रोगाम ळे िे शस्त्रहक्रयेने काढभन टाकलेले असिील, िर शभक्रहजर्ािभ हनमाि होि नाहीि. स्त्रीिील 
कायमच्या र्धं्यत्र्ाची कारिे म्हिजे रजःकपड, गिाशय, बीजर्ाहहनी ककर्ा योनी नसिे, ककर्ा िी काही 
रोगाम ळे, शस्त्रहक्रयेनें काढभन टाकलेली असिे. 

 
सापेक्ष वांध्यत्व : ज्याि र्धं्यत्र्ाचे कारि नाहहसे करिा येण्यासारखे असिे ककर्ा िपासिीि काही 

हर्परीि असे कारि सापडि नाही, त्याला सापेक्ष र्धं्यत्र् असे म्हििाि. प ष्ट्कळर्ळेा ‘सापेक्ष र्धं्यत्र्’ हा 
शब्द प्रयोग मोठ्या हर्स्िृि अथाने र्ापरला जािो. त्याि ज्यानंा गिवधारिा झाली पि परिपरि गिवपाि 
झाला, र् ज्यानंा एक मभल होऊन मग म लें  व्हार्याचे बदं झाले, अशाचं्या बाबिीिही ‘सापेक्ष र्धं्यकर्’ हा 
शब्दप्रयोग र्ापरिाि. 

 
ल्न होऊन हनदान िीन र्षें होऊन गेल्यार्र जर मभल झाले नाही िर जोडपे र्ाझं आहे असे 

म्हििा येईल. पि याि िीन गोष्टी हर्चाराि घ्यार्यास पाहहजेि. जर स्त्री २० र्षाच्या आसपासाची असेल 
िर िीन र्ष े र्धं्यत्र्ाकहरिा िपासिी केली नाही िरी चालण्यासारखे असिे. कारि हिच्याप ढे म लें  
होण्याकरिा हकिीिरी काळ असिो. पि जर स्त्री ३० । ४० र्षाची असेल, िर एक र्षािही र्धं्यत्र्ाकरिा 
िपासिी करार्यास पाहहजे. कारि अशा स्त्रीचे म लें  होण्याचे र्य सपंि आलेले असिे. त्याचप्रमाि संिोग 
हा नेहमी होि असिो ककर्ा नर्ऱ्याच्या कामधंद्याम ळे, त्याला बाहेरगार्ी राहार् े लागि असल्याम ळे 
अध नमध न होिो. याबद्दल हर्चारिा करार्ी. प ष्ट्कळ दापंत्ये, मभल होऊ नये म्हिभन ल्नानंिर काही काळ 
संििीहनयमनाची साधने र्ापरिाि अशानंा र्धं्या म्हिभन म्हििा येिार नाही. िेव्हा हनदान दोन र्ष ेिरी 
संििी हनयमाची साधने न र्ापरिा मभल झाले नाही, िर मग र्धं्यत्र् आहे असे म्हििा येईल. 

 
अपत्यहीन दापंत्याि, अपत्यहीनत्र्ाला साधारििः ३० िे ४० टके्क प रुष हा सर्वस्र्ी ककर्ा अंशिः 

जबाबदार असिो. काहीर्ळेा प रुषाच्या हर्याि कोित्यािरी प्रकारची अस्र्ािाहर्किा असिे. काहीि 
जननेंहद्रयाचंी व्यंगे ककर्ा कोििा िरी रोग कारिीिभि असिो. िर काहीि एकादा शाहररीक रोग ककर्ा 
मानहसक हर्कृहि कारिीिभि असिे. त्याम ळे स्त्रीची िपासिी करण्यापभर्ी प रुषाची चागंल्याप्रकारे िपासिी 
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करार्यास पाहहजे. प ष्ट्कळर्ळेा प रुष हा िपासिी करून घ्यार्यास राजी नसिो. कारि त्याचा एक 
च कीचा समज असिो, की ज्या अथी आपि आपल्या पत्नीला स ख देऊ शकिो, त्याअथी आपिाि दोष 
नसिारच, आहि द सरे म्हिजे जर कदाहचि दोष हदसभन आला, िर त्याच्या अहंकाराला धक्का बसेल. 
याकरिा स्त्रीरोगिज्ञाने र्धं्यत्र्ाकरिा स्त्रीची िपासिी करण्यापभर्ी, नर्ऱ्याची िपासिी करिे का जरुरीचे 
असिे हे त्याला समजभन सागंार्.े िज्ञाने फक्ि पत्नीचीच िपासिी करण्याकरिा आिलेल्या दबार्ाने दबभन 
न जािा त्याने आपलेच म्हिजे धरून ठेर्ार्यास पाहहजे. स्त्रीर्र एक दोन शस्त्रहक्रया केल्यानंिर, प रुषाि 
फार प्रमािाि दोष हदसभन आल्याची हकिीिरी उदाहरिे आहेि. जर प्रथम प रुषाची िपासिी झाल्यास हे 
टळेल. 

 
पुरषवांध्यत्व 

(Male infertility) 
 
पूवशवृत्त–उद्ोग : जे क्ष-हकरि ककर्ा हर्-हकरिाच्या इिर प्रकाराि काम करिाि आहि जे अहि 

उष्ट्ििामानाि काम करिाि अशािं श क्राि जननार्र (spermatogenesis) पहरिाम होिो. खलाशी, हफरिे 
हर्के्रिे, अशा सारख्याना कामाहनहमत्त घरापासभन प ष्ट्कळ हदर्स दभर राहार् ेलागिे. असे घरी आल्यानंिर 
र्ारंर्ार संिोग घेिाि आहि आिवर्चक्राचा िो काल गिवधारिेस अन क ल नसण्याचा संिर् असिो. 
त्याचप्रमािे, जे मानहसक िािाखाली काम करिाि, िे शािं र्ािार्रिाि काम करिाऱ्यापेंक्षा त्या मानाने 
कमी अर्धं्य (fertile) असिाि. 

 
शारीणरक स्वास्थ्य : रहिरोगाचे पभर्वरृ्त्त, यौर्नाि होिारे गालग ंड आहि त्याचबरोबर रृ्षिाला सभज 

येिे, मध मेह, अहलकडील ज्र्र ककर्ा हर्षाि  ससंगव पभर्ीची रृ्षिकोषाला झालेली इजा आहि र्क्षि 
रृ्षिकोष (inguino-scrotal) िागार्रील शस्त्रहक्रया याबद्दल चौकशी करार्यास पाहहजे. कारि ही 
र्धं्यत्र्ाची कारिे असण्याची शक्यिा असिे. 

 
लैं णगक पूवशवृत्त : (sexua history) : फार र्ारंर्ार होिाऱ्या सिंोगाम ळे श क्रािभचं्या घनिेर्र 

(density) पहरिाम होण्याची शक्यिा असिे, याच्या उलट जर फार काल संिोग केला गेला नाही, िर 
श क्रािभंच्या गहिशीलिेर्र (sperm motility) अर्सादक (depressant) पहरिाम होिो. हषवि (erection), 
हशश्न आि जािे (Penetration) र् र्ीयवस्खलन याबद्दल यो्यप्रकारे हर्चारिा करार्ी. हशश्नाची आि 
हशरण्याची असमथविा ही हनबवल हषविाम ळे (weak ereciton) असेल ककर्ा हषवि चागंले असभनही, स्त्रीला 
र्ाटि असलेल्या हििीम ळे हर्टप स्थानी (Perineal region) होिाऱ्या स्थाहनक आकषविाम ळे (local 
spasm) हशश्न आि जाऊं शकि नसेल. त्याचप्रमािे, अकाहलक स्खलन हे योहन आकषव, हनबवल हषवि 
ककर्ा हशश्न म ंडाच्या (galns penis) अहिसंर्देन हशलिेम ळे असेल. 

 
शाणररीक तपासिी (Physical examination) : रो्यालासंपभिव उघडा करून िपासार्ा. त्याम ळे 

शरीरकेसाचंी ठेर्ि, स्थभलिा आहि त्याची िऱ्हा आहि होरमोन न्य नत्र्ाचे इिर दोष स्पष्टपिे हदसभन येिाि. 
 
जननेंहद्रयाचंी पभिव पहरक्षा करार्ी. जर र्कं्षि–रृ्षिकोश िागार्र पभर्ी केलेल्या शस्त्रहक्रयेचे 

क्षिहचन्ह (scar) हदसभन आल्यास, त्या शस्त्रहक्रयेच्या स्र्रुपादद्दल हर्चारिा करार्ी. अधोमभत्रद्वार 
(hypospadias) नाहीना हे पाहण्या करिा मभत्रनहलकेचे म ख कोठे आहे िे पहार्.े रृ्षिकोषािील दोन्ही 
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रृ्षिाचें अस्स्ित्र् त्याचंा आकार, हर्न्यास (consistency) आहि दाबाल्यास त्याचंी र्देनाक्षमिा 
(tenderness) पहार्ी. रृ्षि हे बाहरक, कृश आहि संर्देनारहहि असिील. चरकारी ससंगाम ळे अहधरृ्षि 
(epididymes) हे रृ्हद्ध पार्लेले, कठीि आहि दृढ झालेले (indurated) असिील. जलरृ्षि 
(hydrocele), र्ध्मव (hernia) आहि रृ्षिहशरापस्फीहि (varicocele) आहे ककर्ा काय िे पहार्.े 

 
वृषिातील शुक्रािू णनर्धमतीवर पणरिाम करिारी कारिें 

(Factors Affecting sperm production in the Testicle) 
 
पुरषाांतील पीयुणषका–वृषि सांबांध (Pituitary–Testicular relationship in the Male) : 

पीयभहषका गं्रथीचे दोन हर्हशष्ट जननगं्रहथपोषक होरमोन, रृ्षिािील श क्राि जननाची सहक्रयिा र् 
टेस्टोस्टेरॉनचे स्रर्ि चालभ ठेर्ण्याचे र् त्याची रृ्द्धी करण्याचे कायव कहरि असिाि. प हटकाउद्दीपक 
होरमोन म ळे श क्रािभंची र्ाढ र् पहरपक् र्िा होिे. अंिरालीय उद्दीपक होरमोन म ळे (हा हस्त्रयािील पीिकपडकर 
होरमोन शी (LH) सदृश असा आहे) लेहडग पेशी (Leydig cells) ॲन्ड्रोजेन स्रर्िाि. 

 
१) वृषिकोष तपमान : रृ्षिकोषािील रृ्षि हे शहरराच्या िपमानापेक्षा साधारिपिे २·० सें. ने 

कमी उष्ट्ििामानाि असिाि. जर रृ्षि हे, शहरराच्या िपमानापेक्षा ज्यास्ि िपमानाि प ष्ट्कळ काल राहहले 
िर शभक्रािभंची पहरपक् र्िा रोधली जािे आहि श क्रािभ घनिा कमी होिे. सज्र्र व्याधी (febrile illness), घट्ट 
बाधंलेले लंगोट आहि दीघवकाल र् र्ारंर्ार उष्ट्िस्नान केल्यास श क्राि जननार्र पहरिाम होिो. 

 
२) गुप्तवृषिता (cryptorchidism) : र्कं्षि िागाि ककर्ा उदराि असलेल्या जननगं्रथीचे 

(gonad) िापमान र्ाढल्यास श क्राि जनन कमी प्रमािार्र होिे. 
 
३) वृषिणशरापस्फीणत आणि जलवृषि (Varicocele and Hydrocele):—डाव्या आहि उजव्या 

रृ्षिाच्या अश द्ध रक्िाचा हनचरा करिाऱ्या प्रिानाकार जाहलचेकेच्या (Pampiniform Plexus) हशराि 
फार मोठ्या प्रमािाि सस्म्मलन हशरा (rich anastomosis) असिे. रृ्षिहशरापस्फीहि ही सामान्यिः डाव्या 
बाजभस असिे. र्ाम आभ्यिंर रृ्षिधमन्यािभन (Left-internal Spermatic Veins) होिाऱ्या पश् चगहि 
रक्िप्रर्ाहाम ळे दोन्ही रृ्षिाि हशरा रक्िाहधक्य (Venous congestion) होिे आहि त्याम ळे दोन्ही 
रृ्षिािंील श क्राि  हनर्ममिीर्र पहरिाम होिो. रृ्षिहशरापस्फीहि र् जलरृ्षि याम ळे रृ्षिकोष िापमान 
र्ाढिे, आहि त्याम ळे श क्राि जनन कमी होिे. हजिके िे मोठे हििके त्याचें िपमान ज्यास्ि आहि 
अर्प्रजनन शक्िीचे (Sub-Fertility) प्रमािही ज्यास्ि. 

 
४) मधुमेह (Diabetes) : याम ळे श क्राि जननार्र पहरिाम होि नाही, परंि  मध मेहाच्या प रुषाि 

असिाऱ्या नप ंसकत्र्ाच्या फार प्रमािाम ळे र्धं्यत्र् असिे. 
 
५) गालगुांड (Mumps) : जेव्हा यौर्नाि गालग ंड होिे र् त्याबरोबर जर रृ्षिशोफ (orchitis) 

असेल, िर ५० टके्क रो्याि हर्काहरि रृ्षिाला काही प्रमािाि कृशिा (atrophy) असिे. जर दोन्ही 
रृ्षिािं कृशिा असेल, िर र्धं्यत्र् येिे. 
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६) यक्ष्मा (Tuberculosis) : यक्षज अहधरृ्षिशोफाम ळे दोन्ही बाजभकडील श क्रार्ाहहकािं (Vas 
deferens) अर्रोध झाल्याम ळे प ष्ट्कळर्ळेा अश क्राि िा (azoospermia) असिे. 

 
७) णवणकरि : —(Radiation) हर्हकरिाम ळे श क्राि -हनमाि करिाऱ्या रृ्षि िागार्र पहरिाम 

होिो, त्यामानाने लेहडग आहि सेटोली पेशी (Leydig and sertoli cells) हर्हकरि पहरिामाला ज्यास्ि 
प्रहिरोधी असिाि. याम ळे क्ष-हकरि िंत्रज्ञ, दंिरै्द्य आहि इिर यानंी हर्हकरिापासभन रृ्षिाचे यो्य प्रकारे 
संरक्षि करार्यास पाहहजे. 

 
८) आवशेज स्तब्धता (Emotional shock) : एकाएकी होिाऱ्या मानहसक आघािाने, 

श क्राि जननाि फार घट होिे. पि मानहसक िाि कमी झाल्यार्र िे मभळ पदार्र येिे. 
 

वीयािी तपासिी 
(Examination of Seminal Fluid) 

 
िपासण्याकरिा र्ीयव हनरहनराळ्या प्रकारे जमा करिा येिे. र्ीयव िपासण्यास पाठहर्ण्यापभर्ी िीन 

चार हदर्स संिोग टाळार्ा, र् मग र्ीयव जमा करार्.े र्ीयव जमा करण्याचा उत्तम मागव म्हिजे संिोगाि 
स्खलन होण्यापभर्ी इहंद्रय बाहेर काढभन घेऊन काचेच्या हनजिंि क केलेन्या िाडं्याि र्ीयव पाडार् े (coitus 
interruptus) ककर्ा हस्िमथै नाने पाडार्.े र्ीयव कान्डोम (condom) मध्ये मात्र धरू नये. कारि त्याि 
असिाऱ्या पार्डरम ळे आहि त्याचं्या हनर्ममिीकरिा र्ापरण्याि येिाऱ्या द्रव्याम ळे श क्रािभंच्या गहिशीलिेर्र 
(motility of sperms) पहरिाम होिो. शक्यिोर्र र्ीयव घरीच गोळा करार् े र् दोन िासाचं्या आि 
प्रयोगशाळेि पाठर्ार्,े प्रयोगशाळेच्या खाजगी खोलीि रो्याला र्ीयव गोळा करार्यान साहंगिल्यास, िे 
त्याला उडचिीचे होिे आहि प ष्ट्कळर्ळेा र्ीयव गोळा करण्याचा प्रयत्न हनष्ट्फळ ठरिो. संपभिव र्ीयव गोळा 
करिे महत्र्ाचे असिे. कारि संपभिव स्खलनाि श क्राि चंी घनिा सारखी नसिे. आहि र्ीयाचा पहहला 
ककर्ा शरे्टचा िाग हमळाला नाही िर च कीचे श क्राि  गिन (sperm count) हमळेल. 

 
एकार्ळेी पडिारे र्ीयव हे सामान्यपिे २-४ सी.सी. असिे. िे जर १ हम. हलटरपेक्षा कमी ककर्ा ५ 

हम. हलटरपेक्षा ज्यास्ि असल्यास श क्राि  गिन कमी िरिे. स्खलन झाल्याबरोबर िे जेलीसारखे घट ट 
होिे, पि ५-२० हमनीटािं िे परि पािळ होिे. श क्राि  गिाशयग्रीर्िे हशरण्याच्या दृष्टीने जेल हनर्ममिीची 
आर्श्यकिा असिे. िे करड्या रंगाचे पारिासी असभन त्याला हर्हशष्ट र्ास येिो. 

 
श्यानता (Viscosity) : ही श्यानिा, र्ीयव एका लहान नहलकेि ओिभन पहािाि. िे एका थेंबाथेंबाने 

पडार्यास पाहहजे. र्ीयव अहिश्यान असल्यास, श क्राि  गहिहशलिेर्र पहरिाम होिो. 
 
प्रणतणक्रया (Reaction) : र्ीयाची प्रहिहक्रया सामान्यपिे अल्कधमीय असिे, PH साधारिपिे ७·७ 

असिे. 
 
फ्रक्टोज कसोटी : या कसोटीला लागिारा अहिकमवक (reagent) हा, ५० हम. गॅ्रम हरसॉर्मसनॉल 

चभिव, ३३ हम. हलटर साहंद्रि हैड्रोक्लोहरक आम्लाि हमसळभन त्याि १०० हम. हलटर आस्त्र ि जल (distilled 
water) घालभन ियार करिाि. ५ हम. हलटर अहिकमवकािं ०·५ हम. हलटर र्ीयव घालिाि आहि िे 
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उकळिाि. एका हमहनटाि नाकरगी-लाल रंग येिो. चर फ् रक्टोजचा अिार् असेल िर िो द्रर् िसाच 
रंगहीन राहािो. सर्व अश क्राि िेच्या (azoospermia) रो्याि फ् रक्टोज कसोटी केली पाहहजे कारि 
श क्राशय (seminal vesicles) आहि श क्रर्ाहहका याचं्या जािज अिार्ाव्यहिहरक्ि इिर सर्व र्ीयांच्या 
नम न्याि फ् रक्टोज असिे. 

 
ॲस्कॉर्धबक अम्ल साांद्रता (Ascorbic Acid concentration) : अल्प श क्राि िा (oligospermia) 

आहि अश क्राि िेच्या सर्व रो्यािं ॲस्कॉर्मबक अम्लाचे प्रमाि र्ाढलेले असिे. 
 
सूक्ष्मदशीय परीक्षा: सभक्ष्मदशीय पहरके्षि श क्राि  गिन, त्याचंी गहिशीलिा आहि आकाहरकी 

(morphology) याचंा अभ्यास करिाि. 
 
र्ीयाचा एक थेंब काचंपट टीर्र घेऊन त्यार्र ढाकिपट् टी घालभन बृहदार्धवकाखाली (under high 

power) िपासिाि. अन िर्ी िज्ञ श क्रािभंची घनिा सहज सागंभ शकिो. प र्ाच्या पेशींच्या आस्स्ित्र्ार्रून 
संसगव आहे असे समजार्.े िपासण्यापभर्ी काही काल िसेच स्स्थर ठेर्ले असल्यास, त्याि सर्ममन फॉस्फेट 
स्फहटक हदसभन येिाि. 

 
स्वतःगणतशीलता (Motility) : श क्रािभंची गहिशीलिा आहि जीर्नक्षमिा (viability) पहाण्याकरिा 

िाज्या र्ीयाचा एक थेंब बृहदार्धवकाखाली िपासिाि. श क्रािभंच्या गहिहशलिेचे ० िे ४ असे र्र्मगकरि 
करिाि. ४ हे अहिसहक्रय गहिशील श क्राि  दशवक होय. जर स्खलनानंिर २ िे ३ िास पयिंि कमीिकमी 
६० टके्क श क्राि  चागंल्या प्रकारे गहिशील असिील िर जीर्नक्षमिा यो्य असे समजले जािे. 

 
आकाणरकी (Morphology) : अहर्कृि श क्राि हा डोके, मान, धड र् शेंप ट याने बनलेला असिो. 

डोके लंबगोल असभन, त्याचा प ढचा िाग अम्ल रंगाने रंगिो, िर पाठीमागील िाग अल्कधमीय रंगाने 
रंगिो. मान दोन गाठींनी बनलेली असिे. आहि मागील गाठं शहरराबरोबर हमळभन जािे. धड हे शेंपटीपेक्षा 
थोडे मोठे असिे. शपेभट ही अक्षीय िंिभने (axial filament) बनलेली असिे आहि इलेक्रॉन सभक्ष्मदशी 
यंत्राखाली िपासल्यास हा अक्षीय िंिभ अनेक िंिभनी बनला असल्याचे समजभन येईल. चागंल्या र्ीयाि 
साधारिपिे १०-२० टके्क श क्राि  हे अस्र्ािाहर्क प्रकारचे असिाि. यािंील सामान्य अस्र्ािाहर्क प्रकार 
(common abnormalities) म्हिजे फार लहान ककर्ा फार मोठ्या डोक्याचे, धडरहहि, परंि  शपेटीि मात्र 
असंख्य प्रकार असिाि. 

 
र्ीयाच्या सामान्यपिे हदसभन येिाऱ्या अस्र्ािाहर्किा म्हिजे अशुक्रािुता (azoospermia), 

अल्वपशुक्रािुता (aligozoospermia) र् मृतशुक्रािुता (necrozoospermia). 
 
अशुक्रािुता आणि अल्वपशुक्रािुता : श क्रािभंचा पभिव अिार् ककर्ा िे संख्येने कमी असिे हे 

प ष्ट्कळर्ळेा हदसभन येिे. िे श क्रािभंच्या सदोष उत्पत्तीम ळे असेल, ककर्ा त्याचं्या मागािील अडथळ्याम ळे 
असेल. काहीि गालग ंड, अहर्कहसि ककर्ा नेहमीच्या स्थानी न उिरलेले रृ्षि ही सदोष श क्राि जननाची 
कारिे असिाि, परंिभ प ष्ट्कळ रो्यािं कोििेच कारि हदसभन येि नाही. पभर्ीच्या गॉनोकॉकसजन्य ककर्ा 
यक्ष्मज अहधरृ्षिशोफ हे अर्रोधाचे सर्वसाधारि कारि होय. सर्व अश क्राि िेच्या रो्यािं श क्राशय ककर्ा 
श क्रर्ाहहका याचंा जािच अिार् नाही हे पहाण्याकरिा फ् रक्टोज कसोटी करार्ी. 
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जेव्हा रृ्षि जीर्ोहिपरीके्षि श क्राि जननाचा अिार् हदसभन येिो, िेव्हा जीनी कलग (genetic sex) 
कोििे िे ठरर्ार्.े कारि आिासी प रुष स्त्री कलग क्रोमहॅटन साचंा दाखहर्ण्याची शक्यिा असिे. –
स्क्लनफेल्टर लक्षिमाहलका (प्रकरि ४ पहा). 

 
वृषि जीवोणतपरीके्षिे तांि (Technique of Testicular Biopsy) : —अहधरृ्षि ककर्ा श क्रर्ाहहका 

याि अर्रोध आहे ककर्ा सदोष श क्राि जनन आहे, िे ठरहर्ण्याची ही एक साधी रीि आहे. आंगठा र् िजवनी 
याि रृ्षि धरिाि आहि त्र्चेखाली नोव्होकेनचे अंिरिरि (infiltration) करिाि. आंिरकंच के पयिंि 
(tunica interna) २ सें. मी. च्छेद घेिाि. नंिर त्या कंच केि (tunica) १ सें. हम. च्छेद घेिाि. रृ्षिार्र 
दाब हदल्यास नहलकाचंा एक लहानसा गठ ठा (tabular mass) बाहेर येिो. िो कापभन घेिाि. बोटाचंा दाब 
हढला केल्यार्र रृ्षि रृ्षिकोषािं हशरिो. त्र्चेि घेिलेला च्छेद, एक ककर्ा दोन टाके घालभन बंद 
करिाि. 

 
मृिश क्राि िा हा शब्दप्रयोग श क्रािभंच्या गहिशीलिेच्या नाशाला लार्िाि. हे योहन ककर्ा 

गिाशयग्रीर्ा स्त्रार्ाची मारकिा (hostility) ककर्ा कॉन्डोममधील अहनष्टकर पार्डर ककर्ा अस्र्च्छ िाडें 
याम ळे असण्याची शक्यिा असिे. 

 
शुक्रािु समूहन (sperm Agglutination) : क् र्हचि र्ळेा श क्रािभचे समभहन हदसभन येिे. हे समभहन 

डोक्याशी डोके, डोक्याशी शपेभट ककर्ा शपेटाशी शपेभट असे असिे. जेव्हा हे समभहन फार प्रमािाि असिे, 
त्यार्ळेी जरी श क्राि  गहिशील असले, िरी त्याचं्या एकमेकाशंी असलेल्या समभहनाम ळे त्याचंी प ढे प ढे गिी 
होि नाही. 

 
श क्राि  समभहनाने दशवहर्लेली प रुषािंील स्र्क्षमिा (autoimmunity) आहि श क्राि  अचलीकरि 

(immobilisation) यार्रून काही रो्यािंील र्धं्यिेचा ख लासा होिो. 
 

तपासिी 
(Investigations) 

 
पीयभहषका गं्रथीचे जननगं्रथीपोषक होरमोन आहि अर्टभ र् उपरृ्क्क गं्रथी याचं्या अिंरसंबंधाम ळे 

(Interrelationship) या गं्रथींच्या कायाचे मभल्यमापन करण्याकरिा हकिीिरी कसोट्या आहेि. याचेंम ळे 
अंिरस्त्रार्ी लक्षिमाहलकामं ळे होिारे अल्पश क्राि िा र् अश क्राि िा याचें हनदान र् हचहकत्सा करण्यास 
मदि होिे. अशा प्रकारच्या प स्िकािं या कसोट्याचंा न सिा नामहनदेश करिा येिे शक्य आहे. 

 
१) कलग क्रोमॅणटन कसोटी (Sex Chomatin test) : ही कसोटी स्क्लनफेल्टर लक्षिमाहलकेम ळे 

होिाऱ्या अश क्राि िेच्या रो्यािं जीनी प रुषाचे (genetic male) हनदान करण्यास उपयोगी पडिे. 
 
२) गुिसूि अभ्यास (Chromosome studies) : जेव्हा कलग क्रोमहॅटन कसोटीची हनहश् चिी 

असेल, िेव्हाच हे करार्.े 
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३) वृषि जीवोणतपरीक्षा (Testicular Biopsy) : अर्रोधी अश क्राि िा आहि सदोष श क्राि जनन 
याि फरक दाखहर्ण्याकरिा याची जरूरी असिे. अश क्राि िेच्या रो्यािं, जर दोन नम न्याि 
(specimens) फ् रक्टोज हदसभन आले, िर रृ्षि जीर्ोहिपहरक्षा करिे अगत्याचे असिे. फ् रक्टोजचे 
अस्स्ित्र्, श क्राशय आहि श क्रर्ाहहका याचंा जािज अिार् नाही हे हसद्ध करिे, आहि फक्ि रृ्षि 
जीर्ोहिपरीके्षनेच अर्रोधी अश क्राि िा ही सदोष श क्राि जननापासभन हनराळी दाखहर्िा येिे. 

 
४) अवटु कायश कसोया (Thyroid Function tests) : प्रहथनबद्ध आयोहडन (Protein bound 

iodine), न्यभनिम चयापचय प्रमाि (basal metabolic rate) आहि रुहधर कोलेस्टेरॉल या कसोट्या अर्ट  
गं्रहथ सहक्रयिा (activity) हनहश् चि ठरहर्ण्यास उपयोगी पडिाि. 

 
५) उपवृक्क कायश कसोया (Adrenal Function Tests) : उपरृ्क्क जननगं्रहथ लक्षिमाहलकेच्या 

हनदानाकरिा, २४ िासाि गोळा केलेल्या मभत्रािंील १७-कीटोस्टेरॉइडचे उत्सजवन मापिाि. 
 
६) पीयणूषका कायश कसोया (Pituitary Function Tests) : २४ िासािं गोळा केलेल्या मभत्रािंील 

प हटका उद्दीपक होरमोन च्या उत्सजवनाचे मापन ही पीयभहषका कायव पहाण्याकरिा उत्तम कसोटी होय. 
 

णिणकत्सा 
 
होरमोन णिणकत्सा : लेकडग पेशी र् श क्राि जनन या दोहोंच्या उद्दीपनाकरिा जननगं्रथीपोषी आहि 

प रुष होरमोन याचंा उपयोग करिाि. 
 
जननग्रांणथपोणष होरमोन् (Gonadotrophins) : अल्प श क्राि िेबरोबर २४ िास मभत्रािंील प हटका 

उद्दीपक होरमोनचे उत्सजवन कमी असल्यास जननगं्रथीपोषी होरमोन हचहकत्सेची जरूरी असिे. अजभन िरी 
मानर्ी पीयभहषका ककर्ा आिवर्हनर्ृत्ती जननगं्रथीपोषी (menopausal gonadotrophins) होरमोन र्ाटेल 
िेर्ढ्या प्रमािाि हमळि नाहीि आहि मानर्ी जराय  जननगं्रथीपोषी होरमोन ४,००० य हनट आहि गािि 
घोडीच्या सीरम पासभन बनहर्लेला प हटका उद्दीपक होरमोन ७५० य हनट, आठर्ड्यािभन दोन र्ळेा याप्रमािे 
६ आठर्डे स्नायभ मधभन देिाि. 

 
टेस्टोस्टेरॉन : या हचहकत्सेच्या पाठीमागील ित्र् म्हिजे टेस्टोस्टेरॉनची फार मोठी मात्रा देऊन 

काही काल अिंजाि पीयभहषका जननगं्रथीपोषक (endogenous pituitary gonadotrophic) होरमोन चे 
संदमन करिे. ॲक् र्ॉस्व्हरॉन ५० हम. गॅ्रमची इंजेक्शनें आठर्ड्यािभन दोन र्ळेा ककर्ा टेस्टॉस्टेरॉनचे 
दीघवकाल पहरिाम करिारे १०० हम. गॅ्रमचे इंजेक्शन आठर्ड्यािभन एक र्ळेा याप्रमािे ६ आठर्डे देिाि. 
ही इजेंक्शने स्नायभिभन द्यार्याची असिाि. अन्िजाि जननगं्रथीपोषी उद्दीपनाच्या अिार्ी, श क्राि जनन 
काही काल कमी होिे. इजेंक्शने देऊन झाल्यानंिर िीन िे सहा महहन्यानंी, संहचि झालेले अन्िजाि 
जननगं्रथीपोषी होरमरन म क्ि झाल्याम ळे “प्रहिके्षप घटना” (rebound phenomenon) होिे, आहि 
आकस्स्मक श क्रािभंच्या घनिेि (sperm density) र्ाढ होिे. प ष्ट्कळशा रो्यािं ही श क्राि जननाची र्ाढ 
िात्प रिी असिे, परंि  या र्ाढलेल्या श क्राि जननाच्या अल्पकालाि, प ष्ट्कळशा रो्यािं गिवधारिा होिे. 
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गुप्तवृषिता (Cryptorchidism) : श क्राि जननाला होिाऱ्या अहनर्ायव हानीम ळे यार्र इलाज 
करिे जरूरीचे असिे. पभर्ी जेव्हा शशैर्ाि ही हर्कृहि समजभन येि असे, त्यार्ळेी स्र्िः अर्रोहि 
(spontaneous descent) होईल म्हिभन र्याच्या १४ र्षापयिंि र्ाट पहाि असि. आजकाल मात्र 
हचहकत्सा फार लौकर म्हिजे र्याच्या ३ ऱ्या ककर्ा ४ र्थया र्षी स रू करिाि, कारि असे धरले जािे की 
अहर्कहसि रृ्षिानंा (immature testes) उदरीय पहरस्स्थिी हनरुपद्रर्ी (innocuous) असिे. जराय  
जननगं्रथीपोषी होरमोन ची इजंक्शने लौकर स रू करिाि. जर ६ आठर्ड्याचे दोन कोसव देऊनही रृ्षि 
त्याचं्या नेहमीच्या स्थानी खाली उिरले नाहीि िर बालकार्र शस्त्रहक्रया करिाि. जराय  जननगं्रथीपोषक 
होरमोन देण्याच्या दोन पद्धिी आहेि शीर आ आहि मंद पद्धिी. 

 
शीर आ पद्धिीि आन शहंगक कलगहर्हशष्ट ख िा हनमाि होण्याचा धोका असिो. याि ५,००० 

इंटरनँशनल य हनटची चार इंजेक्शने एक हदर्स आड याप्रमािे देिाि. 
 
मंद पद्धिीि १० र्षाखालील म लाला जराय  जननगं्रथीपोषी होरमोन ची ५०० इं. य . ची इंजेक्शनें 

आठर्ड्यािभन िीन याप्रमािे िीन आठर्डे देिाि. दहा र्षार्रील म लास याचं्या द प्पट मात्रा देिाि. 
 

शल्वयणिणकत्सा 
(Surgical Treatment) 

 
रृ्षिस्स्थरीकरि (orchidopexy) : जननगं्रथीपोषी होरमोन चे शरे्टले इजेंक्शन हदल्यानंिर िीन 

आठर्ड्याि रृ्षि खाली आले नाहीि, िर रृ्षिस्स्थरीकरि शस्त्रहक्रया करिाि. 
 
वृषिणशरापस्फीती (varicocele) : रृ्षिहशरापस्फीहिची शल्यहचहकत्सा म्हिजे र्कं्षि िागािील 

छेद, बाह्य हियवक कंडराकला (external oblique aponeurosis) उघडी करिे, हर्स्िार पार्लेली 
आभ्यिंर रृ्षि हशरा अलग करून, िी दोन हठकािी नं. ०० क्रोहमक कॅटगटने बाधंभन आहि या दोन्ही 
बंधािंील (ligatures) हशरा कापभन टाकिे. 

 
शुक्रवाणहका-अणधवृषि सस्म्मलन (vaso-epididymal Anastomosis) : —ज्या अश क्राि िेच्या 

रो्याि रृ्षि हजर्ोिीपहरके्षने श क्राि जनन अहर्कृि असल्याचे दशवहर्ले जािे, आहि र्ीयाची फ् रेक्टोज 
कसोटीची हनहश् चहि असेल, िर अशा रो्यािं ही शस्त्रहक्रया करिाि. या शस्त्रहक्रयेि श क्रर्ाहहकेि एक सभक्ष्म 
दीघवरृ्त्तीय छेद (elliptical incision) घेिाि आहि िशाच प्रकारचा छेद अहधरृ्षिाि घेऊन हे दोन्ही च्छेद 
एकमेकानंा जोडिाि. 

 
शुक्रवाणहका-शुक्रवाणहका उच्िेदन (Vaso-Vascetomy) : ही शस्त्र हक्रया, श क्रर्ाहहकेची हर्रृ्ििा 

(patency) परि हनमाि करण्याकरिा करिाि यशस्र्ी शस्त्रहक्रयेनंिर प ष्ट्कळ आठर्ड्यानंिर र्ीयाि 
श क्राि  हदसार्यास लागिाि आहि जर्ळजर्ळ ४५ टके्क रो्यािं याचा उपयोग होिो. 
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स्त्री वांध्यत्व 
(Female infertility) 

 
र्धं्यत्र्ाला प रुष जबाबदार नाही असे ठरल्यानंिर मग स्त्रीची िपासिी करार्ी. याि शारीहरक, 

आिवर्, लैं हगक आहि मनोरै्ज्ञाहनक पभर्वरृ्त्त (Psychological history) िपशीलर्ार घेिे, पभिव लाक्षहिक 
परीक्षा आहि हर्शषे िपासिी या गोष्टीं येिाि. 

 
आतशव वृत्त (Menstrual history) : ज्या स्त्रीचे आिवर्चक्र हनयहमि असिे, िी गिवधारिाक्षम 

असिेच असे नाही, कारि ही आिवर्चके्र अहबजप्रसर् जािीची असण्याची शक्यिा असिे. सामान्यपिे 
प्रत्येक चक्राि एकदा बीजप्रसर् होि असिो, त्याम ळे ज्या स्त्रीि दरमहहन्याला हनयहमि आिवर् होिे, अशा 
स्त्रीि, ज्याि फार अंिराने आिवर् होिे अशा पेक्षा, गिवधारिेचा संिर् ज्यास्ि असिो. ज्याि आिवर्, 
अहनयहमिपिे होिे अशा हस्त्रया त्यामानाने र्धं्या असिाि. कारि त्यािंील प ष्ट्कळािं अबीजप्रसर् प्रकारचे 
आिवर् असिे, आहि बीजप्रसर् प्रकारच्या चक्रािही बीजप्रसर्ाचा काल ठरहर्िे फार कठीि असिे. 

 
लैं णगक वृत्त (Sexual history) : अपत्यहीन दापंत्याि, िपासिीि प ष्ट्कळर्ळेा र्देनाय क्ि कष्ट 

संिोगाचे रृ्त्त हमळिे. ज्या रो्याि योहनमागाचा अिार् असिो, अशाि संिोग अशक्य असिो. काही हस्त्रयािं 
हर्शषेिः उच्चस्स्थिीिील हस्त्रयाि हििी म ळे हशश्न पभिवपिे आि जाऊ देि नाही, त्याम ळे पभिव संिोग नसिो 
आहि अशी दापंत्ये सल्ला घेण्यापभर्ी कैक आठर्डे ककर्ा महहनेही संिोग स खाहशर्ाय राहािाि. आन शहंगक 
र्धं्यत्र्ाि द ःसंिोगाचे काहीिरी कारि असिे. मग िे कारि योनीद्वाराचे (introitus) हठकाि असेल-
प्रसभहि इजा ककर्ा शस्त्रहक्रया याम ळे होिारी व्रिहचन्हे र् अर्क ं चन (conrtacture). हनत्तल र्देनाचंी (deep 
seated pain) कारिे म्हिजे गिाशयग्रीर्ाशोफ, हचरकारी बीजर्ाहहनी-बीजकोशशोफ, गिाशयान्िःस्िर 
अस्थानिा (endometriosis) ककर्ा र्देनाक्षम पश् चनि गिाशयाबरोबर ड्लस कप्याि बीजकोशाचें 
अधःपिन ककर्ा क् र्हचि पीडनाक्षम संस्िंिी रृ्हदातं्र (tender spastic colon). 

 
संिोगाची र्ारंर्ारिा हे ही महत्र्ाचे आहे, कारि र्ारंर्ार केलेल्या संिोगाचा र्ीयार्र हाहनकारक 

पहरिाम होिो. त्याच्या उलट जर संिोग फार अंिराने होि असेल िरीही िे अहहिकारक होय. कारि 
आिवर्चक्राच्या “फलदायी” हदर्सािं संिोग होिे त्यामानाने कमी. 

 
मनोवैज्ञाणनक वृत्त (Psychological History) : अशी काही दापंत्ये दृष्टोत्पत्तीस येिाि की त्याचें 

लैं हगक बाबिी व्यहिरस्क्ि इिर सर्व बाबिीि जमिे. चाि याने हर्चारिा केल्यास हे समजभन येण्याची 
शक्यिा असिे. याि यो्य सल्ला आहि मागवदशवनाची जरूरी असिे. 

 
सावशदैणहक पणरक्षा (General systemic Examination) : स्त्री रोगाकरिा परीक्षा करण्यापभर्ी 

हनरहनराळ्या संस्थाचंी िपासिी करार्ी. त्याम ळे सगिार्स्था ककर्ा प्रसर् याि स्त्रीच्या जीहर्िाला हनमाि 
करिारा एकादा दैहहक रोग नाहीना हे पाहिा येिे. 

 
स्त्रीरोगाकरता केलेली परीक्षा (Gynaecological examination) हद्वहस्ि योहनपरीक्षा करण्यापभर्ी, 

अधःजननमागव िपासार्ा. क् र्हचि एकाद्या योहनमागाचा हर्कास झाला नसल्याचे हदसभन येिे. योहनपटल 
जसाच्या िसे असल्याचे समजभन आल्यास अजभन ही िी क मारी असल्याचे हसद्ध होिे. आन शहंगक र्धं्यत्र्ाि, 
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र्देनाय क्ि हर्दर (fissures), योहनच्छद शषे (carunculae myrtiformis) ककर्ा पीडनाक्षम िगच्छेदन र्ा 
मभलाधार क्षिहचन्ह (perineal sear) या सारखी र्देनाय क्ि हर्कृहि हदसभन येईल, आहि याचें म ळे यो्य 
प्रकारे संिोग होि नसार्ा. 

 
नंिर, योहनमागव र् गिाशयग्रीर्ा िपासण्याकरिा योन्यार्के्षकयंत्र घालार्.े योनीची लाबंी, 

िोरहिकाचंी खोली, आहि योहनकििीची र्ळ्याय क्ििा (rugosity) पहार्ी. गिाशयग्रीर्ा उघडी करार्ी 
आहि हिचा आकार, हिचे बाह्यम ख आहि गिाशयहग्रर्ामागव याचंी स्स्थिी पहार्ी. आख ड योहन, उथळ 
िोरहिका, शकंभ कार गिाशयहग्रर्ा आहि हिचे सभहचम खी (pin point) बाह्यम ख यार्रून जनानागंाचे 
अल्पहर्कसन दशवहर्ले जािे. ज्याम ळे श क्राि  गहिशीलिेचा नाश होिो अशा हर्कृहिकारक गिाशयहग्रर्ा र्ा 
योहनस्त्रार् हनमाि करिारे रोग असण्याची शक्यिा असिे. हर्कृहिकारक स्त्रार्ाची सर्वसाधारि कारिे 
म्हिजे, गिाशय ग्रोर्चेे अपरदन (erosion), अन्िगविाशयग्रीर्ाशोफ (endocervicitis), सनाल अब वद, 
रायकोमोना ककर्ा मोहनहलयाजन्य योहनशोफ ही होि. 

 
यानंिर हद्वहस्ि परीक्षि करार् े याि प ष्ट्कळ र्ळेा हदसभन येिारी हर्कृहि म्हिचे अल्पहर्कहसि 

गिाशय (hypoplastic uterus) ही होय. लाक्षहिक िपासिीि जननागं अल्पहर्कसनाचे हनदान करिे 
फार कठीि असिे. गिाशय शलाकाने गिाशय ग हेची लाबंी मोजभन, गिाशयाची हक्रयात्मक क्षमिा 
(functional capacity) समजभन येि नाही. ज्यास्ि खात्रीचे आकलन, आिवर् कायाचे (menstrual 
function) मभल्यमापन करून करिा येिे. जर १८ र्ष ेप री होईपयिंि रजोदशवन (menarche) झाले नाही, 
िर त्यार्रून काही प्रमािाि अल्पहर्कसन असल्याचे दशवहर्ले जािे. परंि  जेव्हा १२ व्या ककर्ा १३ व्या 
र्षापासभन हनयहमि आिवर्चक्र स रू झालेले असिे, िेव्हा अल्पहर्कसनाला हििकासा अथव नसिो, कारि 
अशा प ष्ट्कळशा हस्त्रयाि गिवधारिा होिे. 

 
हिशीि असिाऱ्या हस्त्रयािं, एक ककर्ा अनेक िािंर्ाब वदें हदसभन येण्याची शक्यिा असिे. सर्वत्र 

सारखा रृ्द्धी पार्लेला गिाशय हा एकाच अिंर्मिहत्तक (intramural) िािंर्ाब वदाम ळे असेल ककर्ा 
गिाशयाची गं्रथीस्नाय ब वदिा (adenomyosis) हे त्याचे कारि असण्याची शक्यिा असिे. प ष्ट्कळर्ळेा 
दोन्हींही हर्कार एकाच र्ळेी असिाि. 

 
गिाशयाची जािच व्यंगे ही र्धं्यत्र्ाचे कारि संिर्ि नाही. ही व्यंगे, प ष्ट्कळर्ळेा गिवपाि, 

अकाहलक प्रसभहि आहि हबकट प्रसर् याचे कारि असिे. 
 
हकसनेर (Kistner) (१९६२) म्हििो, की गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा ३० िे ४० टके्क रो्यािं 

हदसभन आली. िथाहप, िारिािील त्याचे प्रमाि फारच कमी आहे. पहरबीजर्ाहहनी आहि पहरबीजकोश 
संसस्क्ि आहि गिाशयाचे घट ट बसलेले पश् चानमन (fixed retroversion) ही अंशदायी कारिे होि. 

 
चल असिारा आहि जो हािानंी सहज मभळ हठकािार्र आििा येिो असा पश् चनि गिाशय 

(retroverted uterus) प ष्ट्कळर्ळेा हदसभन येिो, परंि  र्ारंर्ार केलेल्या संिोग पश् च कसोटीि गिाशयग्रीर्ा 
नालािं हजि र्ा मृि श क्रािभचंा अिार् हदसभन आल्याहशर्ाय हे र्धं्यत्र्ाचे कारि आहे असे धरून चालभ  नये. 
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पश् चनि, घट् ट बसलेल्या गिाशयाबरोबर दोन्ही बाजभकडे शोफजन्य बीजर्ाहीनी-बीजकोश गठठे 
हािाला लागण्याचा संिर् असिो. 

 
मभलिभि र्धं्यत्र्ाि, बीजर्ाहहनी-बीजकोश गठठे हे यक्ष्मज ककर्ा गॉनोकॉकाय जन्य असण्याची 

शक्यिा असिे. आन र्हंशक र्धं्यत्र्ाि, प ष्ट्कळ र्ळेा िे गिवपािपश् च ककर्ा प्रासभहिक संसगाम ळे (puerperal 
sepsis) झालेले असिाि. 

 
हािाला लागण्यासारख्या बीजर्ाहहनी-बीजकोश गठ्ठ्ठ्याहशर्ाय जर पश् चनि घटट बसलेला 

गिाशय असेल, िर िो सौम्य संसगाम ळे िोर्िालच्या श्रोिी इंहद्रयाशंी संसस्क्ि झाल्याम ळे होय. 
 
स्टीन-लेव्हेनथॉल लक्षिमाहलका, रक्िस्त्रार्ी गिाशय हर्कृहि (metropathia haemorrhagica) 

याि दोन्हीं बाजभकडे प टीमय बीजकोश (cystic ovaries) हािाला लागिाि, ककर्ा बीजकोशाची अब वदें 
असण्याची शक्यिा असिे. बीजकोशाचंी अब वदजन्यर्हृद्ध ही एक पाश् र्ीय ककर्ा हद्वपाश् र्ीयही असेल. 

 
णवशेष तपासिी 

(Special investigations) 
 
जर स्त्रीरोगाकरिा केलेल्या नेमी पहरके्षि कोििीही श्रोिी हर्कृहि हदसभन आली नाही िर प ढे 

हदल्याप्रमािे आिखी िपासिी करार्यास पाहहजे. १) संिोगोत्तर कसोटी, २) बीजर्ाहहनीच्या हर्रृ्ििे 
करिा कसोटी, ३) बीज प्रसर्ाकरिा कसोटी, ४) योहन आहि गिाशयग्रीर्चे्या स्त्रार्ाचे स्र्रूप. 

 
१) सांभोगोत्तर कसोटी (ह्यभनेरी कसोटी) (Post-coital test-Huhner’s Test) : ही एक साधी 

प्रारंहिक िपासिी असभन, त्याम ळे पहि र् पस्त्न अशा दोघा ंबद्दलची उपय क्ि माहहिी हमळिे. २८ हदर्साचं्या 
आिवर्चक्राच्या साधारि १४ व्या हदर्शी गिाशयग्रीर्ा श् लेष्ट्मा श क्रािभंच्या जीर्नक्षमिेला अहिशय अन क ल 
असिे. परंि , जेव्हा आिवर्चक्र हे कमी ककर्ा ज्यास्ि हदर्साचें असिे, अशार्ळेी प ढचे आिवर् स रू 
होण्यापभर्ी साधारि १२-१४ हदर्शी ही कसोटी करार्ी. न्यभनिम देहिापमानाच्या िक्त्यार्रून (basal 
body temperature chart) कसोटी करिा यो्य अशी र्ळे ठरहर्िा येिे. आदल्या रात्रींच्या संिोगानंिर 
रो्याला िपासण्याकरिा बोलर्ार्.े 

 
तांि (Technique) : योहन घ मटािील पदाथव हपपेटने ककर्ा प्लॅस्स्टक चमच्याने गोळा करार्.े 

जीर्ाि  समभहाचंी जाि (grade of flora) प र्ाच्या पेशी, पट् टक प्रकार (types of squames), श क्रािभ, 
राकोमोनास व्हजायनॅहलस आहि मोहनहलआ अस्ल्र्कन्स याचें अस्स्ित्र् ककर्ा अिार् पहाण्याकरिा 
समपरासरी लर्ि हर्लयनाि (isotonic saline solution) ओला लेप (wet film) बिहर्िाि. दोन स्र्िंत्र 
हपपेटनी आिखी दोन नम ने गोळा करिाि, एक गिाशयग्रीर्चे्या बाह्यम खाजर्ळभन आहि द सरा, प्रथम 
गिाशयग्रीर्ा स्र्च्छ प सभन गिाशयग्रीर्ा मागािील र्रच्या िागापासभन. 
 

श क्रािभंचे अस्स्ित्र् आहि त्याचंी गहिशीलिा पहाण्याकहरिा, सभक्ष्मदशी यतं्राच्या अल्पर्धवकाखाली 
(under the low power) िपासिाि. कमीि कमी १० िे १५ म क्िपिे हालचाल करिारे श क्राि  हदसभन 
आले पाहहजेि. प ढील प्रमािे पहरिामाचा अथव लार्िाि. 
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योहनगि नम ना गिाशयग्रीर्ा नम ना अथव 
गहिशील श क्राि  गहिहशल श क्राि  श क्राि ंना गिाशयग्रीर्ा मागाि हशरण्यास अडथळा 

नाही आहि योनी ककर्ा गिाशयग्रीर्ा स्त्रार्ाचे शत्र त्र् 
नाही. 

मृि श क्राि  गहिशील श क्राि  अहि अल्मिेम ळे योहनस्त्रार् हर्रोधी. 
मृि र्ा गहिशील श क्राि  मृि श क्राि  गिाशयग्रीर्ा आहि/ककर् योहनस्त्रार् हर्रोधी. 
मृि र्ा गहिहशल श क्राि  श क्राि ंचा अिार् श क्राि  गिाशयग्रीर्ा मागाि हशरण्यास असमथव 

असिाि. ककर्ा योनीस्त्रार्ाच्या अहि अम्लिेम ळे शत्र िा. 
 
संिोगोत्तर कसोटीि, पश् च िोरहिकेि चपळाईने हालचाल करिारे श क्राि  हदसभन आल्यास 

अपत्यहहनिेस पिी जबाबदार नाही हे हसद्ध होिे. 
 

बीजबाणहन्याांच्या णववृततेकरता कसोया 
(Test For patency of Fallopian Tubes) 

 
रणबन अांतःबीजवाणहनी प्रधमन कसोटी (Intra-tuba Insufflation test of Rubin) : रुहबन याने 

१९२० मध्ये बीजर्ाहहन्याचं्या हर्रृ्त्तिेकरिा उपय क्ि अशी कसोटी स चहर्ली. सामान्यिः ही कसोटी आिवर् 
थाबंल्यानंिर एक दोन हदर्सािं करिाि. िी बहहरागं हर्िागाि (out patient department) करिा येिे. 
िी हनयहमि २८ हदसाचं्या चक्राच्या ९ व्या िे ११ व्या हदर्सापयिंि करिाि. या करिा संर्देनाहरिाची 
जरूरी नसिे. बीजर्ाहहनीि आर्गे (spasms) येऊ नयेि म्हिभन, कसोटी करण्यापभर्ी अधा िास अहध 
१/१०० गे्रन ॲरोहपन सल्फेटचे इजेंक्शन देिाि. एकाद्या पभहिरोधी (antiseptic) द्रारं्ाने योनीमागव प सभन 
काढिाि. ग्रीर्ाकषवक हचमट्याने (vulcellum forceps) गिाशयग्रीर्ा ओढभन धरिाि आहि गिाशयग्रीर्ा 
मागव पभहिरोहध द्रार्ाने प सभन काढिाि. गिाशय शलाका घालभन गिाशयाची खोली आहि त्याची हदशा 
पहािाि. 

 

 
आकृणत ३१ : (१) रुहबन प्रर्हेशनी, (२) लीच आहि हर्लहकनसन प्रर्हेशनी. (३) बोनी प्रर्हेशनी. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

प ष्ट्कळ प्रकारच्या प्रर्हेशनी (cannulac) आहेि, परंि  सर्वसामान्यपिे र्ापरण्याि येिाऱ्या म्हिजे : 
१. रुहबन, २. लीच आहि हर्ल  हकनसन स्क्रभ  प्रकारची आहि ३. बोनी (आकृिी ३१). बाहरक रुहबन प्रर्हेशनी. 
ही अप्रसर्ाहस्त्रयाि र्ापरिाि िर सर्मपल प्रकारची प्रर्हेशनी ज्याचंा गिाशयग्रीर्ा मागव हर्रृ्त्त (patulous) 
असिो अशा बह प्रसर्ा हस्त्रयािं उपय क्ि असिे. जेव्हा गिाशय ग्रीर्ा मागव नं. ८ फेन्टॉन हर्स्िारका पयिंि 
हर्स्िार पार्लेला असिो िेव्हाच बोनी प्रर्हेशनी आि घालिा येिे, आहि त्याम ळे िी फक्ि गिाशयग्रीर्ा 
हर्स्िार आहि आख रि यािच र्ापरिा येिे. प्रर्हेशनी गिाशयग्रीर्ा मागाि घालिाि. आहि हिचे टोक 
अंिरम खाच्या पहलकडे अधा इंच गिाशय ग हेि असार्यास पाहहजे. प्रर्हेशनी अंिरम खािभन आि जािाना 
थोडा प्रहिरोध जािर्िो. काहीर्ळेा, जेव्हा बाह्यमभख हे सभहचम खी असिे (Pin pointed) ककर्ा जेव्हा 
गिाशयाचे िीव्र अग्रनमन (acutly anteflexed) असिे ककर्ा िो पश् चिन असिो िेव्हा ं प्रर्हेशनी आि 
घालण्याि अडथळा होिो आहि अशार्ेळी संर्देनाहरि करून ककर्ा त्या व्यहिहरक्िही गिाशयग्रीर्ा 
मागाचा नं. ४ फेन्टॉन हर्स्िारका एर्ढा हर्स्िार करार्ा लागिो. योहन हनजिंि क जलाने िरिाि. त्याम ळे 
बाह्य म खािभन पाठीमागच्या बाजभस होिारी हर्चेी गळिी पाण्यािील ब डब ड्याचं्या रूपाने समजभन येिे. 
सामान्यिः हर्चेा र्ापर करिाि, परंि  काबवनडाय ऑक्साईड र्ायभचा र्ापर करिे चागंले. कारि िो सहज 
शोहषला जािो. दाबमापी यतं्रािील दाब र्ाढि जािो आहि जेव्हा बीजर्ाहहन्या हर्रृ्त्त असिाि िेव्हा िो 
६०-८० पाऱ्याच्या दाबाच्या स मारास खाली यार्यास लागिो. आहि त्याच र्ळेी जर श्रोिी खािेर्र (iliac 
fossae) नहलका यंत्राने ऐकल्यास ब द् ब द ध्र्नी (bubbling sound) ऐकभ  येिाि. बीजर्ाहहन्या हर्रृ्त्त 
(patent) असल्याचा अप्रत्यक्ष प रार्ा म्हिजे हर्ा ककर्ा र्ाय  िरार्यास लागल्यानंिर थोड्याच र्ळेाि 
खादं्याच्या हठकािी र्देना व्हार्यास लागिाि. जेव्हा दाब २०० हम. मी. पाऱ्या एर्ढा चढिो र् िो िसाच १० 
िे २० सेकंद राहहला िर बीजर्ाहहन्याचंा उद् र्ेष्टकारक ककर्ा आंहगक अंिरोध (spasmodic or organic 
occlusion) आहे असे समजार्.े 

 
जर बीजर्ाहहन्या हर्रृ्त्त असिील िर द सऱ्यादा कसोटी करण्याची जरूरी नसिे. परंि  जेव्हा 

कसोटीची हनहश् चहि हमळि नाही (test is negative) िेव्हा बीजर्ाहहन्याचा अंिरोध नक्की ठरहर्ण्यापभर्ी 
हनदान िीन र्ळेा िरी परि कसोटी करार्यास पाहहजे. 

 
गभाशय – बीजवाणहनी णििि (Hysterosalpingography) : — या पद्धिीि क्ष-हकरि हचत्राि 

बीजर्ाहहन्या हदसभन याव्याि म्हिभन गिाशयाि क्ष-हकरि अपरादशी द्रार् (radio-opaque liquid) 
घालिाि. ही फार हर्स्िृि आहि खचाची पद्धि आहे, आहि िी साध्या प्रधमन कसोटीला पभरक म्हिभनच 
समजार्ी. 

 
कारिें (Indications) : या पद्धिीने अर्रोधाचे स्थान समजभन येिे. ही हर्शषेिः, बीजर्ाहहन्याचं्या 

हर्रृ्त्त िेचे प नःस्थापन करण्याकरिा करार्याच्या शस्त्रहक्रयेपभर्ी उपयीगी पडिे. 
 
तांि : रुहबन कसोटी प्रमािेच, गिाशय-बीजर्ाहहनी हचत्रिही आिवर्ानंिर थोड्या हदर्सानंा 

करिाि. ही कसोटी क्ष-हकरि टेबलार्रिी करिाि. परंि  काही प्रथम शल्यकमव शालेि प्रर्हेशनी आि 
घालभन मग रो्याला क्ष-हकरि हर्िागाि नेिे पसिं करिाि. रो्याला टेबलाच्या कडेला आिभन हलथॉटॉमी 
स्स्थिीि ठेर्िाि. योहन र् गिाशयग्रीर्ा एकाद्या पभहिरोधी द्रार्ाने प सभन काढिाि. नंिर गिाशयग्रीर्ा ही 
ग्रीर्ाकषवकाने (vulcellum) धरून ठेर्िाि आहि रुहबन प्रर्हेशनी गिाशयग्रीर्ामागाि घालिाि. नंिर 
रो्याचे स्क्रीकनग करिा येईल ककर्ा क्ष-हकरि हचत्र घेिा येईल अशा स्स्थिीि ठेर्िाि. हसकरजने पाचं िे 
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सहा हम. हलटर क्ष-हकरि अपारदशी द्रर्, गिाशयाि घालिाि. स्स्क्रकनगचा फायदा असा, की द्रार् गिाशय 
र् बीजर्ाहहन्या यािभन जाि असिा हदसभन येिो. स्क्रीकनग केल्यार्र क्ष-हकरि हचत्र घेिाि िेलाि 
बनहर्लेला द्रार् र्ापरल्यास, परि ६-१२ िासानंी द सरे क्ष-हकरि हचत्र घेिाि. जर श्रोहि ग हेि क्ष-हकरि-
अपारदशी द्रार् पडल्यास बीजर्ाहहन्या हर्रृ्ि आहेि हे हसद्ध होिे. (प्लेट ३४, ३५.) 

 

 
प्लेट ३४. बीजवाणहन्या णववृत असल्वयािे दशशणविारा क्ष-णकरि फोटो 

 
प्लेट ३५. उदराांतरवेष्टनात पडलेला द्राव दशशणविारा क्ष-णकरि फोटो 

 
जेव्हा पाण्याि हर्रघळिारा पदाथव र्ापरिाि, िेव्हा द सरा क्ष-हकरि फोटो इंजेक्शन हदल्यापासभन 

१० हमहनटाचें आि घेिाि. जर बीजर्ाहहन्या अंिरोहधि असिील, िर पहहला र् द सरा क्ष-हकरि फोटो 
सारख्याच स्र्रूपाचा असेल. काहीर्ळेा एकच बीजर्ाहहनी हदसभन येिे, पि यार्रून द सऱ्या बीजर्ाहहनीि 
अंिरोध आहे असे धरून चालिा कामा नये, कारि हे कदाहचि अंिरालीय टोकाकंडे (interstitial end) 
गिाशय स्नायभंिील उद् र्षे्टनाम ळेही (spasm) असेल. 

 
हलहपऑडॉल हा पदाथव प्रथम र्ापरण्याि आला. परंि  उदरािंर्षे्टनाि त्याच्या शोषिाला फार 

काल लागि असल्याम ळे, हल्ली त्याचे ऐर्जी सहज शोहषले जािारे, पाण्याि हर्रघळिारे पदाथव र्ापरिाि. 
इंजेक्शन देिाना र्ाजर्ीपेक्षा ज्यास्ि दाब हदला गेला िर द्रार् हशराि हशरण्याचा संिर् असिो. त्याच प्रमािे 
जर गिाशय बीजर्ाहहनीहचत्रि, आिवर्ानंिर लगेच आहि अच्छादक उपकला (surface epithelium) 
परि पभिवपिे हनमाि झाल्याहशर्ाय केल्यासही हे होण्याची शक्यिा असिे. सामान्यिः हशरेि द्रार् हशरिे 
धोकादायक नसिे, परंि  र्सा शल्यार्रुद्धिा (oil emliolism) होऊन रोगी मतृ्य  पार्ल्याची उदाहरिे 
नोंदर्ली गेली आहेि. इजेंक्शन देिाना श्रोहि के्षत्राचे स्क्रीकनग केल्यास, हे टाळिा येिे. (प्लेट ३६). जर 
पाण्याि हर्रघळिारा पदाथव आकस्स्मकपिे रक्िाि हशरला, िरी फ प्फ साि र्सा शल्यार्रूद्धिा होण्याचा 
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धोका नसिो. पि पाण्याि हर्रघळिारे पदाथव र्ापरण्यापासभन एक िोटा असिो. जेव्हा इजेंक्शन हदलेले 
द्रव्य बीजर्ाहहन्याचं्या बीजकोशाकडील टोकामधभन बाहेर पडभन उदरािर्षे्टनाि पडिे, िेव्हा िीव्र उद र्षे्ट-
सदृश (cramp-like) र्देना होिाि. 
 

 
प्लेट ३६. गभाशय-बीजवाणहनी णिििानांतर णशरात णशरलेला रांजक 

 
काहीर्ळेा रुहबन कसोटीि ज्या बीजर्ाहहन्या बंद असल्याचे हदसभन येिे, त्या गिाशय-बीजर्ाहहनी 

हचत्रिाि ख ल्या असल्याचे हदसभन येिे. जलििृ बीजर्ाहहनी (hydrosalpinx) क्ष-हकरि हचत्रिाि हदसभन 
येईल. याि िेलाचे लहान लहान थेंब द्रर्ाच्या पृष्ठिनार्ाने (surface tension) एकमेकापंासभन अलग 
झाल्याचे हदसभन येिे. (प्लेट ३७). गिाशयबीजर्ाहहनी हचत्रि आहि रुबीन कसोटी या दोहोंना हचहकत्साथव 
मभल्यही (Therapeutic value) आहे. कारि जर्ळ जर्ळ १५ - २० टके्क रो्याि या कसोट्या नंिर 
थोड्याच कालाि गिवधारिा राहािे. 
 

 
प्लेट ३७. जलभृत बीज नाणहनी दशशणविारे गभाशय-बीजवाणहनी णििि. 

 
बीजप्रसव णनधारिाकरता कसोया (Tests For Determining ovulation) : जसे र्ीयािील 

अगहिि श क्राि  पहािा येिाि, िसे बाहेर पडलेले अण्डाि  सरळ पहािा येि नाही. िेव्हा बीजप्रसर्ाचा 
प रार्ा अप्रत्यक्षहरत्या िपासार्ा लागिो.  

 
अांतगशभाशयकला जीवोणतपणरक्षा (Endometrical Biopsy) : ईस्रोजेनच्या प्रिार्ाम ळे 

अंिगविाशयकलेच्या गं्रथील आहि अंिरालीय ऊिकाची रृ्हद्ध होिे, प ढे प्रोजेस्टेरॉनच्या प्रिार्ाम ळे याचे 
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स्त्रार्ी अर्स्थेि रूपािंर होिे. ज्या अथी प्रोजेस्टेरॉन हे बीजप्रसर्ानंिर आहि प टक फ टल्यानंिर त्याचे 
पीिपींडाि (corpus luteum) रूपािंर झाल्यानंिर स्रर्ि असल्याम ळे अंिगविाशयकला जीर्ोहिपरीके्षि 
स्त्रार्ी अर्स्था (secretory phase) हदसभन येिे, हा बीज प्रसर् झाल्याचा अप्रत्यक्ष प रार्ा होय. (प्लेट २३). 
ही गृहीि धरलेली गोष्ट प्रत्येक र्ळेीच बरोबर असिे असे नाही. कारि असा रृ्हद्धकारी अंिगविाशयकला 
साचंा अबीजप्रसर्ी आिवर्चक्रािच होिो असे नव्हे, िर ज्याि एकिर अंिगविाशयकला प्रोजेस्टेरॉनला 
कोित्याही प्रकारचा प्रहिसाद देि नाही, ककर्ा प्रोजेस्टेरॉनचे ग िात्मक ककर्ा मात्रात्मक (qualitative or 
quanittative) न्यभनत्र् असिे. अशा रो्यािंही असिो. 
 

 
प्लेट २३. गभाशयान्तःस्तराच्या स्त्रावी अवस्थेिा सूक्ष्मदशी-फोटोग्राफ (Courtesy : Dr. P. N. Shah, Indian 

Cancer Research Centre, Bombay.) 
 
ही कसोटी बहहरंग रोगी हर्िागाि संर्देनाहरिा हशर्ाय करिाि. गिाशयग्रीर्चे्या अग्र ओष्ठ 

ग्रीर्ाकषवकाने पकडभन गिाशयग्रीर्ा स्स्थर करिाि. गिाशय ग्रीर्ा मागव साफ करिाि, आहि जशा प्रकारे 
गिाशय शलाका आि घालिाि िशाच प्रकारे जीर्ोहिपरीक्षा आख री (Biopsy currette) गिाशयाि 
घालिाि. िी आख री बाहेर काढिाना गिाशयाच्या अग्र, पाश्वव आहि पि अंिगविाशयकला खरर्डभन 
पट्ट्या काढभन घेिाि.  

 
आिवर्ाला स रर्ाि झाल्यापासभन १२ िासाि जीर्ोहि परीक्षा करिाि. कारि त्यानंिर ऊिकाचा 

कोथहर्नाश होि असल्याम ळे, जीर्ोहिपरीक्षा स्पष्ट होि नाही. आिवर् स रू होण्यापभर्ी जीर्ोहिपहरक्षा 
करण्यामध्ये िोटा असिो. कदाहचत रो्यांि गिवधारिा झाली असण्याचा संिरं् असिो, र् जीर्ोहिपरीके्षम ळे 
रोहपि अण्डाि  (implanted ovum) उखडले जाण्याची हििी असिे. त्याचप्रमािे ज्याि आिवर् हनयहमि 
असिे, अशािंच अन माहनि कालाच्या आधी (expected periods) एक दोन हदर्स करिा येिे शक्य 
असिे. 

 
अांतगशभाशयकलेिे ऊतक रसायन (Histochemistry of Endometrium) : जननािं, गिाशयाचे 

अंिस्थ चयापचय (interinsic metabolism) ही अहिमहत्र्ाची शहररहक्रयात्मक प्रहक्रया ग ंिलेली असिे. 
परंि  अंिगविाशय कलेची िभहमका ही ज्यास्ि महत्र्ाची असिे. कारि त्याि बीजप हटच्या (blastocyst) 
आरोपिा करिा यो्य उद गमकें द्र (nidus) हनमाि व्हार्याचे असिे, आहि त्या बीजप टीला ्लभकोज 
सारखा शस्क्ि हनमाि करिारा कमी अि िाराचा पदाथव प रर्ार्याचा असिो. हा ्लभकोज ्लायकोजेनच्या 
स्र्रूपाि 
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अंिगविाशयकलेच्या गं्रथींि आहि य ्मजाने त्याचा उपयोग करण्यापभर्ी त्याचे मोनोसकॅराईडमध्ये 
रूपािंर करार्याचे असिे. असे हदसभन आले आहे की, ्लभकोजच्या रूपािंरिाि आहि उपयोगाि 
प्रहकण्र्ाच्या फॉस्फटेज किाचंा फार मोठा र्ाटा असिो. 

 
क्षारीय फॉस्फटेज (Alkaline Phosphatase) : अहर्कृि आिवर्चक्राच्या हनरहनराळ्या अर्स्थािंील 

मानर्ीय अंिगविाशयकलेच्या परीके्षर्रून असे हदसभन आले आहे की, क्षारीय स्फॉस्फटेज आहि 
्लायकोजेन याचंी हनहिि चक्रीय सहक्रयिा (cyclic activity) असिे, आहि िी बीजकोश होरमोन च्या 
सहक्रयिेशी हनगहडि असार्ी. आिवर्चक्राच्या पहहल्या अध्या कालाि क्षारीय फॉस्फटेजची सहक्रयिा र्ाढि 
जािे. हे गं्रहथल पेहशद्रव्य आहि अर्काहशका (glandular cytoplasm and lumina) यािील गॉमोरीच्या 
िंत्राने हदसभन येिाऱ्या गडद िपहकरी आहि काळ्या र्िवकार्रून (pigment) समजभन येिे. ही सहक्रयिा 
स्त्रार्ी अर्स्थेच्या स रर्ािीला अत्य च्च असिे आहि स्त्रार्ी अर्स्थेच्या शरे्टी एकाएकी खाली येिे (प्लेट ३८). 
 

 
प्लेट ३८. वृणद्धकारी अवस्थेतील (Proliferative phase) अांतगशभाशयकलेिा सूक्ष्मदशी फोटोग्राफ. यात ग्रांथींच्या 

पेशीत क्षारीय फॉस्फेटज सणक्रयता णदसून येत आहे. 
 
ग्लायकोजेन : याच्या उलट. ्लायोकोजेन सहक्रयिा ही रृ्हद्धकारी अर्स्थेच्या स रर्ािीला 

अगदीच कमी प्रमािाि असिे. आहि हे हनयिकाहलक अम्ल हशफ प्रहिहक्रयेने (periodic acid schiff 
reaction) जे ग लाबी कि हदसभन येिाि त्यार्रून समजभन येिे. रृ्हद्धकारी अर्स्थेच्या शरे्टी ही सहक्रयिा 
हळभहळभ र्ाढि जािे आहि स्त्रार्ी अर्स्थेि िी अत्य च् च पदाला पोहोचिे त्यार्ळेी िी स्थभल कि ककर्ा 
गठ्ठ्ठ्याचं्या स्र्रूपाि हदसिे. (प्लेट ३९). 
 

 
प्लेट ३९. स्त्रावी अवस्थेतील अांतगशभाशयकलेिा सूक्ष्मदशी फोटोग्राफ यात ग्रांथीच्या पेशीत ग्लायकोजेन कि णदसून 

येत आहेत. (Courtesy : The N. A. Purandare Research Centre, K.E.M. Hospital-Bombay.) 
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गं्रथीपेशीद्रव्य आहि अर्काहशका या मधील ्लायकोजेनची माडंिी आहि प्रमाि (disposition 
and quantity) यार्रून बीजप्रसर्ाचा आिखी एक प रार्ा हमळिो. असे र्ाटिे की, बीजकोश होरमोन चे 
असंि लि हे अिंगविाशयकलेि न सिे ऊिक दृष्ट्ट्याच प्रहिकबहबि होिे असे नव्हे िर ्लायकोजेन 
जननाच्या प्रहक्रयेिही होिे आहि अशा प्रकारे ऊिक रासायहनक पहरर्िवने िदन रूपी होिाि. असे दाखर्भन 
हदले गेले आहे की, र्धं्यत्र्ाच्या आहि र्ारंर्ार गिवपाि होिाऱ्या काही रो्यािं जरी अंिगविाशयकला ही 
आकृिीदृष्ट्ट्या प्रागािव (morphologically progestational) असली िरी त्याि ्लायको-जेनचे न्यभनत्र् 
असिे. (झॉन्डेकचा ्लायकोजेद-नरहहि गिाशय–Glycopen uteri of zondek). याम ळेच र्धं्यत्र्, 
गिवपाि आहि बीजकोश होरमोनं चे असंि लन असलेल्या रो्याि ऊिकरसायन परीके्षचे महत्र् असिे. 
महत्र् असिे. 

 
ग्रीवा स्त्राव : ग्रीर्ा स्त्रार्ाचे प्रमाि आहि त्याची संघनिा (consistency) या दोहोि चक्रीय पहरर्िवने 

होिाि. आिवर्चक्राच्या पहहल्या दहा हदर्सािं हा स्त्रार् अत्यल्प आहि पेशीमय (cellular) असिो आहि 
संिोगोत्तर कसोटीि श क्रािभंची अगदी मंद हालचाल हदसभन येिे. दहाव्या हदर्सापासभन िो सोळाव्या 
हदर्सापयिंि स्त्रार् हर्पभल प्रमािाि असिो. त्याि पेशी नसिाि र् अंड्याच्या पाढंऱ्या बलकासारखी त्याचंी 
संघनिा असिे. आहि श क्राि  फार गहिशील असिाि. सोळाव्या हदर्सानंिर प ढे स्त्रार् फार श्यान 
(viscid), अत्यल्प आहि पेशींनी िरलेला असभन श क्रािभंचो अगदी मंद हालचाल असिे. 

 
स्स्पनबारकीट (spinnbarkeit) : ही गिाशयग्रीर्चे्या श्यानिे करिा (viscosity) फार सोपी 

कसोटी आहे. बीजप्रसर्ाच्या र्ळेी स्स्थहिस्थापकिा ही ज्यास्िीि ज्यास्ि असिे. या र्ळेी १५ सें. मी. चे ही 
धागे हमळभ शकिाि. स्स्पनबारकीटच्या प्रमािाि श क्रािभचंा आय काल (lonegvity) असिो आहि त्याम ळे 
संिोगाचा यो्य काल ठरहर्ण्याकरिा स्पीनबारकीटचे मापन बह मोलाचे ठरिे. 

 
गभाशयग्रीवा श्लेष्ट्मािे प्रशािीभवन (फनश कसोटी) : गिाशयग्रीर्ा श्लेष्ट्माि सोहडयम क्लोराइड र् 

म्य हसन असल्यास, ईस्रोजेनच्या प्रिार्ाखाली िाडपानासारखा साचंा हनमाि होिो. बाह्यम खािोर्िालचा 
गिाशयग्रीर्चेा िाग स्र्च्छ करिाि, आहि हपपेटने चभषि करून गिाशयग्रीर्ा मागाच्या शक्य हििक्या 
र्रच्या िागािभन श्लेष्ट्मा काढभन घेिाि. त्याचा एक थेंब काचंपटटीर्र घेिाि आहि जाड लेप ियार 
करिाि. हा लेप १५ िे २० हमहनटे र्ाळभ देिाि. 

 
आिवर् चक्रािील ईस्रोजेन सहक्रयािेचे यो्य मभल्यमापन करार्याचे असेल िर ही कसोटी दर ३-४ 

हदर्साचं्या अंिराने प ष्ट्कळर्ळेा करार्यास पाहहजे. बीज प्रसर्चक्राि प्रशाखीिर्न ६ व्या हदर्सापासभन 
हदर्ासयास लागिे. आहि चक्राच्या मध्य पयिंि हा साचंा अहधकाहधक स्पष्ट होि जािो. चक्राच्या द सऱ्या 
अध्याि हा साचंा हळभहळभ अस्पष्ट व्हार्यास लागिो आहि २० व्या हदर्सानंिर जेव्हा पीिकपडाकडभन 
प्रोजेस्टेरॉन स्रर्ार्यास लागिे त्यार्ळेी िो नाहीसा होिो. अबीजप्रसर् चक्राि ईस्रोजेनचा स्त्रार् सिि होि 
असल्याम ळे, आिवर् चक्राि िपासलेल्या गिाशयग्रीर्ा श्लेष्ट्माच्या प्रत्येक नम न्याि फनव साचंा हदसभन येिो. 
(प्लेट ४०, ४१). 
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प्लेट ४०. शे्लष्ट्मा प्रशािीभवन कसोटी. "फनश" कसोटी. आतशविक्राच्या १४ व्या णदवशी घेतलेल्वया गभाशयग्रीवा 

लेपात णदसून येिारा आांणशक फनश सािा. 

 
प्लेट ४१. शे्लष्ट्मा प्रशािीभवन कसोटी. "फनश" कसोटी. आतशविक्राच्या ८ व्या णदवशी घेतलेल्वया गभाशयग्रीवा लेपात 

णदसून येिारा आांणशक फनश सािा. 
  
योणनलेप (vaginal smears) : बीजप्रसर्ाच्या र्ळेी ईस्रोजेन सादं्रिा अत्य च्च असल्याम ळे 

योहनलेपाि पािळ लाकडी िक्त्यासारख्या (shingle like) चकत्यािं ज्यास्िीि ज्यास्ि प्रमािाि अम्लरागी 
पेशी (acidophilic cells) हदसभन येिाि. त्याि श्वेिपेशी, जंिभ ककर्ा श्लेष्ट्मा जर्ळ जर्ळ नसिे आहि लेप, 
सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली “स्र्च्छ” हदसिो. अम्लरागी पेशी गडद रंग घेिाि आहि कें द्रक संघ हनि होिाि. 
(प्लेट २७, प्रकरि ९). 
 

 
प्लेट २७. बीज प्रसव वेळिा योणन लेप (Vaginal Smear) जवळ जवळ सवशि पेशी इओणसन रागी आहेत. पेशींिी 

अलग राहाण्याकडे प्रवृणत्त णदसून येते. िेत पेशींच्या अभावामुळे पािशभूमी स्वच्ि आहे. 
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पीि अर्स्थेि (luteal phase) लेप घेिल्यास त्याि अम्लरागी पेशी आहि िस्मरागी पेशी 
(basophilic cells) हदसभन येिाि. अम्लरागी पेशी र्क्र होिाि आहि घड्या पडिाि आहि त्या फार कमी 
रंग घेिाि. प ष्ट्कळशा िस्मरागीपेशींनाही घड्या पडिाि. श्वेि पेशी आहि श्लेष्ट्मा हर्पभल प्रमािाि असिाि. 
सभक्ष्मदशवक यतं्राखाली लेप “अस्र्च्छ” हदसिो (प्लेट २८, प्रकरि ९). 
 

 
प्लेट २८. स्त्रावी अवस्थेतील योणन लेप. याांतील बहुतेक पेशी भस्मरागी (Basophilic) आहेत. पेशींच्या णविांडनामुळे 
(fragmentation) पुष्ट्कळ मुक्त कें द्रक णदसून येत आहेत. लेपात पुष्ट्कळ िेतपेशी  असल्वयामुळे तो 'अस्वच्ि' णदसत 

आहे. 
 
न्यनूतम देह तापमान (Basal body Temperature) : लाक्षहिक अर्लोकनार्रून न्यभनिम देह 

िापमान आहि ईस्रोजेन र् प्रोजेस्टेरॉन चयापचय याि परस्पर संबधं असल्याचे हदसभन आले आहे. 
बीजप्रसर् प्रकारच्या आिवर्ाि, िापमानािील फरक हे हद्वअर्स्स्थक (biphasic) असिाि. ईस्रोजेन 
अर्स्थेि, म्हिजे आिवर्ापासभन बीजप्रसर्ा पयवि िापमान नेहमीपेक्षा ं कमी असिे. अर्सामान्य 
(subnormal) असिे. बीजप्रसर्ाच्या र्ळेी िे काही िास अधा अंशान खाली उिरिे. यानंिर िे नेहमीच्या 
िापमनापेक्षा एक अंश फारनहाइटने र्ाढिे, आहि हे र्ाढलेले िापमान प्रोजेस्टेरॉन अर्स्थािर, आिवर् स रू 
होण्यापभर्ी २४ िे ४८ िास पयिंि, िसेच र्ाढलेले राहािे. जर गिवधारिा राहहली, िर हपिकपडाच्या 
साित्याम ळे िे िसेच र्ाढलेले राहािे. िेव्हा याचेम ळे बीजप्रसर्ाचाच प रार्ा हमळिो असे नव्हे, िर 
गिवधारिेचाही प रार्ा हमळिो. अबीजप्रसर् आिवर्चक्राि संपभिव आिवर्चक्रिर िापमान नेहमीच्या 
िापमानापेक्षा थोडे खाली असिे. (आकृिी ३२ अ आहि ब). 

 

 
आकृती ३२ अ : बीजप्रसर् चक्राचे न्यभनिम देह िापमान. 
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आकृती ३२ ब : अबीजप्रसर् चक्राचे न्यभनिम देह िापमान. 

 
िापमान घ्यार्याचे िे रोज सकाळी ठराहर्क र्ळेी शािंहचत्ताने हनजले असिा घ्यार्.े म ख 

िापमानापेक्षा ग द िापमान हे ज्यास्ि खात्रीलायक. जर िापमान रोजचे रोज िक्त्यार्र नोंदहर्ि गेल्यास, 
हनदान काही रो्यािं िरी बह मोल अशी माहहिी हमळिे. ही कसोटी, रो्याच्या ब हद्धर्र आहिसहकायार्र 
अर्लंबभन असल्याम ळे या देशाि हनदान या कालाि िरी सार्वजहनक रु्िालयाि येिाऱ्या रो्याचं्या 
बाबिीि िरी लार्िा येि नाही. 

 
न्यभनिम देह िापमानाच्या नोंदिीम ळे र्धं्या स्त्रीला प ष्ट्कळ फायदे होिाि. ज्या स्त्रीि हनयहमि 

आिवर् येिे, हिला अर्धं्य सिंोगाकरिा (fertile coitus) सर्ोत्तम र्ळे (optimum time) ठरहर्िा येिे. 
सभक्ष्मािवर्ाि (hypomenorrhoea) बीज प्रसर् दोन ककर्ा िीन महहन्यािंभन एकदा होि असिो. आहि 
त्याम ळे बीजप्रसर्ाचा हदर्स हनहिि करिे महत्र्ाचे असिे. बीजप्रसर्ोत्तर अर्स्था (Post ovulatory 
phase) ही बीजप्रसर्ानंिर १४ िे १५ हदर्साचंी असिे, त्याम ळे जर बीजप्रसर्ोत्तर अर्स्था १५ हदर्सापेंक्षा 
ज्यास्ि र्ाढली, िर हिला गिवधारिा राहहल्याचे सहज अन मान करिा येिे. 

 
बीजप्रसव णनणित करण्याकरत ∶ रक्ताणधक्य पद्धत (Hyperaemic Method for determining 

ovulation) : (मफी आहि फेहरस कसोटी) : ही कसोटी, मभत्राचे त्र्चेखाली इजेंक्शन हदल्यानंिर दोन 
िासानंी अप्रौढ पाढंऱ्या उंदराच्या बीजकोशाि रक्िाहधक्यज अन हक्रयेर्र (hyperaemi response) 
अर्लंबभन असिे. जर बीजप्रसर् झालेला नसेल, िर बीजकोशाि रक्िाहधक्य हदसभन येिार नाही. मानक 
म नसेल र्िव िक्त्याशी (standard Munsel colour chart), बीजकोशाच्या रक्िाहधक्याचे हर्हशष्ट प्रमाि 
िाडभन, कसोटीची हनहििी ठरहर्िाि. 

 
मुिातील पे्रग्नॅनेणडऑलिे पणरमापन (Estimation of Pragnanediol in urine) : पे्र्नॅनेहडऑल हा 

प्रोजेस्टेरॉनचा उत्सगी पदाथव होय. रृ्हद्धकारी अर्स्थेि म त्रािभन अगदी सभक्ष्म प्रमािाि पे्र्नॅनेहडऑलचे 
उत्सजवन होिे, परंि  बीजप्रसर्ानंिर लगेच मभत्रािील पे्र्नॅनेहडऑलच्या उत्सजवनाचे प्रमाि मभत्राच्या दर 
हलटर मागे २-६ हम. गॅ्रमने र्ाढिे. जर गिवधारिा झाली नाही, िर पे्र्नॅनेहडऑलचे उत्सजवन हळभहळभ कमी 
होिे. या कसोटी म ळे अबीजप्रसर् चक्रामळे असिारा रृ्हद्धकारी अिंगविाशयकला साचंा हा प्रोजेस्टेरॉनशी 
असिारी अंिगविाशयकलेची अ-अन हक्रयाशीलिे (non-responsiveness) पासभन हनराळा दाखहर्िा येिो 
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न्यनूतम ियापियाकरता कसोटी (Test for Basal Metabollism) : ज्या रो्याि लाक्षहिक 

पहरके्षि ककर्ा हर्शषे िपासिीने र्धं्यत्र्ाचे कोििेही कारि हदसभन येि नाही अशाि ही कसोटी करिाि. 
काही र्धं्या हस्त्रयािं अर्ट  अपयाप्ििेचा (Thyroid insufficiency) कोििाही लाक्षाहिक प रार्ानसिा, 
न्यभनिम चयापचयाचे प्रमाि कमी असिे. अशा रो्यािं अर्ट  सत्र्ाची लहान मात्रा उपयोगी पडिे. 

  
णिणकत्सा 

 
प ष्ट्कळशा दापंत्याि लाक्षहिक पहरके्षने ककर्ा िपासिीि त्याचं्या र्धं्यत्र्ाचे कोििेही कारि हदसभन 

येि नाही. हे सत्य आहे की, त्यािील प ष्ट्कळशाि त्यानंा कोित्याही; प्रकारचा सल्ला ककर्ा मागवदशवन केले 
नसिा नाही, गिवधारिा राहाण्याचा संिर् असिो. परंि  हे ही हििकेच खरे की अशापैकी प ष्ट्कळशानंा 
गिवधारिा राहाण्याकरिा सल्ल्याची आहि मागवदशवनाची जरूरी असिे. दर आिवर्चक्राि असे फक्ि एक-
दोनच हदर्स असिाि की त्या हदर्सािं स्त्री गरोदर राहाण्याची शक्यिा असिे. ही गोष्ट फारच थोड्यानंा 
माहीि असिे. हे ‘फलद’ हदर्स (fertile days) न्यभनिम देह िापमानाच्या नोंदीर्रून ककर्ा काही स्त्रीया 
आिवर्चक्राच्या मध्यार्र काही थोडे िास हनयिकाहलक र्देना (periodic pain) अन िहर्िाि, ककर्ा 
आिवर्चक्राच्या मध्यार्र उदराि र्देना होिाना ककर्ा अशाप्रकारच्या र्देना नसिानाही जो फार थोड्या 
प्रमािाि ग लाबी रंगाचा स्त्रार् होिो त्यार्रूनठरहर्िा येिाि. आहि फलदायी संिोगाची योजना 
आखण्याकरिा ही उपक्य ि अशी मागवदशवक हचन्हें होि. प ष्ट्कळशा हस्त्रया, संिोगाि हमळिाऱ्या ‘रहिक्षिा’ 
बद्दल (orgasm) अनहिज्ञ असिाि आहि या ‘रहिक्षिाचे’ मभल्य हे प रुषाचे स्खलन होण्यापभर्ी लैं हगक 
िृप्ििा होण्यामध्ये असिे असे नव्हे िर श क्रािभंची जीर्नशस्क्ि (vitality) राखण्याकरिा असिे, हे 
दापंत्याला समजार्भन साहंगिले पाहहजे. दोघापंैकी कोिासही मानहसक िाि असल्यास, शक्रािभंची कमी 
हनर्ममिी ककर्ा अबीजप्रसर् होण्याि होिो, हे त्यानंा पटर्भन द्यायास पाहहजे. काहीर्ळेा शािं, आनंददायक 
अशा पहरसराि प ष्ट्कळ हदर्स राहहल्यास गिवधारिा होिे. अबोल, हनराश झालेल्या दापंत्यानंा सहानिभिी 
दाखहर्ल्यास, त्याचं्याि आशा हनमाि होिे आहि प ष्ट्कळ र्ळेा त्याचं्या इिर गोंधळािं टाकिाऱ्या धहनष्ठ 
प्रश्नाचे स्पष्टीकरि आहि त्यारं्र सल्ला पाहहजे असिो. द दैर्ाने कामाि दंग असलेला स्त्रीरोगिज्ञ, ज्या र्धं्य 
दापंत्याि शस्त्रहक्रयेची जरुरी असिे, अशाि कळकळ दाखहर्िाि, रस घेिाि परंि  मनोलैं हगक (psycho-
sexual) प्रश्नािं त्याने हदलेले साहाय्य हकिी फलदायी आहे हे क्वहचिच अन िर्िो. 

 
णवकृणतजन्य िेतपदर (Pathological Leucorrhoea) : रोगट गिाशयग्रीर्ा ककर्ा योनी स्त्रार्ाम ळे 

श क्रािभंच्या गहिशीलिेचा नाश होिो आहि त्याम ळे त्यार्र िाबडिोब इलाज करार्यास पाहहजे. 
हर्कृहिजन्य स्त्रार् नाहहसा झाल्यानंिर थोड्याच कालाि गिवधारिा राहािे. 

  
गभाशयग्रीवा णवस्तार आणि आिुरि (Dilatation and curettage) : – ही सर्वत्र र्ापरली 

जािारी उपय क्ि अशी शस्त्रहक्रया होय. गिाशयग्रीर्ा हर्स्िार आहि आख रि हे सामान्यिः आिवर्ानंिर दोन 
ककर्ा िीन हदर्सानंी करिाि. कारि त्याचर्ळेी बीजर्ाहहन्याचंी हर्रृ्ििाही (patency) िपासिा येिे. 
आख रि फार हलक्या हािाने करार्,े कारि आिवर्ानंिर अंिगविाशयकलेची जाडी फार नसिे. आखरि 
फार जोराने केल्यास न सिा स्पंजासारखा र्रचा स्िर हनघ न जाईल, एर्ढेच नव्हे िर आिवर्ानंिर ज्या 
आधार स्िरापासभन अिंगविाशयकलेचे प नजवनन होिे, िो आधार स्िरही नाहहसा होिो.  
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गभाशय माांसाबुशदवउच्िेदन (Myomectomy) : ज्याि अत्यािवर् ककर्ा रक्िप्रदर 
(menometrorrhagia) असभन िािंर्मासंाब वदे असिाि अशाि गिाशयमासंाब वदउच्छेदन शस्त्रहक्रयेची जरूरी 
असिे. परंि  रो्याला हे स्पष्टपिे सागंार्यास पाहहजे की जरी मासंाब वदे काढभन टाकभ न. गिाशय राखण्याचा 
हकिीही मनापासभन प्रयत्न केला, िरी काहीर्ळेा प ष्ट्काळ अब वदाम ळे गिाशय फार प्रमािाि हर्कृि झाला 
असेल ककर्ा एका िािंर्मासाब वदाम ळे गिाशय रृ्हद्ध पार्लेला आहे असे र्ाटि असिाना, शस्त्रहक्रयेनंिर िो 
गिाशय गं्रहथस्नाय ब वदय क्ि (adenomyomatous) असल्याचे हदसभन आल्यास, गिाशययोच्छेदन 
(hysterectomy) शस्त्रहक्रया करार्ी लागेल हे समजार्भन सागंार्,े स्स्टव्हन्सन याला, म लिभि र्धं्यत्र्ाच्या 
काळजीपभर्वक हनर्डलेल्या रो्यािं मासंाब वदउच्छेदन शस्त्रहक्रयेनंिर, सगिविा र् प्रसभहि याचें जर्ळ जर्ळ 
५० टके्क प्रमाि हदसभन आले. 

 
र्धं्या हस्त्रयािंील लहान, लक्षिरहहि पृष्ठिागार्रील मासंाब वदाकरिा ही शस्त्रहक्रया करिे चागंले. 

कारि मासंाब वदउच्छेदनानंिर प ष्ट्कळर्ळेा गिवधारिा होिे. 
 
गभाशय अग्रणनलांबन (Ventral suspension) : प्रजननशस्क्ि प न्हा प्रस्थाहपि करण्याच्या दृष्टीने 

या शस्त्रहक्रयेचा फारच मायाहदि उपयोग आहे. गिाशयअग्रहनलंबन शस्त्रहक्रयेकरिा यो्य कारि म्हिजे 
गिाशयाचे पिानमन (retroversion) आहि त्याचबरोबर ड्लगस कप्प्याि एका ककर्ा दोन्हीिही 
बीजकोशाचें पिन. सगिविेच्या हिसऱ्या महहन्याि र्ारंर्ार होिाऱ्या गिवपािाच्या रो्यािं गिाशयाचे 
पिानमन हे उत्तरदायी कारि असण्याची शक्यिा असिे, आहि अशाि गिाशय अग्रहनलंबन शस्त्रहक्रया 
करिे चागंले. इिर सर्व रो्यािं र्ारंर्ार केलेल्या संिोगोत्तर कोसोटीि गिाशयग्रीर्ा स्त्रार्ाि मृि र्ा हजि 
श क्राि  हदसभन अले नाहीि, िरच गिाशयाचे पिानमन हे र्धं्यत्र्ाचे कारि समजार्,े नाहीिर नाही. 

 
बीजवाणहनी दुरस्ती (Tuboplasty) : र्धं्यत्र्ाकरिा ही शस्त्रहक्रया ठरहर्िाना फार काळजीपभर्वक 

मभल्यमापन करार्यास पाहहजे, कारि या शस्त्रहक्रयेि कापलेल्या िागाच्या िपासिी नंिर िो िाग 
प ष्ट्कळर्ळेा हर्रृ्ि असल्याचे हदसभन आले आहे. गिाशय-बीजर्ाहहनी सधंीचे हठकािी बीजर्ाहहनीची 
अर्काहशका (lumena) फक्ि १०० मायक्रोन एर्ढी असिे आहि गिाशय कििीि िी एकदम र्ळिे. 
गिाशयबीजर्ाहहनी हचत्रिाि होिाऱ्या गिाशय आकषाम ळे (uterine spasm) अर्काहशकेचा िात्प रिा 
अंनरोध (occlusion) होण्याची शक्यिा असिे. आहि त्याम ळे गिाशयग हेि ककर्ा उदरच्छेदनाच्या 
शस्त्रहक्रयेि (laparotomy) बीजर्ाहहनीच्या कलहशका िागामधभन (ampullary portion) हनजिंि क द्रार्ाचे 
(sterile liquid) इंजेक्शन देऊन बीजर्ाहहन्या हर्रृ्त्त आहेि ककर्ा काय हे पहािे आर्श्यक असिे. 

 
प्रजनन शस्क्ि प न्हा स्थाहपि करण्याकरिा करार्याच्या बीजर्ाहहनी द रुस्िी या शस्त्रहक्रयेसंबधंी 

अलीकडील कल प ढील प्रमािे होय : १) र्धं्यीकरिाकरिा बाधंलेल्या हक्रयाशील अहर्कृि 
बीजर्ाहहन्यारं्र ही शस्त्रहक्रया केल्यास चागंले पहरिाम हमळिाि. २) सार्िंििृ बीजर्ाहहनी शोफाम ळे 
संरोहधि झालेल्या बीजर्ाहहनीर्र बीजर्ाहहनी द रुस्िी शस्त्रहक्रयेचा काहीच उपयोग होि नाही, आहि अशा 
रो्यािं बीजर्ाहहनी द रुस्िी शस्त्रहक्रया करू नयें. ३) ज्या रो्यािं, संसगाम ळे फक्ि अंिरालीय िाग 
संरोहधि झालेला असेल, आहि बीजर्ाहहनीच्या बाकीचा िाग अहर्कृि असेल, िर प ष्ट्कळर्ळेा बीजर्ाहहनी 
द रुस्िी शस्त्रहक्रया करिाि, परंि  प ष्ट्कळर्ळेा, बीजर्ाहहनीच्या कापलेल्या अंिरालीय िागाची अर्काहशका 
अहर्कृि असल्याचे हदसभन येिे. त्याम ळे श्रृंग आकषव (cornual spasm) नाही हे ठरहर्िे फार अगत्याचे 
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असिे. यार्र िर द्यार्यास पाहहजे की, प ष्ट्कळशा ंरो्यािं बीजर्ाहहनींचा हक्रयात्मक िात्प रिा संरोध असिो 
आहि अगदी थोड्या रो्यािंच, बीजर्ाहहनीचा अिंरालीय िाग सौम्य संगगाने संरोहधि झालेला असिो.  

 
होरमोन णिणकत्सा : अहलकडील र्षािील होरमोन चे महत्र्ाचे कायव हे बीजप्रसर् पे्ररिेि 

(induction) धरले जािे. या करिा जननगं्रहथपोषी ककर्ा एम् आर एल ४१, क्लाहमफेन सैरेट या सहंश्लष्ट 
औषधाचा उपयोग करिाि. 

  
मानवी जननग्रांथीपोषी होरमोन : गेल्या ३५ र्षाि अनािवर्, द स्ष्ट्क्रयाकारी रक्िस्त्रार्, अबीजप्रसर् 

आिवर्चक्र ककर्ा हक्रयात्मक र्धं्यत्र् याि बीज प्रसर् पे्ररिाकंरिा प्राण्यापंासभन हमळिारा जननगं्रथीपोषी 
होरमोन चा उपयोग केला गेला. परंि  याचा हििकासा उपयोग झाला नाही. कारि प्रहिकपड हनर्ममिी आहि 
स ग्राहहिा प्रहिहक्रया (scensitivity reactions) यानंिर असिारा अन हक्रया अिार्. (lack of response). 
गमॅझेल आहि इिर यानंी शर्परीक्षा केलेल्या रो्यापंासभन हमळालेल्या पीयभहषका गं्रथीपासभन, मानर्ी 
पीयभहषका जननगं्रथीपोषी द्रव्य ियार केले. जेव्हा हे औषध अनािवर्ाच्या रो्यानंा देण्याि आले, िेव्हा 
प हटकीय रृ्हद्ध (follicular growth) आहि मभत्रीय ईस्रोजेनची पािळी र्ाढल्याचे हदसभन आले. जरी त्याि 
काही प्रमािाि पीि सहक्रयिा (luteal activity) हदसभन आली, िरी त्याला मानर्ी पीयभहषका प हटका 
उद्दीपक होरमोन (मा पी प  उ हो) असे नार् हदले गेले. हे औषध प ष्ट्कळ काल र्ापरल्या नंिरही प्रहिकपड 
(antibody) हनमाि झाल्याचा प रार्ा हमळाला नाही. 

 
रोग्याांिी णनवड : ज्या हस्त्रयाि बीजकोश अहर्कृि आहेि परंि  पीयभहषका जननगं्रथीपे्ररक होरमोनचा 

अिार् असिो, असे रोगी या हचहकत्सेकरिा यो्य. लाक्षहिक दृष्ट्ट्या या हस्त्रयािं अंिगविाशयकला कृश 
(atrophic) असिे, आहि मभत्र जननगं्रथीपोषी होरमोन चा अिार् असिो, ककर्ा िो कमी प्रमािाि असिो. 
ऊिकीय परीके्षि, बीजकोशाि प ष्ट्कळ आद्य प टक (primordial follicles) आहि त्याचप्रमािे हर्कासाच्या 
हनरहनराळ्या अर्स्थेिील काही थोडे प टक हदसभन येिाि, परंि  नर्ीन पीिकपड (corpora lutea) मात्र 
हदसभन येि नाहीि. 

 
ज्या हस्त्रयािं जािज व्यंगे ककर्ा फार लौकर आलेली आिवर्हनर्ृहत्त याम ळे मभलिभि बीजकोश पाि 

(Primary ovarian Failure) असिो, असे रोगी या हचहकत्सेला यो्य नव्हेि. लाक्षहिक दृष्ट्ट्या, या हस्त्रयािं 
मभत्र जननगं्रथीपोषी होरमोन चे फार प्रमाि असिे, पि त्याि चहक्रय पहरर्िवने हदसभन येि नाहीि, उिक 
दृष्ट्ट्या, या बीजकोशाि आद्य प टकाचंा अिार् असिो.  

 
हचहकत्सा स रू करण्यापभर्ी, पभिव िपासिी करार्यास पाहहजे. बीजकोश कायाचे पहरमापन 

करण्याकहरिा योहन पेशीपरीक्षा, अंिगविाशयकला जीर्ोहिपहरक्षा, न्यभनिम देह िापमान आहि मभत्रीय 
ईस्रोजेन आहि पे्र्नॅनेहडऑल हे पहाण्याची जरूरी असिे. उपरृ्क्क आहि अर्ट  कायवकसोट्या, 
पयाहिकाचा (sella turcica) क्ष-हकरि फोटो आहि दृहष्टके्षत्र (visual field) िपासिी करिाि. मभलिभि 
अनािवर्ाच्या सर्व रो्यािं जीनी कलग (genetic sex) ठरहर्ण्याकरिा कलग क्रोमहॅटन अभ्यास केला जािो. 

 
औषधे : मानर्ी पीयभहषका प हटका उद्दीपक होरमोन हमळिे फार कठीि असिे, आहि त्याम ळे प रेशा 

श द्धिेची आहि प रेशा प्रमािाि प ष्ट्कळ आिवर्हनर्ृहत्त (मभत्र) जननगं्रथीपोषी औषधे हनमाि केली जाि 
आहेि. पर  गनॅॉल (perganol) हे एक अशाच प्रकारचे औषध आहे. हे औषध काही थोड्या प्रमािाि 
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पीिकपडकर होरमोनने दभहषि असलेल्या पि फार प्रामािाि प हटका उद्दीपक होरमोन असलेल्या 
आिवर्हनर्ृत्ती झालेल्या हस्त्रयाचं्या मभत्रापासभन हमळिे. याचा उपयोग, पीिकपडकर होरमोन सहक्रयिेकरिा 
(for LH activity) मानर्ी जराय  जननगं्रथीपोषी होरमोन बरोबर र्ापरिाि. 

 
मािा (Dosage) : सामान्यपिे परगनॅॉलच्या दोन ककर्ा चार क प्या (ampoules) रोज याप्रमािे 

योहन पेशीिील रोजच्या शल्कीिर्न सभचकाकं (cornification index) पाहभन त्याप्रमािे ५ िे ७ हदर्स 
देिाि. जेव्हा ईस्रोजनी पहरिाम ज्यास्िीि ज्यास्ि असिो, त्यार्ळेी मानर्ी जराय  जननगं्रधथी पोषी रोज 
४००० िे ५००० य हनटच्या माते्रि ३ िे ४ हदर्स देिाि. 

 
पणरिाम : गमॅझेल (१९६७) याने र्धं्यत्र्ाकरिा उपचार केलेल्या मभलिभि ककर्ा आन शहंगक 

अनािवर्ाच्या १०० हस्त्रयािंील पहरिामाबददल माहहिी प्रहसद्ध केली आहे. जर्ळ जर्ळ ९० टके्क हस्त्रयाि 
बीजप्रसर् झाले आहि ५० टके्क हस्त्रया गरोदर राहहल्या. 

 
उपद्रव : मानर्ी जननगं्रथीपोषी होरमोन च्या हचहकत्सेनंिर, होण्याची शक्यिा असिारे दोन म ख्य 

उपद्रर् म्हिजे बह प हट बीजकोश (Polycystic ovaries) आहि बह जन्म (multiple births). 
 
लहान प्रमािार्र मात्रा देऊन, बह प हट बीज कोश होिे टाळिा येिे. ही प हट ककर्ा सद्रर्गं्रथी 

फ टल्यानंिर त्यािील द्रर् उदरग हेि फेकला जािो. त्याम ळे थोडे हदर्स िेथे र्देना आहि अस्र्स्थिा 
र्ाटिे. यार्र काळजी पभर्वक लक्ष ठेर्ल्यास प रेसे होिे. परंि  क्वहचि एकाद्या रो्याि उदरािंर्षे्टनाि फार 
प्रमािाि रक्िस्त्रार् होिो, आहि मग उदरच्छेदन करण्याची जरुरी असिे. असे स चहर्ले जािे, की पहहल्या 
काही आिवर्चक्राि िरी थोड्या कमी प्रमािाि उपचार करिे स रहक्षििेचे असिे. 

 
जर्ळजर्ळ ५० टके्क रो्यािं बह जन्माची नोंद केली गेली आहे. एका रो्याि िर साि गिव राहहले. 

याि ही मात्रा लहानाि लहान ठेर्ार्ी आहि हचहकत्सेच्या पहहल्या पाठ्यक्रमानंिर गिवधारिा राहाण्याचे 
टाळिे चागंले. असे हदसभन आले आहे की ज्या हस्त्रयािं काही प्रमािाि अंिजाि पीयभहषका जननगं्रथीप्ररक 
कायव (some endogenous pituitary gonadotrophic function) असिे, अशाि बह जन्माचंा धोका 
ज्यास्ि असिो. कारि अिंजाि आहि हदलेला प हटका उद्दीपक होरमोन याम ळे बीजकोशाचें अहिउद्दीपन 
होिे. बह  बीजप्रसर्ाची यंत्रिा अगदी स्पष्टपिे समजभन आलेली नाही. 

 
क्लॉणमफेन सैरेट (एम आर एल ४१) : ग्रीनबट ट (Green blatt) (१९६१) याने हे यौहगक शोधभन 

काढले. याचे साशं्लहेषक ईस्रोजेन स्स्टलहबस्रॉलशी लाक्षहिक स्र्रुपाि साधम्यव आहे. काळजीपभर्वक 
हनर्डलेल्या रो्याि एम आर एल ४१ म ळे बीजप्रसर्ाचे यशस्र्ी पे्ररि होिे. रोगी काळजी पभर्वक हनर्डिे 
जरूरीचे असिे. कारि एक िर िे अप्रिार्ी ठरिेच, पि त्याचेम ळे काळजीपभर्वक न हनर्डलेल्या रो्यािं 
गंिीर उपद्रर् होण्याची शक्यिा असिे. 

 
म लिभि ककर्ा अन शाहंगक अनािवर्ाच्या आहि अबीजप्रसर्ी द स्ष्ट्क्रयाकारी रक्िस्त्रार्ाच्या रो्याि हे 

देिे चागंले. ज्याि प रेशा प्रमािाि अंिजाि ईस्रोजेन आहेि, परंि  यो्य चक्रीय जननगं्रथीपोषक 
उद्दीपनाचा अिार् असिो अशाि इष्ट अन हक्रयेचा संिर् असिो. रोगी हनर्डण्याकरिा यो्य प्रमािाि 
अंिजाि ईस्रोजेन आहे हे अंिगिाशयकला जीर्ोहिपरीक्षा आहि योहनपेशीहर्ज्ञान यार्रून ठरहर्िाि. ५० 
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हम. गॅ्रम प्रोजेस्टेरॉन देिाि आहि जर यो्य अंिजाि स्त्रार् असेल िर थोड्याच हदर्सािं प्रोजेस्टेरॉन 
प्रत्याहरि रक्िस्त्रार् स रू होिो. त्याचप्रमािे होरमोन हनधारि (hormone assay) करार्यास पाहहजे. 
जननगं्रथीपोषी होरमोन हे नेहमी एर्ढे ककर्ा थोडे कमी आहि १७-कीटोस्टेरॉइड हे ही नेहमी एर्ढे ककर्ा 
थोडे कमी असार्यास पाहहजेि. अर्ट  कायव कसोटी ही अहर्कृि असार्यास पाहहजे. पीयभहषका अब वद नाही 
हे ठरहर्ण्याकरिा पयाहिकाचा क्ष-हकरि फोटो आहि दृष्टी के्षत्र िपासार्यास पाहहजे. 

 
हचहकत्सा स रू करण्यापभर्ी यो्य प्रकारे िपास करण्याम ळे येऊ घािलेल्या आिवर्हनरृ्त्तीचे उपरृ्क्क 

अहिहर्कसन, पभिव पीय हषका अल्पहक्रयिा (panhypop tuitarism), पीयभहषका अब वदें, शीहॅन लक्षिमाहलका 
आहि अर्ट  द स्ष्ट्क्रया याचें रोगी हचहकत्सेमध न र्गळिा येिाि. 

 
मािा : अनार िर्ाच्या रो्याि रोज ५० िे १०० हम. गॅ्रम या प्रमािे ५ हदर्स पोटाि द्यार्ी अशी 

हशफारस आहे. मभलिभि अनािवर्ाच्या रो्यािं रोज १०० हम. गॅ्रम याप्रमािे १० िे १२ हदर्स देिाि. अन षंगी 
अनािवर्ाच्या रो्यािं २०० हम. गॅ्रम ४ हदर्स देिाि. स्टीन लेव्हेनथाल लक्षिमाहलकेच्या रो्यािं बीजकोश 
सद्रर्गं्रथी हनर्ममिीस स ग्राही असल्याम ळे रोज ५० हम. गॅ्रम मात्रा देिे उहचि. जर प्रत्याहरि रक्िस्त्रार् स रू 
झाला, िर प ढच्या आिवर्चक्राि, माहसक पाळीच्या ८व्या हदर्सापासभन क्लॉहमफेन देिे स रू करिाि. जर 
४ आठर्ड्यािं प्रत्याहरि रक्िस्त्रार् स रू झाला नाही, िर जैर् ककर्ा रोगक्षमिाहर्ज्ञानी सगिविा कसोटी 
(biological or immunological pregnancy test) करिाि. सगिविा नाही असे ठरल्यानंिर हचहकत्सेचा 
द सरा पाठ देिाि. 

 
अनुषांगी प्रभाव (side effects) : दर हचहकत्सा पाठानंिर श्रोहि परीक्षा करार्ी. कारि क्लॉहमफेन 

हचहकत्सेचा एक पहरिाम म्हिजे बीजकोश सद्रर्गं्रथीची हनर्ममहि हा होय. या सद्रर्गं्रथी हचहकत्सा 
थाबंहर्ल्यानंिर एक िे चार आठर्ड्याि स्र्िः नाहहशा होिाि. 

 
साधारि एक िृिीयाशं रो्यािं होिारे गरम संप्रर्ाह (hot flushes) हे त्याच्या ईस्रोजेन रोधी 

हक्रयेची म ख्य अहिव्यस्क्ि (manifestation) होय. इिर हर्हचत्र लक्षिे म्हिजे अहधरिा (nervousness), 
हद्वदृष्टीिा (diplopia) उदराचे आध्मान (distension), मळमळ आहि र्जन र्ाढ. 

 
यो्य प्रकारे हनर्डलेल्या रो्यािंील ७० टके्क रो्यािं बीजप्रसर् होिे. स्टीन-लेव्हेनथोल 

लक्षिमाहलकेच्या रो्यािं उत्तम अन हक्रया (response) हदसभन आली आहे. हकस्टेनरने (Kistener) 
(१९६६) प्रहसद्ध केलेल्या ११८४ रो्याचं्या श्रिेीि साधारि २८ टके्क हस्त्रया गरोदर राहहल्या. या २८ टके्क 
सगिविेच्या रो्याि अहर्र्ाहीि हस्त्रया,ं ज्यानंा सगिविा नको होिी अशा हर्र्ाहहि हस्त्रया ं आहि ज्याि, 
र्धं्यत्र्ाला प रुष जबाबदार असिो अशी दापंत्ये, ही येिाि. 

 
मानर्ी पीयभहषका जननगं्रथीपोषी होरमोन पेक्षा क्लोहमफेनचे फायदे म्हिजे : १) याचेम ळे 

बीजकोशाचें कमी प्रमािाि अहिउद्दीपन होिे आहि त्याम ळे बह पटी बीजकोशही कमी हनमाि होिाि. २) 
हचहकत्सा थाबंर्ल्यानंिरही, स्र्िः बीजप्रसर् चाल राहाण्याची शक्यिा असिे. ३) बह सगिविा (multiple 
pregnancy) राहाण्याची कमी शक्यिा असिे आहि ४) ही पोटाि हदली जािे. 
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कृणिम शुक्रसेिन 
(Artificial Insemination) 

 
कृहत्रम श क्रसेचन म्हिजे लैं हगक सिंोगाहशर्ाय मादीच्या जननमागाि रेिस ककर्ा र्ीयव घालिे. 

मानर् हकत्येक शिके प्राण्याि हे कृहत्रम श क्रसेचन करीि आला आहे, परंि  अहलकडे त्याचें दभध, मासं 
ककर्ा शस्क्िशाली प्रािी हमळण्याकरिा व्यापारी ितर्ार्र हे कृहत्रम श क्रसेचन करण्याि येिे. त्याहशर्ाय 
नैसर्मगक लैं हगक पद्धिीन सर्वसाधारि बलै त्याच्या संपभिव आय ष्ट्याि काहीशेंकडा गायींना गिाधान करू 
शकेल त्याच्या उलट या कृहत्रम पद्धिीने कैक हजार गायींना गिाधान करू शकेल. 

 
हल्ली मानर्ाि मात्र र्धं्या दापंत्याि सगिविा हनमाि करण्याकरिाच कृहत्रम श क्रसेचन केले जािे. 

श क्रसेचनाकरिा जेव्हा पिीचेच श क्र र्ापरण्याि येिे, िेव्हा त्याला समजाि श क्रसेचन (homologous 
insemination) – (AIH) म्हििाि, िर जेव्हा हिसऱ्याच दात्याचे श क्र र्ापरण्याि येिे िेव्हा त्याला 
हर्जािीय श क्रसेचन (heterologous insemination) – (AID) म्हििाि. 

 
जेव्हा पिीच्या श क्राचा र्ापर केलेला असिो, िेव्हा फार थोडे कायद्याचे प्रश्न उद िर्िाि, कारि 

या प्रकारे झालेली गिवधारिा ही हर्र्ाहहि जोडप्याचे जैर्ी संिान (biologic offspring) असिे. या 
प्रकाराि मनोहर्ज्ञानसबंंधी प्रश्नही (psychological problems) हनमाि होण्याची शक्यिा नसिे. 

 
याच्या उलट जेव्हा हिऱ्हाईि व्यस्क्िचे र्ीयव र्ापरण्याची जरूरी असिे, िेव्हा स्त्रीरोगिज्ञाने याम ळे 

प ढे होिारी ग ंिाग ंि जोडप्याला काळजीपभर्वक समजार्भन सागंार्यास पाहहजे आहि जोडप्याची जरूरीच्या 
िडजोडीला ियारी आहे अशी जर त्याची खात्री पटली नाही िर त्याचें प ढील आय ष्ट्य द ःखी होर्भ नये आहि 
हर्शषेिः प ढे जन्मिाऱ्या बालकाचे आय ष्ट्य द ःखी होर्भ नये म्हिभन त्याने त्यानंा यापासभन परारृ्त्त करार्.े 
पिीचा अंहंकार द खार्ला गेल्याम ळे िो आपली पत्नी आहि हर्जािीय श क्रसेचनाम ळे हनमाि होिारे बालक 
याचेंकडे द लवक्ष करार्यास लागिो र् मग पहिपत्नीच्या संबंधाि हबघाड होिो. या कहरिा त्याचं्या डॉक्टराने 
त्यानंा एकादे मभल दत्तक घ्यार्यास सागंार्.े यो गोष्टीला पहि सहज ियार होिो, कारि हे त्याची कमी 
मानखंडिा करिारे असिे. परंि  पत्नी मात्र हििक्या प्रमािाि ियार होि नाही. कारि त्या म लाला हिने 
जन्म हदलेला नसिो. जर दोघेही दत्तक घ्यार्यास ियार झाले, िर दत्तकाचे फायदे म्हिजे, म लगा ककर्ा 
म लगीची पसंिी, त्याचे घरािे, त्याची सर्वसाधारि चेहरेपटटी, हे पाहभन ठरहर्िा येिे. 

 
समजात शुक्रसेिना करता कारिे (Indications for Homologous insemination) : प रुषाकडभन 

यो्य प्रकारे लैं हगक संिोग होण्याकरिा, हशश्न िाठ होिे, स्खलन आहि गहिशील श क्रािभंची प रेशी संख्या 
असिे जरुरीचे असिे. त्याम ळे, हशश्नाच्या िाठपिाचा अिार् ककर्ा योनीि हशरण्याएर्ढे हशश्न िाठ होि 
नसेल िर िे श क्रसेचनाचे कारि होय. ज्याि अधोमभत्रद्वार ककर्ा अहधमभत्रद्वार (hypospadias or 
epispadias) याम ळे श क्राि  जर अगदी खोल योनीि सोडिा येि नसिील िर अशा रो्यािं श क्रसेचन 
फायदेशीहरत्या र्ापरिा येिे. सर्ाि यो्य कारि म्हिजे अल्पश क्राि िा (oligospermia) ककर्ा र्ीयाचे 
पिगहिक स्खलन (retrograde ejaculation). 

हस्त्रयािं द ःसंिोग, योहनसकंोचक्षमिा (vaginismus), श क्रािभंना घािक असिारा योहनस्त्रार् आहि 
अहिस्थभलिेम ळे संिोग करिा न येिे ही कारिे होि. 
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णवजातीय शुक्रसेिनाकरता कारि (Indications for Heterologous Insemination) : श क्रजनक 
नहलकाचं्या पभिव हनस्ष्ट्क्रयिेम ळे (total inactivity) असिारा अनर्रोधी प्रकारची अश क्राि िा 
(azoospermia), र्ारंर्ार गिवपाि होिाऱ्या रो्याि सदोष श क्राि म ळे क रहचि गिव (malformed 
foetuses) होिे आहि काही आरएच असयोज्यिा (Rh incompatility) ही दात्यापासभन श क्रसेचन 
करण्याची कारिे होि. 

 
तांि : न्यभनिम देह िापमान आहि योहनपेशीहर्ज्ञान याचं्या अभ्यासार्रून आिवर्चक्रािील 

बीजप्रसर्ाचा काल ठरहर्िा येिो. 
 
ज्या हस्त्रयािं उदराच्या खालच्या एका ककर्ा द सऱ्या िागाि आिवर्चक्राच्या मध्यार्र र्देना 

िासिाि अशाि उदरर्देना स रू झाल्यापासभन काही थोड्या िासािं श क्रसेचन करार्यास पाहहजे. जर 
स्त्रीने सिंोगाि रहिक्षि अन िहर्ला िर िे फायदेशीर ठरिे. स्खलनाच्या र्ळेी हशश्न बाहेर काढभन र्ीयव रंूद 
िोंडाच्या स्र्च्छ बाटलीि गोळा करार्.े श क्रसेचना करिा चार पद्धिी र्ापरिाि. १) अांतःयोणन : याि 
गिाशयग्रीर्चे्या बाह्यम खािोंर्िी २ हम. हलटर हर्याचा फर्ारा मारिाि. २) गभाशयग्रीवा रबर टापीिा 
उपयोग. याि या गिाशयग्रीर्रे्र टोपी बसर्भन त्याि २ हम. हलटर र्ीयाचे इजेंक्शन देिाि. (आकृिी ३३). 
३) गिाशयग्रीर्ा मागांि प्रर्हेशनी घालभन त्यामधभन सरळ गिाशयग्रीर्ा मागाि २ हम. हलटर र्ीयव घालिाि. 
(आकृिी ३४). 

 

 
आकृती ३३ : गिाशयग्रीर्ा रबरटोपी र्ापरून केलेले श क्रसेचन. 

 
आकृती ३४ : गिाशयग्रीर्ा मागाि र्ीयाचे सरळ इजेंक्शन देऊन केलेले श क्र सेचन. 

४) गिाशयग्रीर्चे्या अिंरम खािभन आि प्रर्हेशनी घालभन सरळ गिाशय ग हेमध्ये र्ीयाचे इंजेक्शन 
देिे (आकृिी ३५). हा प्रकार ज्या काही थोड्या रो्यािं सिि फार थोड्या प्रमािाि बीजप्रसर् श्लेष्ट्मा 
असिे अशा रो्याकंरिा राखभन ठेर्िाि. 
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आकृती ३५ : गिाशय ग हेि सरळ इंजेक्शन देऊन केलेले श क्रसेचन. 

 
अंिःगिाशयग्रीर्ा ककर्ा अंिःगिाशय पद्धिीि कमालीची अप िी पाळिे आगत्याचे असिे. 
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प्रकरि १५ वे. 
 

दुःसांभोग 
(Dyspareunia). 

 
जर पहहल्यापासभनच संिोग द ःखद होि असेल िर त्याला ‘मभलिभि द ःसंिोग’ (Primary) 

म्हििाि, पि जर स रर्ािीला द ःखद नसिा प ढे द ःखद व्हार्यास लागला िर त्याला ‘अन षंहगक 
द ःसंिोग’ (secondary) म्हििाि. मभलिभि द ःसंिोगाि, हेच फक्ि एक लक्षि असिे र् याच कारिाकहरिा 
डॉक्टरचा सल्ला हर्चारला जािो. पि अन षंहगक द ःसिंोगाि याच बरोबर आिखीही काही लक्षिे हदसभन 
येिाि. मभलिभि द ःसंिोगाच्या प ष्ट्कळशा रो्यािं योहनम खाशी (introitus) हशश्न आि जािाना फार त्रास 
होिो, िर अन षंहगक द ःसिंोगाि संिोग काली ककर्ा त्यानंिर योनीम खाशी ककर्ा ओटीपोटाि र्देना 
होिाि. 

 
मूलभूत दुःसांभोग  

 
ही अहिद ःखद स्स्थिी असभन त्याम ळे नर्राबायकोच्या पे्रमाि हर्घ्न हनमाि होिे. काहीि जािज 

पणरवधशन व्यंगे (congenital developmental abnormality) असिाि र् त्यार्र इलाज करार्यास पाहहजो 
पि प ष्ट्कळ रो्यािं मभलाधार र् ग द उन्नमनी स्नायभ (Perineal and levatorani muscles) याचं्या एकदम 
होिाऱ्या आक ं चनाला एकादे मानहसक कारि कारिीिभि असिे. 

 
जन्मबल प्रवृत्त व्यांगे : हे दोष योहनपटल, योहन ककर्ा गिाशयग्रीर्ा या स्थानी असिील. योहनपटल 

हे हछद्र रहहि ककर्ा जाड र् दाबाला न ज मानिारे (resistant) असेल. अशा पहरस्स्थिीि जर योनीि 
र्ारंर्ार इंहद्रय घालण्याचा प्रयत्न केला िर र्देना होऊ नयेि म्हिभन योहनसंकोचक्षमिा (vaginismus) 
हनमाि होिे. याकहरिा योहनपटलार्र शस्त्रहक्रया करिे जरूर असिे. पि िरीही प ष्ट्कळ काल ही 
योहनसकंोचक्षमिा कायम राहािे र् यार्र मानसोपचाराची जरूरी असिे. 

 
योणन अणववरता (atresia) ककर्ा आख ड आर्ळ योहन (यौर्नकाली रृ्हद्ध न झाल्याम ळे) ही 

महतर्ाची कारिे होि. जर सबंध योहनिर उिा पडदा असेल िर इहंद्रयाच्या आि जाण्यास अडथळा होिो 
र् िो कापभन टाकार्यास पाहहजे. पि जर पडदा अधवर्ट असेल िर िसा त्रास होि नाही. 

 
जातज लांबायमान गभांशयग्रीवा (congenital Elongation of cervix) : काहीर्ळेा गगाशयग्रीर्ा 

जर्ळ जरळ संप िव योहन इिकी लाबं असिे र् त्याम ळे सिंोगास अडथळा होिो र् र्देना होिाि. 
 
योणनसांकोंिक्षमता (Vaginismus) : प ष्ट्कळशा ंरो्यािं कोििेही स्थाहनक कारि हदसभन येि नाही 

िरीही स्नायभचंा संकोच झाल्याम ळे संिोग करिे फार कठीि जािे. अशा हस्त्रया अत्यिं हित्रया र् िार्नार्श 
स्र्िार्ाच्या (of a nervous temperament) असिाि. पि काहींचा हा स्र्िार् द ःसंिोगाम ळे बनिो. काही 
िर इिक्या संर्देनाक्षम होिाि की न सिे योहनबाह्यिागाजर्ळ जरी इंहद्रय आले, न सिा संिोंगाचा प्रयत्न 
केला गेला, िर न सत्या म लाधार स्नायभंचाच िीव्र संकोच होिो असे नव्हे िर हनिंब (buttocks), माडं्या र् 
पाठ याचं्या स्नायभंचेही िीव्र संकोच होिाि. िी माडं्या घट ट आर्ळभन धरिे, हनिंब र्र उचलिे र् पाठीचे 



 

 

अनुक्रमणिका 

धन ष्ट्य करिे. अशा रो्यािं त्याचंी िपासिी करण्यास य स्क्ि र् हचकाटी लागिे र् अशा हस्त्रयािं त्यानंा 
त्याच्या स्र्िःबद्दल हर्श्वास र्ाटल्याहशर्ाय औषधोपचाराचा उपयोग होिे फार कठीि असिे. 

 
योहनसकंोचक्षमिेचे प ष्ट्कळर्ळेा िीहि हे कारि असल्याम ळे, रो्यार्र मानसोपचार करार्यास 

पाहहजेि. त्याचबरोबर योहनम खही योहनहर्स्िारक घालभन हर्स्िृि करार्या पाहहजे. योहनम ख हर्स्िार 
करिाना फार काळजी घ्यार्यास पाहहजे योहनम ख हर्स्िार िभल न देिा पि फार आस्िे आस्िे करार्यास 
पाहहजे. कारि रो्याच्या मनािील संिोगाबद्दलची िीिी नाहहशी करार्याची असिे. हा हर्स्िार करिाना 
स रर्ािीला ‘फेन्टॉन ग्रीर्ा हर्स्िारकांचा (Fenton’s cervical dilators) उपयोग करार्ा, र् प ढे योहनम खाि 
दोन बोटे सहज आि जािील इिपयिंि क्रमर्ार योहनम ख हर्स्िारकाचंा उपयोग करून योहनम ख हर्स्िार 
करार्ा. 

 
िपासिीि संकोच उत्पन्न करिारे एकादे हर्दर (a fissure) ककर्ा व्रिासारखे स्थाहनक कारि 

हदसभन आल्यास त्यार्र उपचार करार्ा र् संिोग िात्प रिा बंद ठेर्ण्यास सागंार्.े हे हर्दर ककर्ा व्रि प्रथम 
संिोगाच्या र्ळेी हनमाि होिाि. र् हित्रया हस्त्रयािं हे व्रि बरे झाल्यार्रही र्देनाबंद्दलची हििी कायम 
राहािेच. काहीर्ळेा नर्ऱ्याच्या संिोगहक्रयेच्या अज्ञानाम ळे र्देना र् कष्ट संिोग होिो. त्याम ळे त्याच्या 
बद्दलची माहहिी र् संिोगाची आसने याबद्दल माहहिी द्यार्यास पाहहजे. 

 
अनुषांणगक दुःसांभोग  

 
योहनबाह्यिाग, योहन ककर्ा कहटगि इहंद्रयािं या प्रकारच्या संिोगाचे एकादे कारि हदसभन येिे. 

प ष्ट्कळशा रो्यािं संिोगकाली ककर्ा थोड्या कालानंिर ओहटपोटाि ककर्ा योनीच्या र्रच्या िागाि र्देना 
होिाि. 

 
योहनबाह्यिागाि असिारी कारिे : बाथोहलन गं्रथीचा हर्द्रहध ककर्ा सद्रर् गं्रथी (abscess or 

cyst), फाटलेले हर्टप (torn perineum) हशर्ल्यानंिर हनमाि झालेला िापदायक व्रि (painful scar), 
मभत्रप्रसेक मासं रृ्हद्ध (urethral caruncle), र् योहनम खाशी असिारे पीडनाक्षम व्रि. 

 
अर्घड प्रसभहि नंिर (difficult-child birth) हनमाि झालेली आर्ळयोहन (stenosis of the 

vagina) हे प ष्ट्कळ र्ळेा ं हदसभन येिारे कारि होय. जर योहन र् हर्टप यांचा फार प्रमािाि नाश झाला 
असेल, िर त्याचंी डागड जी करिाना योहनम ख (introitus) र् योहन आर्ळ होिे अपहरहायव असिे. 
 

द सरे सर्वसाधारिपिे हदसभन येिारे कारि म्हिजे रजःकपडाची ड्लस कप्प्याि होिारी 
स्थानभ्रंशिा, मग त्याबरोबर गिाशयाचे पिाद्विवन असो र्ा नसो. हचरकारी बीजर्ाहहनी-रजःकपडशोफ र् 
कहटगि गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा याम ळे द ःसंिोग होिो. कारि पाठीमागच्या र् बाजभच्या कप्प्याि 
पीडनाक्षम असे एकमेकानंा हचकटलेले गठठे असिाि. त्याच प्रमािे गिाशयाचे घट ट बसलेले िािंर्ाब वद 
ककर्ा रजःकपडाच्या सद्रर्गं्रथीम ळेही द ःसंिोग होिो. 

 
शस्त्रहक्रया – योहनम ख रंूद करण्याकहरिा शक्य हििकी शस्त्रहक्रया टाळार्ी. शस्त्रहक्रया करार्याची 

असेल िर त्याि हर्टप मध्यार्र उिा कापिाि र् आडर्ा हशर्िाि. छेद, िगाजंली (fourchette) पासभन िो 
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उत्तल ग दसमाक ं चक स्नायभच्या (superficial anal sphineter) थोड्या र्रपयिंि घेिाि. त्र्चा, पि 
योहनकिि, मभलाधार कपड आहि उन्नमनी स्नायभ हर्िागिाि. छेद घ्यार्याचा िो खोल पयिंि र् प रेसा 
घ्यार्यास पाहहजे, नाहीिर हशर्ल्यानंिर याचा जेर्ढा फायदा व्हार्यास पाहहजे, िेर्ढा िो होि नाही. 
त्र्चा र् पि योहनकिि थोड्या अिंरापयिंि अलग करिाि, आहि जखम आडव्या घािलेल्या हनत्तल आहि 
उत्तल अशा खंहडि टाक्याचं्या (deep and superficial interupted stitches) रागंानंी हशर्िाि. 

 
शल्यहचहकत्सा ही र्देनाय क्ि िगच्छेदन ककर्ा मभलाधार द रुस्िीच्या क्षिहचन्हाकंरिा 

(perineorrhaphy scars) करार्ी. याि र्देनाय क्ि क्षिहचन्साचा पाचर र्जा (wedge-shaped) च्छेद 
घेिाि. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि १६ वे. 
 

स्त्रीरोग णिणकत्सेतील मानसशास्त्रीय णविार 
(Psychological considerations in Gynaecological practice) 

 
अन िर्ाने प्रत्येक स्त्रीरोगिज्ञाला समजभन येिे की त्याच्या प ष्ट्कळ रो्यािं काहीर्ळेा हदसभन येिारी 

लक्षिे शरीराच्या एकाद्या हर्कृिीर्र अर्लंबभन नसिाि. ही शक्यिा आहे की शहरराच्या इंहद्रयारं्ाटे, 
हर्शषेिः मभत्रजनन मागे स्त्रीचा मानहसक र् सामाहजक िाि दशवहर्ला जाि असेल. 
 

हे जर्ळजर्ळ गृहहि धरले गेले आहे की आध हनक जीर्नाचा िाि र् द सऱ्याचं्या अपेक्षानंा 
उिरण्याची सिि करार्ी लागिारी धडपड ही प्रत्येकाला चागंल्या प्रकारे साधिे असे नव्हे. एका बाजभला 
आपल्या मानाप्रमािे र्ागण्याची इच्छा र् द सऱ्याबाजभला पहरस्स्थिी, क ट ंबाची ठेर्ि (family set up), 
समाजाच्या प्रथा र् नीहि याम ळे आपिास हर् ेिसे र्ागिा न येिे या याम ळे मनाि जो झगडा स रू होिो 
त्याम ळे मनाचे स्र्ास्र्थय हबघडिे, र् मनार्र िाि पडिो. या रो्याला हा िाि काहीशी कचिा, मन एकाग्र न 
होिे, थकर्ा र्ाटिे, बेचैनी, झोंप न लागिे या स्र्रूपाि िासिो ककर्ा िाि अशा प्रकारे न िासिा, िो 
हििी (phobia), छळिे, ककर्ा ज लभम या स्र्रूपाि दशवहर्ला जािो. काहीर्ळेा हा िाि पभिवपिे शाहरहरक 
लक्षिाचं्या स्र्रुपािही हदसभन येिो, मग चेिा-स्नाय ससं्था (neuromuscularsystem) ककर्ा संर्देना 
संस्था हर्कहरि होऊन अपिंत्रकाच्या (hysteria) स्र्रूपाि दृ्गोचर होईल. 

 
हे प्रकरि मात्र, ज्या हर्कारािं रो्याला िाि िासि नाही पि िो िाि काहयक लक्षिादं्वारे 

(somatic manifestations) प्रकट होिो, अशा बाबींच्या हर्र्रिासाठी योहजले आहे. म्हिजे रोगी 
स्त्रीरोगिज्ञाकडे जािो िो उघड कचिेची व्यथा घेऊन न जािा, िो प्रजोत्पदनाच्या एकाद्या इंहद्रयाची िक्रार 
घेऊन जािो. थोडक्याि म्हिजे मानहसक झगड्याि जो मनार्र िाि हनमाि होिो, िो जननेंहद्रयाचं्या द्वारे 
प्रकट केला जािो. 

 
लहान म लीच्या मनाि, हिचा िाऊ, च लि िाऊ ककर्ा इिर म लगे याचं्या बद्दलची एकप्रकारची 

थोडीशी मत्सराची िार्ना असिे र् हिच्या मनाि एक प्रकारचा न्यभनगंड हनमाि होिो र् हिच्या बाहलश 
कल्पनेला असे र्ाटिे की आपल्याला हशश्न नाही म्हिभन, नाहीिर आपि आपल्या िार्ासंारखे असिो. 
फ्राईडच्या म्हिण्याप्रमािे, हा हशश्न मत्सर, म लीच्या मनोकलग हर्कासाि (Psychosexual 
development) सामान्यिः अगदी खोलर्र रुिलेला असिो. याम ळे हिच्या मनाि प रुषाबंरोबर स्पधा 
करार्याची इच्छा होिे ककर्ा त्याचंी बरोबरी करण्याची इच्छा होिे र्ा शरे्टी स्त्रीत्र्ािच असिारी 
असाहाय्यिा र् गौित्र्ाची िार्ना हनमाि होिे. 

 
हर्हशष्ट समाजाि स्त्रीला गौि लेखिे ककर्ा म लगा म्हिजे िाडंर्ल र् म लगी म्हिजे एक मोठी 

जबाबदारी असे समजण्याची जी प्रथा पडभन गेली आहे, त्याम ळे म लाकडे र्ाजर्ीपेक्षा ज्यास्ि लक्ष हदले 
जािे र् त्यामानाने म लीकडे प ष्ट्कळसा कानाडोळा केला जािो, र् मग िरूि म लीच्या मनाि चीड येण्याचा 
संिर् असिो. याचेम ळे प रुषाबंरोबर सिि स्पधा करण्याची इषा हनमाि होिे ककर्ा हिच्या मनाि न्यभनगडं 
हनमाि होिो. 
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जर िरूि म लगी हिच्या आईला ककर्ा आईच्या हठकािी असिाऱ्या क ट ंबािील स्त्रीला हमळिाऱ्या 
र्ागि कीबद्दल असंि ष्ट असेल, िर हिच्या मनाि मािृत्र्ाबद्दल ककर्ा सामान्यिः स्त्रीत्र्ाबद्दल एक प्रकारची 
घृिा हनमाि होण्याचा सिंर् असिो. म लीच्या मनाि असेच हर्चार हशरले, िर िी आपले किवव्य चागंल्या 
प्रकारे पार पाडभ  शकिार नाही. 

 
अशा प्रकारे, ज्या हस्त्रयािं आपल्या आय ष्ट्याच्या कायाबद्दल मानहसक झगडा चालभ  असिो, अशािं 

काहयक लक्षिे (somatic expressions) ही स्त्रीत्र्ाच्या हचन्हाशंी, म्हिजेच जननयंत्राशी हनगहडि 
असिाि. 

 
दर महहन्याला बीजप्रसर्चक्र हे होरमोन च्या हनर्ममिीशी हनगहडि असिे. या होरमोन चा उपयोग 

स्त्रीला आपले मािृत्र्ाचे कायव बरोबर चालार् ेएर्ढ्या कहरिा होि असिो. बीजप्रसर्ाबरोबर प्रोजेस्टेरॉन 
हनमांि होिे, र् त्याचेम ळे गिाशयाि गिाचे पाय रोंर्भन त्याची र्ाढ व्हार्ी म्हिभन गिाशयाची ियारी केली 
जािे. िसेच, याचेम ळे मािृत्र्ाकहरिा हिची मानहसकही ियारी केली जािे. काहीर्ळेा, आिवर्ापभर्ी याचेम ळे 
हिच्या मनःस्स्थिीि बदल होिो. काहीसा हचडखोरपिा येिो र् ज्याला आिवर्पभिव िाि म्हििाि, त्याचीही 
लक्षिे हदसार्यास लागिाि. जर बीज स फहलि झाले नाही िर आिवर्चक्राची द सरी अर्स्था स रू होिे. 
ईस्रोजेनम ळे आिवर्चक्राची स रर्ाि होिे, र् परि बीजप्रसर् होईपयिंि हा िाि कमी होिो. या प्रोजेस्टेरॉन 
र् ईस्रोजेन या दोन्ही अर्स्था, स्त्रीच्या आय ष्ट्याि सामान्यिः यौर्नारंिापासभन िो आिवर्हनर्ृत्तीपयिंि चालभ 
राहािाि. पि काहीर्ळेा िार्नात्मक कारिाम ळे शहररहक्रयात्मक हबघाड होिो, र् त्याम ळे मग स्त्रीरोगाि 
सामान्यिः हदसभन येिाऱ्या मनःकाहयक हर्कृहि (Psychosomatic disorders) हनमाि व्हार्यास लागिाि. 

 
स्त्रीरो्यािं सामान्यिः हदसभन येिाऱ्या मनःकाहयक हर्कृहि या म ख्यत्र्केरून १) रहिस ख 

हमळहर्ण्याची असमथविा (थंडिा– frigidity), २) आिवर् हर्कृिी (disturbances of menstruation), ३) 
शे्विप्रदर, ४) र्धं्यत्र्, ५) गिवधारिािास (Pseudocyesis), ६) योहनबाह्य िागाचे हठकािी कंड, ७) कंबर 
द खी र् ओहटपोटाि द खिे, याचं्याशी हनगहडि असिाि. या मनःकाहयक हर्कृिीहशर्ाय स्त्रीरोगिज्ञाला 
आिखी दोन प्रकारच्या मनोहर्क्षीस्प्ि (Psychosis) हदसभन येिाि, र् या (अ) गरोदरपिा र् प्रसभहि आहि 
(ब) आिवर्हनर्ृहत्त, याशी हनगहडि असिाि. 

 
१ थांडता, कामोत्तजेािी असमथशता 

(incapacity to obtain orgasm, frigidity) 
 
सामान्यिः प रुषापेक्षा हस्त्रयािं, कलग र्ा मथैभन याबद्दल न बोलण्याची ज्यास्ि प्रमािाि बंदी घािली 

जािे. एकाद्या िरूि म लीने कलगाबद्दल हजज्ञासा दाखहर्िे हे अहनष्ट समजले जािे, र् त्याम ळे प ष्ट्कळ र्ळेा 
याबद्दल हिच्या मनाि हिरस्कार हनमाि होिो. ल्नानंिरही प ष्ट्कळशा हस्त्रयािं याबद्दलचा हिरस्कार काढभन 
टाकिे फार कठीि जािे, कारि ल्नाम ळे संिोगाला सामाहजक प्रहिष्ठा हमळिे पि संिोगाबद्दलच्या 
मनोरै्ज्ञाहनक स्स्थिीि मात्र फरक होि नाही. त्याम ळे सामान्यिः ल्नानंिर थोड्या हदर्सािं कमी अहधक 
प्रमािाि थांडता असिे. जर कोित्याही प्रकारचे शारीहरक व्यंग नसेल, िर थंडिा ही संिोगाबद्दलची, 
जाििा र्ा अजाििा दशवहर्लेली चीड होय, मग त्याची कारिे मनोरै्ज्ञाहनक ककर्ा सामाहजक असिील. 
मनोरै्ज्ञाहनकदृष्ट्ट्या हे प रुषाबंद्दलचा मत्सर दशवहर्िे ककर्ा हशस्नाम ळे त्याचं्या शहरराला इजा होईल अशी 
हििी दशवहर्िे. जी म लगी आपिाला प रुषापेक्षा गौि लेखिे, हिला संिोग हे प रुषाचें एकप्रकारचे स्त्रीर्रील 



 

 

अनुक्रमणिका 

आक्रमि होय असे र्ाटिे. अशा प्रकारे थंडिा, ही स्त्रीची हिच्या पहिबद्दलची एकप्रकारची जाििा र्ा 
अजाििा अप्रीिी होय. िथाहप, जर पहि यो्य असेल, र् हिला कजकभ न घेण्यासारखे त्याचे यो्य व्यस्क्ित्र् 
असेल र् त्याचे जर्ळ प रेसे कसब र् चाि यव असेल, िर िी स्त्री या मनोरै्फल्यामधभन हळभहळभ बाहेर पडिे र् 
संिोगाचे सौख्य उपिोगण्यास पिीबरोबर सहिागी होिे र् हिचा आनंदही हिच्या पिीबरोबरच पराकोटीला 
पोहोचिो. ज्यार्ळेी पहि र् पत्नी याचंा संिोगाचा परमोच्च क्षि एकाच र्ळेी येिो, त्यार्ळेी संिोग दोघानंाही 
स खार्ह होिो. पि हस्त्रयािं हा परमोच्च क्षि न गाठंण्याच्या हनरहनराळ्या पायऱ्या हदसभन येिाि. १) 
संिोगापासभन अहजबाि आनंद न र्ाटिे, २) संिोगाि आनंद र्ाटिे पि परमोच्च क्षि न गाठिे, ३) द ःखद 
संिोग (द ःसंिोग) ककर्ा योहनसकंोचक्षमिा (vaginismus), याि योनीि संकोच येि असल्याम ळे 
संिोगाला स्त्रीकडभन सहक्रय अडथळा होिो. 

 
योहनकलग ककर्ा योहन उते्तजीि केल्यास हे रहिस ख (orgasm) हमळण्याचा संिर् असिो. काही 

हस्त्रया प रुषािंील हस्िमथै नाप्रमािेच याहनकलग चोळभन रहिस ख हमळहर्िाि र् हे त्यानंा इिके स खार्ह 
र्ाटिे की त्यानंा योहन उते्तहजि करण्याची हार् नसिे. त्याम ळे त्यानंा संिोगाचीही इच्छा नसिे र् संिोगाि 
पिीला हनराशा करण्यािच त्यानंा आनंद होिो. 

 
योहन उते्तजन हे मज्जारज्जभ र् मेंदभ यािंील कें द्राशी हनगहडि असिे र् त्याम ळे योहनसंकोच होऊन 

न सिाच िाि कमी होिो असे नव्हे, िर त्यायोगे समाधान होऊन िृप्िी होिे र् स ख र्ाटिे. जरी हे ज्यास्ि 
समाधानकारक असले, िरी संिोगहक्रयेि दोन्हीही व्यस्क्िंना शाहररीहरक र् मानहसक एकाच र्ळेी इच्छा 
व्हार्यास पाहहजे. कारि हिच्या स्र्िःच्या अंिरमानहसक झगड्याम ळे (intraphychic conflicts) ककर्ा 
जर हिचा पहि सापेक्षपिे नप ंसक असेल ककर्ा िो हिला प रेप रपिे उते्तहजि करीि नसेल र्ा पत्नी 
संिोगपभर्व चाळ्यानंी संिोगाला पभिवपिे ियार होईपयिंि पहिला थाबंिर येि नसेल, िर स्त्रीला अधवर्ट 
संिोगस ख हमळेल, पि िी परमोच्च कबदभ गाठ शकिार नाही. काही रो्यािं अडथळ्याम ळे संिोग 
द ःखदायक होिो. संिोगहक्रयेहर्रुद्ध हनस्ष्ट्क्रय अडथळा, ककर्ा योहनसंकोचार्ाटे होिारा सहक्रय अडथळा, 
याम ळे योहन संकोचक्षमिा हनमाि होिे. 

 
योहनसकंोचक्षमिा ककर्ा योनीच्या स्नायभिं होिारे अनैस्च्छक संकोच हे प ष्ट्कळर्ळेा मानहसक 

कारिाम ळे होिाि. मलेॅसनच्या (Malleson) म्हिण्याप्रमािे ज्याप्रमािे डोळ्याच्या जर्ळ एकादा धभहलकि 
आल्यास जशी चटकन डोळ्याची उघडझापं होिे, िसे याि होिे. यािील काही हस्त्रया लहानपिीच एहनमा 
ककर्ा र्र्मिका म ळे (suppositories) उपग द ककर्ा योहनर्देना संर्देनाक्षम झालेल्या असिाि. उपग द, 
योहन, र् मभत्रपे्रसक िोंडे ही मभळ अर्स्करापासभन (original cloaca) हनमाि होि असल्याम ळे, जर म लीने 
लहान र्याि उपग द र्देना अन िर्ल्या असिील, िर या हिन्ही इंहद्रयापंकैी कोििेही एकादे उते्तजीि 
केल्यास िशाच प्रकारच्या र्देना िासिाि. मलेॅसनचे म्हििे की योहनसंकोचक्षमिेच्या प ष्ट्कळशा रो्यांि 
लहानपिी झालेला कहट आघाि (pelvic trauma) हेच कारि असिे. हा संिोग हर्रुद्ध बचार् असिो र् 
इिर प्रकारच्या थंडिे प्रमािे गरोदरपिाची िीहि र्ा पहिबद्दलची अप्रीहि याशी हनगहडि असिे. 
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२. आतशव णवकृणत 
(Disturbances of Menstruation.). 

 
आतशवपूवश ताि (Premenstrual Tension) : आिवर् हे स्त्रीत्र्ाचे हचन्ह असल्याम ळे, हिच्या मनाि 

जर सासं्कृहिक ककर्ा सामाहजक दृष्ट्ट्या गौित्र्ची िार्ना खोल दृढ झालेली असेल, िर त्याम ळे आिवर् 
हर्कृहि हनमाि होण्याचा सिंर् असिो. जरी आिवर् हे, प्रोजेस्टेरॉन अर्स्था र् ईस्रोजेन अर्स्था, अशा 
चक्राकार पहरर्िवनाने (cyclical changes) आपोआप हनयंहत्रि केले जाि असले, िरी प ष्ट्कळ 
कायवकत्यांनी असे दाखर्भन हदले आहे की या कालचक्रार्र मनोहर्काराम ळे पहरिाम होिो. मग त्याची 
लक्षिे (clinical expression) ही आिवर्पभर्व िाि, अनािवर्, द ःखािवर् ककर्ा अत्यािवर् या स्र्रूपाि दृ्गोचर 
होिाि. 

 
प ष्ट्कळशा कायवकत्यांनी असे दाखर्भन हदले आहे की स्त्री ही िार्नोत्कटिेि ईस्रोजेन अर्स्थेपेक्षा 

प्रोजेस्टेरॉन अर्स्थेि अगदी हनराळी असिे. प्रोजेस्टेरॉन अर्स्थेि िी शारीहरक दृष्ट्ट्या र् मानहसकदृष्ट्ट्या 
मािृत्र्कारिा ियार होि असिे, र् काही प्रमािाि िाि, हचडखोरपिा, शीर आकोपीपिा, बेचैनी हदसभन येिे 
र् काही रोगी िर रडार्यास लागिाि. त्यानंा खोटी िीहि र्ाटिे, हखन्निा र्ाटिे र् काहीर्ळेा त्या हर्हचत्र 
र्ागार्यास लागिाि. (Psychotic behaviour). हिचे घर ककर्ा हिचे काम यासबंंधी म्हिजेच पत्नी र् मािा 
या दोन्ही िभहमकािं हिला समन्र्य साधिा न आल्याम ळे होिे, र्ा होरमोन च्या कायाि हबघाड झाल्याम ळे 
ककर्ा मानहसक र् होरमोन या दोन्ही कारिामं ळे असे होिे याचेबद्दल स्पष्ट कल्पना आलेली नाही. असे 
स चहर्ले जािे की होरमोन चा समिोलपिा हबघडल्यास हर्द्य ि हर्श्लष्ट्य (electrolyte) र् द्रर् यािं फरक 
पडार्यास लागिाि, र् अहनच्छार्िी मज्जाससं्थच्या (autonomic nervous system) प्रहिहक्रयेि हबघाड 
व्हार्यास लागिाि. बह िकरून याम ळेच मानहसक फरक (Psychic changes) होिाि र् शरे्टी या 
हर्कृहि हनमाि होिाि. 

 
पि लक्षाि ठेर्ण्यासारखी गोष्ट अशी की, आिवर् स रू झाल्यार्र यािंील प ष्ट्कळ हस्त्रया, द सऱ्या 

बीजप्रसर्ापयिंि मभळपदार्र आल्यासारख्या होिाि. 
 
अनातशव : जरी ऋि स्त्रार् (menstruation) ही शाहररीक हक्रया असली, िरी द सऱ्या जागहिक 

य द्धाि असा अन िर् आला की संिोगाची ककर्ा मािृत्र्ाची िीहि ककर्ा िीव्र इच्छा याम ळे अनािवर् होिे र् 
यार्रून मानहसक झगडे र् आिवर् हर्कृहि याचंा संबधं हदसभन येिो. असे स चहर्ले जािे की अनािवर् हे 
पोषिहर्षयक हबघाडापेक्षा (nutritional disturbances) मनोहर्काराशी (emotional disturbances) 
ज्यास्ि हनगहडि आहे. 

 
दुःिातशव : हा हर्कार यौर्नारम्िाच्या स मारास फार प्रमािाि हदसभन येिो, र् हळभहळभ नाहहसा 

होिो, शारीहरक व्यंगामळे हा हर्कार होण्याची शक्यिा असिे, हे जरी खरे असले िरी प ष्ट्कळ रो्यािं 
कोििेही व्यंग हदसभन येि नाही. हस्त्रत्र्ाबद्दलचे झगडे (conflicts around feminity) प्रहिकात्मक दृष्ट्ट्या 
र्देना य क्ि आिवर्, म्हिजे द ःखािवर् या स्र्रूपाि हदसभन येिाि. 

 
अत्यातशव (Menorrhagia) : सर्वसाधारि समज असा आहे की अत्यािवर् हे अंिःस्त्रार्ी गं्रथींच्या 

स्त्रार्ाचा समिोलपिा नाहहसा झाल्याम ळे होिे. मानहसक िािाम ळे चेिा–होरमन चेिनेला 



 

 

अनुक्रमणिका 

(neurohormonal disturbances) अंिःस्त्रार्ी गं्रथी प्रहिसाद देि असल्याम ळे काही रो्यािं िरी अत्यािवर् 
हे मनोजाि (psychogenic) असार्.े हमलरच्या म्हिण्याप्रमािे त्याच्या आिवर्ाच्या रो्यापंैकी प ष्ट्कळसे 
रोगी मनोजाि र्गािील होिे. जरी मनोजाि अत्यािवर् सर्वसाधारिपिे हदसभन येि असले िरी सर्वसाधारि 
समज असा आहे की अशा प्रकारचे रोगी काही बहभसंख्य नसिाि. ब्लेकलेचे म्हििे असे की ज्या 
अत्यािवर्ाच्या रो्याि गिाशयाची अंिःत्र्चा नेहमी सारखी असिे, अशािं अत्यािवर् हे मनोजािं प्रकारचे 
होय र् अशाि मानसोपचाराचा चागंला उपयोग होिो. ओ’नील (O’Neil) याने मनोजाि अत्यािवर्ा कहरिा 
३ कसोट्या र्ापरल्या. १) यो्य शारीहरक हर्काराचा (organic lesion) अिार्, २) मानहसक िािाचा 
प रार्ा, र् ३) माहनसक िाि र् लक्षिाचंी स रर्ाि आहि रोगाची र्ाढ यािंील संबधं. त्याच्या १२ रो्याचं्या 
माहलकेिील मानसोपचारानंी ७ रोगी पभिवपिे मभळ स्स्थिीर्र आले, २ प ष्ट्कळ स धारले पि नर्ीन 
िािाखाली परि हर्कार उद िर्ला, र् २ रो्यािं रक्िस्त्रार् प ष्ट्कळ कमी झाला. 

 
िेतप्रदर (Leucorrhocza) : प ष्ट्कळशा श्वेिप्रदराच्या रो्यािं कोििाही काहयक हर्कार हदसभन 

येि नाही. िेव्हा यािील काही रो्यािं िरी त्याचे कारि मानहसक झगड्याि असण्याची शक्यिा असिे. 
सामन्यिः रहिस खाम ळे मानहसक र् शारीहरक िृप्िी हमळिे. पि एकाद्या स्त्रीला, हिच्या स्र्िःच्या मानहसक 
झगड्याम ळे ककर्ा हिच्या पिीच्या दोषाम ळे, उदा. सापेक्ष नप संकत्र्, समाधानकारक रहिस ख हमळाले 
नाही ककर्ा जर योहन ियार होऊनही कामिृस्प्ि (sexual gratification) बरोबर हमळिारे स ख (relief) 
द सऱ्या एकाद्या कारिाम ळे हमळाले नाही, िर सामान्यिः संिोगाच्या अत्य च्च क्षिाचे र्ळेी होिारा योहनस्त्रार् 
न होिा, योनीच्या अिंःत्र्चेच्या हचरकारी स्त्रार्ाहधक्याम ळे (chronic hypersecretion) सौम्य पि सिि 
स्त्रार् होि राहािो, र् त्याम ळे योहन रोगट होिे. त्याि स्थाहनक जंिभंम ळे अन षहंगक संसगव होऊन श्विेप्रदर 
हनरहनराळ्या रंगाचा होिो. त्याम ळे या श्वेिप्रदरार्रील उपचार न सिे योनीशी हनगहडि असिा कामा नयेि, 
(उत्तरबास्स्ि (douches), र्ड्या र्गैरे), िर रो्याचा सर्व दृष्टीने हर्चार करून उपचार करार्यास 
पाहहजे. 

 
वांध्यत्व : प्रत्येक स्त्रीरोगिज्ञाला र्धं्यत्र्ाचे असे रोगी हदसभन येिाि की पहि र् पत्नी यािं कोििीही 

शारीहरक हर्कृिी हदसभन येि नाही. जर स्त्रीच्या मनाि आपल्या पहिबद्दल िीव्र असंिोष असेल, िर र्धं्यत्र् 
येण्याचा संिर् असिो, ककर्ा प ष्ट्कळ हदर्स संिहिहनयमन केल्याम ळे काहीर्ळेा, याबरोबर असिाऱ्या 
लैं हगक हर्संर्ादाम ळे (sexual maladjustiment) र्ंध्यत्र् येण्याचा सिंर् असिो. काही हस्त्रयािं 
गिवधारिेबद्दल मानहसक झगडे, याचंा मानहसक र् चेिाहोरमोन चेिना याचं्या परस्परार्रील हक्रयेर्ाटे, 
पहरिाम होि असार्ा. मनाहसक झगड्याचंी हक्रया अधःचेिक (hypothalamus) र् शीषवस्थ गं्रथी याचें र्ाटे 
होऊन, जननगं्रथीपे्ररक (gonadotrophic) होरमोन र्र पहरिाम होऊन बीजप्रसर्ाि अडथळा येिो. असेही 
स चहर्ले जािे की माहनसक िािाम ळे बीजर्ाहहन्यािं अनैस्च्छक आर्गे येिाि (जसे दम्याि र्ाय र्ाहहन्यांि 
येिाि). र् त्याम ळे बीजाला सहजरीिीने गिाशयाि जाण्यास अडथळा होिो. खरोखर या गोष्टी म्हिजे 
होरमोनजन्य, जननगं्रथीपे्ररक होरमोन चा पहरिाम, ककर्ा चेिाजन्य (neuronal), बीजर्ाहहनीिील आर्गे, 
याम ळे होिाि ककर्ा द सरी काही यंत्रिा याला कारिीिभि होिे, हे हििके स्पष्ट झालेले नाही. परंि  र्धं्या 
रोगी मनोहर्श्लेषिाच्या (Psychoneurosis) उपचाराने बरे झाल्याचे दाखले आहेि. 

 
गभशधारिाभास (Pseudocyesis) : ज्या हस्त्रयानंा म ले नसिाि, अशा हस्त्रयािं सामान्यिः ही 

हर्कृहि हदसभन येिे. मनःचेिाहर्हक्षस्प्ि (Psychoneurosis) इिर लक्षिे ही सामान्यिः हदसभन येिाि. 
मनोहर्हक्षस्प्ि (Psychosis) हे, गरोदरपिाची िीव्र इच्छा ककर्ा अजाि चीड याबद्दलचे मानहसक झगडे 
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याचें स्स्थत्यंिर होय असे समजले जािे. फ्राईड याने गिवधारिािासाच्या २७ रो्याबंद्दल माहहिी देिाना, 
याच्या लक्षिानंा चार प्रकारचे हेि  कारिीिभि होिाि असे साहंगिले आहे. १. पिीचे पे्रम परि हमळहर्ण्याची 
इच्छा, २. गिवधारिा होिे हे हसद्ध करिे, ३. खेळगडी म्हिभन म लाची िीव्र इच्छा, ४. आत्मिाडनाची (self 
punishment) इच्छा. रो्याला िी गरोदर नाही हे सागंण्यापासभन काहीच फायदा नाही. हिला त्याचे 
काहीच महत्र् नसिे, त्याम ळे उपचार या दृष्टीने त्याचा काहीच उपयोग नाही. यािील प ष्ट्कळसे रोगी 
मानसोपचार ककर्ा सम्मोहनी हचहकत्सा (hypnotherapy) यानंी बरे होिाि. 

 
योणनबाह्य भागािे णठकािी कां ड (Pruritus Vulvae) : या प्रकारची कंड ही ज्याि लैं हगक हर्संर्ाद 

असिो (sexual maladjustment) अशाि हदसभन येिे. पहिबद्दल रै्रिार् सर्व साधारिपिे हदसभन येिो. 
प ष्ट्कळशा हस्त्रया कंडेचा स्र्रहि स खाकरिा (autoerotic pleasure) उपयोग करिाि. कारि त्यानंा 
संिोगाि रहिस ख हमळहर्िे जमि नाही. द सऱ्या शब्दाि सागंार्याचे िर, त्यानंा खऱ्या रहिस खापेक्षा या 
रत्यात्मक स खानेच (erotic pleasure) ज्यास्ि समाधान होिे. अशा प्रकारच्या हस्त्रयाचंी मानहसक ठेर्ि 
पाहभन, हर्टकॉर्रे (wittkower) याने त्याचे िीन सामान्य प्रकार पाडले, (१) ज्यानंा बेकायदेशीर झालेला 
संिोग, ककर्ा अशा संिोगा बद्दलचा हर्चार येिे हे दोषास्पद र्ाटिे, (२) ज्यानंा नर्ऱ्याबद्दल अप्रीहि 
असभनही त्याचेबरोबर संिोग करिे हे त्याचें किवव्य आहे असे र्ाटिे, र् (३) ज्यानंा संिोगस ख हमळि 
नाहीि अशा मथै नाि (sexual intercourse) रहिस ख हमळहर्ण्याची असमथविा र् त्याचबरोबर स्र्िःच्या 
पिीबद्दल, कळि र्ा नकळि र्ाटिारा रै्रिार्, याम ळे स्त्रीची स्र्रहिस ख हमळर्ण्याकडे ज्यास्ि प्ररृ्त्ती 
र्ळि जािे, त्याम ळे कंड हनमाि होिे. र् मग त्र्चा ज्यास्ि संर्देनाशील बनण्याचा संिर् असिो, र् 
त्र्चेच्या नाजभक रचनेि हबघाड होिो. याचेम ळे त्र्चा आिखीनच उते्तजनशील (irritable) बनिे, त्याम ळे 
कंडही र्ाढिे र् अशाप्रकारे दृष्टचक्र (vicious circle)हनमाि होिे. 

 
कां बर दुििे व कणट वेदना 

(Low Back pain And Pelvic Pain.) 
 
कंबर द खिे र् कहटर्देना ही हस्त्रयािं सर्वसाधारिपिे हदसभन येिारी लक्षिे होि. प्रत्येक र्ळेी 

याला मानहसक कारिेच कारिीिभि असिाि असे नव्हे, पि ज्या रो्याि ही लक्षिे असिाि, अशािं 
सामान्यिः इिरही मनस्िापजन्य लक्षिे अहिव्यक्ि होिाि. प ष्ट्कळ र्ळेा रो्याच्या कंबरद खीर्र शस्त्रहक्रया 
केली जािे, पि त्याचा काही उपयीग होि नाही. सामान्यिः ही प रुषाबंद्दलची ककर्ा सासभ र् निन्द 
यासारख्या क ट ंहबयाबंद्दल दबलेल्या रै्रिार्ाची अहिव्यस्क्ि होय. रोगी आपला दे्वष झाकण्याकहरिा 
अहिशय सौम्य र् इमानी असल्याचा िास हनमाि करिे. हिच्याकडभन अपेहक्षि केलेल्या कामापेक्षा िी ज्यास्ि 
काम करिे र् मग कंबर द खीची िक्रार करिे. मानहसक िाि र् थकर्ा याचे स्स्थत्यिंर र्देनािं होिे. ज्या 
रो्याि ही हर्कृहि असिे अशाि हचरकारी थकर्ा हदसभन येिो. द सऱ्यानंी आपिास सहानिभिी दाखर्ार्ी र् 
आपिाकंडे लक्ष द्यार् ेम्हिभन प ष्ट्कळशी लक्षिे ही मानहसक अस्स्थरिेची, शारीहरक प्रहिहक्रया म्हिभन हनमांि 
होि असार्ीि. ही आपिा स्र्िःला कोित्या प्रकारचे हनिवय घेिा येि नसल्याम ळे, द सऱ्यार्र अर्लंबभन 
राहाण्याची इच्छा दशवर्ीि असार्ीि. एकाद्यार्ळेी त्यानंा एकाद्या पहरस्स्थिीला यो्यप्रकारे िोंड देण्याची 
जेव्हा र्ळे येिे, त्यार्ळेी प ष्ट्कळसे रोगी ही लक्षिे िीव्र झाल्याची िक्रार करिाि (Krogger and Feaud). 
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णिणकत्सा 
 
जर सामाहजक र् मानहसक िािाचे महत्र् ओळखले गेले, िर स्त्रीरोगिज्ञाला आपल्या रो्यारं्र 

ज्यास्ि चागंल्या प्रकारे उपचार करिा येईल. रो्याची िपासिी करून कोििीही हर्कृिी जरी हदसभन 
आली नाही, िरी िज्ञाने असे धरून चालिा कामा नये की हर्कार मानहसक आहे र् रो्याला 
मनोरोगहचहकत्सकाकडे (Psychiatrist) पाठर्ार्यास पाहहजे. जरी रो्याि गरोदरपि, प्रसभहि ककर्ा 
आिवर्हनर्ृहत्त याबरोबर मनोहर्हक्षस्प्ि असली, िरी याचे हनदान लौकर झाल्यास, र् जरूर असिारी 
हचहकत्सा केल्यास यािील प ष्ट्कळशा रो्यानंा स्त्रीरोगिज्ञ ककर्ा प्रस हििज्ञ चागंल्याप्रकारे कह्याि ठेऊ 
शकेल. अथाि काही रोगी असे हमळिील की त्याचं्या बाबिीि मनोहर्कारिज्ञाचा सल्ला घेिे जरूरीचे असिे 
र् काही रोगी असेही असिाि की त्याचेंकडभन त्या स्त्रीरोगिज्ञाच्या उपचाराला यो्य प्रहिसाद हमळि नाही, 
र् त्यानंा मनोहर्कारिज्ञाच्या उपचाराला यो्य प्रहिसाद हमळि नाही, र् त्यानंा मनोहर्कारिज्ञाच्या हािीच 
सोपहर्िे चागंले. 

 
जर एकादा शारीहरक हर्कार (organic lesion) हदसभन आला िर त्याचा असा अथव नव्हे की 

सामाहजक र् मानहसक िािाबद्दल हर्चार करण्याची जरुरी नाही, कारि मनःकाहयक कायहचहकत्सा 
(Psychosomatic medicine) ही कायहचहकत्सेिील एक हर्शषेिा (speciality) नसभन, चागंल्या 
कायहचहकत्सेचा एक िाग आहे. याचे म ळे त्याला रो्यानंा चागंल्या प्रकारे जािभन घेण्यास मदि होिे असे 
नव्हे, िर त्यानंा मदि करण्याची त्याची पात्रिाही र्ाढिे. 

 
प ष्ट्कळर्ळेा रोगी आपल्या समस्याबंद्दल चकार शब्दही काढिार नाही, िर िी फक्ि आपल्या 

शारीहरक लक्षिाबंद्दलच बोलेल. िेव्हा स्त्रीरोगिज्ञाने रो्यचा हर्कार कसा र्ाढि गेला िे समजण्याच्या 
उदे्दशाने रो्याची संपभिव शारीहरक िपासिी करार्यास पाहहजे. रो्याला आपल्या आजाराबद्दल, ककबह ना 
हिला जर असे र्ाटि असेल, की हिच्या स्र्िःबद्दलही बोलभ  देिे ज्यास्ि चागंले. जरी िज्ञाला खात्री असली 
की रो्याला कोित्याही प्रकारची शारीहरक हर्कृिी नाही, िरी रो्याला आपले मन ख ले करू देिे चागंले. 
जरी डॉक्टरला स रर्ािीला, हे रो्याचे बोलिे फ कट र्ळे खािारे र् कंटाळर्ािे र्ाटि असले, िरी 
रो्याि कोििाही शारीहरक दोष हदसि नसिाही, रोगी अशा हनरहनराळ्या िक्रारी का करिो, हे समजभन 
घेण्यास त्याला मदिच होईल. याम ळे डॉक्टर र् रोगी यािं घहनष्ठ संबधं हनमाि होण्यास मदि होईल. 
कारि हिला असे र्ाटेल की आपला आजार जािभन घेण्याची डॉक्टरला फार कळकळ र्ाटि आहे. याि 
काही अडचिीही येण्याचा संिर् आहे, उदा. –रोगी आपल्या स्त्रीरोगहर्षयक लक्षिे ही मानहसक ककर्ा 
सामाहजक िािाम ळे आहेि हे मानर्ार्यास ियार होिार नाही. पि डॉक्टरने हे रो्यास समजाऊन 
सागंार्यास पाहहजे की सामाहजक र् मानहसक झगड्याम ळे हनमाि होिारी कचिा र् मानहसक िाि याचंी 
अहिव्यस्क्ि ही शारीहरक इहंद्रयाचं्या लक्षिारं्ाटे होिे. 

 
मानहसक कारिाचंा हर्चार केला, िरी त्याचा असा अथव नव्हे की रो्यार्र इिर हचहकत्सा करू 

नये. पि जर डॉक्टरची खात्री पटली की रो्याचा आजार हा मानहसक िािाम ळे आहे, िर डॉक्टरच्या 
मनाप्रमािे ज्या शस्त्रहक्रयाचंी जरूरी नाही, त्या टाळण्यास मदि होईल. 

 
रो्याला शारीहरक इंहद्रयाचं्या लक्षिाऐंर्जी हिच्या स्र्िःबद्दल बोलभ  देण्यास मदि करार्ी. पि िे 

हजिक्या सहजिेने र् सरळ सभचना न देिा करिा येईल हििके करार्.े जर डॉक्टरने स चहर्ले की या हिच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

िक्रारी या मानहसक आहेि, िर हिले िे आर्डिार नाही. कारि हिला असे र्ाटेल की डॉक्टराचंी अशी 
समजभि आहे की आपि हे सगळे ढोंग करीि आहोि, र् त्याम ळे जरी डॉक्टरला हे स्पष्ट हदसि असले, िरी 
िी ही गोष्ट स्पष्टपिे नाकारण्याचीच शक्यिा ज्यास्ि असिे. त्याम ळे स रर्ािीला डॉक्टरने हिला आपल्या 
लक्षिाबंद्दल बोलभ  द्यार् ेर् नंिर हिच्या स्र्िःबद्दल बोलभ  देण्यास उद्य क्ि करिे चागंले. पि हे करिाना हिला 
असे र्ाटिा ंकामा नये की हे आपि डॉक्टरने स चहर्ल्यार्रून बोलि आहोि. जरी िाि र् शारीहरक लक्षिे 
याचंा एकमेकाशंी संबधं आहे याची डॉक्टरला खात्री असली, िरी त्याबद्दल रो्याला बोलण्याची त्यार्ळेी 
जरुरी नाही. कारि स रर्ािीला िरी रो्याला सामान्यिः त्याकडे लक्ष र्धेल्याचे आर्डिार नाही. ज्यार्ळेी 
रो्याच्या मनाि डॉक्टरच्याबद्दल पभिव हर्श्वास हनमाि होिो, त्यार्ळेी िािाच्या संदिाि रो्याला 
लक्षिाचं्या अथाचे महत्र् समजभन येईल, र् लक्षिें नाहहशी करण्याकहरिा, िी स्र्िःच प्रयत्न करील. 
 

एकादा रोगी र् डॉक्टर याचं्याि चागंल्याप्रकारे नािे जमले की मग सभचना र् मन र्ळहर्िे याचंा 
र्ापर करार्यास हरकि नाही. 

 
िाि कारिाचंा (stress factors) अभ्यास र् हचहकत्सा ही फार कालहरि करिारी असल्याम ळे, 

जर डॉक्टर रोगी संबंध चागंल्या प्रकारे प्रस्थाहपि झाला असेल, िर अल्पकालीन मानसोपचार हचहकत्सा 
(short term psychotherapeutic measures) र्ापरून पहार्यास हरकि नाही, उदा.– मोहहनी 
हचहकत्सा (hypnotherapy), ककर्ा पेहनओथल (Peniothal) र् मेथेहड्रन (methedrine) देऊन रो्याजर्ळ 
बोलिे. जर खरोखरच स्त्रीरोगिज्ञाला याि आस्था र्ाटि असेल िरच त्याने ही हचहकत्सा करार्ी. नाहीिर, 
मनोरोगहचस्त्सकाकडेच सोंपहर्िे चागंले. कारि या कहरिा यो्य हशक्षि र् अन िर् लागि असिो. 

 
िरीही असे प ष्ट्कळ रोगी असिाि की त्याचं्यार्र र्र साहंगिलेल्या उपचाराचा काहीही उपयोग होि 

नाही. िेव्हा अशा रो्याचं्या बाबिीि, हिच्या रोगाला कारिीिभि असिाऱ्या हनरहनराळ्या कारिाचें 
मभल्यमापन करण्याकहरिा र् त्याचं्या हचहकत्सेकहरिा मनोरोगहचहकत्सकाचा सल्ला घेिे चागंले. 

 
औषधीय णिणकत्सा (Drug Therapy) : मानहसक िाि कमी करण्याकहरिा प्रशािंक औषधाचंा 

(tranquilizers) उपयोग होिो, र् जर स्त्रीरोगिज्ञाला र्ाटि असेल की रो्याच्या आजारपिाला मानहसक 
कारिे कारिीिभि होि असार्ीि, िर क्लोरडाय झपँॉक्साइड (chlordiazapoxied-Librium) मेप्रोबोमेटस 
र् क्लोरप्रोमोझाइन रायफ्ल्यभप्रोमहॅझन (Chlorpromazine triflupromazine), थाय ओहरडॅहझन 
(Thioridazine) सारख्या फेनोथायकझन सच्या लहान मात्रा-औषधाचंा फार चागंला उपयोग होिो. पहहली 
दोन हििकीशी हर्षारी नाहीि. फेनोथायहझनससारखी काही औषधामं ळे द सऱ्या काही प्रहिहक्रया (side 
reactions) उत्पन्न होिाि र् िी कमी ग िकारक असिाि, िर काहींच्याम ळे द सऱ्या काही प्रहिहक्रया 
ज्यास्ि असिाि पि िी ज्यास्ि ग िकारक असिाि. सर्वसाधारि हदसभन येिाऱ्या इिर प्रहिहक्रया म्हिजे 
मळमळ, र्ाहंि, त्र्चेर्र प रळ उठिे या होि. या कहरिा मात्रा लहान केल्यास प रे होिे. पि या व्यहिहरक्ि 
हदसभन येिारे िीव्र उपद्रर् म्हिजे कामला (jaundice), बाह्यहपरॅहमडपथ लक्षिमहलका (extrapyramidal 
tract syndrome) र् रक्ि हर्कृहि (blood dyscrasia). कामला फार क्वहचि हदसभन येिे. बाह्यहपरॅहमडपथ 
लक्षिमालीका ही केमहॅड्रन, पॅहसटेन, बेनॅहड्रल र्गैरे सारख्या औषधानंी हनयंत्रीि करिा येिे. क्वहचि 
याचं्याम ळे हनमाि होिाऱ्या रक्िहर्कृहि फार क्वहचि र्ळेा हनमाि होिाि, पि याकहरिा मात्र फार जोरदार 
उपचार करार्यास पाहहजेि. 
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मनोणवणक्षप्त 
(Psychosis). 

 
अ) गरोदरपि व प्रसूती यात णदसून येिारी मनोणवणक्षप्त : गरोदरपिाि काही थोड्या रो्यािं 

मानहसक आजाराची लक्षिे हदसभन येिाि. गरोदरपिापभर्ी जे रोगी पभिवपिे चागंले होिे अशािं ही लक्षिे 
हनमाि होण्याचा संिर् असिो. परंि  रो्यािं पभर्ी रोग झाल्याचे ककर्ा एकाद्या प्रकारच्या मानहसक 
आजाराचे ककर्ा हिच्या क ट ंहबयाि असल्याचे पभर्वरृ्त्त हमळिे. या प्रकारचा आजार प ष्ट्कळ र्ळेा 
गरोदरपिाच्या प ढच्या कालाि हनमाि होिो. याची स रर्ाि हनद्रानाश, हचडखोरपिा, कशािही मन न 
लागिे र् थकर्ा र्ाटिे याने होिे. काहीर्ळेा रो्याि हखन्निा हनमाि होिे, ककर्ा कु्षब्धमनःस्स्थती (manic 
excitement) र्ा िी र्स्ि स्स्थिीकडे पाठ हफरहर्िे. िी आपल्याच हर्चाराि म्न असल्यासारखी र्ाटिे, 
शभन्य दृष्टीने पाहिे र् हिला हर्भ्रम ककर्ा भ्रम होिाि. 

 
र्र साहंगिलेल्या हर्कृहिपेक्षा, प्रसभिीनंिर होिारी मनोहर्हक्षस्प्ि ही ज्यास्ि प्रमािाि हदसभन येिे. 

हर्कारक्षम (susceptible) हस्त्रयािं सभहिकाज्र्राम ळे (Puerperal sepsis) या हर्कार्रची शक्यिा ज्यास्ि 
प्रमािाि र्ाढिे. सामान्यिः प्रसभिीनंिर दहा हदर्स िे एक महहना या कालाि या हर्काराची स रर्ाि होिे. 
प्रसर्ोत्तर मनोहर्हक्षस्प्ि ही काहीर्ळेा प्रत्येक प्रसभिी नंिर परि परि होण्याची शक्यिा असिे. पि एकाद्या 
रो्याि मागच्या प्रसभिीनंिर मनोहर्हक्षस्प्ि हनमाि झाली, म्हिभन प ढच्या प्रसभिीनंिर होईलच असे िाहकि 
करिे धाडसाचे आहे. या हर्काराि लाक्षहिक दृष्ट्ट्या म ख्य िीन प्रकार पडिाि. १. हर्षारी संभ्रास्न्ि 
प्रहिहक्रया (Toxic confusional reaction), २. चक्रहर्हक्षस्प्ि प्रहिहक्रया (manic depressive reaction), 
३. हर्खंहडिमनस्किा प्रहिहक्रया (Schizophernic reaction). 

 
पहहल्या प्रकाराि रो्याची सर्वसाधारि प्रकृहि हनकृष्ट दजाची असिे, हिचे पोषि बरोबर झालेले 

नसिे. नाडी जलद चालिे ककर्ा िाप असिो. हिला गोंधळल्यासारखे होिे र् हिच्या िोंर्िालच्या व्यस्क्िंची 
हिला ओळख पटि नाही, काल र् स्थान याबद्दल हिच्या मनाि हदक्काल-व्यामोह (disorientation) असिो. 
भ्रास्न्ि (delusions) र् भ्रम (hallucinations) हे सर्व साधारिपिे हदसभन येिाि. 

 
द सऱ्या प्रकाराि जो रोगी गरोदरपिाि हदसण्याि िरी हनरोगी असिो. त्याला हळभहळभ झोप येि 

नाहीशी होिे, िो हचडखोर बनिो, अन्न घेईनासा होिो, र् मधभन मधभन क्ष ब्ध मनःस्स्थिी होिे. िी नर्जाि 
बालकाकडे पभिवपिे द लवक्ष करिे र् त्या बालकाला िी कदाहचि फेकभ नही देण्याचा संिर् असिो. पभर्ी 
ज्याचं्या बरोबर चागंल्या प्रकारे जमर्भन घेि असे, िो आपला पहि र् नािेर्ाईक याचें हर्रुद्ध काहीर्ळेा िी 
एकाएकी आरडाओरड करार्यास लागिे. काहीही कारि नसिा िी एकाएकी मोठ्याने ओरडिे, खडखदा 
हसिे, ककर्ा अकारि मोठ्याने हसिे, र् िी इिरानंा हशव्या देण्याचा र् मारण्याचाही संिर् असिो. त्याच्या 
उलट, काहीर्ळेा िी हखन्न, उदास र् एकलकोंडी होिे, र् अन्न घेण्याचे नाकारिे. कारिाहशर्ाय रडार्यास 
लागिे, िी स्र्िः टाकाऊ र् क चकामी असल्याची िक्रार करिे र् िी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न 
करण्याचीही शक्यिा असिे. 

 
काहीर्ळेा रोगी हर्खंहडिमनस्किा प्ररृ्त्तीकडे (schizophrenic tendencies) जाण्याची शक्यिा 

असिे. िी हळभहळभ आजभबाजभच्या मािसामंधभन आपले मन काढभन घेिे, आपल्या म लाकडे द लवक्ष करिे, 
क ट ंबािील मंडळीना टाळिे, हर्हशष्ट कशाचा हर्चार करीि नसिाही, िी संदोहदि आपल्याच हर्चाराि गकव  
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असिे. जशी काही िी आपल्याच स्र्प्न जगाि र्ार्रि आहे, र् िासनिास िी िाठ बसलेली राहािे, ककर्ा 
एकटक राहािे र् कोिी याला अडथळा केल्यास, िी हचडिे. िी आपि होऊन हसार्यास लागिे ककर्ा 
रडार्यास लागिे, बोलि नाही, ककर्ा हिला थटटा आर्डि नाही. काहीर्ळेा हिचे बोलिे हर्संगि होिे र् 
हिच्या हालचाली असंबदं्ध होिाि. काहीर्ळेा हिची र्ागिभक लहरी होिे, उदा. िी हखडकीिभन उडी 
मारार्यास हनघिे ककर्ा म लाला मारिे. कोिी आपला छळ करिो आहे असा हिला भ्रम होिो. 

 
 सामान्यिः पहहल्या र् द सऱ्या प्रकाराि साध्यासाध्यिा (prognosis) चागंली असिे. हर्षारी 

संभ्रास्न्ि अर्स्थेिील (Toxic confusional stete) रोगी, जर हिला औंषध देऊन चागंली झोप आिली र् 
चागंला पौहष्टक आहार हदला िर सामान्यिः मभळपदार्र येिे. चक्रहर्हक्षस्प्िचा रोगी कह्याि ठेर्िे फार 
कठीि जािे र् त्याम ळे हिच्यार्र िाबा ठेर्िे जरूरीचे असिे. जरी स रर्ािीला हर्कार फार गंिीर र्ाटला, 
िरी रोगी हळभहळभ स धारू लागिो. सर्वसाधारि रोगी ६ िे १२ आठर्ड्यािं बरा होिो, पि काही रो्यािं 
रोग, यापेक्षा प ष्ट्कळ हदर्स चालभ  राहाण्याचा संिर् असिो. 

 
अंिराबधं प्रहिहक्रया उपचार करण्यास ज्यास्ि कठीि आहे. आजार पहहल्या दोन्ही प्रकाराइिका 

चटकन आटोक्याि येि नाही. 
 
आतशवणनवृणत्तत णदसून येिारी मनोणवणक्षस्प्त (Psychosis associated with menopause) : 

स्त्रीच्या आय ष्ट्याि आिवर्हनर्हृत्त ही मानहसक र् शारीहरक दृष्ट्ट्या स्र्ािाहर्क घडभन येिारी गोष्ट आहे. पि 
ज्या हस्त्रया म ले होण्याच्या कालाि िोर्िालच्या पहरस्स्थिीशी समरस झालेल्या नसिाि, अशा हस्त्रयािं 
आिवर्हनर्ृत्तीबद्दल एक प्रकारची िीहि असिे. आिवर्हनर्हृत्तच्या कालाि, ज्या हस्त्रयािं मानहसक अस्र्स्थिा 
हदसभन येिे, अशा हस्त्रयािं, सामान्यिः सिि असंिोष, अहनहिििेची, िीहि, संिोगेच्छेचे दमन र् 
सामान्यपिे मनािील आक्रमिाचे हर्चार दडपभन टाकण्याकडे प्ररृ्हत्त असिे. र्ाढिे र्य, र् माहसक पाळी, र् 
म ले होण्याम ळे हनमाि होिारे प्रश्न याचं्या पासभन स टका होि असल्याम ळे, सामान्यपिे स्त्रीला आपले लक्ष 
र् शस्क्ि सामाहजक, देर्धमव ककर्ा इिर कायाकडे कें हद्रि करिे याप ढे शक्य असिे. पि जर स्त्रीच्या मनाि 
पभर्ी गौित्र् र् हनराशा या िार्ना खोल रुिलेल्या असिील, िर आिवर्हनर्ृत्तीम ळे अहधकच िीहि हनमाि 
होिे र् मग हिच्या मनािील प्रहिकार शस्क्ि मोडभन पडिे र् त्याम ळे मानहसक अस्र्स्थिा हनमाि होिे. 
होरमोन चा असमिोलपिा मनोहर्कृहि उद िर्ण्यास हकिपि कारिीिभि होिो िे स्पष्ट झालेले नाही. 

 
हचडखोरपिा, स स्िी, मनन करीि बसण्याकडे प्ररृ्हत्त, या सारख्या सौम्य मानहसक हर्कृहि येिाि 

र् हळभहळभ नाहहशाही होिाि. आपि ज्यार्र फार पे्रम केले असे मािभस ल्न होऊन फार लाबं जाण्याम ळे 
ककर्ा मतृ्य  पार्ल्याम ळे जो अहधक मानहसक िाि पडिो त्याम ळे हर्कार र्ाढभन मानहसक हर्कृहिकडे 
(Psychotic trend) र्ळण्याची िीहि असिे. 

 
आिवर्हनर्ृहत्ति होिारी मनोहर्हक्षस्प्ि ही सामान्यिः ४० िे ५० र्षािील हस्त्रयािं हदसभन येिे. लक्षिे 

आिवर्हनर्ृत्तीच्या स रर्ािीला हदसभन येिाि ककर्ा माहसकस्त्रार् थाबंल्यानंिर ककर्ा थाबंण्यापभर्ी एक ककर्ा 
दोन र्ष े हदसभन येिाि. रेहडयम ककर्ा गिाशयछेदन याम ळे हनमाि झालेल्या कृहत्रम आिवर्हनर्ृत्तीम ळेही 
मनोहर्हक्षस्प्ि हनमाि होिे. स रर्ािीला रोगी झोप न येिे, बैचनैी, हचडखोरपिा, फार िीहि र्ाटिे र् बारीक 
सारीक गोष्टी बद्दल अहिशय कचिा करिे या िक्रारी करिो. हिच्यार्र हखन्निेचा पगडा बसिो. असाहयिा, 
हनराशा र् नालायकी याचंी जािीर् हिला होिे. अगदी क्ष ल्लक कारिार्रून ककर्ा कारिाहशर्ायही हिची 
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रडण्याकडे प्ररृ्हत्त होिे. आपल्या प्रकृहिबद्दल र् आर्मथक पहरस्स्थिीबद्दल िी उगीचच काळजी करीि 
राहािे. आपल्याला प ढे धोका आहे असे उगीच हिला र्ाटि राहािे र् काहीर्ळेा हिला आत्महत्या 
करार्याची फार जोराि इच्छा होिे. 

 
काही हस्त्रयािं सहंर्भ्रमर्ि कल्पनाच (Paranoid ideas) म ख्यत्र् ेकरून हदसभन येिाि. त्या जास्ि 

घ म्या होिाि र् द सऱ्या कोिी उपदेश केलेला त्यानंा खपि नाही. द सरे आपल्याकडे बघ न हसि आहेि, 
उपहास करीि आहेि ककर्ा टीका करीि आहोि असे म्हिभन आपल्या दोषाचें खापर त्या द सऱ्यार्र 
फोडिाि. त्यानंा आर्ाजाचे भ्रम (auditory hallucinations) होि असिाि. 

 
अशा रो्याची स्मरिशस्क्ि र् ब हद्धची आकलन शस्क्ि यामंध्ये फरक झालेला नसिो. प ष्ट्कळशा 

रो्याचें पोषि बरोबर झालेले नसिे र् त्यानंा हनद्रानाश असभन प ष्ट्कळर्ळेा आत्महत्येचे हर्चार येि 
असल्याम ळे, अशा रो्यानंा रु्िालयाि ठेऊन उपचार करिे श्रेयस्कर असिे. 

 
संहर्षाद प्रहिहक्रया (depressive reactions) यानंी हर्काहरि झालेले प ष्ट्कळसे रोगी यो्य प्रकारे 

उपचार झाल्यास बरे होिाि. संहर्भ्रमर्ि प्रहिहक्रयेने (Paranoid reactions) पीहडि झालेले रोगी 
औषधोपचार करूनही लर्कर बरे होि नाहीि. 

 
णिणकत्सा 

 
गरोदरपिा, प्रसभहि ककर्ा आिवर्हनर्ृहत्त यािं हदसभन येिाऱ्या मनोहर्हक्षस्प्िर्र, कसोशीने उपचार 

करार्यास पाहहजेि. रो्याला क ट ंहबयापंासभन दभर ठेर्िे जास्ि चागंले. रो्यार्र सिि नजर ठेर्ार्यास 
पाहहजे. कारि रोगी स्र्िःला ककर्ा द सऱ्याला इजा करण्याचा संिर् असिो. मािेपासभन नर्जाि बालकही 
दभर ठेर्ार्यास पाहहजे. रो्याला हदर्सािंभन ११ िे १४ िासही झोंपर्भन ठेर्ार्यास हरकि नाही. जर रो्याचे 
चागंल्या प्रकारे पोषि झालेले नसेल, िर रो्याला पोटाि, लोह र् इिर खहनज पदाथव, यकृि, स्व्हटॅहमन 
याचंी इंजेक्शनें द्यार्यास पाहहजेि. मनाची प्रक्ष ब्धिा, हखन्निा, शीर आकोहपिा र्गैरे कमी करण्याकहरिा यो्य 
प्रकारची प्रशािंक औषधे (tranquilizers) द्यार्यास पाहहजेि. हटटी रो्याकंरिा (resistant cases) 
हर्द्य ि प्रकंप हचहकत्सा (electrical convulsive Therapy) ककर्ा इन्स्य हलन बेश हद्ध हचहकत्सा (Insulin 
coma therapy)याचंी जरूरी पडिे. रो्याच्या आजाराला कारिीिभि झालेल्या गोष्टींचा अभ्यास र् 
उपचाराकहरिा मानसोपचाराचंी जरूरी असिे. 

 
भौणतक णिणकत्सा (Physical therapies) : मनोहर्कार हचहकत्सेि (Psychiatry) ज्या द सऱ्या 

काही उपचाराचा उपयोग केला जािो, त्याचंा येथे फक्ि नामहनदेश केलेला आहे. कारि सामान्यिः 
स्त्रीरोग-िज्ञाना ही हचहकत्सा देिा येिे शक्य नसिे. मनःकाहयक हर्काराि (Psychosomatic) 
मानसोपचाराबरोबर काबवन डाय-ऑक्साइड हचहकत्सा हदल्यास चागंला उपयोग होिो. प्रसर्र्ोत्तर र् 
आिवर्हनर्ृत्तीि होिाऱ्या मनोहर्हक्षस्प्िि इन्स्य हलन बेश हद्ध र् हर्द्य ि प्रकंप हचहकत्सा याचंा चागंला उपयोग 
होिो. 
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िांड ५ वा 
 

स्िीजननेंणद्रयाांच्या क्षणत (जिमा) 
(Injuries to Genital Organs) 

 
प्रकरि १७ वे 

 
प्रसूती व अपघातजन्य 

(Childbirth and Acidental Injuries) 
 
जननमागाि जखमा होण्यास प्रसभहि हा फार र्ळेा कारिीिभि होिे. साध्या बाळंिपिािही जखम 

फार सौम्य असेल ककर्ा अर्घड प्रसभिीि एकादी फार मोठ्या प्रमािाि झालेली जखम असेल. या 
बाळंिपिाव्यहिहरक्ि शस्त्रहक्रया र्ा अपघाि याम ळेही योहनबाह्य िाग र् योहन यानंा इजा होिाि. प्रथम 
संिोगाि योहनपटल फाटिे हे अहनर्ायव असिे पि यार्ळेी बह धा गंिीर जखम होि नाही. पि एकाद्या 
लहान म लीबरोबर केलेला संिोग ककर्ा प्रौढ स्त्रीबरोबर केलेला जबरी संिोग याम ळे मात्र िीव्र प्रकारची 
जखम होिे. योहन, ग्रीर्ा, ककर्ा गिाशय यािं घािलेली शल्ये (foreign objects) जर प ष्ट्कळ हदर्स िशीच 
राहहली िर व्रि पडभन आजभबाजभच्या कहटिागाचा संसगव होिो (infection of the pelvic tissue) ककर्ा 
िगंदर (tistula) हनमाि होिे. 

 
बाळांतपिात होिाऱ्या जिमा 

(Childbirth injuries) 
 
प्रसभिीम ळे जननमागाि होिाऱ्या जखमाचें खालील प्रमािे प्रकार असिाि 
 
१) हर्टप, योहनबाह्यिाग र् योहनचा खालचा काही िाग (lower part of the vagina) याचंी 

फाटलेली जखम. 
 
२) ग्रीर्ा र् योनीचा र्रचा िाग याचंी फाटलेली जखम. 
 
३) गिाशय हर्दर (rupture of the uterus). 
 
१) णवटप योणनबाह्य भाग व योणनिा िालिा काही भाग याांिी फाटलेली जिम : पहहल्या 

बाळंिपिाि लघ िगोष्ठ, स्थभलिगोष्ठाचंा पिसंयोजक (fourchette) र् काहीर्ळेा िग (vestibule) ही 
फाटिाि. जर फार प्रमािाि फाटलेली जखम असेल िर त्याि मभलाधारकपड (Perineal body) 
योहनअधोिागाचा खालचा िाग (lowerpart of the posterior vaginal wall ) र् काहीर्ळेा ग दसंर्रिी 
स्नायभ (sphineter ani) र् उपग दाची अग्रकिि (anterior rectal wall) फाटिाि. हर्टपाच्या फाटलेल्या 
जखमा या लाक्षहिक दृष्ट्ट्या िीन मात्राि (three degrees) र्गीकरि करिाि. पहहल्या प्रकाराि मभलाधार 
कपडाचा र्रचा अधािाग फाटलेला असिो, द सऱ्याि सबंध मभलाधार कपड ग द संर्रिी पयिंि (anal 
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sphincter) फाटलेला असिो, आहि हिसऱ्या प्रकाराि संर्रिी स्नायभचा अग्रिाग र् कमी अहधक प्रमािाि 
उपग दाचा प रोिाग हे फाटलेले असिाि. प ष्ट्कळर्ळेा मभलाधार कपड हा प ष्ट्कळशा चागंल्या स्स्थिीि असिो, 
र् इिर म लाधार स्नायभ फार िािले गेल्याम ळे योहनद्वार हशहथल राहािे. 

 
पहहल्या प्रकारच्या फाटलेल्या जखमा या म ख्यिः पहहल्या प्रसभिीि होिाि आहि त्यानंा हििकेसे 

महत्र्ही नसिे. द सऱ्या प्रकारच्या फाटलेल्या जखमाम ळे योहनद्वार रंूद होिे, र् योहनच्या पििागाच्या 
श्लेष्ट्मल त्र्चेचे बहहर्विवन होिे, आहि योहनद्वार र् ग दसरं्रिी स्नायभ यामंधील अंिर कमी होिे. हिसऱ्या 
प्रकाराि फाटलेली जखम ही ग दसंर्रिीस्नायभ, उपग दाची प रोकिि, मभलाधारकपड आहि पियोहनकिि 
यािही गेलेली असिे. संर्रिीस्नायभचा अग्रिाग फाटल्याम ळे, या संर्रिीर्रील त्र्चेर्र पि र् पाश्ववबाजभर्र 
बाजभला जािाऱ्या त्र्चेच्या घड्या हदसिाि, पि प ढच्या बाजभस मात्र नसिाि. उपग दाच्या प रोिागार्रील 
श्लेष्ट्मल त्र्चेचा भं्रश झालेला असिो, र् िी बहहनवि (everted) असिे. ग दसंर्रिी स्नायभ फाटल्याम ळे 
रो्याचा मलहर्सजवनार्रील िाबा नाहहसा होिो. काहीर्ळेा िो अहंशक असभन, रो्याला र्ारा सरिे आहि 
द्रर्रूप मल यार्र िाबा ठेर्िा येि नाही, ककर्ा अहजबाि संयम नसिो. (प्लेट ४२). 
 

 
प्लेट ४२. पूिश णवटप फाट. (Courtesy : Dr. E. Sequeira) 

 
णवटपािे कें द्रीय फाटिे (Central rupture of Perineum) : हे अगदी क्वहचि हदसभन येिे. याि 

हर्टपाच्या कें द्रस्थानी असिाऱ्या हछद्रामधभन मभल बाहेर येिे. याची कारिे म्हिजे, पभर्ीच्या व्रिधािभम ळे 
योहनम ख फार आर्ळ आहि दृढ होिे, हर्टप फार उंच असिे आहि श्रोहििलाची (Pelvic Floor) जािज 
द बवलिा. याि उपग द र् ग दनाल यानंा इजा होि नाही. 

 
हल्ली जरूर पडेल त्यार्ळेी िगच्छेदन करीि असल्याम ळे (episiotomy) फार मोठ्या प्रमािाि 

फाटलेल्या जखमा हदसभन येि नाहीि, ज्या ज्या र्ळेी अशी जखम होिे, त्यार्ळेी िो िाग बहधर करून ककर्ा 
रो्याचे संर्देनाहरि करून, िी जखम िाबडिोब हशर्भन टाकार्ी. 
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योणनबाह्य भागात रक्तसांिय (Haematoma of Vulva) : प्रसभहि होि असिाना योहनबाह्यिागाि 
रक्ि जाऊन हा रक्िसंचय होिो. प ष्ट्कळर्ळेा हा योनीच्या बाहेरच्या कििीिभन प ढे पसरिो र् त्याम ळे 
काहीर्ळेा योनीि अडथळा हनमाि होऊन बाळंिपिाला त्रास होिो. हा रक्िसचंय अपस्फीि शीरा 
(varicose veins) फ टभनही होिो. बाळंिपिाि हा एकाएकी होिो र् त्याहठकािी िीव्र र्देना होिाि. र् 
स्पशासह्यिा (tenderness) असिे. थोड्याच र्ळेाि त्याचा आकार फार र्ाढिो र् जर फ टला िर िीव्र 
रक्िस्त्रार् होिो. (प्लेट ४३). 
 

 
प्लेट ४३. योणनबाह्य भागातील रक्तसांिय. 

 
जोराचा ठोसा ककर्ा लाथ लागभन आंिरत्र्चेला इजा झाल्यास योहनबाह्यिागाच्या एका ककर्ा 

दोन्हीही बाजभस रक्िसंचय होिो. िगोष्ठाचे स्थानी एक हनळसर, र्देनाक्षम असे टेंगभळ हदसभन येिे. थोड्याच 
र्ळेाि त्याचा आकार र्ाढिो र् पािळ अंिःत्र्चेच्या हठकािी िो फ टण्याचा संिर् असिो. 

 
सामान्यिः योहनबाह्यिागाचे स्थानी असिारा रक्िसंचय हा स्थाहनक असिो (localized) पि जर 

हे गोळा झालेले रक्ि फार खोल हठकािी असेल िर िे र्र कहटिागाकडे पसरिे ककर्ा खाली आसन–ग द 
खािाकडे (ischiorectal fossa) र्ळिे. िीव्र स्थाहनक र्देना र् पीडनाक्षमिा याबरोबर मभत्रार्धारि 
(retenstion of urine) असिे. 

 
रो्याला पभिव हर्श्रािंी देऊन रक्िसंचयार्र थंड उपचार (cold applications) करार्ा. जर 

याचेम ळे प्रसभिीला अडथळा होि असेल ककर्ा त्याचा आकार र्ाढि असेल िर त्यार्र शस्त्रहक्रया करून 
रक्ि काढभन टाकार्.े या र्ळेीच रक्ि काढन टाकण्याम ळे फार मोठ्या प्रमािार्र ऊिक सडण्याचे टळिे. 

 
ग्रीवा व योनीच्या वरिा भाग फाटिे : प्रसभिीिील इजा हे ग्रीर्ा फाटण्याचे म ख्य कारि होय. 

अप्रसर्ा स्त्रीयािं (nulliparous women) ग्रीर्ा म ख र्ाटोळे असिे, पहहल्या म लाचे बाळंिपिाि थोडे 
फाटल्याम ळे िे आडर् ेहोिे. साध्या बाळंिपिािही ग्रीर्ा पभिव हर्स्िृि झाली नसिाना स्त्रीने ज्यास्ि जोर 
केल्यास ग्रीर्ा फाटिे, ककर्ा आकस्स्मक शीर आ प्रसभिीि (Precipitate labour) ग्रीर्ा फार जलद हर्स्िृि 
झाल्यास फाटिे. प ष्ट्कळशा रो्यािं ग्रीर्ाहर्कास प रा होण्यापभर्ी लार्लेल्या संदशाम ळे (application of 
forceps) ककर्ा हनिंबाकडभन मभल बाहेर आल्याम ळे (breech delivery) ग्रीर्ा फाटिे.  

 
सामान्यिः ग्रीर्ा एका ककर्ा दोन्ही बाजभकडे फाटिे. दोन्ही बाजभकडे फाटण्याम ळे ग्रीर्चेे प ढचा र् 

पाठीमागचा असे दोन अधविाग होिाि. या हठकािच्या जखम िरून येि असिाना हनमाि होिाऱ्या 
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िािंर्धािभम ळे (fibrosis) ग्रीर्चेे हर्िागलेले ओठ उलटे द मडले जािाि (rolled outwards) र् या 
ओठाचं्या उलट्या द मडण्याला बहहर्िवन (ectropion) म्हििाि. काहीर्ळेा हे ग्रीर्चेे फाटिे योनीच्या 
घ बटापयिंि पसरिे (into the vault of the vagina) र् त्याम ळे प ढे हनमाि झालेल्या िािंर्धािभचे पटटे 
ग्रीर्ा िे योहनघ मट येथपयिंि पसरिाि. काहीि ग्रीर्ा हनरहनराळ्या हदशानंा फाटिे र् हे फाटिे िरून 
आल्यार्र ग्रीर्चेा आकार पभिवपिे बदलिो. 

 
या ग्रीर्चे्या फाटण्याने हनरहनराळ्या हर्कृहि ककर्ा रोग हनमाि होिाि. याि श्लेष्ट्मा ककर्ा श्लेष्ट्मा पभ 

य क्ि (mucopurulent) स्त्रार् सिि र्ाहाि असिो. या रोगकारक स्त्रार्ाचा श क्रहजर्ािभर्र र्ाईट पहरिाम 
होिो. र् प ष्ट्कळर्ळेा अन षंहगक र्धं्यत्र् येिे. फार र्ाईट िऱ्हेने फाटलेल्या ग्रीर्िेील लर्हचकपिा नाहहसा 
होिो र् मग त्याम ळे चौर्थया पाचंव्या महहन्याि र्ारंर्ार गिवपाि होिाि. 

 
हे ग्रीर्िेील फाटलेल्या जखमा र् संसगव ही ग्रीर्चे्या कार्मसनोम्याची प्रर्िवक कारि होि. 
 
औषधोपिार : प्रसभहिि हनमाि झालेल्या सर्व फाटलेल्या जखमा िाबडिोब चागंल्या प्रकारे हशर्भन 

टाकल्या पाहहजेि. जर फार थोड्या प्रमािाि असेल िर त्याला शस्त्रहक्रयेची जरूरी लागि नाही. पि जर 
ग्रीर्चेे ओठ उलटे द मडले गेले असिील िर गिाशयग्रीर्ा शीर्न करून िे द रुस्ि करार्यास पाहहजे 
(repair by trachelorrhaphy). जर ग्रीर्ा फार लाबंोडी असेल िर ग्रीर्ा हर्च्छेदन (ampulation) 
करार्यास पाहहजे. काहीर्ळेा या ग्रीर्चे्या उलट्या द मडलेल्या ओठार्र शस्त्रहक्रया न कहरिा यार्र 
दाहकमाने एकमेकाजंर्ळ जर्ळ असे उिे छेद काढिाि. र् िे बरे व्हार्यास लागले म्हिजे हे ओठ हळभहळभ 
आंिल्या बाजस र्ळिाि (gradually invert the lips). 

 
गभाशयाला होिाऱ्या इजा (injuries to the uterus) : जर गिव फार काल अडभन राहहला असेल – 

अर्रुद्ध प्रसर् – (obstructed labour) िर गिाशय एकदम फाटिो. आपल्याकडे, हर्शषेिः खेडेगार्ािं 
ही गोष्ट ज्यास्ि प्रमािाि हदसभन येिे. कारि आपिाकंडे प्रसर्पभर्व र् प्रसर्कालीन (prenatal and 
internatal) हजिकी काळजी घ्यार्यास पाहहजे हििकी िी घेिली जाि नाही. 

 
शस्िीणक्रयेमुळे होिाऱ्या जिमा 
(Injuries due to operations). 

 
काहीर्ळेा, ग्रीर्ा हर्स्िारक, बोथट आख री (curette,), ककर्ा गिवर्ाहक हचमटा (ovum 

forceps) यानंी अपघािाने गिाशयाचा िेद होिो. स्थभल, मऊ अशा गिाशयािभन गिार्शषे काढभन टाकीि 
असिाना गिाशयाचा िेद होण्याचा ज्यास्ि संिर् असिो. गिाशयाचा िेद झाला आहे असे र्ाटल्याबरोबर 
िाबडिोब शस्त्रहक्रया थाबंर्ार्ी. कारि जर न समजिा शस्त्रहक्रया िशीच चालभ  ठेर्ली िर फार िीव्र र् 
प ष्ट्कळर्ळेा प्रािघािक उपद्रर् (Fatal complications) होिाि. जर र्पा ककर्ा आंिडी योनीि ओढली 
गेली िर फार गंिीर पहरिाम होिाि िीक्ष्ि आखरी र् गिवर्ाहक हचमटा ही िर फार धोकेबाज शसे्र होि, र् 
त्याम ळे िी गिव अर्शषे काढण्याकहरिा कधीही र्ापरू नयेि. 

 
गिव नसलेल्या गिाशयाचा (non-gravid) िेद झाला असेल िर िो हििका गंिीर नसिो. कारि 

लहानसे पडलेले हछद्र गिाशयाच्या आक ं चनाने बंद होिे. ½ सी. सी. हपच्य इहरनचे इंजेक्शन द्यार् ेर् काही 
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काल िरी दर िासाने रो्याच्या नाडीची नोंद ठेर्ार्ी. मऊ, फार रक्िाचा प रर्ठा होि असलेला सगिव 
गिाशयाचा िेद झाल्यास फार िीव्र रक्िस्त्रार् होण्याचा संिर् असिो, र् काहीर्ळेा हा इिका िीव्र असिो  
की शरे्टी उदरछेदन करून िो िेद हशर्ार्यास लागिो ककर्ा शरे्टी गिाशय काढभन टाकार्यास लागिो. 
संक्रहमि गिाशयाचा (infected uterus) िेद झाल्यास ककर्ा योनीि ओढले गेलेले संक्रहमि आंिडे ककर्ा 
र्पा (omentum) आि ढकलल्यार्र होिारा उदरािंर्षे्टनशोफ (Peritonitis) काहीर्ळेा मारक ठरण्याचा 
संिर् असिो. (प्लेट ४४). 
 

 
प्लेट ४४. गभाशयािे उपकरिािारे झालेले वेधन (Courtesy : Dr. B. N. Purandare) 

 
अपघातजन्य इजा 

(Injuries due to accidents) 
 
िीक्ष्ि र्स्िभर्र पडल्यास, मोटर सायकल चालहर्िे ककर्ा हिचा अपघाि याि ककर्ा न सिे घसरून 

पडभनही योहनबाह्यिाग र् योनी यानंा इजा होिे. िीव्र प्रकारच्या इजेि श्रोहििगं (fracture of the pelvis) र् 
फार मोठ्या प्रमािाि योहन फाट होिो र् याबरोबर काहीर्ळेा मभत्रप्रसेक (urethra); बस्स्ि र् उपग द यानंाही 
इजा पोहोचर्िे. जर योहनबाह्य िागी आघाि झाला असेल िर त्या स्थानी रक्िसंचय होिो ककर्ा 
योहनबाह्यिाग र् हर्टप हे र्ाकडे हिकडे फाटिाि. जर योहनबाह्यप रोिागास झालेली जखम 
योहनकलगापयिंि गेलेली असेल िर त्याच्या आजभबाजभस असिाऱ्या मोठाल्या रक्िर्ाहहन्या ि टभन फार मोठ्या 
प्रमािाि रक्िस्त्रार् होण्याचा संिर् असिो. 

 
संिोगकाली होिारी इजा ही काहीर्ळेा िीव्र असिे. फार जाड असलेले योहनपटल फाटभन फार 

िीव्र रक्िस्त्रार् होिो र् मग अशार्ळेी ि टलेल्या रक्िर्ाहहन्या बाधंभन टाकिे जरूर पडिे. जबरी संिोगाि 
काहीर्ळेा योनीचा पाठीमागील कप्पा फाटला जािो र् मग त्याम ळे िीव्र मज्जाघाि र् रक्िस्त्रार् होिो. 
कापल्यासारखी असिारी जखम हशर्िा येिे, पि र्ाकडी हिकडी फाटलेली जखम हशर्िा येि नसल्याम ळे 
रक्िस्त्रार् थाबंहर्ण्याकहरिा त्याि गॉज घट ट दाबभन बसर्ार्ा लागिो. 

 
 
 
 

शल्वयामुळे णनमाि होिाऱ्या जिमा 
(injuries due to Foreign bodies). 
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लहान म ली प ष्ट्कळर्ळेा बारीक काठी, पेस्न्सल, सेस्फ्टहपन, ककर्ा अशाच सारख्या लहान र्स्िभ 

आपल्या योनीि घालिाि. म लीला अशी र्स्िभ घािल्याचे आठर्ि नाही, ककर्ा साहंगिल्यास मार बसेल 
म्हिभन िीहि र्ाटभन िी िे सागंि नाही. या शल्याम ळे योहनबाह्यिागार्र सभज येिे र् िो लाल होिो र् 
योनीच्या लहान म खािभन रक्िहमहश्रि पभय क्ि स्त्रार् र्ाहाि असिो. या स्त्रार्ाि गॉनोकॉकाय हे जंिभ नाहीि 
ना, हे पहाण्याकहरिा िो स्त्रार् सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासार्ा. परम्याम ळे होिारा योहनशोफ नाही हे 
ठरल्यार्र मग रो्याला िभल देऊन योहन िपासार्ी. म लीला छािी र् ग ढगे यारं्र हनजहर्ल्यास (knee-
chest position) ज्यास्ि चागंल्या रीहिने िपासिा येिे. कारि या स्स्थिीि योनीि हर्ा हशरून िी फ गिे. 
योनीि करंगळी घालभन ककर्ा लहान बस्स्िदशवक यंत्र (cystoscope) घालभन िी िपासार्ी. लहान यो्य 
हचमट्याने शल्य काढभन टाकभ न एकाद्या जंि नाशकाने काही हदर्स योहन ध र्भन काढार्ी. 

 
ल्न न झालेल्या हस्त्रया आपली संिागेच्छा िागहर्ण्याकहरिा ज्या र्स्िभ र्ापरिाि, त्या काहीर्ळेा 

आि जाऊन अडकभ न बसिाि. त्याम ळे योहनशोफ होऊन शरे्टी व्रि पडिो. एका स्त्रीने हस्िमथै नाकहरिा 
स िाच्या हरळाचा र्ापर केला. िे हािािभन हनसटभन योनीच्या आिं जाऊन पडले र् हिला िे काढिा न 
असल्याम ळे िे िसेच जर्ळजर्ळ सहा महहने आि राहहले र् शरे्टी िी जागा व्रहिि होर्भन उपग द-योहन 
िगंदर (recto-vaginal Fistula pessary) हनमाि झाले. 

 
बरोबर न बसिारी बागंडी (ill fitting pessary) ककर्ा बागंडी न बदलिा फार हदर्स आि 

राहहल्यास काहीर्ळेा योनीि आघािजन्य व्रि पडिाि. एका रो्याि घािलेली हॉज पेसरी (Hodge 
pessary) जर्ळ जर्ळ िीन र्ष ेआि राहहली. हिचा र्रचा दाडंा योनीच्या पाठी मागील कप्प्यािभन र्र 
चरि जाऊन त्यार्र योनीची र्ाढ झाली (vagina had grown over its upper bar) शरे्टी त्यार्रील िाग 
कापभन बागंडी बाहेर काढार्ी लागली (प्लेट ४५). 
 

 
प्लेट ४५. उपेणक्षत पेसरी (N. Wadia Hospital Museum-Bombay). 

 
काही लोक गिवपािाकहरिा एकादी काठी र्ापरिाि. त्याम ळे कहटशोफ (infection of the pelvic 

tissue) होिो. एका रो्याि फार मोठ्या प्रमािार्र कटीि पभयोद िर् होऊन, िो पभ शरे्टी आसन-ग द खाि 
(ischio-rectal fossa) याि हशरला होिा. 

 
संिहिहनयमनाकहरिा गिाशयाच्या पोकळीि ठेर्लेल्या ग्राफेन बगवच्या कडयाम ळे (Graafenburg 

Cnotraceptive ring) क्वहचि गिाशय र् कहट याचंा िीव्र शोफ होिो र् काहीर्ळेा िर िो प्रािघािक ठरिो. 
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प्रकरि १८ वे 
 

जननमागातील भगांदर 
(Genital Fistulae) 

 
जननमागािील िगंदरें : ह्याि जननेंहद्रये र् मभत्रमागव ककर्ा आंत्रमागव (intestinal tract) याचं्या 

काही िागाि अनैसर्मगक दळिर्ळि हनमाि होिे. यामधभन मभत्र ककर्ा मल बाहेर येिो. काहीर्ळेा गिाशय र् 
उदराची किि याि दळिर्ळि मागव हनमाि होिे. 

 
अजभनही कहद स्िानाि फार दीघव प्रसभहिकाल र् अर्घड प्रसभहिनंिर सामान्यपिे िगंदर होिे, पि 

हळभहळभ, प्रसभहिनंिर होिारी मोठाली र् ग िंाग िंीच्या िगंदरांचे प्रमाि कमी होि आहे, र् असे र्ाटिे 
जसजशा एकापाठोपाठच्या पंचर्ार्मषक योजनािं, खेडेगार्ािंील आरो्य हर्षयक स धारिा र्ाढि जािील, 
त्याप्रमािे अर्घड प्रसभहिनंिर होिारी िगंदरें ही य रोपीय देशािंीिल्या प्रमािे जर्ळजर्ळ नाहहशी होिील. 
या प्रकारची िगंदरें ही ज्या हठकािी पडद्याची पद्धि आहे, अशा उत्तर कहदभस्िानाि ज्यास्ि प्रमािाि हदसभन 
येिाि. या हठकािच्या हस्त्रया अहशहक्षि दायाकंडभन प्रसभहि करून घेिे पसिं करिाि. ही हर्कृहि गरीब 
लोकािं सर्वसाधारिपिे हदसभन येिे. 

 
प ष्ट्कळशी आघािजन्य िगंदरे (traumatic fistulae) ही काळजी न घेिलेल्या र् अर्घड प्रसभिीची 

अनगामी म्हिभन होिाि. स्त्रीरोगाकरिा करण्याि येिाऱ्या शस्त्रहक्रयाचंी संख्या र्ाढि असल्याम ळे 
आकस्स्मक शस्त्रजन्य आघाि होऊन िगंदर होण्याचे प्रमािही र्ाढि आहे. प्रसभहिजन्य आघािाम ळे 
होिाऱ्या मभत्रर्ाहक िगंदरापेक्षा, बस्स्ि िगंदराचे प्रमाि ज्यास्ि असिे. पि शस्त्रहक्रयेनंिर बस्स्ि 
िगंदरापेक्षा, मभत्रर्ाहक िगंदरे ही जास्ि प्रमािाि होिाि. 

 
क्वहचत र्ळेा आकस्स्मकपिे एकाद्या अिक हचदार र्स्िभर्र पडल्याम ळे, िशीचराहभन गेलेली बागंडी 

ककर्ा एकादे शल्य, याच्या दाबाम ळे कोथहर्नाश होऊन (pressure necrosis) र् जबरीसंिोग (violent 
coitus), ही िगंदराची कारिे संिर्िाि. 

 
वगीकरि (आकृिी ३६). 

 
१. मूि भगांदरें (urinary fistulae). 
 
अ) बस्स्ि-योहन िगंदर. 
ब) मभत्रप्रसेक-योहन िगंदर. 
क) म त्रप्रसेक-बस्स्ि-योहन िगंदर. 
ड) बस्स्ि-ग्रीर्ा-योहन िगंदर. 
ई) म त्रर्ाहक-योहन िगंदर (uretero-vaginal). 
फ) मभत्रर्ाहक-ग्रीर्ा-योहन िगंदर. 
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२. मल भगांदर (Faecal fistulae.). 
अ) उदग द-योहन िगंदर. 
ब) आंत्र-योहन िगंदर (Entero-Vaiginal). 
क) आंत्र-गिाशय िगंदर. 
ड) आंत्र-बीजर्ाहहनी िगंदर. 

 
३. णमश्र मूि व मल भगांदर. 
 
४. आतशव भगांदर (Menstrual fistulae). 
 

 
आकृणत ३६ : जननमागातील णनरणनराळ्या भगेंदराांिे आरेिी णिि. 

 
मूि भगांदरे 

(Urinary Fistulae). 
 
जातज भगांदरे (congenital Fistulae) : ही फार क्वहचत हदसभन येिाि. काहीर्ळेा मभत्रबस्स्िचा िळ 

योनीि उघडिो र् अशा पहरस्स्थिीि योनीि मभत्र थेंबथेंबाने न पडभ  देण्याकहरिा मभत्रार्ाहक उपग दाला 
जोडिाि (transplantation). काहीर्ळेा मभत्रप्रसेक हा योनीच्या प ढील कििीच्या खालच्या एक हत्रहियाशं 
िागाि उघडिो, र् अशा प्रकारचे दोन रोगी अहलकडेच लेखकाच्या दृष्टोत्पत्तीस आले. पि या रो्यािं 
समाक ं चस्नायभर्र िाबा असल्याम ळे (sphineteric control) मभत्र प्रसेकाचे म ख त्याच्या नेहमीचे स्थानी 
नेण्याची जरूर िासली नाही. 

 
सामान्यिः जािज मभत्रर्ाहक-िगंदर हे उपमभत्रर्ाहकाचे (accessory ureter) असिे, पि 

नेहमीचा मभत्रर्ाहकही योनीि उघडि असण्याची शक्यिा असिे. सामान्यिः िगंदर योनीच्या कप्याि 
उघडिे, पि सबधं योनीि कोठेही उघडेल. अहलकडे एक अस्थानी मभत्रर्ाहाचा (ectopic ureter) रोगी 
हदसभन आला. या रो्याि हा मभत्रर्ाहक योनीबाह्यिागाचे हठकािी उघडि होिा. िी २० र्षाची क मारीका 
होिी र् जन्मल्यापासभन त्या हठकािाहभन मभत्र थेंबाथेंबाने पडि होिे पि नेहमीच्या हठकािाहभनही मभत्रोस्रजवन 
होि असे. मभत्रप्रसेकाच्या उजव्या र् खालच्या बाजभस या मभत्रर्ाहकाचे िोंड होिे, र् त्यािभन बारीक सळई 
घालिा येि असे. (प्लेट ४६). हशरेिभन हर्रोधदशवक माध्यमाचे इजेंक्शन हदल्यानंिर घेिलेल्या फोटोि 
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दोन्ही बाजभकडे रृ्क्क कहटर (kidney pelvis) र् मभत्रर्ाहक याचें हद्वत्त हदसभन आले. उजर्ीकडीलर्रचा मभत्र 
र्ाहक हा मभत्रप्रसेकाच्या थोडा खाली उघडि होिा. इिर िीन मभत्र र्ाहकाची िोंडे मभत्रबस्िीि उखडि 
होिी. मभत्रप्रसेकािभन हर्रोधदशवक माध्यमाचे इजेंक्शन हदल्यानंिर काढलेल्या फोटोि अरोही रृ्क्क कहटर 
हचत्रिाि (ascending pyelography) हा सबधं अस्थानी मभत्रर्ाहक फ गीर झाला असल्याचे हदसभन आले 
(प्लेट ४८). या रो्याि उजव्या बाजभकडे अधवर्रृ्क्कछेदन (heminephrectomy) करण्याि आले. काही 
उपद्रर् न होिा रोगी बरा झाला. 
 

  
प्लेट ४६. मूिप्रस्नेकाच्या िालच्या व उजव्या बाजूस 

असिारा अस्थानी मूिवाहक 
प्लेट ४७. वृक्क कणटर (Kidney pelvis) आणि मूिवाहक 

याांिे दोनही बाजूकडील णित. 

 
प्लेट ४८. अस्थानी अिवाहकािे त्याच्या सांपूिश लाांबीभर झालेले णवस्फारि. 

 
आघातजन्य भगांदरे 

(Traumatic Fistulae) 
 
प्रसूणतजन्य आघात (obstetric trauma) : दोन प्रकारे मभत्र िगंदर होण्याचा संिर् असिो. १. 

पेशीजालार्र िारपडभन कोथहर्नाश होऊन र् सडण्याम ळे, र् २. प्रसभिीि शस्त्रहक्रयेम ळे इजा होऊन. फार 
काल लाबंलेल्या प्रसभिीचे अन गामी म्हिभन होिाऱ्या िगंदराि प ष्ट्कळर्ळेा िारजन्य कोथहर्नाश हे कारि 
असिे. ज्या थोड्या काहीि प्रसभहि करिा केलेल्या शस्त्रहक्रयेनंिर िगंदरें होिाि, त्याला शस्त्रहक्रयात्मक 
प्रसभहि (instrumental delivery) हे म ख्यिः कारि होिे. कारि फार काल दाब पडल्याम ळे र् सभज याम ळे 
हनजीर् झालेले (devitalised.) मृद िाग सहज फ टिाि. 
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भारजन्य कोथणवनाश (pressure Necrosis) : अर्घड प्रसभिीि मृद  िागार्र फार काल दाब 
पडल्याम ळे शरे्टी सडण्याची हक्रया होिे, त्याचा क्रम असा : सामान्यिः या बालकाचे डोके र् मािेची श्रोहि 
याि मेळ नसिो (cephalo-pelvic disproportion). मग िो आर्ळ श्रोहि (contracted pelvis) ककर्ा 
चपटी श्रोहिम ळे (flat pelvis) असेल, ककर्ा काहीर्ळेा अस्र्ािाहर्क गिवस्स्थिीम ळे (abnormal 
presentation) असेल. अशा रो्याि सामान्यिः पािकोथळी अकाहलक फ टिे र् मग गिाशयाि येिाऱ्या 
आर्गेाचंा दाब हा सरळ गिार्र पडिो, र् प्रथम बाहेर येिारा िाग िंिभपास्स्थसधंीर्र दाबला जािो ककर्ा 
श्रोिीच्या पोकळीि ढकलला जाऊन, त्याहठकािी घट ट बसिो. आर्ळ श्रोहि असिाऱ्या रो्याि, हजिके 
गिाचे डोके आिखी श्रोिीच्या पोकळीि ढकलले जािे र् हििके मृद िाग हे श्रोिीच्या कोित्या िरी 
हाडार्र, हर्शषेिः िंिभपास्स्थ संहधच्या पाठीमागच्या िागार्र ज्यास्ि घट ट दाबले जािाि. सपाट श्रोिीच्या 
रो्याि हत्रकास्स्थच्या प ढे आलेल्या प्रोत्त ंगाम ळे (sacral promontory) गिाचे डोके खाली येऊ शकि नाही 
र् गिाशयाि येिाऱ्या जोरकस आर्गेाम ळे, डोके िंिभपास्स्थ संहधर्र दाबले जािे. 

 
प्रसूणतशस्त्रणक्रयेत होिारी जिम (Injury during Obstetric operations) : हछद्रकासारखे 

(perforator) िीक्ष्ि हत्यार ककर्ा श्रोिीच्या हाडाचा काटंा (spicule) सरळ आि घ सभन मभत्रर्स्स्िला इजा 
होण्याचा संिर् असिो. पि प ष्ट्कळशा रो्याि हचमटे लार्भन केलेल्या प्रसभिीनंिर ही जखम होिे. प ष्ट्कळ 
र्षापभर्ी इमेट (emmet) याने स्पष्ट साहंगिले की प ष्ट्कळर्ळेा जे िगंदर पडिे, िे डोके घट ट बसल्यानंिर 
हचमटे लार्ार्यास उशीर झाल्याम ळे पडिे. अशा रो्यािं, या शस्त्रहकयेि दाबले गेलेले शोथय क्ि मृदभ िाग 
सहज फाटले जािाि. जर पभिव ग्रीर्ाहर्स्िार होण्यापभर्ी ककर्ा डोके फार र्र असिाना अहर्चाराने प्रसभहि 
हचमटे लार्ले, िर फार प्रमािाि गिाशय-ग्रीर्ा फाटण्याचा संिर् असिो. र् गिाशयालाही इजा 
पोहोचण्याचा संिर् असिो. अर्घड हचमटा शस्त्रहक्रया ककर्ा हशरोिगं शस्त्रहक्रया (craniotomy operation) 
याि गिाशयग्रीर्ा ककर्ा योनी हचमट्याि पकडली जाण्याची ककर्ा ि्नहशरोचाप (cranioclast) याि 
आडकली जाऊन मग मभत्रबस्स्िला िीव्र इजा होण्याचा संिर् असिो. जर शस्त्रहक्रयेपभर्ी मभत्रबस्स्ि हरकामी 
केली नाही िर याची शक्यिा ज्यास्िच असिे. कारि िािलेल्या इहंद्रयाला इजा पोहोचण्याचा ज्यास्ि 
संिर् असिो. 

 
शस्त्रणक्रयोद भव आघात (Surgical trauma) : मभत्रबस्स्ि र् मभत्रर्ाहक यानंा इजा पोहोचण्याचा 

संिर् असिो. पि बस्स्ि िगंदरापेक्षा मभत्रर्ाहक िगंदर फार मोठ्या प्रमािाि हदसभन येिे. 
 
चेसर मॉयरच्या (Chasser Moir’s) बस्स्ि-योहन िगंदराच्या लागोपाठच्या १०० रो्यािं ३६ 

रो्यािं प्रसभहिजन्य कारि होिे, िर ६४ रो्याि स्त्रीरोजगजन्य कारि होिे. यािील २३ मध्ये, उदरार्रून 
ककर्ा योनीिभन केलेल्या गिाशयछेदना नंिर हनमाि झाले, र् १८ मध्ये साध्या कॉल्पोऱ्हॅफी शस्त्रहक्रयेनंिर 
हनमाि झाले. पाचाि र्र्मदम गिाशयछेदन शस्त्रहक्रयेनंिर झाले, हे स्त्रीरोगाकरिा केलेल्या शस्त्र हक्रयेनंिर 
हदसभन आलेले िगंदराचे प्रमाि अपभर्व असे आहे. कारि कहद स्िानािील रु्िालयाि िरी, स्त्रीरोगाकंहरिा 
केलेल्या शस्त्रहक्रयेि बस्स्ि-योहन िगंदराचे प्रमाि अत्यल्प आहे. 

 
मूिवाहक भगांदर (ureteric fistulae) : उदरार्रून केलेल्या संपभिव गिाशयछेदनाि योनीच्या 

घ मटाच्या (vault of the vagina) हठकािी ग्रीर्ाबधं घट ट पकडिाना, मभत्रर्ाहकानंा इजा पोहोचण्याचा 
संिर् असिो. कारि मभत्रर्ाहक बस्स्िि हशरण्यापभर्ी थोडे र्र योनीच्या बाह्य र् प रोकििीना लागभन असिाि. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

ग्रीर्चे्या कॅन्सरमध्ये जी हर्स्िृि अशी शस्त्रहक्रया करार्ी लागिे, त्याि मभत्रर्ाहकानंा इजा 
पोहोचण्याचा जास्ि संिर् असिो. उदा. र्र्मदमची उदरार्रून केलेली ककर्ा स्काटाची (Schauta’s) 
योनीिभन केलेली गिाशयछेदनाची शस्त्रहक्रया याि मभत्रर्ाहक कटीच्या कडे पासभन िो िे बस्िीि हशरेपयिंि 
त्याच्या बैठकीपासभन स टे करार् ेलागिाि. अशा रीिीने हे स टे करीि असिा त्याच्या रक्िाच्या प रर्ठ्याि 
अडथळा आल्याम ळे िो िाग सडार्यास लागिो.  

 
योनीिभन केलेल्या गिाशयछेदनाच्या शस्त्रहक्रयेि, बस्स्ि प ष्ट्कळ र्र ढकलभन र् गिाशयाच्या 

रक्िर्ाहहन्या घट ट पकडीपयिंि िी िशीच ठेर्ली गेली नाही, िर मभत्र र्ाहकानंा इजा होण्याचा संिर् 
असिो. 

 
रंूदबधंाच्या सद्रर्गं्रथीि मभत्रर्ाहकाचा मागव बदलला जािो र् सपाट झालेले कीप–श्रोहि बंध 

(Infundibulo-pelvic ligamhnt) घट ट पकडिाना ककर्ा ही गद्रर्गं्रथी काढभन टाकिाना, मभत्रर्ाहकाला 
इजा होण्याचा संिर् असिो. 

 
बस्स्त-योनी भगांदर : बस्स्िला दोन प्रकारे इजा पोहोचण्याचा संिर् असिो. योनी र् ग्रीर्ा याचें 

पासभन बस्स्ि स टी करीि असिाना जर थर च कला (line of cleavage is missed) िर बस्स्िचा िाग पािळ 
होिो, र् िो प ढे सडभन त्याहठकािी िगंदर हनमाि होिे ककर्ा स टा करीि असिाना सरळ बस्स्ि उघडली 
जािे. 

 
अपघातामुळे होिारा आघात (Accidental Trauma) : एकाद्या िीक्ष्ि र्स्िभर्र पडल्याम ळे, 

श्रोिीचा अस्स्थिगं, जबरी संिोग, र् योनीि राहभन गेलेली बागंडी ककर्ा योनीि घािलेले शल्य याम ळे 
बस्स्िला इजा पोहोचण्याचा संिर् असिो. एका रो्याि हजन्यार्रून पडिाना एक मेख योनीमधभन बस्स्िि 
घ सभन िगंदर हनमाि झाले. प ष्ट्कळ र्ळेा जबरी संिोगाम ळे, हर्शषेिः िरूि म लींि मोठ्या प्रमािार्र 
योहनफाट झाल्याची उदाहरिे हदसभन येिाि. महफौझ (Mahfouz) यानंी र्र्मिलेल्या जनन मागार्रील 
िगंदराच्या ४०० रो्याि १० रोगी अशा प्रकारचे होिे. त्यािील काहीि योहन अहर्र्रिा (vaginal atresia) 
होिा र् त्याचं्या पिींना त्याबद्दल कल्पना नसल्याम ळे, सिंोगाचा प्रयत्न िसाच चालभ  ठेर्ला र् शरे्टी त्या 
प्रयत्नािं मागव मोकळा झाला, पि िो मागव बस्स्ि ककर्ा उपग द यािं हशरला. याने एका १० र्षाच्या िरूि 
म लीि िगंदर झाल्याचे उदाहरि हदले आहे. या म लीने आपल्या योनीि ७ सें. हम. ✕ ४·५ सें. हम. 
आकाराची, िंिभंनी बनहर्लेली करंडी घािली होिी. िी करंडी प ष्ट्कळ महहने िशीच आि पडभन राहहली. या 
कालाि हिच्याम ळे योनीच्या प ढील कििीि व्रि पडभन िो चरि जाऊन शरे्टी मोठे बस्स्ियोहन िगंदर पडले. 
रेहडयम हचहकत्से नंिर दाहक पदाथव लार्ल्याम ळे सडभन िगंदर पडण्याचा संिर् असिो. 

 
णवकृणतकारक भगांदरे (Pathological Fistulae) : याचे नेहमी सर्वसाधारि हदसभन येिारे कारि 

म्हिजे बस्स्ि पयिंि चरि गेलेला ग्रीर्चेा कॅन्सर. अज्ञानाम ळे र् रोग फार र्ाढे पयिंि रै्द्याकडे जार्याची 
हयगय केल्याम ळे, अशा प्रकारचे रोगी हदसभन येिाि. रोगाच्या फार प ढच्या अर्स्थेि उपग द-योहन र् 
बस्स्ियोनी िगंदर हनमाि होिाि, र् हे िगंदर, अब वद र्ाढि गेल्याम ळे हनमाि झाले ककर्ा रेहडयम 
हचहकत्सेम ळे हनमाि झाले, हे ठरहर्िे प ष्ट्कळ र्ळेा कठीि असिे. जनन मागाचा ककर्ा बस्स्ियक्ष्मा र्ा गमा 
प ढे पसरून योनी र् बस्स्ििळ याि व्रि पडभन त्याम ळे काहीर्ळेा िगंदर पडिे. 
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मल भगांदरे 
(Faecal Fistulae) 

 
जातज भगांदर : जािज मल िगंदर हे, व्यंगाचा प्रकार र् त्याचे प्रमाि यार्र अर्लंबभन असिे. 

जािज ग द संकोचाि, उपग द सरळ योनीच्या पाठीमागील कििीि उघडिे. प्रधाि ग द (Vestibular anus) 
असलेल्या रो्याि, सामान्यिः समाक ं चक स्नायभर्र चागंला िाबा असिो, त्याम ळे प ष्ट्कळजिाचें या 
व्यंगाकडे लक्षही जाि नाही. ज्याचं्याि िाबा नसिो, त्याि शस्त्रहक्रया करून, ग द नेहमीच्या जागी आिभन, 
त्याच्या िोंडार्र सामक ं चकस्नायभ ियार करार्ा लागिो. (प्लेट ५ पहा.) 
 

 
प्लेट ५. प्रघाि गुद 

 
द सऱ्या काहीि योनीची पाठीमागील किि र् उपग द याि हिरपे िगंदर असिे. प्रस्ि ि लेखकाला 

असे दोन रोगी हदसभन आले. याि उपग द र् ग द हे नेहमीप्रमािे हर्कहसि झाले होिे; पि योनीच्या 
पाठीमागच्या कििीि योहनपटलाच्या थोडे र्र एक सभक्ष्म हछद्र होिे, र् िे एका हिरप्या मागाने उपग दाि 
उघडि होिे. 

 
आघातजन्य भगांदरे 

(Traumatic Fistulae) 
 
प्रसूतीजन्य आघात : मभत्र िगंदराच्या मानाने, दाबाम ळे कोथहर्नाश होऊन, सडण्याम ळे होिारे 

िगंदर क्वहचि र्ळेा हदसभन येिे. हे सामान्यिः हर्टप पभिव फाटल्या म ळे र् हा फाट उपग दाच्या प ढील कििीि 
काही अंिरापयिंि िरी पसरिो, त्याम ळे हनमाि होिे. 

 
शल्वय-णिणकत्साजन्य आघात (Surgical trauma) : शल्य-हचहकत्सेनंिर उपग द-योहन िगंदर 

सहसा होि नाही, पि मभलाधार–योहन हिहत्तसीर्न (Colpoperineorrhaphy) नंिर मात्र होण्याचा संिर् 
असिो. पभिव हर्टप फाट हशर्ल्यानंिर, जर उपग द फाटाचे र्रचे टोक हशर्ार्याची काळजी घेिली नाही. 
िर काहीर्ळेा, हनम्न उपग द-योहन िगंदर (low recto-vaginal) हनमाि होिो. अशा प्रकारचा एक रोगी 
प्रस्ि ि लेखकाच्या अर्लोकनाि आला. हर्टप फाट हशर्िाना, त्याि उपग दाची किि हशर्ली गेल्याम ळे, िी 
सडभन त्याम ळे िगंदर हनमाि झाले होिे. 
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बाह्य अपघातज आघात (External Accidental trauma) : असे दोन रोगी प्रस्ि ि लेखकाच्या 
दृष्टोत्पहत्तस आले. एकाि क मारीकेने आपल्या योनीि स िाचे रीळ घािले, र् काही महहन्यानंंिर व्रि पडभन 
र् िो चरि जाऊन िे उपग दािभन बाहेर पडले. द सऱ्याि आिवर् हनर्हृत्तच्या स माराची स्त्री आजारी 
पडल्यानंिर, िीव्र बद्धकोष्ठिा होऊन, कठीि असे मलाचे खडे हनमाि झाले, र् िे उपग दािभन चमच्याने 
काढभन टाकार् ेलागले, र् याि उपग द िेद झाला. 

 
णवकृणतकारक भगांदरे (Pathological Fistulae) : गिाशयग्रीर्ा कॅन्सर ककर्ा क्षय पसरून र्रच्या 

बाजभस उपग द-योनी िगंदर होण्याचा संिर् असिो. 
 

आतशव भगांदरे 
 
ज्यार्ळेी गिाशय र् उदराची किि याि ककर्ा गिाशय र् बस्स्ि याि अहनयहमि मागव हनमाि होिो, 

त्यार्ळेी आिवर् िगंदर होिे. या प्रकारची िगंदरें क्वहचत हदसभन येिाि र् िी सामान्यिः सशल्य गिव 
हनकासन (caesarean section) शस्त्रहक्रयेनंिर हनमाि होिाि. 

 
गभाशय-उदर भगांदरे (utero-abdominal Fistulae) : पोदार यानंी १९५१ साली गिाशय-उदर 

िगंदराच्या ३६ रो्याचें कसहार्लोकन केले; त्यािील ९५ टके्क रो्यािं सशल्य गिव हनकासनाचा उपद्रर् 
म्हिभन हनमाि झाले, र् जर्ळजर्ळ सर्व रो्याि िे, शस्त्रहक्रयेनंिर ससंगव झाल्याम ळे ककर्ा न शोहषले 
जािारे टाके घािले गेल्याम ळे झाले. हककव लँड यानंी १९५९ साली १०० रोगी गोळा केले, पि त्यािील ३३ 
रो्याबंद्दलच प रेशी माहहिी हमळभ शकली. पधंरा रो्यािं श्रोहिशोफ असभनही बीजर्ाहहनीछेदन केल्याचे 
पभर्वरृ्त्त होिे र् उरलेल्या १८ रो्यािं सशल्य गिव हनकासन शस्त्रहक्रयेचे पभर्वरृ्त्त होिे. 

 
सामान्यिः पभर्वरृ्त्त हमळिे िे असे, शस्त्रहक्रयेची जखम पभिव िरून िरी येि नाही, ककर्ा जर िरून 

आली, िर एके हठकािी िरंगप्रिीहि असलेली एक लहान फ गोटी येिे (fluctuating swelling), िी 
फ गोटी फ टभन, प ढे गिाशय र् उदराची किि याि िगंदर हनमाि होिे. यािंभन दर महहन्याला माहसकस्त्रार् 
बाहेर पडिो. (प्लेट ४९). 
 

 
प्लेट ४९. गभाशय-उदर भगांदर दािणविारे गभाशयणिि 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

गभाशय-बस्स्त भगांदर : फोक र् टाऊसर, यानंी १९५६ साली सशल्य गिवहनकासन शस्त्रहक्रयेर्र 
गिाशय-बस्स्ि िगंदर हनमाि झालेल्या नऊ रो्याचंी माहहिी प्रहसद्ध केली. त्यािील आठ रो्यािं हनम्न 
खंड सशल्य गिव हनकासन (lower segment caesaum section) शस्त्रहक्रयेनंिर हनमाि झाले. १९६१ 
साली िास्कर रार् यानंी माहहिी हदलेला रोगी र् १९४८ साली इंगलमन-संडरबगव यानंी माहहिी हदलेला 
रोगी याि सशल्य गिवहनकासन हेच कारि होिे. 

 
गिाशय-बस्स्ि िगंदराि, माहसकस्त्रार् हा िगंंदरामागेच बस्स्िि येिो. पि त्याि मभत्रार्रील िाबा 

मात्र स टलेला नसिो (no urinary incontinence). याचे स्पष्टीकरि असे की गिाशय र् बस्स्ि यािील 
दळिर्ळि हे गिाशयाच्या अंिर म खाच्यार्र असिे, र् गिाशयािील आिवर् सहज बस्स्िि जाऊ शकिे. 
जर िगंदर अंिरम खाच्या खाली असेल, िर मभत्रार्र िाबा नसिो, पि आिवर् बस्स्ि जाऊ शकि नाही. 

 
णनदान 

(Diagnosis) 
 
िगंदराचे हनदान फार सोपे असिे. अर्घड प्रसभहिनंिर होिारी असयंहि (incontinence) ही 

िाबडिोब होिे ककर्ा थोड्या हदर्सानंी हनमाि होिे. प्रसभहिनंिर िाबडिोब जर मभत्र थेंबाथेंबाने गळार्यास 
लागले, िर िे शस्त्रजन्य आघािाम ळे होय. पि प ष्ट्कळ रो्यािं प्रसभहि ससंगाची (puerperal infection) 
लक्षिें असिाि र् सडलेला िाग गळभन पडल्यानंिर मभत्र थेंबाथेंबाने गळार्यास लागिे, र् हे सामान्यिः 
पहहल्या आठर्ड्याच्या शरे्टी होिे. रोगी िगंदर झाल्यार्र त्र्हरि रै्द्याचा सल्ला घ्यार्यास जािो, ककर्ा िी 
स्त्री महहनोनी महहने हिकडे कानाडोळा करिे. योहनबाह्यिाग र् हर्टप यार्र सिि प ष्ट्कळ काल मभत्र गळि 
राहहल्याम ळे, त्र्चा, व्रहिि होऊन, र्देनाय क्ि त्र्चाशोफ हनमाि होिो. 

 
प ष्ट्कळ हदर्स िगंदर असलेल्या रो्याि, कमीअहधक प्रमािाि पहरयोनी िंि मयिा (perivaginal 

fibrosis) हनमाि होिें, र् काहीि िी इिका मोठ्या प्रमािाि असिे की कभ चासम, मंडलाकार हनकोचन 
(cartilaginous annular stricture) हनमाि होिे, र् त्यामधभन बोटाचाही हशरकार् होिे कठीि असिे. 
त्याम ळे िगंदराचे स्थान र् त्याचा हर्स्िार हकिी आहे हे पाहिे कठीि जािे ककर्ा अशक्य होिे. 

 
िगंदर मध्यार्र ककर्ा बाजभला असिे. काही सहज हलिारे असभन, त्याचं्या िोंर्िाली फारच थोडी 

िंि मयिा असिो. िर काही घट ट व्रिधािभि अडकलेले असिाि ककर्ा त्याची श्रोहिकडेच्या कोित्यािरी 
िागाशी, सामान्यिः िंिभपास्स्थसंधीच्या पाठीमागे ससंस्क्ि झालेली असिे काही मध्यार्र असभन, ग्रीर्चे्या 
प ढच्या िागाशी घट ट जोडलेले असिाि. 

 
आकारही सभक्ष्म हछद्रापासभन िो मोठ्या िोंका पयिंि हनरहनराळा असिो. प ष्ट्कळर्ळेा लाल, 

स्पंजासारखी, शोथय क्ि बस्स्िची अंिःत्र्चा िगंदराच्या कडेर्रून बाहेर आलेली हदसिे. क्वहचिर्ळेा 
िगंदराच्या म खािभन बस्िीचे संपभिव अंिर्िवन होिे (प्लेट ५०). प ष्ट्कळर्ळेा, िगंदर हे नरसाळ्याच्या 
आकाराचे असिे र् त्याचे रंूद िोंड बस्स्िि असिे र् लहान म ख योनीि असिे. त्याच्यार्र शस्त्रहक्रया 
करिाच बस्िीिील िोंड रंूद असल्याचे समजभन येिे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
प्लेट ५०. बस्स्त-योणन भगांदरामधून झालेले वस्तीिे सांपूिश अांतरवतशन. 

 
काहीर्ळेा एकाच र्ळेी अनेक िगंदरें असिाि, मग िी मभत्र र् मल िगंदरें असिील ककर्ा एका पेक्षा 

ज्यास्ि मभत्रिगंदरें असिील. 
 
काहीर्ळेा िगंदराचे शाहररीक स्थान (anatomtial situation) कोठे आहे हे पहाण्याकहरिा 

रबराच्या नहलकेमधभन मेथेहलन ब्लभचा सौम्यद्रार् घालार्ा लागिो. योनीि िीन कापसाचे बोळे घालिाि, 
एक योनीच्या र्रच्या िागाि, द सरा योनीच्या खालच्या िागाि र् हिसरा योहनद्वाराचे हठकािी (at the 
introitus) ठेर्िाि. रबराच्या नहलकेमधभन रंगीि द्रार् घालिाि र् िी नहलका काढभन घेिाि. नंिर काही 
हमहनटानंी िे बोळे िपासिाि. जर खालचा बोळा रंगला असेल र् र्रचे दोन्ही श ष्ट्क असिील, िर मभत्रप्रसेक 
असंयहि (urethral incontinence) समजार्ी, जर मधला बोळा रंगला, िर मभत्रप्रसेक-योहन िगंदर आहे 
असे समजार्,े जर सर्ाि र्रचा बोळा रंगला िर बस्स्ि-योहन ककर्ा बस्स्ि-ग्रीर्ा-योहन िगंदर आहे असे 
समजार्.े जर र्रचा बोळा न रंगिा, फक्ि ओला, झाला. िर मभत्रर्ाहक-योनी िगंदर आहे असे समजार्.े 

 
णिणकत्सा 

(Treatment) 
 
जनन मागािील िगंदराचा इलाज ही एक मोठी हबकट समस्या आहे, र् या कहरिा कोििी पद्धि 

र्ापरार्ी हे ठरहर्िाना, सर्वसंबंहधि कारिाचंा फार काळजी पभर्वक हर्चार करार्यास पाहहजे. िगंदराची 
योनीिभन केलेली द रुस्िी ही साधी र् सरळ असेल ककर्ा अहिशय कहठि र् ग ंिाग ंिीचीही असेल. पि हे 
लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे की योनीिभन द रुस्िी करिे हकिीही अर्घड असले, िरी स्त्रीरोगहचहकत्सकाने 
हनराश होऊन उपग दाला मभत्रर्ाहक जोडिे ककर्ा योनी बंद करिे (colpocleisis) या सारख्या उपायाचंा 
अर्लंब करू नये. ित्पभर्ी हनदान एकदोनदािरी योनीिभन द रुस्िी करण्याचा प्रयत्न करार्यास पाहहजे. 
जरी स रर्ािीला िगंदर स गम असे र्ाटले नाही (inacessible) ककर्ा द रुस्िी करण्यास फार मोठे र्ाटले, 
िरी योनीिभन केलेली द रुस्िी प ष्ट्कळ र्ळेा यशस्र्ी होिे. 

 
म बंईच्या कामा हॉस्स्पटलमध्ये, हजराड यानंी बस्स्ि-योनी िगंदराच्या ८६ रो्यारं्र उपचार केले. 

त्यापंैकी ८३ रो्यारं्र योनीच्या मागे शस्त्रहक्रया केली, र् ३ रो्यािं मभत्रर्ाहकाचंी उपग दाि जोडिी केली. 
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यापकैी ४८ पभिव बरे झाले, पि काहीि र्ारंर्ार शस्त्रहक्रया कराव्या लागल्या. १८ प ष्ट्कळसे स धारले, र् १८ 
रो्यािं काहीच उपयोग झाला नाही. दोन मृत्यभ पार्ले, एकाि फ प्फ स धमनी अिंःशल्यिा (pulmonary 
embolism) होऊन मृत्यभ आला. र् द सरा मभत्रर्ाहकाचंी जोडिी केल्यानंिर उदरािंरर्षे्टन-शोफ होऊन 
मृत्यभ पार्ला. 

 
इडा स्कडर यानंी बस्स्ि-योनी िगंदराच्या, योनी मागे उपचार केलेल्या ६९ रो्याचंी माहहिी हदली 

आहे. त्यािील ५२ रोगी एक िे िीन प्रयत्नानंिर पभिव बरे झाले, १० रो्यािं प ष्ट्कळ स धारिा झाली र् ७ 
रो्याचंा पत्ताच लागला नाही. 

 
मेजर हेस (Major Hayes) यानं ६३ रो्याचंी माहहिी हदली आहे. यािील ३३ रो्यार्र योनीमाग े

शस्त्रहक्रया केल्या गेल्या. र् त्यािंील २८ पभिव बरे झाले, २ रोगी प ष्ट्कळ स धारले, २ रो्यािं काहीच फरक 
झाला नाही र् १ मृत्यभ पार्ला. ३० रो्यािं मभत्रर्ाहकाचंी जोडिी केली गेली. 

 
द रुस्िी करण्यापभर्ी प ढील गोष्टी फार काळजीपभर्वक ध्यानाि घ्यार्यास पाहहजेि : १. िगंदराचा 

प्रकार; २. िगंदराचा आकार; ३. मभत्रप्रसेक, बस्स्िचा िल, मभत्रर्ाहक र् ग्रीर्ा याचेंबरोबर असिारे 
िगंदराचे नािे; ४. पहरयोहन िंि मयिेचे प्रमाि र् िगंदरा िोंर्िाली असिाऱ्या िंि  ऊिकाम ळे िो 
आजभबाजभच्या इंहद्रयानंा जोडला गेला आहे का?; ५. मभत्रप्रसेक मागव ख ला आहे ककर्ा नाही; ६. बह ग हिि 
िगंदरें, ककर्ा एकत्र मभत्र र् उपग द-योहन िगंदर, र् ७. रृ्क्क कायव (renal function). 

 
जरी िगंदर फार मोठ्या आकाराचे असले, िरी िे योनी मागे द रुस्ि करिा येिार नाही असे धरून 

चालभ  नये. कारि मोठे पि सहज स गम र् िंि मयिा नसलेले, ज्यास्ि स लििेने द रुस्ि करिा येिे. त्या 
मानाने लहान पि अस गम (inaccessible) ककर्ा फार प्रमािाि पहरयोहन िंि मयिा असलेले, त्यामानाने 
द रुस्ि करिे कठीि जािे. 

 
िगंदराची अस गमिा ही फक्ि त्याच्या फार उंच स्थानाम ळेच असिे असे नव्हे, िर िी त्याच्या 

घट ट बसण्याम ळेही असिे. िगंदराच्या कडा या त्याचं्या िोंर्िाली हनमाि झालेल्या िंि मयिेम ळे 
प ष्ट्कळर्ळेा जाड र् कडक असिाि. पि फार कठीि पहरस्स्थिीि हनमाि होिे, िी ज्यार्ळेी या कडा 
हाडाला घट ट हचकटलेल्या असिाि िेव्हा. काही रो्यािं पहरयोहनिंि मयिेम ळे योहन आर्ळली जािे र् 
योनीच्या दोन्ही बाजभला खोल छेद घेऊन िंि  कडे कापल्या हशर्ाय िगंदराकडे जािा येिे अशक्य असिे. 

 
शस्त्रहक्रयेपभर्ी मभत्रप्रसेकाि बस्स्ि शलाका (bladder sound) घालभन मागव ख ला आहे ककर्ा नाही िे 

पहार्यास पाहहजे. कारि काहीर्ळेा मभत्रप्रसेकाचे र्रचे म खही अक ं चन पार्लेले असिे. बस्स्िशलाका 
घालभन िगंदराचे मभत्रप्रसेकाशी असलेले नािे जािभन घ्यार्यास पाहहजे. कारि मभत्रप्रसेकाचा र्रचा िाग र् 
बस्स्ि यानंा ग्रासभन टाकिारे मोठे िगंदर द रुस्ि करिे फार कठीि असिे र् समजा द रुस्ि करिा आले 
िरी, समाक ं चक स्नायभर्रील िाबा गेल्याम ळे असंयहि चालभच राहािे. 

 
जर याबरोबर उपग द-योहन िगंदरही असेल, िर दोन्हींही एकाच र्ळेी द रुस्ि करिा येिाि. पि 

जर एकार्ळेी एकच द रुस्ि करार्याचे ठरहर्ले, िर प्रथम कोििे करार् ेहे ठरहर्िे फार कठीि असिे र् िे 
त्या त्या रो्यार्र अर्लंबभन राहील. 
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शस्त्रहक्रयेपभर्ी रृ्क्ककायव कसे आहे िे पहार्यास पाहहजे. 
 
स्वतः भरून येिे (spontaneous healing) : असे हदसभन आले आहे. की प्रसभहिजन्य आघाि ककर्ा 

शस्त्रहक्रयेि इजा झाल्याम ळे हनमाि झालेले िगंदर पहहल्या िीन महहन्यािं आपोआप िरून येिे. िरून 
येिार नाहीं असे र्ाटिारे फार मोठे िगंदरही काहीर्ळेा थोड्याच आठर्ड्याि आपोआप िरून येिे. प्रस्ि ि 
लेखकाच्या एका रो्याि फार र्र, योनीच्या उजव्या कप्याि असिारे रुपयाच्या आकारा एर्ढे बस्स्ि-योहन 
िगंदर सहा आठर्ड्याि आपोआप िरून आले. महफौज यानेही िीन बोटे जािील एर्ढे मोठे असिारे 
िगदंर दोन महहन्यािं आपोआप िरुन आल्याचे नमभद करून ठेर्ले आहे. िगंदर िरून येण्यास मदि व्हार्ी 
म्हिभन, बस्स्िि स्र्धारी रबराचे नहलकायतं्र (self-retaining catheter) ठेर्ार्.े त्याम ळे मभत्र सिि बाहेर 
पडि राहािे, साठंर्भन हदले जाि नाही. रो्याच्या स्स्थिीम ळे िगंदर िरून येण्याि काही फरक होिो असे 
हदसभन येि नाही. प्रसभहिजन्य पभहिदोष असेल (puerperal sepsis) िर प्रहिजीर्ी औषधे (antibiotics) 
द्यार्यास पाहहजेि. कारि संसगव असल्यास िरून येण्याची शक्यिा कमी असिे. 

 
बस्स्त-योणन भगांदरावरील शस्त्रणक्रया दुरस्ती (operative Repair) : गेल्या शिंर र्षाि बस्स्ि-

योहन िगंदर द रुस्ि करण्याकहरिा हकिीिरी पद्धिी साहंगिल्या गेल्या आहेि. पि प ष्ट्कळशा रो्यािं, 
महरऑन कसम् याने साहंगिलेली मभळ पद्धि, ककर्ा त्याि काही फरक करून र्ापरल्यास, चागंल्याप्रकारे 
िगंदर बरे होिे. काही थोड्या र्ापरण्याि येिाऱ्या पद्धहि प ढील प्रमािे होि : २. बस्स्ििील िोंड ब जर्ण्या 
कहरिा योनीची पटटी र्ापरिे, २. योनीिील द्वार बंद करण्याकहरिा त्र्चेची पटटी र्ापरिे, ३. उदरार्ाटे 
बस्स्ििील िोंड बंद करिे. ४. योनी बंद करिे (colpocleisis) ५. कसम् थाळाकरि पद्धि (saucerization 
method). ६. र्क्रस्थभलातं्राि मभत्रर्ाहकाचंी जोडिी करिे. ८. पटल हर्पाटन (flap-splitting) र् त्या 
बरोबर बस्स्ि स टी करिे (mobilisation). 

 
शस्त्रहक्रया करिाना रो्याला कसा हनजर्ार्ा हे काळजीपभर्वक ठरर्ार्यास पाहहजे. प ष्ट्कळसे 

स्त्रीरोगहचहकत्सक रो्याला पाठीर्र हनजहर्िे पसिं करिाि. पि रो्याला ग डघे-छािी ककर्ा कसम् 
अर्स्थेि ठेर्ल्यास काही फायदे असिाि, हर्शषेिः जर िगंदर फार र्र, िंिभपास्स्थसंधीच्या पाठीमागे 
असेल. 

 
जर मंडलाकार पहरयोहन िंि मयिेम ळे िगंदराकडे जािे अशक्य असेल िर हे चागंल्या प्रकारे 

हदसार् े एर्ढ्या कहरिा खोल असे योनीच्या दोन्ही बाजभस छेद घ्यार्यास पाहहजेि. काहीि हर्टपाचे 
हठकािी फार प्रमािाि िंि मयिा असिे. अशार्ळेी स्कभ चाडवट (Schuchardt’s) छेद घेिे जरूर असिे. 

  
सौष स्म्नक संर्देनाहरि (spinal assaesthesia) हे उत्तम. कारि िगंदर चागंल्या प्रकारे 

हािाळिा यार् े याकहरिा ग दउन्नमनी (levatores ani) र् हर्टपाचे इिर स्नायभ (Perineal muscles) हे 
पभिवपिे हशहथल होिे अत्यंि जरुरीचे असिे. 

 
योनी मागे केलेली दुरस्ती 

 
थाळा बनविे व एकाथरात बांद करिे (sauccrization and one-layer closure) : ही अहिशय 

साधी पद्धि असभन अहलकडे हिचे प नरुज्जीर्न करण्याि आले आहे. िगंदराच्या कडा, बस्स्ििील द्वारापयिंि 
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योनीिभन हदसिाि. जर िगंदर लहान असेल, िर बस्स्ि योनीपासभन स टी करार्यास नको. िगंदराचे िोंड 
हे ३२ मापाच्या चादंीच्या िारेचे दोन ककर्ा िीन टाके घालभन बंद करिाि. याचे ऐर्जी लेखकाने 
नायलॉनच्या बारीक धा्याचंा उपयोग केला, र् याचाही उत्तम पहरिाम हमळाला. िीन आठर्ड्या नंिर हे 
टाके काढभन टाकिाि. ही पद्धि ज्याि फार थोडी ककर्ा अहजबाि िंि मयिा हनमाि झालेली नसिे अशा 
लहान िगंदरा करिा फार चागंली. 

 
पटल-णवपाटन शस्त्रणक्रया (Flap-splitting operation) : ज्याि दोन बोटे जाऊ शकिाि र् 

िोंर्िाली प ष्ट्कळ िंि मयिा हनमाि झाली आहे, अशा मोठ्या िगंदरा करिा ही पद्धि फार चागंली. द रुस्िी 
यशस्र्ी व्हार्ी एर्ढ्या करिा महत्र्ाची गोष्टी म्हिजे (अ) व्रिधािभ कापभन टाकिे. (ब) िाि न पडिा 
ज ळिी व्हार्ी एर्ढ्याकहरिा हर्स्िृत प्रमािार्र बस्स्ि मोकळी करार्यास पाहहजे. (क) हशर्ण्याकहरिा 
फार बारीक क्रोहमक कॅटगट र्ापरार्यास पाहहजे. 

 
मभत्रप्रसेक-बस्स्ि िगंदर द रुस्ि करिे कठीि असिे. प ष्ट्कळर्ळेा, बस्स्िग्रीर्पेासभन मभत्रप्रसेक 

फाटलेला असिो. अशा िीव्र प्रकाराि मभत्रप्रसेकाच्या िळाचा अपभिवत्र्ाने ककर्ा पभिवत्र्ाने नाश झालेला 
असिो. प ष्ट्कळर्ळेा द रुस्िी परि फाटभन जािे, र् जरी द रुस्िी यशस्र्ी झाली िरी रो्याचा मभत्रार्रील िाबा 
स टलेला राहािो., पि बस्स्िग्रीर्िेोंर्िी प्रार्रिीचा पाटा (fascial sling) बाधंल्यास मभत्रार्र िाबा येण्यास 
मदि होिे, र् द रुस्िीि याचा उपयोग केला गेला पाहहजे. 

 
ज्यार्ळेी मभत्रप्रसेकाच्या िळाचा नाश झालेला असिो, त्यार्ळेी नर्ी मभत्रप्रसेक बनहर्ण्याकहरिा 

लघ िगोष्ठाच्या त्र्चेच्या ि कड्याचा उपयोग करिाि. पि पहरिाम मात्र हनराशाजनकच आहेि. कारि 
प ष्ट्कळ रो्याि हा त्र्चेचा ि कडा सडभन गळभन पडिो. त्याच प्रमािे नर्ीन हनमाि केलेल्या मभत्रप्रसेकाचा 
मभत्रार्रील िाब्याचा प्रश्न हशल्लक राहािोच. 

 
बस्स्ि - ग्रीर्ा िगंदराि करार्याची शस्त्रहक्रया ही अग्रयोनीहििी धिीर्र आखार्ी. योनीच्या प ढच्या 

कििीर्र उलट्या T आकाराचा छेद घ्यार्ा. बस्स्ि ही िोंर्िालच्या िंि मयिेपासभन काळजीपभर्वक स टी 
करार्ी, र् बस्स्ि र् ग्रीर्ा यामधील िोंके नीट न्याहाळभन हशर्भन टाकार्ी. जर बस्स्िपाि असेल, िर िोही 
द रुस्ि करार्ा. 

 
उदरमागे केलेली दुरस्ती (Repair by Abdominal route) : िगंदर फार घट ट बसलेला 

असल्याम ळे, या प्रकारच्या पद्धिीि फार अडचिी येिाि. फार घट ट असलेल्या व्रिधािभम ळे िगंदराचे िोंड 
हे उदरापयिंि र्र आििा येि नाही र् खोल असलेल्या हठकािी द रुस्िी करिा येिे अशक्य असिे. त्याम ळे 
या पद्धिी क्वहचिच र्ळेी र्ापरण्या यो्य होि. 

 
पारउदराांतर वेष्टन शस्त्रणक्रया (Transperitoneal operation) : व्हॉन डायटेडेल (Von Dittel) 

याने या शस्त्रहक्रयेची पद्धि प्रथम र्र्मिली. उदरानंिरर्षे्टनाच्या गिाशय-बस्स्िि घडीि छेद घेऊन, 
उघडिाि. बस्स्ि गिाशयापासभन स टी करिाि र् बस्स्ि र् योनी यािील िगंदराची िोंडे हशर्भन टाकिाि. 
गिाशय-बस्स्ि उदरारं्षे्टन हशर्भन शस्त्रहक्रया सपंर्िाि. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

पारबस्स्त शस्त्रणक्रया (Transvesical) : अहधजघनार्रून (suprapubic) बस्स्िमधभन शस्त्रहक्रया 
करून बस्स्ि-योहनिगंदर बंद करण्याची पद्धि प्रथम रेन डेलेन बगव याने प्रचाराि आहिली. बस्स्ि 
उदरािंरर्षे्टनाबाहेरून (extraperitoneally) उघडिाि. सहाय्यक योनीमधभन बोट घालभन बस्स्िचा िळ र्र 
उचलिो. त्याम ळे िगंदर उदरार्रील छेदाच्या जर्ळ आिले जािे. िगंदराच्या कडा िासिाि र् मग प्रथम 
योनीमधील िोंड र् नंिर बस्स्ि मधील िोंड हशर्िाि. 

 
योनीबांद करिे (colpocleisis) : ही अयो्य पद्धि फार क्वहचि र्ापरली जािे. जर बस्स्ि-योहन र् 

उपग द-योहन असे एकत्र िगंदर असेल, िर मभत्र उपग दाकडे र्ळहर्ण्याकहरिा या पद्धिीचा उपयोग 
करिाि. िगोष्ठ थोडे िासभन र् एकमेकाना हशर्भन योनी बंद करिाि. या पद्धिीर्र मोठा आके्षप घेिला 
जािो. कारि कालािंराने फॉस्फेटचे खडे हनमाि होऊन बस्स्ि, योहन र् उपग द बंद होिाि र् रो्याचे फार 
हाल होिाि. मभत्रमागाि सकं्रमि होऊन द ःखाि आिखी िर पडिे. लेखकाने अशा प्रकारचे दोन रोगी 
पाहहले आहेि. या रो्यािं योहनबाह्य िागाचे हठकािी सिि र्देना होत्या र् उपग दािभन मभत्र बाहेर पडण्यास 
त्रास होि असे. र्ारंर्ार हे फॉस्फेटचे खडे काढभन टाकभ न, उपग द-योहन म ख मोकळे करण्याचा प्रयत्न केला 
जाऊनही परि नर्ीन खडे हनमाि होऊन िे िोंड बंद होि असे. 

 
वक्रस्थूलाांिाांत मूिवाहकाांिी जोडिी करिे : ही खऱ्या अथाने बस्स्ि-योहन िगंदर बरे करण्याची 

पद्धि नव्हे. िर स्त्रीरोगहचहकत्सकाला िे बरे करिा येि नाही, या त्याच्या अपयशाचीही पार्िीच होय. 
योनीमागे िगंदर द रुस्ि करण्याचे प्रयत्न केल्याहशर्ाय, िगंदर मोठे आहे ककर्ा यामागे त्याचेजर्ळ 
पोहोचिा येि नाही म्हिभन उपग दाि मभत्रर्ाहकाचंी जोडिी करण्याचे ठरहर्िे बरे नाही. जी िगंदरें 
योनीमागे द रुस्ि करिे द रापास्ि र्ाटिाि िीच प ष्ट्कळर्ळेा बस्स्ि काळजी पभर्वक मोकळी केल्यास र् 
हशर्ल्यास सहज बरी होिाि. पि काही रो्याि िगंदराचा आकार जरी सोडभन हदला िरी फार प्रमािाि 
मंडलाकार जर्ळजर्ळ कभ चासदृष्ट्य िंि मयिेम ळे योनी मागे िगंदराजर्ळ जािे आर्श्यक असिे. अशा 
रो्यािं योनी र्ाटे द रुस्ि करण्याचा परयत्न न करिाही सरळ मभत्रर्ाहकाचंी जोडिी करिे जरूर असिे. 

 
ही शस्त्रहक्रया करण्यापभर्ी रृ्क्ककायव बरोबर चालिे ककर्ा नाही हे पभिवपिे आजमार्यास पाहहजे. 

रंगाचे उत्सजवन होिे आहे ककर्ा नाही र् रृ्क्कस्थमभत्रसचंय र् मभत्रर्ाहकस्थ मभत्र संचय (hydronephrosin 
and hydro-uretecs) आहे का हे पहाण्याकहरिा हशरेिभन हर्रोधदशवक माध्यमाचे इंजेक्शन देऊन क्ष-
हकरिानंी फोटो घ्यार्यास पाहहजेि अर्रोही रृ्क्ककहटर हचत्रि (descending pyelography). जर 
मभत्रर्ाहक फार हर्स्िार पार्लेले असिील, िर त्याचंी जोडि करिे कठीि जािे ककर्ा अशक्य होिे. 
लेखका जर्ळ एक असा रोगी होिा की त्याचे मभत्रर्ाहक जर्ळ जर्ळ लहान आिड्याच्या आकारा एर्ढे 
हर्स्िार पार्लेले होिे र् उदर उघडल्यानंिर शरे्टी जोडिी करिे सोडभन द्यार् ेलागले. 

 
दोन्ही मभत्रर्ाहकाचंी एकाच र्ळेी जोडिी करिाि ककर्ा एक र्ा दोन आठर्ड्याच्या अिंराने 

करिाि. जोडिी केल्यानंिर जर्ळजर्ळ प्रत्येक रो्याि शस्त्रहक्रयेनंिर थोड्याच कालाि ककर्ा िाबडिोब 
रृ्क्ककहटरशोफ (portoperative pyelitis) होिो. प ढे आंत्रामधभन मभत्रर्ाहकामागे रृ्क्काि र्ारंर्ार संक्रमि 
होिे र् त्याम ळे या शास्रहक्रये नंिर रो्याचे आय ष्ट्य कमी होिे. 

 
मूिवाहक भगांदरािी दुरस्ती : या प्रकारचे िगंदर हे उदरार्रून ककर्ा योनीर्ाटे स्त्रीरोगाकहरिा 

केलेल्या शस्त्रहक्रयेनंिर फार र्ळेा होिे, त्या मानाने प्रसभहिजन्य आघािानंिर कमीर्ळेा होिे. शस्त्रहक्रयेनंिर 
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होिारी िगंदरें ही मभत्रर्ाहक-योहन ककर्ा मभत्रर्ाहक-उदर िगंदरें असिाि. िर प्रसभहिजन्य आघािाम ळे 
होिारी िगंदरें ही मभत्रर्ाहक-योहन िगंदर ककर्ा बस्स्ि-योहन िगंदरासह एकत्र असिाि. 

 
मभत्रर्ाहकाला इजा झाल्याचे शस्त्रहक्रयेच्यार्ळेीच समजभन आल्यास िाबडिोब मभत्रर्ाहकाची 

ि टलेली टोंके एकमेकानंा हशर्भन टाकार्ीि (anastomosis) ककर्ा मभत्रर्ाहकाच्या ि टलेल्या र्रच्या 
टोकाची बस्स्िि जोडिी करार्ी. जर शस्त्रहक्रयेनंिर समजभन आल्यास. िे आपोआप बरे होईल या 
समजभिीने प ष्ट्कळ काळ र्ाट पाहािे शहािपिाचे नाही. कारि मभत्रर्ाहकाच्या ि टलेल्या र्रच्या टोकाशी 
व्रिधाि  हनमाि होऊन त्याम ळे मग मभत्रर्ाहकािमभत्रसंचय र् रृ्क्कस्थमभत्रसंचय होिो. िीन िे चार आठर्डे 
थाबंल्यानंिर उजर्ा ककर्ा डार्ा र्ा दोन्हीही मभत्रर्ाहकानंा इजा झाली आहे हे पहाण्याकहरिा 
क्रोमोहसस्टॉस्कोपी (chromocys toscopy) करार्ी. सामान्यिः मभत्रर्ाहकाला झालेली इजा ही 
बस्स्िपासभन २·५ िे ५ सें. हम. अंिरापयिंि असिे र् त्याम ळे मभत्रर्ाहकाची बस्स्िि जोडिी करिे शक्य असिे. 

 
रसेल याने एक पद्धि साहंगिली आहे. याि, जर मभत्रर्ाहक ५ सें. हम. पेक्षा ज्यास्ि नाश पार्ला 

असेल, िर बस्िीच्या एका रंूद पटटीची नहलका बनर्भन, त्याि मभत्रर्ाहकाची जोडिी करार्याची. जर 
मभत्रर्ाहक याही पेक्षा ज्यास्ि नाश पार्ला असेल, िर लघ्र्ातं्राचा एक ि कडा काढभन त्याचा उपयोग 
करिाि. मभत्रर्ाहकाचे टोक लघ्र्ात्राच्या ि कड्याच्या र्रच्या टोकाशी जोडिाि र् या ि कड्याचे खालचे 
टोक बस्स्िि जोडिाि. या प्रकारची शस्त्रहक्रया प्रत्यकर्ळेी काही उपयोगाि आििा येि नाही, र् प ष्ट्कळ 
र्ळेा जेव्हा मभत्रर्ाहक बस्स्िला न जोडिा येण्या एर्ढा नाश पार्लेला असिो. अशार्ळेी त्याचंी र्क्र 
स्थभलातं्राि जोडिी करिाि. 

 
ज्यार्ळेी मभत्रर्ाहक-योनी िगंदराबरोबर, बस्स्ि-योहन िगंदरही असिे, त्या र्ळेी प्रथम बस्स्ि-योहन 

िगंदराि योनी द रुस्ि करिाि र् हे जर यशस्र्ी झाले िर बस्स्ि ककर्ा र्क्रस्थभलातं्र याि मभत्रर्ाहकाचंी 
जोडिी करून मभत्रर्ाहक िगंदरार्र इलाज करिाि. जर बस्स्ि-योहन िगंदर यशस्र्ी रीिीने द रुस्ि करिा 
आले नाही िर दोन्ही मभत्रर्ाहकाचंी र्क्रस्थभलातं्राि जोडिी करिे अहनर्ायव ठरिे. 

 
उपगुद-योनी भगांदरािी दुरस्ती : सामान्यिः उपग द-योहन िगंदर हे योनीच्या खालच्या 

एकहत्रिीयाशं िागाि असिे. याची द रुस्िी करण्याकहरिा हर्टपामधभन िगंदरपयिंि छेद घेिाि. नंिरच्या 
शस्त्रहक्रयेच्या पायऱ्या या संपभिव हर्टप फाटाच्या द रुस्िीिील सारख्याच असिाि. 

 
जर योनीच्या खालच्या एकहत्रहियाशं िागाि लहान िगंदर असेल, िर िगंदर िोर्िाली 

र्ि वळाकार छेद घेऊन त्याचा मागव कापभन टाकिाि र् नंिर िगंदरा िोर्िाली उपग दाची किि उलटी व्हार्ी 
याकरिा थैली-दोरी टाकें घालभन (purse-string sutures) उपग द बंद करिाि. 

 
योनीच्या र्रच्या िागाि असिाऱ्या उपग द-योहन िगंदराकरिा योनीच्या मागील कििीि योनीच्या 

पाठीमागील कप्प्यापासभन िो हर्टपापयिंि उिा छेद घेिाि. योनीचे दोन्ही पटटे स टे करिाि र् उपग द र् 
िगंदर उघडे करिाि. जर िोर्िाली व्रिधाि  (scar tissue) असेल िर जरुरी प रिा उपग द मोकळा 
करिाि. उपग दाि असिारे िोंड थैली-दोरी टाके घालभन बंद करिाि. ग दउन्नमनी स्नायभ जोडिाि र् 
नंिर योनीच्या पाठीमागील कििीचे पटटे एकमेकानंा हशर्िाि. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

गभाशय-उदर भगांदरािी दुरस्ती : याच्या द रुस्िी करिा त्र्चेपासभन गिाशयाच्या पोकळीपयिंि 
िगंदराचा मागव छेदभन काढिाि. रो्याि सशल्य गिवहनकासनानंिर िगंदर हनमाि झालेले असल्यास 
िगंदराच्या खालच्या टोकाशी रेशीम ककर्ा िागाच्या धा्याचंा ज डगा हदसभन येिो. या टाक्यासहीि िगंदर 
मागव छेदभन काढभन टाकिाि, गिाशयािील िोंड बंद करिाि र् मग उदर स्थरास्थरानी हशर्िाि. 

 
ग्रीवचे्या कार्धसनोम्याांत असिाऱ्या भगांदरािी दुरस्ती : हे सर्वसाधारिपिे मान्य झालेले आहे की 

र्ाढि जािाऱ्या अब वदाम ळे हनमाि झालेले िगंदर बंद करण्याि स्र्ारस्य नाही. यापैकी प ष्ट्कळसे रोगी 
थोड्याच महहन्यािं मृत्यभ पार्िाि. त्याम ळे िगंदर हे रेहडयम देण्याम ळेच हनमाि झालेले आहे, हे नक्की 
होण्याकहरिा काही काल थाबंािे इष्ट होय. एक र्षव थाबंिे प रेसे होिे, र् नंिर िगंदर द रुस्ि करण्याचा 
प्रयत्न करार्ा. 

 
उपग द-योनी िगंदराकहरिा सामान्यपिे “स्थभलातं्र हछद्रीकरि” (colostomy) केल्यास प रे होिे. 

बस्स्ि-योहन िगंदराकरिा योनी बंद करिे (colpocleisis) ककर्ा र्क्रस्थभलातं्राि मभत्रर्ाहकाचंी जोडिी 
केल्यास द ःख कमी होिे. 
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िांड ६ वा 
 

जननेंणद्रयाांिे सांक्रमि 
 

Infection of Genital Organs 
 

प्रकरि १९ वे 
 

योनीबाह्य भाग व योणन याांिा शोफ 
(Inflammation of Valva and Vagina). 

 
योहनबाह्यिाग हा हनरहनराळ्या िागानंी बनलेला असल्याम ळे कोित्याही एका िागाचाशोफ 

झाल्यास त्याला ‘योहनबाह्यिाग शोफ’ (vulvitis) असे म्हटले जािे. योहनबाह्यािाग हा बाहेरच्या बाजभला 
त्र्चेने अच्छादलेला असिो,. र् त्यार्र केस असिाि. त्याम ळे इिर िागाप्रमािे या िागार्रही त्र्चेचे रोग 
होिाि. त्याचप्रमािे प ष्ट्कळ केस असल्याम ळे केस्ि डेही (furumculosis) होिाि. 

 
योणनबाह्य भाग शोफ 

 
आशुकारी योणनबाह्य भाग शोफ (Acute vulvitis) : प्रौढ हस्त्रयािं आश कारी योहनबाह्यिाग शोफ हा 

सामान्यिः परम्याम ळे होिो. पि काहीर्ळेा संक्रहमि व्रिाम ळे (infected ulcers) ककर्ा दाहकारी 
योहनस्त्रार्ाम ळेही (irritating vaginal discharges) होिो. 

 
लहान म लींि गॉनोकॉकस जंि जन्य योहनबाह्यिाग-योहनशोफ (gorococeal vulvo-va 

vaginities) प ष्ट्कळर्ळेा हदसभन येिो. याची द सरी कारिे म्हिजे अस्र्च्छिा, सभत्रकृहम (thread worms) र् 
योनीि शल्य अडकभ न हनमाि होिारा दाहकारी स्त्रार्. 

 
योहनबाह्यिाग लाल, स जलेला, र्देनाय क्ि र् सालपटे हनघाल्यासारखा (excoriated) हदसिो. 

मभत्रकृच्छ (dysuria) र् कंड (pruritus) ही फार त्रासदायक लक्षिे असिाि. 
 
एकाद्या जंि नाशकाने योहनबाह्यिाग ध र्भन स्र्च्छ करार्ा. त्यार्र र्ारंर्ार शके द्यार्ा. पेहनहसलीन र् 

सल्फा-हर्शषेिः जर परम्याम ळे असेल िर–देण्यापासभन फार फायदा होिो. 
 
णपणटकामुक्त योनीबाह्यभाग शोफ (Apthous valvitis) : हा क्वहचि हदसभन येिारा रोग आहे. हा 

ब रशी सारख्या–‘ऑहडयम अस्ल्बकन्स्’–या जंिभ म ळे होिो. हा अहि अशक्ि म ली र् हस्त्रया याि होिो. 
अंिःत्र्चेर्र प ष्ट्कळ बारीक बारीक पाढंरे हठपके हदसिाि र् िगोष्ठ स जलेले र् लाल हदसिाि. याचे म ळे 
हर्शषेिः गिार हस्त्रयािं फार कंड स टिे. यार्र एकाद्या जंि नाशकाचा उपयोग करार्ा र्ा रो्याची प्रकृहि 
स धारण्याकहरिा औषधोपचार करार्ा. 
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बाथोणलन ग्रांथीिा आशुकारीशोफ (Acute Bartholinitis) : प ष्ट्कळ रो्याि बाथोहलन गं्रथीचा शोफ 
हा परम्याच्या संसगाम ळे होिो. पि काहीि िो इिर पभ उत्पन्न करिाऱ्या जंिभम ळे (other pyogenic 
organisms) ही होिो. ज्या बाजभला हर्कृहि असेल त्याबाजभकडील योहनबाह्यिाग स जिो, त्यार्रील त्र्चा 
र् अंिःत्र्चा लाल चकाहकि र् पीडनाक्षम असिे. योहनम ख उघडण्यास फार त्रास होिो र् जर त्याि बोट 
घालण्याचा प्रयत्न केला िर िीव्र र्देना होिाि. 

 
स रर्ािीला योहनबाह्यिाग थोडा िाठर लागिो (indurated and firm) पि ज्यार्ळेी हर्द्रहध 

हनमाि होिो, त्यार्ळेी िो मउसर होिो र् त्याि िरंगप्रिीिी (fluctuation) प्रिीि होिे. बह िेक र्ळेा या 
गं्रथीची नहलका बंद होिे र् त्याम ळे एकादे र्ळेी हर्द्रहध एकाएकी फ टिो ककर्ा िो कापार्ा लागिो. ज्यार्ळेी 
गं्रथी फ टिे त्यार्ळेी फ टलेले द्वार फार लहान असल्याम ळे आिंील पभ पभिवपिे बाहेर पडि नाही. पि 
फ टल्याम ळे जरी थोडार्ळे अराम र्ाटला, िरी परि हर्द्रहध होिोच (recurs). याम ळे हर्द्रहध कापिाना िो 
खालपयिंि कापार्यास पाहहजे, म्हिजे आि पभ राहािार नाही. कापल्यानंिर काहीकाल िरी त्यार्र 
मॅ् नेहशयम सल्फेटच्या संपतृ्त द्रार्ाि (saturated nagnesium sulphate compresses) कापड हिजर्भन 
त्याने शके द्यार्ा. 

 
णिरकारी बाथोणलन ग्रांणथशोफ : हचरकारी शोफाम ळे गं्रहथ कठीि, दगडासारखी िाठ लागिे, 

ककर्ा लहान मोठ्या आकाराच्या सद्रर्गं्रथीसारखी लागिे (cyst of varying size). गं्रथीच्या हचरकारी 
शोफाम ळे योहनबाह्य िागाचे हठकािी र्ारंर्ार र्देना र् सभज येिे. जर गं्रहथ दाबली िर हिच्या नहलकेिभन पभ 
य क्ि स्त्रार् बाहेर पडिो. न सिी गं्रहथ कापभन िागि नाही, िर िी सबधं गं्रथीच काढभन टाकार्यास पाहहजे. 

 
बाथोणलन सद्रवग्रांथी (Bartholin’s cyst) : जेव्ह म ख्य र्ाहहनी अंिरोहधि होिे, िेव्हा मोठी 

सद्रर्गं्रहथ हनमाि होिे. (प्लेट ५१). सद्रर् गं्रथीमधील द्रार् समान्यिः पािळ आहि सीरसी (scrous) 
असिो. परंि  काही र्ळेा िो घट ट आहि श्यान (viscid) असिो. सद्रर्गं्रथीच्या िोर्िी पहरर्िी उपकेलेचे 
(transitional epithelium) आर्रि असिे परंि  फार मोठ्या सद्रर्गं्रथीि र्ाढत्या अिंःसद्रर्गं्रहथ दाबाम ळे 
(intracystic pressure) उपकला चपटी होिे ककर्ा पभिवपिे नाहहशी होिे. 
 

 
प्लेट ५१. बाथोणलन सद्रवग्रांणथ 

 
सद्रर्गं्रहथ हिच्या शय्येपासभन सहज हर्च्छेहदि करिा येिे (dissected out). परंि  अगदी खोल 

िागािं िी घट ट हचकटलेली असल्याम ळे सोडर्िा येि नाही. प ष्ट्कळ र्ळेा, या िागाचे हठकािी 
हर्च्छेदनकरीि असिा िी फ टिे. जर सद्रर्गं्रहथ फ टली, िर सद्रर्गं्रथीची पहरसीमा ठरहर्ण्याकरिा, त्या 
फाटलेल्या िागािभन िजवनी आि घालभन प ढचे हर्च्छेदन करिा येिे. 
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मूि प्रसेक शोफ (urethritis) : आश कारी ककर्ा हचरकारी मभत्रप्रसेकशोफ हा बह िेकर्ळेा 
परम्याम ळे होिो. आश कारी प्रकाराि मभत्रास र्ारंर्ार होिे र् होिाना र्देना र् जळजळ होिे. मभत्रप्रसेकाचे 
िोंड लाल असिे, र् योनीि बोट घालभन मभत्रप्रसेकाच्या आंिभन दाबभन ओढल्यास स्स्कनच्या नहलकेिभन 
(skene’s ducts) पभ येिो. यार्र पेहनहसहलनचा फार चागंला र् चटकन उपयोग होिो. 

 
जर स्स्कननहलकािं ससंगव सिि राहहला िर हचरकारी मभत्रप्रसेक शोफ होिो. स्स्कन नहलकािं 

परम्याचे जंि  खोलर्र राहिाि. त्याम ळे संसगव प ष्ट्कळ हदर्स राहिो. र् र्ारंर्ार पभहमहश्रि स्त्रार् र्ाहािो. 
संसगव नाहहसा करण्याकहरिा स्स्कन नहलकास्थानी दाहकमव (cauterization) करार्.े 

 
मुिप्रसेक स्िोतःसांकोि (urethral strictures) : स्त्रीच्या मभत्रप्रसेकाच्या स्रोिःकोचाची माहहिी. 

द दैर्ाने प ष्ट्कळर्ळेा पाठ्यप स्िकािंभन गाळलेली असिे. िथाहप िी चागंल्याप्रकारे मान्यिा पार्लेली हर्कृहि 
आहे. प रुषापं्रमािे िी गॉनोकॉकापि (post gonococcal) ककर्ा अहर्हशष्ट मभत्रप्रसेक शोफाचा (non-
specific urethritis) पहरिाम म्हिभन झालेला असेल ककर्ा जराजन्य स्रोिःसकंोच (senile stricture) 
होण्याचीही शक्यिा असिे. 

 
प रुषाप्रमािे, याि र्ारंर्ार क्रमाक्रमाने हर्स्फरि करिे जरुरीचे असिे. 
 

मूिप्रसेकाच्या णवपुणट 
(Diverticulum of urethra) 

 
स्त्री मभत्रप्रसेकाच्या हर्प टीचे र्िवन कपकरटनच्या म्हिण्या प्रमािे, हर्ल्यम हे याने प्रथम १८०५ मध्ये 

केले. प ष्ट्कळर्ळेा या हर्पभटीचे हनदान बस्स्िपािभ (cystocele), गाटवनर नहलका सद्रर्गं्रथी (Gartner’s 
duct cyst) ककर्ा अधःमभत्र मभत्रप्रसेक हर्द्रहध (sub-urethral abscess) म्हिभन च कीने केले जािे. 

 
हेि  : याच्या कारिाबद्दल स्पष्ट कल्पना नाही, पि आघाि, संसगव र् जािज व्यंगे ही िीन कारिे 

संिर्िाि. पहरमभत्रप्रसेक गं्रहथचा र् हिच्या नहलकेचा ससंगव, प ढे त्याि अर्रोध र् नंिर हर्द्रहध होिे हे 
ज्यास्ि संिर्नीय कारि होय. हा हर्द्रहध मभत्रप्रसेकाि फ टिो र् मभत्रप्रसेक र् संसगवय क्ि गं्रहथ याि 
दळिर्ळि हनमाि होिे. 

 
संप्रास्प्ि: सामान्यिः ही हर्प टी मभत्रप्रसेकाच्या मध्याच्या पाठीमागे असिे. या हर्पभटीच्या आिील 

बाजभस शल्की, संक्रामी ककर्ा स्िंिाकार ऊिकाचे आर्रि असिे. ही हर्प टी साधारि १ िे १·५ सेंहटहमटर 
व्यासाची असिे. 

 
लक्षिे: ही लक्षिरहहि असभन, सामान्यिः िी रो्याला योनीि हािाला फ गोटीर्जा लागिे. जर 

त्याि संसगव हनमाि झाला, िर मात्र मभत्रास आग, मभत्र झाल्यार्र परि म त्रास होिे आहे असे र्ाटिे, 
र्देना–मग त्या योनीि ककर्ा जघनास्थीच्या र्रच्या िागाि (suprapubic) िासिाि, र् द ःसंिोग ही 
लक्षिे हनमाि होिाि. 
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शारीहरक हचन्हे (Physical signs) : रो्याला बस्स्ि हरिी करार्यास सागंभन, िाबडिोब िपासार्.े 
मभत्रप्रसेकाच्या मध्यार्र हािाला फ गोटी लागिे र् त्यार्र दाब हदल्यास मभत्रप्रसेकाच्या म खामधभन मभत्र ककर्ा 
पभ येिाना हदसिो. (प्लेट ५२). 

 

 
प्लेट ५२. मूिप्रसेक णवपुणट दािणविारा फोटोग्राफ् 

 
मभत्रप्रसेक हचत्रिाने (urethrography) र् अग्रपि र् पाश्वव क्ष-हकरि फोटो घेऊन याचे हनदान नक्की 

करिा येिे. (प्लेट ५३). 
 

 
प्लेट ५३. णवपुणट दािणविारे मूिप्रसेकणििि. 

 
णिणकत्सा : शस्त्रहक्रयेने सपंभिव हर्प हटछेदन करार्यास पाहहजे. सामान्यिः हर्प हटत संसगव 

असल्याम ळे मभत्र ककर्ा पभ िपासभन त्याप्रमािे संसगार्र इलाज करार्यास पाहहजे. शस्त्रहक्रयेने कोष काढभन 
टाकभ न त्याचें मभत्रप्रसेकािंील िोंड बंद करार्.े 

 
योणनबाह्यभागािे व्रि 

 
योहनबाह्यिागार्र हनरहनराळ्या प्रकारचे व्रि होिाि. 
 
साधे व्रि : योहनबाह्यिागाचे अंिःत्र्चेर्र प ष्ट्कळ, पि फार खोल नसलेले, र्ाटोळे ककर्ा लाबंगोल 

असे व्रि पडिाि. काहीर्ळेा हे व्रि योनीच्या खालच्या िागाच्या अंिःत्र्चेर्रही हदसभन येिाि. योनीि 
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नेहमी हदसभन येिाऱ्या ‘बॅहसलस् कॅ्रसस’ (Baccilus crassus) या जंिभम ळे हे व्रि पडिाि असे समजले 
जािे. हे व्रहिि िाग एकाद्या जंि नाशकाने ध र्भन काढल्यास हे बरे होिाि. 

 
द सऱ्या प्रकारचे व्रि म्हिजे यक्ष्मज, हफरंगरोगजन्य र् कार्मसनोमाचे व्रि. 
 
णिरकारी वृणद्धकारक योणनबाह्यभागशोफ : (योहनबाह्यिागाचा श्लीपाद प्रकार Elephantiasis):—

जसा प रुषािं रृ्षिािील श्लीपादाचा प्रकार हा ‘फायलेहरया सँस््र्हनस होहमहनस’ या जंिभम ळे 
रसर्ाहहत्न्यािं अडथळा हनमाि झाल्याम ळे होिो, िसा हस्त्रयािं योहनबाह्यिागाचा होिो (elephantiasis of 
the vulva). या व्यहिहरक्िही हफरंग रोगाम ळे रसर्ाहहन्याशोफ होऊनही (syphilitic Iymphangitis) 
काहीि हा रोग होिो. प ष्ट्कळशा रो्याि जर्ळजर्ळ सबंध योहनबाह्यिागाचा श्लीपाद रोगाचा प्रकार 
(elephantilis) होिो. पि काहीि एका बजभकडील िागाचाही होिो. . जर प ष्ट्कळ हदर्साचंा असेल िर 
गाठंीगाठंी हदसिाि र् त्याचं्या पृष्ठिागार्र व्रिही पडिाि. काही गाठंी सनालही असिाि. (प्लेट ५४). 
 

 
प्लेट ५४. योणनबाह्य भागाता श्लीपाद रोग 

 
यार्र उपाय म्हिजे योहनबाह्यिाग काढभन टाकिे (excision of the vulva.). 
 

योनीिी सांक्रमिे 
(Infections of Vagina). 

 
आशुकारी परम्यामुळे होिारा योणनशोफ : प्रौढ हस्त्रयाि परम्याम ळे होिारा योहनशोफ फार क्वहचि 

र्ळेा हदसभन येिो. कारि प्रौढ हस्त्रयाि योनीची अंिःत्र्चा शल्की ऊिकाने बनलेली असिे र् याप्रकारचा 
ऊिक परम्याच्या संक्रमिाला प्रहिकार करिार असिो. पि लहान म लींि मात्र हा प ष्ट्कळ र्ळेा होिो. 
कारि बालपिाि हा ऊिक संक्रमिार्स्थेि असल्याम ळे परम्याचाससंगव सहज होऊ शकिो. 

 
याचा औषधोपचार प ढे परम्याच्या प्रकरिाि हदला आहे. 
 
अशुकारी प्रासूणतक योणनशोफ (Acute puerperal vaginitis) : योनीिील हर्दराि (vaginal 

lacerations) पभ उत्पन्न करिाऱ्या जंिभम ळे (pyogenic organisms) संक्रमि होऊन साधा, व्रहिि ककर्ा 
कोथय क्ि (gangrenous) योहनशोफ होिो. 
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याि फार प्रमािाि पभय क्ि योहनस्त्रार् असभन, काहीर्ळेा िो द गिंहधय क्ि असिो. जर सकं्रमि फक्ि 
योनीिच असेल िर लक्षिे हििकी िीव्र नसिाि. पि जर फाट फार खोलपयिंि असेल िर योनीची 
अंिःत्र्चा र् आजभबाजभचा ऊिक सडार्यास (sloughing), लागिो. र् त्याम ळे बस्स्ि-योहन ककर्ा उपग द-
योहन िगंदर होिे. फार प्रमािाि अंिःत्र्चा साडल्यास प ढे त्याि व्रिधाि  हनमाि होऊन योहनमागव आर्ळ 
होिो. काही र्ळेा िो इिका आर्ळ होिो की लहान आकाराचा हर्स्िारकही (dilator) त्यािभन घालिा येिे 
कठीि जािे. 

 
योहनमागव, १० टके्क य सॉलच्या (eusol) द्रार्ाने रोज ध र्भन काढार्ा र् स््लसरीन अँहक्र-फ्लेहर्नमध्ये 

गॉज ब डर्भन िो आि ठेर्ार्ा. पेहनहसलीन र् सल्फा याचंा उपयोग करार्ा. त्याम ळे पभ उत्पन्न करिारे जंिभ 
मारले जािाि. शश्ल्की-स्िहरि उपकलेची (squamous stratified epithelium). रृ्हद्ध व्हार्ी याकहरिा 
काही र्ळेा ईस्रोजेन देिाि. 

 
रासायणनक योणनशोफ : (chemical vaginitis) : जर योहनध ण्याकहरिा जंि नाशकाचा िीव्र 

द्रार्ाचा र्ापर केला, ककर्ा संिहिहनयमनाकरिा र्ारंर्ार जेली, गोळ्या र्ा पार्डर र्ापरली िर अशा 
प्रकारचा शोफ होिो. यार्र उपाय म्हिजे ही दाहकारी रसायने बंद करार्ी र् योनीि स््लसरीन 
ॲहक्रफ्लेहर्नचा उपयोग करार्ा 

 
घटसपामुळे होिारा योणनशोफ : कहद स्िानाि िरी हा हर्कार फारच क्वहचि हदसभन येिो. याि 

योनीच्या अंिःत्र्चेर्र करड्या रंगाचे पाप दे्र हदसभन येिाि. या पाप दर याची मशागि (cultures) केल्यास 
हनदान होिे. रो्याला इिरापंासभन दभर ठेर्ार्ा, र् घटसपव प्रहिहर्ष (Diptheria antitoxin) इंजेक्शनें द्यार्ी. 

 
योनीत राणहलेल्वया शल्वयामुळे होिारा णिरकारी योणनशोफ : प ष्ट्कळर्ळेा गिाशय मभळपदार्र 

राहाण्याकहरिा योनीि ठेर्लेली पेसरी िशीच राहभन जािे, र्त्याम ळे योहनशोफ होिो. काहीर्ळेा 
हस्िमथै नाकहरिा र्ापरलेली र्स्िभ हािािभन स टभन योनीि जाऊन पडिे र् िी िशीच आि राहािे. या 
पहरस्स्थिीि योनीि व्रि पडल्याम ळे, योनीिभन फार प्रमािाि रक्िहमहश्रि द गिंहधय क्ि स्त्रार् र्ाहािो. 
योनीिील हे शल्य हळभहळभ योनीि घर करार्यास लागभन, आि हशरिे याम ळे प ढे उपग द-योहन िगंदर होिे 
ककर्ा िीव्र कहटशोफ (severe pelvic infection) होिो. 

 
णरकोमोनास जांतूमुळे होिारा योणनशोफ : (Trichomonas vaginalis Vaginitis) या जंिभिचा 

संसगव कोित्याही र्याि हदसभन येिो. हा दीघव काल राहािारा असा संसगव असभन, जरी औषधोपचाराने 
थोड्याच हदर्साि बरे र्ाटि असले िरी हा परि परि होिो. 

 
हेतु (Etiology) : प ष्ट्कळशा रो्याि या जंिभचा संसगव कसा होिो याबद्दल बरोबर कल्पना नाही. 

ॲस्न्टबायॉहटकचा फार प्रमािाि उपयोग करार्यास लागल्यापासभन हरकोमोनाल संसगाचे प्रमाि र्ाढले 
आहे. हस्त्रयािं योनीिील हरकोमोनालचा संसगव हा सर्वसाधारिपिे प रुषाकंडभन हमळिो. शारीहरक र् 
जननेंहद्रयाचंी अस्र्च्छिा हेही एक कारि होय. गहलच्छ र् गदीच्या हठकािी राहािाऱ्या गरीब हस्त्रयािं याचे 
ज्यास्ि प्रमाि असिे. त्याचप्रमािे ल्न झालेल्या हस्त्रयािं याचे प्रमाि ज्यास्ि असिे. 
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हरकोमोनाल जंिभ हा श्वेिपेशी पेक्षा जर्ळजर्ळ दीडपट मोठा असिो. त्याला चार कशाि 
(flagella) असिाि. त्याचा पेशीद्रर् किय क्ि असभन, त्याि एक लंबगोल कें द्रिाग असिो, र् हा जंिभ फार 
जलद हालचाल करीि असिो. मृि हरकोमोनस हा श्वेिपेशीपासभन हनराळा दाखहर्िा येि नाही. हा 
पहाण्याकहरिा योनीच्या पाठीमागील कप्प्यािील स्त्रार्ाचा एक थेंब काचेच्या पट टीर्र घेऊन त्याि नॉमवल 
सलाइनचे एक िे दोन थेंब हमसळभन त्यार्र अच्छादक काचेची पट टी (cover slip) ठेऊन िाबडिोब 
सभक्ष्मदशवक यतं्राखाली िपासिाि. असल्यास िो इकडे हिकडे जलद गिीने हफरिाना हदसिो. हदसभन 
आल्यास हनदान होिेच, पि जर हदसभन आला नाही िर हरकोमोनासचा ससंगव नाही असे मात्र समजभन येिे. 
(प्लेट ५५). 
 

 
प्लेट ५५. रायकोमोनास व्हजायनॅणलस (सांवधश नमुना) 

 
लक्षिे : हर्प ल प्रमािाि पाढंरा ककर्ा हहरर्ट हपर्ळा पाण्यासारखा स्त्रार् हे म ख्य लक्षि. काहीि या 

दाहकारी स्त्रार्ाम ळे मभत्रास जळजळ र् कंड ही लक्षिे असिाि. स्पेक्य लम घालभन योहन िपासल्यास 
कप्प्याचं्या हठकािी योहन लाल हदसिे, त्याच प्रमािे गिाशयग्रीर्ाही लाल हदसिे. काहीि योनीच्या या 
िागाि अगदी लहानलहान रक्िस्त्रार्ाचे (tiny, haemorrhagic spots) हठपके हदसिाि. प ष्ट्कळर्ळेा या 
दाहकारी स्त्रार्ाम ळे गिाशयग्रीर्ाहीर्र लाली येिे. (causes erosion). 

 
णिणकत्सा : यार्र हकिी िरी उपचार साहंगिले आहेि. पि त्यािील एकही रामबाि नाही. यािील 

कोित्याही औषधाने स्त्रार् कमी होिो र् हरकोमोनास जंिभ नाहहसे होिाि. पि प ष्ट्कळशा रो्याि िे थोड्याच 
हदर्सािं परि हदसार्यास लागिाि. औषधोपचारािील महत्र्ाच्या गोष्टी म्हिजे योहन कोरडी ठेर्िे. 
योनीच्या स्त्रार्ाची आम्लिा ठराहर्क प्रमािाि ठेर्िे, जंिभनाशक अशा औषधाचंा उपयोग करिे, र् परि 
परि ज्या हठकािाहभन ससंगव होिो िी स्थाने ह डकभ न र् त्यार्र उपचार करिे. योहन कोरडी ठेर्ण्याकहरिा 
योहन प सभन काढार्यास पाहहजे. योनीच्या स्त्रार्ाची आम्लिा उच्च पािळीर्र ठेर्ण्याकहरिा ्लभकोज, 
लॅक्टोज ककर्ा पेंटोज याचंा उपयोग करार्ा. डॉडेरहलन जंिभमभळे (Doderlein’s bacilli) याचें लॅस्क्टक 
ॲहसडमध्ये रूपािंर होिे. हरकोमोनास जंिभचा नाश करािारी अशी हकिीिरी औषधे सापंडली आहेि. 
त्यािंील नेहमी र्ापरण्याि येिारी म्हिजे पेंटॅव्हॅलंट असवहनक ॲहसड, हसल्व्हर हपके्रट, अर्मजरॉल, 
सल्फोनमाइड पार्डर र् जेन्शन व्हायोलेट ककर्ा मेहथहलन ब्ल्यभ याचंा पाण्याि बनहर्लेला १ टक्का द्रार्. 

 
परि परि ससंगव उत्पन्न करिारी स्थानें म्हिजे गिाशयग्रीर्ा, स्स्कन नहलका, बाथोहलन गं्रथी, 

बस्स्ि, मभत्रप्रसेक र् उपग द. काही रो्यािं अशा प्रकारचा संसगव, त्यानंा त्याचं्या पहिकडभन हमळि असिो. 
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हनयहमि औषधापचार केल्यास सामान्यिः एका आठर्ड्याि लक्षिें नाहहशी होिाि र् मग रोगी 
औषधोपचार करार्याचा थाबंिो. जर खरोखरच फायदा हमळार्यास पाहहजे असेल िर कमीिकमी आठ िे 
बारा आठर्डे िरी सिि इलाज करार्यास पाहहजे. योनीि स्पेक्य लम घालभन योहन व्यर्स्स्थि रीिीने प सभन 
काढार्ी र् योनीि पार्डरचे प्रधमन करार् े(insufflation). या पार्डरमध्ये केओहलन, लॅक्टोज, हसल्व्हर 
हपके्रट, अर्मजरॉल, ककर्ा पेंटॅव्हॅलंट असवहनक ॲहसड इिकी द्रव्यें असिाि. स रर्ािी स रर्ािीला िरी 
औषधोपचार रोज करार्यास पाहहजे. पि प ढे काही हदर्सानंी आठर्ड्यािंभन दोन र्ळेा केला िरी चालिो. 
अशा प्रकारे िीन िे चार आठर्डे औषधोपचार केल्यार्र रो्याला हसल्व्हर हपके्रट, ककर्ा अर्मजरॉल 
असलेली गोळी योनीि अगदी र्रच्या बाजभस ठेर्ार्यास सागंार्ी. पि स रर्ािीला योहन कोरडी न कहरिा र् 
पार्डर न िारिा न सत्या गोळ्याचंा उपयोग केल्यास त्याचा फायदाहमळि नाही. सर्व औषधोपचार 
थाबंहर्ल्यानंिर जर कमीिकमी चार महहने िरी जंिभ हदसभन आले नाहीि िर रोगी पभिव बरा झाला असे 
समजार्.े आिवर् कालािही औषधोपचार चालभ  ठेर्ार्यास पाहहजे. 

 
हल्ली फ्लॅहजल (Flagyl) या औषधाचा उपयोग करिाि. हे पोटाि द्यार्याचे असिे. हे १०० हम. गॅ्रम 

या माते्रि हदर्सािभन िीन र्ळेा ७ हदर्स द्यार्याचे असिे. काही रो्यािं हे घेि असिा अन्नमागाचा दाह 
होऊन जठरातं्र लक्षिे (gastroinstestinal symptoms) हदसभन येिाि ककर्ा त्र्चेची िीव्र प्रहिहक्रया 
(dermatological reaction) हदसभन येिे. प ष्ट्कळशा रो्यािं रोगाची लक्षिें ३ हदर्साि नाहहशी होिाि र् 
सर्व रो्यािं साि हदर्सािं नाहहशी होिाि. पि औषधोपचारानंिर काही हदर्साि, हनदान एक हत्रिीयाशं 
रो्यािं िरी योनीि मोहनहलया र् यीस्ट जंिभ हदसभन यार्यास लागिाि. याचा अथव असा की या औषधाम ळे 
योनीि या जंिभच्या र्ाढीला पोषक अशी पहरस्स्थिी हनमाि होिे, या सिि प ष्ट्कळ रो्यािं हदर्स स्त्रार् र् 
कंड ही लक्षिें असिाि. 

 
मोणनणलया सांक्रमिामुळे होिारा योणनशोफ : ॲस्न्टबायॉहटकचा र्ापर र्ाढल्यापासभन मोहनहलया 

जंिभचा उपसगव र्ाढलेला आहे. या हर्काराचे प्रमाि गिारहस्त्रयािं ज्यास्ि असल्याचे हदसभन येिे. याचे 
कारि गिारपिाि योनीिील अंिःत्र्चेि ्लायकोजेनचे प्रमाि ज्यास्ि असिे हे होय. याच कारिाकरिा 
मध मेहाच्या रो्यािंही हा ससंगव सर्वसाधारिपिे हदसभन येिो. 

 
लक्षिें : कंड र् मभत्राि जळजळ ही लक्षिे असिाि. योनीिील स्त्रार् हा हपर्ळटसर रंगाचा असभन िो 

घट ट असिो. जर याचेबरोबर हरकोमोनाल संसगवही असेल िर मात्र स्त्रार् पाण्यासारखा पािळ र् फेसाळ 
असिो. 

 
योहनबाह्यिाग हा लाल, स जलेला र् त्यार्र स कलेल्या पाढंऱ्या स्त्रार्ाची प टे चढलेली असिाि. 

योहन लाल असभन हिच्या च ण्याि (rugae) र् िोरहिका (fornices) घट ट असा स्त्रार् असिो. 
 
प्रयोगशाळेत केलेले अन्वेषि (Laboratory Investigation) : लेप आहि संर्धाकरिा (smear 

and culture), पि योहनकिि, च ण्या (rugae) या मधील िागािभन आहि श्लेष्ट्मलकला-त्र्चा सधंीचे 
हठकािापासभन हनजिंि क कापसाचे बोळे प सभन घेिाि. लेप ग्रामच्या अहिरंजकाने रंगहर्िाि. त्याचप्रमािे, 
सलाईनमध्येबनहर्लेल्या स्त्रार्ाच्या हनलंबनाच्या (suspension of discharge) थेंबापासभनही लेप 
बनहर्िाि. परंि  असा लेप बनहर्ण्यापभर्ी त्या थेंबाि पोटॉहशयम हैडेटचा (KOH) एक थेंब हमसळिाि. 
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त्याम ळे उपकला र् पेशीय ि कडे हर्रघळभन जािाि, आहि मग कर्किंिभ (filamentous hyphae) आहि 
कळ्या स्पष्टपिे हदसभन येिाि. 

 
संर्धव, सबॅेरॉडचा माध्यम आहि हनकर  सन माध्यम यार्र करिाि. (प्लेट ५६). 

 

 
प्लेट ५६. कॅणनबास अस्ल्वबकन्स (सांवधश नमुना) 

 
कॅहनबास अस्ल्बकन्सहशर्ाय, हदसभन येिाऱ्या इिर सामान्यजािी म्हिजे कँ. राँहफकलस्, कॅ. 

क्रभ सेई, आहि कॅ. स्टेलाटॉइड. या हनरहनराळ्या जािी हनरहनराळ्या शकव रा माध्यमाने हमळिाऱ्या हकण्र्न 
प्रहिहक्रयानी ओळखिा येिाि. 

 
औषधोपिार : रो्याने उत्तरबस्स्ि (douche) घेऊ नये र् संिोग टाळार्ा र् ग ह्य िागाच्या 

स्र्च्छिेकडे लक्ष द्यार्.े जेन्शन व्हायोलेटचा पाण्याि बनहर्लेला २ टके्क द्रार् चारपाच हदर्स योहन र् 
योहनबाह्यिागाची अंिःत्र्चा यार्र लार्ार्ा. परि काही आठर्ड्या नंिरहह असाच औषधोपचार करार्ा. 
त्याम ळे ससंगव परि होण्याची िीहि टळिे. हल्ली, यार्र मायकोस्टॅहटन (Mycostatin) (योनीि 
घालार्याच्या गोळ्या) याचंा उपयोग करिाि. या गोळ्यांि १ लाख य हनट नायस्टॅहटन (nystatin) र् ९५ 
टके्क लॅक्टोज ही द्रव्ये असिाि. या गोळ्या योनीि रोज दोन िे िीन आठर्डे अगदी र्र ठेर्िाि. 

 
जराजन्य योणनशोफ (senile vaginitis) : या प्रकारचा शोफ आिवर् हनर्ृत्तीनंिरच्या कालाि होिो. 

याि योनीचा र्रचा िाग र् िोरहिका हर्काहरि होिाि. अंिःत्र्चा फार चकचकीि र् लाल हदसिे र् 
काहीर्ळेा त्यार्र लहान लहान लाल चट टे हदसभन येिाि र् त्याला हाि लार्ल्यास रक्िस्त्रार् होिो. 

 
याि कमीअहधक प्रमािाि स्त्रार् होिो र् प ष्ट्कळर्ळेा िो रक्िहमहश्रि असिो. या स्त्रार्ाम ळे 

योहनबाह्यिागी कंड स टिे, काही हस्त्रया मभत्रास जळजळ होिे अशीही िक्रार करिाि. 
 
योनीच्या अंिःत्र्चेर्र १० टके्क मरक्य रीक्रोमचा द्रार् ककर्ा जेन्शन व्हायोलेटच १ टक्का द्रार् 

लार्ार्ा. ईस्रोजन-एहथहनल ईस्रहॅडऑलची ०·०१ हम. गॅ्रमची गोळी काही आठर्डे देिाि ककर्ा ईस्रोजेन 
१००० य हनटच्या गोळ्या योनीि ठेर्िाि. 
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योनीतील व्रि 
(Ulcerations of Vagina). 

 
आघातजन्य व्रि (Traumatic ulcer) : या प्रकारचे व्रि बरोबर न बसिाऱ्या पेसरीम ळे ककर्ा हस्ि 

मथै नाकहरिा र्ापरलेली र्स्िभ योनीि जाऊन होिाि. जर पेसरी िशीच आिं राहभन गेली िर हिच्याम ळे 
योनीच्या पाठीमागील िोरिीकेि व्रि पडिाि. 

 
डेक्युणबटस व्रि (Decubuitus ulcer) : पभिव गिाशय पिनाच्या रो्यािं माडं्या आहि चड डी 

याचं्याशी घषवि झाल्याम ळे या प्रकारचे व्रि पडिाि. या प्रकारचे व्रि, अग्र ककर्ा पि योहन कििीर्र बाहेर 
डोकार्िाऱ्या बाह्य म खाजर्ळ पडिाि. व्रि लहान आकाराचा असिो परंि  प ष्ट्कळर्ळेा उघड्या पडलेल्या 
योनीर्र हर्स्िृि व्रि पडिाि, आहि त्यापंासभन हर्प ल प्रमािाि, पभय क्ि, रक्िहमहश्रि स्त्रार् होि असिो. 
(प्लेट ५७). 
 

 
प्लेट ५७. पूिश गभाशय पतनात णदसून येिारे डेक्युणबटस व्रि 

 
िोरहिकाच्या जर्ळ असिारे लहान व्रि शस्त्रहक्रया द रुस्िीच्या आड येि नाहीि. परंि  मोठाले व्रि 

शस्त्रहक्रया करण्यापभर्ी, पभहिरोधी उत्तरबस्स्ि (antiseptic douches) आहि स््लसरीन ॲहक्रफ्लेहर्नचे बोळे 
योनीि ठेर्भन या उपचाराने स्र्च्छ ठेर्िाि. हे व्रि बरे होण्याकरिा ईस्रोजेनच्या र्ड्या, इंजेक्शनें ककर्ा 
योहन र्र्मिका (Vaginal suppositories) याचंी मदि होिे. 

 
रेणडयम मुळे होिारे व्रि : ग्रीर्चे्या कार्मसनोम्याकहरिा रेहडयम हदल्यास काहीर्ळेा या प्रकारचे व्रि 

पडिाि. योनीच्या र्रच्या िागाि हे व्रि पडिाि र् बरे झाल्यार्र त्याहठकािी व्रिधाि  हनमाि होिो र् 
त्याम ळे योहन हर्कृि होिे (distortion of the vagina). 

 
रणजत व्रि : (Venereal ulcer): योनीि प्रथम ककर्ा हद्विीयार्स्थेिील गरमीचा व्रि ककर्ा 

हत्रिीयार्स्थेिील “गमा” हे अगदी हर्रळा हदसभन येिाि. प्रथमार्स्थेिील व्रि हर्हशष्ट प्रकारचा असिो, र् 
“गमा” चरिचरि उपग दाि गेल्याम ळे उपग द-योहन िगंदर झाल्याची उदाहरिे आहेि. 

 
यस्मज व्रि : या प्रकारचा व्रि ग्रीर्रे्र पि हिच्या बाह्यम खाजर्ळ होिो. या व्रिाची कडा दृढिर 

(firm) र् आंिभन पोखरलेल्या (undermined) असिािर् हाि लार्ल्यास रक्िस्त्रार् होि नाही. या व्रिाम ळे 
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योनीच्या कार्मसनोम्याचा िास होिो. पि याचा छेद सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासल्यास त्याि हदसभन 
येिाऱ्या िीमकाय पेशीर्रून (giant cell) िो कार्मसनोम्यापासभन हनराळा दाखहर्िा येिो. 

 
गभाशयग्रीवा व योणन याांिा आमाांशजांतुजन्य सांसगश : या जंिभम ळे होिारा योनीचा संसगव हा 

उपग दापासभन होिो. ज्यार्ळेी योनीच्या स्त्रार्ाची आम्लिा कमी होिे त्यार्ळेी या प्रजीर्ािभंची (protozoa) 
र्ाढ होिे. जर संसगव सौम्य असेल िर योहन न सिी चोळर्टल्या सारखी हदसिे (superficial rawness of 
the vagina). पि संसगव िीव्र असेल िर हे व्रि योनीि हर्र्र केल्यासारखे (snail-track like ulcers) 
असिाि. त्याचंा िळ करड्या रंगाचा असभन, त्यार्र सडलेले िाग हदसभन येिाि. याि योनीिभन फार 
प्रमािाि रक्ि हमहश्रि असा स्त्रार् जािो. जर हे व्रि खरर्डभन िी आख रिे (scrapings) सभक्ष्मदशवक 
यंत्राखाली िपासल्यास, त्याि हालचाल करिारे प्रजीर्ािभ (mobile protozoa) हदसभन येिाि. 

 
जरी कहद स्िानाि अमाशंाचे प्रमाि फार असले, िरी अशाप्रकारचे व्रि मात्र फारच हर्रळा हदसभन 

येिाि. पि जर प्रत्येक श्विेप्रदराच्या (leucorrhoea) रो्याची आमाशंाच्या जंिभ कहरिा िपासिी केली िर 
हल्ली हदसभन येिे त्यापेक्षा याचे ज्यास्िी प्रमाि असल्याचे समजभन येईल. 
 

मेरणँनडँझाल (फ्लँहजल) : एक र्डी हदर्सािभन िीन र्ळेा याप्रमािे ७ हदर्स हदल्यास, उपचार 
फार पहरिामकारक ठरिो. कोित्याही प्रकारच्या स्थाहनक हचहकत्सेची जरूर नसिे. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि २० वे 
 

गभाशयग्रीवा व गभाशयशोफ 
(Inflammation of cervix and uterus). 

 
आशुकारी गभाशयग्रीवाशोफ 

(Acute cervicitis) 
 
हेतु : सामान्यिः हा परम्याम ळे होिो. पि गिवपािाकहरिा एकादे दभहषि शल्य ग्रीर्िे घािल्यास पभ 

उत्पन्न करिाऱ्या जंिभचा ससंगव होऊनही होिो. जर ग्रीर्ा हर्रद (cervical tears) न हशर्िा िसेच राहहले 
िर सभहिकार्स्थेच्या काही हदर्साि (during puerperuim) याम ळे ग्रीर्ाशोफ होिो. 

 
लक्षिे : याि फार प्रमािाि पभय क्ि स्त्रार् होिो. स्पेक्य लम घालभन िपासल्यास ग्रीर्रे्र सभज असभन 

हिची अिंःत्र्ाच लाल हदसिे, र् त्याि रक्िाहधक्य हदसभन येिे (is congested). ग्रीर्िेभन फार प्रमािाि 
पभय क्ि स्त्रार् येिाना हदसिो. 

 
णिणकत्सा : प्रहिजीर्ीऔषधे हदल्यास रोग चटकन बरा होिो. पेहनहसहलन लाख य हनटचे इंजेक्शन 

हदर्सािभन दोन र्ळेा याप्रमािे चार िे पाच हदर्स द्यार्.े ओहरस ल पहहल्या हदर्शी २ र्ड्या सकाळ 
संध्याकाळ र् नंिर एकेक गोळी सकाळ संध्याकाळ याप्रमािे ८ िे १० हदर्स द्याव्या. ककर्ा अशाच प्रकारच्या 
सल्फा औषधाचा उपयोग करार्ा. स्थाहनक उपचाराि जंि घ्न उष्ट्ि जलाची उत्तरबस्स्थ (antiseptic 
vaginal douches) रोज एकदा द्यार्ी र् नंिर स््लसरीन ॲहक्रफ्लेस्व्हनचा बोळा ठेर्ार्ा. 

 
णिरकारी ग्रीवाशोफ : (chronic cervicitis) : हे घट टसर श्लेष्ट्मलपभय क्ि स्त्रार्ाचे नेहमीचे एक 

कारि होय. हचरकारी शोफाची महत्र्ाची कारिे म्हिजे परमा र् ग्रीर्ा फाट र् हिच्या ओठाचें बहहर्विवन 
(ectropion). परम्याम ळ होिाऱ्या हचरकारी ग्रीर्ा शोफाचे हनदान करिे फार कठीि असिे. कारि याचे 
जंिभ ग्रीर्चे्या गं्रथीि अगदी खोल असिाि र् ग्रीर्ा स्त्रार् िपासल्यास (smear) ककर्ा त्याची मशागि 
केल्यास (culture) हे जंि  हदसभन येि नाहीि. 

 
याची लक्षिें र् औषधोपचार ग्रीर्ाअपरदनाप्रमािेच असिो. 
 

गभाशयग्रीवा अपरदन 
(Cerevical Erosion) 

 
हे बह धा बह प्रसर्ा हस्त्रयािं (parous women) हचरकारी ग्रीर्ाशोफ प ढे पसरून होिे. अप्रसर्ा 

हस्त्रयािं (nulliparous women) परमा जंिभजन्य ग्रीर्ाशोफाम ळे (gonococcal cervicitis) होिे. पि 
काहीि िे जािजही (congenital) असिे. 

 
जातज ग्रीवाअपरदन (congenital erosion) : गिाच्या साहव्या महहन्यापासभन र् बालर्याि 

ग्रीर्िेील स्िंिासारख्या पेशींनी बनलेली अच्छादक उपकला (columnar epithelium) ही ग्रीर्चे्या 
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बाह्यम खाच्याही पहलकडे जाऊन योनीिील ग्रीर्चे्या कमीअहधक िागार्र पसरिे. प्रौढपिािही जर ही 
पहरस्स्थिी राहहली िर त्याला ‘जािज ग्रीर्ाअपरदन म्हििाि. क माहरकािं हदसभन येिारे अपरदन’ हे 
अशाप्रकारचे असिे, र् त्याला महत्र्ही नसिे. 

 
लक्षिे : याचे महत्र्ाचे लक्षि म्हिजे श्वेिप्रदर (leucorrhoea) होय. याची द सरी लक्षिे म्हिजे 

कंबर द खिे, र्धं्यत्र्, मभत्रकृच्छ (dysuria) र् द ःसंिोग. 
 
स्पेक्य लम घालभन िपासल्यास हे अपरदन हनरहनराळ्या स्र्रूपाचे (varied appdearance) 

हदसिे. साधे ग्रीर्ाअपरदन हे ग ळग ळीि असिे. कारि त्यार्र एकाच थराच्या ऊिकाचे आर्रि असिे र् 
त्यार्र फारच थोड्या गं्रथींची िोंडे उघडिाि. जर प ष्ट्कळशा गं्रथींच्या नहलकाचंी िोंडे पृष्टिागार्र उघडि 
असिील िर िो िाग अंक रानी बनलेला हदसिो, म्हिभन त्याला ‘पॅहपलरी (papillary)म्हििाि. गं्रथींची 
िोंडे बंद होऊन गं्रथी फ गल्या असिील िर पृष्टिागार्र लहान सद्रर्िाग (small cystic areas) हदसभन 
येिाि. अशा प्रकाराला ‘प हटका’ (follicualr) अशी संज्ञा आहे. 

 
ग्रीर्ाअपरदन सहज फ टि नाही (is not friable) र् त्याला स्पशव केल्यास समस्त्रार्ही होि नाही. 

जर एकाद्या रो्याि स्पशव झाल्यास ग्रीर्ाअपरदा मधभन रक्ि स्त्रार् होि असेल िर िे यक्ष्मज ककर् मारका 
अब वद (malignancy) नाहीना हे पहाण्याकहरिा त्याच्या सभक्ष्म छेदाची िपासिी करार्यास पाहहजे. 

 
औषधोपिार : ग्रीर्ाशोफ र् ग्रीर्ाअपरदन हे एकाच र्ळेी हदसभन येि असल्याम ळे पषृ्ठिागार्रील 

अच्छादक उपकला र् संसगवय क्ि गं्रथी याचंा नाश करण्याकहरिा,ग्रीर्ाअपरदन र् ग्रीर्ाशोफ यार्र हर्द्य ि 
दहनकमाचा उपयोग करार्यास हर्ा र् त्याला महत्र्ही नसिे. 

 
उपार्धजत अपरदन : (Acquired Erosion) : संपाहदि अपरदनाि ग्रीर्ा मागाची स्िंिाकार 

उपकला (columnay epithelium) र् योनीिील ग्रीर्चे्या शल्की स्िहरि उपकला (squamous stratified 
epithelium) याि पाठहशर्ीचा खेळ चाललेला असिो. अपरदनाच्या या बदलत्या ऊिकी रचनेची दोन 
स्पष्टीकरिे हदली जािाि. 

 
रगे व व्हेट याांिा इतर णवकसन णसद्धान्त (Metaplasia theory of Rug and Veit) : —याचं्या 

म्हिण्याप्रमािे अपरदनार्र असिारा स्िंिाकार पेशींचा एकपेशीयस्िर हा स्िहरि शस्ल्क उपकलेचा 
आधारस्िर (Basal layer) होय. योनीिील ग्रीर्चे्या टोकाच्या िागाच्या स्िंिाकार उपकलेची र्ाढ नव्हे. 
त्यानी अपरदन हा शब्दप्रयोग स्िहरि शस्ल्क उपकलेच्या र्रच्या थराचंा नाश या अथी र्ापरला. या 
हसद्धािंाप्रमािे िािंर्-स्नाय स्िराि आधार स्िराच्या स्िंिाकार पेशी हशरून शाखा असलेल्या गं्रहथल दऱ्या 
(branching glandular crypts) हनमाि होिाि. या दोन उपकलामंध्ये पाठहशर्िीचा खेळ होिो, िो 
योनीच्या स्त्रार्ाच्या पीएच् मध्ये होिाऱ्या फरकामं ळे होय. 

 
मेयरिा प्रणतस्थापन णसद्धान्त (Replacement Theory of Meyer) : या मि प्रिाली प्रमािे हे 

संपाहदि अपदरन म्हिजे शोफजन्य प्रहक्रया होय (inflammatory process.) र् दोन उपकलेमधील 
पाठहशर्िीचा खेळ (interplay) हा नाहहसे होिे (subsidence) परि संसगव जडिे ककर्ा असलेल्या ग्रीर्ा 
शोफाची रृ्द्धी होिे या म ळे होिे. ग्रीर्ा शोफ िीव्र झाल्याम ळे, क्षोिकर असा फार स्त्रार् र्ाहार्यास लागिो. 
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त्याने योनीिील ग्रीर्चेा आजभबाजभच्या शस्ल्क उपकलेचा नाश होिो. र् या नाश पार्लेल्या िागार्र 
(eroded area) ग्रीर्ामागाच्या स्िंिाकार उपकलेचे फार जलद आर्रि चढिे, र् मेयरच्या म्हिण्याप्रमािे 
ही जखम िरून येण्याची पहहली अर्स्था (first healing stage) होय (प्लेट ५८). या अर्स्थेि ज्या गं्रथी 
हदसभन येिाि त्या, या उपकलेचे िािंर्स्नायभस्िराि अंिगवमन झाल्याम ळे हनमाि होिाि. या गं्रथीची 
नहलका बंद झाल्याम ळे गं्रथी फ गिे र् सद्रर् प हटका (cystic follicle) हनमाि होिे. हिला नॅबोहफथअन 
प हटका (Nabothian follicle) म्हििाि. (प्लेट ५९). 
 

 
प्लेट ५८. गभाशयग्रीवा लाली. णवरोहि (healing) प्रथमावस्था. 

 
प्लेट ५९. नेबोणथअन पुणटकासह णिरकारी गभाशयग्रीवाशोफ 

 
जसा ग्रीर्ाशोफ कमी व्हार्यास लागिो, िसे आधार कलेर्रून (basement membrane) 

आजभबाजभची शल्की उपकला आक्रमि करार्यास लागिे र् मग स्िंिाकार उपकला र्र उचलली जाऊन 
हिचा नाश होिो. न सिा या अपरदनाचा पृष्ठिाग शल्की स्िहरि उपकलेने झाकला जािो असे नव्हे, िर ही 
उपकला िािंर्स्नाय स्िराि नर्ीन हनमाि झालेल्या गं्रथीि हशरिे र् त्या गं्रथीि असिाऱ्या स्िंिाकार 
उपकलेचा नाश करिे. गं्रथीची सर्व पोकळी या आक्रमक शल्की उपकलेने िरून जािे र् अशा प्रकारे सर्व 
गं्रथींचा नाश झाल्यार्र जखम पभिवपिे िरून येिे. याला मेयरने जखम िरून येण्याची द सरी अर्स्था 
(second healing stage) असे नार् हदले (प्लेट ६०). या अर्स्थेिील पृष्ठिागाखाली होिाऱ्या शल्की 
उपकलेच्या अिंगवमनाला शल्की रूपािंर (squamous metaplasia) म्हििाि. 
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प्लेट ६०. गभाशयग्रीवा लाली. णितीय णवरोहि अवस्था. 

 
उपार्मजि अपरदन हा ग्रीर्ा शोफाबरोबर असिारा सदाहशोफाचाच प्रकार होय. अंिगविाशय 

ग्रीर्ाशोफ (endocervicits) हा हचरकारी असभन परि परि संसगव होऊन र् एकदम र्ाढभन प ष्ट्कळ र्ष े
राहाि असल्याम ळे, ग्रीर्ाअपरदनही प ष्ट्कळ काल राहािे, र् त्याम ळे हिची डोळ्यानंी हदसिारी र् ऊिकीय 
अशी हनरहनराळी स्र्रुपें हदसभन येिाि. 

 
लक्षिे : पि हर्द्य िदहनकमव करिाना फार काळजी घ्यार्यास पाहहजे. अगदी खोलपयिंि जार्भ 

नये. नाहीिर प ढे ग्रीर्ा मागव फार आर्ळ होण्याचा संिर् असिो (cervical stenosis). 
 
हल्ली पभर्ी सारखे ग्रीर्ाअपरदनार्र हसव्हर नैरेट ककर्ा द सऱ्या रासायहनक द्रव्याचंा उपयोग करीि 

नाहीि. कारि औषध पृष्ठिागार्र लार्भन दभहषि गं्रथीच नाश होि नाही. र् मग परि परि ग्रीर्ाअपरदन 
होिे. 

 
गभाशयशोफ 

(Inflammation of Uterus) 
 

आशुकारी गभाशयअांतःत्विा शोफ 
(Acute Endometritis) 

 
प्रासूणतक (puerperal) : दभहषि गिवपािानंिर (infected abortion) आश कारी गिाशय 

अंिःत्र्चाशोफ प ष्ट्कळ र्ळेा होिो र् िो फार घािकही असिो.त्यामानाने पभिव हदर्साचं्या बाळिपिानंिर 
संसगव होऊन झालेला गिाशय अंिःत्र्चाशोफ हा कमी घािक असिो. जर शोफ फक्ि अंिःत्र्चेप रिाच 
असेल िर त्याला ‘सौम्य’ म्हििाि. पि िो जर गिाशयाचे स्नायभ र् बीजर्ाहहनी, बीजकोश, जालात्मक 
पेहशजाल (cellular Tissue) र् गिाशयाच्या शीरा (veins) या सारख्या कहटइंहद्रयािं पसरला िर त्याला 
‘िीव्र’ म्हििाि. 

 
सौम्य प्रकारािं अंिःत्र्चा स जलेली असभन हिच्याि रक्िाहधक्य हदसभन येिे अंिःत्र्चेचा छेद 

िपासल्यास अिंःत्र्चेि श्विेपेशींचा एक व्यर्स्स्थि पट टा असल्याचे (regular zone of leucocytes) 
हदसभन येिे. या श्वेि पेशींच्या थराम ळे संसगव अंिःत्र्चेच्या अंिर िागाि र् गिाशयाच्या स्नायभिं पसरू हदला 
जाि नाही. 
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िीव्रप्रकारािं गिाशयाची अिंःत्र्चा सडिे र् कोथय क्ि होिे. याि श्विेपेशींचा थर अहनयहमि र् 
अप रा (deficient) असिो. अहि िीव्र संसगाि िर गिाशयाची सर्वच्यासर्व अंिःत्र्चा क जभन जािे. काही 
र्ळेा गिाशयाि हनमाि झालेला पभय क्ि स्त्रार्, गिाशयािच अडकभ न राहािो र् त्याम ळे िीव्र ‘गिाशयस्थ 
पभसंचय’ होिो (acute pyometra). 

 
लक्षिे : सौम्य प्रकाराि ज्र्र असिो र् पभहमहश्रि द गिंहधय क्ि स्त्रार् र्ाहािो. पि या व्यहिहरक्ि द सरी 

कोििीही शारीहरक लक्षिे हदसभन येि नाहीि. ग्रीर्ा हर्रृ्ि असभन (patulous) गिाशय मऊ, स्थभल 
(bulky) र् पीडनाक्षम असिो. पि योनीच्या िोरहिकािं मात्र पीडनाक्षमिा नसिे. 

 
िीव्रप्रकारािं थंडी र्ाजभन िाप िरिो, र् रोगी फार रोगग्रस्ि (toxic) असिो. जर संसगव पसरून 

उदरािंरर्षे्टनदाह झाला िर उदरार्र पीडनाक्षमिा, फ गर्टी र् उदराच्या स्नायभच्या हठकािी िाठरिा 
हदसभन येिे. 

 
औषधोपिार : पेहनहसलीन, स्रेप्टोमायहसन–ककर्ा सल्फनमाइड देण्यापासभन फार फायदा होिो. 

याचेंम ळे संसगव प ढेही पसरून हदला जाि नाही. जर गिाशयाि पभ सचंय झाला, िर ग्रीर्ा हर्स्िार करून िो 
काढभन टाकार्ा लागिो. 

 
परमाजन्य (Gonococcal) : आश कारी परमाजन्य गिाशय अंिःत्र्चाशोफ हा ग्रीर्िेील संसगव र्र 

पसरून होिो. याि सामान्यिः लक्षिे हदसभन येि नाहीि. पि रजोर्ाहहनीशोफाच्या स रर्ािीला याचेम ळे 
प ष्ट्कळ हदर्स र् फार प्रमािाि माहसक स्त्रार् होिो. 

 
शस्त्रणक्रयेनांतर होिारा (post operative) : काहीर्ळेा गिाशयलेखन (curettage) ककर्ा 

रुहबनच्या कसोटी सारख्या साध्या शस्त्रहक्रयेनंिरही ग्रीर्िेभन ससंगव र्र पसरिो. जर संसगव सौम्य र् 
स्थाहनक असेल, अजभबाजभच्या कहटिागाि पसरला नसेल िर त्याचे गंिीर पहरिाम होि नाहीि. पि जर 
संसगव इिर कहटिागािं हशरला िर बीजर्ाहहनी शोफ (salpingitis), कहटस्थ उदरार्िशोफ (pelvic 
peritonitis) र् परागिाशयशोफ (parametritis) या सारखे उपद्रर् होिाि. 

 
णिरकारी गभाशय अांतःत्विाशोफ 

(Chronic Endometritis) 
 
हचरकारी गिाशय अंिःत्र्चाशोफाचे हनदान करण्याकहरिा पजंराि यो्य प्रमािाि प्लाझ्मा पेशी 

हदसभन यार्यास पाहहजेि (प्लेट ६१). जरी हचरकारी गिाशय अिंःत्र्चेशोफाच्या हनदानास “प्लाझ्मा पेशी” 
असिे जरूरीचे असिे, िरी या पेशी कोित्याही ऊिकाच्या अपभहिदभहषि नाशािही (aseptic tissue 
destruction) हदसभन येिाि. उदा. प्रसभहि पजंराि गोल (round) र् प्लाझ्मा पेशी असल्यास हचरकारीशोफ 
दशवहर्िो. पि याचे कारि मात्र पभिवपिे ह डकभ न काढार्यास पाहहजे. कारि कहटि कोठे संसगव (pelvic 
adnexal infection) हनकृष्ट झालेले अंक र (degenerated villi) ककर्ा गिाशयािील शल्ये (foreign body 
in the uterus.) र्गैरे काहीिरी कारि असिे. 
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प्लेट ६१. प्लाझ्मा पेशींिा समूह. 

 
हा हचरकारी गिाशयअंिःत्र्चाशोफ क्वहचिच हदसभन येिो, त्याची दोन कारिे संिर्िाि. १. 

गिाशयाच्या अंिःत्र्चेच्या कायवकारी स्िराचा प ष्ट्कळसा िाग (large part of the functioning layer) दर 
महहन्याच्या महहन्याला गळभन पडिो. त्याम ळे गिाशय अंिःत्र्चाशोफ एकदोन माहसक पाळीच्या प ढे राहभ 
शकेल ककर्ा नाही याबद्दल शकंा आहे. कारि संसर्मगि स्िर दर महहन्याला बाहेर फेकला जािो. द सरे 
म्हिजे गिाशयाची ऊध्र्व स्स्थिी (vertical position) याम ळे आंिील घाि सहजगत्या र् पभिवपिे बाहेर 
टाकली जािे र् त्याम ळे संसगव नाहहसा होण्यास मदि होिे. 

 
हेतु : कहटशोफाबरोबरील याचे अस्स्ित्र् (Associated with pelvic infection)–ज्या रो्यािं 

हचरकारी कहटशोफाबरोबर योनीिभन अहनयहमि ककर्ा फार प्रमािाि रक्िस्त्रार् होिो, अशाि हचरकारी 
अंिःत्र्चाशोफाि हर्हशष्ट फरक हदसभन येिाि. जरी र्ारंर्ार अंिःत्र्चा गळभन पडि असला िरी गिाशय 
अंिःत्र्ाचाशोफाचे साित्य (persistence of endometritis) हे हफरून हफरून कहटशोकाचा जोर र्ाढभन 
(exacerbations of pelvic inflammation) त्याम ळे गिाशय अंिःत्र्चेचा परि ससंगव होण्याम ळे होिो. 

 
अणलकडील ककवा जुन्या गभावशेष (सल) त्यािे अस्स्तत्व : (Associated with Recent or old 

standing products of conception) : अप हिदभहषि गिवपाि (aseptic abortion) ककर्ा स लि प्रसभहि 
(uncomplicated delivery) या नंिर योनीिभन जंिभ र्र गेल्याम ळे गिाशयाच्या अिंःत्र्चेि गोलाकृहि र् 
प्लाझ्मा पेशींचे अंिरिरि (infiltration) झाल्याचे हदसभन येिे. संसर्मगि अपभिव गिवपािाच्या रो्यािं िीव्र 
प्रहिहक्रया होिे. जर गिार्शषे फार हदर्स आि राहहले िर अंक र इिके सडभन जािाि की िे शोधभन काढिे 
कठीि जािे. जर र्ारेचा ककर्ा पािमोटेचा ि कडा पाठीमागे राहभन प ष्ट्कळ काळ आंि राहहला िर याचे 
लाल अब वदाि (red haemorrhagic placental polyp) रूपािंर होिे. छेद घेऊन िपासल्यास या ‘रक्ि 
गाठंीि’ ककर्ा हिच्या सिोर्ार गोलाकार र् प्लाझ्मा पेशी हदसभन येिाि. 

 
गभाशयाच्या अांतःत्विेिा यक्ष्मा : प ष्ट्कळशा रो्यािं गिाशयाच्या अंिःत्र्चेि यक्ष्मज संसगव हा 

यक्ष्मज बीज र्ाहहनीशोफाचा उपद्रर् म्हिभन होिो. त्याचा छेद िपसल्यास त्याि िीमकायपेशी (giant 
cells) हदसभन येिाि. 
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जराजन्य गभाशय अांतःत्विाशोफ (senile endometritos) : याि अंिःत्र्चा फार पािळ होिे र् 
त्याि गोलाकार र् प्लाझ्मा पेशींचे अिंरिरि होिे. पृष्ठिागार्रील अच्छादक उपकला (surface 
epithelium) गळभन पडिे र् त्याहठकािी व्रि पडिाि. 

 
याि पभय क्ि स्त्रार् र् आिवर्हनर्ृत्त्योत्तर रक्िस्त्रार् (postmenopausa bleeding) ही लक्षिे हदसभन 

येिाि. काही रो्यािं ग्रीर्ा आर्ळ झाल्याम ळे गिाशयस्थ पभसंचय होिो. र् िो ग्रीर्ाम ख हर्स्िृि करून 
काढभन टाकार्ा लागिो. 

 
गभाशयशोफ 
(Metritis) 

 
गिाशयशोफ म्हिजे गिाशयाच्या स्नायभचंा शोफ. हा आश कारी ककर्ा हचरकारी असिो. 
 

अशुकारी गभाशयशोफ 
(Acute Metritit) 

 
आश कारी गिाशयशोफाची कारिें ही आश कारी गिाशय अंिःत्र्चेच्या शोफाचीच कारिें होि. या 

बरोबर अंिःत्र्चाशोफही असिोच. बाळिपिानंिर ककर्ा गिवपािानंिर माहलक जंिभम ळे होिारा िीव्र 
गिाशयशोफ (severe stroptococeal metritis) प ष्ट्कळर्ळेा हदसभन येिो. प ष्ट्कळशा रो्याि या बरोबर 
बीजर्ाहहनीशोफ र् कहटस्थ उदरार्िशोफही असिो. त्याचप्रमािे परमाजंिभजन्य गिाशय 
अंिःत्र्चाशोफाबरोबर काही प्रमािाि िरी गिाशयशोफही असिोच. 

 
सांप्रास्प्त : गिाशयाच्या कििीना सभज येिे र् त्याि बव्हाकारी जीर्कें द्रय क्ि श्वेिपेशींचे 

(polymorphonuclear leucocytes) अंिरिरि असिे. याि प ष्ट्कळ लहान लहान हर्द्रहध ककर्ा एकच पि 
मोठा हर्द्रहध हदसभन येिो. 

 
याची लक्षिें र् औषधोपचार आश कारी गिाशयअिंःत्र्चाशोफ सारखा असिो. 
 

णिरकारी गभाशयशोफ 
(Chromic Metritis) 

 
गिाशयाची रृ्हद्ध झाल्याचे हदसभन येिे र् िो कापल्यास त्याच्या कििी जाड असभन, त्याि 

िंि ऊिकाचे प्रमाि र्ाढल्याम ळे कापलेल्या हठकािी पाढंरे लाटारं्जा िाग हदसभन येिाि. रक्िर्ाहहन्याही 
स्पष्टपिे हदसिाि. याचे छेद घेऊन िपासल्यास त्याि फार प्रमािाि असलेल्या िंि ऊिकाम ळे स्नाय िंिभ 
एक मेकापंासभन हर्िागले गेल्याचे हदसभन येिे. 

 
लक्षिें : सामान्यिः हा ३० िे ४० र्याच्या बह प्रसर्ा हस्त्रयािं हदसभन येिो. याचे म ख्य लक्षि म्हिजे 

अत्यािवर् ककर्ा ॠि कालािंहरि रक्िस्त्रार् (metrorrhagia) हे होय. कारि िंि ऊिकाच्या प्राधान्याम ळे 
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स्नाय िंिभ एकमेकापंासभन लाबं जािाि र् त्याम ळे चागंल्या प्रकारे आक ं चन न पार्ल्याम ळे रक्िस्त्रार् 
थाबंहर्ला जाि नाही. प ष्ट्कळ हस्त्रयािं द ःखािवर्, कंबर द खिे र् अन षहंगक र्धं्यत्र् असिे. 

 
योहनपरीक्षा केल्यास सर्वबाजभला सारख्या प्रमािाि रृ्हद्धपार्लेला, कठीि पि सहज हलिारा 

असा गिाशय हािाला लागिो. जर याच र्ळेी कहटशोफही असेल िर गिाशयाचे पिद्विवन असण्याचा 
संिर् असिो र् िो घट ट बसलेला असिो. 

 
औषधोपिार : जर गिाशय सहज हलिारा असेल र् कहटशोफ नसेल, िर योनीिभन गिाशय 

काढभन टाकिे (योहनगि गिाशयोच्छेदन) (vaginal hysterectomy) हा एकच उपाय. जर रो्याचे र्य 
आिवर्हनर्ृहत्तकालाच्या स मारास असेल िर गिाशयाि रेहडयम ठेर्ार्ा ककर्ा त्यार्र डीप एक्सरे द्यार्.े जर 
कहटशोफाम ळे गिाशय घट ट बसला असेल, िर उदरार्रून शस्त्रहक्रया करून गिाशय र् त्याच्या 
आजभबाजभचा शोफय क्ि िाग काढभन टाकिे चागंले. 

 
गभाशयािे णिरकारी आांणशक प्रत्यावतशन 

(Chronic Subinvolution) 
 
याि बाळंिपिानंिर गिाशयाचा पभिव संकोच होि नाही. या प ष्ट्कळशा रो्याि बाळंिपिानंिरच्या 

कालाि (during puerperium) सौम्य संसगव असल्याचे हदसभन येिे. गिाशयाचे आंहशक प्रत्यार्िवन कसे 
होिे हे समजण्याकहरिा गिाशयाचे प्रत्यार्िवन कसे होिे (normal involution), िे होि असिाना त्याि 
काय फरक होिाि हे समजभन घ्यर्र्यास पाहहजे. 

 
गभाशयािा सांकोि होताना त्यात होिारे फरक : १९१० मध्ये हम. ग डॉल (Goodall) याने 

गिाशयाचे प्रत्यार्िवन होिाना त्याच्या स्नायभिंिभि र् रक्िर्ाहहन्याि काय बदल होिाि याचे बद्दल उहापोह 
केला. गिारपिाि गिाशयाच्या स्नाय िंिभची रृ्हद्ध होिे, िर गिाशयाचे प्रत्यार्िवन होि असिाना कृशिा 
(atrophy), मेदापक्राहंि (fatty degeneration) र् पेशीद्रर्ाचे स्र्लयन झाल्याम ळे (autolysis of the 
cytoplasm), स्नाय िंिभचा आकार लहान होिो. हे होि असिाना जी अश द्ध द्रव्यें हनमाि होिाि, िी 
लहसका र्ाहहन्यार्ाटे बाहेर टाकली जािाि. खरोखर स्नाय िंिभ कमी होिाि काय, याबद्दल एकमि नाही. 
रक्ि प रर्ठा कमी झाल्याम ळे, प ष्ट्कळशा रक्िर्ाहहन्या अर्रुद्ध (thromhosed) होिाि. यािील काही 
रक्िर्ाहहन्या, त्याि शल्य हनमाि झाल्याम ळे कायमच्या बंद होिाि. काहीि या गोठलेल्या रक्िामधभन नर्ा 
मागव ियार होिो (thrombus is canalized) र् मग ज न्या रक्ि र्ाहहनीि एक नर्ी रक्ि र्ाहहनी ियार होिे. 
गिाशयाच्या सकंोचाि हर्शषे महत्र्ाची गोष्ट म्हिजे समर्ाहहन्याचं्या कििीमधील लर्हचक पेशीजालाची 
अपक्राहंि होिे र् त्यािील जर्ळ जर्ळ सर्व पेशीजाल शोहषला जािो. 

 
गभाशयाच्या आांणशकप्रत्यावतशनात होिारे बदल : (changes during subinvolution) यािील 

महत्र्ाचा फरक म्हिजे ज न्या रक्िर्ाहहन्याचं्या कििीिीललर्हचक िंिभ ऊिकाचे साित्य (persitance of 
elastic tissue). याि नव्या रक्िर्ाहहन्या िोर्िाली ज न्या रक्िर्ाहहन्याचंा लर्हचक िंिभ ऊिक पसरलेला 
असिो. याम ळे या नव्या रक्िर्ाहहन्या स्नाय िंिभना लागभन नसिाि. िर नव्या रक्िर्ाहहन्या र् स्नाय िंिभ याचें 
मध्ये लर्हचक िंि  ऊिक असिो. र् त्याम ळे रक्ि प्रर्ाहार्र हनयंत्रि ठेर्ले जाि नाही. 
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लक्षिे : अत्यािवर् हे म ख्य लक्षि होय. त्याच बरोबर कंबर द खिे, द ःखािवर् र् र्धं्यत्र्, हीही लक्षिे 
असिाि. गिाशय हा आकाराने मोठा, पिनि (retroverted), सहज हालिारा र् मऊ असिो. 

 
औषधोपिार : िरूि रो्यािं ‘ग्रीर्ाहर्स्िार र् गिाशय लेखन’, त्याच बरोबर गिाशय अग्र उदर 

कििीला बाधंिे जरूर असिे. (ventral suspension), त्याम ळे प्रजनन शस्क्ि येिे र् कंबर द खिे र् 
अत्यािवर् नाहहसे होिे. आिवर्हनर्ृहत्तच्या कालाकडे झ किाऱ्या रो्यािं जर गिाशय सहज हालिारा असेल 
िर योनीिभन त्याचे छेदन करार् े(vaginal hysterectomy) र् जर घट ट बसला असेल र् पिनि असेल िर 
उदर उघडभन त्यािभन गिाशय काढभन टाकार्यास पाहहजे. 

 
सुदम्य गभाशयवृणद्ध 

(Benign Hypertrophy of the uterus) 
 
ज्याि पभर्ीच्या शोफाचे कोििेच हचन्ह हदसभन येि नाही, अशा अप्रसर्ा हस्त्रया ककर्ा क माहरका यािं 

हा क्वहचि हदसभन येिारा रोग आहे. याि गिाशय स्थभल असभन त्याच्या कििी फार जाड असिाि. सभक्ष्मदशवक 
यंत्राखाली िपासल्यास त्याि स्नायभिंिभ र् िंि ऊिक या दोहोंचीही र्ाढ झाल्याचे हदसभन येिे, पि या 
दोहोंचे मभळ प्रमाि कायमच असिे. िंिभच्या या सापेक्ष रृ्हद्धहशर्ाय नेहमीचा गिाशय (normal uterus) र् हा 
रृ्हद्ध पार्लेला गिाशय याि िसा फरक नसिो. 

 
लक्षिें : अत्यािवर् हे महत्र्ाचे लक्षि असिे. हद्वहस्िपरीक्षिाने स्थभल, कठीि र् सहज हालिारा 

असा गिाशय सहज हािाला लागिो. 
 
औषधोपिार : गिाशयोच्छेदन हा सर्ाि चागंला उपाय. पि ज्या हस्त्रया ंआिवर्हनरृ्हत्तकालाच्या 

आसपास असिाि अशािं रेहडयम ककर्ा ‘डीप एक्स रे’ देऊन बघार्यास हरकि नाही. 
 

गभाशयस्थ पूसांिय 
(Pyometra) 

 
गिाशयाच्या पोकळीि पभ साठंिे याला ‘गिाशयस्थ पभसंचय’ म्हििाि. हा आश कारी ककर्ा 

हचरकारी असिो. आश कारी गिाशयस्थ पभसचंय हा बाळंिपिानंिरचा उपद्रर् म्हिभन (puerperal 
complication) होिो. हचरकारी गिाशयस्थ पभसंचय हा सामान्यिः कोित्या िरी स्त्रीरोग हर्कृिीि हदसभन 
येिो. 

 
आशुकारी गभाशयस्थ पूसांिय 

(Acute Pyometra) 
 
हा गिाशयाि राहहलेला गिार्शषे, जंिभनी दभहषि झाल्यास होिो. गिाशयाि जो पभसंचय होिो 

त्याला बाळंिपिानंिर गिाशयाचे पिान्नमन (retroflexion of the puerperal uterus) हे कारिीिभि होिे. 
याि फार मोठ्या प्रमािाि पभ साचंिो र् हा जंिभ संसगव प ढे पसरून बीजर्ाहहनीशोफ, कहट 
उदरािंरर्षे्टनशोफ ककर्ा धनास्र-हशराशोफ होिो. िाप चढिो, ओहटपोटाि द खिे र् िो िाग पीडनाक्षम 
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असिो. पभर्ाचा हनचरा केल्यास र् गिाशयाि स््लसरीन ॲहक्रफ्लेहबनचे बोळे ठेर्ल्यास ही सर्व लक्षिें 
नाहहशी होिाि 

 
णिरकारी गभाशयस्थ पूसांिय 

(Chromic Pyometra) 
 
हचरकारी गिाशयस्थ पभसंचय हा गिाशयग्रीर्ाम खाचा संकोच होऊन आिील स्त्रार्ाि रोगजंिभ 

पसरून होिो. 
 
हेतु : फार र्ाढलेल्या गिाशयग्रीर्ा कॅन्सरम ळे ग्रीर्ाम ख बंद होिे. व्रहिि िागापासभन हनमाि 

होिारा स्त्रार् आि साठंभन त्याि पभयोत्पादक जंिभचे संक्रमि होिे. 
 
गिाशयाच्या कॅन्सरच्या प ढच्या अर्स्थेि व्रिपडभन त्या हठकािी द सरा एकादा संसगव झाल्यास 

काहीि गिाशयाि पभसचंय होिो. 
 
जराजन्य गभाशयस्थ पूसांिय (senile pyometra) : गिाशय सकंोचानंिर र्यस्क हस्त्रयािं 

ग्रीर्ाम ख बंद होिे, र् मग गिाशयाि अडकलेल्या स्त्रार्ाि जंिभससंगव झाल्यास गिाशयाि पभसंचय होिो. 
 
गभाशयाच्पा अांतःत्विेिा यक्ष्मा : फार र्ाढलेल्या रोगाि गिाशयाची अंिःत्र्चा पभिवपिे नाहहशी 

होिे र् त्याम ळे हर्स्िृि िाग व्रहिि होिो. अशाि द सरा एकादा संसगव झाल्यास अशा रो्यािं गिाशयाि 
पभसंचय होण्याचा संिर् असिो. 

 
शल्वय : गिवपािाकहरिा गिाशयाि काडी घािल्यास संसगव होऊन पभसचंय होिो. 
 
लक्षिे : अध नमध न फार प्रमािाि पभर्ाचा स्त्रार् बाहेर पडिे या र्रून पभसंचय आहे असे समजार्.े 

थंडीर्ाजभन िाप येिे, ओटीपोटाि र्देना र् पीडनाक्षमिा ही काही र्ळेा लक्षिें असिाि. र्यस्क हस्त्रयािं जर 
स्थभल, मऊ, गोलाकार असा गिाशय हािाला लागला िर गिाशयस्थ पभसंचयाचा संशय प्रथम घ्यार्यास 
पाहहजे. 

 
औषधोपिार : जर ग्रीर्चे्चा कॅन्सर असेल िर त्या कॅन्सरर्र इलाज करण्यापभर्ी पभसचंयाचा हनचरा 

करार्यास पाहहजे. रृ्द्धापकालाच्या पभसंचयार्र त्याचा हनचरा र् ईस्रोजेनचा उपचार करार्ा. सडिाऱ्या 
अर्श्लेष्ट्मल िािंर्मासंाब वदाकरिा करार्याच्या गिाशयोच्छेदन शस्त्रहक्रया करण्यापभर्ी संसगव पभिवपिे बरा 
होिे जरूरीचे असिे. नाहीिर शस्त्रहक्रयापि पभहिदभहषि घनास्र-हशराशोफ (septic thrombophlebitis) 
होण्याचा धोका असिो. 
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प्रकरि २१ वे. 
 

बीजवाणहनीशोफ 
(Inflammation of the Fallopian Tubes) 

 
बीजर्ाहहनीशोफ हा प ष्ट्कळर्ळेा हदसभन येिो. हा ग्रीर्ा ककर्ा गिाशय या हठकािी असिाऱ्या मभळ 

रोगाचा प्रसार म्हिभन होिो. बीजर्ाहहनीशोफ हा ग्रीर्ा र् गिाशय या हठकािाहभन संसगव सरळ आंि जाऊन 
होिो ककर्ा रसर्ाहहन्याद्वारा पसरिो. काहीर्ळेा उदरपोकळीिील इंहद्रयापंासभन, उदा. आंत्रप च्छ-संसगव 
बीजर्ाहहनीि पसरून बीजर्ाहहनीशोफ होिो. बीजर्ाहहनीचा यक्ष्मा हा बह िकरून फ फ्फ सें, उरस्थ 
रसगं्रथी र्गैरे हठकािी असिाऱ्या रोगाचा उपद्रर् म्हिभन होिो. सामान्यपिे बीजर्ाहहनीचा यक्ष्मा हा 
रक्िार्ाटे पसरून होिो. पि क्वहचिर्ळेा उदरािील हर्काहरि इंहद्रयापंासभनही सरळ पसरिो. 

 
ज्याचं्याम ळे हा रोग होिो. िे सामान्यपिे हदसभन येिारे जंिभ म्हिजे गॉनोकॉकाय (Gonococci) 

स्रेप्टोकॉकाय (streptococci) स्टँहफलोकॉक (staphylococci) आंत्रस्थ जंिभ (Bacillus coli) र् यक्ष्मा 
जंिभ (Koch’s bacillus.) होि. 

 
जर्ळजर्ळ ६० िे ७० टके्क रो्यािं या रोगाला गॉनोकॉकाय जंिभ कारिीिभि होि असिाि, िर 

आंत्रस्थ जंिभ हे १-२ टके्क रो्यािच कारिीिभि होि असिाि. यक्ष्मा जंिभम ळे हनमाि होिारा 
बीजर्ाहहनीशोफ हा ५ िे ७ टके्क रो्यािंच हदसभन येिो असे धरले जािे. पि हल्ली गिवपािाचे प्रमाि 
र्ाढल्याम ळे स्रेप्टोकॉकाय जंि जन्य बीजर्ाहहनीदाहाचे प्रमािही र्ाढि आहे. 

 
आशुकारी बीजवाणहनीशोफ 

 
आशुकारी गॉनोकॉकायजन्य बीजवाणहनीशोफ (Acute Gonococcal salpingitis):—हा 

गॉनोकॉकायजन्य ग्रीर्ादाहाचा उपद्रर् म्हिभन होिो. गॉनोकॉकाय जंिभ हे ग्रीर्िेील गं्रथीि अगदीः खोलर्र 
असिाि. ग्रीर्िेभन हा ससंगव गिाशयाि आिवर् कालाि पसरिो. कारि या कालाि ग्रीर्ास्त्रार्ही जास्िी 
असिो र् माहसक स्त्रार् ही जास्ि असिो र् याम ळे सभप्ि असलेले हे जंिभ जोराि येिाि र् त्याचंी र्ाढही होिे. 
आिवर्ािं गिाशयाची अंिःत्र्चा गळभन पडि असल्याम ळे त्या हठकािी या जंिभचे पाय रोर्ले जाऊन 
आश कारी गिाशयअिंःत्र्चाशोफ होिो. गिाशयाची अिंःत्र्चा बीजर्ाहहनीच्या अंिःत्र्चेबरोबर हमळभन 
जाि असल्याम ळे गिाशयाच्या अंिःत्र्चेिील ससंगव सहज बीजर्ाहहन्याि हशरिो. 

 
सांप्रास्प्त : संसगव सामान्यिः बीजर्ाहहनीची अिंःत्र्चा, उपत्र्चा र् स्नायभंच्या खालच्या िागाि 

असिो. या शोफाम ळे स्त्रार् जमा होऊन अिंःत्र्चा र् उपत्र्चा यानंा सभज येिे. (प्लेट ६२). बीजर्ाहहनीिील 
काही हठकािच्या अंिःत्र्चेचा नाश होिो. नाश पार्लेल्या हठकािी हे िाग एकमेकानंा हचकटिाि र् 
त्याम ळे बीजर्ाहहनीि हठकहठकािी संसस्क्ि हनमाि होिे. प ढच्या गोष्टी या संसगाचा जोर, हकिी त्र्हरि 
इलाज केला गेला, र् नहलकाचंो उदराकडील िोंडे (fimbrial ends) उघडी आहेि का बंद आहेि यार्र 
अर्लंबभन राहािाि. 
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प्लेट ६२. आशुकारी बीजवाणहनीशोफािा सूक्ष्मदशी फोटोग्राफ. 

 
जर बीजर्ाहहनेचे उदराकडील िोंड बंद असेल िर शोफजन्य स्त्रार् नहलकेि साठंिो, पि जर हे 

िोंड उघडे असेल िर हा पभय क्ि स्त्रार् कहटपोकळीि साचंिो. जर पभ साचंभन नहलका फ गली िर आश कारी 
बीजर्ाहहनी हर्द्रहद्ध (Acute pyosalpinx) होिो. प ष्ट्कळशा रो्यािं या बरोबर कहटस्थ उदरािंरर्षे्टनशोफ 
असभन बीजर्ाहहनी आजभबाजभच्या इंहद्रयानंा हचकटिे. काहीि हा स्त्रार् कटीि गोळा होर्भन कहटहर्द्रहद्ध 
(pelvic abscess) होिो. गॉनोकॉकायजन्य बीजर्ाहहनीशोफाि सहसा सर्व उदरािंरर्षे्टनाचा शोफ 
(general peritonitis) होि नाही. पि जर बीजर्ाहहनी हर्द्रहद्ध फ टला-अथाि हा उपद्रर् फारच क्वहचि 
होिो–िर मात्र उदरािंरिर्षे्टनशोफ होण्याचा सिंर् असिो. 

 
अशुकारी स्रेप्टोकॉकायजन्य बीजवाणहनीशोफ: (Acute streptcoccal salpingitis): 

स्रेप्टोकॉकायचा संसगव सामान्यपिे गिवपािानंिर ककर्ा बाळंिपिानंिर होिो. ककर्ा िो ग्रीर्िे संसगवय क्ि 
स्त्रार् असिाना गिाशय लेखन, ग्रीर्रे्र हर्द्य िदाहकमव केल्यार्र, रुहबन कसोटी र्गैरेि होिो. 

 
सांप्रास्प्त : बीजर्ाहहनीि हा संसगव रंूद बंधािील रसर्ाहहन्या र् रक्िर्ाहहन्या यार्ाटे पसरिो. 

काहीि िो गिाशयाच्या अंिःत्र्चेिभन सरळ र्र पसरून बीजर्ाहहनीि हशरिो. हे जंिभ रसर्ाहसनीर्ाटे 
बीजर्ाहहनीकडे पोहोचि असल्याम ळे, प्रथम बीजर्ाहहहनीच्या स्नायभिं संसगव होिो. या रसर्ाहहन्या 
रंुदबंधाच्या जालालमक ऊिकामधभन (cellular tissue) जाि असल्याम ळे, थोड्या प्रमािाि का होइना पि 
कहटशोफ (pelvic cellulitis) असिो. बीजर्ाहहन्या र् बीजकोश याचं्या रस. र्ाहहन्याचें जाळे असल्याम ळे 
बीजकोशही या ससंगाि गोंर्ले जािाि. याम ळे स्रेप्टोकॉकायच्या संसगाने बीजर्ाहहन्या-बीजकोशशोफ 
(salpingo-oophorits), कहटशोफ र् कहटस्थ उदरािंरर्षे्टनशोफ हे होिाि. जर ससंगव फार िीव्र असेल 
िर सार्विभिउदरािंरर्षे्टनशोफ (general peritonitis) र् जंिभमयरक्िरोग (septicaemia) होिो. 

 
आांिाजांतूमुळे होिारा बीजवाणहनीशोफ (salpingitis due to B. coli infection) : —आंत्रजंिभम ळे 

होिारा संसगव हा सामान्यपिे क्वहचि होिो र् िो एकाच बीजर्ाहहनीि होिो. िो उजव्या बाजभस 
आंत्रप च्छामधील संसगव रसर्ाहहन्यार्ाटे पसरून होिो, िर डाव्या बाजभस िो डाव्या बाजभच्या अर्ग्रह 
बृहदातं्राकडभन (sigmoid colon) हमळिो. 

 
यािही स्नायभ गोर्ले जािाि (involvement of the muscular layer)र् फार प्रमािाि 

पहरबीजर्ाहहनीशोफ (perisalpingitis) आहि रंूदबंधशोफ (cellulitis of the broad ligament) असिो. 
याि पभयोद िर् होऊन हर्द्रहध होण्याचा संिर् असिो. 
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जर चागंल्या प्रकारे हर्चारपभस केली िर कोित्या प्रकारचा जंिभ ससंगव आहे हे साधारिपिे समजभन 
येिे. गॉनोकॉकायजन्य बीजर्ाहहनीशोफाची स रर्ाि आिवर्ाच्या स रर्ािीला ककर्ा आिवर्कालाि होिे. 
स्टेप्टोकॉकाय संसगव गिवपाि ककर्ा बाळंिपिानंिर एका आठर्ड्याि होिो. 

 
लक्षिें : जर संसगव िीव्र असेल िर १०२° िे १०३° फॉ. पयिंि िाप चढिो. एकाकी पोटाि 

द खार्यास लागिे. र् प ढे फक्ि ओटीपोटाि द खिे. उदराला फ गर्टी येिे र् काहीि मभत्रार्धारि 
(retention of urine) होिे. रक्ि िपासल्यास त्याि श्वेिपेशींचे प्रमाि १५००० िे २५००० असल्याचे 
समजभन येिे र् त्यािही बव्हाकरीकें द्रय क्ि पेशीचे (polymorphonuclear) प्रमाि र्ाढिे. 

 
ज्र्र सिि असिो पि िीव्रसंसगाि (virulent infection) िाप फार चढिो र् ह डह डी िरिे. 

ओटीपोटाच्या िागाि पीडनाक्षमिा असिे र् ित्रस्थ स्नायभंि िाठरिा (rigidity) असिे. जर फार प्रमािाि 
कहटस्थ सधंानक ऊिकाचा शोफ असेल ककर्ा उदरािंरर्षे्टनशोफ असेल िर उदराच्या खालच्या िागाि 
अहनहिि, पीडनाक्षम असा घट ट बसलेला गोळा (indefinite, tender fixed mass) हािाला लागिो. िो 
नािीपयिंि ककर्ा त्याही र्र पसरिो. त्यार्र अंग ली िाडनाने िपासल्यास जड ध्र्हन ककर्ा हडमहडमर्ि 
ध्र्हन (tympanitic) येिो. 

 
योहन परीक्षा केल्यास गिवपािानंिर संसगव झालेल्या रो्याि ग्रीर्ाम ख हािाला हर्स्िृि लागिे र् 

हालर्ल्यास पीडनाक्षम असल्याचे समजभन येिे. आजभबाजभच्या िागाचा शोफ असल्याम ळे गिाशय बरोबर 
हािाला लागभ शकि नाही (not easily defined). गिापािानंिर झालेल्या रो्यािं, गिाशय स्थभल, मऊ र् 
पीडनाक्षम असिो. अगदी स रर्ािीला िपासल्यास योनीचे सर्व िोरहिका पीडनाक्षम असल्याचे हदसभन येिे 
पि शोफय क्ि गठ ठा मात्र हािािला लागि नाही. पि एकदोन हदर्साि मात्र बाजभच्या ककर्ा पाठीमागच्या 
िोरहिकेिभन पीडनाक्षम, घट ट बसलेले गठ ठे हािाला लागिाि. 

 
योन्यार्के्षक घालभन िपासल्यास गॉनोकॉकायजन्य रो्यािं योहनशोफ ककर्ा ग्रीर्ालाली हदसभन 

येिे. िर स्रेप्टोकॉकाय संसगाि हर्स्िृि ग्रीर्मेधभन द गिंहधय क्ि रक्िहमहश्रि पभयभक्ि स्त्रार् र्ाहाि असिाना 
हदसिो. 

 
व्यवच्िेदक णनदान 

(Differential diagnosis) 
 
आशुकारी आांिपुच्िदाह (Acute Appendicitis) : गॉनोकॉकायजन्य बीजर्ाहहनीशोफ हा 

आिवर्ाि स रू होिो, िर स्रेप्टोकॉकाय बीजर्ाहहनीशोफ हा गिवपाि ककर्ा बाळंिपिानंिर होिो. 
बीजर्ाहहनीशोफाि र्देना, पीडनाक्षमिा र् िाठरिा ही उदराच्या खालच्या िागाि पि सर्वत्र असिे., िर 
आंत्रप च्छशोफाि थोड्याच कालाि र्देना र् पीडनाक्षमिा उदर पोकळीच्या खालच्या र् उजव्या कोपऱ्याि 
जािर्िाि. आंत्रप च्छशोफाि योनीि बोट घालभन िपासल्यास फक्ि उजव्या िोरहिकेिच पीडनक्षमिा 
हदसभन येिे र् िीही जोराने दाबभन िपासल्यासच समजभन येिे, िर बीजर्ाहहनीशोफाि सर्व िोरहिकािं 
पीडनाक्षमिा असिे. दोन्ही बाजभस शोफजन्य गठ ठे (inflammatory masses) हािास लागर्यास लागले 
म्हिजे आतं्रप च्छशोफ नाही हे हसद्ध होिे. 
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सांक्रणमत बीजकोश पूणट (Infected ovarian cyst) : —िाप ओटींपोटाि र्देना, पीडनक्षमिा र् 
िाठरिा यार्रून बीजर्ाहहनीशोफ र्ाटण्याचा संिर् असिो. मोठी प हट असेल, िर उदरार्रूनही हािाला 
लागभ शकिे. पि लहान असल्यास योहनपरीके्षि पीडनाक्षम, घट ट बसलेला असा प हटय क्ि गठ ठा (fixed 
cystic mass) हािाला लागिो र् मग बीजर्ाहहनी हर्द्रहध र्ाटण्याचा (pyosalpinx) संिन्र् असिो. 

 
अस्थानी सगभशता (Ectopic Gestation) : काहीर्ळेा क हक्षगिव हा बीजर्ाहहनीशोफापासभन हनराळा 

दाखहर्िे फार कठीि जािे. दोन्हीिही सबधं उदरार्र र्ेदना होिाि. या र्देनाचंी स रर्ाि एकाएकी होिे र् 
प ढे र्देना उदराच्या खालच्या िागाि जािर्िाि. योहनपरीके्षिही दोन्हीि सर्व िोरहिकािं फार 
पीडनाक्षमिा हदसभन येिे. र् गाठ एका बाजभसच हािाला लागार्यास लागली की हनदान करिे आिखीच 
कठीि जािे. श्वेिपेशींचे प्रमाि दोन्हीिही र्ाढिे. पि िाप बीजर्ाहहनीशोफ दशवहर्िो. 

 
औषधोपिार : रो्याला हनजर्भन ठेऊन पभिव हर्श्राहंि द्यार्ी, र् िाप पभिव नाहहसा झाल्यार्रही त्याला 

काही हदर्स हनजभन राहाण्यास सागंार्.े 
 
र्देना कहरिा ॲस्स्पहरन, फेनॅहसहटन र् कॅहफनची पार्डर द्यार्ी ककर्ा कोडोपायहरन सारख्या 

र्ड्या द्याव्या. झोप येण्याकहरिा एकादे बार्मर्च्य रेट ककर्ा क्लोरल हैड्रास र् पोटॅहशयम ब्रोमाइड हमक्िर 
द्यार्.े बद्धकोष्ठिेर्र मगॅ सल्फ सारखे ज लाबाचे औषध ककर्ा एहनमा द्यार्ा. जर मभत्रार्धारि असेल 
(retention of urine) िर प्रोस्स्टग हमन (prostigmin), ककर्ा कार  बकॉलच्या गोळ्या ककर्ा इजेंक्शन द्यार्.े 

 
पाच लाख य हनट पेहनहसलीन हदर्सािभन िीन र्ळेा स्नायभिभन द्यार्.े अशा रीिीने ५ िे ७ हदर्स द्यार्.े 

जर सल्फा द्यार्याचे असेल िर ‘एल्कॉहसन’ दोन दोन गोळ्या हदर्सािभन िीन र्ळेा द्याव्या ककर्ा 
‘ओहरस ल’, लेडरकेन (Lederkyn) या सारख्या गोळ्या द्याव्या. या सल्फा बरोबर अल्कलाईन हमक्िर 
द्यार्.े जर आंत्रस्थ जंिभ ककर्ा यक्ष्मा जंिभम ळे असेल िर स्रेप्टोमायहसन इंजेक्शनचा चागंला उपयोग होिो. 

 
रोगाचा जोर कमी झाल्यार्र शोफजन्य गठ ठा (inflammatory masses) हर्रघळार्ा म्हिभन 

त्यार्र शके द्यार्ा ककर्ा योनीिभन डायाथमी द्यार्ी. या बरोबर द धाची इजेंक्शने द्यार्ी. डायाथमी रोज २० 
हमहनटे या प्रमािे १५ िे २० हदर्स द्यार्ी. ‘द धाचे’ इंजेक्शन एक हदर्सा आड द्यार्.े स रर्ाि २ सी.सी.ने 
करून र्ाढर्ीि र्ाढर्ीि १० सी.सी. पयिंि न्यार्.े ही इजेंक्शने र् डायाथमी, सहा आठर्ड्याच्या हर्श्रािंी 
नंिर परि द्यार्ी. 

 
स्रेप्टोकॉकाय संसगव (streptococcal infection) प ष्ट्कळर्ळेा शॉटव र्वे्ह डायाथमी हदल्यास फार 

चटकन बरा होिो. हािाला लागिारे गठ ठे काही महहन्याचं्या अर्धीि हळभहळ  इिके कमी होिाि की गिव 
राहाण्याची शक्यिा हनमाि होिे. काहीअस्थानी बीजर्ाहहनी सगिविा (ectopic tubal pregnancy), होिे 
पि द सऱ्याि मात्र नेहमी सारखी गिवधारिा होिे. पि गॉनोकॉकायजन्म ससंगाि िसा फायदा होि नाही. 
कारि बीज र्ाहहनीि प ष्ट्कळ हठकािी संसस्क्ि होऊन (intratubal adhesions) मागव बंद झालेला असिो. 

 
अणँटबायॉणटक व कार्धटकोस्टेरॉइड जोड औषधोपिार : आश कारी प्रकाराि प्रथम ॲस्न्टबायॉहटक 

द्यार्.े पि संसगाचा फार जोर म्हिा ककर्ा रो्याची प्रहिकार शस्क्ि कमी असल्याम ळे जर संसगव हििका 
जलद िाब्याि आला नाही िर ॲस्न्टबायॉहटक बरोबर कॉर्मटकोस्टेरॉइड द्यार्.े कॉर्मटकोराइड द्यार्यास 
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लागल्या बरोबर िाप उिरिो र् रो्याच्या सर्वसाधारि प्रकृिीिही जलद स धारिा होिे. सहनपाहिक 
अर्स्थेि (acute toxaemic states) २५० िे ३०० हम. गॅ्रम हैड्रोकॉर्मटसोन हेहमसस्क्सनेट 
(hydrccorticosone hemisuccinate), ५ टके्क ्लभकोज बरोबर हशरेिभन थेंबाथेंबाने द्यार्.े यानंिर ५ हम. 
गॅ्रम पे्रड हनसोलोन (prednisolone) पहहले दोन हदर्स दर ४ िासानंी द्यार् ेर् मग ही मात्रा हळभहळभ कमी 
करीि करीि संसगव िाब्याि आल्यार्र एका आठर्ड्याने पे्रइहनसोलोन देण्याचे बंद करार्.े 

 
णिरकारी बीजवाणहनीशोफ 

(Chronic Salpingitis) 
 
हचरकारी बीजर्ाहहनीशोफाचे दोन प्रकार समजले जािाि. १. सद्रर् बीजर्ाहहनी (hydrosalpinx) 

र् २. हचरकारी पभयजन्य बीजर्ाहहनीशाफ (chronic suppurative salpingitis) 
 

सद्रव बीजवाणहनी 
(Hydrosalpinx) 

 
सांप्रास्प्त: सौम्य प्रकारच्या गॉनोकॉकायजन्य बीजर्ाहहनीशोफाचा अन गामी म्हिभन (sequela) ही 

सद्रर्बीजर्ाहहनी होिे. सामान्यिः िी दोन्ही बाजभला असभन बीजर्ाहहनीच्या कििी फार पािळ, पारदशवक 
असभन त्याि शोफमभलक स्त्रार् (serous fluid) असिो. बीजर्ाहहनीचा बाहेरच्या टोकाकडील िाग र्क्र होिो 
र् फार फ गिोही. आकाराि फार प्रमािाि फरक होिो, पि सामान्यिः दोन्ही बाजभकडील बीजर्ाहहन्याचंा 
आकार सारखा नसिो. प ष्ट्कळ र्ळेा याि बीजकोशही गोर्ला जािोर् बीजर्ाहहनीच्या झल्लरी टोकाि 
(fimbrial end of the tube) िो उघडिो र् त्याम ळे त्याचें बीजर्ाहहनी–बीजकोश प टी (tubo-ovarian 
cyst) बनिे. याच्या बाहेरील िागार्र जो आर्ळ िाग हदसिो िो बीजर्ाहहनी र् बीजकोश याचंा जोड (site 
of juncgion) दाखहर्िो. जरी सामान्यिः सद्रर् बीजर्ाहहनी आजभबाजभच्या इहद्रयानंा हचकटिे र् त्याम ळे 
हिच्या गिशीलिेला आळा पडिो, िरी काहीर्ळेा िी पभिव चल होि असिे. (प्लेट ६३). 
 

 
प्लेट ६३. सद्रव बीजवाणहनी. (N. Wadia Hospital Museum). 

 
सद्रर् बीजर्ाहहनीि एकच पोकळी असिे ककर्ा त्याि अनेक कप्पे असिाि (multilocular). 

ज्यार्ळेी रोगाचा जोर असिो अशार्ळेी जर बीजर्ाहहनीच्या आि संसस्क्ि हनमाि झाली नाही िर आि 
एकच पोकळी असिे. पि जर संसस्क्ि हनमाि झाली असेल िर बीजर्ाहहनीि पडदे हनमाि होऊन प ष्ट्कळ 
पोकळ्या हनमाि होिाि. काहीर्ळेा लहान िागार्र बीजर्ाहहनीचा फ गलेला िाग हपर्ळटला जािो 



 

 

अनुक्रमणिका 

(torsion) र् त्याम ळे आिंील द्रर्ाि रक्िस्त्रार् होऊन िो रक्िहमहश्रि होिो. याची लक्षिे हपळर्टलेल्या 
सनाल सद्रर् बीजकोशासारखी (torsion of the pedicle of an ovarian cyst) असिाि. 

 
सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासल्यास अच्छादक उपकला (epithelium) सपाट झाल्याचे हदसभन येिे. 

स्नायभिंिभ हदसभन येि नाहीि र् कोषाची किि ही िंिभ ऊिकाची बनलेली असिे. (प्लेट ६४). 
 

 
प्लेट ६४. सद्रवबीजवाणहनीिा सूक्ष्मदशीफोटोग्राफ. 

 
लक्षिें : सद्रर् बीजर्ाहहनीि (hydrosalpinx) फार थोडी लक्षिें हनमाि होिाि. काहीर्ळेा िर हे 

र्धं्यत्र्ाच्या कारिाचंा िपास करीि असिाना समजभन येिे. जर परमा झाल्याचे पभर्वरृ्त्त हमळाले िर त्याची 
हनदानास मदि होिे. 

 
उदरार्रून केलेल्या परीके्षि सद्रर् बीजर्ाहहनी क्वहचिच हािाला लागिे. 
 
योनीिभन परीक्षा केल्यास गिाशय हािाला नेहमीच्या आकाराचा असल्याचे समजभन येिे. याि िो 

काही र्ळेा अग्रनि (anteverted) ककर्ा पिनि (retroverted) असिो. योनीच्या बाजभच्या ककर्ा 
पाठीमागच्या िोरहिकेि हािाला लागिारी सद्रर् अब वदें ही काहीर्ळेा लाबंोडी असिाि पि प ष्ट्कळर्ळेा िी 
गोलाकार असिाि. ‘सद्रर् बीजर्ाहहनी’ काहीर्ळेा संसस्क्िम ळे घट ट बसिे, पि पीडनाक्षम मात्र नसिे (is 
not tender). दोन्ही बाजभला असिारे पि घट ट बसलेले सद्रर् गठ ठ (fixed cyslic masses) हािाला 
लागल्यास त्यार्रून सदं्रर्बीजर्ाहहनी (hydrosalpinx) ककर्ा बीजर्ाहहनी-बीजकोश प हट (tubo ovarian 
cyst) हे हनदान संिर्िे. 

 
काहीर्ळेा गिाशयबीजर्ाहहनी हचत्रिाि, लहान आकाराच्या सद्रर् बीजर्ाहहनीचे अस्स्ित्र् समजभन 

येिे, बीजर्ाहहनीचे झल्लरी टोक (flmbrial end) म दगराकार हदसिे. बीजर्ाहहनीची अर्काहशका फ गलेली 
असिे आहि काहीर्ळेा सीरसी द्रर्ाि, िेलीद्रर्ाचे अलग अलग थेंब हदसभन येिाि (प्लेट ३७). 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
प्लेट ३७. जलभृत बीज नाणहनी दशशणविारे गभाशय-बीजवाणहनी णििि. 

 
औषधोपिार : उदरार्रून केलेल्या शस्त्रहक्रयेि जर दोन्ही बीजर्ाहहन्या फ गल्याचे हदसभन आले िर 

दोन्ही बीजर्ाहहन्या काढभन टाकाव्या (bilalerl salpingectomy). पि जर उदराकडील कालहशका िागच 
(ampullary end) फक्ि हर्काहरि असेल, िर सीमान्ि बीजर्ाहहनी हछद्रीकरि करिे शक्य असिे, 
 

णिरकारी पूयुक्त बीजवाणहनीशोफ (chronic suppurative salpingitis) याचे दोन प्रकार 
संिर्िाि. १. याि बीजर्ाहहन्या जाड होऊन, त्याि पभ साचंभन त्या फ गिाि (chronic pyosalpinx) याचंी, 
गिाशय र् कटीिील इिर इंहद्रये याचें बरोबर संसस्क्ि होऊन, दोन्ही बाजभस गठ ठे हनमाि होिाि 
(bilateral masses). २. बीजर्ाहहन्याचं्या कििीि िंि  ऊिक हनमाि होिो पि त्याि पभ मात्र िरि नाही. 
याला ‘हचरकारी अंिरालीय बोजर्ाहहनीशोफ (chronic interstitial salpingitis) म्हििाि. 

 
सांप्रास्प्त : हचरकारी बीजर्ाहहनी हर्द्रहध हा लाबंोड्या गोळ्या सारखा हदसिो. याचंा शरे्टचा िाग 

इिका र्क्र होिो की िो गिाशयाच्या पाठीमागच्या बाजभला येऊन ड्लास कप्प्याच्या िळाजर्ळ हचकटिो. 
या र्क्रिागाि बीजकोशही सापडिो. काहीि बीजर्ाहहनी र् बीजकोश हमळभन हर्द्रहध हनमाि होिो (tubo-
ovarion abscess). त्याच प्रमािे बीजर्ाहहनी ही कहटस्थ उदरािंरर्षे्टन, र्पा (omentum) लहान 
आंिडे, र् डाव्याबाजभला बृहदातं्र र् उजव्या बाजभस आंत्रप च्छ यानंा हचकटिे. काहीर्ळेा िर ही संसस्क्ि 
इिकी जर्ळजर्ळ असिे की सोडर्ार्यास लागल्यास आंिडे फाटिे. जर बीजर्ाहहनी कापभन पाहहली िर 
हिच्या कििी जाड असल्याचे र् हिची पोकळी संसस्क्िम ळे अधवर्ट ककर्ा पभिवपिे बंद असल्याचे हदसभन येिे. 
(प्लेट ६५). 
 

 
प्लेट ६५. णिपािीय पूयुक्त बीजवाणहनी 
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सभक्ष्म छेद िपासल्यास अंिःत्र्चेर्रील स रक त्या स्त्रार्ाच्या दाबाम ळे चपट्या झालेल्या र् रोमक 
उपकला (cillated epithelium) जर्ळजर्ळ पभिव नाशपार्ल्याचे हदसभन येिे. अिंःत्र्चेिील स्रोमा र् स्नायभ 
याि गोलाकार र् प्लाझ्मा पेशींचे अंिरिरि झाल्याचे हदसभन येिे. (प्लेट ६६). 
 

 
प्लेट ६६. पूयुक्त बीजवाणहनीिा सूक्ष्मदशीफोटोग्राफ 

 
२. णिरकारी अांतरालीय बीजवाणहनीशोफात बीजर्ाहहन्या फार जाड होिाि, पि आिली 

पोकळीमात्र फारच थोडी हर्स्िृि होिे. नहलकाचंी उदराकडील िोंडे बंद होिाि, पि प ष्ट्कळर्ळेा जरी 
त्याचंी ही िोंडे उघडी असली िरी त्याच्या पाकळ्या त्याबरोबर असिाऱ्या पहरबीजर्ाहहनीशोफाि 
(perislpingitis) गडप होिाि. काही रो्यािं बीजर्ाहहनीच्या कििीची जाडी–हर्शषेिः गिाशयाकडील 
िागाची, अहनयहमि असिे. याम ळे नहलका गाठंाळ हदसिे. या गाठंीचा सभक्ष्म छेद घेऊन िपासल्यास 
गोलाकार पेशींचे अंिरिरि झाल्याचे र् स्नायभं स्नराि उपकला आर्रि असिाऱ्य पोकळीच्या िोर्िी 
िंि मयिा असल्याचे हदसभन येिे. 

 
लक्षिे : गिविापानंिर ककर्ा बाळंिपिानंिर ससंगव झाल्याचे र्ा पभर्ी परमा झाल्याचे पभर्वरृ्त्त असेल 

िर त्याची मदि होिे. जर ल्नानंिर थोड्याच हदर्साि बीजर्ाहहनीशोफ झाला, िर गॉनोकॉकायजन्य 
संसगव ज्यास्ि संिर्िो. र्ारंर्ार होिारी रोगाची िीव्रिा र् कटीि हनमाि झालेली संसस्क्ि, याम ळे रोगी 
हचरकारी आजारी असिो. कंबर द खिे, ओहटपोटाि अस्र्स्थिा (pelvic discomfort), द ःसंिोग ही लक्षिें 
प ष्ट्कळर्ळेा कहटि ससंस्क्ि हनमाि झाल्याम ळे होिाि. द ःखािवर् र् आिवर् ही लक्षिें प ष्ट्कळ र्ळेा असिाि. 
सामान्यिः अशा रो्यािं प्राथवहमक ककर्ा अन षहंगक र्धं्यत्र् असिे. पि रोगी िक्रार करिो िी र्धं्यत्र्ाची 
नव्हे, िर िो कंबर द खिे ओटीपोटाि अस्र्स्थिा र् इिर लक्षिें याचंी काळजी करीि असिो. ही सर्व 
लक्षिे बीजर्ाहहनी हर्द्रहधि ज्यास्ि िीव्र असिाि. सभप्िार्स्थेि असलेल्या ससंगाला मध न मध न जोर 
चढिो, र् त्याम ळे उदराि िीव्र र्देना, पीडनाक्षमिा, र् िाठरिा र् त्याबरोबर िाप ही लक्षिें असिाि. 

 
बीजर्ाहहनी हर्द्रहधि ओटीपोटाचे हठकािी पीडनाक्षमिा जािर्िे पि शोफय क्ि गठ ठे 

(inflammatory masses) मात्र हािाला क्वहचिच लागिाि. ज्यार्ळेी रोगाचा जोर असिो अशा र्ळेी 
योहनपरीक्षा केल्यास पीडनक्षमिा हदसभन येिे, पि इिर र्ळेी मात्र नसिे. ग्रीर्ा काही प्रमािाि ककर्ा 
अहजबाि हालहर्िा येि नाही, र् गिाशयाचे पिाद्विवन (retrovertion) असिे, पि बीजर्ाहहनीचे गठ ठे 
ड्लस कप्प्याि असिील िर गिाशयाचे प रोर्िवन (antevertion) असिे. आजभबाजभचे िाग शोफाम ळे 
एकमेकानं हचकटले असल्याम ळे गिाशयाचा आकारहािाला बरोबर समजभन येि नाही. शोफय क्िा गठ ठे 
अहनहिि आकाराचे, खडबडीि (irregular surface), घट ट असभन िे गिाशयाला हचकटलेले असिाि. 
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बीजर्ाहहनीचे गठ ठे (tubal masses) र्क्र होऊन पाठीमागच्या बाजभस जाि असल्याम ळे िे योनीच्या 
बाजभच्या र् पाठीमागील िोरहिकेिभन हािाला लागभ शकिाि. 

 
णिरकारी अांतरालीय बीजवाणहनेशोफात उदरार्रून िपासल्यास ओटीपोटाचे हठकािी संहद्ध 

पीडनाक्षमिे हशर्ाय (vague tenderness) द सरे काहीही समजभन येि नाही. योहनपरीक्षा केल्यास ग्रीर्चेी 
हालचाल पीडनाक्षम असल्याचे र् गिाशय पिर्ि असभन िो संसस्क्िम ळे घट ट बसल्याचे समजभन येिे. 
योनीची पाठीमागची र् बाजभच्या िोरहिका जाड र् पीडनाक्षम असिाि पि त्याि हािाला लागण्यासारखी 
सभज नसिे. 

 
बीजवाणहनी णवद्रणधिे व्यवच्िेदक णनदान : गिाशयाचे िािंर्ाब वदे (Multiple fibromyomata of 

uterus):—सिि कंबर द खिे, उदराि अस्र्स्थिा र् र्ारंर्ार होिाऱ्या िीव्र र्देना आहि िाप यार्रून 
शोफ दशवहर्िो. गिाशयाच्या दोन्ही बाजभकडील शोफय क्ि गठ्ठ्ठ्याम ळे गिाशयाच्या बह  िािंर्ाब वदाचा िास 
होिो. पि बीजर्ाहहनी हर्द्रहधि िे गठ ठे घट ट असिाि. त्यानंा हालर्िा येि नाहीि, गिाशयाची 
अहर्काहरि िािंर्ाब वदे सहज हालहर्िा येिाि. हा दोन्हीि फरक असिे. 

 
बीजकोशीय गभाशयाांतःस्तर अस्थानता (ovarian Endometriosis) : —बीजकोश गिाशयािः 

स्िर अस्थानना र् हचरकारी बीजर्ाहहनी हर्द्रहध हे हनराळे दाखहर्िे काहीर्ळेा फार कठीि असिे. 
दोहोंिही सिि कंबर द खिे र् उदराि अस्र्स्थिा असिे पि र्ारंर्ार पोटाि होिाऱ्या िीव्र र्देना र् िाप 
यार्रून हचरकारी बीजर्ाहहनीदाह दशवहर्िो, िर िीव्र र् प्रगमनशील द ःखािवर् यार्रून कहटस्थ 
गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा (pelvic endometriosis) दशवहर्िे. योहनपरीके्षनेही दोन्हींि फरक दाखहर्िा 
येि नाही. प ष्ट्कळ र्ळेा उदरार्रील शस्त्रहक्रयेनंिरच हनदान होिे. 

 
अस्थानी सगभशता (Ectopic Gestation): प ष्ट्कळर्ळेा कटीिील रक्िसंचयाम ळे (pelvic 

haematocele) हनदानाि घोटाळा होिो. याम ळे या दोन्ही स्स्थिींच्या हनदानाथव हर्चारपभर्वक पभर्वइहिहास 
घ्यार्यास पाहहजे. सिि कंबर द खिे र् उदरािील अस्र्स्थिा यार्रून शोफय क्ि सभज दशवहर्िे, िर 
अनािवर्, योनीिभन होिारा अहनयहमि रक्िस्त्रार्, अहलकहडल ओटीपोटािील र्देना र् चक्कर येिेयार्रून 
अस्थानी सगिविेचे हनदान करिा येिे. योहनपरीक्षा केल्यास, जर अस्थानी सगिविा असेल िर फार 
प्रमािाि पीडनाक्षमिा असिे, िर हचरकारीदाहाि (chronic inflammation) पीडनाक्षमिा फारच कमी 
ककर्ा अहजबाि नसिे. 

 
णिरकारी बीजवाणहनी-बीजकोशशोफािे व्यवच्िेदन हनदान (Differential diagnosis of chronic 

salpingo-oopharitis): जाड झालेल्या बीजर्ाहहन्या सह पाठीमागे पडलेला गिाशय (retroverted 
uterus) याचे हनदान करिे हििकेसे कठीि जाि नाही. जर द सरा कोििा एखादा रोग हनदानाला 
अडचि कािीि असेल िर िो ‘स रर्ािीचा कहटस्थ गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा (early pelvic 
endometriosis). याि फार सभक्ष्मपिे रो्याला प्रश्न हर्चारार्यास पाहहजेि. कारि योहनपरीक्षा करूनही 
काही फायदा होि नाही. दोहींिही सारखीच लक्षिे असिाि. सिि कंबर द खिे र् उदराि अस्र्स्थिा 
दोहोिही असिे. पि परि परि रोगाला जोर चढिे यार्रून कहटशोफ दशवहर्िो, िर र्ाढि जािारा 
द ःखािवर् यार्रून गिाशयान्िः स्िर अस्थानिा दशवहर्ली जािे. 
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औषधोपिार : हचरकारी रोगाि रसायनहचहकत्सेचा उपयोग होि नाही. कमी िीव्रिेच्या संसगाि 
कॉर्मटकोस्टरॉइड हदल्यास कटीिील शोफय क्ि गठ ठे हर्रघळण्यास मदि होिे. शोफजन्य सभज 
उिरल्यार्र मग ॲस्न्टबायॉहटक हदल्यास फायदा होिो. ॲस्न्टबायॉहटक, कॉर्मटकोस्टेरॉइड र् डायाथमी या 
हत्रक टाचा फार चागंला उपयोग होिो. या हत्रक टाचंा उपयीयोग करार्यास लागण्यापभर्ी, एकदा कहटशोफ 
झाल्यार्र प ष्ट्कळशा हस्त्रयािं कायमचे र्धं्यत्र् येि असे. 

 
दोन्हीबाजभच्या बीजर्ाहहन्या ककर्ा त्याबरोबर बीजकोशही काढभन टाकिाि. पि काही र्ळेा 

अपभिवत्र्ाने ककर्ा पभिवत्र्ाने गिाशयोच्छेदन करार्याचे ककर्ा कसे (subtotal or total hysterectomy) 
याचा हर्चार करार्याची र्ळे येिे. जर अत्यािवर् (menorrhagia) ककर्ा सक्िप्रदर (metrorrhagia) असेल 
िर गिशय काढभ  टाकिे चागंले. गठ ठे घट टबसलेले असल्याम ळे शस्त्रहक्रया फारकठीि असिे. संसस्क्ि 
स टी करिाना, कटीच्या पाठीमागील कििीपासभन उदरािंरर्षे्टन स टे करार् ेलागिे, त्याम ळे त्या िागापासभन 
रक्ि पाझरिे. हचकटलेले िाग स टे करीि असिाना लहान ककर्ा मोठ्या आंिड्याला इजा पोहोचभन, 
िगंदर होऊन त्यािभन मल बाहेर पडिो. (faecal fistula.) संसस्क्ि झालेले िाग काढभन टाकल्यार्र, त्या 
िागार्र स टे केलेले उदरािंरर्षे्टन हचकटर्भन द्यार्.े नाहीिर त्या िागापासभन पाझरिारे रक्ि थाबंहर्िा येि 
नाही, र् परि त्या िागाि ससंस्क्ि हनमाि होऊन रो्याच्या कंबर द खिे र् कटीिील अस्र्स्थिा या िक्रारी 
कायमच राहािाि. 
 

 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि २२ वे 
 

कणटशोफ, कणटगत उदराांतरवेष्टनशोफ व कणटस्थ णवद्रणध 
(Pelvic cellulitis, pelvic peritonitis and pelvic Abscess) 

 
कणटशोफ (परागभाशयशोफ) 

(Pelvic cellulitis (parametritis)) 
 
रंूदबधंाच्या जालात्मक ऊिकशोफाला कहटशोफ–परागिाशयशोफ (parametritis) म्हििाि. 

रंूद बंधाच्या जालात्मक ऊिकाि मोठ्या प्रमािाि रसर्ाहहन्याचें जाळे असिे (network of lymphatics). 
त्याम ळे कहटशोफ हा कहटगि रसर्ाहहन्याशोफापासभन (lymphangitis) हनराळा कहरिा येिे कठीि जािे. 
ग्रीर्चे्या िोर्िालीही रसर्ाहहन्याचें जाळे असिे. र् या रसर्ाहहन्या रंूदबधंाच्या रसर्ाहहन्याबंरोबर हमळभन 
जािाि. रंूदबधंाचा जालात्मक ऊिक हा, अहधयोहन ग्रीर् ेिोंर्िी (supravaginal portion of the cervix) 
योनीच्या कप्प्याचं्या र्रच्या बाजभस (the vault of the vagina) फार दाट असिो र् त्याचे म ळे जधन–ग्रीर्ा 
बंध (pubo-cervical ligament), अन प्रस्थ ग्रीर्ाबधं (transverse cervical) र् गिाशय हत्रकबधं 
(uterosacral ligament) हनमाि होिाि. 

 
रंूदबधंाच्या जालात्मक ऊिकाचा संसगव स्थाहनकच राहािो (localized) ककर्ा जालात्मक ऊिक 

र्ा रसर्ाहहन्यार्ाटे कहटबाहेरही पसरिो. अशा रीिीने ससंगव हरट हझअस ग हेमधभन (the cave of Retzius) 
उदराच्या प ढच्या र् बाजभच्या िागाि पसरिो, कहटमधभन हर्टपाि पसरिो, ककर्ा गर्ाक्ष रंध्र (obturator) 
र्ा हत्रक-गृध्रहसरंध्र (sacro-sciatic foramen)यामधभन माडंीच्या प ढच्या र् पाठीमागच्या िागाि पसरिो. 
अशा िऱ्हेने कहठििा (induration) र् सभज ही एका ककर्ा दोन्हीही रंूदबधंाि, उदराच्या प ढच्या र् 
बाजभच्या िागाि र्ा माडंीच्या प ढच्या ककर्ा हनिम्ब िागी (gluteal region) हािाला लागिे. 

 
जर शोफय क्ि जालात्मक ऊिकाि पभयोद िर् झाला िर कहट, र् उदरपोकळीची प ढची ककर्ा 

बाजभची किि, माडंीची प ढची बाजभ र् हनिम्ब िाग, रृ्क्काच्या िोर्िी (perinephric region) र् इिरत्रही 
हर्द्रहध हनमाि होिो. 

 
हेतु : प ष्ट्कळ र्ळेा स्रेप्टोकॉकाय हेच संसगव उत्पन्न करिारे जंिभ असिाि, पि इिरही पभ उत्पन्न 

करिारे जंिभ त्याचें बरोबर असिाि. जरी बीजर्ाहहनीशोफ प ष्ट्कळ र्ळेा गॉनोकॉकाय जंिभम ळे होि असला 
िरी या जंिभ म ळे कहटशोफ मात्र फारच क्वहचि र्ळेा होिो. कहटशोफाि स्रेप्टोकॉकाय जंिभंचे प्राधान्य र् 
गॉनोकॉकाय जंिभंचा अिार् असण्याचे कारि बीजर्ाहहनी र् बीजकोश याचंा गॉनोकॉकाय ससंगव हा पभर्ी 
ग्रीर्चे्या अंिःत्र्चेला झालेला गॉनोकॉकाय जंिभंचा ससंगव सरळ र्र जाऊन होि असिो, िर स्रेप्टोकॉकाय 
सारखा इिर पभयोद िर् हनमाि करिाऱ्या जंिभम ळे होिारा कहटशोफ हा ग्रीर्ा हर्दरापासभन (tears of the 
cervix) ककर्ा योनीच्या र्रच्या िागािील फाटापासभन रसर्ाहहन्यार्ाटे र्र जाऊन होिो. 

 
जर ग्रीर्ा ककर्ा योनीचा र्रचा िाग याि हनमाि झालेले फाट जर प्रसभहिनंिर िाबडिोब हशर्ले 

नाहीि, िर त्याि जंिभ हशरून संसगव होिो र् हा संसगव प ढे रंूदबंधाि हशरिो. हॉस्स्पटलमध्ये होिाऱ्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रसभहिम ळे मोठ्या शहराि कहटशोफाचे प्रमाि फारच अल्प असिे. खेडे गार्ाि बाळंि होिाऱ्या हस्त्रयाि अशा 
प्रकारचे फाट न हशर्ले गेल्याम ळे कहटशोफाचे प्रमाि अजभनहह फार आहे. 

 
कृहत्रम रीिीने केलेल्या गिवपािाि जर संसगव हनमाि झाला िर िीव्र कहटशोफ होिो. अशा 

प्रकारचा गिवपाि करिाऱ्या हस्त्रया गिवपाि करण्याकहरिा बारीक काठ्या र्ापरिाि. ही काठी गिाशयाि न 
जािा च कीने योनीच्या कप्प्यामधभन ककर्ा ग्रीर्चे्या कििीमधभन कटीिील जालात्मक धािभि हशरिे. 

 
ग्रीर्चे्या कार्मसनोमाच्या शस्त्रहक्रयेसारख्या शस्त्रहक्रयेि, ज्यार्ळेी फार मोठ्या प्रमािार्र कहटगि 

जालात्मक धािभची हचरफाड करार्ी लागिे; अशा र्ळेी काही र्ळेा कहटशोफ होिो. जर ग्रीर्िे ससंगव 
असिाना ग्रीर्रे्र कॉटरायझेशन केले िर काहीर्ेळा कहटशोफ होिो. गिाशय फाटभन ककर्ा क हक्ष गिव फ टभन 
कहटगि जालात्मक धािभि रक्िाचे पहरस्रर्ि (extravasation of blood in the parametrium) िर 
कहटशोफ होिो. 

 
लक्षिें : कहटशोफाच्या स रर्ािीला िाप चढिो र् काहीर्ळेा थंडीही र्ाजिे. बाळंिपिानंिर िर 

कहटशोफ झालेल्या रो्याि (in puerperal cases) पहहल्या आठर्ड्याि कमी असिारा िाप एकाएकी 
चढिो. ओहटपोटाि र्देना होिाि, मभत्रास, त्रास होिो र् डोकेद खी ही लक्षिे असिाि. 

 
पहहले काही हदर्स ओहटपोटाि पीडनाक्षमिा र् िाठरिा असिे. जर कहटशोफ आिखी पसरला 

िर मग अहनहिि आकाराचा घट टसर गठ ठा उदराच्या एका ककर्ा दोन्ही बाजभला हािाला लागिो. क्वहचि 
एकाद्या रो्याि ही सभज र् िाठरिा हनिंबार्र ककर्ा माडंीच्या आंिील बाजभर्र हदसभन येिे. 

 
हद्वहस्ि योहनपरीक्षिाि ग्रीर्ा ककर्ा योनीचा र्रचा िाग फाटला असल्याचे समजभन येिे. ग्रीर्ा काही 

प्रमािाि घट ट बसल्याचे (partially fixed) र् हिची हालचाल केल्यास िी पीडनाक्षम असल्याचे समजभन 
येिे. काही र्ळेा गिाशय एका बाजभला ढकलला जािो. योनीच्या एका ककर्ा दोन्ही बाजभच्या िोरहिकेि 
अहनहिि आकाराचा, कठीिसर घट ट बसलेला र् पीडनाक्षम असा गठ ठा हािाला लागिो. रंूदबधंाि 
आलेला कठीिपिा (induration) र् त्याचे गिाशय-हत्रक बंधाचे र्ाटे पाठीमागे पसरिे हे ग दद्वारािभन बोट 
घालभन िपासल्यास ज्यास्ि चागंल्या प्रकारे समजभन येिे. 

 
औषधोपचार करूनही जर िाप, र्देना, र् पीडनाक्षमिा नाहहशी झाली नाही. र् श्वेिपेशींचे 

प्रमािही र्ाढि असेल, िर हर्द्रहध हनमाि होि असल्याचे समजार्.े हर्द्रहध होण्यास संसगाच्या 
स रर्ािीपासभन चार िे सहा आठर्डे लागिाि. कहट हर्द्रहध हा प ष्ट्कळर्ळेा होिो. पि काही र्ळेा उदराची 
प ढची र् बाजभची किि, माडंीची आिील बाजभ, हनिम्बाचा िाग यार्र लाली, सभज, र् िाठरिा पसरिे. प ढे 
यािील काही िागाि िरंगप्रिीहि (fluctuation) हदसभन येिे. 

 
औषधोपिार : जो पयिंि खेडेगार्ािं संसगवरहहि प्रसभिीची सोय होि नाही (facilities for skilled 

aseptic midwifery) िोपयिंि कहटशोफाचे प्रमाि कमी होण्याची शक्यिा नाही. प्रसभिीि हनमाि होिारे 
ग्रीर्ा ककर्ा योनीच्या र्रच्या िागाचे फाट शोधभन, िाबडिोब हशर्भन टाकार्यास पाहहजेि. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

कहटशोफाचे रोगी हॉस्स्पटलमध्येच ठेर्िे चागंले. रो्याला हनजर्भन ठेऊन पभिव हर्श्रािंी द्यार्ी. 
पेहनहसलीनची इजेंक्शने द्यार्ी. ५ लाख य हनट सकाळ संध्याकाळ स्नायभिभन द्यार्.े उत्तरबस्स्िने ससंगव 
झालेली ग्रीर्ा र् योहन ध र्भन काढार्ी. योनीि स््लसरीन ॲहक्रफ्लेहर्नचे बोळे ठेर्ार्.े र्देनाकंहरिा 
ॲस्स्परीन, फेनॅहसहटज र् कॅहफन पार्डर ककर्ा कोडोपायहरनसारख्या र्ड्या द्याव्या. झोप कहरिा १०० हम. 
गॅ्रम पॅथेहडनचे इजेंक्शन ककर्ा ४ सी. सी. सारख्या पारास्ल्डझइडचे इजेंक्शन स्नायभिभन द्यार्े, र्नंिर प ढे 
बार्मबच्य रेटचा उपयोग करार्ा. जर िाप सिि असेल िर रक्िाची िपासिी करून श्विेपेशींचे प्रमाि र्ाढि 
आहे का िे पहार्.े त्यार्रून हर्द्रहध हनमाि होि आहे का िे समजभन येिे. 

 
औषधापचाराने एकदा संसगव िाब्याि आला की मग योनीिभन शॉटवर्वे्ह डायाथमी द्यार्ी. याम ळे 

शोफाम ळे हनमाि झालेले गठ ठे हर्रघळण्यास मदि होिे. 
 

कणटगत उदराांतरवेष्टनशोफ (पणरगभाशयशोफ) 
(Pelvic peritonits–perimetritis) 

 
कहटगि उदरािंरर्षे्टनशोफ हा स्त्री र् प रुष या दोहोिही होिो. पि हस्त्रयािं त्याचे ज्यास्ि प्रमाि 

हदसभन येिे. प ष्ट्कळशा रो्याि हा कहटगि उदरािंरर्षे्टनशोफ, जननेंहद्रयािंभन ससंगव र्र जाऊन होिो, पि 
त्याच्या लगिच्या इहंद्रयािंील संसगाम ळेही हा होिो. स्त्रीच्या कटीिील इंहद्रयारं्र उदरार्रिाचे घट ट 
पाघंरूि असिे. त्याम ळे रोगाच्या िीव्र अर्स्थेि हा उदरार्रि संसगव कटीच्या पलीकडे जाऊ देि नाही. िो 
संसगव स्थाहनक राखण्याचा प्रयत्न करिो. पि त्याम ळे प ढे रोग बरा झाल्यार्र याचा अन गामी म्हिभन 
हनरहनराळे उपद्रर् होऊन रो्याला त्रास सहन करार्ा लागिो. 

 
हेतु : गहटगि उदरािंरर्षे्टनशोफ अश कारी ककर्ा हचरकारी असिो. प ष्ट्कळशा रो्यािं िो 

जननेंहद्रयािंील संसगव प ढे पसरून होि असिो. पि उदरपोकळीिील इिर इंहद्रयािंील संसगाम ळे, उदा. 
आंत्रप च्छशोफ-हा काही कमी रो्याि होिो असे नाही. हा काहीर्ळेा योनी ककर्ा उदरार्रच्या 
शस्त्रहक्रयेनंिर उपद्रर् म्हिभन होिो. पीळर्टलेला सद्रर् बीजकोश (twisted ovarian cyst) ककर्ा 
हपळर्टले गेलेले गिाशयाचे िािंर्ाब वद (twisted fibromyoma) ककर्ा प ष्ट्कळ हदर्साचंा कहटस्थ 
रक्िसंचय (pelvic haemato) याचंा उपद्रर् म्हिभन याि संसगव होिो (secondarily infected.) 

 
गभशपातपिपूयीभवन (Postabortal sepsis) : हे आश कारी र् हचरकारी कहटगि 

उदरािंरर्षे्टनदाहाचे म ख्य कारि होय. हल्ली गिवपािाच्या ग न्ह्याचे प्रमाि र्ाढि असल्याम ळे, याचेही 
प्रमाि र्ाढि आहे. सामान्यिः स्रेप्टोकॉकाय जंिभ हे कारिीिभि होि असिाि र् काहीर्ळेा संसगव इिका 
िीव्र असिो की िो स्थाहनक न राहािा सबधं उदरािंरर्षे्टनाि पसरून (general peritonitis) रोगी 
मरण्याची िीहिअसिे. पभर्ी सार्वहत्रक उदरािंरर्षे्टनशोफाचे रोगी फार प्रमािाि मृत्यभपार्ि असि.पि हल्ली 
याि अहँटबायॉहटकचा उपयोग केला जाि असल्याम ळे जरी मृत्यभचे प्रमाि कमी झाले असले, िरी 
बीजर्ाहहनी र् गिाशय याचं्या पहरसराि होिाऱ्या संसस्क्िम ळे हनमाि होिाऱ्या हर्कृिींि काही घट 
झालेली नाही (morbidity is still high). 

 
बाळांतपिानांतर होिारा सांसगश (puerperal infection): मोठमोठ्या शहराि िरी प्रसभहि ही 

हॉस्स्पटलमध्ये होि असल्याम ळे र् बाळंिपिानंिरही त्याचंी हर्शषे काळजी घेिली जाि असल्याम ळे, 
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बाळिपिानंिरच्या संसगाचे प्रमाि फार कमी झाले आहे. पि खेडेगार्ािं अशा प्रकारची काळजी घेिली 
जाि नसल्याम ळे बाळंिपिानंिरच्या संसगाचे अजभनही फार प्रमाि आहे. रक्िहपपासभ महलक जंिभ 
(streptococcus haemolyticus) हाच जंि  प ष्ट्कळ र्ळेा कारिीिभि होिो, र् कहटगि उदरािंरर्षे्टनशोफ 
र् कहटशोफ दोन्हीही एकाच र्ळेी हदसभन येिाि. काहीर्ेळा संसगव कहटगि न राहािा सर्वत्र पसरिो र् मग 
रोगी मरण्याची िीहि असिे. 

 
शस्त्रणक्रयापि सांसगश (postoperative infection): जेथे हर्शषे काळजी घेिली जािे, अशा 

हॉस्स्पटलमध्ये शस्त्रहकयेनंिर संसगव सहसा होि नाही. पि बीजकोश हर्द्रहध (ovarian abscess) 
बीजर्ाहहनी हर्द्रहध र्गैरेर्रील शस्त्रहक्रयेि पभय क्ि स्त्रार् बाहेर पडभन (spilling of purulent discharge) हा 
होण्याची िीहि असिे. काही र्ळेा योनीिभन ककर्ा उदरार्र शस्त्रहक्रया करून गिाशय काढभन टाकल्यास 
योनीिील जंि  कहटगि उदरािंरर्षे्टनाि हशरून ससंगव होण्याचा संिर् असिो. शस्त्रहक्रयेि आिंड्याला 
इजा होऊन-संसगव पसरिो. जर ग्रीर्िे संसगव असिाना ग्रीर्ा-हर्स्िार ककर्ा गिाशयलेखन केल्यास 
काहीर्ळेा कहटगि उदरािंरर्षे्टनशोफ होिो. 

 
अगाांतुकशल्वयामुळे गभाशय ककवा योणनभेद होऊन (Foreign bodies perforating uterus or 

vagina)–गिवपािाकहरिा र्ापरलेल्या शल्याम ळे गिाशय र्ा योनीचा पाठीमागच्या िोरहिकेचा िेद 
झाल्यास काहीर्ळेा िीव्र स्थाहनक र्ा सार्वहत्रक उदरािंरर्षे्टनशोफ होिो. 

 
परमा (Gonorrhoea): जननेंहद्रयाचं्या गॉनोकॉकयजन्य संसगाम ळे (gonerrhoeal infection) 

प ष्ट्कळ र्ळेा कहटगि उदरािंरर्षे्टनाचा आश कारी ककर्ा हचरकारीशोफ होिो. सामान्यिः याबरोबर इिरही 
पभयोद िर् करिारे जंिभ असिाि र् हा संसगव खालन र्र जािो. आश कारी प्रकारािं बीजर्ाहहनी-
बीजकोशशोफ होऊन बीजर्ाहहन्याबीजकोश र् गिाशय एकमेकािं ग ंिभन जािाि. बीजर्ाहहनेचे 
उदराकडील िोंड बंद झाल्यास आश कारी बीजर्ाहहनी हर्द्रहध होिो. पि हे िोंड खभले असल्यास यािभन पभ 
बाहेर पडभन ककर्ा सरळ िीव्र संसगानेही काहीर्ळेा कहटहर्द्रहध होिो. हचरकारी अर्स्थेि दोन्ही बाजभला 
बीजर्ाहहनी-बीजकोश एकमेकानंा हचकटभन गठ ठे ियार होिाि ककर्ा ज्यास्ि रृ्हद्ध न होिा, बीजर्ाहहन्या र् 
बीजकोश जाड होिाि. 

 
कणटस्थ अबुशदें (pelvic tumours): बीजकोशाची सद्रर्गं्रथी ककर्ा गिाशयाचे बाह्यबाजभर्रील 

सनाल िािंर्ाब वद (pedumculated subserous fibromyoma) हपळर्टले गेल्यास त्याम ळे सामान्यिः 
उदरािंरर्षे्टनाचा शोफ होिो. पि िो ससंगवय क्ि मात्र नसिो. (not of infective character) र् याि 
होिारी संसस्क्ि घट ट नसिे र् सहज अलग करिा येिे. जर सद्रर् बीजकोशाला आिड्याकडभन संसगव 
हमळाला, िर िीव्र उदरािंरर्षे्टनशोफ होिो. जर सद्रर् बीजकोश हपरगळला गेला नाही, िर त्याि सहसा 
संसगव होि नाही. पि हपरगळला गेलेल्या सद्रर् बीजकोशार्र इलाज केला नाही िर त्याची किि कमजोर 
झाल्याम ळे आिंड्यािील ससंगव त्याि सहज जाऊ शकिो. 

 
कणटस्थ रक्तसांिय (pelvic haematocele): कहटपोकळीि हळ हळ  होिाऱ्या रक्िसंचयार्र, िो 

र्ाढभ  नये म्हिभन त्यार्र संरक्षक असा उदरािंरर्षे्टनशोफ होिो. या रक्िसचंयार्र र्पा (omentum) र् 
आंिड्याची र्टेोळी, याचंी किि हनमाि होऊन िो र्ाढभ  हदला जाि नाही, काहीर्ळेा या रक्िसचंयािील 
गोठलेले रक्ि आंिड्यािील जंि म ळे संसर्मगि होिे र् त्याम ळे या रक्िसंचयाचे कहट हर्द्रहधि रूपािंर होिे. 
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आांिपुच्िशोफ (Appendicitis) : जर आंत्रप च्छ कटीि असेल, िर आश कारी र् हचरकारी 
कहटगि उदरािंरर्षे्टनशोफ होण्याचा संिर् असिो. याच्या िीव्रार्स्थेि उजव्या बाजभचा बीजर्ाहहनी-
बीजकोशशोफ ककर्ा अस्थाहन गिव िासण्याचा सिंर् असिो. पि जर रो्याला काळजीपभर्वक प्रश्न 
हर्चारले, िर एक सारख्या िासिाऱ्या या हिन्हीं स्स्थिीि फरक करिा येिो. जर याि पभयोद िर् झाला 
(suppuratin) िर कहट हर्द्रहध होिो. 

 
हचरकारी अर्स्थेंि, मभलिभि संसगव हा आंत्रप च्छाि असिो र् या म ळे बीजर्ाहहन्या र् बीजकोश 

याचंा उपद्रर्ात्मक शोफ होिो ककर्ा त्याच्या उलट मभलिभि ससंगव हाउजव्या बाजभच्या बीजर्ाहहनी-
बीजकोशशोफाि असभन, आतं्रप च्छ कटीि असल्याम ळे उपद्रर्ात्मक त्याचा शोफ होिो. पहहल्या प्रकाराि 
आंत्रप च्छ मध्यार्र असभन त्याच्या िोर्िाली बीजर्ाहहनी र् बीजकोश याचंा गठ ठा ियार होिो, िर द सऱ्या 
प्रकाराि बीजर्ाहहनी-बीजकोश याचं्या शोफाय क्ि गठ्ठ्ठ्याच्या पृष्ठिागार्र आंत्रप च्छ हचकटिे. 

 
सांप्रास्प्त : आश कारी शोफाि उदरािंरर्षे्टनाची नेहमीची चकाकी नाहहशी होिे र् त्यार्र स्त्रार्ाचा 

थर बाजिो. या हचकट स्त्रार्ाम ळे आजभबाजभची इहद्रयें एकमेकानंा हचकटिाि. बीजर्ाहहन्या र् बीजकोश हे 
गिाशयाच्या पाठीमागे हचकटभन, त्याच बरोबर रंुदबधं, र्पा र् आिंडी या सर्ांि ससंस्क्ि हनमाि होऊन या 
सर्ाहमळभन एक अहनयहमि आकाराचा गठ ठा ियार होिो. िो गठ ठा जर लहान अलेल िर िो 
कहटपोकळीच्या र्र येि नाही, पि काही र्ळेा िो एर्ढा मोठा होिो की िो कहट पोकळीच्या र्र नािी 
पयिंिही जािो. काहीर्ळेा अश कारी आंत्रप च्छशोफ, हपळर्टलेले अब वद (twisted tumour) र्ा कहटस्थ 
रक्िसंचय (pelvic haematocele) या र्र शस्त्रहक्रया करीि असिाना उदरािंरर्षे्टनशोफाम ळे हनमाि 
होिाऱ्या हचकट स्त्रार्ाने ससंस्क्ि हनमाि होऊन उदरपोकळीिील इहंद्रयें एकमेकानंा हचकटल्याचे हदसभन 
येिे. जर कटीिील संसगव फार िीव्र असेल िर पभयोद िर् होऊन, कहट हर्द्रहध हनमाि होिो. ककर्ा 
पहरबीजर्ाहहनीशोफाम ळे (perisalpingitis) बीजर्ाहहनीच्या उदराकडच्या टोकाजर्ळ लहान लहान 
हर्द्रहध हनमाि होिाि. प ष्ट्कळ र्ळेा हे हर्द्रहध बीजर्ाहहनी हर्द्रकधि ककर्ा बीजर्ाहहनी-बीजकोश हर्द्रकधि 
(tubo-onarian abscess) उघडिाि. 

 
णिरकारी सांसगात : िंि ऊिकाचे जाड बधं हनमाि होिाि (dense fibrous adhesions). 

कहटिील इंहद्रयाचें एकमेकाशंी असिारे नािे साफ हबघडभन जािे र् यािील संसस्क्ि इिकी िीव्र असिे की 
ही इहंद्रयें एकमेकापंासभन स टी करीि असिाना आंिडी, बस्स्ि (bladder) ककर्ा गिाशय याि इजा 
पोहोचिे. 

 
लक्षिें : आशुकारी प्रकार:—स रर्ािीला ओटीपोटाि िीव्र र्देना होिाि. त्याच बरोबर र्ाहंि, पोट 

फ गिे र् काहीर्ळेा मभत्रार्धारि (retention of urine) ही लक्षिे असिाि. िाप चढिो, काहीर्ळेा याबरोबर 
थंडीही र्ाजिे, र् िापाच्या प्रमािाि नाडीचा र्गेही र्ाढिो. साधारिपिे ८-१० हदर्सािं रोगाचा जोर 
प ष्ट्कळसा कमी होिो. पि जर बीजर्ाहहनी-बीजकोश (tubo-ovarian), आंत्रप च्छ ककर्ाकहटगि हर्द्रहध 
हनमाि झाला िर मात्र रोगाचा जोर कमी होि नाही. जो पयिंि हर्द्रहधचा हनचरा केला जाि नाही िो पयिंि 
रो्याची स्स्थिी फार हबघडलेली असिे. 

 
ओटी िाठ र् पीडनाक्षम ककर्ा द खरी असिे र् अंग ली िाडनाने (percussion) हडमहडमर्ि ध्र्हन 

(tympanitic note) ऐकभ  येिो. जर उदराि हािाला गठ ठा लागला िर िो पीडनाक्षम, नीट समजभन न 
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येिारा (diffuse) र् घट टसर हािाला लागिो (of firm consistency). प ढे जर त्याि हर्द्रहध हनमाि 
झाला, िर त्या गठ्ठ्ठ्याचा पृष्ठिाग मऊ लागिो र् त्याि िरंगप्रिीहि (fluctuation) हदसभन येिे. 
आंत्रप िशोफाि हा गठ ठा उजव्या बाजभला असिो, पि इिर कारिािं हा गठ ठा ओटीपोटाि सर्वत्र हािाला 
लागिो. 

 
आश कारी अर्स्थेि योहनपरीके्षर्रून काहीच ठरहर्िा येि नाही. कारि योहनपरीक्षा केल्यास 

योनीच्या सर्व िोरहिकािं िीव्र पीडनाक्षमिा र् ग्रीर्ा थोडीही हालहर्ल्यास फार पीडा होिे. गिाशयाच्या 
िोर्िाली शोफाजन्य स्त्रार् जमा झाल्याम ळे, िो हािाला लागि नाही. योनीच्या बाजभच्या र् पाटीमागच्या 
िोरहिकािं अहनयमीि िाठर िाग लागिो. प ढे ज्यार्ळेी कहटगि हर्द्रहध हनमाि होिो, त्यार्ळेी योनीचा 
पाठीमागची िोरहिका उथळ होिे, र् हिला प ढचे बाजभस फ गीरपिा येिो (bulges forward). या 
पभसंचयाम ळे गिाशय प ढे ढकलला जािो र् त्याम ळे योनीि असलेला ग्रीर्चेा िाग जधन िंिभपास्स्थसंहधच्या 
पाठीमागे (behind the symphysis pulvis) हािाला लागिो. 

 
णिरकारी उदराांतरवषे्टनशोफ (chronic peritonitis): प ष्ट्कळशा रो्यािं रोगाला र्ारंर्ार काही 

प्रमािाि जोर चढिो र् त्यार्ळेी र्देना र्ाढिाि र् िाप चढिो. हचरकारी रो्यािं कंबर द खिे, अत्यािवर् र् 
द ःखािवर् ही लक्षिे असिाि. 

 
उदरार्रून िपासल्यास थोड्या प्रमािाि हपडनाक्षमिा हदसभन येिे, पि बीजर्ाहहनी-बीजकोश 

एकमेकानंा हचकटभन हनमाि झालेले गठ ठे फार मोठे नसल्याम ळे उदरार्रून सहसा हािाला लागि 
नाहीि. योनीिभन बोट घालभन परीक्षि केल्यास ग्रीर्ा सहज हालहर्िा येि नसल्याचे समजभन येिे र् 
हालहर्ल्यास र्देना होिाि. सामान्यिः गिाशय हा पाठीमागे पडलेला असिो (retroverted) र् 
संसस्क्िम ळे गिाशय घट ट जखडल्यासारखा होिो, पि काहीर्ळेा िो प ढे झ कलेला (anteverted) 
असिो. पिपाश्वविागाि अहनयहमि पृष्ठिागाचे, खडबडीि, घट टसर र् न हालहर्िा येिारे गठ ठे असिाि. 
िे चाचपल्यास प ष्ट्कळर्ळेा पीडनाक्षम असल्याचे समजभन येिे. 

 
साध्यासाध्यता (prognosis) : कहटगि उदरािंरर्षे्टनशोफाचे सर्व सामान्य कारि म्हिजे 

बीजर्ाहहनीशोफ. या प्रकारचा उदरािंरर्षे्टनशोफ क्वहचिच पभिवपिे बरा होिो. परि परि 
बीजर्ाहहनीशोफाला जोर चढि असल्याम ळे रोगी सिि आजारी असिो. याच बरोबर द ःसंिोग र् र्धं्यत्र् हे 
उपद्रर् होिाि र् हे बरे करिे फार कठीि असिे. पि कहटस्थ रक्िसंचय (pelvic haematoccle) र् 
हपळर्टली गेलेली र्ा संसर्मगि झालेली अब वदे याचं्याम ळे हनमाि होिारा उदरािंरर्षे्टनशोफ हा जर 
शस्त्रहक्रयाकरून कारिे काढभन टाकली िर पभिवपिे बरा होिो. 

 
औषधोपिार : आश कारी आंत्रप च्छशोफ, कहटस्थ रक्िसंचय, र् कहटस्थ अब वदें यार्र त्र्हरि 

शस्त्रहक्रया करार्यास पाहहजे. पि आश कारी बीजर्ाहहनीशोफाि शस्त्रहक्रया न कहरिा, रो्याला हनजर्भन 
पभिव हर्श्रािंी द्यार्ी, र्देनाकहरिा ं र्देनाशामक औषधे र् संसगव नाहहसा करण्याकहरिा ॲस्न्टबायॉहटकचा 
उपयोग करार्ा. जर काहीि हर्द्रहध हनमाि झाला िर मात्र शस्त्रहक्रयेचा अर्लंब करिा लागिो. 

 
हचरकारी बीजर्ाहहनीशोफाचा औषधोपचार हिन्न हिन्न असिो. ज्या रो्याि बीजर्ाहहन्याजंाड 

होिाि र् ससंस्क्िम ळे गिाशय घट ट जखडलेला असिो, अशाि योनीिभन शॉटव र्वे्ह डायाथमी द्यार्ी. 
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त्याम ळे फार फायदा होिो. या औषधोपचारानंिर बीजर्ाहहनी र् बीजकोश याचंी ससंस्क्ि स टभन िे मोकळे 
होिाि र् प ष्ट्कळ र्ळेा गिवधारिाही होिे. पि गिाशयाच्या आजभबाजभस असिारे गठ ठे जे या डायाथमीने 
नाहहसे होि नाहीि र् ज्याचं्याम ळे र्ारंर्ार बीजर्ाहहनीशोफ होिो र् रोगी सिि आजारी राहािो, अशाि 
शस्त्रहक्रयेचाच उपयोग करिे जरूर असिे. अशा रोग्यात बीजर्ाहहन्या इिक्या खराब झालेल्या असिाि की 
हद्वपाश्वीक बीजर्ाहहनीच्छेदनकरिे चागंले (bilateral salpinagectomy). पि शक्य हििका बीजकोश 
हशल्लक ठेर्ण्याचा प्रयत्न करार्ा. 

 
कणटस्थ णवद्रणध 

(Pelvic Abscess.) 
 
जहर कहटगि उदरािंरर्षे्टनशोफ र् कहटशोफ प ष्ट्कळ र्ळेा हदसभन येि असला, िरी कहटस्थ 

हर्द्रहध त्यामानाने कमी प्रमािाि हदसभन येिो. पि हल्ली कहटस्थ संसगार्र स रर्ािीलाच अँस्न्टबायॉहटकचा 
उपयोग केला जाि असल्याम ळे कहटस्थ हर्द्रहधचे प्रमाि फारच कमी झाले आहे. 

 
हा कहटस्थ हर्द्रहध एकिर अंिःउदरािंरर्षे्टन असिो ककर्ा उदरािंरर्षे्टनबाह्य असिो. 

(introperitoned or entraperitoneal). पहहला प्रकार हा कहटगि उदरािंरर्षे्टनशोफाि पभयोद िर् 
झाल्यास होिो, िर द सरा प्रकार हा कहटशोफाि पभयोद िर् झाल्यास होिो. 

 
लक्षिें : िीव्र अर्स्थेि िाप, शीर आ नाडी, पोटाला फ गोटी, र् र्ािंी ही लक्षिे असिाि. हर्द्रहध 

हनमाि झाल्यार्र मभत्रप्रसेक लाबं र् र्ाकडीहिकडी झाल्याम ळे मभत्रास अडथळा होिो ककर्ा मभत्रार्धारि 
होिे. उपग दार्र दाब पडल्याम ळे काहीि र्ारंर्ार क ं थभन मलप्ररृ्हत्त होिे. 

 
उदरार्रून िपासल्यास काहीर्ळेा ओटीपोटाि अहनयहमि आकाराची पि पीडनक्षम अशी फ गर्टी 

हािाला लागिे (tender indefinite swelling) त्याचा आकार र्ाढि जािो र् काहीर्ळेा िो नािीपयिंिही 
पोहोचिो. ग्रीर्ा ही प ढच्या बाजभस जधनिंि पास्स्थच्या पाठीमागे ढकलली जाि असल्याम ळे िी 
योहनपरीके्षि सहज हािाला लागि नाही. योनीच्या पाठीमागची िोरहिका ही हािाला उथळ लागिे र् 
योनीच्या पाठीमागच्या कििीच्या र्रच्या िागाि फ गर्टी असल्याचे हदसभन येिे. गिाशय हा मध्यिागी 
असिाऱ्या गठ्ठ्ठ्यार्र हर्राजमान झाल्याचे ककर्ा त्याच्या बाजभला असल्याचे समजभन येिे. हा गठ ठा 
अहनयहमि आकाराचा, मऊसर र् अहि पीडनाक्षम असिो. ग द्द्वारािभन बोट घालभन िपासल्यास त्या 
गठ्ठ्ठ्याचा हर्स्िार हकिी आहे हे ज्यास्ि चागंल्या प्रकारे समजभन येिे. 

 
कहटशोफाम ळें  हनमाि झालेला हर्द्रहध हा कहटिच होिो र् त्याचे िोंड, योहन उदराच्या अग्रपाश्वव 

बाजभर्र (antero-lateral abdominal wall), पहररृ्क्क िागाि (perinephiric region), ककर्ा क्वहचिर्ळेा ं
हनकिब स्थानंीं ककर्ा स्कापा हत्रकोिािं (Scarpa’s triangle) फ टिो. 

 
औषधोपिार : उदरार्रिाि झालेला हर्द्रहध हा योनीच्या पाठीमागील िोरहिकेि फ टण्याचा संिर् 

असिो, त्याम ळे त्यार्र योनीच्या पाठीमागील िोरहिकेिभन शस्त्रहक्रया करून, त्याचा हनचरा करार्ा, त्याम ळे 
सबंध उदरािंरर्षे्टनाला संसगव होण्याची िीहि नसिे. 
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कहटशोफाम ळे होिारा हर्द्रहधचे ज्याबाजभला िोंड असेल त्याच हठकािी कापार्ें. सामान्यिः 
जाघेंच्या आिील बाजभस पौपाटव बंधाजर्ळ (medial half of Poupart’s ligament) िोंड उघडिे. पहररृ्क्क 
िागाि होिाऱ्या हर्द्रहधचा कहटप्रदेशी शस्त्रहक्रया करून हनचरा करार्ा. हनकिब स्थानी होिारा हर्द्रहध ककर्ा 
स्कापा हत्रकोिाि होिाऱ्या हर्द्रहधर्र त्या त्या हठकािीच शस्त्रहक्रया करून हनचरा करार्यास पाहहजे. 
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प्रकरि २३ वे 
 

स्त्रीजननेंणद्रयाांिा यक्ष्मा 
(Genital Tuberculosis) 

 
गेल्या २० र्षाि स्त्रीजननेंहद्रयाचं्या यक्ष्मा रोगाकडे िज्ञाचें हर्शषे लक्ष र्धेले आहे. याचे कारि 

म्हिजे र्धं्यत्र् र् आिवर् हर्कृहि (menstrual disorders) याि गिाशयाच्या अंिःत्र्चेची िपासिी करीि 
असिाना काहीर्ळेा गिाशयाच्या अंिःत्र्चेचा सभप्ि यक्ष्मा हदसभन येिो. हल्ली यक्ष्मा रोगाकहरिा 
ॲस्न्टबायॉहटकचा मोठ्या प्रमािार्र उपयोग केला जाि असल्याम ळे जननेंहद्रयाचं्या यक्ष्माचा हर्कार बरा 
होण्याची प ष्ट्कळ शक्यिा हनमाि झाली आहे. १९३८ साली डॉ. मसानी यानंी म ंबई ऑब्स्रहेरक र् 
गायनेकॉलॉहजकल सोसायटीचे प ढे हजच्याि मभलिभि अनािवर् र् र्धं्यत्र् होिे. अशा गिाशयाच्या 
अंिःत्र्चेचा यक्ष्मा असलेल्या एका २१ र्ष े र्याच्या स्त्री रो्याची माहहिी साहंगिली, र् त्यार्ळेी याबद्दल 
रै्द्यकीय जगाि फार क ि हल हनमाि झाले गेल्या १५ र्षाि र्धं्यत्र्, र् आिवर् हर्कृिीच्या रो्याि गिाशय 
आख रि करून हमळालेल्या द्रव्याचा िपासिी करीि असल्याम ळे, या हर्षयार्रील प ष्ट्कळसे साहहत्य गोळा 
झालेले आहे. 

 
ज्या अथी जननेंहद्रयाच्या यक्ष्माम ळे कोििेही हर्हशष्ट लक्षि हदसभन येि नाही, त्याम ळे िो हकिी 

प्रमािाि होिो हे ठरहर्िे फार कठीि असिे. कहद स्िानाि फ फ्फ साचा र्ा इिर अर्यर्ाचंा यक्ष्मा ज्या 
प्रमािाि हदसभन येिो, त्या मानाने जननेंहद्रयाचंा यक्ष्मा कमी प्रमािाि हदसभन येिो. पि प ष्ट्कळसे रोगी 
लाक्षहिकहरत्या (clinically) र् शर्च्छेदन करून (at autopsy) िपासल्याहशर्ाय खरोखर या रोगाचे हकिी 
प्रमाि आहे िे सागंिा येिे कठीि आहे. इिर देशािं जो यार्र अभ्यास झाला आहे त्यार्रून असे हदसिे की 
जे रोगी इिर इंहद्रयाचं्या यक्ष्माम ळे मरिाि अशािंील काही रो्यािं िरी कहटस्थ इंहद्रयानंा यक्ष्माचा ससंगव 
झाला असल्याचे हसद्ध झालेले आहे. शर्च्छेदनार्र आधारलेली आकडेर्ारी अजभन िरी कहद स्थानाि 
प्रहसद्ध झालेली नाही. 

 
उदराांतरवेष्टनािा यक्ष्मा हा प ष्ट्कळ र्ळेा हदसभन येिो र् बीजर्ाहहनीच्या साहनध्याम ळे 

बीजर्ाहहनीच्या बाहेरच्या आर्रिार्र प ष्ट्कळ र्ळेा यक्ष्माच्या लहान लहान गाठंी हदसभन येिाि. पि अशा 
रो्यानंा खऱ्या अथाने जननेंहद्रयाचं्या यक्ष्माचे रोगी म्हििा येि नाही. म ंबईच्या ककग एडर्डव मेमोहरअल 
हॉस्स्पटलमध्ये १९२६ िे१९५१ पयिंि ज्यानंा खऱ्या अथाने जननेंहद्रयाच्या यक्ष्माचे रोगी म्हििा येईल अशा 
१०१ हस्त्रया आढळभन आल्या. त्यािील ४७ रोगी, फक्ि गिाशयाच्या अंिःत्र्चेचा यक्ष्मा असलेले होिे, ३२ 
गिाशयाच्या उपागंाच्या यक्ष्माचे (adnexal Tuberculosis) र् यािील १८ रो्यािं याबरोबर गिाशयाच्या 
अंिःत्र्चेचाही यक्ष्मा होिा, र् बाकीचे २२ रो्याि ग्रीर्चेा यक्ष्मा होिा. या सर्व रो्यांि एकही 
योहनबाह्यिागाचा र्ा योनीचा यक्ष्मा असलेला रोगी नव्हिा. 

 
वय : जननेंहद्रयाच्या यक्ष्माचे प्रमाि हें िरुि हस्त्रयाि ज्यास्ि असिे. यौर्नपभर्व कालाि ककर्ा आिवर् 

हनर्ृहत्त नंिरच्या कालाि जननेंहद्रयाचंा यक्ष्मा सहसा हदसभन येि नाही. १०१ रो्यापंकैी ९० टके्क रोगी १५ िे 
३० र्ष ेर्यािील होिे, र् उरलेला १० टके्क ३० र्षार्रील र् त्यािील दोनच रोगी ४० र्षार्रील होिे. 
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वांध्यत्व : जर गिाशयाच्या अंिःत्र्चेचा ककर्ा गिाशयाच्या पहरसरािील इंहद्रयाचंा रोग असेल िर 
सामान्यिः र्धं्यत्र् असिे. गिाशयाच्या अिंःत्र्चेच्या यक्ष्माच्या ४७ रो्या पैकी ४२ रो्याि मभलिभि र्धं्यत्र् 
(primary sterility) हदसभन आले र् ज्यानंा गिाशयाच्या पहरसरािील इहंद्रयािं संसगव होिा अशा ३२ 
रो्यापैकी २० रो्याि मभलिभि र्धं्यत्र् होिे. 

 
स्त्रीजननेंहद्रयाचं्या यक्ष्मा ससंगाचा अन क्रम प ढे दशवहर्ल्याप्रमािे असिो. बीजर्ाहहन्या, गिाशयाचे 

शरीर, ग्रीर्ा, बीजकोश, योहन र् योहनबाह्य िाग. र्र साहंगिलेल्या १०१ रो्यािं गिाशयाच्या अिंःत्र्चेच्या 
यक्ष्माचे ६५, त्यािील १८ रो्यािं या बरोबर बीजर्ाहहनीचाही यक्ष्मा होिा, बीजर्ाहहनी-बीजकोश यक्ष्माचे 
२६ ग्रीर्ाच्या यक्ष्माचे २२ र् बीजकोशाच्या यक्ष्माचे ६ रोगी होिे. 

 
यक्ष्मा जांतुिा सांसगश कोित्या मागाने होतो ? : जननेंहद्रयाचं्या यक्ष्माचा संसगव चार मागांनी 

संिर्िो–रक्िार्ाटे, रसर्ाहहन्या र्ाटे, योनीिभन अंिःत्र्चे र्ाटे र्र जाऊन ककर्ा उदरपोकळीिील यक्ष्माचा 
संसगव खाली पसरून (descending infection from abdominal tuberculosis) स्त्रीजननेंहद्रयाचंा मभलिभि 
यक्ष्मा (primary genital tuberculosis) हा फारच क्वहचत संिर्िो, पि जेडर्गव र् इिर यानंी योहनबाह्य 
िाग ककर्ा ग्रीर्ा यानंा बाहेरून सरळ यक्ष्मा झालेल्या रो्याचंी (cases of direct innoculation) माहहिी 
हदली आहे. 

 
रक्तावाटे होिारा सांसगश : स्त्रीजननेंहद्रयाि होिारा यक्ष्माचा संसगव हा प ष्ट्कळर्ळेा द सऱ्या कोित्या 

िरी इहंद्रयापासभन रक्िार्ाटे होिो. प ष्ट्कळशा रो्यािं हा द सऱ्या इंहद्रयािंील मभलिभि संसगव अगदी 
सभप्िार्स्थेि असिो र् रो्याचंी हकिीही सभक्ष्म िऱ्हेने िपासिी केली िरी, त्या रोगाचा उगम (primary 
focus) समजभन येि नाही. बानेस् याने १०७ जननेंहद्रयाचं्या यक्ष्माच्या रो्याचंा िपास केला, त्याि त्याला 
द सऱ्या इंहद्रयाि असिारा यक्ष्माचा मभलिभि ससंगव फक्ि ५७ च रो्यािं हदसभन आला. याि फ फ्फ साि संसगव 
असिारे ४६, मानेिील रसगं्रथीि संसगव असिारे ५, उदरािील संसगव असिारे ५, र् त्र्चेर्रील ससंगाचा 
१. उदरािंील संसगाच्या ५ रो्या ं व्यहिहरक्ि बाकीच्या सर्ांिील संसगव हा रक्िार्ाटे होिा. रक्िार्ाटेच 
संसगाचा प्रसार होिो याला महत्र्ाचा प रार्ा म्हिजे स रर्ािीचा यक्ष्माचा हर्कार हा बीजर्ाहहनी र् गिाशय 
याचं्या स्नायभंि हदसभन येिो. स्नायभंि होिारा संसगव हा फक्ि रक्िार्ाटेच होऊ शकिो. 

 
रसवाणहन्यावाटे : जननेंहद्रयाचंा यक्ष्मा रसर्ाहहन्यारं्ाटे जर्ळजर्ळ कधीच होि नाही, पि यक्ष्मज 

आंत्रयोजनी गं्रथीपासभन (infected mesenteric glands) क्वहचत एकाद्या रो्याि रसर्ाहहनी र्ाटे संसगव 
होिो. जननेंहद्रयाचंा यक्ष्मा हा दभरच्या रसगं्रथीपासभन रक्िार्ाटेच होिो. 

 
आरोही सांसगश (Ascending infection) : अशा िऱ्हेने रोग होण्याचीं शक्यिा जर उपरृ्षिाचा 

यक्ष्मा (tuberculous epididymitis) झालेल्या प रुषाचे रेिस्) (seminal fluid) योनीि पडले िरच असिे. 
कारि त्याि यक्ष्माचे जंिभ असिाि. जर अशा प्रकारचे रेिस् हनरोगी योनीि पडले िर रोग होिोच असे 
नाही. पि जर योनीला पभर्ीच आघाि झालेला असेल (traumatized) िर योहन ककर्ा योहनबाह्य िागाचा 
स्थाहनक हर्कार होण्याचा सिंर् असिो. कसेही असले िरी खालभन र्र जाऊन होिारा गिाशयाचा ककर्ा 
त्याच्या पहरसरािील इहंद्रयाचंा यक्ष्मा होण्याची शक्यिा अहजबाि नसिे. क महरकािंही हा रोग आढळिो. 
त्यार्रून रोग खालभन र्र जाि नाही याला प ष्टी हमळिे. 
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अवरोही सांसगश (Descending infection) : ज्यारो्यािं उदराि यक्ष्माचा ससंगव असिो उदा. 
यक्ष्मज उदरार्रिशोफ ककर्ा यक्ष्मज आंत्रयोजनी रसगं्रथी अशा रो्यािं बीजर्ाहहनींना त्याचं्या 
उदराकडील िोंडाकडभन यक्ष्माचा संसगव होण्याचा संिर् असिो. जरी उदराचा र् जननेंहद्रयाचंा यक्ष्मा 
एकाच र्ळेी हदसभन आला िरी प ष्ट्कळशा रो्यािं ससंगव रक्िार्ाटेच होिो. 

 
सांप्रास्प्त 

 
सांप्रास्प्त योणनबाह्य भाग : सामान्यिः यार्र व्रि असिाि, पि क्वहचि र्ळेा िो िाग कीलकमसा 

य क्िही असिो (warty growth.). 
 
स रर्ािीला व्रि लहान र् प ष्ट्कळ असिाि. प ढे एकमेकािं हमळभन त्याचंा एक मोठा व्रि हनमाि 

होिो. व्रि उथळ असभन, त्याची कडा अहनयहमि पि थोडी आिभन पोखरलेली (undermined) असिे. 
प ष्ट्कळ र्ळेा योनीच्या आजभबाजभच्या ऊिका पयिंि (paravaginal tissue) व्रि चरि गेल्याचे (fistulous 
tracks) हदसभन येिे. ज्यार्ळेी हे व्रि बरे होिाि, त्यार्ळेी हनमाि होिारी व्रिर्स्ि  खोल र् अहनयहमि 
आकाराची (deep irregular scars) असिे. 

 
वृणद्धजन्य प्रकार (hypertrophic type) : याि अहनयहमि आकाराच्या कीलकमसा हनमाि होिाि 

(warty growth) र् श्लीपादाचा प्रकार िासिो (resembles elephantisis) त्याचा छेद घेऊन सभक्ष्मदशवक 
यंत्राखाली िपासल्यासच यक्ष्माचे जंिभ असल्याचे समजभन येिे. सामान्यिः जाघेंिील रसगं्रथी (inguinal 
glands) स जिाि, र् काही कालाने त्या व्रहिि होऊन हकलाटीिर्न (caseation) होिे र् त्यािभन घािेरडा 
द्रर्िभि पदाथव बाहेर पडिो (caseous material.). 

 
योणन : योहनबाह्य िागाचा ससंगव र्र पसरून प ष्ट्कळर्ळेा योनीच्या खालच्या िागाला यक्ष्मा होिो, 

जाघेंिील रसगं्रथी स जिाि. योनीिील व्रि हे योहनबाह्य िागार्रील व्रिासारखेच असिाि. हे व्रि बरे 
झाल्यार्र हनमाि होिाऱ्या व्रि धाि  संकोचल्याम ळे योहन आर्ळ होिे. 

 
योनीच्या िोरहिकें िील संसगव हा ग्रीर्चे्या यक्ष्माचा ससंगव प ढे पसरून होिो ककर्ा त्या व्यहिहरक्िही 

होिो. व्रि सामान्यिः योनीच्या पाठीमागच्या िोरहिकेि असिाि. त्या व्रिाच्या कडा नागमोडी असभन िळ 
हपर्ळसर रंगाचा र् ग लाबी रंगाचे किाकं र हदसभन येिाि (purplish granulations). हळभहळभ हे व्रि चरि 
जािाि र् या म ळे शरे्टी बस्स्ि-योहन ककर्ा उपग द-योहन िगंदर हनमाि होिो. 

 
ग्रीवा : योनीि असलेला ग्रीर्चेा िाग ककर्ा ग्रीर्ा मागव (cervical canal) हर्कारीि होिो. जर 

ज्यास्ि प्रमािाि ग्रीर्चेा िागच हर्काहरि होिो. 
 
याचा रृ्हद्धजन्य प्रकार (proliferative type) हा ग्रीर्ालाली सारखा िासिो. िे मऊ, रक्िाचा 

िरपभर प रर्ाठा असलेले (vascular), सहज फ टिारे र् स्पशव झाल्यास त्यापासभन सहज रक्िस्त्रार् होिो. र् 
त्याम ळे कार्मसनोमाचा संशय येिो. त्याम ळे त्याचा छेद घेऊन सभक्ष्म दशवक यंत्राखाली िपासल्यास यक्ष्मा 
असल्याचे समजभन येिे. छेद घेऊन िपासलेल्या ११०१ संशहयि कार्मसनोम्याच्या रो्यािं हमत्रा यानंा १२ 
ग्रीर्चे्या यक्ष्माचे रोगी हदसभन आले. 
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ग्रीर्चे्या यक्ष्माच्या व्रिाचंा िळ हफकट रंगाचा असभन कडा काहीशा घट्ट असिाि िर काहीि त्या 
आि र्ळलेल्या असिाि. याचे महत्र्ाचे लक्षि म्हिजे हर्प ल श्विेप्रदर (profuse leucorrhoea) र् हा 
काहीर्ळेा द गिंधीय क्ि असिो. 

 
गभाशय : सामान्यिः अंिःत्र्चाच हर्काहरि होि असल्याम ळे र् गिाशय स्नायभ सहसा हर्काहरि 

होि नसल्याम ळे प ष्ट्कळशा रो्याि गिाशयाचा आकार नेहमी सारखा असिो. काहीर्ळेा पभसंचयाम ळे 
(pyometra) त्याचा आकार सर्व बाजभने सारख्या प्रमािाि र्ाढलेला असिो. 

 
गिाशयाची अंिःत्र्चा नेहमी सारखी हदसिे ककर्ा त्यार्र लहान लहान हपर्ळसर रंगाचे व्रि 

हदसिाि. जर रोग र्ाढलेला असेल िर व्रिाम ळे र् हकलाटीिर्न होऊन (caseation) गिाशयाची पोकळी 
मोठी होिे. आिवर्हनर्ृहत्त नंिर हस्त्रयािं होिारा रक्िहमहश्रि पभय क्ि स्त्रार् हा काहीर्ळेा यक्ष्मज पभसंचाम ळे 
(tubercular pyometra) असिो. 

 
गिाशयाच्या स्नायभचा यक्ष्मा सहसा हदसभन येि नाही. झाल्यास स्नाय िंि ि लहान मोठ्या आकाराचे 

सडलेले िाग (caseous areas) हदसभन येिाि. गिाशयाची किि जाड होिे र् काहीर्ळेा हा हर्कार बाह्य 
आर्रिापयिंि पसरून आिंडी र् र्पा याबरोबर घट्ट अशी संसस्क्ि हनमाि होिे. 

 
बीजवाणहन्या : द सऱ्या एकाद्या हठकािाहभन रक्िार्ाटे ससंगव येऊन बीजर्ाहहन्या हर्काहरि होिाि. 

पि क्वहचत र्ळेा बीजर्ाहहनीचे पाकळ्या असलेले टोंकाची (fimbrial end) व्रहिि आंत्रयोजनी गं्रथी ककर्ा  
हर्काहरि हत्रक–श्रोहिफलक साधं्याबरोबर (infected sacro-iliac joint) संसस्क्ि झाल्यास बीजर्ाहहनी 
हर्काहरि होिे. 

 
प ष्ट्कळशा रो्यािं याबरोबर कहटगि उदरािंरर्षे्टन ककर्ा उदरीय उदरािंरर्षे्टन (pelvic or 

abdominal peritonium) हर्काहरि होिे. बीजर्ाहहन्या गिाशय, बस्स्ि, उपग द याचंी उदरार्रिाकडील 
बाजभ र् प ष्ट्कळर्ळेा र्पा र् लहान आिंडे यारं्र पाढंरट अशा रंगाच्या प ष्ट्कळ बारीक बारीक यहक्ष्मका 
(greyish-white tubercles) हदसभन येिाि. पि हे फक्ि उदरार्रिाच्या बाजभर्रच हदसभन येिे (limited to 
the peritoneal sufarce,) र् स्नायभ र् अंिःत्र्चा अहर्काहरिच राहिाि. याला यक्ष्मज बीजर्ाहहनीशोफ 
(tubercular salpingitis) म्हिि नाहीि. 

 
यक्ष्मज बीजर्ाहहनीशोफाचे दोन प्रकार समजले जािाि–१. हनःस्त्रार्ी (exudative) र्, २. 

संसस्क्िशील (the adhesive.). 
 
१. णनस्त्रावी : (the exudative type) : या प्रकाराि बीजर्ाहहन्या फार फ गलेल्या र् लाल असभन 

त्याचं्या उदरार्रिाकडील बाजभर्र काहीर्ळेा लहान लहान यहक्ष्मका (tubercles) हदसभन येिाि. या 
प्रकारच्या हचरकारी बीजर्ाहहनी हर्द्रहधचा (chlonic pyosalpinx) हर्शषे असा की याि हनमाि होिारी 
संसस्क्ि सभक्ष्म असिे र् त्याम ळे शस्त्रहक्रयेने या काढभन टाकिेच सोपे जािे. त्या कापल्यास त्याि सडलेला 
घािेरडा द्रर्पदाथव असल्याचे र् कििी व्रहिि (ulcerated) ककर्ा किय क्ि असल्याचे हदसभन येिे. 
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२. सांसस्क्तशील (Adhesive type) : याि बीजर्ाहहन्या जाड, िाठ र् गाठाळ (nodular) असभन 
फारच थोड्या फ गलेल्या असिाि. काहीि त्याचें उदराकडील टोक ख ले असिे, पि आिली नळी 
जर्ळजर्ळ संपभिवपिे ब जिे (occluded) ककर्ा काही िागािच ब जिे. गाठं कापल्यास त्याि घािेरडा द्रर् 
पदाथव असिो. या प्रकाराचे रै्हशष्ट्ट्य म्हिजे आजभबाजभच्या इहंद्रयाबंरोबर होिारी घट्ट संसस्क्ि (Dense 
adhesions). (प्लेट ६७). 
 

 
प्लेट ६७. गभाशय आणि बीजवाणहन्या याांिा यक्ष्मारोग 

 
बीजकोश (ovaries) : बीजकोशानंा यक्ष्मचा संसगव फारच क्वहचि होिो. सामान्यिः हा संसगव 

म्हिजे यक्ष्मज बीजर्ाहहनीशोफा बरोबर असिारा पहरबीजकोशशोफ (perioopharitis) होय. याि 
बीजकोशाचा प्रत्यक्ष धािभ हर्काहरि होि नाही. 

 
काहीि बीजकोशाि संसगव रक्िार्ाटे जाऊन बीजकोशाची रृ्हद्ध, नाश, कलाटिर्न र् हर्द्रहध 

हनमाि होिो. र्र उघृि केलेल्या रो्यािं बीजकोशाच्या यक्ष्माचे होिे. याचे शस्त्रहक्रयेपभर्ी केले गेलेले 
हनदान, ५ रो्याि बीजकोशाची रुद्रर्गं्रथी (ovarian cyst) र् एकािं बीजकोश हर्द्रहध असे होिे. 

 
नैदाणनक साधने 

 
नैदाणनक साधने (Diagnostic Aids) : प ढील गोष्टींची मदि होिे :  
 
१. णजवािु परीक्षा (Bacteriological examination) : – ज्या पासभन यक्ष्मा जंिभंची मशागि करिा 

येिे, िी गोष्ट म्हिजे ग्रीर्चेा स्त्रार्, माहसक स्त्रार्, गिाशयाची अिंःत्र्चा, उदरािंरर्षे्टनशोफजन्य द्रार् 
(peritoneal fluid) र् नाडीव्रिािभन र्ाहिारा स्त्रार् (discharge from a sinus). माहसक स्त्रार्ाची मशागि 
करिे फार कठीि असिे. पि उदरािंरर्षे्टनशोफजन्य द्रार् र् ग्रीर्ाव्रिापासभन र्ा नाडीव्रिािभन र्ाहिारा 
स्त्रार् याचंी फार जलद मशागि होिे. या कसोटीची हनहिहि हमळेपयिंि प ष्ट्कळर्ळेा परि परि मशागि 
करार्ी लागिे. पि हे लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे की जरी प ष्ट्कळ र्ळेा हनहिहि हमळाली नाही, िरी यक्ष्मा 
नाही असे ठरि नाही. जर गिाशयाच्या अंिःत्र्चेची मशागि करार्याची असेल िर आिवर्पभर्व कालाि 
केलेल्या गिाशयलेखनापासभन हमळालेल्या अंिःत्र्चेच्या खरर्डीची (curettings) करार्यास पाहहजे. 

 
२. णगणनसूकर इांजेक्शन कसोटी (Guinea pig Inoculation Test) : – मभत्र, मल, थ ंकी ककर्ा 

अशासारखे जे द सरे द्रव्य र्ापरार्याचे त्याचा अहँटफॉर्ममन ककर्ा पेरॉफ सादं्रि पद्धिीने (concentration 
method). हमळालेला साक्याचे (sediment) दोन ‘हगहन सभकरामध्ये उजव्या जाघेंच्या हठकािी त्र्चेखाली 
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इंजेक्शन देिाि. त्याचें र्जन करून पाचसहा आठर्डे त्याचें हनरीक्षि करिाि र् त्र्चेर्र ट्य बर क्य हलन 
कसोटी करिाि (tuberculin skin test) जर दोन महहन्या नंिरही ही ट्य बरक्य हलन हनहिहि हदसभन आली 
नाही, िर एका प्राण्याला मारून त्याची िपासिी करिाि. 

 
जर प्लीहा, यकृि, रृ्क्क. र् इिर उदरस्थ इंहद्रयािं यक्ष्मा हदसभन आला, िर यक्ष्मा रोग आहे असे 

समजार्.े यार्रून न सिा यक्ष्माचा संसगव आहे ककर्ा नाही एर्ढेच समजिे असे नव्हे, िर िे जंिभ मानर्ीय 
ककर्ा गोजािीय (human or Bovine) प्रकारचे आहेि हे समजिे र् जंिभ अलग करिा येऊन कोित्या 
औषधाचा उपयोग होईल िे ठरहर्िा येिे. 

 
ऊतक परीक्षा (Histological examination) : प ष्ट्कळशा रो्यािं यक्ष्माच्या हर्काराचे हनदान 

हर्काहरि ऊिकाचा छेद िपासभन केले जािे (by Biopsy of the involved tissues). ग्रीर्चे्या यक्ष्माचे 
हनदान करण्याकहरिा ज्या िागाचा संशय असेल त्याचा छेद िपासल्यास हनदान चटकन होिे. गिाशयाच्या 
अंिःत्र्चेचा यक्ष्मा हा प ष्ट्कळ र्ळेा र्धं्यत्र् ककर्ा आिवर् हर्कृहिचा िपास करीि असिाना अचानकपिे 
समजभन येिो. मल्कानी याचं्या श्रिेीि (series) मभलिभि र्धं्यत्र्ाि गिाशयाच्या अंिःत्र्चेच्या यक्ष्माचे ६·१९ 
टके्क इिके प्रमाि होिे र् अन षंहगक र्धं्यत्र्ाि १२·०८ टके्क इिके प्रमाि होिे. शहा याचं्या अन षहंगक 
र्धं्यत्र्ाच्या ३३ रो्याि गिाशयाच्या अिंःत्र्चेच्या यक्ष्माचे १८ टके्क प्रमाि होिे. दर महहन्याला गिाशयाची 
अंिःत्र्चा गळभन जाि असल्याम ळे र् अंिःत्र्चेची रृ्हद्ध होि असिाना त्यार्र यक्ष्माच्या नर्ीन यहक्ष्मका 
(fresh tubercles) हनमाि होि असल्याम ळे, ग्रीर्ा हर्स्िार र् गिाशय लेखानाची उत्तम र्ळे म्हिजे आिवर् 
पभर्व काल (premenstrual phase) होय. गिाशय आख रिाने सबंध अंिःत्र्चेचे (entire spongy 
endometrium) ि कडे घेऊन त्याच्या छेदाचंा िपास करार्यास पाहहजे. िीमकाय पेशींची रचना (giant-
cell system) आहे ककर्ा नाही हे पहाण्या कहरिा काहीर्ळेा प ष्ट्कळसे छेद िपासार् ेलागिाि. (प्लेट ६८, 
६९, ७०). 
 

 
प्लेट ६८. यक्ष्मज अांतगशभाशयकलेिा सूक्ष्मदशीफोटोग्राफ 

 
प्लेट ६९. यक्ष्मज बीजवाणहनीशोफािा सूक्ष्मदशीफोटोग्राफ 
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प्लेट ७०. बीजकोश यक्ष्मािा सूक्ष्मदशीफोटोग्राफ 

 
आयोडाइज्ड द्रव घालून क्ष-णकरिाांनी केलेली गभाशय-बीजवाणहनी णििि 

(Hysterosalpingography) र्धं्यत्र्ाबद्दल िपासिी करीि असिा र्रील क्ष-हकरिानंी केलेल्या परीके्षने 
अचानक बीजर्ाहहन्याचंा यक्ष्मा असल्याचे समजभन येिे. या परीके्षकहरिा िेलािं बनहर्लेला द्रार् र्ापराव्या 
ऐर्जी, पाण्याि बनहर्लेला द्रार् र्ापरिे चागंले. कारि िेलाि बनहर्लेला द्रार् प ष्ट्कळ हदर्स शोहषला 
जाि नाही. त्याचे हर्िाजन होऊन दाहकारी द्रव्ये हनमाि होिाि (break down into irritant 
substances). याचे दोन प्रकार हदसभन येिाि. एकाि बीजर्ाहहन्या या सरळ, िाठ नळर्जा असभन त्याम ळे 
सर्व हठकािी सारख्या प्रमािाि िंि मयिा असल्याचे (uniform fibrosis of the tubes) समजभन येिे, र् 
द सऱ्याि आिील नळी अहनयहमि आकाराची असभन अध न मधभन टाचिीच्या डोक्यापासभन िे िादं ळाच्या 
दाण्यापयिंि आकाराच्या लहान लहान गाठंी (filling defects) हदसभन येिाि. 

 
र्र साहंगिलेल्या कोित्याहह कसोटीनंिर िीव्र बीजर्ाहहनीशोफ होण्याची िीहि असिे. पि या 

कसोट्या रोगाच्या हनदानाथव आर्श्यक असिाि. पि एकदा रोगाचे हनदान झाल्यार्र रोगाची प्रगिी 
पहाण्याकहरिा र्ारंर्ार या पहरक्षा ंकरू नये. 

 
लक्षिें 

 
लक्षिें : वांध्यत्व : र्धं्यत्र्ाच्या िपासिीि प ष्ट्कळर्ळेा जननेंहद्रयाचंा यक्ष्मा रोग समजभन येिो. शरेमन 

यानंी मभलिभि र्धं्यत्र्ाच्या ३८०४ रो्याचंी िपासिी केली. त्याि त्यानंा गिाशयाच्या अंिःत्र्चेच्या यक्ष्माचे 
२१६ रोगी हदसभन आले. मस्कानी यानंा मभलिभि र् अन र्हंशक र्धं्यत्र्ाच्या २४८६, रो्यािं, गिाशयाच्या 
अंिःत्र्चेच्या यक्ष्माचे १८६ रोगी हदसभन आले. 

 
आतशव णवकृणत (Menstrual Irrigularities,) : – मल्कानींच्या १८६ गिाशयाच्या अंिःत्र्चेच्या 

यक्ष्माच्या रो्यािं प ढील प्रमािे आिवर्ाच्या िऱ्हा menstrual pattern) होत्या. 
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आिवर् प्रकार रो्याचंी संख्या प्रमाि 
नेहमी सारखे (normal) २२ ११·८३ 
दीड महहन्यानंिर येिारे आिवर् (oligomenoragia) ६७ ३६·०२ 
अत्यािवर् (Menorrhagia) १७ ९·१४ 
असृ्दर (Metrorrhagia) ३ १·६१ 
अनािवर् (Amenorrhoea) ७७ ४१·४० 
एकभ ि १८६ १००·०० 

 
जगाच्या हनरहनराळ्या िागाि आिवर्ाच्या हनरहनराळ्या िऱ्हा हदसभन येिाि. कहद स्िानाि सर्वत्र 

अनािवर्ाचे प्रमाि ज्यास्ि असल्याचे हदसभन येिे. हे अनािवर् सामान्यिः अन षहंगक असिे, पि क्वहचि र्ळेा 
िे म लिभिही असिे. लेखकाने १९४१ साली मभलिभि अनािवर्ाची १९ र्ष ेर्याच्या क माहरका रो्याचंी माहहिी 
साहंगिली. त्याचा हर्शषे असा की या रो्याचं्या गिाशय लेखनाची िपासिी केल्यार्रिी अंिःत्र्चा फक्ि 
यक्ष्मज किाकं रानंी बनलेली होिी (composed of tuberculous granulation) र् त्याि कायवकारी गं्रथी 
अहजबाि नव्हत्या (devoid of functioning glands.) यक्ष्मज बीजर्ाहहनीशोफाि सामान्यिः अत्यािवर् र् 
असृ्दर असिाि. 

 
उदरात वेदना : जर यक्ष्मज बीजर्ाहहनी-बीजकोशशोफ असेल िरच उदराि र्देना होिाि. जर 

फक्ि गिाशयाच्या अंिःत्र्चेच्या यक्ष्मा असेल िर त्याि कोििेच लक्षि नसिे. शोरमन जनेंहद्रयाचं्या 
यक्ष्माच्या २५० रो्यािं, उदराि र्देना होिारे असे ५४ रोगी होिे. 

 
योनी स्त्राव : (vaginal discharge) ग्रीर्चे्या यक्ष्माि श्लेष्ट्माहमहश्रि पभय क्ि (mucopurulent) ककर्ा 

पभय क्ि स्त्रार् होिो. एकाद्या रो्याि यक्ष्मज गिाशयस्थ पभसंचयाि (tubercular pyometra) अध न मध न 
काही औसं पभ बाहेर टाकला जािो. 

 
बाह्यणिन्हें (physical signs) : क माहरका ककर्ा र्धं्या स्त्रीि गिाशयाच्या दोन्ही बाजभस शोफय क्ि 

गठे्ठ (inflammatory adnexal masses) हािाला लागि असल्यास यक्ष्माचा ससंगव असण्याचा संिर् फार 
प्रमािाि असिो. त्याचप्रमािे अशा हस्त्रयािं ग्रीर्ा व्रि ककर्ा ग्रीर्ा लाली असल्यासही यक्ष्माचा संशय 
घ्यार्यास जागा असिे. काहीर्ळेा जर इलेस्क्रक कॉटरी देऊनही ग्रीर्ालाली बरी झाली नाही ककर्ा 
आिखीनच र्ाढली िर यक्ष्माचे हनदान केले जािे. 

 
औषधोपिार : पभर्ी जननेंहद्रयाचं्या यक्ष्माचा औषधापचार म्हिजे फक्ि शस्त्रहक्रया केली जाि असे. 

शस्त्रहक्रया करून बीजर्ाहहनी-बीजकोश गठे्ठ काढभन टाकिे, गिाशयस्थ यक्ष्मज पभसंचयाकहरिा ककर्ा ग्रीर्ा 
यक्ष्मा कराग गिाशय काढभन टाकिे या गोष्टी केल्या जाि असि. पि हल्ली स्रेप्टोमायहसन-पारा-
ॲहमनोसहॅलहसहलक ॲहसड, र् आय सोहनकोहटहनक ॲहसड याम ळे इिक्या मोठ्या प्रमािार्रील 
शस्त्रहक्रयेची जरुरी राहहलेली नाही. या औषधाचंा उपयोग करार्यास लागण्यापभर्ी शस्त्रहक्रयेि प ष्ट्कळसे 
रोगी मरि असि. र् जे जगि त्या पैकी प ष्ट्कळािं िगंदर हनमाि होि असे. पि हल्ली शस्त्रहक्रये पभर्ी र् नंिर 
रसायनी हचहकत्सा औषधाचंा उपयोग करार्यास लागल्या पासभन शस्त्रहक्रया हििकी घािक राहहली नाही. 
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औषधीय उपिार : स्रेप्टोमायहसन, पास. र् आयसोहनअझीड या औषधाचंा चागंला उपयोग होिो. 
सामान्यिः प ढील प्रमािे याचंा उपयोग करिाि. स्रेप्टोमायहसन ½ ग्रॉम सकाळ संध्याकाळ स्नाय िभन द्यार्.े 
त्याच बरोबर ३ ग्रॉम ‘पास’ पोटाि हदर्सािभन चार र्ळेा १२ आठर्डे देिाि. स्रेप्टोमायहसनम ळे प ष्ट्कळर्ळेा 
बहहरेपिा येि असल्याम ळे, हे देि असिाना अध न मध न श्रर्ि कसोट्या (auditory tests) लार्ाव्या. 
‘पास’ म ळे काहीर्ळेा पोटाची िीव्र हर्कृहि (severe gastro-intestinal upsets) होण्याचा संिर् असिो. 

 
‘पास’ च्या ऐर्जी, रोज ३०० हम. गॅ्रम आयसोहनअहझड र् स्रेप्टोमायहसन इंजेक्शन, िीन महहने 

हदल्यासही चागंला उपयोग होिो. 
 
ककर्ा १२ गॅ्रम ‘पास’ र् ३०० हम. गॅ्रम आयसोहनअहझड रोज याप्रमािे ६ िे ९ महहने देिाि. 
 
जर यापकैी एका औषधाम ळे िीव्र प्रहिहक्रया झाल्यास ही बदलिे संयोग (Varying 

combinattons) उपयोगी पडिाि. एका औषधाच्या जोडी म ळे गिाशयाच्या अंिःत्र्चेचा संसगव जर परि 
उद िर्ला, िर द सरा औषधोपचार देिे जरूर असिे. 

 
गिाशयाच्या अंिःत्र्चेच्या यक्ष्माचा मागोर्ा घेण्याकहरिा (follow-up) दर िीन महहन्यानंी 

गिाशयलेखन करून त्याची िपासिी करार्यास पाहहजे. सबधं गिाशयलेखन करू नये. त्याम ळे कहट 
संसगाला  एकदम जोर चढण्याचा संिर् असिो गिाशयाच्या अंिःत्र्चेच्या छेदाच्या िापसिीबरोबर 
हगहनसभकरानंा इंजेक्शन र् मशागि िपासिीही करार्यास पाहहजे. 

 
साणनटोणरयम मधील वास : जननेंहद्रयाचं्या यक्ष्मारोगाि साहनटोहरयममध्ये राहाण्यापासभन हर्शषे 

फायदा होिो असे नाही प ष्ट्कळ र्ळेा धडधाकट हस्त्रयािं र्धं्यत्र् र् आिवर् हर्कृहिची िपासिी करीि 
असिाना अचानक गिाशयाच्या अंिःत्र्चेचा यक्ष्मा समजभन येिो, र् त्याम ळे अशा हस्त्रयािं साहनटोहरयम 
मध्ये औषधोपचार करण्याचा प्रश्न उद िर्ि नाही. हल्ली साहनटोहरयम मध्ये राहािाऱ्या रो्यानंाही रासायहन 
हचहकत्सा, औषधे र् त्याच बरोबर सकस अन्न, श द्ध हर्ा हमळि असल्याम ळेही चागंला पहरिाम होिो. 

 
जरी या औषधोपचाराम ळे यक्ष्माचा संसगव बरा होि असला, िरी औषधोपचारानंिर गिारपि येिे 

मात्र फारच क्वहचि घडिे.पि आिा मात्र गिाशयाच्या अंिःत्र्चेच्या यक्ष्माम ळे र्धं्यत्र् आलेल्या हस्त्रयािं या 
औषधापचारानंिर गिारपि येण्याची शक्यिा हनमाि झाली आहे. 

 
शस्त्रणक्रया : शस्त्रहक्रया ही प ष्ट्कळर्ळेा बीजर्ाहहन्या र् बीजकोश याचं्या यक्ष्मा कराग केली जािे. 

जर, १. फार मोठा बीजर्ाहहनी हर्द्रहध असेल, ककर्ा बीजर्ाहहनींच्या संसस्क्िम ळे लक्षिे हनमाि होि 
असिील, २. यक्ष्मज गिाशयस्थ पभसंचय र् ३. सिि राहािारे मल र्ा मभत्र टाकिारे िगंदर (faecal or 
urinary fistulae) असिील िर शस्त्रहक्रया करार्यास पाहहजे. 

 
यक्ष्माने हर्काहरि झालेल्या ज्या बीजर्ाहहन्या, फ गलेल्या र् घािेरड्या, पदाथाने िरलेल्या 

असिाि, त्या आजभबाजभच्या इंहद्रयानंा जेमिेम हचकटलेल्या असिाि. त्याम ळे शस्त्रहक्रयेने त्या सहज काढभन 
कटाकिा येिाि. पि ज्या बीजर्ाहहन्या जाड, गाठंाळ असिाि, त्या आजभबाजभच्या इहंद्रयानंा घट्ट 
हचकटलेल्या असिाि. त्याम ळे त्या काढभन टाकिे फार त्रासाचे असिे, र् रो्यालाही धोका पोहोचण्याचा 
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संिर् असिो. याकहरिा शस्त्रहक्रये पभर्ी स्रेप्टोमायहसन, पास, र् आयसोहनअहझड या औषधाचंा पभिव पाठ 
द्यार्ा, त्याम ळे आजभबाजभला यक्ष्माचे झोलेले अिंरिरि शोहषले जािे र् त्याम ळे शस्त्रहक्रयेने बीजर्ाहहन्या 
काढभन टाकिे सोपे जािे र् धोका टळिो. दोन्हींही बीजर्ाहहन्या हर्काहरि होि असल्याम ळे दोन्ही 
बीजर्ाहहन्या, बीजकोश र् गिाशय काढभन टाकार्यास पाहहजे. काहींच्या म्हिण्याप्रमािे बीजकोशाचा 
काहीिाग र् गिाशय काढभन टाकिे चागंले नाही. पि या पाठीमागे ठेर्लेल्या िागाि यक्ष्माचा संसगव 
उद िर्ण्याचा संिर् असिो. 

 
जर गिाशयाची अंिःत्र्चा पभिवपिे खराब झाली असेल र् गिाशयाि पभसचंय झाला असेल िर 

गिाशय र् त्याज बरोबर बीजर्ाहहन्या र् बीजकोशही काढभन टाकार्यास पाहहजेि. कारि यक्ष्माच्या 
संसगाने ही दोन्ही उपागें (appendages) हर्काहरि होिाि. काहीर्ळेा ग्रीर्चेा यक्ष्मा स्रेप्टोमायहसन, पास 
र् आयसोहनअहझड याना दाद देि नाही र् व्रिाि स्रेप्टो आहि स्टॅहफलो कॉकाय यासारखे जंिभ जाऊन 
सिि श्वेिप्रदर होि राहािो अशा रो्यािं गिाशय र् त्याच बरोबर त्याची उपागें काढभन टाकिे जरूर 
पडिे. 

 
यक्ष्मज मल ककर्ा मभत्र िगंदरे (tuberculous faecal or urinary fistulae) द रुस्ि करिे फार 

कठीि असिे. पि शस्त्रहक्रये पभर्ी स्रेप्टोमायहसन, पास र् आयसो-हनअहझड देण्याम ळे शस्त्रहक्रया करून 
द रुस्ि करिे सोपे झाले आहे. 

 
णिणकत्सा 

 
क्ष-णकरि णिणकत्सा (Radiotherapy) : ज्या रो्याि शस्त्रहक्रया करिा येिे शक्य नसिे अशाि 

काहीजि क्ष-हकरिाचंा उपयोग कहरिाि. पि याचा िोटा म्हिजे, याम ळे बीजकोशाचं्या कायार्र अहनष्ट 
पहरिाम होिो. बीजकोश अकायाक्षम होिाि. याचा यक्ष्मज उदरातं रर्षे्टन शोफात फार चागंला उपयोग 
होिो, त्याम ळे अशा रो्यािं क्ष-हकरिाचंा उपयोग फार मोठ्या के्षत्रार्र करार्यास पाहहजे. क्ष-हकरिाचंी 
फार मोठी मात्रा (heavy doses) देण्या ऐर्जी आठर्ड्यािभन दोन िे िीन र्ळेा लहान प्रमािाि क्ष-हकरि 
द्यार्.े अशा हरहिने जरी क्ष-हकरि प ष्ट्कळ हदर्स हदले िरी बीजकोशार्र फारसा र्ाईट पहरिाम होि नाही. 

  
शस्त्रहक्रयेनंिर जर लक्षिें परि हदसार्यास लागली िर क्ष-हकरि देण्यापासभन फार फायदा होिो र् 

अशा रो्यािं क्ष-हकरिाचंा नेहमीच उपयोग केला जािो. 
() 
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िांड ७ वा 
 

रणतरोग 
(Venereal Diseases) 

 
प्रकरि २४ वे. 

 
परमा 

(Gonorrhoea) 
 
परमा हा हर्हशष्ट ससंर्मगक रोग असभन, िो ‘गॉनोकॉकस्’ या जंिभम ळे होिो. सामान्यिः हा ससंगव 

मभत्र मागव र् जनन मागव याि होिो. हस्त्रयािं मभत्रप्रसेक र् योहन या हशर्ाय बाथोहलन गं्रथी, ग्रीर्ा, गिाशय, 
बीजर्ाहहन्या र् कहटस्थ उदरािंरर्षे्टन यानाही हा ससंगव होिो. प ष्ट्कळर्ळेा बाथोहलन गं्रथीशोफासारखा 
एकादा उपद्रर् होईपयिंि रो्याला कल्पनाही नसिे की आपिास हा रोग झाला आहे; र् मग रोगी 
डॉक्टरकडे उपचाराथव धार्िो. 

 
सांप्रास्प्त : गॉनोकॉकस् हे ग्राम-ऋहि (gram-negative), आपली हर्षे आपल्याच शहरराि ठेर्िारे 

(intracellular) असे य ्मक जंि  (diplococcus) असिाि. िे जोहडजोडीने असिाि र् अशा प ष्ट्कळ 
जोड्या प र्ाच्या पेशीि हदसभन येिाि. त्याचंा आकार उडदाच्या दाण्यासारखा असभन (kidney shaped), 
त्याचंी अंिरगोल बाजभ एकमेकाकंडे असिे. िीव्र परमा रोगाि (acute Gonorrhoea) ककर्ा त्याच्या िीव्र 
उपद्रर्ाि हा जंिभ सहज हदसभन येिो. पि हचरकाली परमा रोगाि िो हदसभन येिे कठीि असिे. 

 
उत्तजेक कसोटी : (provocative test): हचरकाली रोगाि माहसक स्त्रार्ानंिर गॉनोकॉकस् जंिभ 

ह डकण्याचा प्रयत्न करार्ा. जर लेप (smear) र् मशागि याि हा जंिभ हदसभन आला नाही िर मग र्रील 
‘उते्तजन कसोटी’ करार्ी. याि रो्याला ‘पॉहलव्हॅलंट गॉनोकॉकल व्हॅस्क्सन’ चे इजेंक्शन देिाि र् ४८ 
िासानंिर जंिभ शोधण्याकहरिा िापासिी करिाि. आिखीही एक प्रकारे रोग हचथार्िा येिो. याि 
स््लसरीनमध्ये ब डहर्लेला बोळा ग्रीर्ा मागाि २४ िास ठेर्िाि र् नंिर लेप घेऊन िपासिाि. 

 
सांवधश (culture): गॉनोकॉकस् जंिभंची र्ाढ करण्याकरिा, संमृद्ध माध्यमाची जरुरी असिे. 

याकरिा ब्रॉथ अगार असलेले मध्यम र्ापरिाि र् त्याि गरम केलेले रक्ि ककर्ा यीस्ट सत्र्, सीरम, 
जलोदर ककर्ा जलरृ्षि द्रार् (ascitic or hydrocoele fluid) आहि अल्ब्य हमन पभरक म्हिभन घालिाि. 
चाकोलेट अगार हे माध्यम ज्यास्ि करून र्ापरले जािे. त्याचा P. H हा ७·२ िे ७·६ इिका असार्ा लागिो 
आहि र्ािारर्ि आद्रव असार् ेलागिे र् त्याि ८ िे १० टके्क काबवन डायऑक्साइड पाहहजे. 

 
२४ िासानंिर, या जंिभंची र्ाढ ही लहान पारिासी डागासंारखे हदसिे आहि हिसऱ्या हदर्साच्या 

शरे्टी िी १ िे ५ हम. हम. व्यासाची होिे. या संघापासभन (colonies) लेप ियार करिाि काहि नक्की 
ठरहर्ण्याकरिा ग्राम अहिरंजकाने रंगहर्िाि. हनसेहरआ (neisseria) हे त्याच पट्टीर्र इिर जंिभंपासभन 
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ऑस्क्सडज प्रहिहक्रयेने हनराळे करिा येिाि. टेरामेहथल-पारा-फेनीलीन डॉयॲहमन हायड्रोक्लोराइडचा 
०·५ टके्क द्रार् पट्टीर्र हमसळल्यास हनसेहरआ गटाचे जंिभ प्रथम ग लाबी र् नंिर काळे होिाि. 

 
गॉनोकॉकाय पूरक बांधन कसोटी : (the Gonococcale complement-Fixation text.) : 

रो्याच्या सीरममध्ये प्रहिकपड असण्यार्र ही प्रहिहक्रया अर्लंबभन असिे, आहि ससंगव जडल्यापासभन हनदान 
िीन आठर्डे िरी या कसोटीची हनहिहि हमळि नाही. एकादा उपद्रर् असलेल्या हचरकारी परम्याि हिची 
फार प्रमािाि हनहिहि हमळिे. जरी कसोटी हििकीशी खात्रीची नसली, िरी हिचे उपयोग आहेि, आहि 
उपद्रर् असिाना हनहिहि हमळाली नाही (negative result), िर त्याला गॉनोकॉकस् कारिीिभि नाही, हे 
हनहिि. याच्या उलट. हनहिहि हमळाल्यास, त्याचा अथव सार्धहगरीने लार्ार्या पाहहजे. 

 
रोग्यािी तपासिी : न किाच संग घडला आहे काय, गिवपाि, ककर्ा आकहलक प्रसभहि 

(Premature labours) याबद्दल हर्चारिा करार्ी आहि पभर्ी घेिलेल्या उपचाराचंी नोंद करार्ी. रो्याला 
ग ढगे मोडभन, पाठीर्र हनजर्भन िपासार्ा िपासिाना मभत्रप्रसेक, स्कीन नहलकाचंी िोंडे, स्थभल र् लघ  
िगोष्ट, बाथोहलन गं्रथी र् त्याचं्या नहलका आहि योहनम ख याकंडे लक्ष द्यार्े, योहनबाह्यिागार्र िाजा व्रि 
आहे ककर्ा बरा झालेला व्रि आहे का िे पहार्.े कारि हमश्रसंसगव असण्याचाही संिर् असिो. 

 
आशुकारी 

 
आश कारी परमा रोगाि मभत्रप्रसेक लाल, स जलेला असिो र् काही र्ळेा मभत्रप्रसेकाची अिंःत्र्चा 

बहहनवि असिे (everted). योनीि बोट घालभन मभत्रप्रसेकाचे हळ र्ारपिे पाठीमागभन प ढे असे मदवन करार्.े 
जर त्याच्या िोंडार्र स्त्रार्ाचा थेंब आला िर प्लॅहटनमच्या ह काने काचं पट्टीर्र घेऊन, गॉनोकाकस् आहेि 
का हे पहाण्याकहरिा िपासार्ा. 

 
नंिर बाथोहलनची गं्रथी अगंठा र् िजवनी यािं धरून िपासार्ी. आश कारी बाथोहलन गं्रहथशोफाि 

त्या बाजभचा िगोष्ठ स जलेला, लाल, र् पीडनाक्षम असिो. याच्या नहलकेचे िोंड, शोफय क्ि र् लाल असिे. 
जर गं्रथीि हर्द्रहध हनमाि झाला िर िरंगप्रिीहि हमळिे. 

 
प ढे योनीि स्पेक्य लम घालभन योनीिील र् ग्रीर्रे्र असिारा स्त्रार् प सभन काढार्ा. िीव्र प्रकाराि 

ग्रीर्िे रक्िाहधक्य असभन िी शोथय क्ि हदसिे, र् त्यार्र काहीर्ळेा लाल इरोजन (angrey looking 
erosion) ही असिे. ग्रीर्िेील स्त्रार् प्लॅहटनम ह कने काढभन िो सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासार्ा र् त्याची 
मशागिही करार्ी. जर ग्रीर्रे्र लाली असेल, िर हफरंग रोग नाहीना हे पाहण्याकहरिा त्याच्या कडेपासभन 
लस काढभन घेऊन त्याचा िपास करार्ा. 

 
जर ग दद्वाराचे िोर्िाली लाली असेल िर उपग द र् ग दद्वार या हठकािचे लेप घेऊन त्याचाही 

िपास करार्ा. 
 
लक्षिें : रोगाचा अहधशयन काल दोन िे साि हदर्स असिो. िीव्र प्रकाराि म त्रकृच्छ (disurea), 

र्ारंर्ार लघर्ी होिे र् काहीर्ळेा लघर्ी िाबडिोब होिार असे र्ाटिे (urgency) ही लक्षिे असिाि. 
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योनीिभन कमीअहधक प्रमािाि पभय क्ि स्त्रार् होिो. त्याचप्रमािे पभय क्ि स्त्रार् आजभबाजभस पसरि असल्याम ळे 
योहनबाह्य िाग र् त्याच्या पहरसरािील िाग म्हिजे जाघंा, माडं्या, ग दद्वार यार्र कंड स टिे. 

 
औषधोपिार : परम्याचे हनदान झाल्याबरोबर याचा उपचार स रू करार्यास पाहहजे. स्थाहनक 

उपचाराचंी हर्शषे जरूरी नसिे. पि जर लाली असेल, ककर्ा सिि र् फार मोठ्या प्रमािाि स्त्रार् असेल, 
र्ािीव्र ग्रीर्ाशोफ असेल िर १०००० ि १ या प्रमािाि बनहर्लेल्या पोटॅहशयम परमगँनेटची उत्तरबस्स्ि 
(douche) द्यार्ी.उत्तर बस्स्ि देण्यापभर्ी िो द्रार् १०५° फॅ. पयिंि गरम करार्ा र् योनीि स्पेक्य लम घालभन 
मग उत्तरबस्स्ि द्यार्ी. 

 
सल्वफोनमाइड : कोित्याही सल्फोनमाइडचा उपयोग होिो. पि सल्फान थायझॉल र् 

सल्फाडायहझन हे ज्यास्ि प्रमािाि र्ापरले जािाि. जर हफरंग रोगही असल्याची शकंा येि असेल िर 
सल्फोनमाइड देिे चागंले. िीव्र प्रकाराि १ गॅ्रम (दोन र्ड्या) दर ६ िासानंी सहा हदर्स द्यार्.े ककर्ा १गॅ्रम 
दर ४ िासानंी (रोज ६ गॅ्रम) ४ हदर्स द्यार्.े सल्फोनमाइड बरोबर फार प्रमािाि पािी द्यार्यास पाहहजे. 
हदर्सािभन दोन िे िीन िाबं ेिरी पािी पोटाि गेले पाहहजे. जर फार पािी घेिले गेले नाही िर मभत्राि 
स्फहटक हनमाि होिाि. (crystaluria.). 

 
डाय हैिोस्रेप्टोमाय णसन : रोज १ गॅ्रम याप्रमािे िीन हदर्स स्नायभिभन इजेंक्शन द्यार्.े त्याम ळे 

हफरंगरोगही लपहर्ला जाि नाही, र् प ष्ट्कळशा रो्यािं रोग बरा होिो. 
 
पेणनणसलीन : पेहनहसलीनचा फार मोठ्या प्रमािार्र र्ापर केला जािो. पि याचा एक िोटा म्हिजे 

त्याम ळे जर हफरंगरोग स्पष्टपिे उमटभन आला नसेल, िर हफरंगरोगाचा संसगव लपहर्ला जािो. पेहनहसलीन 
सोहडयामची २ लाख य हनट स्नायभिभन हदर्सािभन दोन र्ळेा द्यार्े, ककर्ा प्रोकेन पेहनहसलीन ६ लाख य हनट 
एकदा स्नायभिभन द्यार्.े पेहनहसलीन र् सल्फोनमाइड बरोबर देिे ज्यास्ि चागंले. ऑहरअीमाय हसन, 
टेरामाय हसन, र् क्लोरोमायसेहटन याचंाही हििकाच चागंल्या प्रकारे उपयोग होिो. याचंी मात्रा ५०० हम. 
गॅ्रम २४ िासाि एकंदर िीन र्ळेा द्यार्.े पि याचेंम ळेही परम्याबरोबर गरमीचा संसगव असेल िर िो 
लपहर्ला जािो. 

 
जर ही औषधे र्ापरली असिील िर औषधोपचारानंिर िीन महहन्यानंी गरमीचा रोग आहे का िे 

पहाण्याकहरिा रक्ि िपासार्यास पाहहजे. आश कारी बाथोहलन गं्रहथदाहार्र सल्फोनमाइड ककर्ा 
ॲस्न्टबायॉहटकचा चागंला उपयोग होिो. याच बरोबर गं्रथीदाहार्र सल्फोनमाइड ककर्ा ॲस्न्टबायॉहटकचा 
चागंला उपयोग होिो. याच बरोबर गं्रथीर्र शके द्यार्ा. जर गं्रथीि िरंगप्रिीहि हदसभन आली िर 
शस्त्रहक्रयाकरून पभ काढभन टाकार्ा. या प र्ामध्ये गॉनोकॉकस् जंिभ आहेि का िे पहार्.े 

 
रोग पभिव बरा झाला आहे ककर्ा नाही िे पहाण्यास कहरिा ग्रीर्ा, मभत्रसेक र् शक्य असल्यास 

बाथोहलिें गं्रथी यापंासभन लेप (smear) ियार करून िे आठर्ड्यािभन एकदा याप्रमािे चार र्ळेा, नंिर 
दहा पंधरा हदर्सानंी असे दोन र्ळेा, र् प ढे दर पाळी नंिर असे चार र्ळेा िपासार्.े शरे्टी रोगाला 
हचथार्ण्याकहरिा इंजेक्शन द्यार् े(pfovocative injection) र् ग्रीर्लेा स््लसरीन लाऊन येिाऱ्या स्त्रार्ाची 
मशागि करार्ी. जर या सर्ाि काही सापडले नाही िर रोगी पभिव बरा झाला असे समजार्.े 
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रोग उलटिे (Relapse): जर कोित्याही एकाद्या लेपा मध्ये रोगाचे जंिभ हदसभन आले, िर 
औषधोपचार परि करार्यास पाहहजे. यार्ळेी पेहनहसलीनची मात्रा फार मोठी द्यार्यास पाहहजे. पाम १•२ 
मेगा य हनट रोज याप्रमािे पाचं हदर्स द्यार्.े त्याच बरोबर २ लाख य हनट हक्रस्टलाइन पेहनहसलीन दर आठ 
िासानंी या कालाि द्यार्.े हे जर त्रासदायक असेल, िर पाम बरोबर पेहनहसलीन व्ही पोटाि द्यार्.े 

 
अस्म्पणसलीन (Ampicillin) : या नर्ीन औषधाची प्रहिजीर्ािभ सहक्रयिा (antibacterial activity) 

बेंन हझल पेहनहसलीन एर्ढीच असिे. परंि , िे हनरहनराळ्या ग्राम ऋिी जंिभ हर्रुद्ध फार पहरिामकारक 
आहे. हे, २५० िे ५०० हम. गॅ्रम दर सहा िासानंी िीन िे चार हदर्स द्यार्.े 

 
अनुतीव्र आणि णिरकारी परमा 

(Subecute and Chromic Gonorthoea) 
 
हा हचरकारी ससंगव हचरकारी बाथोहलन गं्रहथदाह. स्कीन गं्रथीदाह (skenities) ग्रीर्ाशोफ 

(endocerviceeitis) र् लाली या स्र्रुपाि असिो. या स्थानी संसगव फार काल राहािो. र् केव्हाही 
ग्रीर्पेासभन र्र गिाशय, बीजर्ाहहन्या र् कहटस्थ उदरािंरर्षे्टन याकडे पसरण्याचा सिंर् असिो. 

 
णिरकारी बाथोणलन ग्रांणथशोफ : (chronic Bartholinitis):- काहीर्ळेा हा रोग आश कारी नंिर 

होिो. याि गं्रथीि िेर्ढ्या र्देना होि नाहीि. गं्रथी लहान र् कठीि असभन, िी दाबल्यास हिच्या नहलकेिभन 
पभ बाहेर पडिो. जर प र्ाि गॉनोकॉकस् जंिभ हदसभन आले नाहीि िर ‘गॉनोकॉकल कॉस्म्प्लमेंट हफक्सेशन 
कसोटी’ केल्यास हनदान होिे. यार्र सल्फोनमाइड ककर्ा ॲस्न्टबायॉहटयचा चागंला उपयोग होिो. जर 
गं्रथीि िंि  शोफ (fibrous swelling) झाला ककर्ा िी सद्रर् बनली (cyst) िर शस्त्रहक्रया करून पभिवपिे 
काढभन टाकार्यास पाहहजे. 

 
स्कीन ग्रांथीशोफ (skenitis): स्कीन गं्रथीि ससंगव झाल्यास, त्यािभन प र्ाचा लहानसा थेंब बाहेर 

येिाना हदसिो. यार्रही सल्फोनमाइड ककर्ा पेहनहसलीनचा चागंला उपयोग होिो. ज्या काही रो्याि 
याचंा उपयोग होि नाही, अशा रो्यािं सार्वदेहीक संर्देनाहरि करून (general anaethesia) इलेस्क्रक 
कॉटरीने गं्रथी नहलकाचंा नाश करार्यास पाहहजे. 

 
गभाशयग्रीवाशोफ (cervicitis) : – ज्या रो्यािं संसगव प ष्ट्कळ हदर्स राहािो अशािं हचरकारी 

ग्रीर्ाशोफ होिो. आिवर् कालाि रोगी कंबर द खि असल्याची िक्रार करिो. ग्रीर्िेभन कमी अहधक प्रमािाि 
श्लेष्ट्मा हमहश्रि पभय क्ि स्त्रार् होिो (muccpurulent discharge). हा स्त्रार् िपासल्यास त्याि गॉनोकॉकस् 
जंिभ हदसभन येि नाहीि. कारि िे ग्रीर्चे्या गं्रथीि खोल दडलेले असिाि. आिवर्ानंिर काचंपट्टीर्र स्त्रार् 
घेऊन िो िपासार्ा र् त्याची मशागिही करार्ी. आिवर्पभर्व कालाि फार प्रमािाि होिाऱ्या ग्रीर्ा स्त्रार्ाम ळे 
हे गॉजोकॉकस् जंिभ र्र येिाि र् स्त्रार् िपासल्यास िे सहज हदसभन येिाि. जर हदसभन आले नाहीि िर र्र 
साहंगिल्याप्रमािे रोग प्रक्षोिन करार्.े हनदानाला मदि म्हिभन ‘कॉस्म्प्लमेंट हफक्सेशन कसोटी’ उपयोगी 
पडिे. काहीर्ळेा चरकारी लाली (erosion) हदसभन येिे. यार्र सल्फोनमाइड र् पेहनहसलीनचा उपयोग 
करार्ा. ग्रीर्रे्र मक्य वरोक्रोमचा स््लसरीनमध्ये बनहर्लेला २ टके्क द्रार्, ककर्ा आयोहडन र् स््लसहरन याचंा 
समप्रमािाि बनहर्लेला द्रार् र्ा इहथऑलचा स््लसरीनमध्ये बनहर्लेला १० टके्क द्रार्, लार्ार्ा. अशा 
प्रकारचा द्रार् आठर्ड्यािभन दोन िीन र्ळेा लार्ार्ा. सामन्यिः याचंा हििकासा उपयोग होि नाही. र् 
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यापेक्षा ज्यास्ि जोरदार औषधोपचाराची जरुरी असिे. रो्याला बेश द्ध करून, ग्रीर्ा हर्स्िार करार्ा र् 
ग्रीर्ा मागव र् ग्रीर्ाम ख यार्र हर्द्य ि दाहकमव करार्.े 

 
बालकाांतील परमा 

(Gonorrhoea in children.) 
 
योणनबाह्यभाग-योणनशोफ (Vulvo-Vaginitis) : – बालकािं प ष्ट्कळर्ळेा हा उपद्रर् होिो. 

बालकाि जन्मापासभन िो यौर्नापयिंि केव्हाही संसगव होण्याचा संिर् असिो. संसगव योहनबाह्यिाग, योहन र् 
मभत्रप्रसेक यापलीकडे क्वहचिच पसरिो. हा संसगव, हर्काहरि आई, हर्काहरि प रुषाने केलेला जबरी संिोग 
ककर्ा परमा झालेल्या रो्याचे परकर. चड्डी या सारखे जंिभद ष्ट कपडे (infected articles) र्ापरल्याम ळे 
होिो. त्या िागाि कंड र् मभत्रास जळजळ होि असल्याची िक्रार असिे. चालिाना र्देना होिाि, र् 
मभत्रप्रसेका मधभन स्त्रार् होिो, र् कपडे खराब होिाि. योहनबाह्य िाग लाल, शोफय क्ि हदसिो (red 
inflamed). हे सर्व िाग शोफय क्ि असभन योनीिभन स्त्रार् होि असिो. योहन र् मभत्रप्रसेक याचं्या स्त्रार्ाचे लेप 
घ्यार् ेर् मशागि करार्ी. जर ग दद्वार लाल र् शोथय क्ि असेल, िर उपग दापासभनही लेप घ्यार्ा, काही 
रो्यािं ग्रीर्ाही हर्काहरि होिे, त्याम ळे िी िपासार्यास पाहहजे र् ग्रीर्िेील स्त्रार् काचंपट्टीर्र घेऊन 
िपासार्ा. 

 
णिणकत्सा : पहरचया देखरेख (nursing care) फार महत्र्ाची असिे. जर बालकाला रु्िालयाि 

ठेर्ले असेल, िर त्याला हनजर्भन ठेर्ार्यास पाहहजे. त्याच्या करिा स्र्िंत्र टॉर्ले र् बेडपॅन र्ापरार्े, 
आहि संसगव जडलेल्या म लानंा जननेंहद्रयें हािाळभ देर्भ नये. 

 
रोज ३००,००० िे ६००,००० य हनट जलीय प्रोकेन पेहनहसलीनचे इजेंक्शन असे िीन हदर्स द्यार् े

ककर्ा ६००,००० य हनट पामची दोन इजेंक्शने दोन िे िीन हदर्स अिंरानी द्यार्ी. त्याच प्रमािे 
फेनॉस्क्झमेहथल पेहनहसलीन (V) एहलस्क्झर (दर ५ हम. हलटरमध्ये १२५ हम. गॅ्रम) द्यार्.े हे लहान 
बालकाला ५ हम. हलटर हदर्सािभन चारर्ळेा िीन िे चार हदर्स द्यार् ेआहि मोठ्या बालकानंा याच्या द प्पट 
मात्रा द्यार्ी. पेहनहसलीन हदल्यास स्थाहनक हचहकत्सेची जरुरी नसिे. बालकास अगदी सौम्य पोटॅहशयम 
परमॅ् नेटचे ऊष्ट्ि स्नान द्यार्.े 

 
जर रोग उलटला, िर परि पेहनहसलीन हचहकत्सा करार्ी आहि त्याच बरोबर ५ हम. हलटर मध्ये 

१५५ हम. गॅ्रम असलेल्या टेरासायस्क्लन एहलस्क्झर ची मोठी मात्रा द्यार्ी. बालकाच्या र्याच्या मानाने चहाचे 
एक िे चार चमचे हदर्सािभन िीन िे चार र्ळेा िीन िे चार हदर्स द्यार्ी. जर रोग र्ारंर्ार उलटि असेल, 
िर प्रहिजीर्ी औषधाबंरोबर (antituoties) ईस्रोजेन द्यार्.े ईस्रोजेनम ळे योनीच्या स्िंिाकार अच्छादक 
पेशीजालाचे (columnar epithetium) शल्की प्रकाराि (squamous type) रूपािंर होिे. स्िंिाकार 
पेशीजालार्र गॉनोकॉकस आक्रमि करू शकिाि, परंि  शल्की पेशीजाल त्याना आक्रमि करू देि नाही. 
औषधोप्रचार थाबंहर्ला की पेशीजाल परि मभळ रूप धारि करिो. स्स्टस्ल्बस्रॉल ०·२५ िे १·४ हम. गॅ्रमच्या 
माते्रि हदर्सािभन दोन ककर्ा िीन र्ळेा याप्रमािे बारा हदर्स पोटाि हदल्यास प रेसे होिे. 

 
नवजात नेिाणभष्ट्यन्द (ophtsemia Neonatorum) : एकाकाळी बालकािंील अधंत्र्ाचे हे फार 

मोठे कारि होिे, परंि  हल्ली सर्वत्र मभल जन्मल्याबरोबर त्याच्या डोळ्याि पभहिरोधी द्रार्ाचे ककर्ा हसल्र्र 
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नैरटेचे थेंब टाकीि असल्याम ळे ही हर्कृहि हििक्या प्रमािाि हदसभन येि नाही. सगिविेिच परमाचे हनदान 
करून मािेला औषधोपचार करार्यास पाहहजे. 

 
डोळे लाल र् सदाहशोफय क्ि, पापण्या स जलेल्या आहि डोळ्यािंभन पभ येिे या र्रून रोग स्पष्ट 

होिो. जर उपचार केला गेला नाही, िर स्र्च्छ मंडलार्र व्रि पडिाि आहि मग कायमची हानी होिे. डोळे 
ध ण्याकरिा, दर सी. सी. ि १०,०००य हनट हक्रस्टलाइन पेहनहसलीन या प्रमािाि बनहर्लेला द्रर् र्ापरार्ा. 

 
णिणकत्सा : र्र साहंगिल्या प्रमािे बनहर्लेला पेहनहसलीनचा द्रार् नेत्रश्लेष्ट्मला कोशाि 

(conjunctival sac) पभ बंद होई पयिंि र्ारंर्ार घालार्ा. ककग आहि हनकोल याचं्या म्हिण्याप्रमािे हे 
पहहला अधािास दर पाचं हमहनटानंी, दर अध्यािासाने या प्रमािे िीन िास, दर िासाला याप्रमािे सहा 
िास आहि नंिर दर दोन िासानंी चोहर्स िे अठे्ठचाळीस िास याप्रमािे करार्.े स्र्च्छ मंडळाची हानी 
झालेल्या रो्याि, बाह ली हर्स्िारलेली ठेर्ण्याकरिा १ टक्का ॲरोहमनचे थेंब टाकार् े आहि दर चार 
िासानी पेहनहसलीनची इंजेक्शने २४ िासपयिंि द्यार्ी. 

() 
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प्रकरि २५ वे 
 

णफरांगरोग गरमी 
(Syphilis) 

 
कहद स्िानाि गरमीच्या रोगाचा प्राद िार् १४९७ च्या स मारास झाला. या रोगाच्य जंिभंचा 

(Treponema pallidum) शोध चौऊहदन र् हॉफ् मन (schaudinn and Hoffmann) या शास्त्रज्ञानंी १९०५ 
मध्ये लार्ला. 

 
रेपोनेमा पॅणलडम हा जंिभ नागमोडी असभन, िो ७ िे १४ मायक्रोन लाबं असिो, र् त्याला ७ िे २४ 

इिकी मळस ते्र (spirals) असिाि. िो अधंके्षत्र प्रदीस्प्िि (dark ground illuminltion) चागंला स्पष्ट हदसभन 
येिो त्याच्या हालचाली हर्हशष्ट प्रकारच्या असिाि, र् त्याम ळे जननेंहद्रयार्रील व्रिाि सामान्यिः हदसभन 
येिाऱ्या इिर नागमोडी जंिभ पासभन िो हनराळा दाखहर्िा येिो. याच्या िीन प्रकारच्या अशा हर्हशष्ट 
हालचाली होिाि - १. बभच काढण्याच्या स्क्रभ सारख्या, २. कोनासारख्या, (V-shape) ककर्ा र्ि वळा 
सारख्या (O-shape) र्, ३. मागे प ढे होिारी हालचाल. 

 
हनरहनराळ्या अहिरंजन पद्धिीने (staining methods) हा जंिभ दाखहर्िा येिो. त्यािल्या त्याि 

उत्तम म्हिजे ‘इंहडयन इंक पद्धि’. पि याि र्ाईट एर्ढेच की, त्याच्या हालचाली हदसभन येि नाहीि, र् 
त्याम ळे हनदान करिें कठीि जािे. 

 
रोगाचा ससंगव जडल्यापासभन काही िासाच्या अर्धीि रोगाचे जंिभ रक्िाि हदसभन येिाि. रोगी 

सीरम-ऋहि (sero-negative) अर्स्थेि असिाना त्याचे रक्ि देण्याम ळे इिरानंा हा रोग जडल्याची 
हकिीिरी उदाहरिे आहेि. यार्रून रोग रक्िाि असिो हे हसद्ध होिे, र् त्याम ळे िो बाहेर हदसभन येण्यापभर्ी 
हकिी िरी आधी त्या मािसापासभन द सऱ्याला जडण्याचा संिर् असिो. 

 
हे जंिभ धमवकपड, स्िन गं्रथी ककर्ा लालोलोत्पादक कपड याि असिाि याला प रार्ा हमळि नाही. 

लाळेि हे जंिभ नसिाि पि जर जोंडाि व्रि असेल, िर मात्रा िे लाळेि असिाि. जरी काहीर्ळेा रेिस् 
मध्ये (seminal fluid) हे जंिभ हदसभन येि असले िरी िे र्ीयवकपड (testes) ककर्ा श क्राशय (seminal) 
Vesicles) यार्र जंिभनी आक्रमि केल्याम ळे (due to invasion) येिाि ककर्ा रेिस् मागाि (seminal 
tract) व्रि पडल्याम ळे जंिभ रेिस् मध्ये येिाि याबद्दल नक्की कल्पना नाही. 

 
सांिारि (Transmission) : प ष्ट्कळशा रो्यानंा िो सिंोगाम ळे हमळिो. पि काही रो्यािं िो 

संिोगाव्यहिहरक्ि कारिानीही-म्हिजे िोंडाि व्रि असलेल्या व्यस्क्िने च ंबन घेल्यास, बालकाच्या िोंडाि 
व्रि असल्यास स्िनपानदेिाऱ्या दाईला,-द सऱ्यास हमळिो. क्वहचिर्ळेा, दभहषि झालेल्या िाडं्याने पािी 
हपण्याम ळे उत्तरबस्स्िच्या नहलकेने, ह क्क्याची नहलका र्गैरेनेही द सऱ्यास हमळण्याचा संिर् असिो. 

  
स्त्रीरोगिज्ञ, कान-नाक-गळ्याचे शस्त्ररै्द्य र्गैरेना संसर्मगि रो्याच्या व्रिाना बोट लागल्यास, 

त्यार्र व्रि पडभन ससंगव होण्याचा संिर् असिो. 
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तपासिी कणरता गोळा करावयािे रक्त : रक्ि काढभन घेण्यापभर्ी रो्याने सहा िास िरी काही 
खािा कामा नये. रक्ि काढार्याचे िे कोरड्या हसरींजने काढभन हनजिंि क केलेल्या बाटलीि धरून गोठभ  
द्यार्.े रक्ि गोठल्यानंिर हमळिारास रक्िद्रर् (the serum) अगदी स्र्च्छ असार्यास पाहहजे. त्याि जरा 
स द्धा रक्िहर्लय (haemolysis) असिा कामा नये. 

 
णफरांग रोगाकरता सीरम कसोया : मानर्ाि रेपोनेमा पॅहलडमचे आक्रमि झाल्यार्र, जंिभंि बह  

प्रहिकपड (multiple antibodies) हनमाि होिाि, 
 
१. रीएहजन (Reagins), 
 
२. हर्हशष्ट रपेोनेमा प्रहिकपड. 
 
हे दोन प्रहिकपड हदसभन येण्यार्र हफरंग रोगाच्या कसोट्या आधाहरि आहेि. या करिा, रेपोनेमा 

आहि अ-रेपोनेमा (non-treponemal) असे दोन्हींही प्रकारचे प्रहिजन (antigens) र्ापरिाि. अ-
रेपोनेमा प्रहिजनाम ळे, प्रहिकपड रीएहजन समजभन येिाि. मानर् पोषदापासभन (human host) रेपोनेमार्र 
असिाऱ्या श्लेष्ट्मल स्िराचे (slimy layer) स्र्-प्रहिकपड (auto-antibodies) असिाि. रेपोनेमा 
प्रहिजनाम ळे, रेपोनेमा स्र्िःचे प्रहिकपड समजभन येिाि. 

 
अ–रेपोनेम प्रणतजनाांिा उपयोग करून केलेल्वया कसोया : – 

 
रीएहजन समजभन येण्याकहरिा, 

(अ) ऊिवन कसोहटि (Flocculation tests), 
(ब) पभरक बंधन कसोट्या (complement Fixation tests) 

 
सर्वसाधारि र्ापरण्याि येिाऱ्या कसोट्या :  
 

१. व्ही. डी. आर . एल . 
 
२. काह न, 
 
३. हमनीके, 
 
४. जलद प्लाझ्मा रीएहजन कसोटी. 

 
पभरक बंधन कसोट्याचं्या उलट, याकसोट्या, कोित्याही सभचक िंत्राचा (indicator system) 

उपयोग न करिा त्या सरळ पहािा येिाि. जेव्हा हफरंग रोग प्रहिकपड रीएहजन असलेल्या सीरममध्ये हफरंग 
रोग प्रहिजन हमसळल्यास प्रहिजनाचें स्पष्ट असे अर्के्षपि ककर्ा ऊिवन (flocculation) होिे. ग िात्मक 
कसोट्या (qualitative tests) या काचं पट्टीर्र करिाि, आहि हनहिि प्रमाि (degree of positivity) हे 
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नहलका िंत्राचे (tube technique), सीरमचे हनरहनराळे द्रार् र्ापरून मात्रात्मकिेने (quantitatively) 
हनहिि ठरहर्िा येिे. 

 
१. व्ही. डी. आर . एल . कसोटी : या कसोटी करिा व्ही. डी. आर . एल . प्रहिजन र्ापरिाि. या 

प्रहिजन पायसाचा (antigen emulsion) एकथेंब (१/६० हम. हलटर) हनस्ष्ट्क्रयकृि सीरमच्या ०•०५ हम. 
हलटरमध्ये हमसळभन, िे काचपट्टीच्या एका खोलगट िागाि घालभन िी पट्टी चार हमहनटे गरगर हफरहर्िाि. 
नंिर लगेच कसोट्या र्ाचिाि. या कसोट्या, १०० च्या अल्पर्धवक अहिदृश्यकाने (lower power 
objective) सभक्ष्मदशवक यतं्राखाली र्ाचिाि. या या महत्तिेि (magnitude) प्रहिजनकि शलाका 
आकारासारखे हदसिाि. या किाचं्या समभहाचे मोठे ककर्ा लहान प ंजकाचें हनहिहि प्रमाि (degree-of 
positivity) म्हिभन अथव लार्ला जािो. प ंजक नसिे ककर्ा ककहचि गढ ळिा (very slight roughness), 
हनहिहि नाही असा अथव, लहान प जंक, द बवल हनहििी (weakly positive) असा अथव. मध्यम ककर्ा मोठे 
प ंजक, म्हिजे हनहििी असा अथव आहे. या कसोटीचा हनिवय देिाना, हनहिहि द बवल हनहििी आहि 
नकारात्मक हनहििी असाच शब्द प्रयोग र्ापरार्ा. 

 
२. काहन कसोटी (Kahn Test) : या कसोटी करिा हर्हशष्ट काहन प्रहिजम र्ापरिाि. सीरमच्या 

ज्ञाि पहरिामाबरोबर ऊिवन होण्याकरिा हे प्रहिजन हनरहनराळ्या िन  करिाि र्ापरिाि. ही कसोटी 
हर्हशष्ट काहन नहलकाि केली जािे. या नहलका, हल्लन यंत्राि (shaking machine) िीन हमहनटापयवन्ि 
दर हमहनटाला ३०० झटके याप्रमािे हलहर्िाि. हकिी नहलकाि ऊिवन झाले आहे, िे पाहभन त्यार्रून 
कसोटी र्ाचिाि आहि हनरहनराळ्या प्रहिजन िन करिािील ऊर्मिकाचं्या आर्ारार्रून, ++, +++, 
++++ असा अन क्रम लार्िाि. 

 
३. मायणनके कसोटी (Meinicke test) : या कसोटीि हर्हशष्ट मायहनके प्रहिजन र्ापरिाि. याचा 

एक थेंब काच पट्टीर्रील खोलगट िागािील दोन थेंब सीरममध्ये हमसळिाि. ही पट्टी यंत्रार्र काही हमहनट 
गरगर हफरर्िाि आहि ३७° से. ला याचे उद िर्न करिाि. सभक्ष्मदशवकाचं्या अल्पर्धवकाच्या खाली 
प्रहिहक्रया र्ाचिाि. ऊर्मिकाचं्या आकारार्रून, +, ++, +++, ÷+÷+ असा अन क्रम ठरहर्िाि. ही 
कसोटी सोपी आहि कमी र्ळेाि होिारी असल्याम ळे, िी प ष्ट्कळ लोकानंा िपासण्याकरिा र्ापरिा येिे. 

 
४. जालद प्लाझ्मा रीएणजन (आर पी आर) कसोटी (Rapid Plasman Reagin [R. P. R.] 

test) : ही कसोटी, फार मोठ्या प्रमािार्र लोकानंा िपासण्याकरिा र्ापरिाि.. याि हशरार्धे 
(Venupuncture) करण्याची जरूरी नसिे. याि स धाहरि व्हीडीआरएल प्रहिजनाचा र्ापर करिाि. िी 
प ठ्यार्र न िापर्लेल्या प्लाझ्मा बोटार्र करिाि. बरोबर टोचिाि आहि प ठ्यार्रील चार्ीच्या 
हछद्रासारख्या आकाराच्या खोलगट िागाि रक्िाचे िीन थेंब पडभ  देिाि. प्लाझ्मा हनराळा करून त्याचा 
उपयोग करिाि. या कसोट्याचंा उपयोग लोकानंा चाळण्याकरिा (screening purpose) होिो. आहि 
अहिहक्रयाशील सीरा (reactive sera) हदसभन आल्यास, त्याची इिर कसोट्यानंी पभिव िपासिी करार्यास 
पाहहजे. 

  
पूरक बांधन कसोटी (complement Fixzation test) : हर्हशष्ट प्रहिजने, गामा ्लोब हलन प्रहिकपड 

पदाथव हनमाि करिाि. त्याला आबोसेप्टर म्हििाि.,िे त्या प्रहिजनाकरिा हर्हशष्ट (specific) असिाि. िे 
ऊष्ट्मा स्स्थर असिाि. या प्रहिकपडाला, हफरंगरोगाि रीएहजन म्हििाि. ज्याला पभरक म्हििाि अशा 
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रक्िािील अ-हर्हशष्ट अशा पदाथाच्या साहन्नध्याि, या प्रहिकपडाचा त्याच्या प्रहिजनाशी दृढ संयोग होिो. हा 
पभरक पदाथव ऊष्ट्महत (thermolabile) असिो. 

 
सभचक िंत्र (indicator system) हे ध िलेल्या मेंढी रक्िपेशी आहि मेंढी रक्िपेशींचे सशाना 

इंजेक्शन देऊन ियार केलेले प्रहि मेंढी रक्िपेशी प्रहिकपड यानंी बनलेले असिे. 
 
जर रो्याच्या सीरममध्ये हर्हशष्ट प्रहिकपड असेल, िर पभरकाच्या अस्स्ित्र्ाि प्रहिजनाचा 

प्रहिकपडाबरोबर संयोग होिो, आहि मग पभरक ‘आबद्ध’ (fixed) झाला असे म्हििाि. आिा सभचक िंत्राचा 
र्ापर केल्यास, या सभचक िंत्रारकरिा म क्ि पभरक हमळण्यासारखे नसिे, आहि रक्िपेशींचे रक्िहर्लयन 
(haemolysis) होि नाही. 

 
जर रो्याच्या रक्िाि हर्हशष्ट प्रहिकपड (रीएजीन) नसेल िर प्रहिजन प्रहिकपड सयंोग होिार 

नाही. मग पभरक म क्ि असिो. जर आिा सभचक िंत्राचा र्ापर केला, िर या प्रहिहक्रयेि म क्ि पभरक िाग 
घेईल, आहि त्याम ळे रक्िपेशींचे रक्िहर्लयन होईल. 

 
रेपोनेमा प्रणतजनाांबरोबरील कसोया (Tests with Treponemal Antigens) : - रपेोनेमा पासभन 

हमळिाऱ्या प्रहिजनारं्र आधारीि असलेल्या नव्या कसोट्या, या अ-रेपोनेमा प्रहिजनारं्र आधाहरि 
कसोट्यापेक्षा ज्यास्ि हनहिि (specific) आहेि. 

 
१. रेपोनेमा अिणलकरि कसोटी (Treponemal immobilization test):- ही अहि बह मोल, परंि  

करार्यास ग ंिाग ंिीची र् खचाची आहे. याि जीर्नक्षम आहि उग्र (virulent) रे. पँहलडम र्ापरिाि, आहि 
प्रयोग शाळेिील कमवचारी क्वहचिर्ळेा आकस्स्मकपिे हफरंगरोगाने हर्काहरि होण्याचा संिर् असिो. 

 
२. रेपोनेमा पहॅलडम मेहथहलन ब्लभ  कसोटी (T. P. M. B.) 
 
३. रेपोनेमा पँणलडम प्रणतरक्षा अदृशताां कसोटी (Treponema pallidum immuno 

disappearance test): ही अांतजीव कसोटी (in vivo test) होय. हजर्िं िरंहगल दण्डािभ (live 
spirochaetes) हे कसोटी सीरम बरोबर, हगनी सभकराि अंिःउदरािंर्षे्टनाि देिाि. जर सीरम 
हफरंगरोगजन्य नसेल िर, सीरम काढभन पाहहल्यास िरंहगल दण्डािभ नाहीसे झाल्याचे हदसभन येिे. 

 
प ढील कसोट्यािं मारलेल्या रे. पॅहलडमचा उपयोग केलेला असिो. 
 
१. रेपोनेमा पहॅलडम समभहन कसोटी (agglutination test) (T.P.A.) 
 
२. रेपोनेमा पहॅलडम प्रहिरहक्षि अहिल्न कसोटी (immune Adherence Test). (T. P. I .A.) 
 
३. रेपोनेमा पॅहलडम पभरक बंधन कसोटी (T. P. C. F.) : याि प्रहिजन हे संपभिव रेपोनेमपासभन 

ककर्ा त्याच्या अंशा पासभन बनहर्िाि. 
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प ष्ट्कळ र्ळेा कसोट्या या अहर्कारी संर्र्मधि रायटर रेपोनेम (cultured Reiters treponeme) 
पासभन बनहर्लेल्या प्रहिजन र्ापरून करिाि. याचा उपयोग रायटर प्रहथन पभरक बधंन कसोटीि (R. P. 
C. F. Test) करिाि. ही स्र्स्ि र् बह मोल कसोटी आहे. िथाहप, हमर्थया धनात्मक (false positive) आहि 
हमर्थया ऋिात्मक (false negative) अशा दोन्हीही प्रहिहक्रया हमळण्याची शक्यिा असिे आहि शरे्टी 
रेपोनेमा अचलीकरि कसोटी ही अहंिम हनहिहि ठरहर्िारी कसोटी राहािे. 

 
अगदी अहलकडील कसोटी म्हिजे प्रहिदीप्ि रेपोनेमा प्रहिकपड कसोटी (Fluorescent 

Treponemal Anitibody test-F. T. A.). या कसोटीि मृि रेपोनेमा र्ापरिाि. ही कसोटी त्यामानाने 
स्र्स्ि आहि ज्यास्ि हनहिि आहि कदाहचि रेपोनेमा अचलीकरि कसोटीपेक्षा ज्यास्ि स ग्राही (sensitive) 
आहे. 

 
रेपोनेमा अिलीकरि कसोटी : जेव्हा अ-हफरंग रोगज सीरम, पभरकाच्या साहनध्याि हजर्िं र.े 

पॅहलडमच्या हनलंबनाि (suspension) हमसळिाि, िेव्हा, २४ िासानंिरही जंिभ प ष्ट्कळप्रमािाि गहिशील 
राहहले, िर जेव्हा हफरंग रोगज सीरम र्ापरले, िेव्हा १२ िासानंंिर फक्ि २ टके्कच गहिशील होिे. 
गहिहीन करिारा प्रहिकपड (immobilizing antibody) हा रीएजीनपेक्षा हनराळा असिो. िो हरएजीनपेक्षा 
फार जलद हमळिो आहि फार काल हटकिो, आहि त्याचे अस्स्ित्र् हे रे. पॅहलडम र् समर्गी जंिभंकरिा 
हनहिि असिे. रे. पहॅलडमचा हनकोल्स रोगजनक उपिेद र्ापरिाि. िरंहगल जंिभंची (spirochaetes) 
पैदास सशाच्या रृ्षिाि करिाि आहि ४८ िासानंिर त्याचंा उपयोग करिाि. 

 
प्रणतदीप्त रेपोनेमा प्रणतकपड (Fluorescent Treponemal Antibody): ज्यास्ि सोपी आहि 

रेपोनेमा अचहलकरि कसोटीऐर्जी र्ापरिा येण्यासारखी अशी चागंली कसोटी आहे. जेव्हा हर्हशष्ट रंजक 
पराबैंगिी प्रकाशाने प्रदीप्ि (illuminated) केले जािाि, िेव्हा िे दृश्य प्रकाश बाहेर टाकिाि, याला 
प्रहिदीपन (fluoresce) म्हििाि. प्रहिकपड म्हिभन त्याचंी हर्हशष्टिा नाश न होिा, इम्म नो्लोब्लभ हलन 
बरोबर यािील काही रंजक अन बद्ध करिा येिाि. जर रंजक अन बद्ध प्रहिकपड त्याच्या िदन सार 
प्रहिजनाशी जोडला गेल्यास, बराबैंगिी प्रकाशनाने, िो प्रहिजन सभक्ष्मदशवक यतं्राने पहािा येिो. अदीप्त 
के्षत्रार्र (dark back-ground) हपर्ळी-हहरर्ी प्रहिदीस्प्ि (fluorescence) म्हिभन हदसिो. दोन प्रकारच्या 
प्रहिदीप्ि कसोट्या (fluorescent test) आहेि: 

 
१. प्रत्यक्ष पद्धत : ज्ञाि प्रहिकपडाच्या अस्स्ित्र्ाि जंि  ओळखिे. 
 
२. अप्रत्यक्ष पद्धत : ज्ञाि जंिभंच्या अस्स्ित्र्ाि प्रहिकपड ओळखिे. 
 
नेमी िाळि (Routine screening) : जेव्हा रोगी फार मोठ्या संख्येने िपासार्याचे असिाि. िेव्हा 

जलद प्लाझ्मा रीएजीन ककर्ा व्ही. डी. आर. एल. या सारख्या सोप्या रीएजीन कसोट्याचंा उपयोग 
करार्ा. ज्याि हनहिहि हमळिे, त्याचंी पभिव िपासिी करार्यास पाहहजे. हचहकत्सेनें त्याची प्रगिी 
पहाण्याकरना धनात्मक सीराच्या रो्यािं - मग मात्रात्मक कसोट्या (quantitative test) कराव्या. 

 
पहरपाठ म्हिभन, रेपोनेमा प्रहिजन कसोट्या करीि नाहीि, िर त्या काही थोड्या रो्यािंच केल्या 

जािाि. (१) ज्याि रोगाचे पभर्वरृ्त्त ककर्ा लक्षिे नसिाि पि रीएजीन कसोटीची हनहिहि हमळिे. म्हिजे 
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हमर्थया धनात्मक प्रहिहक्रया नाही हे ठरहर्ण्याकरिा. (२) ज्याि रीएजीन कसोटी हमळि नाही, अशा 
हर्लंहबि हफरंग रोगाच्या (मग जािज ककर्ा उपर्मजि असोि) संशय असलेल्या रो्याि. स्र्च्छपटल शोफ 
(Keratitis), महाधमनी धनन्यायाम (aortic aneurism) या सारखे अहनस्ष्ट्क्रय हर्क्षहि (non inactive 
lesions) हे हफरंग रोगजन्य आहेि का, िे पहाण्याकरिा. या करिा, रेपोनेमा अचलीकरि कसोटी ककर्ा 
प्रहिदीप्ि रेपोनेमा प्रहिकपड कसोटी, होय, आहि यार्रून, जेव्हा रोग स्र्िःच बरा झाल्यासारखा िासिो, 
अशाि पभर्ी झालेला संसगव समजभन येिो. 

 
रोगािी प्रथमावस्था 

 
रोगािी प्रथमावस्था (Primary stage) : संसगव जडल्यापासभन, िो, ज्या हठकािी संसगव झाला 

असेल िेथे िो उमटेपयिंि साधारि १० िे २१ हदर्स जािाि. या कालाला अहधशयन काल (incubation 
period) म्हििाि. प ष्ट्कळशा रो्यािंील या व्रिाला, हंटेहरअन ((Hunterian) असे म्हििाि. स रर्ािीला 
लहान लाल प ळी येिे (red papule), त्याचा व्रि बनभन िो र्ाढिो. िो व्रि त्र्चेच्यार्र उठभन हदसिो. िो 
कठीि असभन, त्याच्या कडा ग ंडाळल्या सारख्याअसभन ग ळग ळीि असिाि. 

 
सामान्यिः व्रि एकटा, स्र्च्छ र् र्देनारहहि असिो. िो जर दाबला िर त्यािभन फारच थोडा स्त्रार् 

ककर्ा रक्ि येिे. या व्रिाि प ष्ट्कळ र्ळेा फरक हदसभन येिाि. पि सामान्यिपिे हदसभन येिारा व्रि हा 
खादासारखा (erosive chancre) असिो. याि व्रि प ष्ट्कळसा स्र्च्छ असभन िो त्र्चा खालल्यासारखा 
असभन (superficial erosion), र् त्याि टिकपिा (induration) फारसा नसिो. र् त्याम ळे याचे बरोबर 
हनदान होि नाही. ज्यार्ळेी हमश्र संसगव असिो, त्यार्ळेी स रर्ािीला सर्वलक्षिे ‘ड के्रच्या जंिभच्या ससंगाची 
(infesction of Ducrey’s bacillus), हदसभन येिाि, पि प ढे िो टिक होिो र् मग गरमीच्या प्राथहमक 
अर्स्थेची सर्व लक्षिे हदसभन येिाि. याि दोन्ही प्रकारच्या जंिभंचा संसगव असल्याम ळे (mixed infection) 
याि दोन्हीही संसगाची लक्षिे हदसभन येिाि. 

 
किाांकूरयुक्त व्रि (granulating chancre) : हा आकाराने लंबगोल स्र्च्छ र् र्देनारहहि असिो, 

पि त्याि टिकपिा (induration) नसिो. त्याच्या िळार्र प ष्ट्कळसे लाललाल उंचर्टे असभन, िो 
आजभबाजभच्या त्र्चेच्यार्र उचललेला हदसिो. मभत्रप्रसेकाि असिारा व्रि (intra-urethral chancre) 
प ष्ट्कळ र्ळेा लक्षाि येि नाही. पि योनीच्या प रोिागािभन चाचपल्यास, त्याचा टिक असा िाग हािाला 
लागिो. ग्रीर्रे्र असलेला व्रि सहसा हदसभन येि नाही. िो सामान्यिः त्र्चा खालभन टाकल्यासारखा असभन 
(erosive losion) िो ग्रीर्चे्या बाह्यम खाशी असिो. िो व्रिासारखा असिो ककर्ा ग्रीर्ा टिकसर लागिे 
(induration of the cervix). ग्रीर्चे्या िाठरिेम ळे (firmness of the cervical structure) िो टिकपिा 
समजभन येिे थोडे कठीि जािे. जर बाह्य िागार्र व्रि असेल िर (chancre of the vulva) िर 
त्याहठकािी र्देना र् शोय असिो. योनीि हा व्रि क्वहचिच् हदसभन येिो. काही र्ळेा मभलिभि व्रि ओठार्र 
येिो. (प्लेट ७१). 
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प्लेट ७१. ओठावरील मूलभूत शकँर 

 
योनीबाह्य िागार्र असलेल्या व्रिाम ळे जाघेंिील एका बाजभच्या ककर्ा दोन्ही बाजभंच्या लहसका गं्रथी 

रृ्हद्ध पार्िाि. या लहसकागं्रथी टिक असभन त्या र्देना रहहि र् त्र्चेपासभन ख ल्या असिाि. पि जर त्याि 
हमश्रससंगव असेल िर त्यािं र्देनाय क्ि बंद (painful bubo) हनमाि होिो. पि जर व्रि ग्रीर्रे्र असेल िर 
जाघेंिील लहसकागं्रथी रृ्हद्ध पार्ि नाहीि. कारि ग्रीर्चे्या लसीच हनचरा उदराि होिो र् त्याम ळे हस्त्रयािं 
या रोगाचे स रर्ािीस हनदान करिे आिखी कठीि जािे. 

 
णनदान : हे लक्षाि ठेर्ले की, जोपयवन्ि िो नाही असे ठरेपयिंि प्रत्येक संसर्मगक व्रि हा गरमीचाच 

आहे असे समजले, िर फारच थोडे रोगी हािािभन स टिील. जसजसा काल जािो, िसिशी रक्िािील 
रोगाची हनहििी (positivity of blood tests) र्ाढि जािे र् संसगव झाल्यापासभन ६ िे १० आठर्ड्यािं 
प ष्ट्कळशा रो्यािही हनहििी फार मोठ्या प्रमािाि हदसभन येिे. 

 
णितीयावस्था 

 
णितीयावस्था (secondary stage) : जर रोगार्र उपचार केला गेला नसेल िर ही अर्स्था 

साधारिपिे संसगानंिर आठ एक आठर्ड्याि स रू होिे. याची स रर्ाि व्रि बरा होण्यापभर्ीही होिे. र्र 
साहंगिलेला काल हा हनव्र्ळ अन मान धबक्याने ठरहर्लेला आहे. ही हद्विीयार्स्था हिच्या हर्हशष्ट 
लक्षिारं्रून समजभन येिे. ही हर्हशष्ट लक्षिे म्हिजे सायकंाळी िाप येिे, साधें लाबं हाडे, स्नायभ, हर्शषेिः 
पाठ र् मानेचे स्नायभ याि र्देना होिाि, डोके द खी घसा द खिे, पंड िा र् त्र्चेर्र हनरहनराळ्या 
प्रकारच्याचा प रळ (rashes) र् काही र्ळेा डोक्याच्या पाठीमागच्या ककर्ा बाजभच्या िागार्रील केसाचें 
झ बके गळिे; खाहलत्य (patchy alopecia) ही होि. यार्ळेी शरीरािील हनरहनराळ्या हठकािच्या म्हिजे 
मानेिील, जाघेंिील, अहधचक्रक (sypratrochlear) र् कक्षस्थ लहसका गं्रथीची रृ्हद्ध होिे. या रृ्हद्ध 
पार्लेल्या गं्रथीिा फार प्रमािाि हफरंग रोगाचे जंिभ (spirochaetes) असिाि. प्लीहाही रृ्हद्ध पार्िे र् िी 
सहज हािाला लागभ शकिे. 

 
सी अर्स्था १ िे ३ ककर्ा ४ र्षहेी राहिे. या कालाि काही र्ळेा रोगाल जोर चढिो र् काही र्ळेा 

िो सभप्िार्स्थेि असिो. सभप्िार्स्थेि रोगाचे कोििेच लक्षि हदसभन येि नाही. पि जर रक्ि िपासले िर 
मात्र रोग असल्याचे समजभन येंिे. हा काल मोठा धोकेबाज असिो. रो्याला र्ाटिे की आिा आपिास रोग 
नाही, पि र्स्ि स्स्थिी िशी नसिे र् त्याम ळे िो द सऱ्या व्यस्क्िला रोग देण्याचा संिर् असिो. 
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त्विेवरील पुरळ (cutaneous rashes) : मकँ्युलर णसणफलाइड (Macular syphilide) : – 
अगदी स रर्ािीचा प रळ हा लालसर असिो (roseloa). िो ग लाबी रंगाचा असल्याम ळे, िो गोऱ्या मािसािं 
ज्यास्ि सहजिेने हदसभन येिो, र् त्याम ळे कोििेही लक्षि हदसभन येि नाही. हा प रळ र्ाटाण्याच्या डाळीच्या 
आकाराचा असभन, िो पाठ, छािी, उदर, र् हाि यार्र हदसभन येिो. मंद उजेडाि प रळ स्पष्ट हदसभन येि 
नाही. 

 
पॉप्युलर णसणफलाइड (the papular suphilide) : या प्रकारचा प रळही र्रच्यासारखा पाठ, छािी, 

हाि र्गैरेर्र असिोच पि त्याहशर्ाय चेहरा, र् हािापायाचे िळर् े यार्रही येिो. िो लालसर करड्या 
रंगाचा असिो. हे दािे हािाला टिक लागिाि. िे त्र्चेर्र असण्याऐर्जी िे त्र्चेि असल्याप्रमािे 
िासिाि. िे सामान्यिः र्ाटोळे असभन, प ढे प ष्ट्कळर्ळेा, त्याचं्या िोर्िाली खर्ल्याचंा (scales) लहानसा 
पट्टा (collarette) असिो. 

 
फॉणलक्युलर णसणफलाइड (the follicular syphilide) : हे प रळ अगदी लहान लहान टाचंिीच्या 

डोक्याच्या आकाराचे र् केसाचं्या म ळाशी असभन प ष्ट्कळर्ळेा फारच खाज स टिे. प रळ समभहा सम हाने येिो 
(rash appears in groups) र् िो पाठ, छािी, हाि र् माडं्या यार्र पसरिो. डोक्याि झाल्यास 
हठकहठकािी केसाचे झ पके गळिाि र् डोके कसर लागल्यासारखे (moth eaten) हदसिे. 

 
पूयभृत णसणफलाइड (the pustular syphilide) : हा प्रकार फारच क्वहचि हदसभन येिो. प ष्ट्कळ 

र्ळेा हा काळ्या र्िाच्या लोकाि होिो असे समजले जािे. प ळीचे प ढे फोडाि रूपािंर होिे. जर फार 
प्रमािाि असेल िर देर्ी ककर्ा बृहन्मसभहरकाचा (Variola) िास होिो. बरे झाल्यार्र त्या हठकािी कायमची 
व्रिर्स्ि  (parmeanent scar) हशल्लक राहािे. 

 
मांडलाकार णसणफलाइड (The annular syphilide) : कहद स्िानाि हा प्रकार प ष्ट्कळ प्रमािाि 

हदसभन येिो. याची स रर्ाि प ळीने (papule) होिे. िी मध्यिागाि बरी होिे र् कडेने र्ाढि जािे. मध्य िागी 
रंगजिा हदसभन येिे (pigmented). ही प ष्ट्कळशी मंडले एकमेकाि हमसळिाि, र् प ष्ट्कळशा र्ि वळ कडा 
असलेले (polycyclic outline) मोठे मंडल हनमाि होिे. अशा प्रकारची मंडले, कपाळ, नाकाचे कोपरे, 
म खा िोर्िाली र् हन र्टी र् प ष्ट्कळर्ळेा ज्या हस्त्रया मानेर्र केसाचें चक्र घालिाि त्या हठकािी उठिाि. 
काहीर्ळेा शहरराच्या इिर िागार्रही म्हिजे हाि, हनिंब, पाठ र् जननेंहद्रय (genitalia), ही मंडले हनमाि 
होिाि. 

 
धवलपट्टा (leucoderma colli) : याला “व्हेनस् चा गळपट्टा (collar of venus) असे यो्य नार् 

हदले आहे. मान र् खादें यार्र पाढंरे डाग (hypopigmented spots) हदसभन येिाि. औषधोपचार करूनही 
हे डाग प ष्ट्कळ र्ष ेराहािाि. पॉप्य लर हसहफलाइडनंिर त्र्चेर्र काळे डाग पडिाि र् हकिी िरी महहने 
राहािाि. 

 
कसरीने खाल्याप्रमािे खहलत्य (alopecia) हे डोक्याच्या पाठीमागच्या र् बाजभच्या िागार्र हदसभन 

येिे. क्वहचि र्ळेा किर्या र् पापण्यार्रीलही केस गळभन पडिाि. पि औषधोपचार केल्यार्र मात्र केस 
येिाि. 
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माांसकीलक (condylomata lata) : हे हर्शषेिः योहनबाह्यबािाग हर्टप (perineum), खाक 
(axilla) लोंबकळत्या स्िनाचं्या खाली, बोटाचं्या बेंचक्याि, र् अस्र्च्छ लोकािं नािीच्या िोर्िाली हदसभन 
येिाि. हे थोडेसे र्र आलेले सपाट मार्थयाचे, ओलसर असे व्रि असभन (moist lesions). त्याि गरमीच्या 
जंिभचे थेर्चे्या थर् े असिाि (swarming with spirochaetes). त्याम ळे हे हािाळिाना फार काळजी 
घ्यार्यास पाहहजे. प ष्ट्कळर्ळेा योहनबाह्यिाग र् हर्टप या हठकािी हनस्यदी हर्षािभम ळे (filterable virus) 
होिाऱ्या काँहडलोमाटा ॲक्य हमनेटा’ बरोबर याचंा घोटाळा करिा कामा नये. ही कॉहलफ्लार्र सारखी 
सनाल पि लालसर र्ाढ असभन हिच्यापासभन सहज रक्िस्त्रार् होिो (bleeds easily). (प्लेट ७२). 
 

 
प्लेट ७२. माांसकीलक. 

 
श्लेष्ट्मल व्रि (Mucous patches) : ओठ, हहरड्या, िोंडाची अिंःत्र्चा, जीि, मृद िालभ, 

घशािील गाठंी, र् घशाची पाठीमागची किि यार्र डाग पडिाि. हे डाग पाढंरट करड्यारंगाचे असभन, 
त्यार्रील अंिःत्र्चा हनघभन जािे र् त्याचा िळ स्र्च्छ हदसभन येिे. या व्रिाि गरमीच्या जंिभंचे थर्चे्या थर् े
असिाि र् त्याम ळे संिोगा व्यहिहरक्ि संसगव होण्याचा सिंर् असिो. 

 
व्यवच्िेदक णनदान (Differential diagnosis) : मकॅ्य लर हसहफलाईड हे प ष्ट्कळ र्ळेा ‘गोंर्रा’ 

सारखे िासिे. पि याि िाप, नेत्रार्रिशोफ (conjunctivitis), र् कॉपहलकचे हठपके नसिाि 
औषधीद्रव्याम ळे येिारा प रळ (drug crupton) हा सामान्यिः ज्यास्ि लाल असिो र् औषध घेिल्याने 
पभर्वरृ्त्त हमळिे. हपहटहरआँहसस् रोहझआ (pityriasis rosea) : याची मकॅ्य लर हसहफलाइड बरोबर प ष्ट्कळ 
र्ळेा गफलि होिे. पि प रळार्र उठिारी खाज, डागापासभन अपकें द्री खर्ले गळिे (centrifugal 
scaling), बदामी रंगाचा मध्यिाग र् ग लाबी रंगाची कडा यार्रून हनदान करिे सोपे जािे. जर गरमी 
असेल िर बाहेरील संिोगाचे पभर्वरृ्त्त र् त्याची लहसकागं्रथीरृ्हद्ध सारखी इिर लक्षिे हदसभन येिाि र् रक्ि 
िपासल्यास, त्याची हनहििी हमळिे (blood test positive). 

 
जर पॉप्य र्र हसहफलाईड चेहऱ्यार्र असेल िर त्याचा चेहऱ्यार्रील मरूमाबरोबर (acne 

vulgaris) गोंधळ होिो. पि हा १० िे २० र्षािील िरूि मािसाि होिो र् जरी िो थोडा प ढच्या र्याि 
झाला िरी प ळ्या प ष्ट्कळ र्ष ेअसल्याचे पभर्वरृ्त्त हमळिे. म रूमाि हखळ असिे (comedones are present) 
र् म रूम हर्हशष्ट िागार्र हर्ख रलेला असिो. सोणरआणसस (psoriasis) हा अभ्रकासारख्या पडिाऱ्या 
खर्ल्यार्रून (mica-like scaling) सहज समजभन येिो. जर ही खर्ले काढभन टाकली िर प ळी नसिे. 
पि फक्ि आिील चपटी त्र्चा (flat membrance) हदसभन येिे. जर ही काढभन टाकली िर रक्ि 
पाझरार्यास लागिे. या प्रकारचा प रळ (rash) हर्हशष्ट िागार्रच हर्ख रलेला असिो. िर गरमीि 
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प ळ्याचं्या िोर्िाली खर्ले पसरलेले असिाि. (collarette of scales) र् जर प रळ खरर्डण्याचा प्रयत्न 
केला िर त्याबरोबर थोडे मासंही हनघभन येिे र् रक्ि पहरक्षाही हनदानादशवक असिे. पभयय क्ि हसहफलाईड 
याची प ष्ट्कळर्ळेा देर्ीबरोबर गफलि होिे. पि याि िीव्र िाप, फोड सर्व शरीरिर र् फोडाि कप्पे 
असिाि. िर गरमीच्या फोडाि कप्पे नसिाि. 

 
गरमीि नखेही हर्कारीि होिाि. नखे हनस्िेज, हठसभळ र् पािळ होिाि. प ष्ट्कळ र्ळेा त्याचं्या 

कडार्र गेलेल्या असिाि र् नखे गळभनही पडिाि, िर नखाचं्या र् रोगाि (paronychia) नखाच्या 
खोबिीच्या कडानंा (nail fold) सभज येिे र् प ष्ट्कळर्ळेा व्रि पडिाि. 

 
णफरांगरोगािी तृतीयावस्था (late syphilis) : याची स रर्ाि सामान्यपिे ससंगव झाल्यापासभन चार 

र्षानंिर होिे. हा प्रकार, जर औषधापचार हदलाच गेला नसेल, ककर्ा पभिवत्र्ाने हदला गेला नसेल अशा 
रो्यािं होिो. याचा हर्हशष्ट हर्कार म्हिजे “गमा” (Gumma). हे कहिकाग ल्म असभन याि लघ  गोलाक 
पेशी (small round cell), प्लाझ्मा पेशी र् िीमकाय पेशी (giant cells) याचें अंिरिरि होिे, त्याला ‘गमा’ 
म्हििाि. याि अर्रोधजन्य सीमान्य अंिधवमनीशोफाम ळे (obliterative endarteritis) रक्िाचा प रर्ठा बदं 
होिो र् त्याम ळे पहरगलन (necrosis) होिे. 

 
गाठाळ णसणफणलड (the nodular syphilide) : हे त्र्चेिील गमाटा (gummata) होि. हे गमाटा 

त्र्चेर्र कोठेही होिाि, पि हर्शषेिः श्रोहिहशखा (iliac crests), हनिंब, माडं्या, पाठ, मान, र् काहीर्ळेा 
चेहरा याहठकािी हर्शषे हदसभन येिाि. िे र्ि वळाकार ककर्ा अधवर्ि वळाकार हर्ख रलेले असिाि. िे प ढे प ढे 
र्ाढि जािाि र् मध्यिागी बरे होिाि. (प्लेट ७३). या गाठंी लालसर िपहकरी रंगाच्या असिाि. 
काहीर्ळेा गमाटा फ टभन व्रहिि होिाि. हे बरे झाल्यार्र त्याहठकािी कायमची व्रि हचन्ह राहािे. 
 

 
प्लेट ७३. गमाजन्य णसणलफाइड 

 
व्यवच्िेदक णनदान-ल्वयुपस् व्हल  गणँरस : ल्य पस हा यापेक्षा िरूि लोकािं होिो र् त्याची र्ाढही 

फार सार्काश होिे. त्याच्या कडा हििक्या स्पष्ट नसिाि. त्या हठकािी पडिारा व्रि हा उथळ असिो. पि 
हनमाि होिारे व्रिहचन्ह ज्यास्ि खोल असिे. ज्या हठकािी कभ चा र् हाड असिे उदा. - नाक, त्याहठकािी 
ल्य पस् कभ चा हर्काहरि करिो, िर हफरंगरोगाम ळे हाड हर्काहरि होिे. 

 
कुष्ठ रोग (Leprosy) : गाांठाळ कुष्टरोग हा शहररार्र ज्यास्ि हठकािी हदसभन येिो र् हर्शषेिः 

किर्याचं्यार्र, कान, गाल यार्र असभन शहरराच्या दोन्ही बाजभस सारख्या प्रमािाि हदसभन येिो. त्याचा छेद 
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िपासल्यास त्याि प ष्ट्कळ प्रमािाि क ष्ठरोगाचे जंिभ (lepra bacilli) हदसभन येिाि. गाठंाळ हसहफहलड 
असमहमि (asymmetrical) र् फारच ि रळक असिो. 

 
गुणलकाभ कुष्ठरोग (tuberculoid leprosy) : हर्हशष्ट र्लयाकार चटे्ट असिाि. त्याचंी र्ाढ फार 

सार्काश होिे र् कडा र्र उचलेली असिे, र् िे गाठंाळ हसहफलाइड (nodular syphilide) र्ाटण्याचा 
संिर् असिो. पि महारोगाि त्या हठकािी व्रिधािभ हनमाि होि नाही (no scarring). त्या चट्ट्याि 
संर्देना अिार् असभन खालीत्य (alopecia) र् स्र्देािार् (anhidrosis) असिो. मज्जािंिभ जाड असिाि. या 
प्रकारचा हसहफलाइड हा कंडेचा आिार् र् खर्ले न पडिे याम ळे गजकिापासभन हनराळा होिो. 
त्याचप्रमािे जर गजकिाची खर्ले सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासली िर त्याि फंगस हदसभन येईल. 
प ष्ट्कळर्ळेा फंगसच्या संसगांि गजकिाच्या र्लयाचं्या कडारं्र स्फोहटका (vesicles) हदसभन येिाि. 
(प्लेट ७४). 
 

 
प्लेट ७४. गजकिािा भास णनमाि करिारा मांडलाकार णसणफलाइड. 

 
त्विेिे गमाटा : हे सामान्यिः एकेकटे असभन बह धा दंड, पाय र् चेहरा यार्र असिाि. जरी िे 

शहरराच्या कोित्याही िागार्र होण्याचा संिर् असला, िरी िे प ष्ट्कळर्ळेा मृद िालभ  योनीच्या पाठीमागील 
िोरहिका (posterior fornix) यार्र, र् काहीर्ळेा जीि र् ओठयार्र होिाि. याची स रर्ाि गाठंीने होिे, 
गाठंी प ढे मऊ होिाि र् फ टिाि. याचा व्रि बनिो, या व्रिाच्या कडा कापल्यासारख्या हदसिाि. त्याचंा 
आकार गोलाकार ककर्ा लंबगोल असभन त्याचंा िळ ध र्ट चामड्याप्रमािे (wash leather) हदसिो. रक्ि 
िपासल्यास र्ासरम् ची हनहिहि हमळिे. 

 
व्यवच्िेदक णनदान : अपस्फीत णशराजन्य व्रि (Varicose ulcer) : – हे र्याच्या मध्यानं्हीच्या 

स मारास होिाि र् िे सामान्यिः ज्या हस्त्रयाि शीरारृ्द्धी असिे अशािं होिाि. व्रि र्देनाय क्ि असभन, 
त्याच्या कडा अहनयहमि र् आि र्ळलेल्या असिाि (undermined). 

 
यक्ष्मज व्रि : याच्याही कडा आि र्ळलेल्या असिाि र् िळार्र अगदी थोड्याप्रमािाि कहिका 

ऊिक (granulation tissue) असिो. हा व्रि र्देनाय क्ि असभन, ज्यास्ि करून िरुिािं होिो र् 
सामान्यिः शहरराि यक्ष्माचा कोठेिरी ससंगव असिो. 
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दुदशम उपकलाबुुंद (Epithelioma) : थोड्या प्रौढ र् ज नाट रो्यािं याचाही हर्चार करार्यास 
पाहहजे. पि याच्या कडा ज्यास्ि टिक असिाि. काहीर्ळेा हफरंग रोग र् अब वद (new growth) दोन्हीही 
एकाच र्ळेी असिाि. हजिेच्या ‘गमा’ ि हर्शषेिः ही पहरस्स्थिी असिे. जरी हफरंग रोगार्र इलाज केला, 
िरी ज्या हठकािी हे अब वद असिे िो िाग बरा होि नाही. 

 
जातज ककवा अनुवांणशक णफरांग रोग (congenital or hreditary syphilis) हा भ्र िार्स्थेि जडिो 

(contracted during foetal life) बापाकडभन म लाला हा रोग हमळिो. िो प्रथम आईला होऊन मग म लाला 
हमळिो. गिाला रक्िार्ाटे म्हिजे र्ारे मधभन (via the placenta) संसगव हमळिो र् याि प्रथमार्स्था नसिे. 
र्ारेची सर्वव्यापृि रृ्हद्ध (diffusely enlarged) असिे. र् र्जनही ज्यास्ि असिे. जर मािेचा थोड्याच 
हदर्साचं्या संसगव असेल (recent maternal infection), िर गिाचा संसगव फार िीव्र असिो र् त्याम ळे 
गिवपाि ककर्ा मृिबालक जन्मण्याचा संिर् फार असिो. हजिका ससंगव ज ना हििके त्याचे गिार्रील 
पहरिाम कमी िीव्र. जािज हफरंग रोगाचे मभल जन्मिःच या रोगाचे व्यंग घऊन येिे, ककर्ा जन्मानंिर 
थोड्या हदर्सानंी व्यंग हनमाि होिे ककर्ा यौर्नापयिंि याचे कोििेही लक्षि हदसभन येि नाही ककर्ा फार 
क्वहचि प्रौढ र्यापयिंिही हदसभन येि नाहीि. 

 
जातज णफरांगरोग 

 
जातज णफरांगरोगािी सुरवातीिी लक्षिे : यकृिप्लीहरृ्हद्ध (Hepatosplenomegay), जािज 

हफरंग रोगाि हे प ष्ट्कळर्ळेा हदसभन येिारे स रर्ािीचे लक्षि होय. जरी कार्ीळ फार क्वहचि होि असली, 
िरी िान्ह्या म लाची त्र्चा हपर्ळसर हदसिे. थोडी सभजही असिे.  

 
त्विेिे णवकार (skin lesions) : इिक्या हर्हर्ध प्रकारचे असिाि की जर प रळाचे (eruption) 

हनदानाबद्दल शकंा असेल िर हफरंग रोगजन्य नाहीना याचा हर्चार करार्ा, हर्शषेिः जर प रळ लंगोटाचे 
जागी (napkin area) असेल िर या रोगाि हािापायाचे िळर् े हर्काहरि होिाि. या हठकािच्या त्र्चेची 
खर्ले पडिाि ककर्ा काहीर्ळेा त्या हठकािी द्रर्ििृ स्फोट (bullous eruption) हनमाि होिाि. 
मासंकीलक (condylomata rlata) हे ग दद्वार र् योहनबाह्यिाग याचें आजभबाजभस होिाि. जशा प्रौढािं 
हद्विीयार्स्थेि हपहटका (rash) असिाि. िशा प्रकारच्या हपहटका त्र्चेर्र येिाि. प ष्ट्कळर्ळेा केस हर्रळ 
असिाि. नखे खराब र् खोलगट (paronichia) असिाि. (प्लेट ७५). 
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प्लेट ७५. जातज णफरांगरोगज पुरळ. 

 
नाकाने सूां सूां आवाज करिे (snuffles) : हे लक्षि र्ारंर्ार हदसभन येिे. काही र्ळेा िर हे रोगाचे 

पहहले लक्षि असिे. हफरंगरोग जन्य नासाशोफ (syphilitic rhinitis) म ळे श्वासोच्छार्ास करिे कठीि 
चािे र् रक्िहमहश्रि स्त्रार् र्ाहािो र् त्याम ळे श्वासोच्छर्ासाला र् त्याला पाजण्याला अडथळा होिो 
(nursing), िान्ह्या बालकाच्या नाकािभन र्ाहिारा स्त्रार् औषधापचाराने लौकर बरा झाला नाही िर या 
रोगाचा संशय घ्यार्यास पाहहजे. 

 
पंड िा, सार्वििृ शोथ (generalized oedema) होण्याचा संिर् असिो. हाडािं हर्कृहि होिे-

अस्स्थ-उपास्स्थशोफ (osteochondritis) हा प ष्ट्कळ र्ळेा होिो, र् क्ष-हकरि फोटोने सहज हदसभन येिे. 
हाडाची ज्याहठकािी र्ाढ व्हार्याची िो िागच हर्काहरि होिो. हर्शषेिः लाबं हाडे हर्काहरि होिाि-
अस्थार्रिशोफही (periostitis) हदसभन येिो. काहीर्ळेा अंग लीशोफ होिो (dactylitis) हा हर्कार याच 
हाडाचं्या यक्ष्मज हर्कारापासभन (tuberculous dactylitis) हनराळा ओळखला पाहहजे. यक्ष्मज हर्काराि 
हाडाचा नाश होिो र् काहीर्ळेा िगंदरही पडिे, (fistula formation). (प्लेट ७६). 
 

 
प्लेट ७६. णफरांगरोगज अणधवधशशोफ. 

 
जातज णफरांग रोगाच्या सुरवातीला होिारी व्यांगे (stigmata of early congenital syphilis) : 

नासार्मिम ळे (rhinitis) नाकाच्या हाडाचं्या र्ाढीला अडथळा होिो र् त्याम ळे नाकाचा र्ासा र्र उचलला 
जाि नाही र् मग नाक खोहगराच्या आकाराचे” होिे, पयाि नाहसका (saddle nose) हणिन् सन दाांत 
(Hutchinson’s teeth) : – कायमचे दािं बाहेर येण्यापभर्ीच िे हर्काहरि होिाि. प ढे मधले पटाशीचे दािं 
र् काहीर्ळेा बाहेरचे पटाशीचे दािं उमटि असिाना त्यार्र एक खाचं हदसभन येिे (show notching). दािं 
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स टेस टे असभन, त्याचंा िळाचा िाग रंूद असभन र्र हनम ळिे होि गेलेले असिाि. दाढा या घ मटाच्या 
आकाराच्या” असभन, त्यार्रील एन्यॅमल फार पािळ असिे. िोंड र् ग दद्वार याचें िोंर्िीचाकाच्या रव्या 
प्रमािे व्रि (radiating scars) हदसभन येिाि. (प्लेट ७७). 
 

 
प्लेट ७७. जातज णफरांगरोग. यात पयािनाणसका, अांतरालीय स्वच्ि पटलशोफ आणि मुिकोिािे णठकािी णवदर 

(Rhagades) णदसून येत आहेत. 
 
जातज णफरांग रोगािी उणशरा णदसून येिारी लक्षिे (Manifestations of late congenital 

syphilis) : जािज हफरंगरोगाि र्याच्या द सऱ्या र्षानंिर पि प ष्ट्कळर्ळेा पाचव्या र्षानंिर अंिराली 
पारदशीपटलशोफ (interstitial keratitis) होिो. पारदशी पटल (cornea) हनस्िेज र् ध कट (dull and 
hazy) होिे. काही आठर्ड्यानंिर त्याहठकािी नर्ीन रक्ि र्ाहहन्या हनमाि होिाि र्ाहहकार्धवन 
(vascularigation) र् ज्यार्ळेी या कमी होिाि, त्यार्ळेी पाठीमागे अपारदशवक डाग (patches of 
opacity) हशल्लक राहािाि. प ष्ट्कळर्ळेा उलटण्याचा सिंर् असिो. दोन्हीही डोळे हर्काहरि होिाि, पि 
स रर्ािीला ज्यामानाने डोळे हर्काहरि होिाि, त्या मानाने दृहष्ट िेर्ढी अधभ होि नाही. 

 
मस्स्तकािा णफरांग रोग (Neuro-syphilis) : याम ळे पक्षाघाि (hemiplegia) ककर्ा चि रंगघाि 

(quadriplegia) होिो. ब हद्धमादं्य येिे, र्ािीि दोष हनमाि होिाि, स्मरिशस्क्िचा ऱ्हास र्गैरे लक्षिे 
हदसभन येिाि. 

 
हाडे व साांधे याांत होिारे फरक (Bone and joint changes) : क्लडन साधें (clutton’s joints) 

सामान्यिः ग डघ्याच्या साधं्याि पािी िरिे, पि िो र्देनारहहि असिो जलमिृ सहंधरोग 
(hadrarthrosis). अस्थार्रिशोफ अस्स्थशोफ र् गमाटा होिाि र् प ष्ट्कळ र्ळेा अंत जवहघका हाड (tibia) 
यानंी हर्कारीि होिे. 

 
नाक, घसा र् मृद िाल  या स्थानी गमाटा होिाि र् त्या स्थानी प ढे हछदे्र पडिे. यौर्नाच्या स मारास 

दोन्ही अंिरकिव हर्काहरि झाल्याम ळे बहहरेपिा येिो र् दृहष्ट मज्जािंिभच्या कृशिेम ळे अधंत्र् येिे. 
 
जातज णफरांग रोगािी उणशरा हीिारी व्यांगे (stigmata of late congenital syphilis) : नाकाचा 

पडदा र् मृद िालभ  या हठकािचे गमाटा जरी बरे होऊन गेले, िरी त्या हठकािी पडलेली हछदे्र पाठीमागे 
राहिाि. र्ाकड्या िलर्ारीसारखा पाय हे पभर्ी झालेल्या अस्स्थशोफाचे हचन्ह होय. दृहष्ट मज्जािंिभंची कृशिा 



 

 

अनुक्रमणिका 

र् आठर्ा मज्जािंिभ हर्कारीि झाल्याम ळे बहहरेपिा येिो अंिराली पारदशीपटलशोफ जरी बरा झाला, िरी 
त्या हठकािी हरत्या रक्िर्ाहहन्याचं्या जाळीच्या रूपािं डाग हशल्लक राहािो. 

 
णनदान : िीव्र रोगाि नाकाने सभं सभं करिे, यकृि र् स्प्लहा रृ्हद्ध, हर्हशष्ट प्रकारचे त्र्चेर्रील प रळ 

(typical skin eruption) खंगि जािे, पंड िा र्गैरे र्रून हनदान कठीि नाही. रक्ि िपासल्यासही 
हनहिहि हदसभन येिे. लाबं हाडाचें क्ष-हकरिानंी फोटो घेिल्यासही हफरंग रोग असल्याचे समजभन येिे. 

 
औषधोपिार : पेहनहसलीनचा शोध लागल्यापासभन हफरंग रोगाच्या हचहकत्सेि अमभलाग्र बदल 

झाला आहे. पभर्ी आसवहनक र् हबस्मथ याचंी कमीिकमी ३०।३० इंजेक्शने हदली जाि असि. र् काहीर्ळेा 
िर याही पेक्षा ज्यास्िी द्यार्यास लागि असि. एक असवहनक र् एक हर्स्ममथ याप्रमािे १० इंजेक्शनचा एक 
पहरपाठ (course) या प्रमािे एक महहना सोडभन िीन पहरपाठ हदले जाि असि. हल्ली पेहनहसहलन या 
रोगार्र हजिके प्रिार्ी आहे, हििकाच या असवहनक र् हर्स्मथ या इंजेक्शनाचंा पहरिाम होि असे. पि 
असवनक र् हर्स्मथ याचें म ळे रोग बरा होण्यास लागिारा र्ळे र् याचें होिारे हर्षारी पहरिाम त्यामानाने 
पेहनहसलीन म ळे लागिारा र्ळे र् त्याचे हर्षारी पहरिाम हे अत्यल्प आहेि. त्याप्रमािे पेहनहसलीन 
र्ापरण्याचा आिखी एक फायदा आहे. आई र् मभल याचं्यािील हफरंग रोग फार कमी कालाि बरा होिो. 
हेही हदसभन आले आहे की जरी पेहनहसलीन गिारपिाच्या द सऱ्या अध्याि हदले िरीही त्याचा फार चागंला 
पहरिाम होिो. जरी प ष्ट्कळाचं्या म्हिण्याप्रमािे परि परि पेहनहसलीन देण्याची जरूरी नाही, िरी 
हमळालेला अन िर् जमेस धरिा एका पाठोपाठच्या गरोदरपिाि हिसऱ्या िे पाचंव्या महहन्यि 
पेहनहसलीनचा पहरपाठ देिे चागंले. ज्या हठकािी रो्याच्या प्रगिीर्र दर महहना लक्ष ठेर्िे शक्य असिे 
अशा हठकािी पेहनहसहलनचा उपयोग करिे चागंले.  

 
ऑहरओमायहसन, क्लोरोमायहसहटन, र् टेरामायहसन हे या जंिभंना मारक ठरिाि. पि मि देण्या 

एर्ढा त्याचंा अजभन उपयोग केला गेला नाही. 
  
प्रौिाांना णफरांग रोग झाला असल्वयास : पेहनहसलीन हनरहनराळ्या प्रकारे देिा येिे. जर पेहनहसलीन 

सोहडयम हक्रस्टलाईनचा उपयोग करार्याचा असेल िर दर िीन िासानंी हदर्सरात्र अशी ६०,००० 
य हनटची एकंदर ९० इंजेक्शनें द्यार्ी. अशा रीिीने हदल्यास ससंगाचा नाश होण्यास ज्या प्रमािाि 
पेहनहसलीन रक्िािं असार्यास लागिो, त्या प्रमािाि सिि राहिे. पेहनहसलीन ॲल्य हमहनयम मोनोस्स्टहरट 
(P. A. M.) याचा र्ापर फार मोठ्या प्रमािार्र करिाि. याचंी रोज २ सी. सी. चे (६ लाख य हनट) 
इंजेक्शन १० हदर्स देिाि. 

  
जािज हफरंगरोगाि जर मभल सहा महहन्यापेक्षा लहान असेल, िर खालील प्रमािे पेहनहसलीन 

द्यार्.े म लाच्या दर एक पौंड र्जनाला २ लाख य हनट पेहनहसलीन या प्रमािे येिाऱ्या हक्रस्टलाइन 
पेहनहसलीन सोहडयम जी चे १२० सारखे िाग पाडभन एकेक िाग दर िीन िासाना इजेंक्शन द्यार् ेककर्ा जर 
(पी. ए. एम्.) द्यार्याचे असेल िर रोज ३,००,००० य हनट याप्रमािे १० हदर्स द्यार्.े जर म लाचे र्य 
ज्यास्ि असेल िर प्रौढ मािसाएर्ढी मात्रा द्यार्ी. 

 
टेरासायस्क्लन : ज्या रो्यानंा पेहनहसलीनची अलजी असिे अशा रो्यानंा टेरासायस्क्लन द्यार्.े 

२५० हम. गॅ्रमच्या िीन कॅप्सभल, याप्रमािे दर ६िासानंी ३०-४० गॅ्रम मात्रा होईपयिंि द्याव्या.  
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रोगाची अर्स्था जलीय प्रोकेन पेहनहसलीन पाम बेन्झेहथन पेहनहसलीन 
हफरंग रोग प्रथमार्स्था ४·८ मेगा य हनट 

(६००,००० य हनट रोज, 
असे ८ हदर्स.) 

४·८ मेगाय हनट (पहहले 
इंजे- इंजेक्शन २·४ मेगा 
य हनटचे. नंिरची २ 
इंजेक्शनें प्रत्येकी १·२ मेगा 
य हनटचे. ३ हदर्साचं्या 
अंिराने) 

२·४ मेगा य हनटचे एकच 
इंजेक्शन. 

हद्विीयार्स्था र्रील प्रमािे र्रील प्रमािे र्रील प्रमािे. 
गप्ि हफरंग रोग र्रील प्रमािे र्रील प्रमािे जर प्रमस्स्िष्ट्कमेरु िरल 

अहर्कृि असेल, िर र्रील 
प्रमािे. जर हर्कृि असेल 
ककर्ा िपासलेले नसेल िर 
४·८ मेगा य हनट द्यार्े. 
(पहहल्या हदर्शी २·४ मेगा 
य हनट  आहि ७ 
हदर्सानंिर परि िेर्ढेच.) 

अलक्षिी चेिा हफरंग रोग ६·०-९·०मेगा य हनट (रोज 
६००,००० य हनट असे १० 
िे १५ हदर्स). 

६·०-९·०मेगा य हनट. १·२ 
मेगा य हनट दर ३ हदर्सानी 
म्हिजे ५-८ इंजेक्शनें. 

६·०-९·० मेगा य हनट (३·० 
दशलक्ष य हनट दर ७ 
हदर्सानंी. 

लक्षिय क्ि चेिा हफरंग 
रोग 

र्रील प्रमािे र्रील प्रमािे र्रील प्रमािे. 

हर्लंहबि गमाजन्म हफरंगा 
रोग 

र्रील प्रमािे र्रील प्रमािे र्रील प्रमािे. 

हृदर्ाहहका हफरंग रोग र्रील प्रमािे र्रील प्रमािे र्रील प्रमािे. 
जािज हफरंग रोग–    
२ र्षे र्याच्या खाली शरीराच्या र्जनाच्या दर 

हकलो गॅ्रम र्जनाला 
१००,००० य हनट हर्िागभन 
रोज १० हदर्स द्यार्े. 

— शहरराच्या र्जनाच्या दर 
हकलो गॅ्रमला ५०,००० 
य हनट एकदाच द्यार्े. 

२ र्षे र्याच्यार्रील पि, 
७० पौंडापेक्षा खाली. 

र्रील प्रमािे पि संपभिव 
मात्रा ३,०००,००० 
य हनटच्या र्र जािा कामा 
नये. 

— र्रील प्रमािे. 

य नायटेड स्टेटस् च्या स्र्ास्र्थय, हशक्षि, आहि कल्याि हर्िागाने हफरंग रोगाच्या पेहनहसलीन हचहकत्सेची सभची. 
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प्रकनि २६ व े
 

उपदांश, इतर रणतरोग व त्विा णवकार 
(Chancroid, other Venereal Affection and skin condition) 

 
उपदांश  

 
(chancroid) : हा एक रहिरोग असभन, िो ‘हहमोहफल  स ड के्र” (Haumophilus decreyi) या 

जंिभम ळे होिो. हा रोग सामान्य पिे गरीब रो्यािं ज्यास्ि प्रमािाि हदसभन येिो, र् अश्वेिजािीि 
(coloured races) याचे ज्यास्ि प्रमाि हदसभन येिे. हस्त्रयापेंक्षा प रुषािं याचे ज्यास्ि प्रमाि असिे, र् 
त्याम ळे हस्त्रयानंा लक्षि रहहि जंिभ र्ाहक (asymptomatic carriers) ही संज्ञा लागभ पडिे. एका व्रिािभन 
लस बाहेर पडभन त्याने द सरे व्रि हनमाि होिाि (auto-inoculation) र् एकापेक्षा ज्यास्ि व्रि हदसभन 
येिाि. 

 
या रोगाचा जंिभ हहमोहफलस ड के्रई - हा ग्राम धनी स्रेप्टोबॅहसलस जंिभ (gram-positive strepto-

bacillus) असभन, िो अख ड, जाड, र् दोन्ही टोंके रंगिारा र् लहान साखळ्या ं बनहर्ण्याकडे प्ररृ्हत्त 
असलेला असा जंिभ आहे. या बरोबर इिरही प ष्ट्कळ जािीचे जंिभ फार प्रमािाि असल्याम ळे िो व्रिाि 
सापंडिे फार कठीि असिे पि िो व्रिाच्या खालच्या िागापासभन ककर्ा त्या व्रिाच्या आंि र्ळलेल्या 
कडाचें हठकािी हमळभ शकिो. 

 
णनदान : या रोगाचा जंिभ हदसिे, त्याची लक्षिे र् आयटी-रीस्न्स्टर  ना (Ito-reenstierna) कसोटी 

यार्रून हनदान करिा येिे. व्रिानंिर १० िे १४ हदर्स ‘बद’ (bubo) असेल, िर या कसोटीचो हनहिहि 
हमळिेच. या कसोटीची आिखी महत्र्ाची गोष्ट म्हिजे जर एकाद्याला हा रोग एकदा झाला, िर त्याच्या 
सबंध आय ष्ट्य िर या कसोटीची हनहिहि हमळिे. या रोगाबरोबर हफरंग रोग नाहीना हे पहाण्याकहरिा 
अंधके्षत्रप्रदीस्प्ि कसोटी प ष्ट्कळर्ळेा पहार्यास पाहहजे. कारि प ष्ट्कळ रो्यािं हमश्र संसगव असिो, र् अशा 
रो्यािं स रर्ािीला उपदंशाची लक्षिे हदसि असली, िरी प ढे हफरंग रोगाची हचन्हे हदसभन येण्याचा सिंर् 
असिोच जर हे ध्यानाि ठेर्ले नाही िर प ष्ट्कळ र्ळेा चभक होण्याचा संिर् असिो. 

 
लक्षिें : संिोगानंिर ३ िे ५ हदर्सानंी व्रि हदसभन येिो. स रर्ािीला प ळी होिे, प ढे त्याि पभ िरिो, 

र् िी फ टभन त्याचा खरबरीि व्रि (ragged ulcer) बनिो. या व्रिाच्या कडा आिं र्ळलेल्या असभन, त्याचा 
िळ घािेरडा करड्या रंगाचा असिो. व्रिाचे हठकािी फारच थोडा जाडपिा असभन िो सदाहशोफजन्य 
शोथाम ळे (inflammatory oedema) येिो. व्रिािभन सहज रक्िस्त्रार् होिो. र् जर िो व्रि हािाळला िर 
फार र्देना होिाि. व्रि एक ककर्ा अधीकही असिाि. हस्त्रयािं हा व्रि िगोष्ठ, योहनकलग (clitoris) र् 
ग दद्वाराच्या आजभबाजभस म ख्यिः हदसभन येिो. फार क्वहचि र्ळेा िो ग्रीर्ा र् म त्रप्रसेकाच्या िोंडार्र ककर्ा 
त्याच्या आिंही असिो. हा व्रि प ढे प ढे र्ाढि जािो ककर्ा त्याचीच लस लागभनही र्ाढिो. जर रो्यार्र 
उपचार केला गेला नाही िर जाघेंि ‘बद’ हनमाि होिो. स रर्ािीला िो कठीि, पीडनाक्षम (tender) र् 
र्देनाय क्ि असिो. प ढे त्याि पभयोत्िर् होऊन िरंग - प्रिीिी हमळिे, त्यार्रील त्र्चा लाल असभन, 
हालचाल झाल्यास र्देना होिाि, र् हाि लार्ल्यास पीडनाक्षम असल्याचे समजभन येिे. बद फ टभन जाघेंि 
खरबरीि व्रि पडिो, र् त्याच्या कडा आिं र्ळलेल्या असिाि. 
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औषधोपिार : सल्फोनमाइडचा या रोगार्र फार चागंला उपयोग होिो. सल्फथायझॉल ककर्ा 
सल्फडायहझन, कोििेही र्ापरले िरी हििकाच चागंला पहरिाम होिो. दोन र्ड्या हदर्सािंभन िीन िे 
चारर्ळेा अशा ७ िे ८ हदर्स द्याव्या. याबरोबर फार प्रमािाि पािी ककर्ा अल्कलाइन हमक््चर द्यार्यास 
पाहहजे. हफरंग रोग नाही हे ठरे पयिंि व्रिार्र न सत्या नॉमवल सलाईनची पट्टी बांधार्ी प ढे सल्फानमाइड 
पार्डर ककर्ा एकादे जंि नाशक मलम लार्ार्.े 

 
इतर औषधें : स्रेप्टोमायहसन रोज १ िे ३ गॅ्रम, पि हर्िागभन स्नायभमधभन ५ हदर्स द्यार्.े 

टेरासायस्क्लन, क्लोरमफेहनकॉल आहि एहरथ्रोमायहसन, २५० िे ५०० हम. गॅ्रम, हदर्सािभन चार र्ळेा, असे 
चार िे सहा हदर्स द्यार्.े सल्फोनोमाइड हशर्ाय या इिर सर्व औषधामं ळे हफरंग रोग झाकंला जािो आहि 
त्याम ळे िो नाही असे ठरल्यानंिरच या औषधाचंा उपयोग करार्ा. 

 
वांक्षि कणिकागुल्वम 

(Granuloma Inguinale) 
 
र्कं्षि कहिकाग ल्म याला रणतज कणिकागुल्वम’ असेही म्हििाि. हा रोग हर्शषेिः अश्वेि जमािीि 

(coloured races) हदसभन येिो र् प ष्ट्कळर्ळेा दहक्षि कहद स्थानाि हदसभन येिो. हा रहिरोग आहे याबद्दल 
काही लोकाचं्या मनाि दाट शकंा आहे. कारि संिोगािील द सऱ्या व्यस्क्िला प ष्ट्कळ र्ळेा हा होिही नाही. 
हस्त्रयापेंक्षा प रुषािं हा ज्यास्ि प्रमािाि हदसभन येिो. 

 
या रोगाचा जंिभ ‘डोनोव्हेणनआ गॅ्रन्युलोमेणटस’ (Donovania granulomatis), हा डोनोव्हन या 

शास्त्रज्ञाने शोधभन काढला. हे जंिभ अंड्याच्या आकाराचे असभन ग्रामऋिी असिाि. हे जंिभ राईट हजम्सा 
(Wright’s Geimsa) ककर्ा हसल्व्हर द्रार्ानंी रंगिाि. याचंी टोंके ज्यास्ि रंगिाि र् त्याम ळे िे ‘सेफ्टी हपन’ 
सारखे हदसिाि. 

 
णनदान : व्रिाच्या खरर्डीि (scrapings) ककर्ा त्याचा छेद घेऊन िपासल्यास त्याि हे जंिभ 

हदसण्यार्र हनदान अर्लंबभन असिे. छेद घेिाना व्रिाच्या : कडेचा छेद घ्यार्ा. अदीप्ि क्षत्र र् रक्ि िपासभन 
हफरंग रोग नाही हे ठरहर्िे महत्र्ाचे आहे. या जंिभंची अडं्याच्या हपर्ळ्या बलकार्र मशागि करिाि. पभरक 
बंधन कसोटी र्र्मिली आहे, परंि  िी हििकीशी खात्रीची नाही. (प्लेट ७८). 
 

 
प्लेट ७८. गॅ्रन्युलोमा इांग्वनेल 
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लक्षिें : एक िे चार आठर्ड्याच्या अहधशयन कालानंिर, जननेंहद्रयार्र ककर्ा त्याच्या आजभबाजभस 
घट्टसर प ळी (indurated papule), गाठं, ककर्ा स्फोहटका (Vesicle) हनमाि होिे. ही फ टभन याचा व्रि 
बनिो. िो लाल, उंचार्लेला असभन, हर्शषेिः त्याच्या कडाचं्या हठकािी उद िेद (Vegetations) हनमाि 
होिाि. िो बाजभला पसरून र्ाढिो ककर्ा त्याचीच लस बाजभला लागभन (auto-inoculation) र्ाढिो. 
सामान्यिः रसर्ाहहन्या हर्काहरि होि नाहीि., जाघेंच्या स्थानी उपत्र्चेि अंिरिरि (subentaneous 
infiltrations) होिे. त्याला ‘कभ ट बद’ (pseudo-buboes) म्हििाि. हे फ टभन त्याचें असेच व्रि पडिाि. 
हस्त्रयािं िगोष्ठ, योहनबाह्य िाग, हर्टप, र् ग दद्वाराचा िाग हर्काहरि होिो. या हर्काहरि िागाचे हठकािी 
सहज रक्िस्त्रार् होिो. हे हळभहळभ पसरिाि र् त्याला काही आठर्डे, महहने ककर्ा र्षहेी लागिाि. न 
उपचार केलेल्या रो्यािं हे व्रि काही महहन्यानंिर आपोआप बरे व्हार्यास लागिाि. हर्काहरि बाजभर्र 
फार मोठ्या प्रमािार्र व्रिर्स्िभ (much scaring) हदसभन येिे. गरोदरपिाि रोगाला जोर चढिो 
(aggravated), द सरेही आिखी काही जंिभ या व्रिाि हशरल्यास द गिंहधय क्ि स्त्रार् हनमाि होिो. ज्या र्ळेी 
व्रि बरा होिो, त्यार्ळेी हनमाि होिारी व्रिर्स्ि  (scar) आर्ळ (atrophic) र् रंगजद्रव्यहीन (hypo-
pigmented) असिे ककर्ा रृ्हद्धगि (hypertropic-keloidal) असिे. काहीि याचे रूपािंर मारक अब वदाि 
होिे (malignancy). 

 
औषधोपिार : ॲहरओमायहसन, टेरामायहसन, क्लोरोमायहसहटन र् डाय हैड्रोस्रपे्टोमायहसन ही 

रामबाि औषधे होि. ऑहरओमायहसन, क्लोरोमायहसहटन, ककर्ा टेरामायहसन याचं्या दोन कॅप्सभल 
हदर्सािभन चार र्ळेा १० िे १४ हदर्स द्याव्या. जर स्रेप्टोमायहसन द्यार्याचे असेल िर १ गॅ्रम हदर्सािभन 
चारर्ळेा असे पाच हदर्स द्यार्.े 

 
पभर्ी र्ापरण्याि येि असलेले अँहटमनी हल्ली कोिीही र्ापरीि नाहीि. कारि हल्ली र्ापरण्याि येि 

असलेली ॲस्न्टबायॉहटक ही ज्यास्ि पहरिामकारक असभन, त्यामानाने र्ाईट पहरिामही फारच थोडे 
होिाि. 

 
रणतज लणस्त्रकाकणिकागुल्वम 

(Lymphogranuloma Venerum) 
 
हा रहिरोग हर्षाि म ळे होिो. जरी हा रोग म ख्यिः क्राहंिर्ृत्ताि हदसभन येि असला िरी जगिर 

काही प्रमािाि िरी हदसभन येिो. हा काहयक रोग (systemic disease), असभन त्याची हर्हर्ध लक्षिें र् 
लक्षिमाहलका हदसभन येिाि. जरी या हर्हर्ध लक्षिमाहलकाचंी, रहिरोग िज्ञानंा माहहिी होिी, िरी पि या 
हर्हर्ध लक्षिमाहलका काच रोगाच्या हनदशवक आहेि, हे काही र्षांपभर्ीच मानण्याि आले. हा हर्षाि , 
व्रिािंील ककर्ा लहसकागं्रथीिील एक कें द्रक पेशीि (mononuclear) असिो. रक्ि र् प्रमस्स्िष्ट्कमेरुिरल 
यािही हा हर्षाि  असल्याचे हसद्ध झाले आहे. 

 
णनदान : १. परे प्रतीणक्रया (Frei Reaction) : या रोगाकरिा ं ही हर्शषे कसोटी होय. याि 

र्ापरण्या येिारे प्रहिजन, हे हा रोग झालेल्या रो्याच्या ‘बद’ मधील हनजिंि क केलेल्या प र्ापासभन 
हमळिाि. या सारखे प्रहिजन, संसगव झालेल्या मभषक मेंदभपासभन हनर्ममले गेले, परंि  अहलकडे स्स्क्वब 
प्रयोगशाळेने हनर्ममलेला प्रहिजना अंड्याच्या हपर्ळ्या बलकापासभन बनहर्ला. िो लाय ग्रनम् (Lygranum) 
या नार्ाने ओळखला जािो. अगदी लहान प्रमािाि (०·१ - ०·२ सी. सी) या प्रहिजनाचे इजेंक्शन त्र्चेि 
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देऊन, ही कसोटी करिाि. जर हनहिहि असेल, िर इंजेक्शन हदलेल्या हठकािी, एक दृढीिभि प ळी 
(indurated papule) येिे, आहि हिच्या िोंर् िालचा िाग लाल होिो. ही प ळी ७-८ हदर्स राहािे. द सऱ्या 
हािार्र त्याच हठकािी हनयंत्रि इंजेक्शन (control injection) द्यार्यास पाहहजे. ही हनहिहि व्रि 
आल्यापासभन १४ हदर्सानंंिर हमळिे आहि िी आय ष्ट्यिर राहािे. अदीप्िके्षत्र (dark-ground) कसोटी 
आहि रक्ि िपासिीने हफरंग रोग नाही हे ठरर्ार्यास पाहहजे. 

 
२. पूरक बांधन स्क्रीन कसोटी : (complement Fixation Screen test) बद हनमाि झाल्यापासभन 

३-६ आठर्ड्याि, ही कसोटी कमाल हनहिहििेपर (maximum positivity) पोहोचिे. ४० ि १ ककर्ा 
त्यापेक्षा ज्यास्ि असिाऱ्या सीरम िन किािंील पाठ्याकं (readings) हनियात्मक (positive) धरले 
जािाि. याच गटािील इिर हर्षाि  रोगाचं्या रो्यािं, त्र्चा आहि स्क्रीन कसोटी अशा दोहोंना क्रास 
हनहिहििा असण्याची शक्यिा असिे. 

 
३. जीवोणतपरीक्षा (Biopsy) : ऊिकीय हनष्ट्कषव हे हनहिि नसिाि. परंि  द दवम रोग नाही, हे 

ठरहर्ण्याकरिा जननागंी व्रिार्रील (genital ulcer) केलेल्या जीर्ोहिपरीके्षर्रून, काहीर्ळेा रोगाचे 
हनदान होिे. 

 
लक्षिें : साधारिपिे अहधशयन काल हा ७ िे १४ हदर्साचंा असिो. जननेंहद्रयार्र एक प ळी ककर्ा 

फोड येिो. काहीर्ळेा िो इिका लहान असिो की प ष्ट्कळ र्ळेा िो समजभन ही येि नाही. प ढे १४ िे २८ 
हदर्सानंंिर जाघेंिील लहसकागं्रथींची रृ्हद्ध होिे. स रर्ािीला त्या स ट्यास ट्या असभन, र्देना रहहि 
असिाि, पि प ढे त्या एकामेकासं हचकटिाि र् त्याि थोड्या र्देना व्हार्यास लागिाि. आिखी काही 
हदर्सानंी या गं्रथीर्रील त्र्चा लाल हदसार्यास लागिे. र् नंिर काळसर होिे र् खालील गं्रथींना हचकटिे. 
यार्ळेी या गं्रथीि प ष्ट्कळ हठकािी मऊपिा यार्यास लागिो. नंिर गं्रथी फ टन त्यािभन पाण्यासारखा पािळ 
पभ र्ाहािो. 

 
दोन्ही जाघेंिील गं्रथी हर्काहरि होिाि पि हस्त्रयािं असा प्रकार क्वहचिच हदसभन येिो. हस्त्रयािं 

योहन र् ग्रीर्ा या हठकािचा रस र्ाहभन नेिाऱ्या रसगं्रथी उपग दाचे बाजभला असिाि. या हर्काहरि झाल्यास. 
अन गामी म्हिभन (sequela) प ष्ट्कळ हस्त्रयािं उपग दसंकोच होिो (stricture of the rectum). हा संकोच 
ग दाच्या कडेजर्ळ (anal margin) स रू होऊन दोन िीन इंच उपग दाि हशरिो. न सत्या रसगं्रथीच 
हर्काहरि होिाि असे नव्हे िर रसर्ाहहन्याही हर्काहरि होिाि. हस्त्रयािं याम ळे योहनबाह्य िागाचा श्लीपद 
रोग (elephantiasis of the vulva) होिो. याला सव्रििगशोफ (esthiomene) म्हििाि. ग दार्र व्रि 
ककर्ा सनाल गाठंी (pedunculated tags) हदसभन येिाि. थंडी िरून िाप. संहधशोफ (arthritis), गाठाळ 
त्र्ग्रस्क्िमा र्गैरे लक्षिे हदसिाि. 

 
औषधोपिार : २५० हम. गॅ्रम ऑहरओमायहसन हदर्सािभन ६ िे ८ र्ळेा एक िे दोन आठर्डे हदल्यास 

रोग बरा होिो. शहरराि उष्ट्ििा हनमाि करण्याच्या उपचारा बरोबर ज्र्र हचहकत्सा (pyretotherapy) 
सल्फनमाइडचा उपयोग केल्यास हििकाच चागला उपयोग होिो. पि या उपचारा कहरिा रो्याला 
हॉस्स्पटलमध्ये ठेर्िे चागंले. िाप आिण्याकहरिा ‘टी. ए. बी.’ व्हॅस्क्सनचा उपयोग करिाि. स रर्ािीला 
हशरेिभन २५ दशलक्ष जंिभ देिाि. एक हदर्स आड मात्रा द प्पट करिाि. अशा रीिीने पाचं िे सहा इजेंक्शन 
देिाि. अगदीच अशक्ि लोकािं या प्रकारचा उपचार करू नये. या िाप आिण्याच्या औषधोपचारा बरोबर 
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सल्फनमाइड देिाि. सल्फथाय झॉल १ गॅ्रम दर ६ िासानंी द्यार्.े हे औषध िाप आिण्याची हक्रया थाबंहर्ल्या 
नंिर चालभ ठेर्ार्यास हरकि नाही. याबरोबर िरपभर प्रमािाि पािी ककर्ा अल्कलाईन हमक्िर द्यार्.े 
स रर्ािीलाच, श्लीपद होण्यापभर्ी ककर्ा उपग द सकंोच होण्यापभर्ी जर औषधोपचार केला गेला िर रोग 
पभिवपिे बरा होिो. 

 
जर बद मध्ये िरंग प्रिीहि हदसभन आली िर आिील पभ हसकरजने काढभन टाकार्ा. श्लीपदार्र 

शस्त्रहक्रयेचा उपचार करार्ा. हा उपग द संकोचार्र, प्रथम अन षंगी संसगार्र (secondary infection) 
उपचार करून मग, हर्स्िारकाचंा (dilators) उपयोग करून उपग द हर्स्िार करार्ा. काहींच्या 
म्हिण्याप्रमािे अहँटमनीचा उपयोग करिे चागंले. हे फॅन्टोहरन ककर्ा फॉव हदन र्ा ॲस्न्थओमहँलन याचंी 
आठर्ड्यािभन दोन िे िीन इजेंक्शने याप्रमािे साधारििः २० इंजेक्शन देिाि. 

 
जननेंणद्रयाच्या आजूबाजूस होिारे इतर काांहीं णवकार 

(Other conditions occurring about The Genitatia) 
 

काँणडलोमाटा अक्युणमनेटा (Condilomata Acuminata) : हा हर्षािभम ळे होिो. जरी खऱ्या अथाने 
हा रहिरोग नाही, िरी िो प ष्ट्कळा ंर्ळेा रहिरोग झालेल्या व्यस्क्िपासभन हमळिो. कमी अहधक आकाराच्या र् 
टोंकदार िागानंी बनलेली र्ाढ (acuminate growth) असभन िी सामान्यिः योहनबाह्य िागार्र असिे. पि 
काहीर्ळेा ग दद्वारापयिंि ही पसरिे. 

 
यापासभन द गिंहधय क्ि स्त्रार् होि असिो. शहरराि इिर हठकािी हदसभन येिाऱ्या अहधमासं (marts) 

सारखीच याचीही संप्रास्प्ि असिे. फरक एर्ढाच की यार्र अंिःत्र्चेचे आर्रि असभन, िे ग लाबी रंगाचे 
असिाि र् जोराने हािाळल्यास त्यापासभन रक्िस्त्रार् होिो. िे काँहडलोमाटा लाटा पासभन हनराळे दाखहर्ले 
पाहहजेि. काँहडलोमाटा लाटा हे हफरंग रोगाम ळे होिाि र् िे त्याच िागाि हदसभन येिाि. 

 
णिणकत्सा : हे चामखीळ स्र्च्छ करून त्यार्र कटचर बेंझोइन को. मध्ये. पोडोफायलम 

(podophyllum) पार्डरचा २५ टके्क बनहर्ला द्रार् काळजी पभर्वक लार्ार्ा. रो्याला, हा लार्लेला द्रार् 
सहा िासा नंिर ध र्भन काढार्यास सागंार्ा, र् सर्व शोफ कमी झाल्यार्र परि द्रार् लार्ण्याकहरिा 
यार्यास सागंार्.े जर हे चामखीळ फार प्रमािाि असिील िर हर्द्य ि दाहकमाने काढभन-टाकार्यास 
पाहहजेि. 

 
जननेंणद्रयावरील पणरसपश (Herpes Genitalis) : या ही हर्षािभम ळे होिाि. र् त्याचे हचरकाहरत्र् र् 

हचहकत्सा अहनहिि आहे. याची स रर्ाि एका लहान सर लाल डागाने होिे. र् त्या हठकायी आग होिे. 
चोहर्स िासाि त्या स्थानी हपहटका हनमाि होिाि. घासल्या गेल्याम ळे या पीहटका नाहहशा होिाि र् त्या 
हठकािी व्रि बनिो. त्या व्रिाचा िळ जाळीदार (cribriform) असभन त्याची कडा बह चहक्रि (poly cyclic) 
असिे. जन्ि नाशक औषधानंी हा व्रि चटकन बरा होिो, पि परि परि उद िर्ण्याचा संिर् असिो. 

 
णिणकत्सा : आठर्ड्यािभन एकदा या प्रमािे ८ िे १० आठर्डे देर्ींची लस टोंचल्यास रोग बरा 

होिो. व्रिार्र सल्फनोमाइडची पार्डर लार्ार्ी ककर्ा एकाद्या अहंटबायॉहटकाचे मलम लार्ार्.े 
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णलिेन प्लॅनस (Lichen Planus) : या प्रकारच्या प ळ्या जननेंहद्रयाच्या आजभबाजभस उगर्िाि. 
त्र्चेर्र या प ळ्या जािंळ्या रंगाच्या हदर्िाि. त्या ग ळग ळीि र् चकाहकि हदसिाि. ज न्या प ळ्या या 
काळसर रंगाच्या असभन, त्यार्र काही खर्ले हदसभन येिाि. योहनबाह्यिागाच्या आि असिाऱ्या प ळ्या 
हनळसर रंगाच्या असिाि ककर्ा त्या हठकािी पाढंऱ्या रेषा हदसिाि. फार कंड स टिे र् शहररार्र इिरत्रही 
प रळ हदसभन येिो. 

 
णिणकत्सा : याि कंडरोधक (anti-pruritic) मलमाचा उपयोग, पोटाि बी. कॉप्लेक्स द्यार् े र् 

असवहनक ककर्ा हबस्मथ याची इंजेक्शनें द्यार्ी. 
 
िरूज (seabies) : या उठिाऱ्या प रळाला, हर्शषेिः रात्री फार कंड स टिे प ष्ट्कळर्ळेा 

जननेंहद्रयार्र हा प रळ उठिो. िगोष्ट ककर्ा त्याच्या अजभबाजभचा िाग यार्र हदसभन येिारी हर्र्रे 
(burrows) ककर्ा फोड (impetiginized lesions) असल्यास, या हर्र्रािील याचा जंिभ (acarus) 
शोधार्यास पाहहजे. याच बरोबर शहरराि इिरत्रही, उदा. बोटाचं्या बेंचक्यािं, मनगटाच्या प ढच्या बाजभर्र, 
कोपराचे हठकािी, खाकेंि, हनिंब, माडं्या, पाऊल र्गैरे हठकािी खरूज हदसभन येिे. हस्त्रयािं प ष्ट्कळर्ळेा 
स्िनाग्राचे हठकािी खरजेचा संसगव असिो, िर लहान बालकािं, हािापायाचे िळर् ेप ष्ट्कळ र्ळेा हर्काहरि 
होिाि. त्याचप्रमािे चेहरा र् डोके ही हर्काहरि होिे.  

 
णिणकत्सा : २ टके्कडी. डी. टी. चा द्रर्, त्याचबरोबर १० टके्क बेंहझल - बेंझोएट, र् १ टक्का 

बेंझोकेनचा द्रार् लागोपाठ दोन रात्री लार्ल्यास खरूज पभिवपिे बरी होिे. फोडारं्र सल्फोनमाइड ककर्ा 
पेहनहसलीनचे मलम लार्ल्यास फोड बरे होिाि. 

() 
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िांड ८ वा 
 

जननेंणद्रयाांिी सुदम्य अबुशदें 
(Benign Eronithy of Genital Tract) 

 
प्रकरि २७ व े

 
योणनबाह्यभाग व योणन याांिी अबुशदें 

(New growthy of Vulna and Vagina) 
 
ताांतवाबुशद (Fibroma) : हे योहनबाह्य िागाचे, स्थानी सर्वसाधारिपिे हदसभन येिारे असे अब वद 

असभन, िे सामान्यिः सनाल असिे (Pedunculated). काही र्ळेा हा नाल इिका लाबं र् बारीक असिो 
की हे अब वद दोन माडं्यािं लोंबि असलेले हदसिे. सामान्यपिे हे अब वद नाकरगापेक्षा काहीमोठे नसिे. पि 
नोव्हाक याने एका रो्याि अशा प्रकारचे अब वद २६८ पौंड िरल्याचे नमभद करून ठेर्ले आहे. याि 
श्लेष्ट्माब वदजन्य व्यपजनन (myxomatous degeneration) होि असल्याम ळे िे प ष्ट्कळर्ळेा मऊसर असिे. 
िे लक्षिरहहि असभन त्याच्या नालाच्या म ळाशी छेद घेऊन, सहज रीिीने काढभन टाकिा येिे. (प्लेट ७९). 
 

 
प्लेट ७९. योणनबाह्यभागािे ताांतवाबुशज 

 
मेदोबुशद (Lipoma) : हे िािंर्ाब वदा पेक्षा प ष्ट्कळ कमी प्रमािाि हदसभन येिारे असे अब वद असभन, िे 

काहीर्ळेा सनाल असिे. काहीर्ळेा एकाच िगोष्टाि सर्व व्यापृि अशी मेदोब वदसदृश रृ्हद्ध (diffuse 
lipomatus growth) हदसभन येिे. (प्लेट ८०). 
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प्लेट ८०. योणनबाह्यभागािे मेदोबुशग 

 
माांसाबुशद (Myoma) : रज्जभबधंाच्या टोंकाचे (terminal part of the round ligament) मासंाब वद हे 

क्वहचि र्ळेा हदसभन येिे. हे लक्षिरहहि असभन, िे लहान नाकरगापेक्षा मोठे नसिे. याचे नक्की हनदान त्याच्चा 
छेद घेऊन सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासल्यास त्याि हदसभन येिाऱ्या अरेहखि स्नाय िंिभ र्रून (unstriped 
muscle fibres) होिे. 

 
स्नेहकपडािी सद्रवग्रांथी (sebaceous cyst) : ही योहनबाह्य िागाचे हठकािी त्र्चेि, लहानसर, 

र्ाटोळी, या स्र्रूपाि हािाला लागिे. 
 
बाथोणलन ग्रांथीिी सद्रवग्रांथी : या बाद्दलची माहहिी प्रकरि १९ मध्ये हदली आहे. 
  
मूिप्रसेकाग्र माांसाांकुर : (urethral caruncle) : हे प ष्ट्कळ र्ळेा आिवर् हनर्ृहत्त झालेल्या हस्त्रयािं 

हदसभन येिे. हे मभत्रप्रसेकाच्या िोंडाच्या पाठीमागील कििीपासभन हनघिे. िे एकटे, लहानसर, अरृ्न्ि 
(semile) ककर्ा सनाल असे असिे, प ष्ट्कळशा रो्यािं िे शोफजन्य (inflammatory in origin) असिे. पि 
काहीि िी र्ाढ अकं राब वदजन्य, र्ाहहकाब वद (angioma) ककर्ा गं्रर्थयब वद या प्रकारचीही असिे. 

 
शोफजन्य मूिप्रसेकाग्र माांसाांकुर (urethol caruncle of inflammatory origin) पहरमभत्रप्रसेक 

गं्रथींच्या (peri-urethal glands) हचरकारी सदाहशोफाम ळे याचा अच्छादक पेशीजाल (epithelium) हा 
पेशींच्या अनेक िरानंी बनलेला असिो. िे हनस्िेज असभन, त्या हठकािी स्पशव स ग्राहहिा (touch 
sensitivity) हदसभन येिे. सभक्ष्मदशवक यतं्राखाली िपासल्यास पृष्ठिागार्र स्िरीय उपकला (stratified 
epithelium) असभन, खाली असलेला स्रोमा हा कहिका ऊिका सारखा हदसिो (appearance of 
granulation tissue). 

 
अांकुराबूशद सदृश माांसाांकुर (Papillomatous caruncle) : – हे हनस्िेज, चपटे पि अहनयहमि 

आकाराचे उंचर्टे असभन, सभ क्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासल्यास पृष्ठिाग शल्की उपकलेचा असल्याचे हदसभन 
येिे. 

 
बाणहकाबूशदसदृश माांसाांकुर (Angiomatous caruncle) : ही र्ाढ लाल िडक असभन, सामान्यिः 

सनाल असिे, र् िीव्र स्पशवस ग्राहहत्र् असिे. सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासल्यास स्रोमाि प ष्ट्कळ 
रक्िर्ाहहन्या हदसभन येिाि 
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काही मासाकं र हे लक्षिरहहि असिाि र् िे हनत्याच्या परीक्षिाि समजभन येिाि. प ष्ट्कळशा 
रो्यािं र्ारंर्ार मभत्रास होिे र् त्यार्ळेी र्देना होिाि. काही रो्यािं त्याच्या पृष्ठिागापासभन थोडा रक्िस्त्रार् 
होिो. ज्या मासाकं रािं स्पशव स ग्राहहत्र् असिे अशा रो्यािं द ःसंिोग (dyspareunia) असिो. 

 
णिणकत्सा : कापभन काढभन टाकिाि. जर सनाल असेल िर त्याच्या म ळाशी कापभन, त्या म ळार्र 

कॉटरायझेशने करिाि. प ष्ट्कळशा रो्यािं एकदा काढभन टाकल्यार्र परि परि उद्भर्िे, र् त्याम ळे दर 
र्ळेी कापभन काढार्यास पाहहजे ककर्ा कॉटरायझेशन करार्यास पाहहजे. कापलेला ि कडा, त्याि मारक 
अब वद (malignancy) नाहीना हे पाहाण्या कहरिा सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासार्ा. 

 
णपक अबुशद (Pick’s Tumour) : हे गं्रर्थयब वद (adenoma) असभन िे योहनबाह्य िागाच्या गं्रथीपासभन 

हनमाि होिे. हे स्थभल ककर्ा लघ  िगोष्ठार्र लहान, घट्टसर गाठींर्जा हदसभन येिे. याच्या पृष्ठिागार्र सहसा 
व्रि पडि नाही. 

 
सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासल्यास नहलकाचं्या अंिील बाजभस स्िंिाकार पि सभक्ष्म केस नसलेल्या 

(non-ciliated) पेशीच्या थराचे आर्रि असिे. या थराच्या खालच्या बाजभस घन ककर्ा गोलाकार पेशींचे 
प ष्ट्कळ थर असिाि. 

 
या अब वदामं ळे कोििेही लक्षि हदसभन येि नाही, पि काहीर्ळेा जर त्यार्र व्रि पडला असेल िर 

त्यापासभन थोडा रक्िस्त्रार् होिो. 
 
णिणकत्सा : हे अब वद कापभन टाकार्,े पि नंिर रो्याला काही हदर्स िरी नजरेखाली ठेर्ार्यास 

पाहहजे. कारि काही रो्याि या अब वदाचे मारक अब वदािं रूपािंर होिे. 
 

योनीिी अबुशदे 
(Tumours of Vagina) 

 
योनीच्या सद्रव ग्रांथी (vaginal cysts) : या सद्रर् गं्रथी काहीर्ळेा हदसभन येिाि र् या योनीच्या 

प ढच्या बाजभच्या ककर्ा पाठीमागच्या कििीर्र हनमाि होिाि. या गं्रथी लहान आकाराच्या असिाि र् 
क्वहचिच एकादी नाकरगापेक्षा मोठ्या आकाराची असिे. प ष्ट्कळर्ळेा योनीची किि काही हठकािी इिकी 
पािळ होिे की त्यािभन सद्रर् गं्रथीची पारदशवक किि सहज हदसभन येिे. या गं्रथी ज्या िागाि असिील 
त्यार्र संप्रास्प्ि अर्लंबभन असिे. 

 
गाटशनर नणलकेिी सद्रव ग्रांथी (cyst of Gartner’s duct) : – योनीच्या प ढच्या र् बाजभच्या कििीि 

होिाऱ्या सद्रर् गं्रथी या गाटवनर नहलकेि हनमाि होिाि. गाटवनर नहलका हा र्भलफी नहलकेचा अर्शषे 
होय. ही र्भलफी नहलका (Wolffian duct) बीजर्ाहहनी योजनी (mesosalpinx), गिाशयाची बाहेरची 
बाजभ र् योनीची अग्रपाश्वव किि (anterolateral wall) या हठकािाहभन जािे. सामान्यिः ही नहलका नाहहशी 
होिे. पि हिचे काही िाग हशल्लक राहहले िर त्याहठकािी सद्रर् गं्रथी हनमाि होण्याचा संिर् असिो. 
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प ष्ट्कळर्ळेा हो गं्रथी योनीच्या बाहेरच्या कििीच्या खोल िागािभन आि पसरिे र् अशा र्ळेी िी 
लाबंट आकाराची असिे. िी काढभन टाकिाना फार काळजी घ्यार्यास पाहहजे. कारि मभत्रर्ाहक र् 
गिाशयाच्या रक्िर्ाहहन्या त्याच्या जर्ळ असिाि. नैहमहत्तक परीके्षि प ष्ट्कळर्ळेा याचेम ळे बस्स्िपाि 
(cystocele.) आहे असा गैरसमज होिो. (प्लेट ८१). 
 

 
प्लेट ८१. योणन कभतींतील सद्रवग्रांथी 

 
योनी अांतर्धवष्ट सद्रव ग्रांथी (Vaginal inclusion cyst) : योनीच्या खालच्या एक िृिीयाशं िागाच्या 

पाठीमागच्या ककर्ा पि-पाश्धव कििीि होिारी सद्रर् गं्रथी, योनीचा फाटलेला िाग हशर्ीि असिाना 
योनीच्या अंिःत्र्चेचे लहान ि कडे पृष्ठिागाच्या आि दडले गेल्याम ळे होिाि. या प्रकारच्या सद्रर् गं्रथी 
साधारिपिे गोटीच्या गाकाराच्या असभन, त्या प ष्ट्कळर्ळेा एकापेक्षा ज्यास्ि असिाि. 

 
हायडॅणटड सद्रव ग्रांथी (Hydatid cysts) : –योनींि क्वहचि होिारी अशी ही गं्रथी असभन, योनीि 

एहकनोकॉकस (echinococcus) जंिभच्या र्साहिी हनमाि झाल्याम ळें  होिाि. 
 
घन अबुशदें (Solid tumours) : योनीची घन अब िंदें ही क्वहचि हदसभन येिाि. िी लहान असभन 

योनीच्या खालच्या िागाि असिाि. के. ई. एम्. हॉस्स्पटलमध्ये योनीच्या िािंर्ाब वद र् र्ाहहकाबभवद (fibrom 
and angioma) याचं्या एकेकच रो्याची नोंद आहे. िािंर्ाब वदाच्या रो्यािं, त्या ग ठळी हशर्ाय कोििेच 
लक्षि नव्हिें. र्ाहहकाब वद हे आठ र्षाच्या म लीि होिे. या रो्याि जे लक्षि हदसभन आले िे दोन आठर्डे 
रक्िहमहश्रि स्त्रार् हे होय. िभल देऊन िपासल्यार्र योनीच्या प ढच्या बाजभच्या कििीि गोटीच्या आकाराचे 
लालिडक असे अब वद हदसभन आले. (प्लेट ८२) 
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प्लेट ८२. अग्रयोणन कभतीिे ताांतवाबुशद. कॅथेटर मूिप्रसेकात आहे. 

 
गिाशयािःस्िर अस्थानिा (Endometriosis) : प्रत्यक्रयोहनपटलाची (retrovaginal septum) 

गिाशयःस्िर अस्थानिा योनीि पसरल्याम ळे क्वहचि र्ळेा योनीच्या पाठीमागच्या िोरहिकेि लहानसर 
हनळसर रंगाच्या गाठंी हदसभन येिाि या गाठंी लक्षि रहहि असिाि. पि या गाठंींचा छेद घेऊन 
िपासल्यास, त्यार्रून कहट गिाशयािंःस्िर अस्थानिेचे नक्की हनदान होिे. 

 
अनुषांणगक दुदशम आबुशदें (secondary malignant growth) : गिाशयाच्या शहरराच्या कॅन्सरचा 

उपद्रर् म्हिभन होिाि. याच्या उगमस्थानाबद्दल नक्की कल्पना नाही. गिाशयाच्या कॅन्सरच्या पेशी स टभन त्या 
येथे येऊन घर केल्याम ळे या गाठंी हनमाि होि असाव्याि ककर्ा ज्यास्ि शक्यिा म्हिजे, रसर्ाहहन्या र्ाटे 
अंिरिरि झाल्याम ळे (lymphatic infiltration) होि असाव्या. याचें म ळे कोििेही लक्षि हदसभन येि नाही, 
पि याचंा छेद घेऊन िपासल्यास मभलिभि प्रकार समजभन येिो. मभलिभि अब वद (primary gowth) काढभन 
टाकल्यार्र या गाठंी हळभहळभ नाहहशा होिाि. पि उत्तम मागव म्हिजे मभलिभि अब वदार्रील शस्त्रहक्रयेच्या 
र्ळेीच या गाठंीही काढभन टाकाव्या. कारि या नाहहशा होि असिाना काहीर्ळेा िीव्र रक्िस्त्रार् होिो. 

 
() 
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प्रकरि २८ वे 
 

ग्रीवा व गभांशय याांिी अबुशदे 
(New Grouths of cervix and uterus) 

 
ताांतवमाांसाबुशदे 

(Fibromyomata) 
 
व्याख्या : िािंर्मासंाब वद हे गिाशयाचे अब वद असभन, िे सामान्यिः गिाशयाच्या स्नायभंि हनमाि 

होिे, पि काही र्ळेा गिाशयाच्या रज्जभ-बंध (round ligament) ककर्ा गिाशय - हत्रक (utero-sacral) बधं 
यासारख्या गिाशयाला जोडलेल्या बधंा पासभनही हनमाि होिे. िे िंि  र् अनैस्च्छक स्नायभऊिक यानंी 
बनलेले असिे. पि या ऊिकाचें प्रमाि कमीकहधक असिे. 

 
(Etiology) : र्य–ही अब वदे सामान्यिः ३० िे ४५ र्ष ेर्याच्या हस्त्रयािं होिाि. कदाहचि त्याचंी 

स रर्ाि हर्शीमध्ये होि असेल (early twenties) १० र् १४ व्या र्षीही या प्रकारची अब िंदे झाल्याची नोंद 
आहे. 

 
वांध्यत्व : िािंर्मासंाब वदे ही प ष्ट्कळर्ळेा ंबह प्रसर्ा हस्त्रयापेंक्षा ंर्धं्या हस्त्रयांि होिाि. पि र्धं्यत्र्ाम ळें 

ही अब िंदे होिाि का, अब वदाम ळे र्धं्यत्र् येिे हे सागंिा येि नाही. 
 

ईरोजेन प्रकारच्या होरमोनिा पणरिाम 
(Influence of oestrogenic Hormone) 

 
िािंर्मासंाब वदे ही प्रजोत्पादनाच्या कालाि (reproductive life) र्ाढिाि र् आिवर् हनर्ृहत्तनंिर 

नाहहशी व्हार्यास लागिाि. असे समजले जािे की िािंर्मासंाब वद हे ईस्रोजेन प्रकारच्या होरमोन ची हक्रया 
प ष्ट्कळ काळ फार प्रमािाि होि राहहल्यास र्ाढिाि. या प्रकारचे होरमोन मोठ्याप्रमािाि इंजेक्शन रूपाने 
देऊन ही अब िंदे हनमाि होिाि का हे पहाण्याकहरिा न किेच प्रयोग करण्याि आले. नेल्सनला एकाि िरी 
अशाप्रकारचे अब वद हनमाि करण्याि यश हमळाले. 

 
ऊतक-जनन (Histogenesis) : िािंर्मासंाब वदे ही गिाशयाच्या कििीिील िंि ऊिकाि हनमाि न 

होिा, स्नाय िंिभंि हनमाि होिाि याला आिा मान्यिा हमळालेली आहे. पि मििेद इिकाच आहे की ही 
अब वदे पभिव र्ाढ झालेल्या स्नायभ िंिभपासभन र्ाढिाि ककर्ा स्नायभिील एकाद्या हर्हशष्ट उदाहसन स्नाय  पासभन 
(certain indifferent cells in the musculature) र्ाढिाि. मेयरच्या म्हिण्याप्रमािे मासंाब वदे 
(myomata) ही गिाशयाच्या कििीिील अपभिव र्ाढीच्या स्नायभिंिभपासभन हनमाि होिाि. काहीि ही अब वदे 
रक्िर्ाहहन्याचं्या कििीच्या बाह्य र् मध्य आर्रिापंासभन (adventitia and media) हनमाि होण्याची शक्यिा 
असिे. 

 
वगीकरि : िािंर्मासंाब वद हे गिाशयाच्या शहरराि ककर्ा ग्रीर्िे हनमाि होिे. साधारिपिे ८ टके्क 

ग्रीर्िे होिाि. सामान्यिः ही अब वदे एकापेक्षा ज्यास्ि असिाि र् स रर्ािीला िरी गिाशयाचा अिंःस्थधािभि 
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(interstitial) असिाि. प ढे र्ाढीने िी गिाशयाच्या बाह्य पि उदरार्रिाखालच्या िागाि 
(subperitoneal) ककर्ा गिाशयाच्या अंिःत्र्चेि असिारी होिाि. गिाशयाच्या ग्रीर्िे होिारी ही अब्र वदे 
ग्रीर्चे्या उदरार्रिाच्या र्ळण्याच्या (reflection of the peritoneum) खालच्या बाजभला असल्यास, त्याना 
बहहःउदरािंरर्षे्टन अब वदे (extra-peritoneal) म्हििाि. (आकृहि ३७). 

 

 
आकृणत ३७ : िािंर्मासंाब वदाचं्या प्रकाराचें आरेखीय प्रदशवन १. अंिर्मिहत्तक. २. अरृ्न्ि अर्सहरसी, ३. 

सनाल अर्सीरसी, ४. अरृ्न्िअर्श्लेष्ट्मल. ५. सनाल अर् श्लेष्ट्मल. 
 
अवउदरावरि ककवा अवसीरसी (subperitoneal or subserous) : – गिाशयाच्या 

अंिःस्थधािभि पि प ष्ट्कळसे बाहेरच्या िागाि असिारे अब वद, जसे र्ाढि जािे, िसे िे अर्सीरसी 
(subserous) व्हार्यास लागिे. जसे िे उदरािंरर्षे्टनाच्या बाजभला र्ाढि जािे, िसे िे, त्याच्यार्र 
असिारे स्नायभचे पािळ आर्रि प ढे प ढे ढकलीि जािे. िे र्ाढि असिाना शरे्टी त्यार्र असिारे स्नायभचे 
आर्रि फाटिे र् मग या अब वदार्र फक्ि उदरािंरर्षे्टनाचे आर्रि राहािे. काहीर्ळेा हे अब वद 
गिाशयापासभन पभिव हर्लग होऊन िे गिाशयाला फक्ि नालाने (pedicle) जोडलेले असिे. (प्लेट ८३). 
 

 
प्लेट ८३. अवसीरसी ताांतवमाांसाबुशद (G. S. Medical College Museum) 

 
अांतरालीय ककवा अांतर्धभणत्तक (Interstitial or Intramural) : – ही गिाशयाच्या स्नायभि हनमाि 

होिाि. ही प ष्ट्कळ (multiple) असभन आकाराने कहमअहधक असिाि. ज्यार्ळेी िी प ष्ट्कळ असिाि त्यार्ळेी 
गिाशयाचा आकार र्ाकडाहिकडा होिो र् त्याची आंिील पोकळी लाबंोडी होिे. गिाशय कापभन 
पाहहल्यास या अब वदाचं्या िोर्िाली आर्रि असल्याचे र् त्याचेंम ळे गिांशयाच्या पषृ्ठ िागार्र फ गीरपिा 
आल्याचे हदसभन येिे. (प्लेट ८४). 
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प्लेट ८४. बहुताांतवमाांसाबुशदे (G. S. Medical College Museum) 

 
गभाशयािे अधःश्लेष्ट्मल (submucous) : गिाशयाच्या अंिःस्थ खोल िागाि असिारे अब वद 

गिाशयाच्या पोकळी कडे र्ाढिे र् आि डोकार्िे. स रर्ािीला याप्रकारची सर्व अब वदे नालरहहि असिाि र् 
त्यार्र गिाशयाच्या अंिःत्र्चेचे आर्रि असिे. िे र्ाढि असिाना, गिाशयाच्या अक ं चनाम ळे िे बाहेर 
फेकण्याचा प्रयत्न केला जािो. याम ळे िे सनाल होिे. स रर्ािीला हा नल रंूद र् आख ड असिो, र् प ढे 
जसे अब वद बाहेर फेकले जािे, िसा िो लाबं र् बारीक होिो, र् ग्रीर्मेधभन िे अब वद योनीि लोंबकलळि 
असिे. (प्लेट ८५, ८६). 
 

 
प्लेट ८५. गभाशय गुहेतील अवृन्त अवशे्लष्ट्मल अबुशद (G. S. Medical College Museum) 

 
प्लेट ८६. गभाशयग्रीवेच्या बाहेर आलेले अवशे्लष्ट्मल सनाल अबुशद (N. Wadia Maternity Hospital Museum) 
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काहीर्ळेा हे अब वद अंशिः अिंर्मिहत्तकच राहािे (partly interamural) र् मग गिाशयाला िे बाहेर 
फेकिा येिे अशक्य होिे. गिाशयाची किि जाड होिे र् हे अब वद सामार्भन घेण्याकहरिा गिाशयाची पोकळी 
मोठी होिे. ज्यार्ळेी अिंःत्र्चे खालील नालरहहि अब वदें प ष्ट्कळ असिाि त्यार्ळेी दाब र् गिाशयाची 
आक ं चने याम ळे, त्याचें एकमेकाकंडील पृष्टिाग एकमेकारं्र दाबले गेल्याम ळे त्यानंा हर्हशष्ट आकार येिो. 

 
गभाशयग्रीविेी ताांतवमाांसाबुशद (cervical fibromyomata) : ही अब वदे ग्रीर्चे्या ज्या िागार्रून 

उदरार्रि परि र्र हफरिे, त्याच्या खालच्या िागाि होिाि. जशी ही अब वदे र्ाढि जािाि, िसे 
त्याचं्याम ळे बस्स्ि, उपग द र् इिर काही इंहद्रये बाजभला ढकलली जाऊन, त्याचं्या कायािही हबघाड होिो. 

 
ग्रीर्चेे िािंर्मासंाब वद हे सामन्यिाः एकटेच असिे, र् या अब वदाच्या र्रच्या बाजभस, त्याच्या 

डोक्यार्र गिाशयाचे शरीर बैठक मारून बसलेले असिे. याचे म ळे क्वहचिच आिवर् हर्कृिी होिे. िे हळ हळ  
र्ाढि जािे र् कहटपोकळी िरून जाऊन िारलक्षिे (pressure symptoms) हनमाि होिाि. (प्लेट ८७). 
 

 
प्लेट ८७. गाभाशयग्रीवा ताांतवमाांसाबुशद (G. S. Medical College Museum) 

 
ग्रीर्चे्या अंिर्मित्तीक गाठं (intramural cervical growth) : हनदान स रर्ािीला िरी र्ाटोळी 

असिे, पि र्ाढ झाल्याम ळे त्याचा लाबं आसं उिा होऊन कहटबधंाच्या हाडाचं्या दाबाम ळे त्याचा आकार 
लंबगोल होिो. त्याचा आकार र्ाढि असिाना गिाशय कहटबधंाच्या पोकळीच्या र्र ढकलला जािो. र् 
काहीर्ळेा िर गिाशयाचा घ मट नािीपयिंिही पोहोचिो. जसा गिाशय उदरपोकळीि र्र कलला जािो, 
त्याच बरोबर बस्स्िही र्र खेचली जािे र् मभत्रपे्रसक िािला जाऊन यार्र दाब पडिो. प ष्ट्कळशा रो्यािं 
अशा हळ हळ  र्ाढिाऱ्या अब वदाचे पहहले लक्षिच म ळी मभत्रार्धारि (retention of urine) हे असिे. 

 
ग्रीर्चे्या प ढच्या िागापासभन (anterior surface) हनघिाऱ्या अब वदाम ळे ग्रीर्ा र्ाकडी हिकडी होि 

नाही र् या प्रकारची अब वदे उदरािंरर्षे्टन र् उदरपोकळीची प ढची किि यामधभन र्र जािाि. पि ग्रीर्चे्या 
पाठीमागच्या िागापासभन र्ाढिाऱ्या अब िंदाम ळे ग्रीर्ा लाबं िािली जाऊन िी प ढे ढकलली जािे. याम ळे 
ग्रीर्चेे बाह्यम ख हे चंद्रकोरी सारखे हदसिे. ग्रीर्चे्या या बाह्यम खाच्या स्र्रुपार्रून ग्रीर्चे्या पाठीमागील 
िागापासभन हनघालेले अब वद हे गिाशयाच्या पाठीमागील कििीपासभन पि बाह्य िागापासभन हनघालेले र् घट्ट 
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बसलेले अब वद (impacted subserous growth.). या पासभन हनराळे ओळखिा येिे. कारि या अब वदाम ळे 
सबंध ग्रीर्ा प ढे ढकलली जािे पि ग्रीर्चे्या बाह्यमाखाच्या आकाराि मात्र जराही फरक होि नाही. 

 
ग्रीर्पेासभन हनघिाऱ्या अब वदाचे कहटगि उदरािंरर्षे्टनाशी असिारे सबंंधही जािभन घेिे महत्र्ाचे 

आहे. ग्रीर्चे्या प ढच्या िागापासभन हनघिारी अब वदे गिाशय-बस्स्ि यार्रील असिारे उदरािंरर्षे्टन र् बस्स्ि 
याना र्र ढकलिाि. या स्थानी असिारे मोठे अब वद काहीर्ळेा उदरािंरर्षे्टन र् बस्स्ि इिकी र्र उचलिे 
की उदरािंर-र्षे्टनाला हाि न लार्िाही हे अब वद सहज काढभन टाकिा येिे. उदरािंरर्षे्टनबाह्य 
समभलहनष्ट्कासन (extra-peritoneal enucleation). पाठीमागच्या िागापासभन हनघिाऱ्या अब वदाम ळे 
रंुदबंधाची पाठीमागची किि र्र उचलली जािे, र् त्याचप्रमािे डाव्या बाजभचे अर्ग्रह बृहदातं्र (sigmoid 
colon) हे ही र्रच्या र् बाहेरच्या बाजभस ढकलले जािे. 

 
योनीिील ग्रीर्चे्या िागापासभन हनमाि होिारी िािंर्मंासंाब वदे ही ग्रीर्चे्या अंिःस्थ िागाि पि एका 

ओठापासभन हनघिाि. सामान्यिः िी आकाराने लहान असभन सहज काढभन टाकिा येिाि. पि काही इिकी 
र्ाढिाि की त्यानंी योनीची पोकळी िरून जािे, र् मभत्रप्रसेकार्र दाब पडभन मभत्रार्धारि होिे. 

 
रां द-बांधािी ताांतवामाांसाबुशदे (Broad Ligamnt Fibromyomata) : ही सहसा हदसभन येि नाहीि र् 

झाल्यास गिाशयाच्या बाहेरच्या बाजभपासभन हनमाि होऊन र्ाढि जाऊन रंुद-बंधाि हशरिाि. पि ख द्द 
रंुद-बंधािील िंि -स्नायभ ऊिकापासभन (from the fibromuscular tissue) हनघिारी ही खरी रंुद-बंधाची 
िािंर्मासंाब वदे होि. या अब वदाचंी र्ाढ फार झपाट्याने होिे र् अशी र्ाढ होि असिाना गिाशय हर्रुद्ध 
बाजभला ढकलला जािो. फार मोठ्या अब वदाम ळे मभत्रर्ाहकार्र दाब पडभन मभत्रर्ाहकस्थ मभत्रसंचय होिो 
(hydroureter) र् रृ्क्कस्थ मभत्रासंचही होिो (hydronephrosis). (प्लेट ८८). 
 

 
प्लेट ८८. रूां दबांस्थ बहू ताांतवमाांसाबूशदे (Courtesy : Dr. V. N. Purandare) 

 
गभाशयाच्या बांधापासून णनघिारी ताांतवमाांसाबुशदे (Fibromyomata arising from ligaments of 

uterus) : रज्ज बंध (round ligament) ककर्ा गिाशय-हत्रकबंध (utero-secral ligament) यािील िंि -
स्नाय  ऊिकापासभन हनघिारी अब वदे ही हक्रकेटच्या चेंडभ पेक्षा सहसा मोठी नसिाि. िी रज्ज -बंधाच्या 
उदराकडील ककर्ा र्कं्षिस्थ िागापासभन (inguinal part) हनघिाि. याचेंबरोबर गिाशयािही 
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िािंर्मासंाब वदे काहीर्ळेा असिाि ककर्ा नसिाि. (प्लेट ८९ मध्ये) दाखहर्लेले अब वद हे अपर्ादात्मक 
आहे. कारि अब वदे दोन्ही बाजभला असभन त्याचंा आकारही नेहमी पेक्षा मोठा आहे. 
 

 
प्लेट ८९. णिपािीय रजु्बांध ताांतवमाांसाबुशद (Courtesy : Dr. V. N. Purandare) 

 
अबुशदाांिे स्थूल स्वरूप (Macroscopic Appearance) : गिाशयाच्या स्नायभि प ष्ट्कळ 

िािंर्मासंाब वदे हनमाि होिाि. सहज हदसण्यासारखी अब वदे ही ही र्ाटाण्याच्या डाळी एर्ढी ककर्ा 
त्याहभनही लहान असिाि, पि काहीर्ळेा फार मोठा आकारही धारि करिाि. एडन आहि लॉहकयर यानंीं 
ज्या दोन अब वदाबंद्दल माहहिी साहंगिली िी फार मोठी म्हिजे १८० र् ८९ पौंडाची होिी. 

 
अब वदे असलेला गिाशय कापला िर ही अब िंदे गिाशयाच्या कििीच्या थोडी बाहेर येिाि. ही 

हनस्िेज पाढंरी हदसिाि, िर त्याचं्या िोंर्िालचा िाग स्नायिंिभंम ळे ग लाबी रंगाचा हदसिो. अहि लहान 
अब वदावं्यहिहरक्ि बाकीच्या अब वदािंोंर्िी सैलसर अर्काशी ऊिकाचे (loose areolar tissue) खोटे 
आर्रि असिे. त्याम ळे िोंर्िालच्या स्नायभपासभन अब वद हनराळे होिे. स्नाय िंिभचे ज डगे मधेमधे िंि  
ऊिकाने हर्िागले गेल्याम ळे कापलेल्या पृष्ठिागार्र र्ि वळे र्ि वळे हदसिाि चक्राकार स्र्रूप (whorled 
appearance). 

 
या िािंर्मासंाब वदानंा रक्िाचा प रर्ठा हा गिाशयाच्या नागमोडी धमन्या कडभन (arcuate 

arteries) होिो. या धमन्या आर्रिािभन आि हशरल्यार्र िाबडिोब हर्िागिाि र् या शाखा सर्व अब वदाि 
हशरिाि. अब वदाच्या पहरघाच्या हठकािी रक्िाचा प रर्ठा ज्यास्ि असिो, त्यामानाने मध्यार्रिी फार कमी 
असिो र् त्याम ळे अबवदाि होिारी व्यपजननी पहरर्िवने ही (degenerative changes) मध्यार्र स रू होिाि 
र् नंिर कडे कडे पसरिाि. 

 
अबुशदािे सूक्ष्मदशीय स्वरूप ( Microscopic appaerance) : िािंर्मासंाब वद हे स्नायभिंिभ र् 

िंि ऊिक याचं्या कमी अहधक प्रमािाने बनलेले असिे. कलनच्या म्हिण्याप्रमािे लहान अब वदे ही फक्ि 
स्नायभिंिभनीच बनलेली असिाि. पि १ सेंकटहमटर ककर्ा त्याच्यापेक्षा ज्यास्ि व्यासाच्या अब वदाि िंि ऊिक 
हदसार्यास लागिो. 

 
सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली छेद िपासल्यासही एकमेकािं हमसळलेले स्नायभिंिभ र् िंि ऊिक हे त्याचं्या 

हर्हशष्ट आकाराच्या पेशीर्रून र् व्हॉन गायसन (Van Gieson) रंग घेण्याच्या फरकार्रून हनराळे 
दाखहर्िा येिाि. स्नायभच्या पेशी या िक िं -रूप (spindle-shaped) असभन, त्याचंा कें द्रिाग लाबंट र् त्याची 
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दोन्ही टोंके र्ाटोळी असिाि. व्हॉन गायसन रंगाने िंिभऊिकाच्या ज ड्याला ग लाबीरंग चढिो, िर 
स्नायभिंिभंच्या ज ड्याला हपर्ळा रंग चढिो. (प्लेट ९०, ९१). 
 

 
प्लेट ९०. ताांतवमाांसाबुशदािा सूक्ष्मदशीफोटोग्राफ 

 
प्लेट ९१. कािाभ व्यपजनन होत असलेल्वया ताांतवमाांसाबुशदािा सूक्ष्मदशीफोटोग्राफ (Courtesy : Dr. P. N. Shah, 

Indian Cancer Research Centre, Bombay) 
 

ताांतवमाांसाबुशदाांत होिारी अनुषांगी पणरवतशने 
(Secondary changes In Fibromyoma) 

 
वगीकरि : –– 
 
अ) व्यपजननी पणरवतशने (Degenerative changes). 

 
१. काचाि (Hyaline). 
२. सद्रर्मय (cystic). 
३. र्सा (fatty). 
४. खहटमय (calcareous). 

 
ब) द दवम पहरर्िवन (Malignant change). 

साकोंमाजन्य. 
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क) सदाहशोफजन्य पहरर्नवन (Inflammatory changes). 
१. हर्द्रहधय क्ि सदाहशोफ. 
२. मृिोिक (slonghing). 
 

ड) पहरसंचरि पहरर्िवने (criculatory changes). 
 

१. कृशिा (Atrophy). 
२. अक्षीय घभिवनाम ळे रक्ि प रर्ठा थाबंभन (Axial rotation). 
३. परान्नप ष्ट िािंर्मासंाब वद(parasitic fibromyoma). 
४. पहरगलन (Necrosis) लोहहि व्यपजनन (red degeneration). 
५. र्ाहहकास्फीहिज (Telangiectatic changes). 
 

व्यपजननी पणरवतशने 
(Degenerative changes) 

 
कािाभ (Hyaline degeneration) : या प्रकारची व्यपजनन पहरर्ििंने प ष्ट्कळशा–अगदी लहान 

असले िरीही–िािंर्मासंाबं वदाि हदसभन येिाि. याचे कारि म्हिजे रक्िाचा अप रा प रर्ठा र् हे पहरर्िवन 
साधारिपिे अब वदाचं्या मध्यार्र स रू होिे. 

 
अब वद कापभन पाहहल्यास त्याि हर्काहरि िागाि हर्हशष्ट चक्राकार स्र्रूप नाहहसे झाल्याचे हदसभन 

येिे. हर्काहरि िाग द धी काचे सारखे एकहजनसी हदसिाि. जेव्हा एकादा मोठा िाग हर्काहरि होिो, 
त्यार्ळेी त्याचा मध्य िाग द्रहर्िभि होिो र् त्याि अहनयहमि पोकळ्या हदसभन येिाि. 

 
व्यपजननी िाग सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासल्यास, िो ईसीनने (eosin) गडद ग लाबी रंगाचा 

होिो. हे स रर्ािीला िंि  उिकाि काचाि पहरर्िवन होिे. पि प ढे आजभबाजभच्या काचसम धािभचा (hyaline 
material) स्नायभिंिभर्र दाब पडभन त्याचंा नाश झाल्याचेही हदसभन येिे. प्रथम स्नायभपेशीचा नाश होिो र् 
नंिर त्याचं्या कें द्रिागाचंा होिो. रक्ि र्ाहहन्यारं्र त्याचा पहरिाम होि नाही. र् त्या जशाच्या िशा 
राहािाि. 

 
सद्रवमय व्यपजनन (cystic degeneration) : िािंर्मासंाब वदाि प ष्ट्कळ र्ळेा स्र्च्छ ककर्ा 

हपर्ळसर गढभळ द्रर् असलेले िाग (cystic spaces) हदसभन येिाि. प ष्ट्कळ र्ळेा, िे काचंसम िाग 
(hyaline material) द्रहर्िभि झाल्याम ळे हनमाि होिाि. अशा प्रकारे हनमाि झालेल्या पोकळ्या या खऱ्या 
अथाने सद्रर् गं्रथी नव्हेि (not true cysts). कारि त्याचंा िोंर्िाली उपकला पेशींचे आर्रि नसिे. 
लहान लहान सद्रर् िाग एकमेकािं हमसळभन द्रर्िरलेला असा एक मोठा िाग ियार होिो र् काहीर्ळेा िर 
सबंध अब वदच द्रर्ीिभि होिे (undergoes liquification). काही र्ळेा या प्रकारच्या अब वदाि लहसका 
साठंभ नही लहसका अर्रोधन गं्रथी हनमाि होिाि (lymphatic retention cysts) र् या गं्रथीच्या कििीच्या 
आिल्या बाजभस चपट्या अिंःकला पेशींचे आर्रि असिे. ज्यार्ळेी िािंर्मासंाब वद, त्याि होिाऱ्या अहि 
अभ्रापक्रािंीम ळे सद्रर् बनिो, त्यार्ळेी च कीने बीजकोश सद्रर्गं्रथींचे हनदान केले जािे. 
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वसा व्यपजनन (Fatty degeneration) : या प्रकारचे व्यपजनन फार क्वहचि हदसभन येिे. ज्या 
अब वदाि काचाि व्यपजनन झालेले असिे अशाि हे होिे. या प्रकारचे व्यपजनन स्नायभपेशीिच होिे र् ही 
स्स्थिी ‘स दान ३’ या रंगज द्रव्याने दाखहर्िा येिे. 

 
िणटमय व्यपजनन (calcareous degeneration) : याि अब वदाला कृशिा येिे. या प्रकारचे 

व्यपजनन र्यस्क रो्याि होिाऱ्या अब वदािं र् हर्शषेिा गिाशयाच्या बाहेरच्या िागाि असिाऱ्या अब वदािं 
(subserous) होिे. प्रथम पेशीि असिाऱ्या स्स्न्ध किाचें साबभच्या किाि रूपािंर होिे 
(saponification). नंिर रक्िाि असिाऱ्या काबाहनक र् फॉस्फॉहरक आम्लाम ळे कॅल्शम काबोनेट र् 
कॅल्शम फॉस्फेट हनमाि होिाि. 

 
जसे व्यपजनन हे अब वदाच्या मध्यार्र स रू होिे, िसे खटिरि (calification) हे अब वदाच्या 

कडेच्या हठकािी की जेथे रक्िाचा प रर्ठा ज्यास्ि असिो अशा हठकािी होिे. रक्ि र्ाहहन्याचं्या बाजभला 
खट िरिाचे पाढंरे जाड पटे्ट हदसभन येिाि. ज्यार्ळेी फार मोठ्या प्रमािाि खटिरि होिे, त्यार्ळेी जर्ळ 
जर्ळ सर्व गं्रथींचा एक िरीर् गोळा (solid mass) ियार होिो र् िो क्ष-हकरिानी हदसभन येिो. अशा 
अब वदािं गिाशयाश्मरी (womb stones) असे स यो्य नामाहिदान हदले गेले आहे. (प्लेट ९२). 
 

 
प्लेट ९२. िणटभृत ताांतवमाांसाबुशद 

 
दुदशम पणरवतशने 

(Malignant changes) 
 
साकोमाजन्य पणरवतशन (sarcomatous change) : –िािंर्मासंाब वदाि अशा प्रकारचे होिारे 

पहरर्िवन हे १ िे २ टके्क रो्यािंच होिे. जलद र्ाढ हपडनाक्षमिा आहि योनीिभन फार प्रमािाि होिारा 
रक्िस्त्रार् (रक्िप्रदर) ही महत्र्ाची लक्षिे हा प्रकार साधारिपिे चाळीस र्षार्रील हस्त्रयािं होिो. 

 
साकोमाची स रर्ाि संघानक पेशीजाल (connective tissue), स्नाय  ककर्ा रक्िर्ाहहन्याचं्या 

कििीि होिे. हा अब वदाच्या मध्यार्र होिो र् िो करड्या रंगाचा, एकहजनसी र् िोर्िालच्या िागापेक्षा 
मऊसर असा असिो. प ढे याि पहरगलन (necrosis) होिो, त्यार्ळेी खरबरीि पोकळ्या हनमाि होऊन 
त्याि काहीर्ळेा रक्ि िरलेले असिे. (प्लेट ९३). 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
प्लेट ९३. ताांतवमाांसाबुशदािे साकोमाजन्य व्यपजनन (G. S. Medical College Museum) 

 
गभाशयािा कार्धसनोमा व ताांतवमाांसाबुशदे याांिा सांबांध : आंकडेशास्त्राच्या गमकार्रून असे हदसिे 

की िािंर्मासंाब वदजन्य गिाशयाि, गिाशयाच्या शहरराच्या कार्मसनोमाचे प्रमाि ज्यास्ि असिे. 
िािर्मासंाब वद असल्यास गिाशयाच्या अंिःत्र्चेचे अहिहर्कसन असिे (hyperplasia of the uterine 
endometrium) र् प ढे याचे कार्मसनोमाि रूपािंर होिे. कदाहचि असेही असेल की हे जे गिाशयाच्या 
शहरराचा कार्मसनोमाचे ज्यास्ि प्रमाि हदसभन येिे िे कदाहचि, सारख्याच कारिाम ळे असेल. कारि 
िािंर्मासंाब वद काय ककर्ा कार्मसनोमा काय दोन्हीही प ष्ट्कळर्ळेा क माहरका हकर्ा र्धं्या हस्त्रयािं होिाि. 

 
सदाहशोफजन्य पणरवतशने 

(Inflammatory changes) 
 
णवद्रणधयुक्त सदाहशोफ (Inflammation with Abscess formation) : – गिाशयाच्या 

मासंलधािभि असिारी िािंर्मासंाब वदे क्वहचिच संसर्मगि होिाि. कारि िी, जननेंहद्रयाच्या खालच्या 
िागाकडभन येिाऱ्या संसगापासभन ककर्ा आिड्याकडभन हमळिाऱ्या संसगापासभन दभर असिाि. िी ससंर्मगि 
होण्याची एकच शक्यिा असिे र् िी म्हिजे रक्िार्ाटे. कलन याने अशा प्रकारच्या अब वदािं यक्ष्माचा संसगव 
झाला असलेल्या एका रो्याची नोंद करून ठेर्ली आहे. जर गिाशयाच्या बाहेरच्या िागाि असिाऱ्या 
सनाल अब वदाचा नाल हपरगळला गेला. िर अब वदाला आिड्यापासभन संसगव हमळण्याची शक्यिा असिे. 
त्याच प्रमािे याप्रकारचे मासंाब वदे कहटगि असल्यास त्याच र्ळेी असिाऱ्या बीजर्ाहहनी-बीजकोष दाहाम ळे 
संसर्मगि होण्याची िीहि असिे. 

 
मृतोतक (sloughing) : गिाशयाच्या अर्श्लेष्ट्मल सनाल अब वदाि (submucous polyp) प ष्ट्कळ 

र्ळेा संसगव होिो र् हे हर्शषेिः आिवर् हनर्हृत्त झालेली आहे अशा हस्त्रयांि ज्यास्ि प्रमािाि होिे. जर सनाल 
अब वद गिाशयाि असभन ग्रीर्ाम ख बंद असेल िर संसगव होण्याची शक्यिा नसिे. पि ज्या र्ळेी िे बाहेर 
टाकले जाि असिाना ग्रीर्ा हर्स्िार होऊन योनीमधभन सनाल अब वदाला संसगव हमळण्याची िीिी असिे. 
प्रसभिीमध्ये ककर्ा गिाशय लेखनाि र्ा गिाशयाि रेहडयम देिाना या अब वदाला इजा होऊन सडण्याची 
हक्रया व्हार्यास लागिे. रक्िाच्या प रर्ठ्याच्या कमिरिेम ळे सडण्याची स रर्ाि अब वदाच्या खालच्या 
िागाि होिे र् प ढे सबधं अब वद सडिे. 
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पणरसांिरि पणरवतशने 
(Circulatory changes) 

 
कृशता (Atrophy) : बीजकोशाचे कायव सपं ष्टाि आल्यार्र अब वदाला कृशिा येिे. आिवर् 

हनर्ृहत्तनंिर अब वद लहान व्हार्यास लागिे, हा नेहमीचा अन िर् आहे. 
 
अणक्षय घिशन (Axial Rotation) : बीज कोशाच्या अब वदाच्या मानाने गिाशयाच्या बाहेरच्या िागाि 

असिाऱ्या अब वदाच्या (Subperitoneal fibromyoma) नालाचे हपळर्टिे हििकेसे हदसभन येि नाही. 
सामान्यिः नाल हपळर्टला जािो. पि काहीर्ळेा अब वदानंी य क्ि असा फार मोठा गिाशय ग्रीर्रे्र 
हपळर्टला जािो. 

 
सामान्यिः नाल पभिवपिे हपळर्टला जाि नाही, र् त्याम ळे रक्ि प रर्ठा हळ  हळभ कमी व्हार्यास 

लागिो. हपळर्टल्या गेलेल्या अब वदाच्या बाह्यस्र्रूपाि काहीही फरक हदसभसभन येि नाही र् छेहदि 
िागार्रही र्ि वळे हदसिाि, ककर्ा िे फार िािलेले (tense) र् काळसर लाल रंगाचे (dark plum-colour) 
हदसिे. जर पभर्ी त्याि काचािाहंि ककर्ा सद्रर्गं्रहथजन्य (hyaline or cystic changes) पहरर्िवने झालेले 
असिील, िर त्याि गडद उदी रंगाचे रक्ि िरिे. हपळर्टले गेल्यार्र हे अब वद र्पा र् उदरस्थ इिर इंहद्रयें 
यानंा हचकटिे. 

 
गिाशयाच्या बाहेरच्या र् मासंल िागाि पि र्रच्या िागाि (upper part of the body)प ष्ट्कळ 

िािंर्मासंाब वदें असिारा गिाशय हफरिो. पि सामान्यिः ९०° कोनापेक्षा ज्यास्ि हफरि नाही. र् त्याची 
उपागें मग प ढच्यापाठीमागच्या बाजभस येिाि. फार क्वहचि र्ळेा ग्रीर्ामागव बंद होिो र् मग त्याम ळे 
गिाशयस्थ रक्िसंचय होिो (haematomatra) ककर्ा काहीर्ळेा अब वदय क्ि गिाशयाचे स्र्िः हर्च्छेदन 
होिे (spontaneous amputation). 

 
परजीवी ताांतवमाांसाबुशदे (Parasitic Fibromyoma) : याला हे नार् पडण्याचे कारि म्हिजे याला 

रक्िाचा प रर्ठा गिाशयाव्यहिहरक्ि आिखी एकाद्या इहंद्रयाकंडभन होिो. गिाशयाच्या बाहेरच्या िागाि 
असिारे अब वद, त्याचा नाल हपळर्टला गेल्याम ळे त्याला हमळिाऱ्या रक्िाचा प रर्ठा हळभहळभ कमी होि 
गेल्याम ळे परान्नप ष्ट होिे. या अब वदाची आजभबाजभच्या कोित्यािरी इहंद्रयाबरोबर संसस्क्ि होिे– हर्शषेिः 
र्पा बरोबर होिे– र् अशा गिाशया व्यहिहरक्ि इंहद्रयापंासभन त्याला रक्िाचा प रर्ठा होिो, र् मभळचा नाल 
रक्िरहहि होऊन िो न सिा िंि मय होिो. 

 
पणरगलन (Necrosis) : िािंर्मासंाब वदाचा नाल हपळर्टला गेल्याम ळे त्याचा रक्िाचा प रर्ठा 

एकाएकी बंद होिो त्यार्ळेी पहरगलन होिो. िािंर्मासंाब वदाच्या मध्यार्र रक्िाचा प रर्ठा फार कमी 
प्रमािाि होि असल्याम ळे, पहरगलनाची स रर्ाि त्याच हठकािी होिे. 

 
लोणहत व्यपजनन (Red degeneration) : हा पहरगलनाचा प्रकार आहे. पि त्याचा रंग र् प ष्ट्कळ 

र्ळेा गरोदरपिाि होिे याम ळे हे हनराळे र्र्मिले आहे. 
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लोहहि व्यपजननय क्ि िािंर्मासंाब वद (Red degenerated fibromyoma) कापल्यास त्याि 
रक्िाचे रंगजद्रव्यें (blood pigment) सर्विर हमसळल्याम ळे लाल हदसिे. िे सर्व हठकािी सारख्या 
प्रकारचे असभन त्याला हर्हशष्ट असा मासळी सारखा र्ास येिो. कापलेल्या स्थानी अब वद बाकीच्या िागापेक्षा 
र्र येि नाही, र् िे मऊसर असिे. त्याचा छेद िपासल्यास, त्याि सर्िंहठकािी रक्ि र् रक्िाची रंगजद्रव्य 
व्यपजननय क्ि स्नाय िंिभं र् संधानक ऊिक याि हशरल्याचे हदसभन येिे. हे रक्िप्रर्ाहाि अडथळा 
आल्याम ळे होिे पि याचे कारि मात्र बरोबर स्पष्ट झालेले नाही. अब वदाच्या आर्रिाि हर्स्िृि र् 
शल्यार्रुद्ध झालेल्या (dilated and thrombosed) रक्िर्ाहहन्या हदसभन येिाि र् हे जे शल्यार्रुद्ध र् 
रक्िहर्लय होिे िे रक्िर्ाहहन्याचं्या व्यपजननाम ळे होि असार् ेअसा हल्ली समज आहे. 

 
र्ाहहका स्फीहिज (Telangiectatic change) : ज्यार्ळेी रक्ि साकळिे (stasis) त्यार्ळेी 

िािर्मासंाब वदाच्या रक्िर्ाहहन्या हर्शषेिः त्याच्या पृष्ठिागार्रील रक्िर्ाहहन्या िट्ट फ गिाि (become 
engorged) काहीर्ळेा त्यािील एकादी फ टिे र् त्याम ळे उदरारं्रर्षे्टनाि रक्िस्त्रार् होिो 
(intraperitoneal haemorrhage), हे लोहहि व्यपजननाि र् गिाशयाच्या बाह्य पि उदरारं्र्षे्टनाच्या 
खालच्या बाजभस असलेल्या िािंर्मासंाब वदाचा (subperitoneal fibromyoma) नाल हपळर्टला गेल्यास, 
होण्याचा सिंर् असिो. अब वद कापभन पाहहल्यास त्याि हठकहठकािी रक्िस्त्रार् झाल्याचे ककर्ा सद्रर् िागाि 
रक्ि िरल्याचे हदसभन येिे. 

 
बीजवाणहन्या, बीजकोश व गभांशय याांतील जुळिारी पणरवतशने 

(Coincidental changes in tubes, ovaries and uterus) 
 
िािंर्मासंाब वदे ही प ष्ट्कळर्ळेा हचरकारी बीजर्ाहहनी-बीजकोश शोफाबरोबर हदसभन येिाि. 

अप्रसर्ा (nulliparous) हस्त्रयािं र् शोफ गॉनोकॉकायजन्य असिो (gonococcal in origin) िर बह प्रसर्ा 
हस्त्रयािं सभहिका ज्र्राम ळेही (puerperal infection) होिो. 

 
गिाशयाि कोित्या स्थानी अब वदे आहेि यार्र गिाशयाच्या पोकळीची लाबंी र् र्ाकडेहिकडेपिा 

अर्लंबभन राहािो. गिाशयाच्या मासंल िागाि अब वदे असल्यास गिाशयाची पोकळी र्ाकडीहिकडी होिे 
पि हिची लाबंी र्ाढि नाही. पि गिाशयाच्या अिंःत्र्चेि असिाऱ्या अब वदाम ळे गिाशयाची पोकळी लाबं 
होिे. ग्री र्स्थ अब वदाम ळे ग्रीर्चेी लाबंी अहिशय प्रमािाि र्ाढिे. 

 
ज्या र्ळेी अब वदें गिाशयाचं्या मासंलिागाि ककर्ा अिंःन्र्चेि असिाि त्यार्ळेी गिाशयाच्या 

अंिःत्र्चेची रृ्हद्ध झालेली असिे. ही गिाशयाच्या अंिःत्र्चेची रृ्हद्ध र् िािर्मासंाब वदाची र्ाढ ही 
ईस्रोजेहनक होरमोन च्या अहिस्त्रार्ाम ळे होिाि याला नक्की प रार्ा नाही. ज्यार्ळेी अब वद फक्ि गिाशयाच्या 
बाहेरच्या िागाि पि उदरारं्र्षे्टाच्या खाली असिे, त्यार्ळेी गिाशयाच्या अिंःत्र्चेि कोििेही फरक होि 
नाहीि. 

 
उदराांतरवेष्टना रणहत भागात असिाऱ्या (retroperitoneal) : फार मोठ्या िािंर्मासंाब वदाम ळे 

गिाशय उदरपोकळीच्यार्र उचलला जाऊन काही र्ळेा िो नािी पयिंिही जािो. बधंािं असिाऱ्या 
अब वदाम ळे (lntraligamentary growths) गिाशय बाजभला ढकलला जािो. गिाशयाच्या पाठीमागच्या 
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िागाच्या मासंल िागाि ककर्ा त्याच्या बाहेरच्या िागाि अब वद असल्यास काहीर्ळेा गिाशयाचे पिात्पिन 
(Backward displacement) होिे. 

 
गभाशयािे अांतवशतशन (enversion of the uterus) : गिाशयाच्या घ मटाकृहि िागािील अरृ्न्ि 

अर्श्वेष्ट्मल अब वद (sessile submucous growth at the fundus) बाहेर टाकण्याकहरिा ंज्यार्ळेा गिाशय 
आक ं चन पार्ार्यास लागिो, त्यार्ळेी काहीर्ळेा गिाशयाचे अपभिव ककर्ा पभिव अिंर्विवन (partial or 
completein version) होिे. 

लक्षिें 
 

काही िािंर्मासंाब वदे हर्शषिः गिाशयाच्या बाहेरच्या िागाि होिारी अब वदे जरी फार मोठी र्ाढली 
िरी कोििेही लक्षि हदसभन येि नाही र् अशा अर् वदाचे हनदान अकस्माि रीहिने होिे. पि प ष्ट्कळशा 
अब वदाि केव्हाना केव्हािरी लक्षिें हदसभन येिाि. त्याचंी र्गवर्ारी प ढील प्रमािे होय– १. गिाशयाि 
असिाऱ्या िािंर्मासंाब वदाम ळे आिवर् हर्कृहि, र्धं्यत्र्, श्वेिप्रदर (leucorrhoea) र् द ःखािवर्; २. 
बस्स्िर्रील र् काहीर्ळेा मभत्रर्ाहक. रृ्क्क, उपग द र् कहटस्थ चेिा र् नीला (pehvic nerves and veins) 
यार्रील िारजन्य लक्षिे (pressure sympotom); ३. अब वदाि उपद्रर्ात्मक पहरर्िवने झाल्याम ळे होिारी; 
र् ४. पंड िा, र् रक्ििाराहधक्य (raised blood pressure) या सारखी शारीहरक लक्षिें. 

 
१. गभाशयात तातवमाांसाबुशद असल्वयास होिारी लक्षिें : – 

 
अत्यातशव (Menorrhagia) प्रत्येक रो्याि हदसभन येि नाही. पि जर अब वद गिाशयाच्या मासंल 

िागाि ककर्ा अिंःत्र्चेि असेल िर मात्र हे लक्षि नेहमी असिे. फार प्रमािाि रक्ि गेल्याम ळे िीव्र पंडभिा 
येिे. या अत्यािवर्ाच्या कारिाबद्दल नक्की कल्पना नाही. पि याला हनरहनराळी कारिें कारिीिभि होि 
असार्ीि. गिाशयाची पोकळी मोठी होिे र् लाबंीही र्ाढिे र् त्याम ळे गिाशयाच्या अंिःत्र्चेचा पृष्ठिाग 
र्ाढल्याम ळे अशा प्रकारचा ज्यास्ि प्रमािाि रक्िस्त्रार् होि असार्ा. जर गिाशयाच्या मासंल िागाि प ष्ट्कळ 
अब वदे असिील िर त्याम ळे गिाशयाच्या पहरिामकारक रीिीने होिाऱ्या आक ं चनाला अडथळा झाल्याम ळे 
फार काळ र् मोठ्या प्रमािाि रक्िस्त्रार् होिो. 

 
रक्तप्रदर (Metrorrhagia) : माहसक पाळीि अधभनमध न होिारा हा रक्िस्त्रार् सामान्यिः 

गिाशयाच्या अंिःत्र्चेच्या सनाल अब वदाि हदसभन येिो (submucous polyp). काहीर्ळेा हा रक्िस्त्रार् 
इिका िीव्र र् सिि होि राहािो की त्याम ळे रो्याला फार िीव्र पंड िा येिे. जर िािंर्मासंाब वदाि 
साकोमाजन्य पहरर्िवन झाले िरीही अशा प्रकारचा रक्िस्त्रार् होिो. 

 
वांध्यत्व : िािंर्मासंाब वद असिाऱ्या हस्त्रयािं प ष्ट्कळर्ळेा र्धं्यत्र् असिे. जर अब वद गिाशयाच्या 

बाहेरच्या िागाि असेल िर गिवधारिेला अडथळा येि नाही. पि जर अब वद गिाशयाच्या मासंल िागाि 
ककर्ा अिंःत्र्चेि असेल िर मात्र प ष्ट्कळ र्ळेा र्धं्यत्र् येिे र्ा र्ारंर्ार गिवपाि होिाि. िािंर्मासंाब वदाि 
र्धं्यत्र् का असार् े या बद्दल बरोबर कल्पना नाही. पि जाड झालेली अिंःत्र्चेिील अब वदे र् मासंल 
िागािील प ष्ट्कळ अब वदे याम ळे गिाशयाचे होिारे अहनयहमि आक ं चन या सर्ांम ळे स फहलि बीजाच्या पाय 
रोर्ण्यास र् रृ्हद्धस अडथळा होि असार्ा. 
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िेतप्रदर : हे सर्वसाधारिपिे हदसभन येिारे लक्षि नव्हे, र् श्वेिप्रदर अहिहर्कासी गिाशयाच्या 
अंिःत्र्चेपासभन (hyperplastic endometrium) फार प्रमािाि स्त्रार् हनमाि झाल्याम ळे होिो. 

 
दुःिातशव : हा काहीच रो्यािं हदसभन येिो र् याचे कारि म्हिजे गिाशयाचे रक्िाहधक्य र् त्याचे 

अहनयहमि आक ं चन हे होय. 
 
भारजन्य लक्षिे : (Pressure symptoms) : ज्या प्रमािाि अब वदें हदसभन येिाि, त्यामानाने या 

प्रकारची लक्षिे फारच थोड्या रो्यािं हदसभन येिाि. फार मोठ्या आकाराची गिाशयाची िािंर्मासंाब वदें 
जर उदर पोकळीि असिील, िर िारजन्य लक्षिें हदसभन येि नाहीि. पि त्या मानाने लहान असिारी 
कटींिील अब वदें, कहटपोकळीि घट्ट बसभन, आजभबाजभच्या इंहद्रयार्र हर्शषेिः बस्स्िर्र दाब पाडिाि. 

 
बस्स्त व मूिप्रसेक यावर दाब : मभत्रप्रसेक र् बस्स्ि यार्र दाब पडिे हे अब वदाच्या आकारापेक्षा, िे 

कोित्यास्थानी आहे यार्र अर्लंबभन असिे. हे फार थोड्या रो्याि हदसभन येिे. ग्रीर्िे होिारी अब वदे र् 
गिाशयाच्या पाठीमागील िागाि हनमाि होिारी अब वदें जर कहटपोकळीि घट्ट बसली असिील िर त्याम ळे 
म त्रार्धारि (retention of urine) होिे. 

 
हे मभत्रार्धारि सामान्यिः आिवर्पभर्व ककर्ा आिवर्ाि होिे. कारि या कालािरक्िाहधक्य होि 

असल्याम ळे (premenstrual vascular congestion) अब वदाचा आकार र्ाढिो. आिवर् थाबंल्यानंिर 
मभत्रार्धारि होि नाहीसे होिे. पि ही मभत्रार्धारि प्रत्येक आिवर् कालाि होिे असे काही नाही. कारि हे 
रक्िाहधक्य प्रत्येक र्ळेी सारख्या प्रमािाि होिे असे नाही. 

 
मुिवाहकावरील दाब : हा दाब उदरािंरर्षे्टनरहहि असिाऱ्या (retroperitoneal) ककर्ा बधंामध्ये 

असिाऱ्या (intraligamentary) िािंर्मासंाब वदाम ळे पडिो. प्रत्येक र्ळेी मभत्रर्ाहक प ढे ककर्ा बाजभला 
जाऊन िो िािला जािो र् दाबला जािो. क्वहचि र्ळेा मभत्रर्ाहक हर्स्िृि होऊन रृ्क्कस्थमभत्रसंचय 
(hydronephrosis) होिे, हा उपद्रर् होिो. 

 
उपगूदावरील दाब : कहटपोकळीि घट्ट बसलेल्या अब वदाम ळे उपग दार्र दाब पडभन काहीर्ळेा िीव्र 

मलार्रोध होिो. आंत्रार्रोध (bowel obstruction) झालेल्या रो्याचंीही नोंद सापडिे. 
 
कणटस्थ िेता वरील दाब : कहटपोकळीि घट्ट बसलेल्या अब वदाम ळे काही र्ळेा माडंीमधभन खाली 

जािाऱ्या अशा िीव्र र्देना होिाि. 
 
अबुशदात उपद्रवात्मक पणरवतशने झाल्वयामुळे होिारी लक्षिें (Symptoms due to secondary 

changes in fibromyoma) : िािंर्मासंाब वदाि होिारी काचाि, सद्रर्, र्सा ककर्ा खहटमय व्यपजनन 
हनमाि होिे याम ळे कोिीिीही लक्षिे हदसभन येि नाहीि; र् याचे हनदान िी शस्त्रहक्रया करून काढभन 
टाकल्यार्र होिे. 
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लोणहत व्यपजनन (Red degeneration) : हे प ष्ट्कळर्ळेा गिारपिािं हनमाि होिे र् त्याचे 
हनदान, एकाएकी उदरपोकळीि होिाऱ्या र्देना, र्ाहंि, ज्र्र र् जलद नाडी या लक्षिारं्रून होिे. ज्या 
हठकािी अब वद असिे त्या हठकािी स्पशवनाने पीडनाक्षमिा (tenderness) समजभन येिे. 

 
साकोमाजन्य व्यपजनन (sarcomatous degeneration) : अब वदाची जलद र्ाढ होिे, र्देना र् 

योनीिभन फार प्रमािाि होिारा रक्िस्त्रार् ह्याम ळे अब वद मारक व्हार्यास लागले आहे असे समजार्.े जर ही 
लक्षिें ४० र्षार्रील स्त्रीि असिील, िर ही मारक अब वदाची द्योिक होि असे समजार्.े स्पशवनाने त्या 
स्थानी पीडनाक्षमिा समजभन येिे र् अब वद मऊसर लागिे. 

 
अक्षीय घूिशन (Axial rotation) : िािंर्मासंाब वदाचा नाल हपळर्टिे हे सहसा हदसभन येि नाही, 

पि जर झालेच िर फार सार्काश हपळर्टले जािे. त्याि सौम्य पि सिि र्देना होिाि र् अब वद िाठरिे 
(becomes tense) र् पीडनाक्षम होिे. िीव्र हपळर्टण्याि एकाएकी िीव्र र्देना र् र्ाहंि होिे र् सर्व लक्षिें 
सद्रर् बीजकोशाच्या िीव्र हपळर्टण्या सारखी असिाि. 

 
सांसगश : गिाशयाच्या अर्श्लषे्ट्मककला सनाल अब वदाि (submucous polyp) संसगव सामान्यिः 

प्रसभहिनंिरच्या कालाि (during the puerperium) होिो र् त्यार्ळेी िाप र् द गिंहधय क्ि योहनस्त्रार् होिो. 
जर आिवर् हनर्ृहत्तनंिर अर्श्लेष्ट्मक-कला अब वदािं सडण्याची हक्रया स रू झाली, िर याचे, गिाशय र् ग्रीर्ा 
याचं्या मारक अब वदापासभन व्यर्च्छेदक हनदान करिे फार कठीि जािे. 

 
शारीणरक लक्षिें : (constitutional symptoms) : अर्श्लेष्ट्मक-कलेच्या सनाल अब वदाम ळे सिि 

र् फार प्रमािाि होिाऱ्या माहसक स्त्रार्ाम ळे अन शगंी पंड िा येिे (secondary anaemia). शारीहरक लक्षिें 
ही पंड िेम ळे ककर्ा संसगवय क्ि अब वदाि हनमाि होिारी हर्षें शोषली गेल्याम ळे होण्याचा संिर् असिो. 
प ष्ट्कळ र्ळेा असे हदसभन येिे की िािंर्मासंाबं वदाचं्या रो्यािं रक्ििाराहधक्य असिे र् ही काढभन टाकल्यार्र 
रक्िदाब परि मभळ पदार्र येिो. 

 
व्यवच्िेदक णनदान 

(Differential Diagnosis) 
 
सोइस्कर रीहिने याचे खालील प्रमािे हर्िाग पाडिा येिाि. 
 
अ) गिाशयाच्या बाह्यिागािील सनाल िािंर्मासंाब वद. 
 
ब) गिाशयाच्या बाह्य पि उदरार्िाखालील ककर्ा गिाशयाच्या मासंल िागािील प ष्ट्कळ 

अब वदाम ळे गिाशयाचा अहनयहमि हर्स्िार (irregular-enlargement.). 
 
क) मासंल िागािील ककर्ा अंिःत्र्चेखालील एकाच मोठ्या अब वदाम ळे गिाशयाची सर्वबाजभला 

सारख्या प्रमािाि झालेली रृ्हद्ध (regular enlargement). 
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ड) गिाशयाच्या पोकळीि असिाऱ्या गिाशयाच्या अिंःत्र्चेखालील लहान अरृ्त्त अब वदाम ळे 
गिाशयाची लहान प्रमािाि झालेली सर्ांगर्ाढ (slight regular enlargement). 

 
इ) ग्रीर्ा मागव ककर्ा योहन याि असिारे अर्श्लेष्ट्मल सनाल अब वद (submucous polyp.) 
 
इ) अंिः बंध िािंर्मासंाब वदे. 
 
अ) सनाल अवसीरसी ताांतवमाांसाबुुंद : काहीर्ळेा गिाशयाच्या बाह्य िागािील मोठे लक्षिरहहि 

असे सनाल अब वद हे सद्रर् बीज कोश (ovarian cyst) ककर्ा बीजकोशाचे िरीर् अब वद यापंासभन हनराळे 
दाखहर्िे कठीि जािे. त्याच्या असिाऱ्या लाबं नालाम ळे, त्याची गिाशय व्यहिहरक्ि अशी स्र्िंत्र 
हालचाल होिे. ज्यार्ळेी, त्याि फार प्रमािाि झालेल्या व्यपजननाम ळे िे सद्रर् होिे त्यार्ळेी त्याचेम ळे 
सद्रर् बीजकोशाचा िास होिो र् ज्यार्ळेी घट्टसर असिे (firm) त्यार्ळेी बीजकोशाच्या िरीर् अब वदाचा 
िास होिो. 

 
ब) गभाशयाच्या बाह्यभागाांतील ककवा माांसल भागातील पुष्ट्कळ अबुशदाांमुळे गभाशयािा अणनयणमत 

णवस्तार : गिाशयाचा हा अहनयहमि हर्स्िार काहीर्ळेा लक्षि रहहि असिो. र् िो नेहमीच्या िपासिीि 
समजभन येिो. जर अब वदे गिाशयाच्या मासंल िागाि असिील र् हर्शषेिः त्यािील काही गिाशयाच्या 
पोकळीकडे झ कलेली असिील िर अश्या रो्यािं अत्यािवर्, द ःखािवर् र् र्धं्यत्र् ही लक्षिे सामान्यि 
हदसभन येिाि. 

 
उदरार्रून चाचपल्यास या प्रकारची अब वदें. काहीर्ळेा हािाला समजभन येिाि ककर्ा येिही 

नाहीि. योहन पहरक्षिाि गिाशय हा त्याच्या िोंर्िी असिाऱ्या अब वदापंासभन स टा दाखहर्िा येि नाही. पि 
िो अहनयहमि गाठंीसारखा पि घट्ट असा हािािला लागिो. र् ग्रीर्ा हालहर्ल्यास ही गाठंही हलिे. प ष्ट्कळ 
अब वदें असलेला अहनयहमि आकाराचा मोठा गिाशय सर्व बाजभला हालहर्िा येिो ककर्ा नाही हे पहािे 
महत्र्ाचे असिे. 

 
दोन्ही बाजूकडील णिरकारी बीजवाणहनी-बीजकोशशोफ ककवा बीजा-वाणहनी कवद्रणध 

(pyosalpinx) – दोन्ही बाजभकडील हचरकारी शोफजन्य गठे्ठ हे प ष्ट्कळर्ळेा प ष्ट्कळ िािंर्मासंाब वदय क्ि 
गिाशयाचा आिास हनमाि कहरिाि. पि पभर्ी झालेला आश कारी गॉनोकॉकायजन्य ककर्ा 
गिवपािानंिरच्या संसगव र् र्ारंर्ार होिारा सौम्य बीजर्ाहहनीशोफ या गोष्टी हनदानाथवक होि. योहनपरीके्षने 
गिाशयाचे पिाद्विवन असल्याचे र् त्याच्या िोंर्िाली अहनयहमि आकाराचे, घट्टसर पि पीडनाक्षम असे गठे्ठ 
हािाला लागिाि. काहीर्ळेा बीजर्ाहहनी-बीजकोशशोफ िािंर्मासंाब वदाबरोबर असिो र् मग अशार्ळेी 
हनदान करिे फारच कठीि जािे. जर िोंर्िाली असिाऱ्या गठ्ठ्ठ्यासह गिाशय सहज हालहर्िा येि 
असेल िरच बह  िािंर्मासंाब वदाचे हनदान करार्.े 

 
कणटस्थ गभाशयातःस्तर अस्थानता (Pelvic endometriosis) : यािही बीजर्ाहहनी-

बीजकोशशोफासारखे गिाशयाच्या िोंर्िाली अहनयहमि आकाराचे घट्ट बसलेले पि पीडनाक्षम असे गठे्ठ 
असिाि, र् िे हािािला बह िािंर्मासंाब वदिे सारखे िासिाि. िीव्र रक्िाहधक्यज द ःखािवर् हर्शषेिः िे जर 
पाळीनंिर काहीकाल असेल िर एक महत्र्ाचे व्यर्च्छेद लक्षि होय. 
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दीन्हीबाजूकडील बीजकोशािी अबुशदे: बीजकोशाची द दवम अब वदें बरेच र्ळेा दोनी बाजभकडे 
असिाि. टेगळाटेगळानी बनलेले अब वद र् दोन्ही अब वदामध्ये घट्टबसलेला गिाशय याम ळे गिाशयाच्या 
बह िािंर्मासंाब वदाचा िास होिो. 

 
गभाशयाच्या माांहसल भागातील ककवा अांतःत्विेिालील एकाि अबुशदामुळे गभाशयािी सवांगीि 

वृणद्ध : याम ळे गिाशयाची सर्व बाजभला सारखीर्ाढ होिे, र् काहीर्ळेा गिाशय नािीपयिंिही पोहोचिो. याची 
लक्षिे म्हिजे अत्यािवर्, द ःखािवर्, र् र्धं्यत्र्. हे गिारपि, गिाशयाचा साकोमा र् कार्मसनोमा, 
गं्रहथस्नाय ब वदिा (adenomyosis) र् रृ्द्धापकालचा गिाशयस्ि पभसंचय र्गैरे पासभन हनराळे दाखहर्ले 
पाहहजें. 

 
गभारपि : गिारपि र् िािंर्मासंाब वदाम ळे रृ्हद्ध पार्लेला गिाशय, हर्शषेि जर ह्याि फार 

प्रमािाि व्यपजनन होऊन अब वद मऊसर झाले असेल िर एकमेकाच एकमेकाशी िास होिो. अनािवर्ार्रून 
गिारपिाचे हनदान होिे. पि प ष्ट्कळर्ळेा जर हर्धर्ा ककर्ा क माहरका गिार असल्यास िी खोटीच माहहिी 
सागंिे. जर गिाशय नािी पयिंि र्ाढला असेल िर उदराचा क्ष-हकरिानी फोटो घेिल्यास गिव िाबडिोब 
समजभन येिो. त्याम ळे शस्त्रहक्रया टाळिा येिे. 

 
गभाशयािा साकोमा : अब िंदाची फार झपाट्याने होिारी रृ्हद्ध, र्देना र् अहनयहमि होिारा 

रक्िस्त्रार् यार्रून साकोमा ककर्ा िािर्मासंाब वदाि साकोमाजन्य पहरर्िवन होि असल्याचे समजार्.े 
 
गभाशयािी ग्रांणथ-स्नायुबुशदता : िािंर्मासंाब वदासारखी लक्षिे असिाि. दोहो मध्येही अत्यािवर्, 

द ःखािवर् र् र्धं्यत्र् असिे. पि याि गिाशय िीन महहन्याच्या गिाशयाच्या आकारापेक्षा मोठा नसिो. 
र्ाढि जािारे द ःखािवर् हे गं्रहथ-स्नाय ब िंदिा दशवक आहे. 

 
गभाशयािा कार्धसनोमा : आिवर् हनरृ्त्तीच्या स मारास ककर्ा त्यानंिर हस्त्रयािं िािंर्मासंाब वद र् 

कार्मसनोमा एकाच र्ळेी असण्याचा संिर् असिो. मारक अब वद नाही हे  ठरहर्ण्याकहरिा गिाशय लेखन 
करून, त्याचा च्छेद सभक्ष्मदशवकयंत्राखाली िपासार्यास पाहहजे. 

 
वृद्धपिातील गभाशयस्थ पूसांिय : प ष्ट्कळर्ळेा र्यस्क हस्त्रयािं गिाशयस्थ पभसंचयाचा, 

व्यपजननय क्ि मऊ िािंमासंाब वदाशी घोटाळा होिो. पि ग्रीर्ा हर्स्िारक घािल्यास पभ बाहेर पडभन गिाशय 
मभळ आकारार्र येिो. 

 
ड) गभाशयाच्या पोकळीत असिाऱ्या अांतःत्विेिालील लहान नालरणहत अबुशदा मुळे 

झालेलीगभाशयािी लघु वृणद्ध : याि गिाशय नेहमीच्या आकाराचा ककर्ा थोडा मोठा असिो. याची 
महत्र्ाची लक्षिें म्हिजे काही काळ चालिारा अहनयहमि पि फार प्रमािाि होिारा रक्िस्त्रार्, द ःखािवर् र् 
र्धं्यत्र्. पि ही लक्षिेंही अपभिव गिवपाि, हचरकारी अंहशकप्रत्यार्िवन (chronic subinvolution), 
गिाशयाचा कार्मसनोमा, र् जराय  कार्मसनोमा याि हदसिाि  

 
दुस्ष्ट्क्रयाकारी गभाशय रक्तस्त्राव (Dyfunctional uterine Bleeding) लाक्षहिकदृष्ट्ट्या 

आर्श्लेष्ट्मल िािंर्मासंाब वद, द स्ष्ट्क्रयाकारी रक्िस्त्रार्ा पासभन हनराळे दाखहर्िा येिे फार कठीि आहे. 
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गिाशयान्िःस्िराची ऊिकीय परीक्षा ककर्ा गिाशयहचत्रिाने गिाशय ग हेि िरि दोष (filling defect) 
हदसभन आल्यास हनराळे दाखहर्िा येिे. (प्लेट ९४). होरमोन हचहकत्सेने द स्ष्ट्क्रयाकारी रक्िस्त्रार् थाबंहर्िा 
येिो, िर अर्श्लेष्ट्मककला िािंर्मासंाब वदार्र त्याचा काहीच पहरिाम होि नाही. 
 

 
प्लेट ९४. अवशे्लष्ट्मल माांसाबुशद असलेल्वया गभाशय गुहेिा भरि दोष (Filling defect) दािणविारे गभाशयणिि 

 
अपूिश गभशपात : स रर्ािीच्या आिािवर्ानंिर अहनयहमि ककर्ा सिि रक्िस्त्रार् होिे यार्रून याचे 

हनदान करिा येिे. याि ग्रीर्ामागव ख ला असभन. गिाशय हािाला मऊ लागिो. जर गिाशय लेखन करून, 
त्याचा काही िाग सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासल्यास त्याि जराय अंक र (chronic villi) र् पिहनका पेशी 
(decidual cells) हदसभन येिाि. 

 
णिरकारी आांणशक प्रत्यावतशन (chronic subinvnlution) : याची महत्र्ाची लक्षिे म्हिजे कंबर 

द खिे, कहटशोथज द ःखािवर्, र् अत्यािवर्. गिाशय स्थभल (bulky) असभन सामान्यिः त्याचे पिाद्विवन 
असिे. जर ही सर्व लक्षिे मागील प्रसभिीनंिर हदसभन येि असल्यास हनदानदशवक समजार्.े 

 
गभाशयािा कार्धसनोमा व जरायु कार्धसनोना : या बद्दल पभर्ीच माहहिी आलेली आहे. 
 
(ई) ग्रीवामागश ककवा योणन यात असिारे अवश्लेष्ट्मल सनाल अबुशद (sub mueous polyp in 

cervical canal or in vagine). 
 
अपूिश गभशपात : अहनयहमि ककर्ा सिि होिारा रक्िस्त्रार् दोन्ही हर्काराि असिो. पि 

अनािवर्ानंिर होिारा रक्िस्त्रार् हे अपभिव गिवपािाचे दशवक आहे. िपासल्यास दोन्हीिही ग्रीर्ा मागव ख ला 
असिो. र् जर बाहेर येिाऱ्या सनाल अब वदाचे खालचे टोंक बोटाला लागले िर अण्डाि  र्ाढण्याचा संिर् 
असिो. सनाल अब वद घालचे टोंकसहज फ टिारे नसिे, िर अण्डाि  नसिो. पि जर हे अब वद सडार्यास 
लागले िर मात्र िे सहज फ टिारे असिे. र् मग हनदान करिे कठीि जािे. 

 
गभाशयािा फार वािलेला कार्धसनोमा (Advanced carcinoma) : जर पनं्नास र्षार्रील 

स्त्रीच्यायोनीिभन द गिंधीय क्ि रक्िस्त्रार् होि असेल िर हा रोग िासण्याचा संिर् असिो. ग्रीर्ामागािभन जर 
हािािला सहज फ टिारे सडि असिारे असे सनाल अब वद हािाला लागले, िर गिाशयाचा कार्मसनोमा 
र्ाटेल. पि गिाशय लेखन करून िे सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासल्यास हनदान करिा येिे. 
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गभाशयािे अांततशवशन (Inversion of uterus) : गिाशयाचे हचरकारी अिंर्विवन हे योनीि 
डोकार्िारे गिाशयाच्या अिंःत्र्चेचे सनाल अब वद र्ाटण्याचा संिर् असिो. हद्वहस्ि परीक्षिाि हािािला 
नेहमीच्या जागी गिाशयाचा घ मट न लागिे र् ग दद्वारािभन केलेल्या परीक्षिाि हािािला खोलगट िाग 
(cuplike depression) लागिे यार्रून याचे हनदान होिे. सनाल अब वदाि जर त्याच्या बाजभने घािलेली 
गिाशय शलाका (uterine sound) नेहमी एर्ढी गिाशयाि गेली िर गिाशयाचे अंिर्विवन नाही हे हसद्ध 
होिे. 

 
गभाशयग्रीवा कार्धसनोमा : गिाशयग्रीर्चेा कॉहलफ्लार्र सारखा हदसिारा कार्मसनोमा जर योनीि 

डोकार्ि असेल, िर साध्या पहरक्षिाि सडिारे सनाल अब वद असल्याचे हनदान केले जाण्याचा संिर् 
असिो. 

(ई) अांतःबांध ताांतवमाांसाबुशद (Intraligamentary Fibromyoma) : रंूद बंधािील िािंर्मासंाब वदे 
ही त्याच बरोबर जर गिाशयाि इिर गाठंी असिील िरच समजभन येिाि. ही अब वदे, रंूदबधंािील 
रक्िसंचय (haematoma) संसक्ि बीजर्ाहहनीहर्द्रहध (adherent pyosalpinx) र् एक पार्मश्वक 
परागिाशयशोफ (unilateral parametritis) हनराळी दाखहर्िा आली पाहहजेि. 

 
रां दबाांधातील रक्तसांिय : बीजर्ाहहनी सगिविािहर्दर. (rupture of tubal gestation) 

झाल्याम ळे रंूदबधंाि रक्िसंचय होिो. हा रक्िसंचय र् रुदबंधािील िािंर्मासंाब दे याम ळे गिाशय 
बाजभला ढकलला जािो र् हर्रुद्ध बाजभला कठीि अशी गाठं हािाला लागिे. िािंर्मासंाब वद हे हािाला 
स्पष्टपिे समजभन येिे, िर रक्िसंचय त्यामानाने स्पष्ट समजभन येि नाही. जर रो्याचा पभर्वइहिहास चागंल्या 
प्रकारे हर्चारून घेिला, िर दोहोंमधील फरक चागंल्या प्रकारे समजभन येिो. 

 
सांसक्त बीजवाणहनी णवद्रणध : जर एकाच बाजभला असेल िर त्या बाजभला कठीि, अहनयहमि 

आकाराचा असा गठ्ठा हािािला लागिो. सामान्यिः द सऱ्या बाजभलाही घट्टसर असा िाग हािाला लागिो. 
त्याम ळे हर्कार सदाहशोफ आहे हे समजभन येिे. िािंर्मासंाब वदाप्रमािे याि हििक्या प्रमािाि गिाशय 
बाजभला ढकलला जाि नाही. 

 
एकाि बाजूिा गभाशय पणरस्तरशोफ : याि िीव्र ससंगाचे पभर्वरृ्त्त हमळिे. िपासल्यास ग्रीर्ा 

र्ाकडीहिकडी फाटलेली र् हिच्या गमनशीलिेला (mobility) आळापडल्याचे हदसभन येिे. योनीच्या एका 
िोरहिकेि एक घट्टसर गठ्ठा हािाला लागिो. 

 
णिणकत्सा 

 
णिणकत्सा : गेल्या ३० र्षाि शस्त्रहक्रयेि इिकी स धारिा झाली आहे की जर िािंर्मासंाब वदें फारच 

लहान असिील, ककर्ा शस्त्रहक्रया करिा येिे शक्य नसेल िर, नाहीिर िािंर्मासंाब वदाचा उपचार म्हिजे 
िे शस्त्रहक्रयेने काढभन टाकिे. 

 
डीप एक्सरे ककर्ा रेहडयम याचंा औषधोपचाराि फार कमी उपयोग होिो. याची गिाशयािील 

रक्िस्त्रार् थाबंहर्ण्या कहरिा ककर्ा अब वदाचा आकार लहान करण्याकहरिा उपयोग केला जािो. 
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िरूि, र्धं्या हस्त्रयािंील, लक्षिरहहि लहान िािंर्मासंाब वदें ही गिाशयार्र शस्त्र हक्रया करून 
काढभन टाकार्ी–गिाशय मासंाब वदोच्छेदन (myomectomy). त्याम ळे अशा हस्त्रयािं गिव राहाण्याचा संिर् 
र्ाढिो. बह प्रसर्ा हस्त्रयािंील लहान अब वदानंा मात्र हाि लाऊ नये. पि आिवर् हनर्ृहत्तपयिंि मध न मध न 
त्यानंा नीट िपासार्यास पाहहजे. 

 
प्रत्येक रो्याि कोित्या प्रकारची शस्त्रहक्रया करार्ी हे ठरहर्िाना रो्याचे र्य हकिी बाळंिपिें 

झाली, िािंर्मासंाब वद कोित्यास्थानी आहे. त्याचा आकार र् त्याि झालेले पहरर्िवन लक्षाि द्यार्यास 
पाहहजेि. 

 
उदरावरून केलेल्वया शस्त्रणक्रया 

(Abdominal operation) 
 
गिाशय मासंाब वदोच्छेदन (Mmomectomy) : ही शस्त्रहक्रया करण्यापभर्ी, जरूर लागल्यास 

गिाशय काढभन टाकण्याची परर्ानगी रो्याजर्ळभन काढभन ठेर्ार्ी. कारि उदर उघडल्यार्र काहीर्ेळा 
फार मोठ्या प्रमािार्र असलेला संसस्क्ि य क्ि बीजर्ाहहनी-बीजकोषशोफ हदसभन येिो, ककर्ा 
गं्रहथस्नायभब िंदिा रोग असिो ककर्ा अब वदाचंी संख्या र् त्याचें स्थान यार्रून शरे्टी गिाशय काढभन 
टाकण्याचाच हर्चार करार्यास लागिो. 

 
गिाशयाच्या स्नायभर्रील शस्त्रहक्रयेनंिर २ िे १० टके्क रो्यािं परि अब वदें होण्याचा संिर् असिो. 

चाळीस र्षार्रील कस्त्रया ंपेक्षा २० िे ३० र्ष ेर्याच्या हस्त्रयािं अब वदें परि होण्याचा सिंर् ज्यास्ि असिो, र् 
याचे प्रमािाही ज्यास्ि असिे. ही जी परि अब वदें होिाि, िी प ष्ट्कळ र्ळेा शस्त्रहक्रयेच्या र्ळेी अहि लहान 
असिारी अब वदें द लवक्षली गेल्याम ळे होिाि. पि खऱ्या अथाने परि अशी होिारी क्वहचिच असिाि. 

 
जर अत्यािवर् ककर्ा अशाच प्रकारचा एकादा अिवर् हर्कार असल्यास गिाशयाची पोकळी, त्याि 

कोठे लहानसर अंिःत्र्चे खाली असिारी अब वदें नाहीि ना िे पाहण्याकहरिा िपासार्ी. त्याच प्रमािे 
गिाशयाच्या रृ्हद्ध पार्लेल्या अंिःत्र्चेचे लेखन करार्.े बोने (Bonney) याचें म्हििे असे की जरी आिवर् 
बरोबर येि असले िरीही गिाशयाहच पोकळी खोलभन पहार्यास पाहहजे. पि हा प्रश्न र्ादग्रस्ि आहे. पि 
गिाशयाच्या प ढच्या कििीि जो छेद घेिलाजािो, त्या छेदाचे हठकािी असिारी अब वदें काढभन टाकिे फार 
आगत्याचे आहे, गिाशयाच्या पाठीमागील कििीि असिारी अब वदे, ही गिाशय उघडल्यानंिर, त्याच्या 
पाठीमागील कििीि आंिील बाजभने छेद घेऊन काढभन टाकार्ी. पि गिाशयाच्या पाठीमागील बाजभने 
कधीही छेद घेऊ नये. कारि त्या हठकािी हनमाि झालेल्या व्रिर्स्िभबरोबर (scar tissue) कहटस्थ 
उदरािंरर्षे्टन (pelvic peritonium), र्पा र् आिंडी याचंी ससंस्क्ि होण्याची िीहि असिे. अशी ससंस्क्ि 
हनमाि झाल्यास आश कारी ककर्ा हचरकारी आंत्रार्रोध, सिि कंबर द खिे र् उदराि र्देना होिाि. 

 
गिाशय काढभन टाकण्याच्या शस्त्रहक्रयेपेक्षा–गिाशयोच्छेदन (hysterectomy) या शस्त्रहक्रयेि 

रो्यािंील हर्कृिीचे प्रमाि (morbidity) र् मृत्यभचे प्रमाि ज्यास्ि असिे. पि हल्ली या शस्त्रहक्रयेिील कसब 
र् जरूर लागल्यास रक्ि हमळण्याची शक्यिा, याम ळे या शस्त्रहक्रयेिील धोका प ष्ट्कळ प्रमािाि कमी झाला 
आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

अपूिश गभाशयोच्िेदन (subtotal Hysterectomy) : हल्ली सर्व गिाशयच काढभन टाकण्याकडे 
प्ररृ्हत्त आहे. पि क माहरका र् र्ाझं हस्त्रयािं मात्र ही शस्त्रहक्रया करिे चागंले. अप्रसर्ा हस्त्रयािं ग्रीर्चेा कॅन्सर 
सहसा होि नाही, र् ग्रीर्चे्या ब धंाऱ्याचा (cervical stump) िर कॅन्सर होण्याची िीहि अहजबाि नसिे. 
संिोग हक्रयेि आनंद हमळार्ा या कहरिा ग्रीर्ा स्त्रार् हमळिे मानहसक दृष्ट्ट्या फार महत्र्ाचे असिे. पभिव 
गिाशय काढण्याम ळे काही प्रमािाि िरी योहन आखभड होिे. हनरोगी ग्रीर्ा काढभन टाकभ न योनीचे र्रचे 
आधार (vault supports) नाहीसे करिे हेही बरे नव्हे. प्रथम हे आधार नाहहसे करून, नंिर गिाशय-हत्रक 
बंध (utero aeral ligaments) योनीच्या कोपऱ्यानंा बाधंभन िो आधार परि हनमाि करण्याचा प्रयत्न करिे 
याला अथव नाही. 

 
सांपूिश गभाशयोच्िेदन (Total Hysterectomy) : बह प्रसर्ा हस्त्रयािं ग्रीर्ा रृ्हद्ध पार्लेली 

(hypertrophied) आहे ककर्ा फाटलेली आहे ककर्ा नेहमी सारखी आहे याचा हर्चार नकरिा, सबंध 
गिाशय काढभन टाकार्ा. कारि जर ग्रीर्चेा ब धंारा पाठीमागे ठेर्ला िर त्याि कॅन्सर होण्याची िीहि 
असिे. जर िािंर्मासंाब वद ग्रीर्िे असेल, िर सबधं गिाशय काढभन टाकार्यास पाहहजे. 

 
दोन्हींही शस्त्रहक्रया अपभिव गिाशयोच्छेदन ककर्ा संपभिव गिाशयोच्छेदन–स लि र् न धोका देिाऱ्या 

अशा आहेि. बह प्रसर्ा हस्त्रयािं गिाशयाच्या िोंर्िालचा ऊिक (parametrial tissue) सैलसर 
असल्याम ळे ग्रीर्ा सहज र्रिी येिे र् त्याम ळे शस्त्रहक्रया फार स लि जािे. जर ग्रीर्िे िािंर्ाब वद असेल, िर 
सबंध गिाशय काढिे त्रासाचे होिे. त्याि मभत्रर्ाहक ककर्ा मभत्राशय यानंा इजा होण्याजा संिर् असिो. या 
कहरिा प्रथम ग्रीर्मेधभन अब वद काढभन टाकार्–ेसमभलहनष्ट्कासन (enucleation) र् नंिर सबधं गिाशय 
काढभन टाकार्ा. 

 
योणनमधून शस्त्रणक्रया 

(Vaginal Operation) 
 
गभांशयस्नायुबुशदोच्िेदन (Myomectomy) : अर्श्लेष्ट्मल सनाल अब वद (submucous polyp) 

जर योनीि लोंबि असेल, िर त्याचा नाल हपळभन हकर्ा कापभन टाकभ न अब वद काढभन टाकिा येिे. 
 
गिाशयाच्या बाह्यिागाि असिारी लहान अब वदे ककर्ा त्याच्या स्नायभि असिारी लहान अब वदें 

(intramural growths) काहीर्ळेा योनीिभन काढभन टाकिाि. गिाशय-मत्राशयार्रील उदरािंरर्षे्टन 
(utero-vesical paritonium) ककर्ा ड्लस कप्यािील उदरािंरर्षे्टन कापभन गिाशय योनीि आििाि. 
जर लहान लहान प ष्ट्कळ अब दें असिील िर िी काढभन टाकाण्याकहरिा उदरार्रून शस्त्रहक्रया करिे 
ज्यास्ि चागंले. कारि अहिलहान असिारी अब वदें चागंल्या रीिीने पहािा येिाि र् फार स्थभल असलेला 
गिाशय, हर्शषेिः अप्रसर्ा हस्त्रयािं िरी (nulliparous women) योनीि आििा येिे फार कठीि असिे. 

 
गभाशयात िेद घेिे (Hysterotomy) : जर अंिःत्र्चेखालील सनाल अब वद ग्रीर्िे ककर्ा त्याच्याही 

र्रिी गिाशयाि असेल िर िे योनीिभन गिाशयाि छेद घेऊन िे काढभन टाकिाि (Vaginal 
hysterotomy) ग्रीर्ा मागाि असिारे अब वद हे ग्रीर्ा मागव अंिरम खापयिंि कापभन त्यािभन काढभन टाकिाि. 
जर अब वद आिखी र्रच्या बाजभस असेल िर गिाशय बस्स्ि कप्यािील (utero-vesical pouch) 
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उदरािंरर्षे्टन कापभन गिाशय खाली योनीि आििाि. मग गिाशयाची प ढची किि कापभन त्यािभन सनाल 
अब वद काढभन टाकिाि. 

 
गभाशयोच्िेदन (Hysterectomy) : ही शस्त्रहक्रया अब वदाच्या आकारार्र अर्लंबभन असिे. जर 

अब वद फार मोठे असेल, िर त्याचे लहान लहान ि कडे करून काढभन टाकार् े लागिे, ककर्ा गिाशय 
हर्िागभन काढभन टाकार् ेलागिे. पि या अब वदाम ळे गिाशय, ८-१० आठर्डे गिारपिा एर्ढा असेल, िर 
उदरार्रून शस्त्रहक्रया करिे चागंले. 

 
डीप एक्स रे व रेणडयम 

 
िािंर्मासंाब वदाच्या काहीक रो्यािं या औषधोपचाराचा उपयोग होिो. याचा खरा उपयोग 

बीजकोषाच्या कायाचा नाश करून आिवर् हनर्ृहत्त हनमाि करण्याकडे होिो. या उपचाराम ळे 
िािंर्मासंाब वदाचा आकार लहान होिो. पि अगदी लहान आकाराच्या अब वदावं्यहिहरक्ि बाकीच्या अब वदािं 
पभिव कृशिा (complete atrophy) येि नाही. 

 
या औषधोपचाराचा फायदा म्हिजे १. याि रोगी क्वहचिच मरिो. २. रेहडयम देण्याकहरिा 

रो्याला हॉस्स्पटलमध्ये एकादा हदर्स राहार् ेलागिे र् डीप एक्सरे कहरिा राहार्हेी लागि नाही. ३. ज्या 
हस्त्रयािं शस्त्रहक्रया करिा येिें शक्य नसिे अशाि हे उपयोगी पडिे. िरुि रो्यािं देऊ नये. कारि 
त्याचं्याि बीजकोषाचे कायव चालभ  ठेर्िे महत्र्ाचे असिे. त्याचप्रमािे जर अब वदािं सदाहशोफजन्य र् 
व्यपजनननी पहरर्िवने झालेली असिील िरीही देऊ नये. फार मोठाली अब वदें ककर्ा िारजन्य लक्षिें हनमाि 
करिारी कहटस्थ अब वदे ही या औषधोपचाराला अयो्य. होि. 

 
ताांतवमाांसाबृशद व सगभशता 

 
ज्या स्त्रीच्या गिाशयाच्या बाहेरच्या आर्रिाि ककर्ा स्नायभि अब वदें असिाि अशा स्त्रीि गिव 

राहण्याची शक्यिा असिे र् हिची पभिव महहने िरून, न त्रास होि प्रसभहि होऊ शकिे. ज्यार्ेळी अब वदें 
अंिःत्र्चेि ककर्ा स्नायभिं खोल असिाि, त्यार्ळेी सामान्यिः र्धं्यत्र् असिे. पि गरोदरपिाि काही 
हर्हशष्ट अन शगंी पहरर्िवने होण्याचा संिर् असिो. काहीि कष्टप्रसभिी (dystocia) होिे. 

 
जर अब वद अंिःत्र्चेखाली असेल ककर्ा प ष्ट्कळ अब वदें स्नायभंि असिील, िर गरोदरपिाि 

स रर्ािीलाच गिवपाि होिो. जर अब वदें अंिःत्र्चेखाली असिील िर स फहलि बीजाला पाय रोर्ण्यास र् 
त्याला अन्न हमळण्यास अडचि येिे; िर ज्यार्ळेी स्नायभि प ष्ट्कळ अब वदें असिाि, अशार्ळेी र्ाढि जािाऱ्या 
गिा बरोबर गिाशय िािभ शकि नाही. 

 
नेक्रोबायोणसस (Necrobiosis) : गरोदरपिाि अब वदािलोहहि व्यपजनन होिे (red 

degeneration) हा सर्वसाधारिपिे हदसभन येिारा उपद्रर् होय. याि उदराि र्देना होिाि, िाप चढिो, 
मळमळ र् अब वदस्थानी पीडनाक्षमिा असिे. गरोदरपिाच्या पहहल्या काही आठर्ड्याि, ज्यार्ळेी सगिव 
गिाशय कहटबंधाच्या पोकळीि असिो, अशार्ळेी हे अब वद अस्थाहनक सगिविा (ectopic pregnancy) 
र्ाटण्याचा संिर् असिो, ककर्ा अश कारी आंत्रप च्छशोफाचा िास होिो. चार महहन्या नंिर ज्यार्ळेी 



 

 

अनुक्रमणिका 

गिाशय कहटबधंाच्या पोकळीच्यार्र येऊन िो र् हे अब वद हािाला लागभ शकिे, त्यार्ळेी हनदान सहज होिे. 
र्देनाहर र् शामक औषधाचंा उपयोग केल्यास एकदोन आठर्ड्याि लक्षिें नाहहशी होिाि. 

 
िािंर्मासंाब वदाम ळे प्रसभिीला अडथळा येण्याचा संिर् असिो. काहीि गिाशयाि येिारे र्गे कमी 

होिाि–गिाशय जडत्र् (uterine inerita) र् फार प्रमािाि प्रसर्ोत्तर रक्िस्त्रार् (Postpartum 
haemorrhage) होिो. जर अब वद गिाशयाच्या पोकळीि पि र्रच्या बाजभस असेल, िर प्रसभिीला अडथळा 
होि नाही. ग्रीर्ा र् गिाशय याचं्या सधंीच्या हठकािी असिारी अब वदें, ही गरोदरपिाच्या प ढच्या कालाि 
र्रिी येिाि र् मग उदरस्थ होिाि. ग्रीर्िे असिारी र् जी गरोदरपिाच्या पभिव कालािही कहटबधंाच्या 
पोकळीि राहािाि अशािं सशल्य गिव-हनकासन (caesarean section) करार् े लागिे. या 
शस्त्रहक्रयेच्यार्ळेी अब वद काढभन टाकभ  नये. कारि या सगिव गिाशयाला रक्िाचा फार मोठा प रर्ठा होि 
असिो र् त्याम ळे िे अब वद काढीि असिाना र् काढल्यानंिर फार प्रमािाि रक्िस्त्रार् होिो. त्याच प्रमािे 
प्रसर्ोत्तर कालाि (during the puerperium) त्याि संसगव होण्याचीही फार िीहि असिे. 

 
गिवपाि ककर्ा प्रसभिीनंिर गिाशयाच्या अंिःत्र्चेखालील अब वद सडभन द गिंधीय क्ि स्त्रार् होण्याचा 

संिर् असिो. 
 

गभाशयाांतील सनाल अबुशदे 
(Uterine Polypi) 

 
ग्रीर्चे्या अंिःत्र्चेचे सनाल अब वद (Mucous Polyp of cervise) : ही सामान्यिः प ष्ट्कळ असभन, 

आकाराने र्ाटािा ककर्ा चेरी एर्ढी असिाि. िी मऊ, ककर्ा काळसर लाल रंगाची असभन, त्याचंा नाल 
आख ड असिो. प ष्ट्कळर्ळेा याचबरोबर ग्रीर्चेा हचरकारी सदाहशोफ असिो. (प्लेट ९५). 
 

 
प्लेट ९५. गभाशयग्रीवेिे शे्लष्ट्मल अबुशद (Mucous Polyp) 

 
रक्िस्त्रार् र् श्विेप्रदर ही त्याचंी दोन महत्त्र्ाची लक्षिें होि. रक्िस्त्रार् हा अहनयहमि, फार थोडा 

असभन िो थोड्याही आघािाने (slight trauma) होिो. श्वेिप्रदर सारखा होिो. िो घट्ट, श्लेष्ट्माि प्रकारचा 
प ष्ट्कळर्ळेा रक्िहमहश्रि असिो. 
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ग्रीर्चे्या कार्मसनोम्यापासभन हा हनराळा दाखहर्िे फार कठीि जािे. कारि दोहोंमध्येही 
आिवर्ाव्यहिहरक्ि रक्िस्त्रार् होिो. र् थोड्या आघािाने रक्ि पाझरार्यास लागिे. या कहरिा ग्रीर्चे्या 
प्रत्येक सनाल आब वदाचा छेद, कॅन्सर नाहीना हे हसद्ध करण्याकहरिा सभक्ष्मदशवक यतं्राखाली 
िपासासार्यास पाहहजे. 

 
सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासल्यास याि प ष्ट्कळ गं्रथी असभन, त्याचं्या आजभबाजभला सैलसर असा 

संयोजी ऊिक हदसभन येिो. गं्रथीच्या आि स्िम्िाकार उपकलेचे आर्रि असिे र् यािील काही गं्रथी 
नहलकानंी पृष्ठिागार्र उघडिाि, िर काही फ गलेल्या असिाि. स्रोमामध्ये प ष्ट्कळ मोठ्या प्रमािार्र 
रक्िर्ाहहन्या असिाि. या रक्िहधक्याम ळे गं्रथीच्या धािभि हठकहठकािी रक्िस्त्रार् झाल्याचे हदसभन येिे-
अंिरालीय रक्िस्त्रार् (interstitial haemorrhage). काही र्ळेा पृष्ठिागाच्या काही काही िागार्र स्िहरि 
शल्की उपकला हदसभन येिे. 

 
ग्रीर्िेील मऊसर अब वदे चहमट्याने हपळर्टभन काढभन टाकिा येिाि. जर या प्रमािे काढभन टाकिा 

येि नसिील िर िी आख रीने (curette) खरर्डभन काढार्ी. 
 
गभाशयाच्या अांतःत्विेपासून णनघिारी सनाल अबुशदे (Endometrial polyp) : या प्रकारचे अब वद 

एकादेच असिे, ककर्ा सबधं अंिःत्र्चेचा पृष्ठिाग यानंी िरलेला असिो. एकादेच असिारे अब वद हे 
अंिःत्र्चा एका हठकािी गोळा झाल्याम ळे हनमाि होिे. त्याचा नाल अख ड असभन, िे गिाशयािच राहािे. 
जर नाल लाबं असेल, िर िे ग्रीर्मेधभन योनीि लोंबि असिे. या अंिःत्र्चेि दरमासी होिारे फरक होिाि 
ककर्ा काहींर्ळेा होिही नाहीि. काही रो्यािं या अब वदाची अंिःत्र्चा फक्ि ईस्रोजेनलाच प्रहिसाद देिे 
(responsive to), या प्रकारचे अब वद काहीर्ळेा द दवम होिे. ऊिक परीक्षने सनाल गं्रथीचा मभलिभि गं्रहथ–
कार्मसनोमा, हा स रर्ािीला स दम्य (benign) असिाऱ्या अब वदाचे अन शगंी द दवम अब वदाि झालेले पहरर्िवन, 
यापासभन हनराळा दाखहर्िे फार कठीि आहे. जरी गं्रथीच्या काही िागाि द दवमिा हनमाि झाली असभन 
त्याच्या देठाि द दवमिा (malignancy) नसेल, िर स दम्य अब वदािं हे अन शगंी पहरर्िवन झालेले आहे असे 
समजार्.े सनाल अब वदाच्या मभलिभि गं्रहथ कार्मसनोम्याि त्याचा िळ र् त्याच्या शजेारील गिाशयाचा िाग 
यािही द दवम पहरर्िवन हदसभन येिाि. 

 
प ष्ट्कळशा रो्यािं थाडासा, अहनयहमि पि सिि रक्िस्त्रार् ककर्ा श्वेिप्रदर असिो, िर काहीि 

कोििेच लक्षि नसिे. जर सनाल अब वद ग्रीर्िेभन योनीि डोकार्ीि असेल, िर िे हपळर्टभन सहज काढभन 
टाकिा येिे. अब वद काढभन टाकल्यार्र गिाशय लेखन करार्.े नंिर हे अब वद र् गिाशयाच्या अिंःत्र्चेची 
खरर्ड (curettings) याि द दवमिा नाहीना हे पहाण्याकहरिा सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासार्ी. 

 
ग्रांथ्य-माांसाबुशदजन्य सनाल अबुशद (Adenomyomatous polyp) : गं्रर्थय-मासंाब वदजन्य सनाल 

अब वद हे गिाशयािंःस्िर सनाल अब वदाचाच प्रकार होय. याची हर्कृहिकारक (Pathological) र् लाक्षहिक 
रै्हशष्ट्टे्य गिाशयािंःस्िर सनाल अब वदासारखीच असिाि. फरक एर्ढाच की सभक्ष्मदशवयंत्राच्याखाली याचा 
छेद िपासासल्यास त्याि गिाशयािंःस्िराच्या ऊिकाबरोबर कमी अहधक प्रमािाि अनैस्च्छक स्नायभिंिभही 
हदसभन येिाि. प ष्ट्कळ र्ळेा िे गिाशयाच्या गं्रहथस्नाय ब िंदिे बरोबर हदसभन येिे. 
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अपरा सनाल अबुशद (placental polyp) : हे अब वद, प्रसभहि ककर्ा गिवपाि यानंिर गिाशयाि 
गिार्शषे राहहल्यास त्याच्या िोर्िाली रक्ि जमा होऊन हनमाि होिे. या गोठलेल्या रक्िाच्या िोर्िाली 
संयोजी ऊिक हनमाि होऊन हे सनाल अब वद ियार होिे. िे लहानसर, बदामाच्या आकाराचे असभन 
काहीर्ळेा हनस्िेज ककर्ा गडद उदी रंगाचे होिे. असभन, त्याचा नाल जाड र् अख ड असिो. काही र्ळेा िे 
मोठे असभन ग्रीर्मेधभन बाहेर डोकार्िे. सभक्ष्मदशवक यतं्राखाली िपासल्यास हठकहठकािी व्यपजहनि जराय  
अंक राचें (degenerated chroinic Villi) प ंजके र् त्याच्या िोर्िाली रक्िस्त्रार् र् संयोजी ऊिन हदसभन 
येिो. 

 
गिवपाि ककर्ा प्रसभहिनंिर थोडा, सिि गडि उदी रंगाचा स्त्रार् होिो. हे सर्व सामान्यपिे हदसभन 

येिारे लक्षि आहे. काहीि मध न मध न िीव्र रक्िस्त्रार् होिो. ग्रीर्ा ख ली असभन काहीर्ळेा गिाशय स्थभल 
असिो. काहीर्ळेा हे अब वद ग्रीर्िेभन डोकार्ीि असलेले पि स्पंजासारखे हदसिे.  

 
जराय  कार्मसनोमापासभन हे अब वद हनराळे करिे थोडे कठीि जािे. पि या अब वदाि जराय  ऊिक 

(chrionic tissue) अकायवक्षम असभन, त्याि व्यपजनन झालेले असिे, र् फ्राइडमन ककर्ा ॲशहाइम–
झोंडेक (Aschheim-Zondek) कसोटी हमळि नाही. जर अब वद लहान असेल िर िे गिाशय लेखनाने 
काढभनटाकिा येिे पि जर अब वद मोठे र् गिाशयही स्थभल असेल िर बोटाने काढभन टाकार् े (digitally 
enucleated). 

 
गभाशयािी हाइडणटड सद्रवग्रांथी (Hydatid cyst of uterus) : िारिािील गिाशयाच्या 

हाइडॅहटड सद्रर्गं्रथीच्या रो्याचंी नोंद, देर्ी (१९५५), सरोहजनी (१९६२), नारायि रार् (१९६५), पहरख 
आहि परेख (१९६६), आहि जोशी आहि इिर (१९६८) यानंी केली. गिाशयाची हाइडॅहटड सद्रर्गं्रहथ ही 
फारच क्वहचि हदसभन येिे. शस्त्रहक्रयेपभर्ी िािंर्मासंाब वद असेच हिचे हनदान केले जािे. स्थभल परीके्षने आहि 
स्कोहलसेस करिा द्रर्ाच्या केलेल्या सभक्ष्मदशी परीके्षने, शस्त्रहक्रयेच्या र्ळेी सद्रर्गं्रथीचा हाइडॅहटड उगम 
हनहिि केला जािो. सामान्यिः हा, यकृिािील मभलिभि हाइडॅहटड रोगाचा आन षंगी ससंगव होय. 

 
गभाशयािी ताांतवाबुशद–सदृश्य अबुशदें 

(Fibroid-like Tumours of the uterus) 
 
मेदोबुशद (Lipoma) : साबाघ (१९५४) यानंी गिाशयाच्या या क्वहचि हदसभन येिाऱ्या अब वदाचे फार 

चागंले र्िवन केले आहे. अब वदें अगदी लहान असभन लाक्षहिकदृष्ट्ट्या त्याना महत्र् नसिे. अब वद कापल्यास 
स्पष्ट, हपर्ळी, र्सामय रचना हदसभन येिे, आहि ऊिक हर्ज्ञानाने िे नक्की ठरिे. 

 
वाणहका अबुशदे (Vascular Tumours) : पेडोहर्ट झ आहि इिर (१९५६) यानंी ही र्र्मिली आहेि. 

ही अब वदें म्हिजे रक्िर्ाहहकाब वद (haemangioma) आहि रक्िर्ाहहकापहरपेशीब वद 
(haemangiopericytoma). िी स दम्यअसभन, त्यानंा लाक्षहिक महत्र् नसिे. अब वदाची रचना 
दाखहर्ण्याकरिा हर्हशष्ट अहिरंजकाचंा उपयोग करिाि. ही अब वदें  पजंर गिाशयान्िःस्िरअस्थानिा 
(stromal endometriosis) आहि साकोमा र्ाटण्याचा सिंर् असिो. 

() 
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प्रकरि २९ वे 
 

ग्रांणथस्नायुबुशदता 
(Adenomyosis) 

 
व्याख्या : गिाशयाच्या गं्रहथस्नाय ब वदिेच्या हर्कृिीि, गिाशयाच्या स्नायभ स्िराि 

अंिगविाशयकलेचा प्रसार होिो. आहि त्याम ळे स्नायभंची हर्स्िृि अहिर्ृहद्ध होिे. गं्रहथस्नाय ब वदिेि, 
स्नाय स्िराि, गं्रहथ आहि पजंर (stroma) या दोहोंचे आक्रमि होिे. असाधारि हर्क्षिीि (uncommon 
desion) गं्रथी हशर्ाय फक्ि पंजराचाच प्रसार होिो, िेव्हा त्याला पांजरजन्य ग्रांणथस्नायुबुशदता (stroma 
adenomysis) असे म्हििाि. 

 
स्थूल स्वरूपः : गिाशय हा ८-१० आठर्डेच्या सगिव गिाशयाच्या आकारा एर्ढा रृ्हद्ध पार्लेला 

असिो, जर गिाशयस्नायभस्िर हर्स्िृि प्रमािार्र हर्काहरि झाला असेल, िर गिाशयाची रृ्हद्ध सर्वत्र 
सारखी असिे. परंि  श्र ंग िागाि (region of the cornua) स्थाहनक गाठंाळ असेल, िर िो असमहमि 
(asymmetrical) असिो. सामन्यिः गिाशयस्नायभस्िराची एक किि, पाठीमागची किि––ही प ढच्या 
कििीपेक्षा ज्यास्ि जाड असिे. 

 
जर याबरोबर श्रोहि गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा (pelvic endometriosis) नसेल, िर गिाशय 

पभिवपिे चल असिो. परंि  जर याबरोबर श्रोहि गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा असेल, िर उपागंें आहि श्रोहि 
उदरािरर्षे्टन याबरोबर ससंस्क्ि झाल्या म ळे, िो घट्ट बसलेला असिो. नोव्हाकच्या म्हिण्याप्रमािे 
(१९६७) या दोहोंचे एकाच र्ळेी अस्स्िलत्र् हे २५ िे ४० टके्क रो्यािं हदसभन येिे, परंि  टी कलडेयानंा (Te 
Linde) गं्रहथस्नाय ब वदिा आहि श्रोहि उदरािंरर्षे्टन या दोहोंचे एकाच र्ळेी असिारे अस्स्ित्र्, साधारि १२ 
टके्क रो्यािं हदसभन आले. 

 
गिाशय कापभन पाहहल्यास, गिाशयस्नाय स्िर, नेहमीपेक्षा दोन िे िीन पट ज्यास्ि जाड झालेला 

हदसिो. कापलेल्या पृष्ठिागाचे, चक्राकार सदृश रज्जभय क्ि (whorl-like trabeculated) स्र्रूप असिे परंि , 
मासंाब वदय क्ि गिाशयाच्या रो्यािंील प्रमािे, पहरगि सपं ट (circumscribed capsule) नसिे. प ष्ट्कळशा 
रो्यािं, हर्हशष्ट असे गडद चाकोलेट रंगाचे टाचंिीच्या टोकापंासभन िो प ष्ट्कळ हमहलहमटर व्यासाचे िाग, 
गिाशयस्नाय स्िरािं इिःस्ििहा हर्ख रलेले हदसभन येिाि. हे िाग म्हिजे हक्रयात्मक अंिगविाशयकलेची 
द्वीपे होि. आहि याि आिवर्स्त्रार् झालेला असिो. (प्लेट ९६, ९७). 
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प्लेट ९६. गभाशयािी ग्रांणथस्नायुबुशदता (adenomyosis) (G. S. Medical College Museum) 

 
प्लेट ९७. गभाशयािी ग्राांणथस्नायुबुशदता (G. S. Medical College Museum) 

 
गिाशय ग हेच्या आंिील बाजभस असिारे अंिगविाशयकलेचे आर्रि हे नेहमी सारखे असिे, ककर्ा 

अंिगविाशयकलेच्या आर्रिाच्या अहिहर्कसनाम ळे जाड आहि सनाल अब वदसदृश (polypoidal) असिे. 
 
ऊतकणवज्ञान (Histology) : सामन्यिः अंिगविाशयकलेचा आधारस्िर आहि गिाशयस्नायभस्िर 

याि अर्श्लेष्ट्मल स्िर (submucous layer) नसिो, त्याम ळे प ष्ट्कळर्ळेा गं्रथींची टोंकें  आहि त्या 
िोर्िालचा पजंर, थोड्या अंिरापयिंि गिाशयस्नाय स्िराि हशरिाि. िेव्हा, अंिःगविाशयकला गं्रथी, 
अंिगविाशयकलेच्या खाली गिाशयस्नाय  स्िराि खोल पयिंि हशरल्या, िरच त्याला गं्रहथस्नाय ब वदिा 
म्हिार्.े गिाशयस्नाय स्िरार्र अंिगविाशयकलेने केलेले आक्रमि हे र्ि वलाकार ककर्ा, अंडाकार 
के्षत्राच्यास्र्रूपाि हदसिे. (प्लेट ९८). काही रो्यािं, अंिगविाशयकलेचे आक्रमि हे सींरसी आर्रिापयिंि 
(serosa) पसरलेले असिे. 
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प्लेट ९८. गभाशयाच्या ग्राांणथस्नायुबुशदतेिा सूक्ष्मदशी फोटोग्राफ (G. S. Medical College Museum) 

 
ही अंिगविाशयकलेची द्वीपे दरमासी हक्रयात्मक सहक्रयिा दाखर्ीि असल्याम ळे, त्याना हििक्या 

अगदी लहानलहान गिाशय ग हहका म्हिार्यास हरकि नाही. काही र्ळेा हर्पथ अंिगविाशयकला 
(aberrant endometrium) ईस्रोजेन र् प्रोजेस्टेरॉन या दोहोंना अन हक्रया दाखहर्िे, परंि  ज्यास्ि र्ळेा 
अपक्व अंिगविाशयकला गं्रथी फक्ि ईस्रोजनलाच अन हक्रया दशवहर्िाि, पि प्रोजेस्टेरॉमला दाखर्ीि 
नाहीि. त्याम ळे आिवर्पभर्व अर्स्थेिील गं्रहथ साचंा हा सामान्यिः रृ्हद्धकारी असिो ककर्ा स्स्र्स् -चीज 
अहिहर्कसन साचंा हदसभन येिो. फार क्वहचिच स्त्रार्ी साचंा असिो. फक्ि आिवर्ाची प्रहिमासी पहरर्िवनेंच 
हदसभन येिाि असे नव्हे, िर सगिविेची पिहनका पहरर्िवनेही (decidual changes) हदसण्याची शक्यिा 
असिे. 

 
जेव्हा श्रृंगाच्या िागाि स्थाहनक गाठंी असिाि, िेव्हा अंिगविाशयकला गं्रहथ आहि पंजर असल्यास 

हनदान सोपे असिे, परंि , जेव्हा पंजराचा अिार् असिो, िेव्हा गं्रहथस्नाय ब वदाि आहि बीजर्ाहहनीशोफ 
संयोजक गाठंाळिा (salpingitis isthmica nodosa) याि फरक दाखहर्िे फार कठीि जािे. काही 
रो्यािं गं्रहथ रृ्क्काच्या मालपीजी नहलकासंारखे (malpigian tubules) हदसिाि आहि काही िज्ञ या गाठंी 
र्भल्फीजन्य (Wolffian origin) आहेि असे मानिाि. 

 
ऊतकजनन (Histogenesis) : क लन (१९०८) याने गिाशयस्नाय स्िराि हशरिाऱ्या 

अंिगविाशयकलेचा उगम हा गिाशयग हेच्या आिंील बाजभस असिाऱ्या अंिगविाशयकलेपासभन असिो हे 
हसद्ध केले. त्याने क्रमशः छेद घेऊन, गिाशय स्नायभिंील अंिगविाशयकला द्वीपें आहि गिाशयग हेचे 
अंिगविाशयकला आर्रि याि अखंडिा असल्याचे दाखर्भन हदले. प ढे, िोर्िाली असिारे स्नायभ र् 
संधानकऊिक याचं्या अहिरृ्हद्धम ळे आि हशरलेल्या अंिगविाशयकलेचा गिाशयग हेशी असलेला सबंंध 
ि टिो. 

 
अंिगविाशयकलेचा गिाशयस्नाय स्िरािील प्रसाराला सरळ प रार्ा नाही, परंि  हेि  होरमोनजन्य 

असल्याम ळे अप्रत्यक्ष प रार्ा आहे. 
 
लक्षिें : हे लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे की गं्रहथस्नाय ब वदिेच्या सर्वच रो्यािं लक्षिें असिािच असे 

नव्हे. काही इिकी ‘मभक’ असिाि की गं्रहथस्नाय ब वदिेचे हनदान, हे गिाशय-योहन पिनासारख्या स दम्य 
हर्कृिीकरिा, आिवर्हनर्तृ्योत्तर हस्त्रयािंील (Postmenopausal women) काढभन टाकलेल्या गिाशयाचं्या 
ऊिक परीके्षि होिे. 
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जेव्हा गिाशय हा ८-१० आठर्ड्याचंा सगिवगिाशयाएर्ढा रृ्हद्ध पार्लेला असिो, िेव्हा, 
सामान्यिः र् अत्यािवर् र् द ःखािवर् ही लक्षिे असिाि. अत्यािवर्ाचे कारि न सिे अिंगविाशयकला पृष्ठिाग 
हेच नव्हे, िर त्याच बरोबर असिारे अिंगविाशयकला अहिहर्कसन हेही असिे. दरमाहस होिाऱ्या 
रक्िस्त्रार्ाम ळे, गिाशयस्नाय स्िरािील अंिगविाशयकला हद्वपें फ गिाि आहि हे द ःखािवर्ाचे कारि होय. 

 
हर्सृत गं्रहथस्नाय ब िंदिेि गिाशय सर्वत्र सारखा रृ्हद्ध पार्लेला असिो. जेव्हा गिाशयाची रृ्हद्ध 

असमहमि असिे, िेव्हा िी, एक िर त्याबाजभकडील श्र ंगािील स्थाहनक, गं्रहथस्नाय  ब वदिेम ळे असेल, ककर्ा 
त्याबरोबर असिाऱ्या िािंर्मासंाब वदाम ळे (fibromyomata)असेल. 

 
जर गं्रहथस्नाय ब वदिेबरोबर श्रोहिगि गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा असेल िर अत्यािवर्ा हशर्ाय, 

गिाशय-हत्रक बधं हर्काहरि झाल्याम ळे कहटहत्रक िागाचे हठकािी (lumbo-sacral region) कंबर द खिे. 
रृ्हद्ध पार्लेला गिाशय हा ड्लस कप्पा र् पाश्वव िोरहिका यािंील अहनयहमि, कठीि गठ्ठ्ठ्याशंी संसक्ि 
असिो. 

 
णिणकत्सा : प ष्ट्कळ र्ळेा,ं गं्रहथस्नाय ब वदिेचे शस्त्रहक्रया पभर्व नक्की हनदान करिे कठीि असिे. परंि  

त्याला हििकेसे महत्त्र् नाही. कारि गिाशयाची सर्वत्र सारखीच रृ्हद्ध ही हर्सृि गं्रहथस्नाय ब वदिा, 
अंिर्मिहत्तक मासंाब वद, हचरकारी आहंशक प्रत्यार्िवन (subinvolution) र्ा द स्ष्ट्क्रयाकारी गिाशय रक्िस्त्रार् 
यापकैी कशाम ळेही असो, उदरच्छेदन करिे जरुरीचे असिे. दैर्र्शाि, यािील प ष्ट्कळशा हस्त्रया 
चाहळशीच्या स माराच्या असिाि ककर्ा चाहळसापेक्षा ज्यास्ि र्याच्या असिाि आहि अशाि आिा 
गिवधारिेला महत्र् नसिे. जर गिाशयाची रृ्हद्ध ही ८ आठर्ड्याचं्या आकारापेक्षा ज्यास्ि नसेल, िर 
योहनगप गिाशयोच्छेदन करार्े, परंि , जर गिाशय ज्यास्ि रृ्हद्ध पार्लेला असेल, िर उदरार्रून 
शस्त्रहक्रया करिे चागंले. 

 
पांजरजन्य ग्रांणथस्नायुबुशदता (स्रोमॅटोणसस) 
(Stromal Adenomayosis-Stromatosis) 

 
ऐणतहाणसक णटप्पिी (Historical note) : डोरान आहि लोहकयर (१९०८) यानंी पंजरजन्य 

गिाशयान्िःस्िर अस्थानिेचा पहहला रोगी नोंदहर्ल्याचे हदसभन येिे. हा रोगी, बीजर्ाहहनी–योहजनी आहि 
रंुद बंधाि हर्स्िार पार्लेल्या पहरअंिःकलाब वदाचा (periendothelioma) होिा. कॅस् लर (१९२०) याने 
‘अनन्य, हर्सिृ गिाशय अब वद” म्हिभन एका रो्याची नोंद केली. स्टीर  न स् (Stearns) (१९५८) याने 
इंस््लश र्ाङ्मयाि नोंदर्लेल्या पंजरजन्य गिाशयािःस्िर अस्थानिेच्या रो्याचें परीक्षि केले, िेव्हा 
त्याला फक्ि १०० रोग हदसभन आले. 

 
ऊतकजनन : हंटर आहि हर्मटग (१९५८) याचं्या मिाप्रमािे गं्रहथस्नायभब वदिा आहि पजंर 

गिाशयान्िःस्िरअस्थानिा ही एकाच प्रहक्रयेची रूपािंरे होि. याि फरक एर्ढाच की गं्रहथस्नाय ब वदिा 
क्वहचिच अब वदीय आचरि (neoplastic behaviour) दशवहर्िे, िर पंजर गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा हे 
म ख्यिः गिाशयाचे अब वद होय. जरी ित्र्िः िे लाक्षहिक आहि ऊिकीय अहिव्यस्क्िि स दम्य (benign) 
असले, िरी काहीर्ळेा िे द दवम (malignant) प्ररृ्हत्त दशवहर्िे. या दोहोंचा उगम एकच असल्याचा प रार्ा 
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म्हिभन, गं्रहथस्नाय ब वदिा आहि पंजर गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा त्याच गिाशयाि असिाऱ्या एका रो्याची 
त्यानंी माहहिी हदली आहे. 

 
ग डालच्या (१९४०) म्हिण्याप्रमािे याचा उगम हा अहर्कृि गिाशयाच्या स्नाय न्िराि पभर्ी पासभन 

असिाऱ्या पजंरपेशी पासभन होिो. नोव्हाकचे म्हििे असे की पंजर गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा हे 
अंिगविाशयकलेपासभन हनमाि झालेला कमी प्रिीचा साकोमा होय. 

 
सांप्रास्प्त (Pathology) : स्थूल स्वरूप : सामान्यिः गिाशय हा फारच थोडा रृ्हद्ध पार्लेला आहि 

गोलाकार असिो.अस्स्थरीकृि िाजा गिाशय कापल्यास, त्याि गिाशयस्नायभस्िर जाड झालेला आहि 
त्याच्या पृष्टिागार्र प ष्ट्कळ, लहान लहान, काही थोड्या हमहलमीटर व्यासाच्या र्ाटोळ्या गाठंी हदसभन 
येिाि. त्याम ळे िो पृष्ठिाग प ष्ट्कळ काल र्ापरलेल्या टर्मकश टॉर्लेसारखा” हदसिो. गाठंी, पृष्ठिागाच्या 
थोड्या बाहेर डोकार्िाि आहि हचमट्याि पकडल्यास त्या रबरच्या दोरीसारख्या िािल्या जािाि, ककर्ा 
काहीर्ळेा गिाशयस्नाय स्िरापासभन बाहेरही ओढभन काढिा येिाि, कापण्यापभर्ी गिाशयाचे स्स्थरीकरि 
केले असेल, िर त्याि पृथकपिे रूपरेषाहंकि र्ाटोळे, दोऱ्यासारखे िाग हदसभन येिाि, कारि, एकिर िे 
स्पष्टपिे दृष्टोत्पत्तीस येिाि आहि द सरे म्हिजे गिाशयस्नाय स्िराच्या श भ्र रंगार्र, त्याचंा हर्रोधी असा 
अस्पष्ट असा पीिरंग असिो. 

 
जर्ळ जर्ळ अध्या रो्यािं, गिाशय ग हेि प ष्ट्कळ सनाल अब वदे असिाि. ही सनाल अब वदें पीि 

रंगाची ग ळग ळीि पृष्ठिाग असलेली आहि त्याचा नाल जाड र् त्याचंी टोंके टोंकदार ककर्ा बारीक नाल र् 
गोलाकार टोंक, अशीही असिाि. 

 
प ष्ट्कळर्ळेा, गिाशयग्रीर्चेा पंजरही हर्काहरि होिो. जर्ळजर्ळ एक-िृिीयाशं रो्यािं, 

गिाशयबाह्य कृहम–सदृश रज्जभ (worm-like cords) हदसभन येिाि. त्या रक्िर्ाहहन्या ककर्ा रसर्ाहहन्या 
यािभन र् त्याचं्या बाजभने र्ाढि जार्भन बीजर्ाहहन्या बीजकोश, मभत्राशय आहि रंुदबंध यािं हशरिाि. 
रंूदबधंाि त्या मभत्रर्ाहकाचं्या िोंर्िी र्ाढभन त्यानंा आर्ळिाि. 

 
ऊतकणवज्ञान : गिाशयस्नायभस्िराि, अंिगविाशयकला पंजर सदृश असे, गडद रंग घेिाऱ्या 

पेशींच्या पट्ट्यानी बनलेल्या ऊिकाचें िाग असिाि. हे पेशींचे प ंजके, गिाशयस्नायभस्िराि इिस्ििः 
असिाि आहि काहीि हे पेशींच्या प ंजक्याचें िाग आहि अंिगविाशयाकलेचे आधार मंडल (basal zone) 
याि अखंडिा असिे. लहसकार्ाहहन्या ककर्ा हशरा याि पंजर पेशींचे िाग हनमाि होिाि. 

 
लक्षि : स्टीनवस् ने (Stearns) परीक्षि केलेल्या श्रेिीि सर्ाि िरूि रोगी २२ र्षाचा आहि 

सगळ्याि रृ्द्ध ६८ र्षाचा होिा. 
 
िरूि र्याच्या गटाि रक्िप्रदर (menometrorrhagia) आहि आिवर्पश्य र्याच्या हस्त्रयािं 

रक्िस्त्रार् आकि श्रोिीगि र्देना ही सामान्यपिे हदसभन येिारी लक्षिें होि. इिर नोंदहर्लेली लक्षिे म्हिजे 
योहनस्त्रार्, अल्पमभत्रिा (oliguria), रक्िमेह, बद्धकोष्ठिा, हनम्न आंत्रर्रोध (low bowel obstruction), 
आहि र्जन घटिे. 
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गिाशय रृ्हद्ध पार्लेला असभन, िो गोलाकार असिो. रज्जभसदृश हर्स्िाराम ळे गिाशयग्रीर्चेी 
अहिर्हृद्ध (hypertrophy) सर्व सामान्यपिे हदसभन येिे. जर गिाशयबाह्य हर्स्िार झालेला असेल, िर 
गिाशय घट्ट बसण्याची शक्यिा असिे. 

 
णिणकत्सा : गिाशय ग्रीर्िे हर्स्िार होि असल्याम ळे, सपंभिव गिाशय उच्छेदन करिे चागंले. जर 

हर्कार गिाशयाप रिाच मयाहदि असेल, िर रो्याला हििकासा धोका नसिो. पि एकदा का िो 
गिाशयाच्या बाहेर पसरला, िर िो पभिवपिे नाकहसा करिा येि नाही. 

 
जर गिाशयबाह्य हर्स्िाराम ळे, गिाशय घट्ट बसलेला असेल, िर शस्त्रहक्रया न करिा येण्यासारखी 

घट्ट बसलेली गाठं सैल होण्याकरिा क्ष-हकरि हदल्यास उपयोग होर्भन, शस्त्रहक्रया करिे शक्य होिे. क्ष-
हकरि ककर्ा कोबाल्ट हकरिाने (irradiation) केल्यास फक्ि िात्प रिा फायदा हमळिो. 

() 
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प्रकरि ३० वे 
 

गभाशयान्तःस्तर अस्थानता 
(Endomentriosis) 

 
गिाशयाच्या अंिःत्र्चेसारख्या हदसिाऱ्या पि शहरराि हनरहनराळ्या स्थानी असिाऱ्या 

गं्रर्थयब वदजन्य ऊिकाला (adenomatous formation) गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा हे सर्व सामान्य नार् 
हदलेले आहे. ही हर्पहथि गिाशय अिंःत्र्चा (aberrant endometrium), गिाशय, बीजकोश, कहटगि 
उदरािंरर्षे्टन, गिाशयाचे बंध, हर्शषेिः रज्जभबधं र् गिाशय-हत्रकबंध, नाहि, ग्रीर्ा, योहन, योहनबाह्यिाग, 
मभत्राशय, अन्नमागव र्गैरे हठकािी हदसभन येिे. 

 
जर ही गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा गिाशयाच्या कििीि असेल, िर त्याला गं्रर्थयब वदिा” 

(adenomyosis) ककर्ा ‘आभ्यंिर गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा (endometriosis interna) म्हििाि. इिर 
हठकािी होिारी गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा, ही ज्या इंहद्रयािं असेल त्या इंहद्रयाची गिाशयान्िःस्िर 
अस्थानिा म्हिभन ओळखली जािे. उदा. बीजकोश गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा (endometriosis of 
ovary). गिाशयाच्या स्नायभंिील गिाशयान्िःस्िर अस्थानिेला बाह्य गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा 
(endometriosis externa) म्हििाि. 

 
पािात्यदेश र् अमेहरका या पेक्षा कहद स्िानाि गिाशयान्िःस्िर अस्थानिेचे प्रमाि फार कमी आहे. 

हमग ज् र् ग डाल याचं्या म्हिण्याप्रमािे जर गरोदरपिाम ळे खंड न पडिा माहसक पाळी हकत्येक र्ष ेयेि 
राहहली, िर ईस्रोजेनच्या सिि प्रिार्ाम ळे गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा होण्याची शक्यिा असिे. य रोप र् 
अमेहरका त्याच प्रमािे कहद स्िानािील पारशी जमाि यािं उहशरा होिारी ल्ने र् फार काल पाळले जािारे 
संिहिहनयमन, त्या मानाने कहदभ र् म सलमान या जािींि लौकर होिारी ल्नें, या गोष्टी, र्रील 
मिप्रिालीला आधार देिाऱ्या आहेि. 

 
गिाशयाच्या गं्रर्थयब वदिेच्या उत्पहत्तस्थानाबद्दल जर्ळ जर्ळ एक र्ाक्यिा आहे. गिाशय 

अंिःत्र्चेचे गिाशयाच्या स्नायभंि अंिगवमन हे याचे उत्पहत्त स्थान, ही जी क लनने मिप्रिाली माडंली 
(cullen’s theory of its origin) िी सर्व साधारिपिे मान्य झालेली आहे. बाह्य गिाशयान्िःस्िर 
अस्थानिेच्या (Endometriosis externa,) उत्पहत्तस्थानाबद्दल मििेद आहेि. अजभन एक र्ाक्यिा झालेली 
नाही. हनरहनराळ्या मिप्रिाली माडंल्या गेल्या आहेि. पि त्यािील एकही मिप्रिाली अशी नाही की र्र 
साहंगिलेल्या हनरहनराळ्या स्थानी हा रोग कसा होिो याचे समाधानकारक उत्तर देईल. 

 
कुलन श्लष्ट्मल उपपणत्त (Mucosal Theory of Cullen) : क लन याने १९०३ मध्ये क्रमर्ार छेद 

घेऊन अभ्याहसलेले २२ रोगी र् त्यानंिर परि १९०८ मध्ये अभ्याहसलेले ५६ रोगी, यार्रून त्याने आपले 
मि माडंले आहे. त्याने जे क्रमर्ार छेद घेिले त्यार्रून त्याला असे हदसभन आले की गिाशयाच्या स्नायभि 
जे गिाशयाच्या अंिःत्र्चेचे व्दीप (endometrial islands) हदसभन येिाि िे र् गिाशयाची अंिःत्र्चा यामध्ये 
अखंडिा (continuty) असिे. त्याचप्रमािे गिाशयाि क्ष-हकरि अपारदशी (radio opaque) पदाथाचे 
इंजेक्शन देऊन, क्ष-हकरिानी फोटो घेऊन ही गोष्ट हसद्ध केली आहे. प ढे, गिाशयाच्या कििीि हशरलेली 



 

 

अनुक्रमणिका 

अंिःत्र्चा गिाशयाच्या अंिःत्र्चेपासभन स टी होऊन स्नायभ र् संयोगी ऊिक यानंी र्हेष्टली जािे. त्याम ळे 
गिाशयाच्या कििीि अंिःत्र्चेचे व्दीप ियार होिाि. 

 
कोित्या प्रकारच्या उद्दीपनाने ही गिाशयाची अंिःत्र्चा गिाशयाच्या स्नायभि हशरिे र् त्या 

अंिःत्र्चेच्या व्दीपािोर्िाली स्नायभ र् संयोजी ऊिक याचंी रृ्हद्ध होिे याला प्रयोगजन्य प रेसा प रार्ा 
हमळालेला नाही. काहींच्या म्हिण्याप्रमािे सदाहशोफ हे उद्दीपन म्हिभन कारिीिभि होि असार्.े पि 
नोव्हाक र् इिर याचं्या म्हिण्याप्रमािे ईस्रोजेनीय होरमोन हे कारिीिभि होि असार्िे र् याला लाक्षहिक 
र् हेि जन्य (clinical and etiological) असा काही प्रमािाि िरी प रार्ा द जोरा देिारा आहे. 

 
समॅ्पसन णनरोपि णसद्धाांत (Sampson’s implantation theory) : – या हसद्धािंाप्रमािे कहटस्थ 

गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा होण्याचे कारि म्हिजे ॠि स्त्रार्ाि गिाशयाच्या अंिःत्र्चेच्या लहान 
ि कड्याचें प्रत्यार्हन होऊन (rgeurgitation) त्याचें हनरोपि होिे ककर्ा गिाशय आख रिानंिर लगेच 
बीजर्ाहहनी प्रधमन केल्यास (insufflation of the tubes) गिाशयाि अंिःत्र्चेचा ि कडा कटीि ढकलला 
जािो. समॅ्प सन र् इिर यानंी शस्त्रहक्रयेि, ॠि स्त्रार् उलटा गेलेला पाहहला आहे. यार्रून प्रत्यार्हनाने 
गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा होि असार्ी याबद्दल प्रत्यर्ाय नाही. कहटस्थ गिाशयान्िःस्िर अस्थानिेच्या 
नेहमी हदसभन येिारी स्थानें म्हिजे बीजर्ाहहनीच्या छल्लरी टोंकाजर्ळ (fimburial endsof the tubes) 
असिारा बीजकोषाच्या बाजभकडील पृष्ठिाग र् त्याचं्या स ट्या कडा ही होि. जरी या हसद्धािंाबद्दल 
स्म्प्सनने जर्ळजर्ळ २५ र्ष ेआग्रह धरला िरी सर्व लोकानंी या हसद्धािंाला मान्यिा हदली नाही. या 
हसद्धािंार्रून फार िर कहटस्थ गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा होण्याचा सिंर् आहे. पि इिर हठकािी 
होिारा म्हिजे नाहि, रज्जभबधं ककर्ा अशाच प्रकारच्या कहट बाहेरील स्थानी होिाऱ्या गिाशयान्िःस्िर 
अस्थानिेची उपपहत्त लार्िा येि नाही. यार्र समॅ्प सनचे उत्तर असे की अिंःत्र्चेचे लहान लहान खंड 
हशरारं्ाटे हनरहनराळ्या हठकािीं जािाि र् असे अंिःत्र्चेचे लहान लहान खंड गिाशयाच्या स्नायभिील 
हशरािंभन आले आहेि. या हसद्धािंार्र द सरा आके्षप असा की बीजर्ाहहनीचे गिाशयाकडील िोंड फार 
बारीक असभन त्यािभन गिाशयाच्या अिंःत्र्चेचे खंड जािे फार कठीि असिे. त्याने गिाशयाि हबस्मथ-
जेलॅहटन घालभन, क्ष-हकरिानंी फोटो घेऊन, हनदान काही रो्यािं िरी गिाशयािील बीजर्ाहहनीचे िोंड 
नरसाळ्या सारखे असल्याचे दाखर्भन हदले. 

 
समॅ्प सनच्या या हसद्धािंार्र आिखी एक महत्र्ाचा आके्षप म्हिजे ॠि स्त्रार्ार्ािील व्यपजननय क्ि 

असे गिाशयाच्या अंिःत्र्चेचे ि कडे जगभ शकिील ककर्ा नाही जॅकोबस् न र् इिर यानंी प्राण्यािं 
गिाशयाच्या चागंल्या स स्स्थिीि असलेल्या (healthy) अंिःत्र्चेचे उदरार्रि र् डोळ्याचा अग्रकक्ष 
(anterior chamber of the eye) याि हनरोपि करून दाखहर्ले, पि नोव्हक, मेयर र् इिर यानंी 
व्यपजनन झालेल्या अंिःत्र्चेचे अशा प्रकारे हनरोपि करिा येईल ककर्ा नाही या बद्दल शकंा प्रदर्मशि केली 
आहे. 

 
ॠि स्त्रार्ािंील व्यपजननय क्ि अंिःत्र्चेच्या ि कड्याचंी हकिी काल जीर्नक्षमिा (Viabity) राहभ 

शकिे हे पहाण्याकहरिा टेकलडे र् स्कॉट (Telinde and Scott) यानंी ऱ्हेसस् माकडाचं्या माद्यारं्र प्रयोग 
केले. त्यानंी गिाशयार्र शस्त्रहक्रया करून गिाशयाच्या अंिःत्र्चेचे ि कडे उदरािंरर्षे्टन ग हेि इिस्िः 
रोर्भन हदले. द सऱ्या प्रयोगाि त्यानंी ग्रीर्ा कापभन, गिाशय १८०° कोनाि हफरर्भन उदरपोकळीि ॠि स्त्रार् 
घडर्भन आिला. काही प्रण्यािं, िीन र्षापयिंिच्या काळाि गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा हनमाि झाली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

यार्र नोव्हाकचे असे म्हििे की या प्रयोगाि ॠि स्त्रार् हा दाहकारक म्हिभन कारिीिभि झाला असार्ा, 
नाहीिर खरे म्हटले असिा हनरोपिानंिर थोड्याच कालाि गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा, व्हार्यास पाहहजे 
होिी. यार्र टेकलडे र् स्कॉट यानंी ॠि स्त्रार्ाि हशरेिील रक्ि उदरािंरर्षे्टनाि हदले. पि दोन र्षानंिरही 
गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा हनमाि झाली नाही. यार्रून ॠि स्त्रार् ककर्ा आिवर् हर्षे (menotoxin) ही 
दाहकारी कारिें नव्हेि हे ठरिे. 

 
हरडले र् एडर्डवस् यानंी ॠि स्त्रार्ाि बाहेर पडिारे गिाशयाच्या अंिःत्र्चेच्या ि कड्याचंी 

जीर्नक्षमिा पाहाण्याकहरिा आठ हस्त्रयारं्र प्रयोग केले. त्यानंी ॠि स्त्रार्ाि बाहेर पडलेल्या गिाशयाच्या 
अंिःत्र्चेर्र कें द्रापसारी हक्रया करून (centrifugeal menstrual endomatrium) िे जधनास्स्थच्या 
(pulis) र्र पि मध्यरेषेि उदराच्या प्रार्रिीि इंजेक्शन रूपाने हदले. त्यानंी ९० िे १८० हदर्सानंंिर 
इंजेक्शन हदलेल्या हठकािचा चरबीपासभन िो प्रार्िीस द्धा संपभिविाग काढभन घेिला. एका रो्याि उपकला 
र् पंजर (stroma) या घटकार्यर्य क्ि गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा हदसभन आली. गिाशयाची अंिःत्र्चा 
मभळ धरू शकिे हे जरी एकाच रो्याि दाखर्भन देिा आले, िरी आिखी चालभ  ठेर्लेल्या प्रयोगार्रून, प ढे 
समॅ्प सन हसद्धािंार्रील आके्षप दभर होिील असे र्ाटिे. 

 
आय वनहॉफ व मेयर याांिा णसद्धाांत (Theory of Iwanhoff and Meyer) : देह ग हा उपकलेच्या 

अंिगवमनाम ळे (invagination) मलभर र्ाहहनी (Mullerian ducts) हनमाि होिाि, र् त्याचेंपासभन जननेंहद्रयें 
हनमाि होिाि. यार्रून गिाशयाची अंिःत्र्चा र् बीजर्ाहहनीची उपकला याचें भ् रूिहर्ज्ञान दृष्टीने िरी, 
आहद उदरािंरर्षे्टनाशी (primitive peritoneum) नािे असिे. त्याच प्रमािे बीजकोशाची भ् रूिीय उपकला 
ही देहग हा उपकले पासभनच coelomic epitnelium) हनमाि होिे. 

 
या मिप्रिाली प्रमािे अस्थानी गेलेल्या गिाशयाच्या अंिःत्र्चाचे मभळ ही मभळच्या देहग हा 

उपकलेच्या हर्िेदी करिािं असिे. मेयरने याला ‘हर्स्स्थहि (heterotopy) असे नार् हदले. आय र्नहॉफ र् 
मेयर याचें म्हििे असे की हे होण्याचे कारि म्हिजे त्या स्थानी असिारा स रर्ािीपासभनचा सदाशोफ 
(pre-existing inflammation). पि नोव्हाकचे म्हििे असे की याला अंिःस्त्रार्ी गं्रथीच्या कायाच्या 
हबघाडाम ळे चेिना हमळि असार्ी. जरी कोििी हर्हशष्ट चेिना याला कारिीिभि होि असार्ी याबद्दल नक्की 
कल्पना नसली, िरी या उपपत्तीम ळे ज्या ज्या हठकािी देहग हा उपकला असिे, त्या त्या हठकािी 
गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा कशी होिे हे चागंल्या प्रकारे सागंिा येिे. िरीही रज्जभबंधाच्या द सऱ्या टोंका 
सारखे जे ऊिक, देहग हा उपकले पासभन हनमाि झालेले नसिाि त्या हठकािी गिाशयान्िः स्िर 
अस्थानिा कशी होिे याची उपपत्ती लार्िा येि नाही. 

 
हलबन लणसकावाणहनीय णसद्धाांत (Halban’s lymphatic theory) : हा हसद्धािं १९२४ साली 

माडंण्याि आला. या हसद्धािंा प्रमािे, आिवर्ाि गिाशयाच्या अंिःत्र्चेच्या गळभन पडलेल्या पेशी 
लहसकार्ाहहन्यािं हशरिाि, र् त्यामधभन हनरहनराळ्या हठकािी जािाि, र् त्या त्या हठकािी 
गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा हनमाि होिे. गिाशयाच्या अिंःत्र्चेची ही शल्यें (emboli of endomertrium) 
न सिी गिाशयाच्या लहसकार्ाहहन्यािच हदसभन येिाि असे नव्हे, िर कहटस्थ र् र्कं्षिस्थ लहसका गं्रथीिही 
हदसभन येिाि. असे म्हटले जािे की गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा होण्याची हठकािें र् गिाशयाचा कार्मसनोमा 
दभरान्र्यीने होण्याची हठकाि (metastasis) ही जर्ळ जर्ळ एकच असिाि. पि िरीही ज्या हनरहनराळ्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

हठकािी गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा होिे, त्याचे गिाशयाच्या लहसकार्ाहहन्याचं्या हनचऱ्यार्रून 
(lymphatic drainage) स्पष्टीकरि होऊ शकि नाही. 

 
णवक्षतींिी सांप्रास्प्त 

(Pathology of the lesions) 
 
पांजरीय गभाशयान्तःस्तर अस्थानता (Stromatous Endometriosis) : हा प्रकार कॅसलरने प्रथम 

सन १९२० मध्ये र्र्मिला. याचे र्िवन त्याने “अनन्य, सर्वििृ गिाशय अब वद” असे केले. ज्याि गिाशय 
अंिःत्र्चेच्या पजंरासारख्या पि गं्रहथरहहि नर्जाि ऊिकाम ळे जी गिाशयाच्या स्नायभंची हर्सिृ रृ्हद्ध होिे, 
त्याच्या उत्पत्ती बद्दल हनरहनराळ्या लोकानंी हनरहनराळ्या हर्चार प्रिाली माडंल्या आहेि. 

 
हा जो नर्जाि ऊिक (neoplastic tissue) असिो, िो काहींच्या म्हिण्याप्रमािे गिाशयाच्या 

अंिःत्र्चेिील पजंराचा (endometrial storma) सरळ प ढे झालेला हर्स्िार होय, र् त्याची गिाशयाच्या 
अंिःत्र्चे बरोबरची अखंडिा क्रमशः छेद घेऊन हसद्ध केली गेली आहे. 

 
ग डालच्या म्हिण्याप्रमािे याची उत्पत्ती ही गिाशयाच्या स्नायभंि पभर्ीपासभन असिाऱ्या पजंराच्या 

पेशीपासभन होिे. या पेशी कोित्या िरी अज्ञाि उद्दीपनाने प ष्ट्कळ हर्कारस्थाने (multiple foci) म्हिभन 
र्ाढिाि. 

 
नोव्हाकच्या म्हिण्याप्रमािे हा नर्जाि ऊिक गिाशयाच्या अंिःत्र्चेचा कमी प्रिीचा साकोमा 

(low-grade sarcoma) होय. या प्रकारचा ऊिक हा आिवर्हनर्ृहत्तनंिरही र्ाढि राहािो. पि सामान्य 
गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा मात्र अशा प्रकारे र्ाढि नाही. अशा रो्याि हा ऊिक शस्त्रहक्रयेने काढभन 
टाकल्या नंिरही िो परि र्ाढिो, यार्रून िो साकोमाजन्य होय हे हसद्ध होिे. 

 
गिाशय साधारि रृ्हद्ध पार्लेला असिो. उदरािंरर्षे्टनाच्या खाली सभक्ष्म गाठंी हदसभन येिाि. 

त्याम ळे गिाशयाच्या पृष्ठिागाला खडबडीि स्र्रूप येिे. कापलेल्या िागाचे हठकािी गिाशयाची किि 
सर्विागाि सारखी जड असल्याचे हदसभन येिे. गिाशय स्नायभंि काही थोड्या हमहलमीटर व्यासाच्या 
लहानसर, पीि रंगाच्या गाठंी पृष्ठिागाच्या थोड्या बाहेर आलेल्या हदसिाि. काही र्ळेा या गाठंी 
गिाशयाच्या अंिःत्र्चेमधभन हचमट्याने ओढभन काढिा येिाि. स्स्थहरकरिानंिर (after fixation) गिाशय 
स्नायभ िाििारे पाढंरे धागे हदसभन येिाि. जर्ळ जर्ळ एक हत्रिीयाशं रो्याि हे पाढंरे धागे गिाशय 
बाह्यिागाि रक्ि र्ाहहन्या र्ा लहसकार्ाहहन्या याचं्या बाजभने रंूदबधं, बीजर्ाहहन्या. र् बीजकोश याि 
हशरिाि. 

 
सूक्ष्मदशीय स्वरूप : गिाशयाच्या स्नायभंि गिाशयािंःस्िर पंजर (endometrial stroma) सदृश, 

गडद रंग घेिारे पेशींचे पटे्ट हदसभन येिाि. गिाशयाच्या स्नायभि या पेशींचे प जंके इिस्ििा पसरलेले 
असिाि र् काहीि हे पेशींचे प ंजके र् गिाशयान्िःस्िराचे आधार के्षत्र (basal area) याि अखंडिा असिे. 
लहसकार्ाहहन्या ककर्ा नीला यामंध्ये पजंर पेशी हदसभन येिाि. 
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बीजकोश गभाशयातःस्तर अस्थानता (ovarian endometriosis) : बीजकोश गिाशयान्िःस्िर 
अस्थानिा हनरहनराळ्या प्रकारे दृष्टोत्पत्तीस येिे. काहीि बीजकोशाच्या पृष्ठिागार्र लहान लहान 
रक्िस्त्रार्जन्य िाग (haemorrhagic areas) हदसभन येिाि ककर्ा बीजकोशाच्या आंिील िागाि काळसर 
द्रव्य असलेल्या सद्रर्-गं्रहथ (terry cysts) हदसभन येिाि. 

 
पृष्ठिागार्र असिारे हे िाग लहान, लाल ककर्ा हनळसर रंगाचे असभन बीजकोशाच्या स ट्या कडा 

र् पाश्वविाग यार्र असिाि. याि रक्ि िरलेल्या गं्रथी हनमाि होिाि. कारि या हठकािी असिाऱ्या 
गिाशयान्िःस्िर ि कड्यार्र दरमाहस बीजकोशाच्या होरमोनची हक्रया होि असिे. जर्ळ जर्ळचे लहान 
लहान िाग एकमेकािं हमसळभन, रक्िाने िरलेली एक मोठी गं्रथी हनमाि होिे र् हळभहळभ िी बीजकोशाच्या 
आंिील िागाि हशरिे. पृष्ठिागार्रील गं्रहथ फ गिाि र् त्यािंील जो माहसकस्त्रार् बाहेर पडिो, त्याम ळे 
उदरािंरर्षे्टनार्र प्रहिहक्रया होऊन, बीजकोश, गिाशयाच्या पाठीमागच्या र् खालच्या िागाशी गिाशय-
हत्रक बधंाजर्ळ (uterosacral ligement) र् रंूद बंधाच्यापाठीमागच्या िागाशी हचटकिो. 

 
बीजकोशाच्या आंिील िागाि असिाऱ्या गिाशय अिंःत्र्चाजन्य सद्रर् गं्रथी (endometriai 

cysts) या सामान्यिः दोन्ही बाजभस असभन, त्या नाकरगापेक्षा मोठ्या आकाराच्या नसिाि. ही प्रत्येक 
चाकोलेट गं्रथी, गिाशय अंिःत्र्चाजन्य असिे असे नाही. कारि प टकीय रक्िसंचय (follicular 
haematoma) ककर्ा लहान प टी गं्रकथ अब वदाि झालेला रक्िस्त्रार्ाचाही रंग काळाि रा (chocolate) 
असिो. ही गिाशय अंिःत्र्चाजन्य सद्रर् गं्रहथ फ टल्यास काहीर्ळेा िीव्र प्रकारचा कहटस्थ 
उदरािंरर्षे्टनशोफ होिो र् िीव्र लक्षिामं ळे आश कारी आंत्रप च्छशोफ ककर्ा अस्थाहनक सगिविा (ectopic 
pregnancy) र्ाटण्याचा सिंर् असिो. 

 
सभक्ष्म छेदाि प्रहिमाहस प्रत्य त्तर देिाऱ्या गं्रथी र् पजंर हदसभन आला िर हनदान कठीि नाही. पि 

प ष्ट्कळशा रो्याि गिाशय अंिःत्र्चेच्या हर्हशष्ट गोष्टी नसिाि र् मग हनदान करिे फार कठीि जािे. 
अशाि हहमोसायडहरन रंगजद्रव्य असिाऱ्या अंिरास्िरािील श्वेिपेशींचा (endo-thelial leucocytes) पट्टा 
हदसभन आल्यास, िी हनदानदशवक खभि समजार्यास हरकि नाही. या पेशी स्थभल, प ष्ट्कळ बाजभ असिाऱ्या 
असभन, त्या प ष्ट्कळशा ल्य हटन पेशी सदृश असिाि. (प्लेट ९९). 
 

 
प्लेट ९९. बीजकोश गभाशयान्तस्तर अवस्थानतेिा सूक्ष्मदशी फोटोग्राफ (G. S. Medical College Museum) 
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बीज कोश गभाशयान्तःस्तर अस्थानतेत होिारा दूदशम पणरवतशन (malignant change) : ही 
अस्थानी असिारी गिाशयाची अिःत्र्चा कायवक्षम असिे, त्याम ळे या पेशींि द दवम पहरर्िवन होण्याची 
शक्यिा असिेच. पि अशा प्रकारचा होिारा बदल हसद्ध करिे मात्र फार कठीि असिे. कारि बह िेक 
रो्यािं ज्यार्ळेी हा कार्मसनोमा जन्य फरक होिो, त्यार्ळेी मभळ गिाशयाच्या अंिःत्र्चेचा मागमभसही 
नसिो. 

 
कणटस्थ उदराांतरवेष्टन गभाशयान्तःस्तर अस्थानता (Endometriosis of pelvic peritonium) : 

कहटस्थ गिाशयान्िःस्िर अस्थानिेची उपपहत्त हनरहनराळ्या प्रकारे लार्िा येिे. माहसकस्त्रार् 
बीजर्ाहहन्यामंधभन उलटा जाऊन कहटस्थ उदरार्रिाि पडिो. ककर्ा बीजकोशाि पभर्ीपासभन असलेली 
गिाशय अंिःत्र्चा सद्रर् गं्रहथ फ टल्यास, गिाशयाच्या अंिःत्र्चेचा ऊिक कहटस्थ उदरािंरर्षे्टनाि पडभन 
होिे. 

 
या गाठंी लहानसर, हनळसर रंगाच्या असभन, त्या गिाशय-हत्रक बधंार्र ककर्ा कहटस्थ 

उदरािंरर्षे्टनाच्या द सऱ्या काही िागार्र हदसभन येिाि. 
 
उपगुद–योणन पट (Rectovaginal saptum) : हा कहटस्थ उदरािंरर्षे्टन गिाशयान्िःस्िर 

अस्थानिेचा हर्स्िार होय. हे उपग द-योहनपटलार्र लहान पीडनाक्षम गाठंीच्या स्र्रूपाि असिे ककर्ा 
रंूदबधं र् र्क्र स्थभलातं्राचा खालचा िाग आहि उपग द याचं्या िोंर्िी असिाऱ्या उपग द-योहनपटलाि 
हर्स्िृि अिंिवरिाच्या स्र्रूपाि असिे. काही र्ळेा योनीच्या पाठीमागील िोरहिकेि (posterior fornix) 
लहान हनळसर, स्िनाग्रासारखे प्रके्षप (niple-like projections) हदसभन येिाि. याि उपग दसकंोच 
(stenosis of the rectum) होण्याची शक्यिा असिे, पि उपग द श्लेष्ट्मल त्र्चा फार क्वहचि र्ळेा 
हर्काहरि होिे.उपग दा मधभन दरमाहस होिारा रक्िस्त्रार् र् योनीच्या पाठीमागील िोरकिकें िील प्रके्षप, 
यार्रून ही हर्कृहि उपग द कार्मसनोमापासभन हनराळी दाखहर्िा येिे. 

 
रजु्बांध गभाशयान्तःस्तर अस्थानता (Endometriosis of the round ligament) : हे कसे होिे, िे 

कोित्याही एका उपपत्तीने नीटपि सागंिा येि नाही. हे अब वद रज्जभबंधाच्या उदरािंरर्षे्टनािंील िागाि 
ककर्ा र्कं्षि नालाि (inguinal canal) र्ा त्याचा शरे्टल्या टोंकाजर्ळ (distsl end) हनमाि होिे. प ष्ट्कळ 
रो्यािं हे अब वद र्कं्षि नालाच्या पहरसराि हदसभन येिे. 

 
हे अब वद सामान्यिः लहान आकाराचे असभन िो आकार स्पष्ट असिो र् आिवर्ािंराच्या अर्स्थेि 

(intermenstrual phase) िे रसगं्रथीसारखे लागिे. आिवर् पभर्व र् आिवर् कालाि िे पीडनाक्षम असभन, घट्ट 
बसलेले असिे त्यार्रील त्र्चा लाल र् स्पशाला गरम लागिे, र् जसा काही िीव्र र्कं्षिस्थ रसगं्रथीशोफ 
आहे (acute inguinal lymp adenitis) असे र्ाटिे. 

 
नाभीगत गभाशयान्तःस्तर अस्थानता (Endometriosis of umbilicus) या स्थानी हे अब वद कसे 

होिे िे “आयर्नहॉफ र् मेयर” याचं्या हसद्धािंाने चागंल्या प्रकारे हसद्ध करिा येिे. लॅचर (Lacher) याला 
सन (१९५३) मध्ये अशा प्रकारचे १०८ रोगी हदसभन आले. हे अब वद लहान गाठंीर्जा असभन हनळसर रंगाचे 
असिे र् जसे रज्जभबधं गिाशयान्िःस्िर अस्थानिेि दरमाहस पहरर्िवने हदसभन येिाि िसेच याही अब वदाि 
दरमाहस पहरर्िवने हदसभन येिाि. 
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गभाशयग्रीवा गभाशयान्तःस्तर अस्नथानता (Endometriosis of cervix) : हे लक्षि रहहि असभन, 
त्याचे हनदान अंजरी रंगाच्या गाठंीचा छेद िपासल्यास होिे. 

 
बस्स्तगत् गभाशयान्तःस्तर अस्थानता (Endometriosis of the bladder) : – याची स रर्ाि 

गिांशय र् बस्स्ि यामधील पडद्यािं होिे. याचेम ळे मभत्रकृच्छ (dysuria) होिे, र् आिवर् काली ओटीपोटाि 
द खिे. पि जोपयिंि बस्िीची अंिःत्र्चा हर्काहरि होि नाही िोपयिंि गिांशयान्िःस्िर अस्थानिा असल्याचे 
समजभन येि नाही. मग मात्र आिवर्ािं रक्िमेह (haematuria) होिो. बस्स्िदशी (cystoscope) यंत्राने 
िपासल्यास द्राक्षासारखी सद्रर्अब वदे हदसभन येिाि. ओ. कोनॉर र् ग्रीनहहल यानंा सन १९४५ मध्ये असे ५८ 
रोगी हदसभन आले. 

 
लध्र्ातं्रस्थ गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा, (Endometriosis of the small intestine) : या प्रकारची 

गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा, लहान आंिड्याच्या शरे्टच्या टोंकार्र ककर्ा आंत्रप च्छार्र होिे. याि 
गिाशयाच्या अिंःत्र्चेची सद्रर् गं्रथी फ टभन माहसकस्त्रार् बाहेर पडल्याम ळे आंिड्याची र्टेोळी एकमेकानंा 
हचकटिाि याि आंत्रार्रोधाची लक्षिें हदसभन येिाि. 

 
मूलाधारस्थ गभाशयान्तःस्तर अस्थानता (Endometriosis of perineum) : – जरी प ष्ट्कळशा 

रो्यािं प्रसभिीि मभलाधार फाटल्याम ळे (perineal tears) त्या हठकािी गिांशयान्िःस्िर अस्थानिा 
होण्याची शक्यिा असिे, िरी मकॅहलऑडला सन १९४६ मध्ये या रोगाचे फक्ि १२ रोगी हदसभन आलें . हा 
रोग एकिर गाठंीच्या स्र्रूपाि असभन, माहसक पाळीच्यार्ळेी िी र्देनाय क्ि होिे ककर्ा अंहजरीरंगाच्या रृ्हद्ध 
स्र्रूपाि (purphsh growth) असभन, त्यापासभन दर आिवर्ाि रक्िस्त्रार् होिो. 

 
लक्षिें 

 
पंजरस्थ गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा (Stromatous endometriosis) : हा हर्कार सामान्यिः 

४र्थया ककर्ा ५ व्या दशकाि हदसभन येिो. पि आिवर् हनर्ृहत्तनंिरही होण्याचा संिर् असिो. र्याच्या ६८ व्या 
र्षी या रोगाची स रर्ाि झाल्याचीही नोंद आहे. या हर्काराची सामान्यिः हदसभन येिारी लक्षिे म्हिजे 
अत्यािवर् रक्िप्रदर (menometrorrhagia) ककर्ा आिवर्हनर्ृहत्त नंिरही रक्िस्त्रार् चालभ  राहािे र् द ःखािवर्. 

 
िपासल्यास, गिाशय सर्व बाजभंनी सारखा र्ाढलेला ककर्ा अहनयहमि र्ाढ झालेला हािाला 

लागिो. 
 
बीजकोश व इतर कणटस्थ उदराांतरवेष्टन गभाशयान्तःस्तर अस्थानता (Ovarian and other 

pelvic peritoneal endometriosis) : या प्रकारची गिाशयान्िःस्ि अस्थानिा साधारिपिे ३० िे ४० र्षाचे 
र्याि हदसभन येिे. २० र्षाखालील हस्त्रयाि फार क्वहचि हदसभन येिे र् आिवर्हनर्ृहत्तनंिर जर्ळ जर्ळ 
कधीच हदसभन येि नाही. जर्ळ जर्ळ ५० टके्क रो्यािं र्धं्यत्र् असिे र् उरलेल्या रो्यािं प ष्ट्कळ काल 
आन शहंगक र्धं्यत्र् असल्याचे पभर्वरृ्त्त हमळिे. 

 
कहटशोफज द ःखािवर् हे नेहमीचेच लक्षि असिे. या र्देना ओटीपोटाि र् कमरेच्या हठकािी 

होिाि. या र्देना आिवर् येण्यापभर्ी एक आठर्डा स रू होिाि र् सबंध आिवर् कालाि राहािाि. काही 



 

 

अनुक्रमणिका 

हस्त्रयािं िर आिवर्ानंिरही काही काल चालभ  राहािाि. सिि कंबर द खिे र् त्याबरोबर िीव्र र् प ष्ट्कळ काल 
राहािारे द ःखािवर्, याम ळे काहीर्ळेा रोगी हचरहचरा बनभन शरे्टी मानहसक हर्कृहि (neurosis) होिे. 
अत्यािवर् र् रक्िप्रदर ही लक्षिे नेहमी हदसभन येि नाहीि. 

 
योहनपरीक्षा केल्यास गिाशयाचे पिाद्विवन असल्याचे र् िो घट्ट बसल्याचे समजभन येिे. योनीच्या 

बाजभच्या र् ड्लस कप्याि अहनयहमि आकाराचे र् अहनयहमि पृष्ठिाग असलेले गठे्ठ हािाला लागिाि. िे 
गठे्ठ घट्टसर (firm) ककर्ा सद्रर्गं्रथीसारखे (cystic) हािाला लागिाि. हा हर्कार, हचरकारी बीजर्ाहह-
बीजकोशशोफ (chronic salpingo-oophoritis) र् बह ग हिि िािंर्मासंाब वद यापंासभन हनराळा दाखहर्िे 
फार कहठि जािे. हर्शषेिः यक्ष्मज बीजर्ाहहनीशोफा पासभन, हनराळा दाखहर्िे कठीि जािे. कारि 
दोन्हींही हर्कार र्धं्याच हस्त्रयािं होिाि. 

 
प्रत्यगयोणनपटलस्थ गभाशयान्तःस्तर अस्थानता (Endometriosis of retrovaglnal saptum) : 

हा हर्कार सामान्यिः कहटस्थ उदरािंरर्षे्टन गिाशयान्ि स्िर अस्थानिे बरोबर हदसभन येिो. ज्यार्ळेी गाठं 
लहान असिे त्यार्ळेी कोििेही लक्षि हदसभन येि नाही. पि थोड्याच कालाि उपग दािं र्देना व्हार्यास 
लागिाि, र् प्रत्येक माहसक पाळीि या र्देनाचंी िीव्रिा र्ाढि जािे. काहीर्ळेा या गिाशयान्िःस्िर 
अस्थानिेचे अंिरिरि इिक्या प्रमािाि होिे की उपग द अपभिव ककर्ा पभिवपि बंद होिो. र् मग 
आंत्रार्रोधाची लक्षिें हदसार्यास लागिाि. प ष्ट्कळर्ळेा, या हर्काराऐर्जी गैरसमजभिीने उपग द ककर्ा 
योनीच्या असाध्य अब वदाचे हनदान केले जािे. उपग दाची अंिःत्र्चा जशीच्या िशीच असल्याम ळे, उपग दाचा 
कार्मसनोमा नाही हें हसद्ध होिे. योनीच्या पाठीमागील िोरहिकेिील हनळसर गाठंी हे या हर्काराचे हर्हशष्ट 
हचन्ह होंय. 

 
कणटबाह्य पणरसरातील गभाशयाच्या अांतत्विेच्या गाांठी (Endometrial nodules in extra pelvic 

region) : या गाठंी आिवर्पभर्व र् आिवर्ार्स्थेि लाल, न हालिाऱ्या, पीडनाक्षम होिाि. पि इिर काली त्या 
सहज हालिाऱ्या र् र्देना रहहि असिाि. क्वहचि रों्याि या गाठंीिभन हनयहमि रक्िस्त्रार् होिो. 

 
णिणकत्सा 

 
ग्रांथ्यबुशदता व पांजरस्थ गभाशयान्तःस्तर अस्थानता हे हर्कार आिवर्हनर्ृत्तीपयिंि र्ाढि जािारे 

असल्याम ळे र् सिि आजारीपि (chronic ll-health) आहि पंड िा, याम ळे याि गिाशयोच्छेदन 
(hysterectomy) करिे उत्तम. जर गं्रर्थयब वदिेबरोबर कहटस्थ गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा र् फार प्रमािाि 
संसस्क्ि झाली असेल, िर मभत्रर्ाहक, बस्स्ि र् स्थभलीत्र यानंा इजा झाल्या हशर्ाय, गिाशय र् कटीिील 
गाठ काढिा येिे कठीि जािे, ककर्ा अशक्य असिे. अशार्ळेी मोठ्या प्रमािाि क्ष-हकरिमात्रा र्धं्यकरि 
क्ष-हकरिमात्रा (castation doses of x’ray) हदल्यास लक्षिे कमी होिाि, र् गिांशयाच्या अिंःत्र्चेच्या 
ऊिकाची र्ाढही ख ंटिे. िरूि हस्त्रयािं उपशामक म्हिभन होरमोन देऊन पहाण्यास हरकि नाही. 

 
४० र्षांच्या स माराच्या ककर्ा त्यार्रील र्याच्या हस्त्रयािं गिाशय र् दोन्ही बीजकोश काढभन टाकिे 

चागंले. हद्वपाहश्विंक बीजकोश उच्छेदनानंिर (Bilateral Oophorectomy) संसक्ि असलेला कटीिील 
गिाशयाच्या अंिःत्र्चेचा ऊिक आपोआप कमी व्हार्यास लागिो. त्याम ळे बीजकोशा व्यहिहरक्ि असिारा 
असा ऊिक शस्त्रहक्रया करून काढभन टाकण्याची जरूर राहाि नाही. 



 

 

अनुक्रमणिका 

जर िरूि हस्त्रयािं शस्त्रहक्रयाच करिे िाग असेल, िर बीजकोशाचा पृष्ठिाग र् आंिील िाग 
योनीिील सद्रर् गं्रथी काढभन टाकल्यार्र, हजिका बीजकोशाचा िाग पाठीमागे राखिा येईल, हििका 
राखाण्याचा प्रयत्न करार्ा. जरी बीजकोशाचा थोडाही िाग हशल्लक असला, िरी िो कायांस्न्र्ि असिो र् 
काहीर्ळेा स्त्री गिवर्िी होण्यास समथव होिे. 

 
पंजरस्थ गिाशयान्िःस्िर अस्थानिे करिा सागं गिाशयोच्छेदन शस्त्रहक्रया (pan hysterectomy( 

करार्यास पाहहजे. त्याचबरोबर गिाशयाच्या पहरसरािंील (paramatrium) िागाि हदसभन येिारे 
कृहमसदृश िाग (worm-like extensions) काढभन टाकिे जरूरीचे असिे. त्याम ळे हर्कार प नरूहप 
होण्याचा संिर् कमी असिो. 

 
बीजकोश व कणटस्थ गभाशयान्तःस्तर अस्थानता : गिाशयाच्या खालच्या र् पाठीमागच्या िागाला 

र् रंूदबंधाला हचकटलेले बीजकोश हळभहळभ स टे केल्यार्र बीजकोशािील सद्रर्गं्रहथ फ टभन डाबंरासारखे 
काळे द्रव्य बाहेर पडिे. स टे केल्यार्र गिाशय र् बीजकोश प ढचे बाजभस आिार्.े बीजकोशािील सद्रर्गं्रथी 
असलेला िाग शस्त्रहक्रया करून काढभन टाकार्ा. पि बीजकोशाचा शक्य असेल हििका हनरोगी िाग 
हशल्लक ठेर्ार्ा. सद्रर् गं्रहथ काढभन टाकल्यार्र, गिाशय र् रंूदबधं याचंा पाठीमागील िाग िपासार्ा. त्या 
हठकािचा प ष्ट्कळसा िाग उदरािंरर्षे्टनाचे आर्रि नसलेला असा असिो. िो जर िसाच राहहला, िर त्या 
हठकािाहभन रक्ि पाझरिे र् त्या िागाबरोबर आंिड्याच्या र्टेोळ्याचंी संसस्क्ि होिे. हे टळार् े म्हिभन 
गिाशयाच्या र्रच्या र् पाहठमागील िागार्रील उदरािंरर्षे्टन, कहटबधंाच्या पोकळीिील पाठीमागील 
उदरािंरर्षे्टनाला हशर्भन टाकार्.े 

 
कहटस्थ उदरािंरर्षे्टनाला बीजकोश हचकटभ  नयेि म्हिभन बीजकोशाचे बधं आख ड करार् े र् 

गिाशय उदराच्या प ढच्या कििीला जखडभन टाकार्ा (ventral suspansion) याच बरोबर प ष्ट्कळर्ळेा 
प रःहत्रकास्स्थ अन कंपी मज्जािंिभच्छेदन (presacral sympathemony) करिे फायद्याचे असिे. पि जर 
शस्त्रहक्रया फार हदर्स प ढे ढकललेली नसेल, िरच ही शस्त्रहक्रया करिे श्रयेस्कर. 

 
जर िीव्रसंसस्क्ि असभन (dense adhesions) उदरािंरर्षे्टनािही फार प्रमािाि गिाशयान्िःस्िर 

अस्थानिा असेल, िर गिाशय र् त्याची उपागें (adnexa) काढभन टाकिे फार चागंले. अशा काही रो्यािं 
बस्स्ि, स्थभलातं्र र् उपग द याचें बरोबर इिकी िीव्र संसस्क्ि असिे की सर्व हठकािी असिारा गिाशयाच्या 
अंिःत्र्चेचा पेशी जाल काढभन टाकिे अशक्य होिे. अशा रो्यािं दोन्ही बाजभकडील बीजकोश शस्त्रहक्रया 
करून काढभन टाकल्यास, प रे होिे. कारि नंिर हे गठ ठे हळभहळभ कमी होिाि. पि जर हे शक्य नसेल िर 
शस्त्रहक्रया करून उघडलेले उदर बंद करार् े र् बीजकोशार्र “डीप क्ष-हकरि” देऊन त्याचे कायव बंद 
पाडार्.े 

 
ज्याि उपग द-योनी गिाशयान्िःस्िर अस्थानिेम ळे काही प्रमािाि िरी आंत्रार्रोध होिो, अशा 

रो्यािं उत्तम उपाय म्हिजे दोन्हींबाजभकडील बीजकोश काढभन टाकिे ककर्ा त्यार्र ‘टीप क्ष-हकरि’ देिे. 
जसजसे गठ ठे लहान होिाि िसिशी लक्षिें नाहहशी व्हार्यास लागिाि. जर गठठा काही हठकािीच 
असेल र् त्याि संसस्क्ि नसेल, िर िो गठठा शस्त्रहक्रयाने काढभन टाकार्ा. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

गिाशयान्िःस्िर अस्थानिेच्या कहटबधं पोकळीच्या बाहेर असिाऱ्या गाठंी शस्त्रहक्रया करून काढभन 
टाकिा येिाि. 

 
होरमोन णिणकत्सा : सन १९५८ पयिंि गिाशयान्िःस्िर अस्थानिेकहरिा प ष्ट्कळ हदर्स, ईस्रोजेन 

र् ॲन्ड्रोजन फार मोठ्या माते्रि देि असि. पि या साली हकसनेर (Kistner) याने अशा रो्यािं नर्ीन 
संहश्लष्ट प्रोजस्टोजेनचा (synthetic progestogens) उपयोग केल्याची माहहिी प्रहसद्ध केली. आिा 
गिाशयान्िःस्िर अस्थानिेर्रील ही प्रोजेस्टोजेनची हचहकत्सा मान्यिा पार्ली आहे. आिा ईस्रेरोजेन र् 
ॲन्ड्रोजेन हचहकत्सा हदली जाि नाही. प्रोजेस्टोजेन हचहकत्सेम ळे “कभ ट गिार्स्था” (pseudo pregnancy) 
हनमाि होिे. या अस्थानी असलेल्या गिाशयान्िःस्िराि कृहत्रम प्रेंहरि पिहनकेि (artficially Induced 
decidua) पहरगलन (necrosis) र् कृशिा आल्याम ळे रोग कमी होिो. 

 
कारिें (indications) : ज्याि प्रोजेस्टोजेन हचहकत्सा द्यार्यास पाहहजे अशी िीन कारिे संिर्िाि 

: (१) िरूि हस्त्रयािं अगदी स रर्ािीची गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा. (२) स्त्री गरोदर राहार्ी या उदे्दशाने 
पभर्ी केलेल्या संरक्षी शस्त्रहक्रये नंिर (conservative surgical treatment) परि उद िर्लेली 
गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा, र् (३) गिाशयान्िःस्िर अस्थानिेचे िाग मऊ होऊन नंिर केलेल्या 
शस्त्रहक्रयेि िे स लििेने अलग करिा यार् ेयाकहरिा शस्त्रहक्रये पभर्ी देिे. 

 
प्रोजेस्टोजेन णिणकत्सा : दररोज सर्व साधारि ३० हम. गॅ्रम मात्रा देिाि. जर मध्येच रक्िस्त्रार् स रू 

झाला (break-through bleeding) िर ही मात्रा ३० हम. गॅ्रमनी र्ाढर्िाि, र् काहीि िर ही “कभ ट 
गिार्स्था हटकहर्ण्याकहरिा रोज १०० हम. गॅ्रम मात्राही द्यार्ी लागिे. रोजची संपभिव मात्रा रात्री झोपिाना 
द धाबरोबर घेिे श्रेयस्कर. साधारिपिे ही हचहकत्सा सहामहहने िरी द्यार्यास पाहहजे. पि जर या कालाि 
रोग संपभिवपिे हटला नाही. िर ही हचहकत्सा एक र्षवपयिंिही द्यार्यास पाहहजे-रोग हकिी प्रमािाि र्ाढला 
आहे यार्र हचहकत्सेचा पहरिाम अर्लंबभन राहील. ज्याि रोग फार थोड्या प्रमािाि असिो, अशाि जर्ळ 
जर्ळ ८० टके्क रो्यािं सहा महहन्याचं्या हचहकत्सेने रोग पभिवपिे बरा होिो. ज्याि रोग साधारिप्रमािाि 
र्ाढलेला आहे, अशािील ६० टके्क रो्यािं रोग पभिवपिे बरा होिो. ज्याि रोग फार र्ाढलेला आहे अशािंही 
रोग पभिव बरा होण्याचा संिर् असिो. पि हचहकत्सा सहा महहन्यापेंक्षा ज्यास्ि काल घ्यार्यास पाहहजे. 

 
र्र साहंगिल्या प्रमािे सिि प्रोजेस्टोजेन देण्याऐर्जी गॅ्रन्टने प्रोजेस्टोजेन चहक्रयिः (cyclically) 

हदले र् त्याला हििक्याच चागंल्या प्रमािाि पहरिाम हमळाले. त्याने रोज १० हम. गॅ्रम र् काहीि १५ हम. गॅ्रम 
या प्रमािे माहसक पाळीच्या ५ व्या हदर्सापासभन िो २५ व्या हदर्सापयिंि मात्रा हदली. 

 
प्रोजेस्टोजेनच्या सांरक्षी णिणकत्सेनांतर येिारे गरोदरपि (Pregnancy following conservtive 

progestogen therapy) : हरव्हा र् इिर यानंी ८३ रो्यािं प्रोजेस्टोजेन हदले, त्यािील ४ हस्त्रया गरोदर 
राहहल्या र् या सर्व हस्त्रया पभर्ी ३ िे ९ र्षें र्धं्या होत्या. गॅ्रन्टने ३० रो्यानंा संरक्षी चक्रीय हचहकत्सा हदली 
त्यािील ५ हस्त्रया गरोदर राहहल्या. 

 
टेस्टोस्टेरॉन (Testosteron) : हा होरमोन देण्याम ळे रजःकपड र् पीयभष गं्रहथ यांचे कायव कमीकेले 

जािे. मेहथल टेस्टोस्टेरॉन ५ िे १० हम. गॅ्रम रोज या प्रमािे प ष्ट्कळ काल देिाि. जर पभंर्िेची (Virilizing) 
लक्षिे हदसार्यास लागली िर हचहकत्सा बंद करार्यास पाहहजे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

ईस्रोजेन : जर ईस्रोजेन फार मोठ्या माते्रि हदले, िर त्याम ळे बीजप्रसर् थाबंिे. याम ळे 
अन षाहंगक अनािवर् हनमाि होिे, पि मात्रा फार काल देि राहहल्यास गिाशयामधभन िीव्र रक्िस्त्रार् होिो. 

 
() 
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िांड ९ वा 
 

जननेंणद्रयाांिी दुदशम अबुशदें 
(Malignant Growths of the Genital organs.) 

 
प्रकरि ३१ वे 

 
ग्रीवेिा कार्धसनोमा 

(Carcinoma of the Cervix.) 
 

हेतु 
 
हेतु : ग्रीर्चेा कार्मसनोमा, हा हस्त्रयािंील मारक रोगापैकी फार मोठ्या प्रमािाि हदसभन येिारा असा 

रोग आहे. याच्या खालोखाल स्िनाच्या कॅन्सरचा क्रमाकं लागिो. म ंबईच्या टाटा मेमोहरअल 
हॉस्स्पटलमध्ये हा रोग मारक अब वदाच्या ११ टके्क हदसभन येिो. र् स्िनाचा ८ टके्क हदसभन येिो. न्यभ यॉकव  मध्ये 
िे १२ टके्क, असभन, लंडन हॉस्स्पटलमध्ये िे ६ टके्क असल्याचे हदसभन येिे. 

 
जात व समाजवार प्रमाि (incidence according to Race and community) : ज्यभ हस्त्रयाि 

ग्रीर्चेा कॅन्सर फार क्वहचि हदसभन येिो हे हसद्ध झालेले आहे. म ंबई सारख्या शहराि असे हदसभन आले आहे 
की म स्लीम हस्त्रयािंही हा रोग कमी प्रमािाि हदसभन येिो. या दोन्ही समाजाि असिारा स ंिेची पद्धि या 
समाजािील हस्त्रयािं ग्रीर्चे्या कॅन्सरचे कमी प्रमाि कसण्यास कारिीिभि असिे असे धरले जािे. 

 
प्रयोगाने असे हसद्ध झाले आहे की जर इबा उंदराचं्या (Iba mice) ग्रीर्ा-योनी प्रदेशाचे हठकािी 

मानर् हशश्नमल (human Smegma) सिि १४ महहने लार्ला, िर त्यािागी कार्मसनोमा हनमाि होिो 
(थॉमस् १९५७). 

 
वपरत्वे (Age Incidence) : कहद स्िानाि या रोगाची स रर्ाि त्या मानाने लौकर होिे. कहद स्िानाि 

३५ िे ५० र्षाचे र्याि या रोगाचे ज्यास्ि प्रमाि असिे. िर पािात्य देशाि िे ४५ िे ५५ या र्याि असिे. 
त्याचप्रमािे या िागाि १३ टके्क हस्त्रयािं ग्रीर्चेा कॅन्सर हा ३० र्षाखालील हस्त्रयािं हदसभन येिो (बोजेस 
१९५०) िर य रोप र् अमेहरकेि ३० र्षाखालील हस्त्रयािं हा रोग फक्ि ३ टके्क हस्त्रयािं हदसभन येिो 
(बोस्टन). 

 
बाळतपिें (Parity) : ल्न न झालेल्या हस्त्रयािं हा रोग फक्ि ८ टके्क हस्त्रयािं हदसभन येिो, र् हर्शषे 

म्हिजे जोहगिींि (nuns) ग्रीर्चेा कॅन्सर हा रोग फार क्वहचि हदसभन येिो (टोनी १९५५). या र्रून असे 
हदसिे की ग्रीर्रे्र होिारा आघाि र् ग्रीर्लेा होिारा संसगव याचंा ग्रीर्चेा कॅन्सर होण्याची काहीिरी 
कायवकारि िार् असार्ा. 
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ग्रीविेा सांसगश (cervical infections) : सर्व साधारिपिे असा समज आहे की ग्रीर्चेा संसगव हे 
ग्रीर्चेा कॅन्सर होण्याचे प्रर्िवक कारि होय. जर पभिव र् व्यर्स्स्थि इलाज करून ग्रीर्चेा संसगव नाहहसा 
केल्यास कॅन्सर होण्याचे टळिे गॅ् नॉनच्या कामहगरीर्रून हसद्ध झाले अहे. त्याने ग्रीर्ाशोफाचे (cervicitis) 
४००० रो्यारं्र पभिव र् व्यर्स्स्थि इलाज केल्याम ळे १७ र्षांि एकाही रो्याि ग्रीर्चे कॅन्सर झाल्याचे हदसभन 
आले नाही. 

 
णवषािु व कॅन्सर (Virus and cancer) : हर्षाि म ळे कॅन्सर होिो हा हसद्धािं हळ हळ  मळ 

धरार्यास लागला आहे. ज्या िेजोर्लय पेशी (halo-cell) म्हिभन समजल्या जािाि, त्या हर्षािभ ससंगव 
दशवक होि. हे िेजोर्लय पारदशवक असभन िे कें द्रिागाच्या मर्थये ककर्ा कडेला असिे, र् हे िेजोर्लय ज्या 
पेशी मिृ नाहीि र् ज्या ंॲहमबा सारखी हालचाल होिे, अशाि असिाि. कॅन्सर आहे हे हसद्ध होण्यापभर्ी 
काही काल या पेशींचे अस्स्ित्र् हदसभन येिे. हर्षािभचा संसगव हा संिोगार्ाटे होिो असे समजले जािे, र् 
रहिरोगाने पछाडलेल्या हस्त्रयािं हदसभन येिारे ग्रीर्चे्या कॅन्सरचे ज्यास्ि प्रमाि, त्याच प्रमािे लर्कर र् स्रै्र 
संिोग करिाऱ्या हस्त्रयािं याचे हदसभन येंिारे फार प्रमाि यार्रून ग्रीर्चे्या कॅन्सरला हर्षाि  कारिीिभि होि 
असार्ा या हसद्धािंाला प ष्टी हमळिे. (आइरे आहि साहगरो्लभ, १९६१). 

 
सांप्रास्प्त : ग्रीर्चे्या कॅन्सरम ळे ग्रीर्िे डोळ्याने सहज समजभन येिारे असे फरक होिाि ककर्ा ग्रीर्िे 

डोळ्यानंा सहज न हदसभन येिारे फरक न होिाही रोग असिो. ह्याचे दोन म ख्य प्रकार र्र्मिले आहेि. 
 
आक्रमक (invasive) र् आक्रमि पूवश (pre-invasive) 
 
पहहल्या प्रकाराि ग्रीर्ा र् हिच्या आजभबाजभचा िाग पोखरल्या सारखा र् व्रहिि होिो; ककर्ा 

ग्रीर्पेासभन अब वद र्ाढि जाऊन काहीर्ळेा योनीचा र्रचा िाग व्यापभन टाकिे. संसगव र् रक्िाचा कमी प रर्ठा 
याम ळे िे अब वद शरे्टी सडार्यास लागिे अंिर िरि होिाऱ्या अब वदाम ळे (infiltrating type) ग्रीर्ा र् 
योनीचा घ मट (vaginal vault) याचंा प ष्ट्कळ र्ळेा नाश होिो र् जाड कडा य क्ि ग हा (deep cavity) 
हशल्लक राहािे. 

 
द सऱ्या प्रकाराि रोग न सल्या नजरेने समजभन येईल अशा प्रकारचा नसिो ककर्ा काहीर्ळेा र्रर्र 

व्रि पडिाि (superficia excoriation). काहीर्ळेा िर हिलर आयोडीन कसोटीने (Schiller’s iodine 
test) ककर्ा काल्पोस्कोपनेच पृष्ठिागार्र झालेले फरक समजभन येिाि. 

 
सभक्ष्मदशवक–यंत्राखाली िपासल्यास पहहल्याप्रकारचे दोन प्रकार समजभन येिाि पटटकी 

कार्मसनोमा (squamous carcinoma) र् गं्रहथ कार्मसनोमा. पहहला प्रकार हा ग्रीर्चे्या ओठार्रील शल्की 
पेशीजालापासभन हनमाि होिो (प्लेट १००), िर द सरा प्रकार हा ग्रीर्ा मागािील गं्रथीपासभन र्ा 
पृष्ठिागार्रील उपकला पासभन हनमाि होिो. गं्रहथ कार्मसनोमा हा ग्रीर्चे्या कॅन्सरच्या १ टक्का इिका हदसभन 
येिो. 
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प्लेट १००. गभाशयािा बाह्यत्विाभ कार्धसनोमादशशक सूक्ष्मदशीफोटोग्राफ. यात स्थूल अणतरांजक कें द्रक आणि 

पुष्ट्कळ समसूिी आकृत्या (Mitotic figures) णदसून येत आहेत. 
 
आक्रमि पभर्व प्रकारच्या कॅन्सरला, अंिरुपकला कॅन्सर (intra-epithelial cancer) ककर्ा कॅन्सर 

अन–सील्म असेही म्हििाि. या हर्काराि, ग्रीर्चे्या पृष्ठिागार्रील उपकला पेशीि स्पष्ट फरक हदसभन 
येिाि. या पेशीि मारक पेशींचे (malignant cells) ग ि सर्व धमव हदसभन येिाि. फक्ि या पेशी आधरक 
कला (Basement membrance) िेदभन आिील िागाि पसरि नाहीि. या पेशी इिस्िः पसरलेल्या 
असिाि. त्याचें कें द्रिाग अहिरंग द्रव्य घेिारे (hyperchromatic) असभन. बाह्यत्र्चेच्या पेशींच्या 
हनरहनराळ्या थराि नेहमी हदसभन येिारी व्यर्स्स्थि माडंिी नसिे जर ग्रीर्चे्या बाह्य िागाचे एका पाठोपाठ 
छेद िपासल्यास एकाएकी हा फरक झाल्याचे हदसभन येिे. (प्लेट १०१). 
 

 
प्लेट १०१. गभाशयग्रीवेच्या आक्रमिपूवश कार्धसनोम्यािा सूक्ष्मदशीफोटोग्राफ 

 
कॅन्सर-इन-हसटभ  हे कॅन्सरची पभर्व अर्स्था नसभन खरोखरचे कॅन्सर होय असे हल्ली समजले जािे. 

जर उपचार केला गेला नाही िर थोड्याच र्षांि अनआक्रमक कॅन्सरचे रूपािंर आक्रमक कॅन्सरमध्ये होिे. 
कॅन्सर-इन-हसटभच्या औषधोपचार न केलेल्या १२७ रो्याचंी हपटरसनने (१९५६) माहहिी साहंगिली. या 
रो्यापंैकी ४ रो्यािं १ र्षाि कॅन्सर हनमाि झाला, ११ टके्क रो्यािं ३ र्षानंिर, २२ टके्क रो्यािं ५ 
र्षानंिर, र् ३३ टके्क रो्यािं ९ र्षानंिर कॅन्सर हनमाि झाल्याचे नमभद केले आहे. काही स्त्रीरोग 
हर्कृहििज्ञानंा (gynaecolocoligical pathologists) असे र्ाटिे की गरोदरपिाि ज्याला अंिरुपकला 
ग्रीर्ा कॅन्सर म्हििाि िी खरी प्रहिर्िी बरी होिारी हर्कृहि (reversible change) होय र् या प्रकारची 
हर्कृिी प्रसभिीनंिर काही हदर्सानंी नाहहशीही होिे. 
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ग्रीविेा कँन्सर कसा पसरतो? 
 
१) पुिे पुिे वाित जाऊन–ग्रीर्चेा कॅन्सर र्ाढि जाऊन योनी, गिाशयाच्या आजभबाजभचा िाग 

(parametrium) र् काहीर्ळेा प ढे रोग आिखी र्ाढल्यार्र िो र्र गिाशयाच्या शहरराि होिो. गिाशय-
हत्रक बधंाि रोगाचे अंिरिरि होिे र् मग रोग हत्रकास्स्थपयिंि पोहोचिो. 

 
२) लणसका वाणहन्याांच्या वाटे प्रसार : हा फार महत्र्ाचा असभन, याि लहसकगं्रथीच्या काहीं हर्हशष्ट 

गटाि दभरान्र्यीने रोग होिो (metastatic deposits). हर्षेश े करून हर्काहरि होिाऱ्या गं्रथी म्हिजे 
बाह्यश्रोहिफलक शीलेच्या खालच्या र् पाठीमागे असिाऱ्या लहसकागं्रहथ र् आधोजठर धमनीच्या 
(hypogastric artery) आजभबाजभस असिाऱ्या गं्रथी. याचं्या खालोखाल हर्काहरि होिारी गं्रथी म्हिजे, 
अभ्यंिर गर्ाहक्षक स्नायभच्या आंिीलबाजभस (inner surface of the obturator internus muscle) 
असिारी, द सरी सामान्यिः हर्काहरि होिारी लहसका गं्रथी म्हिजे मभत्रर्ाहक र् गिाशयाची धमनी 
एकमेकानंा छेदिाि. त्या हठकािी असिारी गं्रथी, काहीर्ळेा बाह्य श्रोहिफलक धमनीच्या (enternal liliac 
artery) बाजभस असिाऱ्या गं्रथी हर्काहरि होिाि. रोग क्वहचिच कहट बाहेरील लहसकार्ाहहन्यािं पसरून 
िो प रःमहाधमहन लहसकागं्रथीि (prea aortic group of nodes) हशरिो, र् फार रोग र्ाढलेल्या रो्याचं्या 
उत्तरीय िपासिीि या गं्रथी रोगरहहि असल्याचे हदसभन येिे. ब्र न्शहर्ग र् हपअसव (Brunschwig and 
Pieree) यानंा अशा रो्याचं्या उत्तरीय िपासिीि फक्ि १३·८ टके्क रो्यािं या गं्रथी हर्काहरि झाल्याचे 
हदसभन आले. (आकृहि ३८). 

 

 
आकृणत ३८ बाह्य श्रोिी गाठंी (Ext. iliac nodes), अग्र अधोजठर गाठं (Ant. Hypogestiric node), 
स्व्दशाखन गाठं (bifurcation node) मभत्रर्ाहक (ureter), पिहत्रक गाठं (Post. sacral node), पि 
अधोजठर गाठं (Post. hypogastric node), मभत्रर्ाहकस्थ गाठं (ureteirc), गर्ाक्ष गाठं (obturator 

node), जघन (pulvic). 
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फार रोग र्ाढलेल्या रो्याि जर नेहमीचा लहसका र्ाहहन्याचंा मागव बंद झाला असेल, िर रोग 
द सऱ्या लहसकार्ाहहन्यािंभन पाठीमागे पसरिो, योनीच्या खालच्या िागाि र् योहनबाह्यिागाि असिाऱ्या 
अलग अलग लहसका गं्रथींना रोग होिो. 

 
३) रक्तावाटे होिारा प्रसार : रक्िार्ाटे रोगाचा होिारा प्रसार हा नेहमी हदसभन येि नाही. पि 

रोगाच्या अगदी स रर्ािीलाही होण्याचा सिंर् असिो. या प्रकाराि श्रोहिअस्स्थि (bone of the pelvis) 
रोग होण्याचा संिर् असिो. पि हे फार क्वहचि घडिे. फ प्फ सें र् यकृि क्वहचि हर्काहरि होिे. 

 
४) सांलग्नतेमुळे होिारा प्रसार : या प्रकारे रोग बस्स्ि र् उपग द यानंा होिो. र् प ढ योहन-बस्स्ि 

ककर्ा योहन उपग द िगंदर हनमाि होिो. क्वहचि र्ळेा ड्लस कप्याि असिारे लहान आंिडे हर्काहरि होिे 
र् मग मल-िगंदर (faecal fistula) हनमाि होिो. िेव्हा ग्रीर्चे्या कॅन्सरमध्ये जर मल-िगंदर पडले असेल 
िर िे उपग द-योहन पडदा फ टभन ककर्ा लहान ककर्ा मोठे आिंडे याि व्रि चरि जाऊन पडिो. याम ळे 
िगंदराचा उपचार म्हिभन जर स्थभलातं्रहछद्रीर्रि (colostomy करार्याचा असेल, िर र्रील गोष्टी 
ध्यानाि ठेर्ार्यास पाहहजेि. 

 
लक्षिें 

 
लक्षिें : ग्रीर्चेा कॅन्सर असलेल्या रो्यािं प ढील लक्षिे हदसभन येिाि : – रक्िस्त्रार्, श्वेिप्रदर, 

र्देना, र् मभत्रजन्य लक्षिे (urinary symptoms). त्याम ळे या लक्षिारं्रून इलाज ठरर्िाना योहन र् ग्रीर्ा 
याचंी नीट काळजी पभर्वक िपासिी करार्यास पाहहजे. 

 
१. रक्तस्त्राव : – 
 
अ) आिवर्ाव्यहिहरक्ि मध न मध न होिारा रक्िस्त्रार्. या प्रकारचा रक्िस्त्रार् हर्शषेिः संिोगानंिर 

ककर्ा काही श्रमानंिर होिो. 
 
ब) प ष्ट्कळ महहने स रर्ािीचे लक्षि म्हिजे माहसकस्त्रार् प ष्ट्कळ हदर्स जािे. 
 
क) जर आिवर्हनर्ृत्तीनंिरही जर माहसकस्त्रार् झाला, िर याची शकंा येिे, र् त्याम ळे योहनपरीक्षा 

केली जािे. 
 
ड) काही थोड्या रो्यािं रक्िस्त्रार् फार प्रमािाि होि नाही ककर्ा काही र्ळेा अनािवर्ही असिे, र् 

अशा रो्यािं कॅन्सरचे हनदान, द सऱ्या काही कारिाकंहरिा रो्याची िपासिी केली असिा होिे. 
 
२. िेतप्रदर : – 
 
प ष्ट्कळ महहने पािळ, हपर्ळसर ककर्ा उदीरंगाचा असा योहनस्त्रार् होि असिो. िो प ढे रक्िहमहश्रि 

होिो. प ढे प ढे त्या स्त्रार्ाला द गिंहध यार्यास लागिे. 
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३. वेदना : – 
 
याि र्देना हे प ष्ट्कळर्ळेा स रर्ािीचे लक्षि नसिे. पि क्वहचि र्ळेा हेच एक लक्षि असिे. याि 

र्देना या नेहमीसारख्या पाठीि द खिे त्याप्रमािे असिाि. पि प ढे रोग र्ाढल्यानंिर या र्देना उदराि 
प ढच्या बाजभस ककर्ा माडंीि पाठीमागच्या बाजभस असिाि. 

 
पाठीि र्देना होिे ककर्ा माडंीि र्देना होिे याचा अथव रोग र्ाढभन त्याम ळे कटीिील मज्जािंिभ 

हर्काहरि झाले आहेि असा होिो. 
 
४. मूिजन्य लक्षिे : – 
 
काहीर्ळेा रोगी मभत्रजन्य लक्षिाकंहरिा म्हिभन रै्द्याकडे जािो. मभत्र हर्षयक इंहद्रयािं संसगव, 

र्ारंर्ार मभत्रास होिे ककर्ा मभत्र-कृच्छ (dysuria) या कहरिा रै्द्या कडे जािो. जस जसा रोग र्ाढि जािो, 
िसिसा मभत्रास अडथळा, ककर्ा रृ्क्क अपयाप्ििा (kidney insufficiency) या हर्कृहि हनमाि होिाि र् 
याची लक्षिे म्हिजे मळ मळ, र्ाहंि, हशरःशभल र् मभत्रोत्पत्ती कमी होिे ही होि. ही लक्षिे रो्याि शरे्ट 
शरे्ट हदसभन येिाि. 

 
५. अशक्तता व अनुषाांणगक पांडुरोग : – 
 
ही नेहमी हदसभन येिारी लक्षिें होि. ही रक्िस्त्रार्ाम ळे, र् प ढे प ढे कॅन्सरच्या रै्र्ण्याम ळे 

(cancerous cachaxia) होिाि. 
 
६. काहीर्ळेा गिाशया व्यहिहरक्ि एकादे लक्षि असिे र् त्याम ळे रै्द्याची हदशािभल होिे. 
 
अ) एका रो्याि उदराि फ गर्टी हेच एक लक्षि होिे. या रो्याला िपासल्या नंिर रृ्क्कस्थ 

मभत्रसंचय हदसभन आला (hydronephrotic kidney) र् याचे कारि शोधभन काढल्यानंिर, फार र्ाढलेला 
असा लक्षिरहहि ग्रीर्चेा कॅन्सर हदसभन आला. र् त्याचे म ळे मभत्र र्ाहकाना अडथळा होऊन दोन्ही रृ्क्काि 
मभत्रसंच झाला. 

 
ब) एका रो्याि िर श्रोहिफलकाच्या हर्काराम ळे कंबर द खिे हे लक्षि होिे. रो्याची नीट 

िपासिी केल्यार्र याला ग्रीर्चे्या मभलिभि कॅन्सर कारिीिभि असल्याचे समजभन आले. 
 

णनदान 
 
णनदान : जर र्र साहंगिलेले कोििेही लक्षि असेल िर व्यर्स्स्थि योनीपरीक्षा करार्यास पाहहजे. 

योनहपरीके्षि अन्र्के्षक यंत्राचा (speculum) उपयोग करून िपासार्,े त्याचप्रमािे हद्वहस्ि परीक्षि करार्.े 
अन्र्के्षक यंत्राचा उपयोग केल्याम ळे ग्रीर्ा र् योनी चागंली पहािा येिाि र् ग्रीर्चेा छेद घेिा येिो. हद्वहस्ि 
परीके्षने रोगाची र्ाढ होऊन गिाशयाचा पहरस्िर (parametrium) र् कहटिाग हर्काहरि झाला आहे का हे 
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समजभन येिे. जर गिाशयाच्या पहरस्िराि िाठरपिा (Induration) आला असेल िर िो उपग दाि बोट 
घालभन िपासल्यास ज्यास्ि चागंल्या प्रकारे समजभन येिो. 

 
णवकार कसा णदसतो :  
 
अ) वाित जािारे अबुशद (Proliferating Growth) : प ष्ट्कळर्ळेा ग्रीर्चे्या काही िागापासभन ककर्ा 

ग्रीर्लेा पभिवपिे झाकभ न टाकिारे, र् अहनयहमि, सहज फ टभन रक्िस्त्रार् होिारे असे अब वद हदसभन येिे. 
काहीर्ळेा ंया अब वदाम ळे योहन िरून जािे र् िे जर र्ाटोळे असेल िर ग्रीर्मेधभन बाहेर आलेले िािंर्ाब वद 
िासण्याचा संिर् असिो. 

 
ब) पोिरत जािारा व्रि (Excavating ulceration) : ग्रीर्रे्र व्रि पडभन िो ग्रीर्ा खाऊन टाकिो, 

त्याम ळे ग्रीर्रे्र र्रर्र ककर्ा खोल खडडा पडिो र् त्याची कडा जाड असिे. व्रिाच्या िळ सडलेला 
असिो. र् त्याला द गिंधी मारिे. ग्रीर्चे्या कप्प्यािही व्रि चरि जािो. 

 
क) उपणरस्थ व्रि (superficial ulceration) : याि ग्रीर्चेा ग ळग ळीि असलेला पृष्टिाग 

खडबडीि होिो. िे अपरदना सारखे हदसिे, पि त्याल बोट लार्ल्यास, त्यापासभन सहज रक्िस्त्रार् होिो. 
याचे व्यर्च्छेदक हनदान करण्या कहरिा छेद घेऊन िपासार्यास पाहहजे. 

 
ड) गभाशयग्रीवचे्या अांतःत्विेिा कॅन्सर (Endocervical cancer) ग्रीर्चे्या या िागाि होिारा 

कॅन्सर दोन प्रकारे दृष्टोत्पत्तीस येिो. र्ाढि जािारा ककर्ा व्रहिि कॅन्सर ग्रीर्ा मागाने खाली उिरि उिरि 
ग्रीर्चे्या म खाशी हदसभन येिो. हा सर्वसाधारि पिे हदसभन येिारा प्रकार होय. काहीर्ळेा ंया प्रकारचा कॅन्सर 
ग्रीर्चे्या खोल िागाि र्ाढि जािो, पि ग्रीर्चेा योनीकडील पृष्ठिाग चागंल्या स्स्थिीि असिो. जर अब वद 
फार र्ाढले, िर ग्रीर्लेा चागंली फ गोटी येिे. सहज पाहहल्यास कॅन्सर असल्याचे िासि नाही. पि जर या 
गोलाकार झालेल्या ग्रीर्चे्या पृष्ठिागार्र, रक्िर्ाहहन्या उठभन हदसि असिील र् बोट लागल्यास सहज 
रक्िस्त्रार् होि असेल िर कॅन्सर आहे असे समजार्.े 

 
जीवोणत परीक्षा (Biopsy) : मारक नसलेले ग्रीर्चेे हर्कार कॅन्सर सारखेच िासि असल्याम ळे, 

ग्रीर्चे्या कॅन्सरचे ठाम हनदान करण्याकहरिा ग्रीर्चे्या त्या िागाि छेद घेऊन िो सभक्ष्मदशवकयंत्राखाली 
िपासार्ा. 

 
हा जो छेद घ्यार्याचा िो रो्याला पहहल्यार्ळेी योन्यर्के्षक यतं्राने िपासिाना घेिा येिो. जर िे 

सहज फ टिारे अब वद असेल, िर फॉर्रे प्रकारच्या (Faure type) एकाद्या हचमट्याचा उपयोग करून छेद 
घेिा येिो. पि िंि य क्ि र् कठीि पि व्रहिि ग्रीर्ा असेल, िर चाकभ चा उपयोग करून ि कडा काढार्यास 
लागिो. पि िो ि कडा काढिाना, िो हचमट्याने हचरडला जािार नाही याची काळजी घ्यार्यास पाहहजे. 
कारि हचरडला गेल्यास, त्या ि कड्याच्या पेशींच्या रंगघेण्याच्या हक्रयेि फरक पडिो, र् त्याम ळे 
हर्कृहििज्ञाचा (pathologist) गोंधळ होिो. ज्या हठकािी रोग आहे असे र्ाटि असेल, अशा हनरहनराळ्या 
हठकािाहभन छेद घ्यार्.े त्याचप्रमािे ग्रीर्चे्या अंिःत्र्चेचाही एक छेद घ्यार्ा. ग्रीर्चे्या अंिःत्र्चेचा छेद 
घेण्याकहरिा हर्हशष्ट गिाशयलेखन यंत्राचा (Special curette) उपयोग करिाि. िो ग्रीर्ा मागाि घालभन 
र्ाटोळे हफरहर्ल्यास ग्रीर्चे्या अंिःत्र्चेचा पृष्ठिागाचाच छेद काढिो. 
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शीलर कसोटी (Schiller’s test) : योनीच्या अंिःत्र्चेिील पेशीि ्लायकोजेन साठंहर्लेला 
असिो. र् जर त्याचे जर्ळ आयोहडन आले िर, अंिःत्र्चेर्र गडद शामर्िव चढिो. हर्काहरि झालेली 
ककर्ा बदल झालेली अिंःत्र्चा र् कॅन्सरच्या पेशी याि ्लायकोजेन असि नाही, त्याम ळे आयोहडनने 
त्यानंा शामर्िव येि नाही. शीलरने आयोहडनचा उपयोग करून अंिःत्र्चेिील हर्काहरि िाग शोधभन 
काढले. ही कसोटी लार्ण्याकहरिा योनीि ल्य गॉलचे आयोहडन ओििाि र् एका हमहनटानंंिर िे प सभन 
काढिाि. यानंिर ग्रीर्रे्रील कमी रंग घेिलेल्या जागारं्र छेद घेिाि. 

 
कॉल्वपॉस्कोपी (colposcopy) : कॉल्पॉस्कोप या यंत्राने ग्रीर्ा मोठी हदसिे र् त्याम ळे हर्काहरि िाग 

स्पष्ट हदसभन छेद घेिे सोपे जािे. त्याम ळे ग्रीर्चेा कॅन्सर स रर्ािीलाच समजभन येण्यास मदि होिे. 
  
हल्ली गिाशयाच्या कॅन्सरच्या हनदानाकहरिा योहन ‘स्स्मअर’ िपासिाि. पि याचे महत्र् िीन 

गोष्टीर्र अर्लंबभन असिे. िे कशा प्रकारे घेिले जािाि, त्याचे यो्य प्रकारे अहिरंजन करिे (correct 
staining) र् महत्र्ाचे म्हिजे जो िपासिो िो पेशीिज्ञ (cytologist) हकिी अन िर्ी आहे. हे जे “स्स्मअर” 
घ्यार्याचे िे कोित्याही प्रकारची योहनपरीक्षा करण्यापभर्ी घ्यार्यसा पाहहजे. त्याच प्रमािे रो्याने स्स्मअर 
घेण्यापभर्ी हनदान २४ िास आधी उत्तरबस्स्ि (Douche) घेिा कामा नये. ज्याला रबराचा फ गा जोडलेला 
आहे अशी काचेची नळी, फ गा दाबभन योनीच्या पाठीमागच्या कप्प्याि घालिाि. नहलकेचे टोंक 
पाठीमागच्या कप्प्याि गेल्यार्र फ ्यार्रील दाब सैल करार्ा म्हिजे नहलकेि त्याहठकािचा द्रार् हशरेल. 
(हा द्रार् काचेच्या पटटीर्र पसरून िी पटटी िाबडिोब स्स्थरकारीि (fixative) ब डर्िाि. नंिर 
योन्याके्षपक यंत्र योनीि घालभ, ग्रीर्ामागाि काडीला ग डंाळलेले कापभस हफरहर्िाि. या पासभन ही स्स्मअर 
बनहर्िाि. 

 
काचेची पटटी स खण्यापभर्ीच िी ९५ टके्क मद्याकव  र् ईथर याचं्या सम प्रमािाि बनहर्लेल्या द्रर्ाि 

ब डर्ार्ी. नंिर काही र्ळेाने स्स्मअर हहमटॅॉस्क्झहलन रंग द्रर्ाि र् नंिर “पॅपॅहनकोलार्” रंगाि 
(Papanicolav stain) ब डर्िाि. 

 
ग्रीर्चे्या कॅन्सरच्या हनदानाकहरिा ग्रीर्ा र् योहन याचं्या स्त्रार्ाच्या स्स्मअरचा हजिका उपयोग होिो, 

हििका गिाशयाच्या कॅन्सरच्या हनदाना करिा होि नाही (Heicht, 1953). जर गिाशयाच्या आिील 
िागािील द्रर् काढभन र् त्याचा स्स्मअर बनहर्ल्यास त्याचा ज्यास्ि चागंला उपयोग होिो. गिाशयाि 
नहलका घालभन (uterine cannula) त्यािभन हसकरजने द्रार् काढभन घेिाि, र् त्याचा स्स्मअर घेऊन िो 
िपासिाि. या प्रकाराने िपासल्यास हनदान ज्यास्ि स्पष्ट होिे. कारि याि गिाशयाच्या पोकळीिील पेशी, 
त्याि न फरक होिा हमळि असिाि. 

 
सामान्यपिे कॅन्सरच्या पेशीि खालील हर्हशष्ट लक्षिे हदसभन येिाि. (१) पेशी द्रर्ाची अस्पष्ट कडा. 

(२) पेशीच्या मानाने मोठा कें द्र िाग. (३) कें द्र िागार्रील आर्रिाला गडद रंग येिे. (४) किय क्ि 
क्रोमहॅटनचे जाळ. 

 
जरी ग्रीर्चे्या कॅन्सरच्या हनदानाकहरिा योनीच्या द्रार्ाचा स्स्मअर घेऊि त्यािील पेशी िपासिे हा 

जरी आिखी एक टप्पा असला, िरी त्याचा र्ापर मयाहदन प्रमािाि होिो. हल्ली त्याचा र्ापर ज्या हस्त्रया 
अहनयहमि रक्िस्त्रार् ककर्ा इिर स्त्रार् याचं्या उपचाराकहरिा डॉक्टर ककर्ा हॉस्स्पटलमध्ये येिाि. अशा 
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हस्त्रयािं केला जािो. जर सर्व हस्त्रयानंा िपासण्याकहरिा याचा र्ापर करार्याचा झाला िर मोठ्या प्रमािाि 
िज्ञ र् पैसा लागेल, र् हल्ली िर जे जर्ळ जर्ळ अशक्य आहे. 

 
व्यवच्िेदक णनदान–गभाशय ग्रीवाशोफ व लाली (cervicitis and Erosion) : यास 

सर्वसाधारिपिे स्पशव झाल्यास रक्िस्त्रार् होि नाही. पि कॅन्सर नाही हे ठरहर्ण्याकहरिा खात्रीचा मागव 
म्हिजे त्याचा छेद घेऊन िपासिे. 

 
जर गिाशयाचे अपभिव ककर्ा पभिव अधःपिन (prolapre) झाले असेल िर घषविाम ळे ग्रीर्रे्र 

आघातजन्य व्रि (Traumatic ulceration) पडिाि. पि सामान्यिः र्िव उथळ असभन, त्याच्या कडा जाड 
नसिाि. 

 
ग्रीविेा यक्ष्मा : प ष्ट्कळर्ळेा ग्रीर्चेा यक्ष्मा हा च कीने कॅन्सर म्हिभन समजला जािो. हा िरूि 

हस्त्रयािं होिो र् या हस्त्रया प ष्ट्कळ हदर्स अंथरुिाला हखळलेल्या असिाि. कहट पोकळीिही हािािला जाड 
गठठा (pelvic mass of tuberculous adnexal disease) लागिो. ग्रीर्रे्र कहिका ऊिक (granulation 
tissue) हनमाि होिो, र् हािािला लागल्यास त्यापासभन सहज रक्िस्त्रार् होिो. हा कहिका ऊिक हनस्िेज 
हदसिो र् त्यार्र सर्वत्र लहान लहान सडलेले िाग हदसभन येिाि. पि छेद घेऊन िपासल्यासच हनदान 
नक्की होिे. 

 
गरमीिा व्रिही (syphilitic sore) : कॅन्सरचा आिास हनमाि करिो पि हाि लार्ल्यास या पासभन 

रक्िस्त्रार् होि नाही. रक्ि िपासल्यास र्ासरमनची हनहिहि हदसभन येिे, र् त्यार्रून हनदान होिे. 
 
गभांशयग्रीविेी सनाल अबुुंदे (cervical polyps) : ही ही कॅन्सरचा िास हनमाि करिाि. 

सामान्यिः ही मऊ र् ग ळग ळीि असभन ग्रीर्चे्या बाह्य म खािभन बाहेर आलेली सनाल अशी असिाि. त्यानंा 
स्पशव केल्यास त्यापासभन रक्िस्त्रार् होि नाही. 

 
अांतगशभाशय तातवाबुशद (An intra-uterine fibroid) : गिाशयस्थ िािर्ाब वद हे जर ग्रीर्ाम खािभन 

बाहेर डोकार्ि असेल, िर काहीर्ळेा ग्रीर्चे्या स्थभल सनाल कॅन्सरचा (polypoid Bulky cancer) आिास 
हनमाि होिो. 

 
प ष्ट्कळर्ळेा गरोदरपिात णनमाि होिारा ग्रीवाशोफ, ग्रीर्चे्या कँन्सरसारखा र्ाटिो; कारि 

व्रिाला बोट लागल्यास त्यापासभन सहज रक्िस्त्रार् होिो, र् त्याचप्रमािे त्याच्या कडाही जाड असिाि. 
कॅन्सर नाही हे ठरहर्ण्याकहरिा र्ारंर्ार छेद घ्यार्यास पाहहजेि (repeated biopsies). 

 
लाक्षणिक वगीकरि 

(Clinical classification.) 
 
ग्रीर्चे्या कॅन्सरच्या रोगार्र ज्या हनरहनराळ्या हचहकत्सा साहंगिल्या आहेि र् त्या हचहकत्साचें 

पहरिाम, याचें मभल्यमापन र् ि लना करार्याची असेल, िर रोगाचे र्गीकरि हे एकसारखे, र् सर्वसाधारि 
मान्यिा पार्ले असे करार्यास पाहहजे. या कहरिा लीग ऑफ नेशनस्ने एक सहमहि स्थापन केली, र् त्या 
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सहमिीने “हेमन” र्गीकरिाि स धारिा करून १९३७ साली अशा प्रकारचे र्गीकरि मान्य केले. या 
र्गीकरिाने रोगाचे चार अर्स्थेि र्गीकरि केले. 

 
अवस्था ० : आक्रमि–पभर्व कॅन्सर. 
 
अवस्था १ ली : फक्ि ग्रीर्चे्या स्थानी असिारा कॅन्सर. 
 
अवस्था २ री : या अर्स्थेि खालील र्र्मिलेल्यापैकी एक ककर्ा अहधक हर्काहरि होिाि : – 
 
अ) गिाशयाच्या पहरसरािील िाग िाठर होिो. र् ही िाठरिा कहटबधंाच्या पोकळीच्या बाजभच्या 

कडेपयिंि पसरलेली नसिे. 
 
ब) योनीच्या र्रचा दोन िृिीआंश िाग हर्काहरि होिो, पि खालचा असि नाही. 
 
क) गिाशय हर्काहरि होिो. 
 
अवस्था ३ री : या अर्स्थेि खालीलपकैी एक ककर्ा अनेक हर्काहरि होिाि : – 
 
अ) गिाशयाच्या पहरसरािील कहटबधंाच्या पोकळीच्या कडेपयिंिच्या िागाला िाठरिा येिे. 
 
ब) योनीच्या खालचा एक िृिीआंश िाग हर्काहरि होिो. 
  
क) उपग दाि बोट घालभन ककर्ा योहनपरीके्षन कटीि इिर हठकािी द रान्र्यीन रोग झाल्याचे 

(separate metastases) समजभन येिे. 
 
अवस्था ४ थी : या अर्स्थेि प ढीलपैकी एक ककर्ा अनेक हर्काहरि होिाि : – 
 
अ) उपग द. 
 
ब) बस्स्ि. 
 
क) बस्स्ि र् उपग द दोन्हीही हर्काहरि होिें. 
 
ड) सबंध कहटस्थ इंहद्रये हर्काहरि होिें. 
 
इ) कटीच्या र्रील िागाि र् खाली योनीि हर्कार पसरिो ककर्ा इिरत्र दभरान्र्यीने रोग होिो. 
 
साध्यासाध्यता : िीन गोष्टीर्र साध्यासाध्यिा अर्लंबभन असिे : – 
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१. रोगाची लाक्षहिक अर्स्था, २. कॅन्सरचा लाक्षहिक प्रकार (the clinical type) र् ३. अब वदाची 
ऊिकजन्य र्गवर्ारी (the histologica grading) 

 
रोगाची लाक्षहिक अर्स्था (clinical stage) ही सर्ाि महत्र्ाची गोष्ट होय. रोगाच्या प्रथमार्स्थेि 

रोग बरा होण्याची प ष्ट्कळ शक्यिा असिे. पि रोग जर फार र्ाढला असेल, िर बरा होण्याची शक्यिा 
फारच कमी असिे. 

 
लाक्षहिक प्रकारालाही थोडे महत्त्र् आहे. असे हदसभन येिे की कॅन्सरचा खोल चरि जािारा र् 

अंिरिरि होिारा प्रकार हा न सत्या र्ाढि जािाऱ्या र् कॉहलफ्लॉर्र सारख्या हदसिाऱ्या प्रकारापेक्षा 
(proligerating to cauliflomer type) र्र होिे कठीि असिे, कारि पहहल्या प्रकाराि रोग स रर्ािीलाच 
खोलखोल चरि जािो. 

 
अब िंदाची ऊिकजन्य र्गवर्ारी साध्यासाध्यिेच्या दृष्टीने हििकीशी उपयोगी पडि नाही. अब वदाच्या 

छेदाच्या पहरक्षिान केलेले अब वदाचे र्गीकरि हे सबंध अब वदाच्या हनरहनराळ्या छेदाचं परीक्षिाने केलेल्या 
र्गीकरिापासभन हनदान एक िृिीआंश रो्याि िरी थोडे हनराळे असल्याचे हदसभन आले (बोजेस १९५०). 
यार्रून छेदाच्या परीक्षिाने केलेल्या ऊिकजन्य र्गीकरिार्र रोगाची साध्यासाध्यिा र् त्यार्रील 
हचहकत्सा ठरहर्िे शहािपिाचे नाही. 

  
णिणकत्सा 

 
रेहडयमचे महत्त्र् कळे पयिंि ग्रीर्चे्या कॅन्सरचा उपचार म्हिजे शस्त्रहक्रयेनें ग्रीर्ा छेद ककर्ा दाहकमव 

(cauterization) हे केले जाि असि. एका काळी आमभलाग्र गिाशयच्छेदन (radical hysterectomy) हे 
र्र्मदिने (Wertheim) लोकहप्रय केले. पि याचा खरा उपयोग रोगाच्या स रर्ािीलाच होिो. नंिर ज्यार्ळेी 
रेहडयमचा शोध लागला र् त्याचा ऊिकार्र होिारा पहरिाम समजभन आला, त्यार्ळेी स्टॉकोल्हम येथे 
हेमनने ग्रीर्चे्या फार र्ाढलेल्या कँन्सरमध्ये रेहडयमचा उपयोग करार्यास स रर्ाि केली. याचा इिका 
चागंला पहरिाम झाला की प ढे त्याने ग्रीर्चे्या कॅन्सरच्या रोगाि स रर्ािीलाच रेहडयमचा र्ापर करार्यास 
स रर्ाि केली र् अशा रो्यािं याचा फार उत्तम उपयोग झाला. याम ळे पहिम य रोप र् अमेहरका या हठकािी 
ग्रीर्चे्या कॅन्सरमध्ये शस्त्रहक्रयेचा हळ हळ  उपयोग करीि नाहीसा झाला, र् एकोहिसाव्या शिकाच्या द सऱ्या 
र् हिसऱ्या दशकाि िर या रोगाच्या सर्व अर्स्थािं सरासपिे रेहडयमचा उपचार करार्यास स रर्ाि झाली. 
याम ळे र्र्मदमचे “मभळापासभन केलेले गिाशयाचे छेदन” या शस्त्रहक्रयेचा हर्सर पडला. पि पभर्व य रोपमध्ये 
मात्र या प्रकारची शस्त्रहक्रया अजभनही केली जािे. 

 
पि अहलकडे मात्र या शस्त्रहक्रयेचे, हर्शषेिः अमेहरकेि प नजीर्न केले जाि आहे. कारि 

रेहडयमच्या उपचाराचा आग्रह धरिाऱ्या लोकािंही हळ हळ  अशी खात्री होि चालली आहे की कहटबंधाच्या 
पोकळीच्या कििीि असिाऱ्या लहसकागं्रथीि दभरान्र्यीने होिारा कॅन्सर काही रेहडयमने बरा होि नाही. 
त्याच प्रमािे काहीर्ळेा रेहडयम उपचाराला दाद न देिाऱ्या अशा ग्रीर्चे्या कॅन्सरचीही गाठं पडिे. त्याम ळे 
हल्ली पभर्ीसारखे पभिांशाने केलेले गिाशय छेदन र्ा रेहडयमचा उपचार असे एकदम ठरहर्ि नाहीि. िर 
प्रत्येक रो्याची नीट िपासिी करून रेहडयमचा उपचार करार्याचा का शस्त्रहक्रया करार्याची िे 
ठरहर्िाि. 



 

 

अनुक्रमणिका 

रेणडयम णिणकत्सा 
(Radiotherapy) 

 
द दवम अब वदाि रेहडयम र् रोएन्टजेन हकरिाचंा (Roentgen rays) उपयोग करिाि. या रोगािं 

याचंा जो पहरिाम होिो िो. त्याचं्याम ळे हजर्िं ऊिकाि अहधिौहिक फरक होिाि, त्याम ळे होय. रेहडयम 
पासभन जे गामा हकरि हनमाि होिाि, त्याचंा या द दिंम अब वदाचं्या उपचाराि उपयोग केला जािो. 
रेहडयममधील अल्फा र् दाहक बीटा हकरि प्लॅहटनम, जस्ि र्गैरे सारख्या धािभंच्या गाळिीि शोषभन घेऊन 
नाहीसे करिाि. हर्हशष्ट ऊिकार्र पहरिाम करण्याकहरिा हकिी रेहडयम द्यार्यास पाहहजे, हे त्या स्थानी 
हर्मेध्ये हकिी प्रमािाि आयनीकरि (Ionization) होिे यार्र ठरहर्िाि. हकरिाचं्या ठराहर्क प्रमािाला 
(unit) रोएन्टजे म्हििाि. र् त्याचे संहक्षप्ि नामकरि “P” याने करिाि. 

 
रेहडयमची मात्रा (dose). ही हकिी हमहलगॅ्रम र्ापरले र् हमहलगॅ्रम िास र्ापरले यार्र ठरर्ीि 

असि. रेहडयमचा पहरिाम हा रेहडयमची िीव्रिा ककर्ा शस्क्ि र् त्याचे उिकापासभनचे अंिर यार्र अर्लंबभन 
असिे. त्याम ळे हकिी पहरिाम व्हार्यास पाहहजे हे न सिे हमहलगॅ्रम िासार्रून ठरहर्िा येि नाही. याम ळे 
रेहडयमचे ठराहर्क प्रमाि “गामा रोएन्टजेन” हे ठरहर्ण्याि आले. १ हमहलगॅ्रम िास म्हिजे ८·४ गामा 
रोएन्टजेन. 

 
जेव्हा १९०१ मध्ये रेहडयमम ळे ऊिकाचा नाश होिो हे हबकर्रेलला आकस्स्मकपिे समजभन आले, 

त्यार्ळेे पासभन अशा रोगािं रेहडयमचा र्ापर करण्याि स रर्ाि झाली. सामान्य शल्की ऊपकलेपेक्षा द दिंम र् 
इिर फार जलद र्ाढि जािारे ऊिक हे रेहडयमला ज्यास्ि िेद्य आहेि. याम ळेच कॅन्सरला मारक म्हिभन 
रेहडयमची मात्रा एर्ढ्या प्रमािाि देिा येिे की, त्याम ळे सामान्य ऊिकाला फार प्रमािाि धोका न 
पोहोचिा िो सहज बरा होऊन त्याचे प नरुजीर्न होऊ शकिे. 

 
कॅन्सरच्या रेहडयमच्या औषधोपचाराच्या प ष्ट्कळ र्षाच्या अन िर्ार्रून असे हदसभन आले आहे की 

स्व्कॅमस कॅन्सर पभिवपिे नाहहसा होण्याकहरिा ४ िे ६ आठर्ड्यािं साधारिपिे ५५०० िे ७००० रोएन्टजेन 
एर्ढी मात्रा द्यार्यास पाहहजे. त्याम ळे ग्रीर्चे्या कॅन्सर करिा ित्र् असे की कोित्याही ग्रीर्ा र् कहटबधंाच्या 
पहरसराि कॅन्सर होण्याचा संिर् असिो, त्या सर्व िागार्र हनदान एर्ढी िरी रेहडयमची मात्रा द्यार्यास 
पाहहजे. या कहरिा योहन र् गिाशय यािं आंिभन मारा करण्याकहरिा रेहडयम र्ापरिाि, र् रोएन्टजेन 
हकरि र्ा रेहडयम हे बाहेरून मारा करण्याकहरिा र्ापरिाि. या प्रकारच्या औषधोपचाराला जी मयादा 
पडिे िी ग्रीर्चे्या आजभबाजभच्या ऊिकाि सहनशीलिा असेल, त्यार्र. असे हदसभन येिे की बस्िीची अंिर 
त्र्चा, उपग दाची अिंरत्र्चा, मभत्रर्ाहक र् कहटबंधािील इहंद्रयाकंडे जािाऱ्या रक्िर्ाहहन्या या िंि  
ग्रीर्पेेक्षा (fibrous cervix uteri) कमी सहन शील असिाि. त्याम ळे रेहडयमची जी मात्रा ठरर्ार्याची, 
त्याला पभर्ोक्ि साहंगिलेल्य गोष्टी ही मयादा होय. 

 
असे हदसभन येिे की जेव्हा ग्रीर्ा र् योनीि रेहडयमचा उपयोग केला जािो र् ज्यार्ळेी बस्स्ि र् 

उपग द याचं्या अंित्र्चेला सहन होईल एर्ढी मात्रा हदली की त्याचा पहरिाम ग्रीर्ामागापासभन िोर्िाली 
१·५ सेंहटहमटर र्ि वळाकार िागार्र होिो. याच्या पहलकडील कहटबंध कर्िागािील ऊिकार्र या माते्रचा 
होिारा पहरिाम हळ हळ  कमी कमी होि जािो र् त्याम ळे िो कँन्सरला मारक ठरिाऱ्या माते्रपेक्षा, प ष्ट्कळ 
कमी असिो. त्याम ळे जर कहटबंधािील िागार्र कॅन्सरला मारकअशी रेहडयमची मात्रा सर्वसाधारि 
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सारखी द्यार्याची असेल िर आंिभन द्यार्याच्या रेहडयम बरोबरच बाहेरूनही हर्हकरि (radiation) 
करार्यास पाहहजे, र् हे “डीप-एक्स-रे, ककर्ा. टेल-रेहडयम टे (tele-radium) ककर्ा कोबाल्ट बॉम याने 
चागंल्याप्रकारे साधिा येिे. 

 
रो्यार्र रेहडयम र् एक्स-रेचा उपचार करार्याचा ठरहर्ल्या नंिर द सरा प्रश्न प ढे उिा राहािो िो 

कोििे प्रथम करार्याचे. प ष्ट्कळशा रो्यािं प्रथम क्ष हकरिाचंा उपयोग करिे चागंले, कारि (१) 
प ष्ट्कळर्ळेा ंिी गाठं हठसभळ र् संसगवय क्ि असिे. त्याम ळे रेहडयमचा उपयोग करिाना स्थाहनक रक्िस्त्रार् 
होण्याचा र् ग्रीर्चे्या आजभबाजभच्या िागाि र् गिाशयाि संसगव पसरण्याचा संिर् असिो. थोडे हदर्स क्ष-
हकरि हदल्यार्र गाठं बारीक होिे र् प ष्ट्कळशी स्र्च्छ होिे. (२) फार मोठ्या गाठंीला जर स रर्ािीलाच 
रेहडयम हदला, िर त्याची मात्रा ज्यास्ि लागिे क्ष-हकरि प्रथम हदल्यास गाठं बारीक होिे, र् मग रेहडयमची 
मात्राही लहान प रिे. (३) जर गाठं फार मोठी असेल, िर ग्रीर्ा मात्र सहज हदसभन येि नाही, र् शोधण्यास 
त्रास पडिो. प्रथम क्ष-हकरि हदल्यास गाठ लहान होऊन ग्रीर्ामागव सहज हदसभ शकिो र् आंि रेहडयम 
घालिा येण्या एर्ढा ख लाही होिो. (४) ज्या रो्यािं ग्रीर्चे्या पहरसराि रोगाचे अंिरिरि होिे अशा 
रो्यािं त्या बाजभच्या िागार्र क्ष-हकरि हदल्याम ळे कटीच्या बाहेर रोग न पसरून देण्यास मदि होिे, पि 
जर फक्ि रेहडयम हदला गेला िर रोगाच्या मध्यार्रच रोगमारक माते्रचा पहरिाम होिो, र् बाहेरील 
िागार्र त्याचा ऐर्ढा पहरिाम होि नसल्याम ळे रोग कहटबाहेरही पसरिो. जर ग्रीर्ामागिं सहज 
हदसण्यासारखा असेल, गाठंही फार मोठ नसेल ककर्ा संसगव य क्ि नसेल िर मात्र प्रथम रेहडयमच देिे 
चागंले. 

  
रोएन्टजेन णकरि णिणकत्सा : ही हचहकत्सा सामान्यपिे २०० िे ४०० हकलोव्होल्ट यंत्राने हदली 

जािे. ४०० हकलोव्होल्ट यंत्र र्ापरिाना प ढील गोष्टीं र्ापरल्या जािाि : २ हम. हम जाडीची िाबं्याची र् १ 
हम. जाडीची ॲल्य हमहनयमची-चाळिी र्ापरिाि. हकरि त्र्चे पासभन ५० सें. हम. अंिरार्रून देिाि र् चार 
हठकािा र्रून, प ढभन र् पाठीमागभन पि मध्य रेषेच्या दोन्ही बाजभने दोन हठकािाहभन हकरि देिाि. जर रोगी 
फार स्थभल असेल, िर आिखी दोन हठकािाहभन–दोन्ही बाजभकडभन (lateral port) देिाि. त्याम ळे 
कटींच्या पहरसराि पभिवमात्रा हमळण्यास मदि होिे. ज्या यंत्रामधभन हकरि द्यार्याचे त्याचे िोंड (size of 
the port) १५ सें. हम. १० – सें. हम. िे १२ सें. हम. १० सें. हम. इिके असिे. ही िोंडे मध्य रेषेपासभन बाजभला 
असिे महत्र्ाचे असिे. कारि या ंपासभन बस्स्ि, ग्रीर्ा र् उपग द यानंा सरळ हर्हकरि (direct radiation) 
हमळभ नये म्हिभन शहरराच्या मध्य हर्िागार्र हशशाच्या पट्ट्या ठेर्िाि. बस्स्ि, ग्रीर्ा र् उपग द यानंा 
रेहडयमची आंिभन पभिव मात्रा देिाि. रोज चार ककर्ा सहा िागापैकी एकार्र २०० r ककर्ा २५० r इिकी मात्रा 
प्रत्येक िोंडािभन २००० r िे २५०० r इिकी मात्रा हदली जाईपयिंि देिाि. हा उपचार एकंदर ४० िे ५० 
हदर्स पयिंि देिाि र् याच्या प्रहिहक्रयेचे लक्ष, त्र्चेची श ष्ट्क खर्ले पडार्यास लागिे हे ठेर्ले जािे. 

 
रोएन्टजेनहकरि देऊन झाल्या नंिर रोगी या हकरिाचं्या पहरिामािभन स धारार्ा म्हिभन त्याला िीन 

आठर्डे हर्श्राहंि देिाि र् नंिर रेहडयमचा उपचार करिाि. हल्ली हर्हकरि पद्धिीि (radiation 
techninque) एर्ढी र्ाढ झालेली आहे की कॅन्सरने हर्काहरि झालेल्या िागार्र मोठ्या प्रमािार्र र् 
काळजीपभर्वक योहजलेले पहरमाि देिा येिे. या ज्या नर्ीन पद्धिी र्ापरण्याि येिाि त्याि कें द्राहिम ख 
(convergent) चक्रगहि (rotation) र् लंबक पद्ध ि (pendulum technique) या महत्त्र्ाचा होि. या 
प्रकारच्या व्यर्स्थेम ळे जरी हकरिाचें लक्ष रोगाच्या गाठंीर्र कें हद्रि केले असले, िरी आजभबाजभच्या 
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प ष्ट्कळशा पृष्ठिागार्र हफरहर्िा यिाि. त्याम ळे पृष्ठिागार्रील त्र्चेला ज्यास्ि इजा न होिा गाठंीर्र 
मोठ्या प्रमािाि मात्रा देिा येिे. 

 
रेणडयमिा उपिाय : याच्या हनरहनराळ्या पद्धिी साहंगिलेल्या आहेि. कोििीही पद्धिम र्ापरली 

िरी चालेिे. पि िी काळजीपभर्वक र्ापरून आजभबाजभच्या इंहद्रयाचं्या सहनशीलिेच्या पलीकडे मात्रा जािार 
नाही, पि हर्काहरि ऊिकाला कॅन्सरनाशी मात्रा हमळेलन (cancericidal dose) हे पाहहले पाहहजे. 

  
प ष्ट्कळजि फक्ि बस्स्ि र् उपग द याचं्या अंिःत्र्चेची सहनशीलिाच ध्यानाि घेिाि. पि द सऱ्या 

काही लोकाचें, हर्शषेिः मचेँस्टर स्कभ ल ऑफ रेहडओ थेरॅहपस्ट, म्हििे असे की र्ाजर्ी पेक्षा ज्यास्ि 
हदलेल्या माते्रचे पहरिाम म्हिजे ज्याहठकािी गिाशय धमनी र् मभत्रर्ाहक एकमेकानंा ओलाडंिाि त्या 
कोनाि असिाऱ्या रक्िर्ाहहन्यानंा इजा पोहोचिे. मचेँस्टरच्या टॉड याला उत्तरीय िपासिी साखळीि 
काही रो्यािं िरी रोहडयम हदल्यानंिर जो फार मोठ्या प्रमािाि कोथ र् सभज येिे (extensive necrosis 
and ocdema) िी र्र साहंगिलेल्या हत्रकोिािील रक्िर्ाहहन्याना इजा पोहोचल्याम ळे होय. ग्रीर्ा 
मागाच्या बाहेर दोन सें. हम. र् योहन घ मटाच्या र्र दोन सें. हम. कबद  धरला जािो. त्या कबदभला ‘अ’ कबदभ 
म्हििाि. या कबदभर्र कॅन्सरला मारक होईल पि सहनशीलिा ओलाडंलीजािार नाही एर्ढी मात्रा देिाि. 
मचेँस्टर पद्धिीि या कबदभर्र ७००० r इिकी मात्रा देिाि. “ब” कबदभही साहंगिला आहे, र् हा कबदभ ग्रीर्ा 
मागाच्या बाहेर ५ सें. हम. र् योहनघ मटाच्या र्र २ सें. हम. धरिाि. हा कबदभ साधारिपिे ज्या स्थानी कहटस्थ 
लहकसा गं्रथी असिाि त्या हठकािी येिो. आिंभन हदलेल्या रेहडएशनचा हा अगदी टोंकाचा कबदभ होय. यार्र 
हकिी मात्रा द्यार्यास पाहहजे, यार्रून रेहडयमची मात्रा ठरर्िाि (टॉड र् मेरेहडथ, १९३८). 

 
र्र साहंगिल्या प्रमािे हनरहनराळ्या प्रकारे रेहडयम देिा येिो. जरी या प्रत्येकाम ळे कॅन्सरला मारक 

अशी मात्रा हमळि असली िरी रेहडयम देण्याच्या कालाि फरक आहे. स्टॉकहोम पद्धिीि (stockholm 
method) एक आठर्ड्यानंिर र् नंिर िीन आठर्ड्यानंिर अशी िीन र्ळेा रेहडयमची मात्रा देिाि. कॅन्सर 
पेशीर्र एका पाठोपाठ मारा व्हार्ा पि काही प्रमािाि िरी त्याि स धारिा व्हार्ी म्हिभन हे अंिर सोडले 
जािे. पॅहरस पद्धिीि पाचं हदर्स पयिंि रेहडयमचा लहान प्रमािार्र पि सिि मारा करिाि. मचेँस्टर 
पद्धिीि ९ हदर्साि रेहडयमची दोन र्ळेा मात्रा देिाि. हे लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे की स्टॉक्होम र् पॅहरस 
पद्धिी या अगदी हचरेबंदी पद्धिी नव्हेि. िर उपचार प्रत्येक रो्यार्र अर्लंबभन असिो र् रेहडयम 
हकिीकाल द्यार्याचा र् त्याची मात्रा याि थोडा फरक करिाि. 

 
स्टॉव्वहोम पद्धत : याि रेहडयम योहन र् गिाशय या दोन्ही हठकािी ठेर्िाि. योनीि ६० िे १०० 

हम. गॅ्रम रेहडयम ठेर्िाि. या कहरिा ग्रीर्चे्या गाठंीच्या आकाराप्रमािे साधनाचंा र्ापर करिाि. गिाशयाि 
जो रेहडयम देिाि िो देण्याकहरिा जे साधन र्ापरिाि िे ग्रीर्ा र् गिाशय मागव याचं्या लाबंीर्र अर्लंबभन 
असिे, र् त्या साधनाि ५० हम. गॅ्रम रेहडयम ठेर्लेला असिो. दर र्ळेा २४ िास याप्रमािे िीन र्ळेा रेहडयम 
देिाि. पहहल्या र् द सऱ्या र्ळेी रेहडयम देिाि त्यामध्ये एक आठर्ड्याचे अंिर ठेर्िाि, िर हिसऱ्या र्ळेी 
रेहडयम देिाना, िो द सऱ्या नंिर दोन आठर्ड्यानंी देिाि. हॉस्स्पटलमध्ये रो्याला ठेर्ण्याचा काल 
र्ाचार्ा म्हिभन अहलकडे प्रत्येक र्ळेी २८ िास या प्रमािे दोन र्ळेा रेहडयम देिाि र् दोन्हीमध्ये ३ 
आठर्ड्याचे अिंर ठेर्िाि. याचाही पहरिाम हििकाच चागंला होिो. प्रत्येक र्ळेी रेहडयम देिाना बस्स्ि र् 
उपग द याना रेहडयमची हकिी िीव्रिा हमळिे हे पहाण्याकहरिा मभत्रप्रसेक र् ग द या मधभन बस्स्ि र् उपग द या 
स्थानी रेहडयमची हकिी मात्रा हमळाली याचे मापन करिारे यंत्र (a rod dosimeter) घालभन त्याने हदल्या 
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जािाऱ्या माते्रचे हनयंत्रि करिाि. याची २४ िासािंील िीव्रिा २५०० गामा r च्या पहलकडे जािा कामा 
नये. जर याचे र्र असेल, िर योनीि ठेर्लेल्या पट्या जरुरी प्रमािे हफरर्िाि. या पद्धिीि “अ” कबदभच्या 
हठकािी ५४०० r र् ‘ब’ कबदभच्या हठकािी १८०० r इिकी सर्वसाधारि रो्यािं जरुरी असिे. 

 
पॅणरस पद्धत : जी पहॅरस पद्धि म्हिभन ओळखली जािे, िी पद्धि पहॅरस येथील इसं्स्टट्यभच ड्यभ 

रेहडयम या संस्थेिील रगॉड र् लॅकॅसाँ (Regaud and Lacassagne) यानंी स रू केली र् स धारली. 
यािील महत्त्र्ाची गोष्ट म्हिजे कॅन्सर पेशींना परि स धारण्यास मध्ये र्ळे न देिा सिि पाच हदर्स मोठी 
मात्रा द्यार्याची. याि प्रत्येक रो्याला उपयोगीं पडेल त्याप्रमािे माते्रि फरक करिाि. गिाशयाि 
ठेर्ण्याकहरिा जीं नळी र्ापरिाि, िी ग्रींर्ा र् गिाशय याचंा मागव हकिी लाबं आहे त्याप्रमािे र् हसल्क-
रबरची र्ापरिाि. त्याि एकाप ढे एक अशा प्रत्येकी १३·३३ हम. गॅ्रम रेहडयमच्या दोन ककर्ा िीन नळ्या 
असिाि (tendem). योनीि जो रेहडयम ठेर्िाि िो दोन ब चािं, प्रत्येकीं १३·३३ हम. गॅ्रम रेहडयम या प्रमािे 
पि हे दोन्ही बभच कमानींने एकमेकापंासभन दभर ठेर्िाि. याला “कॉल्पोस्टॅट) (colpostat) म्हििाि. या 
दोन ब चामध्ये एक लहानसा बभच ठेर्िाि र् त्याि ६·६६ हम. गॅ्रम रेहडयम असिो. रोज हा कॉल्पोस्टॅट 
काढभन साफ करिाि र् योनीि उत्तर बस्स्ि (douch) देऊन िो परि आि ठेर्िाि. अशा प्रकारे हा उपचार 
सिि पाचं हदर्स करिाि. या नहलकेर्ाटे हदलेलीं एक ि मात्रा ३२०० िे ४६०० हम. गॅ्रम िास देिाि र् 
कॉल्पोंस्टॅट मधभन ४००० हम गॅ्रम िास देिाि. प ष्ट्कळर्ळेा योहन र् गिाशय याि एकाच र्ळेी मात्रा देि 
नाहीि. िर एकापाठोपाठ देिाि र् अशा रीहिने हा उपचार १० हदर्स चालिो. पॅहरस पद्धिीने ‘अ’ कबदभच्या 
हठकािी ६००० r र् ‘ब’ कबदभच्या हठकािी २००० r इिकी सर्वसाधारिपिे मात्रा हमळिे. 

 
मिेँस्टर पद्धत : मचेँस्टरच्या हॉल्ट रेहडयम इसं्स्टट्यभटमधील राल्स्टन हपटसवन र् त्याचें सहकारी 

यानंी ग्रीर्ा र् कहटबन्ध या स्थानी पभर्ीच ठरहर्लेली मात्रा अगदी बरोबर देण्याची पद्धि शोधभन काढली. 
गिाशयाि ठेर्ण्याच्या रेहडयमच्या नहलका रबराच्या एका पािळ कोषाि पि एकाप ढे एक आशा ठेर्िाि. 
गिाशय मागाच्या लाबंीप्रमािे, कोषाि त्या ५, ३ ककर्ा २ इिक्या ठेर्िाि, या प्रत्येक नहलकेि ६·६६ हम. 
गॅ्रम ककर्ा १३·३३ हम. गॅ्रम इिका रेहडयम असिो. या हशर्ाय योनीिही रेहडयम ठेर्िाि. हा रेहडयम 
अंड्याच्या आकाराच्या रबराच्या दोन हपशव्याि ठेर्िाि. या हपशव्या योनीच्या कप्याि शक्य हििक्या 
एकमेकापंासभन दभर ठेर्िाि. रबराच्या या लाबंगोलाकृहि हपशव्या योनीप्रमािे िीन हनरहनराळ्या आकाराच्या 
असिाि. मोठ्या हपशर्ीि रेहडयमची पाच य हनट असिाि. मध्यम आकाराच्या हपशर्ीि चार र् सर्ाि 
लहान हपशर्ीि िीन असिाि. प्रत्येक य हनट हे ६·६६, १०, १३·३३ ककर्ा २० हम. गॅ्रम रेहडयमचे असिे. ‘अ’ 
कबदभच्या हठकािी १२०० r र् ‘ब’ कबदभच्या हठकािी २५०० r नऊ हदर्साि हमळिील या प्रमािे औषधोपचार 
आखिाि. पभिव मात्रा ही पाच हदर्साचं्या अिंराने पि दोन र्ळेा हर्िागभन देिाि. 

 
हेले पद्धत : (The Healy technique) : न्यभ यॉकव  मेमोहरअल हॉस्स्पटलमध्ये होलेने मोठ्या माते्रि 

हशर आ उपचाराचा उपयोग करून, हििकाच फायदा हमळहर्ला. योनीि ठेर्ार्याच्या रेहडयम हा “योहन 
गोळ्याि” (Vaginal Bomb) ठेर्िाि. हा गोळा हपिळेचा बनहर्लेला असभन, एका टोंकाहशर्ाय त्याच्या सर्व 
बाजभ ६ िे ८ हम. हम. जाडीच्या हशशाच्या पत्रयाने मढहर्लेल्या असिाि. त्या टोंकार्र हपिळेचे १ हम. हम. 
जाडीचे झाकि असिे. या गोळ्यािं रेहडयमच्या हपशव्या ठेर्लेल्या असिाि. या हपशव्याचें आर्रि 
प्लॅहटनमच्या ०·५ हम. हम. जाडीच्या पत्रयाचे बनलेले असिे. यािभन १५०० िे २००० हम. ग्रँम िासाचंी मात्रा 
हदली जािे. गिाशयाि ठेर्ार्याचा रेहडयम हा एका प ढे एक अशा दोन नहलकािं ठेर्लेला असभन, आिील 
नहलकेिील रेहडयम पेक्षा, बाहेरील नहलकेिील रेहडयम हा द प्पट असिो. याने ३००० िे ३५०० हम. गॅ्रम 



 

 

अनुक्रमणिका 

िास एर्ढी मात्रा देिाि. अशा रीहिने योहन र् गिाशय यामधभन ४८ िे ७२ िासािं साधारिपिे ४५०० हम. 
गॅ्रम िे ५५०० हम. गॅ्रम िास एकभ ि मात्रा देिाि. ‘अ’ कबदभ र् ‘ब’ कबदभ या हठकािी साधारिपिे ६५०० r र् 
२००० r एर्ढी मात्रा हमळिे. हीच पद्धि म ंबईच्या टाटा मेमोहरअल हॉस्स्पटलमध्ये र्ापरली जािे (प्लेट 
९०). 
 

 
प्लेट ९०. ताांतवमाांसाबुशदािा सूक्ष्मदशीफोटोग्राफ 

 
काही हठकािी रेहडयमच्या ऐर्जी रेहडओ ॲस्क्टव्ह आयसोटोप्स र्ापरिि याचंाही उपयोग रेहडयम 

एर्ढाच होिो. र् िे हर्कि घ्यार्यास ही कमी खचव येिो. कोबॉल्ट र् सोने याचें आयसोस्टोप्स सध्यािरी 
कहटस्थ मारक अब वदार्र र्ापरले जािाि कोबॉल्ट आयसोटोप्स हे सोन्याच्या आयसोटोप्स् पेक्षा र्ापरण्यास 
स लि र् खचालाही कमी असिाि. 

 
रेणडयम णदल्वयािे पणरिाम : – सवश साधारि पणरिाम : प ष्ट्कळ र्ळेारो्याला क्ष–हकरि उपचार र् 

अंिर िागाि रेहडयम ठेर्ल्याम ळे मळमळिे र् काहीर्ळेा र्ािंीही होिे. क्ष-हकरिाचं्या िीव्र उपचारानंिर 
पंड िाही येिे. क्वहचि रो्याि त्र्चेर्र ॲलजी हपत्तही उठिे (allergic reaction). 

 
स्थाणनक पणरिाम : रेहडयम हदल्यार्र साधारिपिे दोन आठर्ड्यानंिर अंिःत्र्चेचा सदाहशोफ 

होिो. त्याला अहधत्र्चा शोफ (epidermites) म्हििाि. याचेम ळे खर्ले पडिाि र् काहीर्ळेा अिंःत्र्चा 
पाझरिे, अशाच प्रकारची प्रहिहक्रया बस्स्ि र् उपग द या स्थानीही होिे र् त्याम ळे र्ारंर्ार मभत्रास होिे र् 
लघर्ी जळजळिे, आहि क ं थार्यास होऊन श्लेष्ट्मल अहिसार (mucus diarrhorea) होिो. त्याचप्रमािे 
लहान आिंड्यार्रही रेहडयमचा पहरिाम होऊन र्ारंर्ार शौचास होिे. 

 
रेणडयम उपिारािे उपद्रव :  

 
सुरवातीिे : रेहडयम देण्याकहरिा संसगवय क्ि ग्रीर्ामागव हािाळार्ा लागिो. त्याम ळे, िो संसगव 

सर्वत्र पसरण्याचा सिंर् असिो र् त्याम ळे परागिाशय संयोजी ऊहिशोफ (parametritis), गिाशयस्थ 
पभंसंचय (pyometra), कहटस्थ उदरार्रिशोफ, र् मभत्रमागंाचा संसगव होण्याचा संिर् असिो. क्वहचि र्ळेा 
िीव्र रक्िस्त्रार् होिो. 
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काही काळानांतर होिारे : (अ) प ष्ट्कळर्ळेा ग्रीर्रे्र हर्नाशज व्रि (Necrotic ulcer) हनमाि होिो. 
िो व्रि हनजिंि क ठेर्ला िरीही त्याला िरून येण्यास फार काल लागिो. 

 
(ब) र्ाजर्ीपेक्षा ज्यास्ि मात्रा हदली गेल्यास, त्याच्या र्ाईट पहरिामाम ळे उपग दाि मंदरोही व्रि 

(indolent ulcer) हनमाि होिाि र् त्याम ळे र्ारंर्ार शौचािभन रक्ि पडिे. 
 
(क) न सल्या रेहडयमम ळे क्वहचिच उपग द-योहन िगंदर पडिे. हे जे िगंदर पडिे, िे प ष्ट्कळर्ळेा, 

योहन-उपग द यामंधील कॅन्सरचे अंििरि झालेला पडदा रेहडयम हदल्यानंिर फार पािळ होिो र् शरे्टी 
फाटिो, त्याम ळे होिे. कार्मसनोमाजन्य ऊिक नाहीसा होिो र् त्याहठकािी अहिपािळ बडदा राहािो र् िो 
मग फाटिो. 

 
(ड) बस्स्ि-योहन िगंदर मात्र, रेहडयमची र्ाजर्ी पेक्षा ज्यास्ि मात्रा हदली गेल्याम ळे 

हर्नाशझाल्याम ळे न पडिा प ष्ट्कळर्ळेा. कॅन्सरचे अिंरिरि झाल्याम ळे पडिे. 
 
(ई) गिाशयाच्या पहरसरािील ऊिकाचा असिारा फार मोठ्या प्रमािािील शोथ र् त्याचा काही 

प्रमािाि झालेला हर्नाश हा रेहडयमच्या र्ाजर्ीपेक्षा जास्ि हदलेल्या माते्रम ळे असिो. 
 
रेणडयम उपिारािी फलश्रृणत : (Results of Radiotherapy) : कॅन्सर हा असा रोग आहे की 

उपचारानंिर काही रो्याि िरी प ष्ट्कळ र्षांनीही परि उदिर्ण्याचा ककर्ा दभरान्र्यीने इिरत्र होण्याचा 
संिर् असिो. त्याम ळे एकादा रोगी पभिव बरा झाला आहे ककर्ा नाही हे सागंिे फार कठीि असिे. िरी पि 
रोग बरा झाल्याची काहीिरी खभि ठरहर्िे जरुरीचे असिे. िेव्हा जर ५ र्षांि रोगाचे कोििेही हचन्ह हदसभन 
आलेले नाही, िर रोगी बरा झाला असे समजिाि. कारि ५ र्षांनंिर रोग क्वहचिच परि होिो. यार्रूनच 
“पाचर्षें रोगम स्क्ि प्रमाि” ही संज्ञा र्ापरली जािे. 

 
प ष्ट्कळशा हचहकत्सालयािं िापसलेल्या सर्व रो्याचंी नोंद केली जािे र् त्याचंा मागोर्ा घेिला 

जािो, अशाि औषधोपचारानंिर २२ िे ३० टके्क रो्यािं ५ र्षें िरी रोगाचे कोििेही लक्षि हदसभन येि 
नाही. याचा अथव पभिव बरे झालेल्याचें प्रमाि (absolute cure rate) २२ िे ३० पडिे (हेमन १९५२). 

 
जेव्हा उपचार केलेल्या रो्याचंाच हर्चार केला, िर हनरहनराळ्या रु्िालयानंी उपचाहरि 

रो्यािंील नोंदहर्लेले ५-र्षें रोगम स्क्ि प्रमाि (सापेक्ष रोगम स्क्ि प्रमाि) साधारि प ढे हदलेल्या 
आकड्याप्रमािे माडंिा येईल. (कॉटहमअर १९५८) 

 
अंिरराष्ट्रीय १  ७० िे ८० टके्क. 
अंिरराष्ट्रीय २  ४० टके्क. 
अंिरराष्ट्रीय ३  २० टके्क. 
अंिरराष्ट्रीय ४  १ िे २ टके्क. 
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बाह्य आहि आिंर रेहडयम हचहकत्सेचा, गं्रहथहर्के्षपार्र (gland metastates) मयाहदि पहरिाम 
होिो. कॅटहमअर म्हििो (१९५५) की के्षत्रीय गं्रथींचा (Regional glands) “काही रो्यािंच नाश करिा 
येिो.” ्लभकमन आहि इिर (१९६४) यानंी रेहडयम हचहकत्सा संपल्यानंिर ८ आठर्ड्यानंी लहसका गं्रथी 
उच्छेदन शस्त्रहक्रया केली. त्याचं्या १० र्षांच्या कॅन्सरच्या १ आहि २ अर्स्थाचंा पहरिामाचे हर्श्लेषि 
केल्यास फक्ि रेहडयमने बरे झालेले १ ल्या अर्स्थेिील रो्याचें प्रमाि ६२ टके्क होिे आहि २ ऱ्या अर्स्थेचे 
३५ टके्क होिे; िर रेहडयमनंिर लहसका गं्रथीउच्छेदनाने बरे झालेल्या १ ल्या अर्स्थेिील रो्याचें प्रमािै ८३ 
टके्क आहि २ ऱ्या अर्स्थेचे ५२ टके्क होिे, िेव्हा रेहडयम हचहकत्सा र् त्याच बरोबर लहसका गं्रथीउच्छेदन 
शस्त्रहक्रया, याकडे आिा कल आहे. 

 
शस्त्रणक्रया :  

 
ग्रीर्चे्या कॅन्सर करिा शस्त्रहक्रयेचा उपयोग करिाि. त्या शस्त्रहक्रयेचे प ढील प्रमािे र्गीकरि 

करिा येिे. 
 
१. अमूलाग्र गभाशयिेदन : (Radical hysterectomy) : – 
 
१. उदरार्रून; २. योहनमाग.े 

 
२. सवांग णनरसन शस्त्रणक्रया (Exenteration operations) : – 
 
१. अपभिव; २. पभिव. 

 
३. लणसकाग्रांथी च्िेदन : (Lymphadenectomy) : – 
 
१. उदरार्रिािील (Intraperitoneal); 
 
२. उदरार्रिाबाहेरील (iextraperitoneal). 

 
उदरावरून केलेले आमूलाग्र गभाशयोच्िेदन 

(Radical Abdominal Hysterectomy.). 
 
आमभलाग्र गिाशयोच्छेदन हे उदरार्रून ककर्ा योहनमागे करिा येिे. पि उदरार्रून केलेली 

शस्त्रहक्रया मान्यिा पार्ली आहे. याला ‘र्र्मदम’ शस्त्रहक्रया म्हििाि (wertheim operation). जरी वर्धदम 
पभर्ी हकिीिरी शल्यहचहकत्सकानंी (हर्शषेिः बास्ल्टमोअर येथील जोन्स् हाफ्हकन इसं्स्टट्यभटमधील क्लाकव  
(१८९६) ही आमभलाग्र गिाशयोच्छेनाची शस्त्रहक्रया करीि होिे, िरीही या शस्त्रहक्रयेला र्र्मदम नार् 
हमळण्याचे कारि, त्या काली असिारी स्व्हएन्नाच्या शस्त्रहक्रयेची पि, याचे प्रकारची शस्त्रहक्रया प्रथम १८९८ 
मध्ये केली गेली, र् र्र्मदमने जी शस्त्रहक्रया आचहरली िी म्हिजे खरोखर द्र ि सपंभिव सागंगिाशयोच्छेदन 
(rapid total panhysterectomy) र् हक्रयाशील बीज र्ाहहनी–बीजकोश उच्छेदन होय र् याच बरोबर 
कहटबंधाच्या पोकळीच्या बाजभच्या कििीि असिाऱ्या र्ाढलेल्या लहसकागं्रथीही काढभन टाकिाि. पि हल्ली 
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जी कार्मसनोमजन्य इंहद्रयाची खंडप्राय शस्त्रहक्रया (block dissection) समजली जािे िशा प्रकारची काही 
िी शस्त्रहक्रया नव्हिी. या प्रकारच्या शस्त्रहक्रयेला साधारिपिे एक िास र् जर त्रासाची असेल िर सव्र्ािास 
लागि असे. 

 
हल्ली जे अमभलाग्र गिाशयोच्छेदन केले जािे, िे खऱ्या अथाने गिांशय, त्याची उपागें, योहन र् या 

रोगाि हर्काहरि होिारे लहसका र्ाहहन्या र् गं्रथी याचें के्षत्र याचें खंडप्राय शस्त्रहक्रया होय. अहि साधिेने 
शस्त्रहक्रया करार्यास पाहहजे. या शस्त्रहक्रयेला दोन िासाच्या र्रिी र्ळे लागिो (हमगन १९५४). 

 
शस्त्रणक्रयेपूवी घ्यावयािी काळजी : या प्रकारची शस्त्रहक्रया ही फार मोठी शस्त्रहक्रया होय. त्याम ळे 

जर मृत्य चे प्रमाि फार कमी ठेर्ार्याचे असेल, िर या शस्त्रहक्रये कहरिा रोगी काळजी पभर्वक शोधले 
पाहहजेि र् त्याचंी काळजीही व्यर्स्स्थि घ्यार्यास पाहहजे. 

 
या मोठ्या शस्त्रहक्रये कहरिा रोगी लायक पाहहजे. रो्याची सर्व साधारि प्रकृहि बरी असार्ी, र् 

लाक्षहिक र् प्रयोगशालाय िपासाि अहनयहमि असे काही हदसभन येिा कामा नये. या रो्याि प ष्ट्कळर्ळेा 
पंड िा असिे. प्रथम त्यार्र इलाज करार्यास पाहहजे. 

 
ही शस्त्रहक्रया ठरहर्ण्यापभर्ी काही प्रकारच्या िपासण्या करार्यास पाहहजेि :  
 
(अ) श्रोिीबाहेर दभरान्र्यीने कोठे कॅन्सर नाहीना हे पहार्यास पाहहजे. हर्शषेिः जत्रभच्या र्रच्या 

िागाि र् उदराि र्रच्या िागाि रृ्हद्ध पार्लेल्या लहसकागं्रथी र् दभरान्र्यीने हाडाि र् फ फ्फ सस्थानी रोग 
नाहीना िे पहार्यास पाहहजे. या प्रकारचा कहटबाहेर दभरान्र्याने झालेला रोग क्वहचिच हदसभन येिो. पि या 
प्रकारची शस्त्रहक्रया करण्यापभर्ी, द सऱ्या कोठे रोग नाहीना िे पहार्यास पाहहजे. 

 
(ब) हकिी प्रमािाि रृ्क्ककायव (kidney function) चालभ  आहे िे िपासार्यास पाहहजे. काही 

रो्यािं म त्रर्ाहकाि कोठे अडथळा नाहीना हे ठरर्ार् ेलागिे. 
 
(क) काहीि बस्स्िदशवक मभत्रप्रसेकामधभन आि घालभन बस्स्ि हर्काहरि झाली आहे ककर्ा काय िे 

पहार् ेलागिे. र् जर हर्काहरि झाली असेल, िर (अपभिव सर्ांग हनरसन) शस्त्र हक्रयेची योजना करार्यास 
पाहहजे. 

 
(ड) काहीि उपग दयंत्र घालभन िपासार् े लागिे–उपग द दशवन (proctoscopy). त्याम ळे 

उपग दाि रोग आहे ककर्ा नाही हे समजभन येिे. जर रोग असेल िर उपग द काढभन टाकण्याचा हर्चार 
करार्यास पाहहजे-उपग द उच्छेदन (resection of the rectum). 

 
शस्त्रणक्रयेिी तयारी : – 

 
अ) रो्याची सर्वसाधारि प्रकृहि स धारार्यास पाहहजे. जर पंड िा असेल िर त्यार्र इलाज 

करार्यास पाहहजे–जरूर पडल्या रक्िही द्यार्.े जीर्नसत्त्र्ें िरपभर प्रमािाि द्यार्ी. 
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ब) रक्िस्त्रार्ाचा काल र् रक्ि गोठण्याच्या हक्रयेचा काल र्ाढलेला आहे का िे पहार्.े र्ाढलेला 
असल्यास त्यार्र इलाज करार्यास पाहहजे. 

 
क) ग्रीर्ा र् योहन हनजिंि क ठेर्ण्यांकहरिा, जंि नाशंकं द्रव्याचंी रोज उत्तरबस्स्ि द्यार्ी. याच बरोबर 

सल्फा पोटाि हदल्यासं गाठंीिील जंिभंचासंसगव कमी होण्यास मदिं होिे. 
 
ड) जंर स रर्ािीला गाठंीच्या पृष्ठिागार्र रेहडयम हदल्यास, फार मोठी असलेली गाठं बारीक होिे 

र् संसगवही कमी होिो. शस्त्रहक्रये पभर्ी दोन आठर्डे आधी १००० हम. गॅ्रम िास मात्रा देिाि. 
 
इ) ज्या रो्याि बस्स्ि ककर्ा उपग द हर्काहरि झाल्याचे र्ाटि असेल अशाि उपग दाि 

मभत्रर्ाहकाची लार्िी करिा यार्ी ककर्ा उपग द काढभन टाकिा यार् ेम्हिभन उपग द र् स्थभलातं्र याचंी हनगा 
करार्यास पाहहजे (prepare). याकहरिा पोटाि सल्फा्र्ाहनदीन, स्रेप्टोमायहसन ककर्ा अशासारखी 
जंि स्िंिक (bacteriostatic) औषधे द्यार्ी, ही औषधे शस्त्रहक्रये पभर्ी चार हदर्स द्यार्ी. 

 
सांवेदना हरि (Anaesthesia) : संपभिव गिाशयोच्छेदन शस्त्रहक्रयेि कशाही प्रकारे अल्प रक्िदाब 

(hypotension) हनमाि होिे जरुरीचे असिे. कारि या शस्त्रहक्रयेि फार रक्िस्त्रार् होिो. याकहरिा 
न्यभपरकेनने “हाय स्पायनल ब्लॉक” देिाि र् त्याच बरोबर हशरेिभन पेन्टोथाल हदल्यास या शस्त्रहक्रयेकरिा 
चागंली स्स्थहि हनमाि होिे. स्पायनल ब्लॉकम ळे स्नायभं हशहथल होिाि र् रक्ििारन्यनत्र्ही हनमाि होिे, 
र् अशा प्रकारचे रोग मानहसक कारिाम ळे हािाळण्यास फार कठीि जािाि, िे पेन्टोथाल सारख्या 
संर्देनाहारीद्रव्याचंा र्ापर केल्यास हािाळण्यास स लि जािाि (हगलीज, १९५४). 

 
याचे ऐर्जी द सरी पद्धि म्हिजे श्वासनहलकेिभन संर्देनाहारीि औषध देऊन संर्देनाहरि करिे. 

याच बरोबर स्नायभ हशहथल करिारी औषधे (क्य रारे) र् ग स्च्छका अर्रोधन औषधें (ganglion blocking 
drugs) (हेक्झॅमेथोहनयम) र्ापरिे (एन्डलों, १९५२). 

 
कशाही पहरस्स्थिीि, चागल्या संर्देनाहारक िज्ञाची (experienced anaesthetist) मदि 

घ्यार्यास पाहहजे. 
 
उदरावरून केलेली आमूलाग्र गभाशयोच्िेदन शस्त्रणक्रया (Radical Abdominal Hysterectomy) 

: शस्त्रहक्रयेच्या स रर्ािील योहन स्र्च्छ करून, त्याि गॉझ् पभिवपिे िरिाि. शस्त्रहक्रयेच्यार्ळेी ग्रीर्मेधभन 
येिारे रक्ि ककर्ा अन्िरोत्सगव (secretions) याि शोषले जािाि र् बस्स्ि र् उपग द हे योनीपासभन स टे 
करण्याकहरिा बोटानंा या दृढ नळकाडंयाचा (firm cylinder) चागंला उपयोग होिो. बस्स्ि हरिी 
करण्याकहरिा स्र्धारक नहलकायंत्र (self-retaining catheter) त्याि घालभन त्याला हसकरज जोडभन 
त्याने, शस्त्रहक्रया पभिव होईपयिंि बस्स्ििील मभत्र र्ारंर्ार काढभन टाकार्यास पाहहजे र् बस्स्ि हरिी ठेर्ार्यास 
पाहहजे. 

 
योहन र् गिाशय पहरसर हे चागंल्या रीहिने पहािा यार् े र् त्याचें जर्ळ जािा यार् े याकहरिा 

शस्त्रहक्रयेकरिा छेद घ्यार्याचा िो आडर्ा छेद घेिे चागंले. हा छेद घेिाना त्याची बहहरगोल बाजभ खालच्या 
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बाजभस असार्ी. हर्शषेिः स्थभल मािसािं या प्रकारचा छेद ज्यास्ि उपयोगी पडिो. सडपािळ रो्यािं 
नेहमीच उदरपोकळीर्रील मध्य रेषेि घेिलेला उिा छेद ज्यास्ि चागंला. 

 
जर उिा छेद घ्यार्याचा असेल, िर मग उदरार्रिाि छेद घेऊन िो उघडार्ा र् प्रथम कॅन्सर 

शस्त्रहक्रया करून काढभन टाकण्यासारखा आहे ककर्ा नाही िे पहार्.े यकृिाि दभरान्र्यीने रोग नाहीना 
(metastases) हे पहाण्याकहरिा िे चाचपार्.े त्याचप्रमािे प्रोन्ि गाच्या र्र (above the promontory) र् 
उदर महाधमनीच्या प ढच्या बाजभस प रोमहाधमनी (pre-aortic) असिाऱ्या लहसका गं्रथीही चाचपाव्या. जर 
र्ाढलेल्या असिील, िर िपासाकहरिा एक काढभन घ्यार्ी. जर याि दभरान्र्यीने रोग हदसभन आला. िर 
शस्त्रहक्रया करण्याि हशील नाही. कहटबधंाच्या पोकळीच्या कििीि गाठंी आहेि का पहार् े र् आंिील 
महत्र्ाच्या इहंद्रयाना हचकटलेल्या नाहीिना िे पहार्.े ड्लस कप्याि उपग दाच्या दोन्ही बाजभस छेद 
घेऊन, त्या हठकािचे ऊिक आंि बोट घालभन िपासार्.े या प्रकारे गिाशयाच्या पाठीमागच्या पहरसराि 
कॅन्सरचे अंिरिरि झाले आहे का िे पहार्.े जर हे अंिरिरि कहटबधंाच्या पोकळीच्या बाह्यकडेपयिंि 
पसरलेले असेल, िर शस्त्रहक्रया प ढे चालर्भ नये. नंिर उदरार्रिाि छेद घेऊन गिाशय-बस्स्ि िागाची 
(utero-vesical space) बोट र् स्पंज याने हचरफाड करून, हग्रर्ाकॅन्सर बस्स्िि हशरला आहे ककर्ा काय 
िे पहार्.े योनीपासभन बस्स्ि शक्य हििकी स टी करार्ी. जर कॅन्सर बस्स्िि हशराला असेल िर संपभिव बस्स्ि 
छेद र् नंिर मभत्रर्ाहक शास्रैहक्रयेने उपग दाि जोडार् ेककर्ा काय (implantation of the ureters) याचा 
हर्चार करार्यास पाहहजे. 

 
अशा प्रकारे कॅन्सर, शस्त्रहक्रया करण्यालायक आहे हे ठरहर्ल्यानंिर शल्यहचहकत्सक (surgeon) 

आमभलाग्र गिाशयोछेदनाच्या शस्त्रहक्रयेला स रर्ाि करिो. 
 
जर आडर्ा छेद घेिला, िर कहटबधंाच्या पोकळीच्या बाजभच्या कििीि असिाऱ्या लहसका गं्रथी 

उदरार्रिाच्या बाहेरून काढभन टाकीपयिंि उदरार्रिाि छेद घेि नाहीि. हनम्न अहधजठर रक्िर्ाहहन्या 
(inferior epigastric vessels) कापभन, बाधंभन टाकािि. रज्जभबंध ख ले करून, िे र्कं्षि नालाचं्या (inguinal 
canal) आंिील टोंकाच्या जरा र्र पि उदरार्रिाबाहेरून कापिाि. उदरार्रि आिंील र् र्रच्या बाजभस 
ढकलल्यास या गाठंी चागंल्या दृहष्टपथाि येिाि. उदरार्रिाच्या हपशर्ीि असलेली आंिडीं सहज बाजभला 
करून गाठंी असलेल्या िागाकडे चागंल्या प्रकारे जािा येिे. या उदरार्रिाबाहेरून हािाळण्याच्या 
पद्धिीि शस्त्रहक्रयेच्या स रर्ािीला गाठं शस्त्रहक्रया करून हकिपि काढभन टाकण्यालायक आहे, हे ठरर्िा 
येि नाही. पि उदरार्रिाबाहेरून लहसका गं्रथीच्या गाठंी काढभन टाकल्यार्रही जरी रोग शस्त्रहक्रयेने 
काढभन टाकण्यासारखा नाही असे हदसभन आले िरी हबघडि नाही. लहसका गं्रथीच्या गाठंी काढभन 
टाकल्यार्र प ढे जरी रेहडयम हदला िर या लहसका गं्रथीिील सर्व कॅन्सरपेशींना मारक ठरेल एर्ढी मात्रा 
हदली गेली आहे ककर्ा नाही हा प्रश्नच उरि नाही.  

 
लहसकार्ाहहन्या र् गं्रथी काढभन टाकण्याच्या शस्त्रहक्रयेला कहटबधंाच्या पोकळीच्या एका कडे पासभन 

पि सामान्य श्रोिी धमनीच्या (common iliacartery) र्रच्या िागापासभन होिे र् बाह्य श्रोहिफलक 
धमनीच्या मागाने र्कं्षि पोकळीपयिंि जार्.े कहटलंहबनीस्नायभ (psoas muscle) र् कहटबधंाच्या पोकळीची 
बाजभच्या कििीर्रील चरबी ऊिकासहहि लहसकार्ाहहन्या र् गं्रथी काढभन टाकिाि. हर्शषेिः प ष्ट्कळर्ळेा 
हर्काहरि होिाऱ्या बाह्य श्रोहिफलक नीलेच्या पाठीमागील र् आभ्यंिर गर्ाक्ष स्नायभर्रील गं्रथी काढभन 
टाकण्याकडे हर्शषे लक्ष द्यार्यास पाहहजे. गिाशय धमनी, गिाशयाकडे जाण्याकहरिा र्ळिे िेथपयिंि 



 

 

अनुक्रमणिका 

पाठी मागच्या बाजभला शस्त्रहक्रया करीि जार्.े उदरार्रिाला हचकटलेला मभत्रर्ाहक आंिील बाजभस 
ढकलार्ा. द सऱ्या बाजभस अशाच प्रकारची शस्त्रहक्रया करार्ी. (आकृहि ३९, ४०) 

 

 
आकृती ३९ : आमभलाग्र गिाशयोच्छेदन शस्त्रहक्रयेि, पाश्वव श्रोहि कििीर्रील लहसका गं्रकथ र् 

लहसकार्ाहहन्या याचें हर्च्छेदन (dissection). 
 
आिा बस्िीच्या र्रिी उदरार्रिाि आडर्ा छेद घ्यार्ा. कीप श्रोहि बधं (infundibulo-pelvic 

ligaments) बाधंभन कापभन टाकार्.े पभर्ी कापलेले रज्जभबंध आंिल्या बाजभला ओढभन, ग्रीर्चे्या पहरसरािील 
ऊिच (paracervical tissues) उघडे करार्.े रज्जभबंध र् बीजकोष-कहट-बंध या र्रीक उदरार्रिाची 
प ष्ट्कळशी मोठी पट्टी कापभन टाकार्ी. त्याम ळे त्या िागािील उदरार्रिाखालील लहसकार्ाहहन्याचें जाळे 
(subperitoneal lymphatic plexus) काढभन टाकिे स लि जािे. आिा गिाशय धमनी हिच्या उगमस्थाना 
जर्ळ बाधंभन कापभन टाकिाि, र् कापलेला िाग मभत्रर्ाहकापासभन स टा करिाि गिाशयाच्या पहरसरािील 
मभत्रर्ाहकाचा मागव मोकळा करिाि र् येथभन िो बस्स्िि हशरेपयिंि मभत्रर्ाहक काळजीपभर्वक स टा करिाि. 
येथे प ष्ट्कळ शाखा असलेल्या, पािि कििीच्या नीलामधभन फार प्रमािाि रक्िस्त्रार् होिो र् 
शल्यहचहकत्सकाचे डोके उठर्िो. शक्य हििके मध्य उदरार्रिापासभन मभत्रर्ाहक स टा करू नये. कारि 
िेथभन त्याला रक्िाचा प रर्ठा होि असिो. मभत्रर्ाहक र् बस्स्ि ही ग्रीर्ा र् योहन या ं पासभन स टी करून 
बाजभला ढकलल्यानंिर ग्रीर्ा र् योहन आहि बाहेरील बाजभस कहटबधंाची किि यामंधील गिाशयाच्या 
पहरसरािील ऊिक बाधंभन कापभन टाकार्ा. उपग दार्रील ड्लस् कप्याच्या उदरार्रिाि छेद घेऊन 
योनीपासभन उपग द स टा करार्ा. याम ळे गिाशय-हत्रक-बंध स्पष्ट होिाि. हे उपग दाच्या कडेजर्ळ बाधंभन 
कापभन टाकार्.े याम ळे गिाशय र् योहन अलग होऊन, उदराि र्र खेंचिा येिाि. योहन ग्रीर्ेच्या खाली 
साधारिपिे दीड इंच कापार्ी र् गिाशय, त्याची उपागें र् लहसकार्ाहहन्या सर्व एकसाथ काढभन टाकार्ी 
(प्लेट १०२). योनीचे पटटे अंशिः हशर्ार् ेत्याम ळे आंिील स्त्रार् बाहेर जाण्यास मागव मोकळा राहािो. प ढे 
योनीर्र उदरार्रि बसर्भन, उदर पदरापदराने हशर्भन टाकिाि. 
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प्लेट १०२. आमूलाग्र गभाशयोच्िेदनानांतर घेतलेला फोटोग्राफ. या गभाशय, उपाांगे आणि परागभाशय ऊतक णदसून 

येत आहे. या णििात श्रोणि लणसकाग्रांथी माि अांतभूशत नाहीत. (Courtesy : Dr. E. J. Sequeira) 

 
आकृणत ४० : आमभलाग्रगिाशयच्छेदनाि, लहसका र्ाहहन्या, परागिाशय आहि परायोहन पेशीजालाचे 

हर्च्छेदन. 
 
प ष्ट्कळशा रो्यािं कहटिील नीलामंधभन िीव्र रक्िस्त्रार् होिो. िो थाबंहर्ण्याकहरिा िात्प रिा 

कॉझचा दाब द्यार्यास पाहहजे. रो्याला २५० सी. सीं. िे १००० सी. सी. रक्ि द्यार् ेलागिे. 
 
शस्त्रणक्रयेनांतर घ्यावयािी काळजी (post–operative care) : रो्याला पायाकडील खाटेची बाजभ 

उंचकरून झोपर्ार्ा. रक्िदाब स रहक्षि पािळीर्र येईपयिंि नाकामधभन नहलका घालभन रो्याला प्रािर्ायभचा 
प रर्ठा करार्ा. स रर्ािीला ४८ िास हशरेमधभन द्रर् पदाथव द्यार्,े नंिर पोटाि घ्यार्यास हरकि नाही. 
हकिी प्रमािाि शहरराि द्रर् पदाथव हदले जािाि यार्र काळजीपभर्वक हनयंत्रि ठेर्ार्यास पाहहजे. हनदान 
पाच हदर्स िरी स्र्धारक नहलकायंत्र बस्स्िि ठेर्ार्यास पाहहजे. हे यंत्र काढभन टाकल्यार्र काही हदर्स 
िरी, हदर्सािभन एकदा ककर्ा दोनदा बस्िीि नहलका यतं्र घालभन मभत्र काढभन टाकार्यास पाहहजे. कारि 
या शस्त्रहक्रयेनंिर काही हदर्स िरी बस्िीि अर्शषे मभत्र हशल्लक राहिेच. बस्स्िचे कायव मभळपदार्र यार्याही 
एक आठर्ड्यार्रही काल लागिो. संसगव होऊ नये म्हिभन पेहनसलीन, स्रेप्टोमायहसन द्यार्यास पाहहजे. 
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उप ब :  
 
१. शस्त्रणक्रयेत : अ) सामान्यिः हदसभन येिारा उपद्रर् म्हिजे िीव्र रक्िस्त्रार्. त्याम ळे 

रक्िस्त्रार्जन्य स्िब्धिा (haemorrhagic shock) होिो. जलद रक्ि देऊन याचा प्रहिकार करिा येिो. 
 
ब) महत्त्वाच्या इांणद्रयाांना इजा : शस्त्रहक्रया करिाना मभत्रर्ाहकाला इजा होण्याचा संिर् असिो 

ककर्ा त्याचा रक्िाचा प रर्ठा इिका ि टला जािो की प ढे िगंदर हनमाि होिे. अधोजठर ककर्ा बाह्य 
श्रोहिफलक नीलानंा काही र्ळेा इजा होऊन रक्िस्त्रार् होण्याचा सिंर् असिो र् अशा र्ळेी ह्या बाधंाव्या 
लागिाि. बस्स्ि र् उपग द यानंा इजा पोहोचण्याचा संिर् असिो. 

 
२. शस्त्रणक्रयेनांतर होिारे : – अ) िात्काहलक उपद्रर् म्हिजे मज्जाघाि र् रक्िस्त्रार्. 
 
ब) थोड्या हदर्सािं पोट फ गिे, आंत्रर्धजन्य आध्मान (ileus) र् बस्स्ि कायाि हबघाड ककर्ा 

ससगव हे उपद्रर् होण्याचा सिंर् असिो. 
 
क) प ढे, हनदान ७ टके्क रो्यािं मभत्र मागाि िगंदर होण्याची शक्यिा असिे. र्ारंर्ार मभत्रमागाि 

संसगव, र् शस्त्रहक्रयापि र्ध्मव (post operation hernia). 
 
मृत्युसांख्या (Mortality) : शस्त्रहक्रयेम ळे होिारे मृत्यभचे प्रमािे, हनदान आिा िरी ५ टके्कच्या र्र 

जािा कामा नये. या शिकाच्या स रर्ािीला मृत्य चे प्रमाि फार ज्यास्ि होिे. अगदी कमी प्रमाि इं्लंडच्या 
बॉनी याचे होिे. त्याच्या शरे्टच्या २०० रो्यािं हे प्रमाि ११ टके्क होिे. अहलकडे यभ. एस. ए. मधील 
बोस्टनमधील हमगच्या १०० समभल गिाशय छेदनाच्या शस्त्रहक्रयेि एकही मतृ्यभ आला नाही. पि ही 
पहरस्स्थिी त्याने शस्त्रहक्रयेकहरिा रोगी हनर्डण्याचे हर्हशष्ट गमक ठरहर्ले होिे म्हिभन. त्याने शस्त्रहक्रये 
कहरिा कृश ककर्ा हर्शषे स्थभल नसलेले र् रोगाच्या पहहल्यदोन अर्स्थेिीलच रो्याचंी हनर्ड केली होिी. 
म ंबईच्या टाटा मेमोहरअल हॉस्स्पटलमध्येहह याच प्रकारे रोगी हनर्डले िेव्हा िेथे ५ टके्कच रोगी मृत्यभ 
पार्ल्याचे हनदशवनास आले. लेखकाच्या समभल गिाशय छेदनाच्या १०० पेक्षा ज्यास्ि रो्यामध्ये फक्ि 
एकच रोगी मृत्यभ पार्ला र् िोही रेहडयम हदल्यानंिर परि ग्रीर्चेा कॅन्सर उदिर्लेला रोगी. 

 
पणरिाम : समभल गिाशय छेदनाचे पहरिामही रेहडयम उपचारा बरोबर ि ल्यबळ आहेि. सर्ाि 

मोठी अभ्यासाला हमळि असलेली रोग्याांिी श्रेिी (series of cases) ही बॉनीची होय. समभल 
गिाशयच्छेदनाची शस्त्रहक्रया केलेल्या ५०० रो्यािं, बॉनीला ४३ टके्क पाचं र्षांनंिर रोगरहहि असल्याचे 
हदसभन आले, िर ३६ टके्क रोगी दहा र्षांनंिर रोगरहहि र् बरे असल्याचे हदसभन आले. हमग (१९५८) यानेही 
अशाच एका नोंदी बद्दल माहहिी साहंगिली आहे. यापैकी ९७ र्र दहा र्षांपभर्ी शस्त्रहक्रया केलेली होिी र् 
त्यापैकी ६५ िर रोगरहहि र् हजर्िं होिे–६७ टके्क रो्यािं १० र्षव रोगम स्क्ि प्रमाि हमळाले. 

 
ब्र नशहर्ग (Brunschwig) (१९५८) : याने ३४८ रो्यािं समभल गिाशयछेदन शस्त्रहक्रया केल्या र् 

त्याि ५५ टके्क रोगी पाच र्षांनंिरही हजर्िं होिे. पहहल्या अर्स्थेिील १४९ रो्यािं ज्याि लहसकागं्रथीि 
रोग नव्हिा असे ८७ टके्क रोगी पाच र्षवपयिंि रोगरहहि होिे र् ज्यािं लहसका गं्रथीि रोग होिा असे ५० टके्क 
रो्यािं पाच र्षानंिरही रोग हदसभन आला नाही. 
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हे लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे की त्याने र्ेंचकच रोगी शस्त्रहक्रयेकहरिा हनर्डले. त्याचे रोगी हे 
पहहल्या र् द सऱ्या अर्स्थेिील र् ज्यािं शस्त्रहक्रयेला धोका नव्हिा र् जे स्थभल नव्हिे असेच रोगी त्याने 
शस्त्रहक्रये कहरिा हनर्डले होिे. बॉनीकडे पाठहर्लेल्या रो्यापंैकी ६३ टके्क रो्यारं्र त्याने शस्त्रहक्रया केली. 
शल्यहचहकत्सक म्हिभन त्याचे कौशल्य कोित्याही प्रकारे कमी न लेखिा असे म्हििा येईल की त्याला ६३ 
टके्क रो्यािं शस्त्रहक्रया करिा आल्या, ब हद्धप रःसर नव्हे पि हनर्डक रोगी हमळाले म्हिभनच. हे सहज 
समजभन येिे की शल्यहचहकत्सक म्हिभन जी त्याची ख्यािी होिी, त्याम ळे ग्रीर्चे्या कॅन्सरचे प्रथमार्स्थेिील 
रोगी प ष्ट्कळ प्रमािाि याचे कडे आले, त्यामानाने र्ाढलेल्या रोगाचे रोगी हे रेहडयम औषधोपचार 
करिाऱ्याकंडे पाठहर्ले गेले. 

 
योणनवाटे केलेली समूल गभाशयच्िेदन शस्त्रणक्रया (Radical Vaginal Hysterectomy). : या 

प्रकारची शस्त्रहक्रया लोकहप्रय केली िी स्व्हएन्नाच्या शॉटाने (Schauta of Vicnna). पि शॉटा र् ॲडलर 
याचं्या स्व्हएन्ना संप्रदायाचे लोक र् कलकत्त्याचा स बोध हमत्र र् ऑस्स्रयाचा एनेस्ट नॅव्हाहटल यासंारखे 
काही थोडे लोक सोडल्यास ही शस्त्रहक्रया कोिीच करीि नाही. या प्रकारच्या शस्त्रहक्रयेची महत्र्ाची 
अडचि म्हिजे कहटबंधाच्या कििीिील हर्काहरि झालेल्या ंरसगं्रथी पभिवपिे काढभन टाकिा येि नाही. या 
शस्क्रहक्रयेला टेकभ  देिाऱ्या ंया अडचिीर्र िोडगा असा की याच शस्त्रहक्रये बरोबर ककर्ा मागभन या लहसका 
र्ाहहन्या काढभन टाकण्याकहरिा उदरार्रून शस्त्रहक्रया करार्ी. पि याि नाहक दोन्ही कडभन हर्टप र् 
उदर—शस्त्रहक्रया करार्ी लागिे ककर्ा अनार्श्यक द सरी शस्त्रहक्रया करार्ी लागिे. मतै्राचा असा दार्ा आहे 
की योहनद्वारे केलेल्या शस्त्रहक्रयेम ळे गिाशयाच्या पहरसरािील ऊिक चागंल्याप्रकारे पभिवपिे काढिा येिो. 
पि अन िर्ी शल्यहचहकत्सकही उदरार्रील शस्त्रहक्रयेने हििक्याच चागंल्या प्रकारे गिाशय पहरसरािील 
ऊिकार्र शस्त्रहक्रया करू शकिो.  

 
योनीर्ाटे चागंल्या प्रकारे शस्त्रहक्रया करिा यार्ी, म्हिभन शभखाटव (Schuchardt) छेद घेिाि. या 

छेदाची स रर्ाि ज्या हठकािी बाजभकडील किि र् पाठीमागील किि एकमेकानंा हमळिाि िेथे होिे, िेथभन 
आंिील बाजभस र्ळभन िो योनीच्या पट्ट्याच्या (Vaginal cuff) छेदाला हमळिो. प ढे बाहेरच्या र् 
पाठीमागच्या बाजभस र्ळभन कहटिळ र् आसन-उपग द खाि (ischiorectal fossa) यामधभन जाऊन ग दाचे 
पाठीमागे त्याचा शरे्ट होिो. 

 
याचबरोबर गाठंीच्या खाली कहमिकमी दीड इंच, सबंध योनीिर र्ि वलाकार छेि घेऊन योनीि 

एक पटटा ियार करिाि. गिाशय छेदन नेहमी सारखेच करिाि फक्ि याि गिाशयाच्या पहरसरािील 
ऊिक हजिका काढभन टाकिा येईल हििका काढभन टाकण्याकडे हर्शषे लक्ष प रहर्िाि. गिाशयाच्या 
पहरसराच्या ऊिकािंील मभत्रर्ाहका करिा असलेल्या पोकळीची पाठीमागची र् बाजभची हिि छेदभन मभत्र 
र्ाहक ख ला करार्यास पाहहजे. 
 
उदरावनरू व योनीमधून केलेल्वया समूल गभाशयच्िेदन शस्त्रणक्रयेिे तुलनात्मक मूल्वयमापन : – 

 
ज्या अथी काही शल्यहचहकत्सकानंी उदरार्रून केलेल्या शस्त्रहक्रये ऐर्जी योनीिभन केलेली 

शस्त्रहक्रया ज्यास्ि पसंि केली आहे त्याम ळे या प्रश्नाबद्दल हर्चार करिे जरूरीचे आहे. या िज्ञाचें म्हििे 
असे की योनीमधभन केलेल्या शस्त्रहक्रयेम ळे योनीच्या पहरसरािील (paravaginal) र् गिाशयाच्या 
पहरसरािील ऊिक चागंल्या प्रकारे संपभिव काढभन टाकिा येिाि, र् त्याचं्या हािी या शस्त्रहक्रयेि मृत्य संख्या 
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र् हर्कृहि (mortality and morbidity) फार कमी होिी. पहहली साहंगिलेली गोष्ट फार स्थभल रो्याबंद्दल 
खरी असेल, पि सर्वसाधारि रो्याि खरी नव्हे. त्याचप्रमािे आडर्ा छेद घेिल्यास कहटिाग चागंल्या 
प्रकारे पहािा येिो र् त्याम ळे गिाशयाच्या पहरसरािील ऊिक र् योनीच्या पहरसरािील ऊिक पभिवपिे 
काढिा येिो. मतृ्यभसखं्येबद्दल बोलार्याचे झाले, िर अन िर्ी शल्य हचहकत्सकाचे हािीही, जर रोगी यो्य 
रीहिने हनर्डभन घेिलेले असिील िर योनीर्ाटे केलेल्या शस्त्रहक्रयेि हजिक्या प्रमािाि मृत्यभचे प्रमाि 
असिे, त्याच्यापेक्षा या प्रकारच्या शस्त्रहक्रयेि, मृत्यभचे प्रमाि ज्यास्ि असण्याचे काहीही कारि नाही. 

 
हनदान प ढे नमभद केलेल्या बाबिीि िरी योनीर्ाटे केलेल्या शस्त्रहक्रयेपेक्षा उदरार्रून केलेली 

शस्त्रहक्रया ज्यास्ि श्रेष्ठ होय. 
 
१. योनीर्ाटे केलेल्या शस्त्रहक्रयेि कहटबंधाच्या बाजभच्या कििीर्रील लहसका गं्रथी र् लहसका 

र्ाहहन्या काढभन टाकिा येिे अशक्य असिे. त्याम ळे या शस्त्रहक्रये नंिर प ढे केव्हािरी या लहसकागं्रथी 
काढभन टाकण्याकहरिा उदरार्रून दोन्ही बाजभला शस्त्रहक्रया करार्ी लागिे. 

 
२. कटीिील संसस्क्ि, ककर्ा गाठंी र्ा सदाहशोफय क्ि बीजर्ाहहनी-बीजकोष गडडे याचेंम ळे जी 

कठीि स्स्थिी हनमाि होिे िी उदरार्रून केलेल्या शस्त्रहक्रयेम ळे सहज हनर्ारिा येिे. 
 
३. क्वहचिर्ळेा एकाद्या रो्याि अगदी स रर्ािीला कहटबाहेरही लहसकार्ाहहन्यािंभन रोगाचा प्रसार 

झालेला असिो, अशाि समभल गिाशयच्छेदन ही शस्त्रहक्रया हनरुपयोगी ठरिे. उदरार्रून शस्त्रहक्रया 
केल्यास, ही रोगाची व्याप्िी लौकर समजभन येिे, र् कालाचा र् शस्क्िचा अपव्यय न होिा शस्त्रहक्रया 
िाबडिोब थाबंिा येिे. 

 
४. ग्रीर्चे्या कॅन्सरमध्ये जर बस्स्ि ककर्ा उग ग द हर्काहरि झालेले असेल िर गिाशया बरोबर 

हर्काहरि झालेले इंहद्रयही काढभन टाकार्यास पाहहजे. त्याम ळे अशा प्रकारे उपद्रर् हनमाि झाला 
असल्यास, िो उदरार्रून केलेल्या शस्त्रहक्रयेि िो ज्यास्ि चागंल्या प्रकारे हािाळिा येिो. 

 
दोन र्ळेा शस्त्रहक्रया करार्यास नको म्हिभन हल्ली एकाच र्ळेी योनीिभन र् उदरार्रून शस्त्रहक्रया 

करार्ी असे साहंगिले जािे. दोन स्र्िंत्र र्कं्षिस्थ छेद घेऊन, दोन्हीबाजभने उदरार्रिाबाहेरून त्यात्या 
बाजभच्या लहसका गं्रथी र् लहसका र्ाहहन्या काढभन टाकिाि. नंिर िशीच शस्त्रहक्रयेची व्यास्प्ि र्ाढर्भन 
मभत्रर्ाहक बस्स्िपयिंि स टे करिाि र् गिाशयाच्या पहरसरािील ऊिकही हर्टपापयिंि पभिवपिे स टा करून 
कापिाि. यानंिर हे छेद बंद करून गिाशय र् त्याच्या पहरसरािील कापलेला ऊिकजाल योनीिभन 
शस्त्रहक्रया करून काढभन टाकिाि. या शस्त्रहक्रयेची िरफदारी करिाऱ्या लोकाचें म्हििे असे की 
गिाशयाच्या र् योनीच्या पहरसरािील ऊिक हे योनीिभन शस्त्रहक्रया केल्यास चागंल्या प्रकारे संपभिव काढभन 
टकािा येिाि. असे जर आहे िर मग उदरार्रून शस्त्रहक्रया करून गिाशयाच्या पहरसरािील ऊिक का 
कापभन टाकार् ेहे समजिे मोठे कठीि आहे. आहि मग जर उदरार्रून शस्त्रहक्रया करून एर्ढी हचरफाड 
केल्यानंिर मग ही शस्त्रहक्रया थाबंर्भन योनीिभन शस्त्रहक्रया संपहर्ण्याचे काय कारि? 

 
या उदर-योहन शस्त्रहक्रयेि हमत्रा (१९५९) याचं्या रो्यािं मृत्यभचे प्रमाि ३·६ टके्क होिे र् त्याचं्या ३६ 

रो्यापेंकी २२ रो्यािं (१९४९ िे ५२) म्हिजे ६१ टके्क रो्यािं ५ र्षें रोगरहहि काल हदसभन आला. 
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बस्स्टआन्से (Bastiaanse) (१९५९) यानंी योनीिभन शस्त्रहक्रया केलेल्या ३३३ रो्यािं एकही मृत्यभ पार्ला 
नाही र् ७१ टके्क रोगी ५ र्षें रोगरहहि होिे. 

 
योनीच्या द्वारे केलेल्या शस्त्रहक्रयेचे जे हनरहनराळे फायदे होिाि असा जो दार्ा केला जािो, 

त्यािील दोन महत्र्ाचे फायदे म्हिजे मृत्यभचे कमी प्रमाि र् मभत्र र्ाहक ककर्ा बस्स्ि याचं्या िगंदराचें कमी 
प्रमाि. हनरहनराळ्या नोंदीची जी महहिी उपलब्ध आहे, त्यार्रून मभत्रर्ाहक िगंदराचे प्रमािे कमी 
असल्याचे हदसभन येिे. त्याचें आंकडे खाली देि आहे. उदरार्रून केलेल्या शस्त्रहक्रया : हमगज् (१९५८) ९ 
टके्क; ब्र म्स् हर्ग (१९५८) २३ टके्क; मोनीर्ाटे केलेल्या शस्त्रहक्रया : हमत्रा (१९५९) ३·९ टके्क; बस्स्टआन्से 
(१९५७) १·५ टके्क; म्कॉल (१९५९) २·४ टके्क. 

 
उदरार्रून केलेल्या र् योनीर्ाटे केलेल्या शस्त्रहक्रयेि त्याचं्या त्याचं्या परीने चागंले ग ि आहेि, र् 

त्यानंा एकमेकाचें प्रहिस्पधी समजिे बरोबर नव्हे. पि कोििीही पद्धि र्ापरार्याची असली िरी िी जर 
चाि याने र्ापरली िर त्याचे चागंले फळ हमळिे. योनीिभन केलेली समभल गिाशयच्छेंदन शस्त्रहक्रया ही 
ग्रीर्चे्या कॅन्सरच्या अगदी स रर्ािीला पि फार स्थभल रो्यािं करिे चागंले. नंिर दोन्ही कडील 
कटींिीला लहसका गं्रथी र् लहसका र्ाहहन्या काढभन टाकाव्या. 

 
सवांगणनरसन शस्िणक्रया 

(Exenteration operations.) 
 
जर रोग लाक्षहिक पहहल्या ककर्ा द सऱ्या अर्स्थेि असेल, िर गिाशय र् त्याच्या लहसका 

र्ाहहन्या काढभन टाकिे हे सय स्क्िक होय. पि जर कॅन्सर बस्स्ि, ककर्ा उपग द यािं पसरला असेल, ककर्ा 
गिाशयाच्या पहरसरािील ऊिकाि फार मोठ्या प्रमािाि अंिरिरि झाले असेल, िर कॅन्सरचा सपंभिव 
ऊिक काढभन टाकण्याकहरिा जी शस्त्रहक्रया ठरर्ार्याची िी कटीची अपभिव ककर्ा पभिव सर्ांगकनरसन 
शस्त्रहक्रया होय. १९४६ पभर्ी फार र्ाढलेल्या ग्रीर्चे्या कॅन्सरमध्ये रेहडयमचाच उपयोग करीि असि. याच 
साली ज्याला उदरस्थ इंहद्रयाचं्या कँन्सरच्या समभल शस्त्रहक्रयेचा अन िर् होिो असा शल्यहचहकत्सािज्ञ 
ब्रभनशहर्ग हा न्यभ याकव च्या कॅन्सरच्या मेमोहरअल रु्िालयाच्या स्त्रीरोग शाखेचा प्रम ख म्हिभन नेमला गेला. 
त्याने ग्रीर्चे्या कॅन्सरच्या सर्व रो्यार्र शस्त्रहक्रया करून हकिी फायदा होिो र् त्याचा पभर्ी रेहडयम देऊन 
हमळालेल्या अन िर्ाशी ि लना करून पहाण्याचे ठरहर्ले. त्याच्या र् हपअसव याचं्या हनरीक्षिाि (१९४८) ज्या 
गोष्टी आल्या त्यार्रून त्याने हनत्यापेक्षा हनराळी हचहकत्सा करार्याचे ठरहर्ले. जे ग्रीर्चे्या कॅन्सरने मतृ्यभ 
पार्ले र् ज्याचंी शर्परीक्षा (autopsy) करण्याि आली अशा ६५ रो्यापंकैो प ष्ट्कळसे मृत्यभ हे, मभत्रर्ाहकाि 
अडथळा र् रृ्क्ककायव बरोबर न चालिे ककर्ा रक्िस्त्रार् र्ा संसगव याम ळे होिो. 

 
अपूिश सांवांगणनरसन (Partial Exenteration) : या शस्त्रहक्रयेि गिाशय, त्याची उपागें, 

गिाशयाच्या पहरसरािील ऊिक बस्स्ि र् मभत्रर्ाहकाचंा टोंकाचा िाग काढभन टाकिाि. नंिर मभत्र र्ाहक 
स्थभलातं्राि बसहर्िाि. उदरार्रून केलेल्या या शस्त्रहक्रयेनंिर, योहनम ख र् योहनबाह्यिाग या हठकािी छेद 
घेऊन योहन, मभत्रप्रसेक र् उदरार्रून शस्त्रहक्रया करून स टी केलेली कहटिील इंहद्रयें, खालचे बाजभने 
काढभन टाकिाि. खालच्या बाजभची जखम, मऊ िाग एकमेका समीप आिभन हशऊन टाकभ न िी जखम बदं 
करिाि. 
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सांपूिश सवांगणनरसन (complete exenteration) : जर कटीि रोग अहिशय प्रमािाि र्ाढला 
असेल, िर उपग द र् त्याच बरोबर कटींिील इिर इंहद्रयें काढभन टाकार्यास लागिाि. या शस्त्रहक्रयेला 
संपभिव सर्ांगहनरसन म्हििाि. याि शरे्टी स्थभलातं्र छेदभन िे उदरार्र त्र्चेला हशर्िाि–सीमान्ि बृहदातं्र 
हछद्रीकरि (terminal colostomy) र् मभत्र र्ाहक त्या स्थभलातं्राला जोडिाि. या शस्त्रहक्रयेची अहनष्ट गोष्ट 
म्हिचे द्रर्रूप मल बाहेर पडिे. ही अहनष्ट गोष्ट काही प्रमािाि िरी रुटझेन ककर्ा हपअरस्ची हपशर्ी 
र्ापरून कमी करिा येिे. त्र्चे बाहेर जोडलेल्या आिंड्याच्या िोंर्िाली जलािेद्य प्रकारे जोडली जािे. 
(water tight contact) ही जोडिी हर्हशष्ट प्रकारच्या हसमेंटने साधहल जािे. 

  
प ढच्या रो्यािं ब्रभनशहर्गने हर्टपािभन शस्त्रहक्रया करण्याचे बंद केले र् त्याने बस्स्ि मभत्रप्रसेकाच्या 

पाठीमागील िागापासभन, योहन हिच्या खालच्या एक िृिीयाशं िागापासभन र् उपग द ग दाच्या थोडा र्र 
कापभन टाकार्यास स रर्ाि केली. या शस्त्रहक्रयेला अहिशय र्ळे लागिो र् फार प्रमािाि रक्िही द्यार् े
लागिे. जर शस्त्रहक्रयेच्या स रर्ािीलाच दोन्ही बाजभकडील आभ्यंिर श्रोिीधमन्या (internal iliac) बाधंभन 
टाकल्यास रक्िस्त्रार्ाचे प्रमाि कमी होिे र् शस्त्रहक्रयेला र्ळेही कमी लागिो. 

 
त्याने सर्ांगहनरसन शस्त्रहक्रया केलेल्या ३१५ रो्याचंी माहहिी १९५४ मध्ये प्रहसद्ध झाली. यार्रून 

काही महत्र्ाचे म ंदे्द स्पष्ट होिाि. 
 
१. १९४७ िे १९५३ पयिंिं एकंदंर २०२ संपभिव र् ११३ अपभिव सर्ांगहनरसन शस्त्रहक्रया केल्या गेल्या. 
 
२. या गटाि ग्रीर्चे्या कॅन्सरकरिा केलेल्या शस्त्रहक्रया ंव्यहिहरक्ि उपग द गंिाशय योहनबाह्यिाग 

याचंा कॅन्सर र् रेहडयम हदल्याम ळे फार मोठ्या प्रमािाि झांलेले पहरगलन (massive radiation 
necrosis) याकहरिा केलेल्या शस्त्रहक्रयाही आहेि. 

 
३. या शस्त्रहक्रयेम ळे झालेली मृत्यभसंख्या २६ टके्क होिी. 
 
४. यािील महत्र्चा प्रश्न म्हिजे कापलेल्या िागापासभन होिारा रक्िस्त्रार्. यािं रो्यानंा सरासरी 

३५०० सी. सी. रक्ि द्यार् ेलागले. याची पराकाष्ठेचे टोंके म्हिजे २५० सी. सी. र् ८५०० सी. सीं. 
 
५. शस्त्रहक्रयेला सामान्यिः ४ िें ६ िासं लागंलें . 
 
६. शस्त्रहक्रया केल्यानंिर एक र्ंषाचे आि, जर्ळ जर्ळ ४० टके्क रोंगी दभरान्र्यीने रोग होऊन मृत्यभ 

पार्लें. 
 
७. अहर्ालापभर्ी चारं र्षें ज्या शस्रहंक्रया करण्याि आल्या अंशा १०४ रो्यापंकैी फक्ि १२ टके्क 

रोगी हजर्िं होिे. 
 
८. ग्रीर्चे्या कॅन्सर करिा केलेल्या शस्त्रहक्रयेि ४० टके्क शस्त्रहक्रया या ज्या रो्यािं रेहयम 

हदल्यानंिर रोग उलटला ककर्ा ज्यािं रेहडयमम ळे फार प्रमािाि ऊिकाचा नाश झाला अशा रो्याि 
करण्याि आल्या. 
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अहलकडे (ब्रभनशहर्ग र् डॅहनअल १९६०) दोन र्षांपभर्ी शस्त्रहक्रया केलेल्या ४९८ रो्याबंद्दल 
अहर्ाल प्रहसद्ध झाला आहे. त्यािील मृत्यभचे प्रमाि १७ टके्क होिे र् पाच र्षार्र हजर्िं राहािाऱ्याचें 
प्रमािही १७ टके्क होिे. 

 
र्र नमभद केलेल्या गोष्टी फार मोठ्या उते्तजनक नाहीि. पि यािील काही रोगी चागल्या स्स्थिीि 

होिे र् हे रोगी क्ष-हकरि िज्ञानंी अव्हेरलेले असे होिे. त्याम ळे अशा प्रकारच्या रो्यािं िरी या शस्त्रहक्रयेला 
स्थान आहे. 

 
या शस्त्रहक्रयेि होिारे मतृ्यभचे फार मोठे प्रमाि (२० टके्क िे २५ टके्क) र् एका र्षाचे आि परि रोग 

होण्याचे प्रमाि र् मृत्यभ यार्रून शस्त्रहक्रयेला लागिारा काल फ कट घालहर्िे र् रक्ि पेढीर्र िाि पाडिे हे 
र्ाजर्ी नव्हे. त्याम ळे र्ाढलेल्या ग्रीर्चे्या कॅन्सरच्या प्रत्येक रो्याि या प्रकारच्या शस्त्रहक्रयेचा सरास 
उपयोग करिे बरे नव्हे. पि जर ब्रभनशहर्गची पद्धि मयाहदिपिे र्ापरली, िर आपल्या उपायानंा आिखी 
एक महत्र्ाची जोड हमळेल. असे स चहर्ले जािे की सर्ांगहनरसन शस्त्रहक्रया प ढील िीन अर्स्थािं 
चागंल्याप्रकारे उपयोगी पडिे.  
 

१. गिाशयाच्या पहरसरािील ऊिकाि कॅन्सरचे अंिरिरि फार न होिा जर बस्स्ि ककर्ा उपग द 
म ख्यिः हर्काहरि झाला असेल िर. पि अशी पहरस्स्थिी क्वहचिच हदसभन येिे. कारि कॅन्सर हा प ढच्या 
ककर्ा पाठीमागच्या बाजभस पसरण्या आधी बाजभला पसरिो. त्याम ळे ज्यार्ळेी बस्स्ि ककर्ा उपग द हर्काहरि 
झाला असेल िर, ित्पभर्ी गिाशयाच्या पहरसरािील ऊिकाि कटीच्या कििीपयिंि कॅन्सरचे इिके घटट 
अंिरिरि होिे, की शस्त्रहक्रया करिे अशक्य असिे. 

 
२. रेहडयमच्या उपचारानंिर रोग परि उदिर्भन बस्स्ि, उपग द र् गिाशयाच्या पहरसरािील ऊिक 

काही प्रमािाि हर्काहरि झाल्यास. 
 
३. रेहडयमच्या उपचारानंिर उहशरा होिारे उपद्रर् : उदा. िगंदर, फार प्रमािाि ऊिक नाश, 

िािंर् धािभहनमाि झाल्याम ळे होिाऱ्या असह्य र्देना. 
  

कणटस्थ लणसकाग्रांथीच्िेदन 
(Pelvic Lymphadenectomy.) 

 
काही रो्यािं रेहडयम देउन रोग बरा होि नाही. कारि कटीच्या कििीि असिाऱ्या गं्रथीपयिंि 

रेहडयमचा मारा पोहोचभच शकि नाही. त्याम ळे त्यािील रोग िसाच राहािो. या कहरिा टाऊहसगने 
(Taussing) ग्रीर्ा र् गिाशयाच्या पहरसरािील ऊिकार्र रेहडयमचा उपचार केल्यार्र या लहसका गं्रथी 
काढभन टाकण्याची प्रथा पडली. त्याने या पद्धिीम ळे रोग बरा होण्याच्या प्रमािाि प ष्ट्कळ र्ाढ झाल्याचे 
दाखर्भन हदले. याच्या पद्धिीच्या शस्त्रहक्रयेि उदरार्रून मध्यार्र उिा छेद घेऊन उदरार्रिािभन या 
लहसकागं्रथी काढभन टाकार्यास लागिाि. 

 
नाथान्सन (Nathanson १९४६) : याने असे स चहर्ले की र्कं्षिाला समान्िर असा छेद घेऊन 

उदरार्रिाबाहेरून या गं्रथी काढभन टाकाव्या. या प्रकारची शस्त्रहत्तक्रया ही हर्शषेिः फार स्थभल रो्यािं 
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ज्यास्ि चागंली. कारि अशािं आिंडी र् र्साजन्य आतं्रयोजनी (fathy mesentery) याचेंम ळे 
उदरार्रिाच्या पोकळीिभन हचरफाड करिाना त्रास होिो. 

 
कहटस्थ लहसका गं्रथीच्छेदन ही शस्त्रहक्रया फार स्थभल हस्त्रयािं कीज्यानंा समभला गिाशय च्छेदनाचे 

ऐर्जी रेहडयम देिाि अशाि करिे चागंले. कारि फार स्थभल हस्त्रयािं या लहसकागं्रथीिील रोगाला मारक 
एर्ढी रेहडयमची मोठी मात्रा देिा येिे शक्य नसिे. कारि या एर्ढ्या माते्रने त्र्चा ककर्ा आिंील इंहद्रये 
यानंा इजा पोहोचण्याच संिर् असिो. त्याम ळे प्रथम ग्रीर्ा र् गिाशयाच्या पहरसरािील ऊिकार्र 
रेहडयमची हक्रया करार्ी र् नंिर या लहसका गं्रथी शस्त्रहक्रया करून काढभन टाकाव्याि. 

 
रेणडयमिा उपिार व शस्िणक्रया याांिी तुलना 

 
फ्रें च ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेस मध्ये १९३२ साली क्ष-हकरि िज्ञ रे गॉड र् शल्यहचहकत्सक फरे 

(Faura) याचं्या मध्ये जो ऐहिहाहसक र्ादहर्र्ाद झाला, त्या नंिर मात्र ग्रीर्चे्या कॅन्सरच्या उपचाराि 
रेहडयम र् क्ष-हकरि देिे हेच ज्यास्ि पसिंीचे ठरले. पि अहलकडे (१९४५ पासभन) ग्रीर्चे्या कॅन्सरच्या 
रेहडयम र् क्ष हकरि हचहकत्सेच्या श्रेष्ठत्र्ाला आव्हान देण्याि येि आहे. त्याम ळे आिा परि दोन्ही प्रकारच्या 
हचहकत्सेच्या यो्यिेबद्दल र्ादहर्र्ाद स रू झाला आहे. 

  
िेव्हा दोन्ही प्रकारच्या हचहकत्सेची ि लनात्मक यो्यिा ठरहर्िाना प्रत्यैक पद्धि हकिी प्रमािाि 

हर्हशष्ट कसोटीला उिरिे िे पहार्यास पाहहजे. 
 
१. बरे होण्यािे प्रमाि : (अ) क्ष-णकरि णिणकत्सा : जगािील हनरहनराळ्या हॉस्स्पटलमध्ये सर्व 

िपासलेल्या रो्यािं पभिव बरे झालेले रो्याचें प्रमाि २२ िे २३ टके्क असिे. 
 
उपचार केलेल्या रो्यािं पभिव बरे झालेले रो्याचें प्रमाि प ढील प्रमािे असिे :  
 

एल . ओ. एन. १  ७० िे ८० टके्क. 
एल . ओ. एन. २  ४० टके्क. 
एल . ओ. एन. ३  २० टके्क. 
एल . ओ. एन. ४  २ टके्क. 

 
ब) शल्वयणिणकत्सा : बॉनीच्या रो्यािं, पभिव बरे झालेल्याचें प्रमाि २५ टक्कें  होिे. हमगच्या १०० 

समभल गिाशयच्छेदन केलेल्या रो्यािं पभिव बरे झालेल्याचे प्रमािे २२ टके्क येिे. (त्याच्या सापेक्ष बरे 
झालेल्या रो्याचें ७४ टके्क प्रमाि लक्षाि घेिले र् िो िपासलेल्या रो्यापंकैी जर्ळ-जर्ळ ३० टके्क 
रो्यािंच शस्त्र हचहकत्सा करिो.). ब्रभनशहर्ग (१९५८) यानी एका माहलकेि शस्त्रहक्रया लायक अशा ३४८ 
रो्यारं्र शस्त्रहक्रया केली, र् त्यािं “पभिव” बरे झालेल्या रो्याचें प्रमाि ५५ टके्क होिे. पि हे दाखर्ार्यास 
पाहहजे की या माहलकेि चारी अर्स्थािंील फक्ि शस्त्रहक्रया करण्या लायक रोगीच धरले आहेि र् यािंील 
९७ रो्यानंा शस्त्रहक्रयेपभर्ी रेहडयम देण्याि आला होिा. यार्रून जर रोगी पभिव बरे झाल्याचे खरे प्रमाि 
पाहहले िर िे ३३ टके्कच िरिे. 
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सापेक्ष बरे झाल्याचे प्रमाि (हमग)  ७४ टके्क. 
एल . ओ. एन. १  ८० टके्क. 
एल . ओ. एन. २  ६० टके्क. 

 
र्रील आकड्यारं्रून असे हदसभन येिे की या दोन्हीं पद्धिीि द सरीपेक्षा पहहली चागंली ककर्ा 

पहहली पेक्षा द सरी चागंली (हनदान रोगी पभिव बरे होण्याच्या प्रमािाि िरी) असे ठरहर्ण्या सारखे काही 
नाही. 

 
२. कटींतील कॅन्सरिा नाश करण्यािी क्षमता : क्ष-णकरि णिणकत्सा :  
 
अ) ग्रीवा : जर प रेशी मात्रा हदली गेली, िर प ष्ट्कळसे स्कँ्वमस कॅन्सर रेहडयम हचहकत्सेने बरे 

होिाि. िरीही काही कॅन्सर रेहडयम हचहकत्सेला फार प्रमािाि प्रहिकार करिारे (resistant to 
radiation) हदसभन येिाि. पि हे रेहडयम हदल्याहशर्ाय काही समजभन यि नाही. कारि ही प्रहिकार शस्क्ि 
हर्हशष्ट प्रकारच्या पेशीशी संबंहधि नसिे. त्याम ळे जर रो्याला रेहडयम द्यार्याचे ठरहर्ले, िर काही 
रो्यािं त्याचा उपयोग होिार नाही असे धरून चालार्यास पाहहजे. र् म्हिभन जर उपयोग झाला नाही िर 
हबचकभ न जाण्याचे कारि नाही. 

 
ब) प्रादेणशक लणसका ग्रांथी : क्ष-हकरिहचहकत्सेबद्दल असे आिा ठाम मि व्हार्यास लागले आहे 

की हल्ली जी रेहडयम देण्याची पद्धि आहे, त्याने जरी कहटस्थ लहसका गं्रथींिील कॅन्सर नाहीसा करिे 
शक्य होईलसे हदसभन येि नाही. याच रेहडयमहचहकत्सेच्या मयादेम ळे शस्त्रहक्रया करण्यालायक रो्यािं 
शस्त्रहक्रयेचाच अर्लंब करार्ा या मिप्रिालीचा जोर र्ाढिो आहे. याला द सरे एक कारि आहे. 
शस्त्रहक्रयेलायक रो्यापंकैी हनदान ३० टके्क रो्यािंील या लहसका गं्रथीि दभरान्र्यीने रोग झाल्याचे हदसभन 
येिे. 

 
जरी, दभरान्र्यीने रोग असलेल्या लहसकागं्रथीिील कॅन्सर रेहडयम ककर्ा क्ष-हकरि हचहकत्सेचा 

काही पहरिाम होि नाही असे सर्वसाधारिपिे धरले जािे, िरीं या गृहहि गोष्टीला आधार नाही. पि 
लहसका गं्रथीिील कॅन्सरर्र रेहडयम हचहकत्सेचा उपयोग होिो, याला मात्र आधार आहे. 

 
ज्याि समभल गिाशयच्छेदन ककर्ा कहटस्थ लहसकागं्रथी च्छेदन, पि काहीि शस्त्रहक्रयेपभर्ी रेहडयम 

हदलेल्या र् काहींि न हदलेल्या अशा रो्याचंा जॉन र् रूग गॅ्रहँम यानंी एक िक्िा ियार केला. त्यानंी हमग, 
नाथनसन,, मॉटवन, कश्लग, टाऊकसग र्गैरेनी प्रहसद्ध केलेल्या माहहिी पत्रकािील रोगी घेिले. त्यानंा 
शस्त्रहक्रया करून काढभन टाकलेल्या ऊिकािंील लहसकागंं्रथीि दभरान्र्यीने रोग झाल्याचे प्रमाि प ढील 
कोष्टकाि हदल्याप्रमािे हदसभन आले. 
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पूवी रेणडयम न णदलेले शस्त्रणक्रयापूवश रेणडयम णदलेले 

रोगाची 
अर्स्था 

रो्याचंी संख्या ज्याि लहसका गं्रथीि 
दभरान्र्यीने रोग हदसभन 

आला 

रो्याचंी संख्या ज्याि लहसका गं्रथीि 
दभरान्र्यीने रोग हदसभन आला 

१ ३६८ ६१ (१७ टके्क) १६९ २३ (१४ टके्क) 
२ १९६ ६१ (३१ टके्क) ४८५ ११८ (२४ टके्क) 
३ ७९ ५२ (६६ टके्क) १३६ ४२ (३१ टके्क) 
४ १०   ९ ५          २ 
एकभ ि ६५३ १८३ (२८ टके्क) ७९५ १८५ (२३ टके्क) 

 
र्रील िक्त्यार्रून असे हदसभन येिे की ज्या रो्यािं शस्त्रहक्रया पभर्व रेहडयम हदला गेला त्या रो्यािं 

चारही अर्स्थेि लहसकागं्रथीि द रान्र्यीने रोग झाल्याचे प्रमाि कमी असल्याचे हदसभन येिे. यार्रून असे 
हसद्ध होिे की ग्रीर्चे्या कॅन्सरच्या रो्यािं रेहडयम हदल्यास लहसकागं्रथीि दभरान्र्यीने रोग होण्याचे हनदान 
काही प्रमािाि िरी टळिे. 

 
क) बस्ती व उपगुद : सर्व साधारिपिे असे धरले जािे की कॅन्सरम ळे बस्िी ककर्ा उपग द 

हर्काहरि झाल्यास िो रेहडयमने बरा होि नाही. 
 
ड) गभाशय पणरस्तर भाग : जरी गिाशयपहरस्िर कटीच्या कििीपयिंि हर्काहरि झाला असला, 

िरी काही रो्याि रेहडयम हदल्यास रोग बरा होिो. 
 
शल्वयणिणकत्सा (Surgery) : अ) ग्रीवा : शल्यहचहकत्सेम ळे मभलिभि रोगच नाहहसा होिो. त्याम ळे 

परि उदिर्ण्याचा सिंर्च राहाि नाही. 
 
ब) प्रादेणशक लणसका ग्रांथी : ज्या रो्याि लहसकागं्रथी हर्काहरि झाल्या आहेि अशािं शस्त्रहक्रया 

हकिी उपयोगी पडिे हे प्रहसद्ध झालेल्या हनकालार्रून हदसभन येिे. हमगच्या १०० समभल गिाशयच्छेदन 
केलेल्या रो्यािंील २३ रो्यािं कहटस्थ लहसका गं्रथींि कॅन्सर हदसभन आला. या २३ रो्यापंैकी १७ रोगी 
शस्त्रहक्रयेनंिर पाच र्षांि रोगाने मृत्यभम खी पडले. 

  
क) बस्स्त व उपगुद : जर बस्स्ि ककर्ा उपग द हे जर या रोगाने हर्काहरि झाले असिील, िर 

शस्त्रहक्रयेसारखा द सरा चागंला इलाज नाही. 
 
ड) गभाशयपणरस्तर : जर गिाशयपहरस्िराि अगदी कटीच्या कििीपयिंि रोगाचे अिंरिरि झाले 

असेल, िर शस्त्रहचहकत्सेने कॅन्सर नाहहसा करिा येि नाही. कारि छेद हा कॅन्सरजन्य ऊिकािभन जाि 
असल्याम ळे त्याचा प्रसारच होिो. 

 
जर रेहडयम हचहकत्सा र् शल्यहचहकत्सा या दोहोंची कॅन्सर नाहहसा करण्याच्या पात्रिेची ि लना 

केली, िर असे हदसभन येिे की ग्रीर्िेील मभलिभि रोग नाहहसा करण्यासाठी शल्यहचहकत्सा ही ज्यास्ि 
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चागंली. रेहडयम र् शल्यहचहकत्सा हे दोन्हीही उपचार जर दभरान्र्यीने लहसकागं्रथी हर्काहरि झाल्या 
असिील, िर जर्ळ जर्ळ सारख्याच प्रमािाि उपयोगी पडिाि, जर गिाशय पहरस्िर फार प्रमािाि 
हर्काहरि झाला नसेल िर शल्यहचहकत्साही बस्स्ि र् उपग द हर्काहरि झाल्यास चागंल्या उपयोगी पडिे. 

 
३. णिणकत्सेत येिारे मृत्य ूव णवकृणत :  
 
रेणडयम णिणकत्सा : रो्याचं्या फार मोठ्या माहलकेि याचा उपद्रर्ाम ळे येिारी मृत्यभसंख्या ही २ 

टक्क्याचं्या र्रं नंसिे. पि याम ळे कांहीं प्रमािाि हर्कृहि मात्र होिे. या हर्कृहि, रेहडयमचे उदरािील 
इंहद्रयारं्र होिारे र्ाईट पहरिाम ककर्ा िे देण्याची पद्धि ककर्ा मात्रा याचं्या च कीम ळे उपद्रर् झाल्याम ळे 
होिाि. 

 
शल्वयणिणकत्सा : यो्य रीिीने हनर्डलेल्या रो्यांि आध हनक शल्यहचहकत्सेि मृत्य संख्या ं५ टके्कच्या 

र्र जािा कामा नये. हमगच्या पहहल्या १०० रो्यािं एकही मृत्यभ पार्ला नाही. आमच्याकडील मृत्यसंख्या २ 
टक्क्याच्या र्र कधीच गेली नाहीं. 

 
पि हर्कृहि बहघिल्यास यो्य रीिीने केलेल्या शस्त्रहक्रयेि मभत्रर्ाहकजन्य िगंदर साधारिपिे ७ 

टके्क रो्याि होण्याची शक्यिा असिे. शस्त्रहक्रयेनंिर काही हदर्स बस्स्िदोष (bladder distubance) र् 
मभत्रमागाि संसगव होिो. पि प ष्ट्कळशा रो्यािं या व्यहिहरक्ि द सरी काही हर्कृहि होि नाही. क्वहचिर्ळेा 
शस्त्रहक्रये पिात कहटस्थ िािंर्धािभ हनमाि झाल्याम ळे मभत्रर्ाहकाि अडथळा हनमाि होऊन रृ्क्कस्थ 
मभत्रसंचय ककर्ा रृ्क्कहर्द्रहध (hydro-AND pyonephrosis) होिो. 

 
यार्रून हर्कृहि होण्याि ककर्ा मृत्य संख्येि दोन्ही पद्धिींि काही हर्शषे फरक नाही. 
 
४. णिणकत्सेिी प्रयोज्यता (Applicability treatment) :  
 
रेहडयम हचहकत्सा ही बह िेक सर्व रो्याि, त्याचे र्य, रोगाची अर्स्था ककर्ा रो्याची शारीहरक 

स्स्थिी कशीही असो देिा येिे. 
 
शस्त्रहक्रया ही काही हनर्डक शस्त्रहक्रया करण्यालायक रो्यािंच करिा येिे. जरी याि प ष्ट्कळसे 

रोगी घेिले िरी ५० टके्क रो्यािंही समभल गिाशयच्छेदनाची शस्त्रहक्रया करिा येिे शक्य होि नाही. हमगने 
ज्या मयादा घालभन शस्त्रहक्रयेकरिा रोगी हनर्डले, त्याि ३० टके्क पेक्षा ज्यास्ि रो्यािं शस्त्रहक्रया करिा 
आल्या नाहीि. 

 
िेव्हा हनदान ५० टके्क रो्यािं, कदाहचत ७० टके्क रो्यािंही, रेहडयम हीच हचहकत्सा होय. जर हे 

लक्षाि ठेर्ले की ग्रीर्चे्या कॅन्सरकरिा ज्या प्रकारची शस्त्रहक्रया करार्ी लागिे, िशा प्रकारची शस्त्रहक्रया 
करिारे शल्यहचहकत्सक ियार नाहीि, त्याम ळे प ष्ट्कळ हठकािी ग्रीर्चे्या कॅन्सरर्र रेहडयम देिे हीच 
हचहकत्सा म ख्यत्र् ेहदली जािे. 
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जर या ि लनात्मक अभ्यासाचे समालोचन केले िर असे हदसभन येिे की बरे होण्याचे प्रमाि हे जर 
गमक ठरहर्ले, िर रेहडयम हचहकत्सा ककर्ा शस्यहचहकत्सा या दोहोि डार् ेउजर् ेअसे काही नाही, एकी 
पेक्षा द सरी चागंली हे ठरहर्ण्या सारखे त्याि काही नाही. िथाहप शस्त्रहक्रया करण्यालायक रो्यािं 
शस्त्रहक्रया स रर्ािीलाच करिे चागंले. कारि याम ळे रेहडयम-हर्रोधक रोगी राहाि नाही, र् ग्रीर्िे 
स्थाहनक, परि रोग होण्याची शक्यिाही नाहहशी होिे. त्याच प्रमािे गिाशय पहरस्िराि फार प्रमािाि 
अंिरिरि न होिा बस्स्ि ककर्ा उपग द हर्काहरि झाला असेल िर अशा र्ळेी शस्त्रहक्रया हीच हचहकत्सा 
उत्तम. शल्यहचहकत्से पेक्षा रेहडयम हचहकत्सा ही ज्यास्ि रो्यानंा देिा येिे. िेव्हा या दोन्ही हचहकत्सेपैकी 
जर एकाच हचहकत्सेचा उपयोग करार्याचा असेल, िर रेहडयम हचहकत्सेचा र्ापर करिे ज्यास्ि चागंले. 
कारि िी प ष्ट्कळ रो्यानंा देिा येिे. 
 

थोडक्याि असे म्हििा येईल की ग्रीर्चे्या कॅन्सरमध्ये सर्ांर्र उपयोगी पडेल अशी एकच एक 
पद्धिी नाही. प्रत्येक रो्याच्या बाबिीि नीट हर्चार करून, त्याला ज्यास्ि ज्यास्ि फायदा होईल अशी 
रेहडयम हचहकत्सा, ककर्ा शल्यहचहकत्सा र् दोन्हींचाही उपयोग करार्यास पाहहजे. 

 
स्त्रीरोगिज्ञाला हर्हशष्ट रो्यांि कोििी पद्धि अर्लंबार्ी याचा हनिवय स लि रीिीने घेिा यार्ा 

म्हिभन प ढील योजना माडंली आहे. 
 
१. ज्या रो्यािं शल्यहचहकत्सा हीच रोग बरा करण्याकहरिा उपयोगी पडिे, पि रोगी शस्त्रहक्रया 

करण्यालायक असार्ा र् त्याि धोका फार नसेल : – 
 
अ) जर बस्स्ि हनहिि हर्काहरि झाली असेल, पि गिाशय पहरस्िराि फार प्रमािाि 

अंिरिरि झाले नसेल. 
 
ब) जर उपग द ककर्ा उपग द-योहनपटल (rectovaginal septum) हर्काहरि झाला असेल, 

पि गिाशयपहरस्िराि फार प्रमािाि अंिरिरि झाले नसेल. 
 
क) फार प्रमािाि योहनसंकोच असल्याम ळे चागंल्या प्रकारे रेहडयम हचहकत्सा देिा येि नसेल. 
 
ड) गिाशयाचे ककर्ा बीजकोषाचे अब वद असल्यास. 
 
इ) जर रेहडयम हचहकत्सेनंिर र्ारंर्ार पि स्थाहनक रोग उदिर्ि असल्यास. 
 
फ) रेहडयम हचहकत्सेनंिर िगंदर ककर्ा स्थाहनक ऊिक नाश झाल्यास. 
 
ग) रेहडयम हचहकत्सेि रोग रेहडयम - हर्रोधी असल्याचे समजभन आल्यास. 

 
२. ज्या रो्यानंा रेहडयम हचहकत्साच देिा येिे शक्य असिे : – 
 
अ) जे शस्त्रहक्रया करून घेिे नाकारिाि. 
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ब) जे शस्त्रहक्रया करण्या लायक नसिाि. 
 
क) ज्या रो्यािं गिाशय पहरस्िराि फार मोठ्या प्रमािाि अिंरिरि होऊन रोग र्ाढलेला 

असिो. 
 
ड) ज्याि कहटबाहेरही दभरान्र्यीने रोग झालेला असिो. 

 
३. ज्यानंा शल्यहचहकत्सा र् रेहडयमहचहकत्सा या दोहोंचा उपयोग करार्यास पाहहजे : – 
 
अ) फार स्थभल रोगी की हजच्याि न सिी शल्यहचहकत्सा करिे धोक्याचे असिे. त्याचप्रमािे फार 

स्थभलपिाम ळे कहटस्थ लहसका ऊिकार्र पहरिाम कारक मात्राही देिा येि नाही. अशा िऱ्हेच्या रो्यािं 
प्रथम स्थाहनक रेहडयम द्यार्ा र् नंिर काही आठर्ड्यानंी दोन्हींबाजभच्या कहटस्थ लहसका गं्रथी 
उदरार्रिाबाहेरून काढभन टाकाव्या. 

 
ब) जे रोगी शस्त्रहक्रया करण्या लायक नसिाि, पि ज्यािं बीजकोष अब वद ककर्ा अशाच 

प्रकारचा एखादा उपद्रर् असिो. अशािं या प्रकारचा उपद्रर् प्रथम शस्त्रहक्रया करून काढभन टाकार्ा र् नंिर 
रेहडयम द्यार्.े 

 
४. ज्या रो्यािं रेहडयम ककर्ा शल्यहचहकत्सा या पैकी कोिाचाही र्ापर करिा येईल : – 
 
हे ग्रीर्चे्या कॅन्सरमध्ये अगदी स रर्ािीला शक्य असिे. याि कोििी पद्धि  र्ापरार्ी याबद्दल 

नेहमीच र्ाद होिो. नक्की कोििी पद्धि र्ापरार्ी हे हचहकत्सकाला ठरहर्िा यार् ेयाकहरिा एकादी कसोटी 
शोधभन काढण्याचे प्रयत्न झाले. 

 
याकहरिा हनरहनराळ्या लोकानंी हनरहनराळ्या कसोट्या लार्भन रेहडयम हचहकत्सा का ं

शल्यहचहकत्सा करार्ी याचा हनिवय घेण्याचा प्रयत्न केला. पि या कसोट्याम ळे रेहडयम हचहकत्सा का 
शल्यहचहकत्सा हे ठरहर्िे हकिी प्रमािाि शक्य होईल हे हसद्ध व्हार्ायाचे आहे. पि हल्ली िरी ज्याि 
शस्त्रहक्रया करिा येिे शक्य आहे अशा स रर्ािीच्या रो्यािं िरी समभल शस्त्रहक्रया (Radical surgery) हेच 
ध्येय ठेर्ार्यास पहजे. 

 
ग्रीवचे्या आक्रमिपूवश कॅन्सरिी णिणकत्सा 

(Treatment of pre-Invasive Cancer of the cervix.) 
 
याच्या हचहकत्सेचा हर्चार करिाना त्याचे काही हर्शषे लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजेि. १. याचे 

आक्रमक कॅन्सरमध्ये रुपािंर होिेच. २. ज्या हठकािाहभन जीर्ोहि परीके्षकरिा (biopsy) छेद घेिलेला 
असिो त्याच्या व्यहिहरक्ि इिर हठकािी आक्रमक कॅन्सर असण्याचा संिर् असिो. ३. आक्रमिापभर्व कॅन्सर 
हा आक्रमक कॅन्सर पेक्षा िरुिर्याि होिो. ही हर्कृहि कॅन्सर पभर्व अर्स्था नसभन खराख रा कॅन्सर होय. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

हा हर्कार कॅन्सर असल्याम ळे र् त्याची र्ाढ होऊन त्याचे आक्रमक कॅन्सरमध्ये रूपािंर होि 
असल्याम ळे, त्र्हरि र् चागंल्याप्रकारे इलाज करार्यास पाहहजे. याचे प ष्ट्कळसे रोगी िरूि असल्याम ळे 
रेहडयम न देिे चागंले. कारि रेहडयम हदल्यास त्यानंा लौकर आलेल्या आिवर्हनर्तृ्तीचे पहरिाम िोगार् े
लागिाि. शस्त्रहक्रयेि प ढील शस्त्रहक्रया येिाि. दाहकमव (cauterisation), ग्रीर्ा छेदन, र् संपभिव 
गिाशयच्छेदन (total hysterectomy) या होि. यािंील संपभिव गिाशयच्छेदन शस्त्रहक्रया करिे चागंले. 
कारि इिर शस्त्रहक्रयेम ळे हर्कार पभिवपिे हनम वलन होईल असे नाही. 

 
सांरक्षी णिणकत्सा (conservative treatment) प ढील पहरस्स्थिीि क्षम्य ठरिे : (१) गरोदरपिाि 

जर रोग खरा कॅन्सर नसभन, गरोदरपिािील अच्छादक ऊिकािंील फरकाम ळे असेल. अशा पहरस्स्थिीि 
रो्यार्र लक्ष ठेर्ार्यास पाहहजे, र् गरोदरपिाि र् प्रसभिीनंिरही मध नमध न छेद घेऊन िपासार्यास 
पाहहजे. जर त्याचे आक्रमक कॅन्सरमध्ये रूपािंर झाले ककर्ा प्रसभिीनंिर दोन महहन्यानंीही हर्कार हदसभन 
आला िर र्र साहंगिल्या प्रमािे झटपट इलाज करार्यास पाहहजे. 

 
२) जरी गरोदरपिाि आक्रमि–पभर्व कॅन्सरचे हनदान झाले, िरी काहीर्ळेा प ढे साहंगिलेल्या 

कारिामं ळे प्रसभहि होईपयिंि उपचार प ढे ढकलार्ा लागिो. ही कारिें म्हिजे, रोगी पहहलटकरीि असिे 
ककर्ा म लगा नसिे. 

 
३. हजचे अहलकडेच ल्न झाले आहे र् मभल व्हार् ेअसे र्ाटिे. 
 
आक्रमिपभर्व कॅन्सरमध्ये बीजकोष ठेऊन पभिव गिाशयच्छेदन शस्त्रहक्रया ही प रेशी होिे. पि ग्रीर्चे्या 

प ष्ट्कळ हठकािापासभन छेद घेऊन आक्रमक कॅन्सर नाहीना हे ठरर्ार्यास पाहहजे. जर पभिव गिाशयच्छेदन 
शस्त्रहक्रयेमध्ये ग्रीर्चे्या पहरसरािील ऊिकापासभन मभत्रर्ाहक स टे करून. िो ऊिकही शस्त्रहक्रयेमध्ये काढभन 
टाकिे ज्यास्ि स रहक्षििेचे असिे. 

 
गरोदरपिाांत ग्रीविेा कॅन्सर 

(Cancer of the cervix in Pergnancy.) 
 
ग्रीर्चेा कॅन्सर हा गरोदरपिाि क्वहचि हदसभन येिारा असा उपद्रर् आहे. असे अन मान केले जािे 

की ३००० प्रसभिीि ग्रीर्चे्या कॅन्सरचा एकादा रोगी हनघिो. प ष्ट्कळर्ळेा याचे हनदान उहशरापयिंि केले जाि 
नाही. कारि होिारा रक्िस्त्रार् हा द सऱ्या काही साध्या कारिाने होि असार्ा असे धरले जािे. जर प्रत्येक 
गरोदर स्त्रीची चागंली व्यर्स्स्थि िपासिी केली िर या रोगाचे स रर्ािीला हनदान करिा येिे शक्य असिे. 

 
णनदान : हनदान करण्याकहरिा छेद घेऊन जीर्ोहिपरीक्षा करिे अगत्याचे आहे. कारि 

गरोदरपिाि हचरकारी ग्रीर्ाशोफ (chronic cervicitis) इिका र्ाढिो की कॅन्सरचा िास होिो. घेिलेल्या 
छेदाचे हर्र्रि करिाना हर्कृहििज्ञानाहंी (pathologist) फार दक्ष असार्यास पाहहजे, कारि 
गरोदरपिाि अच्छादक ऊिकाच्या पेशींचे स्र्रूप बदलिे. दोन च का होण्याचा संिर् असिो. (१) 
गरोदरपिाि ग्रीर्चेी पिहनका प्रहिहक्रया कॅन्सर र्ाटण्याचा संिर् असिो. (२) सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली 
िपासलेल्या च्छेदार्रून अच्छादकपेशीजालाचा (intra-epithelial) ककर्ा अनआक्रमक (non-invasine) 
कॅन्सर िासण्याचा संिर् असिो. पि हल्ली असे धरले जािे की हे जे स्र्रूप हदसिे िे खऱ्या अच्छादक 
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ऊिकाच्या कॅन्सरचे नव्हे, कारि प ष्ट्कळ रो्यािं प्रसभिीनंिर ग्रीर्चे्या अच्छादक ऊिकाि झालेले फरक 
नाहीसे होिाि. 

 
ग्रीर्चे्या कॅन्सरच्या हर्स्िारार्र गरोदरपिाचा काय पहरिाम होिो याबद्दल थोडे मििेद आहेि. 

िाहत्त्र्क िभहमकेर्रून पाहहल्यास असे र्ाटिे की गरोदरपिाि त्या िागाि रक्िाच्या प रर्ठ्याि र्ाढ होि 
असल्याम ळे कॅन्सरच्या गाठंीि र्ाढ होऊन हर्स्िार व्हार्यास पाहहजे. कॅन्सरचा गरोदरपािाच्या प्रगिीर्र 
(course of prognancey) िसा कोििाही प्रहिकभ ल पहरिाम होि नाही. पि रक्िस्त्रार् ककर्ा 
गरोदरपिाि, प्रसभिीि ककर्ा सभहिकार्स्थेि (in the puerperium) संसगव होण्याचा सिंर् असिो. 

 
णिणकत्सा : हे लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे की हजिका कॅन्सरच्या उपचाराला उशीर होईल, हििका 

िो मािेला धोकादायक ठरिो. त्याचप्रमािे जर रोगार्र रेहडयमचा उपचार केला, िर स्त्रीला आिखीनच 
धोका असिो. गिवपाि होिाि, कमी हदर्साचें ककर्ा मृि बालक जन्मण्याचे प्रमाि र्ाढिे. रेहडयमच्या 
उपचारानंिरही जी म ले जन्मिाि र् जगिाि, त्यािंील २० टके्क िरी ब द्धीने मंद असिाि. 

 
त्याम ळे एकाद्या रो्याि कोित्या औषधोपचाराचा अर्लंब करार्याचा हे ठरहर्िाना र्र 

साहंगिलेल्या दोन्ही गोष्टी हर्चाराि घ्यार्यास पाहहजेि. 
 
औषधोपचाराची प ढील योजना सभहचि केली आहे. 
 
१. गरोदरपिािे सुरवातीिे मणहने : –– 
 
अ) जर कॅन्सर बरा होण्यासारख्या अर्स्थेि असेल, िर जशी गरोदर नसलेल्या रो्यार्र 

शल्यहचहकत्सा ककर्ा रेहडयम हचहकत्सा करिाि त्याप्रमािे उपचार करार्ा. रेहडयम हचहकत्सेम ळे सामान्यिः 
गिवपाि होिो. 

ब) जर कॅन्सर फार र्ाढला असेल, िर उपशामक रेहडयम हचहकत्सा करार्ी 
 
२. गरोदरपिािा मध्य काल : — 
 
अ) जर रोग बरा होण्यासारखा असेल र् 
 
(i) रो्याला मल हर् ेअसेल, िर ग्रीर्चे्या पृष्ठिागार्र मभल जगण्यासारखे होईपमिंि रोग र्ाढिार 

नाही एर्ढी रेहडयमची माफक मात्रा द्यार्ी. नंिर उदरार्रून शस्त्रहक्रया करून प्रसभहि करार्ी (caesarean 
section) नंिर ग्रीर्चे्या कॅन्सर र्र यो्य िो इलाज करार्ा. 

 
(ii) जर आई बापानंा म लाचे महत्र् नसेल, िर ग्रीर्चे्या कॅन्सरर्र यो्य उपचार करार्ा. जर रोगी 

बारीक पि चागंल्या स्स्थिीि असेल, िर समभल गिाशयच्छेदन शस्त्रहक्रया करिा येिे शक्य असिे. जरी 
ऊिकाचं्या हढलेपिाम ळे इिर र्ळेेपेक्षा गिाशयच्छेदन शस्त्रहक्रया करिे स लि जािे, िरी कटीिील फार 
हर्स्िार पार्लेल्या नीलामं ळे लहसकार्ाहहन्याचंी हचरफाड करिे फार त्रासाचे होिे. त्याम ळे अशा 
गरोदरपिाच्या मध्य कालािील रो्यािं, गरोदरपिाचा हर्चार न करिा रेहडयम हचहकत्सा करार्ी. याि 
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सामन्यिः गिापाि हकर्ा कमी हदर्साचें मभल होिे. स्टॉक होम येथील हेमन (१९४७) याना शस्त्रहक्रयेपेक्षा 
याच पद्धिीने चागंले पहरिाम हमळाले. कोट हमअर (१९५३) याने १९३६ िे ११४५ पयिंि ३० रो्यारं्र फक्ि 
रेहडयमचा उपचार केला. यािील १७ रोगी ५ र्षानंिरही हजर्िं र् चागंल्या हनरोगी स्स्थिीि होिे (५६ 
टके्क). 

 
ब) जर रोग फार र्ाढलेला असेल िर उपशामक रेहडयम हचहकत्सा करार्यास पाहहजे. 
 
३. गरोदरपिाच्या शरे्टच्या महहन्याि ज्यार्ळेी गिव जगण्यासारखा असिो. अशार्ळेी उदरार्रून 

शस्त्रहक्रया करून मभल जन्माला आिार् ेर् नंिर इिरर्ळेी ग्रीर्चे्या कॅन्सरर्र जसा उपचार करिाि, िसा 
करार्ा. 

 
ग्रीवचे्या बुांधाऱ्यािा कॅन्सर 

(Cancer of the stump of the cervix) 
 
अपभिव गिाशयच्छेदनानंिर (subtotal Hysterectomy) ग्रीर्चे्या ब धंाऱ्याि कॅन्सर होण्याचा सिंर् 

असिो. अपभिव गिाशयच्छेदना नंिर अशा प्रकारचा कॅन्सर हकिीप्रमािाि होिो हे सागंिे फार कठीि आहे. 
कारि अशा रो्याचंा पभिांशाने मागोर्ा घेिलेले इहिहास हमळण्या सारखे नाहीि. िरीही हनरहनराळे अंदाज 
हदले गेले आहेि. यार्रून असे हदसिे की ज्या रो्यािं अपभिव गिाशयच्छेदन करिाि, यािंील साधारिपिे 
२ टके्क रो्यािं प ढे कॅन्सर होिो. जर ग्रीर्चे्या कॅन्सरचे सर्व रोगी हर्चाराि घेिले, िर त्यािील ४ टके्क 
रो्यािं ग्रीर्चे्या ब ंधाऱ्याच्या कॅन्ससरचे असिाि. 

 
हे लक्षाि ठेर्िे महत्र्ाचे आहे की गिाशयच्छेदनापभर्ीही ग्रीर्िे कॅन्सर असण्याचा संिर् असिो. 

त्याम ळे जर गिाशयच्छेदनानंिर एक र्षाने ग्रीर्चे्या ब ंध्धाऱ्याि कॅन्सर हदसभन आला. िरच त्याला खरा 
ग्रीर्चे्या ब ंधाऱ्याचा कॅन्सर म्हिार्याचे. 

 
हे खरे की जर संपभिव गिाशयच्छेदन केले िर ग्रीर्चे्या ब धंाऱ्याचा कॅन्सर होिेच शक्य नाही. पि या 

प्रकारच्या कॅन्सरचे प्रमाि इिके कमी आहे, की त्याकहरिा सामान्य शल्यहचहकत्सकाने हनत्यक्रम म्हिभन 
केलेल्या सपंभिव गिाशयच्छेदनाचा धोका र् त्याि होिारे उपद्रर् लक्षाि घेिा ही शस्त्रहक्रया करण्याचे 
हििकेसे कारि नाही. 

 
ग्रीर्चे्या ब धंाऱ्याच्या कॅन्सरची हचहकत्सा हििकीशी समाधानकारक नाही. रेहडयम हचहकत्सेचा 

उपयोगही मयाहदिच होिो. कारि ग्रीर्ा मागवच नसल्याम ळे त्यामधभन पभिांशाने रेहडयम देिा येि नाही. 
त्याम ळे जे कॅन्सर शस्त्रहक्रया करण्यालायक असिाि, अशारं्र आमभलाग्र शस्त्रहक्रया करार्यास पाहहजे 
(radical operation). शस्त्रहक्रया न करिा येण्यासारख्या कॅन्सरर्र “डीप एक्स-रेचा” उपयोग करार्ा 
र्रेहडयमचा उपचार योनीमागे करार्ा. 
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प्रकरि ३२ वे 
 

गभाशयाच्या मुख्य भागािा (गभाशयािा शरीरािा) कॅन्सर 
(Carcinoma of the Body of the uterus.) 

 
गिाशयाच्या शहरराचा कॅन्सर हा गिाशयाच्या ग्रीर्चे्या कॅन्सरपेक्षा पभिवपिे हनराळा असिो, र् या 

दोहोंि प ष्ट्कळ ग िरै्धम्यवही हदसभन येिे. याचे प्रमाि ग्रीर्चे्या कॅन्सरच्या जर्ळ जर्ळ एक दशाशं इिके 
असिे. आपल्या देशाि ग्रीर्चे्या कॅन्सर हा सामान्यिः ३५ िे ५० या र्योमयादेि हदसभन येिो, िर 
गिाशयाच्या शरीराचा कॅन्सर हा ५० िे ६० या र्योमयादेि होिो. ग्रीर्चेा कॅन्सर हा क माहरका ककर्ा 
अप्रसर्ा (nulliparae) हस्त्रयािं क्वहचि होिो, पि गिाशयाच्या शहरराच्या कॅन्सरमध्ये िसा िेदिार् नाही. 
जैहर्कदृष्ट्ट्या (Biologically) ग्रीर्चे्या कॅन्सरपेक्षा ही गाठं कमी मारक असिे. त्याम ळे ग्रीर्चे्या कॅन्सरपेक्षा 
गिाशयाच्या शहरराचा कॅन्सर ज्यास्ि बरा होण्यासारखा असिो. 

 
हेतुकी 

 
प्रवतशक ककवा हेतुकी कारिे (Prediosposing or Etiological Factors) या प्रकारच्या कॅन्सरचे 

प ष्ट्कळसे रोगी स्थभल असभन त्याना रक्ििाराहध र् मध सेमेह हे रोग असिाि (मॉस १९४७). 
 
ज्या हस्त्रयािं आिवर्हनर्ृहत्तच्या काली अत्यािवर् असिे अशा हस्त्रयािं, ज्यानंा अत्यािवर् नसिे, त्याचं्या 

पेक्षा हिपटीने रोग हदसभन येिो. 
 
ज्या हस्त्रयाि र्याच्या ५० र्षांपभर्ी आिवर्हनर्ृहत्त होिे त्याचं्यापेक्षा ज्या हस्त्रयािं र्याच्या ५० र्षानंिर 

आिवर्हनर्ृहत्त होिे अशािं हा रोग ज्यास्ि प्रमािाि होिो. (हर्मटग १९४९). 
 
ज्या हस्त्रयािं गिाशयाच्या शहरराचा कॅन्सर असिो, अशा प ष्ट्कळ हस्त्रयािं िािंर्ाब वद, सनाल अब वद 

ककर्ा हक्रयात्मक गिाशय रक्िस्त्रार् (functional uterine bleeding) असिो. 
 
र्ाजर्ीपेक्षा ज्यास्ि ईस्रोजेनजन्य उद्दीपन हे गिाशयाच्या अंिःत्र्चेच्या कॅन्सरचे प्रर्िवक कारि 

होिे (व्हास १९४९), कारि र्धं्यकृि हस्त्रयािं (castrated women) हा रोग क्वहचिच होिो, ककर्ा ज्या 
हस्त्रयाि ईस्रोजेन न्यभनत्र् असिे (hypoestrinism) अशा हस्त्रयािंही िो क्वहचि होिो. त्याच प्रमािे ज्या 
हस्त्रयािं बीजकोषाच्या किय क्ि पेशींच्या अब वदाम ळे (granulosa cell tumour) गिाशयाच्या अंिःत्र्चेर्र 
ईस्रोजेनजन्य पहरिाम होिो अशा प ष्ट्कळ हस्त्रयािं गिाशयाच्या शहरराच्या कॅन्सर हदसभन येिो (इन गॅ्रहाम, 
१९४४; डॉकटी, १९५१). काही स्त्रीरोगहचहकत्सकाचें असे मि आहे (स्फीटव, १९४९; स्स्मथ, १९४८) की जर 
बीजकोष ककर्ा गिाशयाची अंिःत्र्चा यारं्र रेहडयम हकरिन (irradiation) केल्यास काहीर्ळेा कॅन्सर 
होिो. हे खरे आहे की ज्यानंा गिाशयािभन होिाऱ्या रक्िस्त्रार्ाकहरिा रेहडयम हदला गेला अशा काही 
रो्यािं गिाशयाच्या शहरराचा कॅन्सर झाल्याचे हदसभन आले. पि हे लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे की ज्या 
कारिाकंहरिा रेहडयम हचहकत्सा हदली गेली, त्या कारिाम ळे प ढच्या आय ष्ट्याि प ष्ट्कळ प्रमािाि कॅन्सर 
होण्याची िीहि असिे. त्याम ळे रेहडयम हचहकत्सेम ळे कॅन्सर होिो हे म्हििे बरोबर नव्हे. (हेर  हडग, १९४९). 
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सांप्रास्प्त 
 
सांप्रास्प्त : गिाशयाच्या शहरराचा कॅन्सर, हा गिाशयाच्या अंिःत्र्चेि सार्वििृ ककर्ा स्थाहनक 

फरकर्जा होिो र् िो च्छेद घेऊन सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासल्यासच समजभन येिो. ककर्ा िो गिाशयाि 
सनाल अब वदाच्या स्र्रुपाि असिो. ज्यार्ळेी गिाशयाचे स्नायभ हर्काहरि होिाि त्यार्ळेी गिाशय स्थभल 
होिो र् गाठं उदरार्रिाच्या पृष्टिागार्र येऊन आजभबाजभच्या इहंद्रयािंही पसरिे. (प्लेट १०३, १०४). 
 

 
प्लेट १०३. गभाशयाच्या शणरराच्या कार्धसनोम्यािा नमुना, अांतःगभाशय वृद्धीिे गभाशय कभतीत होिारे अांतरभरि 

दािणवण्याकरता घेतलेला णकराांटाां पुरीच्िेद (Coronal section) 

 
प्लेट १०४. गभाशयाच्या ग्राांणथकार्धसनोमािा सूक्ष्मदशी फोटोग्राफ. यात अणतरांजक कें द्रक सह स्थूल पेशी असलेले 

कोष्टक (acini) आणि पांजरावरील आक्रमि णदसून येत आहे. 
 
याचे सामान्यिः िीन प्रकार हदसभन येिाि र् चौथा प्रकार हा क्वहचिच हदसभन येिो. 
 
दूदशम ग्रांथ्यबूशद (Adenoma Malignum) : गाठं प ष्ट्कळशी र्रर्र असभन त्याि गिाशयाच्या 

अंिःत्र्चेिील गं्रथींची रृ्हद्ध झालेली असिे. त्यानंा च ण्या पडिाि. पेशीिील कें द्रिाग अहिरंगपे्रमी 
(hypercromatic) असिो. पंजराि हशरिाऱ्या पेशींचा प जंका ियार होि नाही ककर्ा त्याचा गठठाही बनि 
नाही. गिाशयाच्या कॅन्सरमध्ये हा प्रकार सर्ाि कमी मारक आहे र् जर फक्ि संपभिव गिाशयच्छेदन 
शस्त्रहक्रया केली िरी रोगी सपंभिवपिे बरे होिाि. 

 
ग्रांणथ कार्धसनोमा (Adenocarcinoma) : या प्रकारच्या हर्कृिीि पजंरामध्ये पेशींच्या स्िंिाचें 

अंिरिरि होिे. पि गं्रथींचा साचंा मात्र बदलि नाही, सामान्यिः िो प ष्ट्कळसा िसाच राहािो. 
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अणवकसनीय कार्धसनोमा (Anaplastic carcinoma) : याि पंजरामध्ये ज्याि िेद दाखहर्िा येि 
नाही अशा गोलाकार पेशींचे अंिरिरि होिे. पेशींचा साचा कायम ठेर्ण्याचा प्रयत्न हदसभन येि नाही. या 
प्रकारचा रोग फार मारक असभन रोगी जगण्याची शक्यिा फार कमी असिे. 

 
ग्रांणथकॅन्थोमो (Adenocanthoma) : ही कहचि हदसभन येिारी गाठं असभन त्याि एहपडरमॉइड र् 

ॲहडनोकार्मसनोमा याचें हमश्रि असिे. अच्छादक पेशींची फार प्रमािाि रृ्हद्ध झाल्याम ळे हा होिो असे धरले 
जािे. 

 
गभाशयाच्या शणरराच्या कॅन्सरिा प्रसार (Dissemination of cancer of corpus uteri) : प ढे प ढे 

र्ाढि जाऊन गिाशयाच्या स्नायभमधभन त्याच्या बाह्य आर्रिाि र् अंिःत्र्चेमधभन ग्रीर्ा र् योनीचे घ मट 
(vaginal vault) याि पसरिो. त्याम ळे गिाशय रृ्हद्ध पार्भन, त्यार्र गाठी र् बोंडे (bosses) हनमाि 
होिाि. 

 
साहनध्याम ळे बीजकोश र् बीजर्ाहहन्या, आजभबाजची इहंद्रये र् बस्स्ि यािं प्रसार होिो. 
 
लहसकार्ाहहन्या र्ाटे होिारा प्रसार हा म ख्यिः रंुदबंधाच्या र्रच्या िागाि असिाऱ्या 

लहसकार्ाहहन्या र्ाटे प रोमहाधमहन लहसका गं्रथीि (pre-aortic lymph nodes) होिो. प ढे प ढे 
गिाशयाच्या पहरसरािील लहसकार्ाहहन्या र् कहटबधंाच्या कििीि असिाऱ्या लहसकागं्रथी, त्याच प्रमािे 
रज्जभबंधाच्या बाजभला असिाऱ्या जाघेंिील लहसका गं्रथीही हर्काहरि होिाि. लहसका र्ाहहन्यार्ाटेही 
बोजकोश हर्काहरि होण्याचा संिर् असिो. 

 
रक्िार्ाटे बीजकोश, फ फ्फ सें, र् हाडें यािं रोग होण्याचा संिर् असिो. पि या प्रकारे रोगाचा 

प्रकार सामान्यिः होि नाही. 
 
कॅन्सरच्या पेशी कोित्या प्रकारे बीजकोशाि पोहोचिाि हे हििकेसे नीटपिे हसद्ध झालेले नाही. 

कदाहचि बीजर्ाहहनी र्ाटे (transtubal implantation), लहसका र्ाहहन्यारं्ाटे, रक्िार्ाटे ककर्ा 
साहनध्याम ळे हे होण्याची शक्यिा आहे. कदाहचि या सर्व मागांनी एकाच र्ळेी ककर्ा हनरहनराळ्या र्ळेी 
रोगाचा फैलार् होि असार्ा. 

 
लक्षिे 

 
लक्षिे : स रर्ािीला, श्वेिप्रदरासह ककर्ा त्या हशर्ायही रक्िस्त्रार् हेच म ख्य लक्षि असिे. 
 
रक्तस्त्राव : जर आिवर्हनर्हृत्तनंिरही रक्िस्त्रार् होि असेल, िर गिाशयाचा कॅन्सर असण्याचा 

संिर् असिो हे ध्यानाि ठेर्ार्यास पाहहजे. काही थोड्या हस्त्रयािं की ज्यािं आिवर्हनर्ृहत्तच्या र्ळेी फार 
प्रमािाि रक्िस्त्रार् होिो ककर्ा ज्याि आिवर्हनरृ्हत्तला हर्लंब लागिो अशािं गिाशयाचा शहरराचा कॅन्सर 
असिोच. याम ळे अिवर्हनरृ्हत्त पभर्ीचे अत्यािवर् र् फार हर्लंहबि आिवर्हनरृ्हत्त असेल िर अशा रो्याचंी 
कसभन िपासिी करार्यास पाहहजे. 
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िेतपदर (Leucorrhoea) : काही र्ळेा दभगिंधीय क्ि ककर्ा पािळ योनी स्त्रार् हे एकाच लक्षि असिे 
र् जर आिवर्हनर्हृत्तनंिर एकाद्या स्त्रीमध्ये अशा प्रकारचा स्त्रार् असेल िर त्या रो्याची कसभन िपासिी 
कारर्यास पाहहजे. हा स्त्रार् गिाशयािील नाहीना हे पहाण्याकहरिा गिाशय शलाका ककर्ा ग्रीर्ा हर्स्िारक 
घालार्यास पाहहजे. 

 
प ढे र्देना, मभत्रजन्य लक्षिें, पंड िा र् उदराि हािाला गाठं लागिे र् क्वहचिर्ळेी दभरान्र्यीने 

हाडाि ककर्ा फ फ्फ साि रोग होिो. 
 
शारीणरक णिन्ह (Physical signs) :  
 
१. काहीर्ळेा लक्षिार्रून गिाशयाच्या कॅन्सरचा संशय येईल िेर्ढाच, पि इिर शारीहरक हचन्हें 

काहीही नसिाि. 
 
२. गिाशय रृ्हद्ध पार्िो. सामान्यिः आिवर्हनर्ृहत्तनंिर गिाशय बारीक होिो. त्याम ळे आिवर्हनर्ृहत्त 

झालेल्या स्त्रीि जर नेहमी एर्ढा गिाशय असेल, िर िो रृ्हद्ध पार्लेला असे समजार्यास हरकि नाही. ही 
होिारी रृ्हद्ध गिाशयाच्या कॅन्सरम ळे ककर्ा त्याच्या बरोबर असिाऱ्या गिाशयािील पभसंचयाम ळे असण्याचा 
संिर् असिो. 

 
३. रक्ि, ककर्ा पभ र्ा दोहोंचे हमश्रि ग्रीर्ा मागािभन येिाना हदसिे. 
 
णनदान : आिवर्हनर्हृत्तनंिर रक्िस्त्रार् होि असेल ककर्ा आिवर्हनर्ृहत्तपभर्व ककर्ा त्या स मारास 

अत्यािवर् असेल िर अशा सर्व हस्त्रयाचंी कसभन र् काळजीपभर्वक िपासिी केल्यास प ष्ट्कळशा रो्यािं 
गिाशयाच्या कॅन्सरचे लौकराि लौकर हनदान होईल. 

 
गिाशयाशलाका (uterine sound) घािल्यास प ष्ट्कळर्ळेा रक्िस्त्रार् होिो र् त्याम ळे गिाशयािभन 

होिाऱ्या रक्िस्त्रार्ाकडे लक्ष र्के्षले जािे. हनदाना करिा गिाशय आख रिी (diagnostic curettage) 
करिे आगत्याचे असिे. पि िे जर पद्धिशीर पिे केले िर कॅन्सरचे नक्की स्थान कळभन येिे. 

 
प्रथम ग्रीर्ा लेखन करिे महत्र्ाचे असिे, र् लेखनाने हमळालेली अिंःत्र्चा हनराळी स्र्िंत्र ठेर्ार्ी. 

कारि हचहकत्सा ठरहर्िाना रोग ग्रीर्चे्या अंिःत्र्चेि पसरला आहे का हे ठरहर्िे आगत्याचे असिे. 
 
जर गिाशयाची अंिःत्र्चा साध्या कारिाने रृ्हद्ध पार्लेली असेल (benign hyperplastic 

endometrium) िर गिाशय लेखनाम ळे अंिःत्र्चेच्या ज्या पट्ट्या हमळिाि त्याचंी एकबाजभ चकाहकि 
असिे, िर द सरी बाजभ खडबडीि असिे. पि जर पट्ट्या र्ाकड्या हिकड्या ि कड्या ि कड्यानंी आल्या र् 
िे ि कडे ग लाबी रंगाचे, नचकाकिारे, मासंल हदसि असिींल िर िे मारक ऊिकाचे असण्याचा संिर् 
असिो. 

 
ज्या हस्त्रयािं आिवर्हनर्ृहत्त होऊन प ष्ट्कळ काल उलटला असेल, अशािं पाण्यासारखा ककर्ा 

फारमोठ्या प्रमािाि श्वेिप्रदर असेल, िर गिाशयाि गिाशयशलाका घालार्यास पाहहजे. त्याम ळे 
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गिाशयाि पभंसंचय असल्यास समजभन येिे र् त्याचा हनचरा होिो. गिाशय ध र्भन काढण्या कहरिा काही 
थोड्या र्ळेा उत्तरबस्स्ि (douches) हदल्यानंिर थोड्या हदर्सानंी सौम्यपिे गिाशय लेखन केल्यास 
संसगाचे गिाशयाचा कॅशन्सर हेच कारि असल्याचे समजभन येईल. 

 
योनीच्या लेपाची परीक्षा ही उपय क्ि पद्धि आहे, पि हनदानाथवक केलेल्या, गिाशयलेखना इिकी 

कॅन्सर नाही हे नक्की ठरहर्ण्याइिकी उपय क्ि नाही. ज्या हॉस्स्पटलमध्ये प ष्ट्कळ हस्त्रया, कॅन्सर अगदी 
स रर्ािीच्या अर्स्थेि आहे का हे पहाण्याकहरिा िपासल्या जािाि, त्या हठकािी या स्स्मअरची पद्धि 
चागंली. त्याम ळे ज्यानंा कॅन्सर होण्याची शक्यिा िासिे अशा हस्त्रयाचंी काळजीपभर्वक र् संपभिव परीक्षा र् 
हनदानाथव गिाशयलेखन करार्याचे ककर्ा काय हे ठरहर्ण्यास मदि होिे. 

 
व्यवच्िेदक णनदान : जरी, आिवर्-हनर्ृहत्तनंिर रक्िस्त्रार् होिाऱ्या रो्याि ग्रीर्ेचा ककर्ा 

गिाशयाच्या कॅन्सर ककर्ा क्वहचि बीजकोशाचे मारक अब वद नाही हे हसद्ध करिे महत्र्ाचे असिे, िरी हे 
लक्षि हदसभन येिाऱ्या रो्यािं र्र साहंगिलेल्या हर्कृहिचे रोगी फक्ि जर्ळजर्ळ ५० टके्कच असिाि. 
उरलेले अधे रोगी हे प ढे नमभद केलेल्या हर्कृिीचे असिाि. योहनशोफ, योनीिील संसस्क्ि फाटली 
गेल्याम ळे, ग्रीर्िेील सनाल अब वदें, ग्रीर्िेील व्रि, गिाशयाचे अधःपिन (uterine prolapse) गिाशयाची 
सनाल अब वदे, जराजन्य गिाशयािंःस्िरशोफ (senile endometritis), गिाशयस्थ पभसंचय. 

 
रक्िस्त्रार् स रू होण्यापभर्ी रो्याला कोित्या प्रकारे ईस्रोजेन हचहकत्सा चालभ  होिी का हे जािभन 

घेिे आगत्याचे असिे. कारि प ष्ट्कळ र्ळेा स्त्रीच्या आय ष्ट्यािील स्स्थत्यिंराच्या लक्षिाकंहरिा ही हचहकत्सा 
हदली जािे. या हचहकत्सेनंिर रक्िस्त्रार् स रू होिो र् त्याम ळे रो्याला कॅन्सर नाहीना म्हिभन हििी र्ाटिे. 
र् मग जर गिाशयलेखनाचे द्रव्य हर्कृहििज्ञाकडे (pathologist) पाठर्ार्याचे असेल, िर त्याला 
ईस्रोजेन हदल्याबद्दलची माहहिी देिे जरुरीचे असिे. त्याम ळे त्याला या रृ्हद्ध पार्लेल्या गिाशयाच्या 
अंिःत्र्चेचा बरोबर अथव लार्िा येईल. 

 
जर रृ्हद्ध पार्लेला बीजकोश हािाला लागि असला, िर गॅ्रन्य लोझा पेशी अब वद असण्याचा संिर् 

असिो र् जर लेखनानंिर रृ्हद्धपार्लेली अंिःत्र्चा हदसभन आली िर उदरार्रून शस्त्रहक्रया करून 
िपासार्यास पाहहजे-अन्र्षेिाथव उदरच्छेदन (Exploratory laparotomy). 

 
णिणकत्सा 

 
णिणकत्सा : प्रणतबांधक : जर काही गोष्टींची काळजी घेिली, िर गिाशयाचा कॅन्सर होण्याची 

शक्यिा काही प्रमािाि कमी करिा येिे. 
 
१) आिवर्हनर्हृत्तच्या स मारास ईस्रोजेनचा र्ािर हर्शषे काळजीपभर्वक करार्यास पाहहजे. रो्यानंा 

ईस्रोजेनच्या र्ड्या फार हदर्स न घेण्याची सभचना द्यार्यास पाहहजे. 
 
२) ज्या हस्त्रया स्थभल, क माहरका, ज्यानंा मध मेह र् रक्ििाराहधक्य आहे अशा अप्रसर्ा हस्त्रयािं 

गिाशयाचा कॅन्सर होण्याचा संिर् असिो. त्याम ळे अशा हस्त्रयाचंी रोग नाहीना हे पाहण्याकहरिा मध न मध न 
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िपासिी करार्यास पाहहजे. अशार्ळेी कॅन्सरची स रर्ाि झाली आहे ककर्ा नाही हे ठरहर्ण्याकहरिा योनी 
पेशीहर्ज्ञाहनक पद्धि (vginal cytological method) फार चागंल्याप्रकारे उपयोगी पडिे. 

 
३) ज्या हस्त्रया स्थभल, क माहरका, ककर्ा ज्यािं मध मेह र्ा रक्ििाराहधक्य आहे अशा अप्रसर्ा हस्त्रयािं 

आिवर्हनर्ृहत्तपभर्व अत्यार्ाचची हचहकत्सा म्हिभन रेहडयम देण्या ऐर्जी पभिव गिाशयच्छेदन शस्त्रहक्रया करिे 
चागंले. 

 
रोगणनवारक (curative) : गिाशयाच्या कॅन्सरच्या हचहकत्सेि िीन पद्धहिचा उपयोग करिाि : 

न सिा रेहडयमचा उपयोग, रेहडयम र् शल्यहचहकत्सा याचंा एकत्र उपयोग र् न सिी शल्यहचहकत्सा. जर या 
हनरहनराळ्या पद्धिीच्या पहरिामाचें मभल्यमापन केले िर शस्त्रहक्रयापभर्व रेहडयम र् शस्त्रहक्रया या दोहोंचा 
एकहत्रि उपयोग केल्यास रो्याला ज्यास्ि फायदा होिो. 

 
शस्त्रणक्रया पूवश रेणडयम व शल्वयणिकीत्सा : — शस्त्रहक्रयापभर्व रेहडयम का द्यार् ेयाला हनरहनराळी 

करिे आहेि. हनदानाथव केलेल्या गिाशयलेखना नंिर लगेच गिाशयाि रेहडयम ठेर्ार्ा. या शस्त्रहक्रयेम ळे 
ऊिकािं जो त्रास होिो र् त्याम ळे रोग फैलार्ण्याचा संिर् असिो, िो संिर् याम ळे कमी होिो. हे हर्शषेिः 
कॅन्सरच्या अहर्कसनीय प्रकाराि फार महत्र्ाचे आहे. त्याच प्रमािे रेहडयम देण्याम ळे प ढच्या शस्त्रहक्रयेि 
ग्रीर्चे्या ब धंाऱ्याि हजर्नक्षम कॅन्सर पेशी (viable cancer cells) जाण्याचा संिर् असिो, िो प ष्ट्कळ 
प्रमािाि टळिो. या व्यहिहरक्ि हेही सत्य आहे की याम ळे पहरिामहह चागंले हमळिाि. 

 
याम ळे हनदानाथव केलेल्या गिाशयलेखनानंिर लगेच गिाशयाि रेहडयम ठेर्िे चागंले. याकहरिा 

रबराच्या हपशर्ीि एकाप ढे एक अशा रेहडयमच्या कॅप्सभल बाधंभन, िी हपशर्ी गिाशयाि दोन ककर्ा िीन 
हदर्स ठेर्ार्ी. म्हिजे गिाशयाच्या आकाराप्रमािे एकंदर ३,५०० िे ५,५०० हम. गॅ्रम िास मात्रा हमळेल. 
सहा ककर्ा आठ आठर्ड्यानंिर रेहडयमची प्रहिहक्रया कमी झाल्यार्र मग शस्त्रहक्रया करार्ी. ज्यांना 
गिाशयाचा कॅन्सर होिो, अशा प ष्ट्कळ हस्त्रया ंस्थभल, फोपशा, रक्ििाराहधक्य ककर्ा मध मेह असिाऱ्या अशा 
असल्याम ळे संपभिव गिाशयच्छेदन (total panhystorectomy) करिे चागंले. र्र्मदमच्या शस्त्रहक्रयेच्या 
धिीर्र संपभिव गिाशयच्छेदन शस्त्रहक्रया करिे सामान्यिः र्ाजर्ी नव्हे. कारि या शस्त्रहक्रयेि बीजकोशाच्या 
रक्िर्ाहहन्याच्या आजभबाजला असिाऱ्या र् महाधमहनच्या प ढच्या बाजभस असिाऱ्या लहसकार्ाहहन्यानंा 
हाि लागि नसल्याम ळे, कॅन्सर करिा जशी शस्त्रहक्रया करार्यास पाहहजे िशी िी होि नाही. जरी संपभिव 
शस्त्रहक्रया केली नाही, िरी गिाशयाच्या पहरस्िरािील ऊिकापासभन (parametrium) मभत्रर्ाहकाचंी 
खालची टोंकें  मोकळी करार्ी, र् संपभिव गिाशयच्छेदन शस्त्रहक्रया करीि असिाना, गिाशयाच्या 
पहरस्िरािील ऊिक शक्य हििका काढभन टाकण्याचा प्रयत्न करार्ा. 

 
रेणडयम णिणकत्सा : जे रोगी शस्त्रहक्रयेच्या पहलकडे गेलेले असिाि ककर्ा ज्याचं्या शारीहरक 

अर्स्थेम ळे शस्त्रहक्रया करिा येि नाही अशािं रेहडयम हचहकत्सा करार्यास पाहहजे. सगळ्याि उत्तम 
म्हिजे गिाशयाच्या पोकळीि रेहडयम ठेर्िे (हेमन, १९४७; सर  डन, १९४२). रबराच्या हपशर्ीि िरलेल्या 
प ष्ट्कळशा रेहडयम कॅप्सभलने गिाशय िरून काढिाि. याम ळे गिाशयाच्या प्रत्येक िागाला रेहडयमचा मारा 
हमळेल, र् मग सर्व िागार्र रेहडयमचा सारखा पहरिाम होिो. गिाशयाचा आकार र् त्याची पोकळी या 
प्रमािे िीन िे पाच हदर्सािं ४,००० िे ५,००० हम. गॅ्रम िास मात्रा देिाि. िीव्र स्थाहनक प्रहिहक्रया 
टाळण्याकहरिा ही मात्रा दोन ककर्ा िीन आठर्ड्याच्या अंिराने दोनदा पि हर्िागभन देिाि. 



 

 

अनुक्रमणिका 

बाहेरून क्ष-हकरि देण्या ऐर्जी गिाशयािभन रेहडयम देिे चागंले. कारि स्थभल हस्त्रयािं क्ष-
हकरिानंी अगदी खोलर्र ज्या प्रमािाि मात्रा हमळार्यास पाहहजे त्या प्रमािाि हमळि नाही. त्या बरोबर 
शहररार्रही हर्हकरिाचे (radiation) बाईट पहरिाम होिाि. 

 
ज्या रो्याि गिाशयस्थ पभसंचय असिो अशािही पभर्ाचा हनचरा करून र् गिाशय उत्तरबस्स्िने 

ध र्भन काढभन मग रेहडयमचा उपचार करार्ा. 
 
शस्त्रणक्रया : र्र साहंगिलेच आहे की शस्त्रहक्रये पभर्ी रेहडयम देिे चागंले. पि जर फक्ि शस्त्रहक्रयाच 

करार्याची असेल िर िी जो कॅन्सर थोड्या सौम्य प्रकारचा असिो त्याि र् िेही स रर्ािीला करार्यास 
पाहहजे. पि दोन महत्त्र्ाचे म दे्द लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजेि. १. ग्रीर्मेधभन योनीि कॅन्सरच्या पेशी जाऊं 
नयेि म्हिभन स रर्ािीलाच ग्रीर्ा हशर्भन टाकार्यास पाहहजे, र् २. गिाशय हािाळण्यापभर्ी दोन्ही 
बीजकोशर्ाहहन्या बाधंभन टाकार्यास पाहहजेि त्याम ळे नहलकािंभन उदरार्रिाि कॅन्सरच्या पेशी जािार 
नाहीि. 

 
साराशं रूपाने थोडक्याि सागंार्याचे म्हिजे गिाशयाच्या कॅन्सरची हचहकत्सा ही रोगी 

शस्त्रहक्रयेला यो्य आहे ककर्ा नाही यार्र आर्लंबभन राहील. जर रोगी शस्त्रहक्रयालायक असेल, िर प्रथम 
रेहडयम देऊन मग ६ िे ८ आठर्ड्यानंी संपभिव बृहि गिाशयच्छेदन शस्त्रहक्रया (total pan-hystereetoing) 
करार्ी जो रोगी शस्त्रहक्रया करण्यालायक नसेल, रोग शस्त्रहक्रयेच्या पलीकडे गेला असेल, ककर्ा शस्त्रहक्रया 
करून घ्यार्यास ियार नसेल, अशा रो्यानंा हेमन च्या पद्धिीने गिाशयाि रेहडयम ठेऊन उपचार करार्ा. 
अहर्कसनीय गाठंीि गिाशयाि रेहडयम ठेऊन त्याच बरोबर लहसकार्ाहहन्याचं्या के्षत्रार्र डीप-एक्स-रेचा 
उपचार करार्ा. 

 
प्रोजेस्टोजेन णिणकत्सा : ज्याि गिाशयान्िःस्िर कार्मसनोम्याचा बाहेर प्रसार झालेला आहे, अशा 

रो्यािं संहशष्ट प्रोजेस्टोजेनचा उपयोग केल्यास हर्लक्षि पहरिाम हदसभन येिो. असे धहरले जािे की, हे 
पहरिाम, अब वद पेशींर्र होरमोनची प्रत्यक्ष हक्रया झाल्याम ळे हमळिाि. गिाशयान्िास्िर कार्मसनोमा 
असलेल्या रो्याच्या गिाशयाि ठेर्लेल्या सहंश्लष्ट प्रोजेस्टोजनचे पहरिाम असे दशवहर्िाि, की चागंला 
हर्िेहदकृि कॅन्सर पेशी प्रत्यक्ष संपकाने पहरिाहमि होिाि. जर्ळ जर्ळ ३५ टके्क रो्यािं अहिदृश्यक 
हर्सगव (objective remissions) हमळाला आहि ७० टके्क रो्यािं स्र्प्रत्यय हर्सगव (subjective 
remission) हमळाला श्रोहि हर्के्षपापेक्षा (pelvic metastases) फ फ्फ स हर्के्षपाि ज्यास्ि र्ळेा प्रहिसाद 
हमळाला आहि अहर्कहसि (anaplastic) अब वदापेक्षा चागंस्या हर्िेद्रीकृि अब वदारं्र ज्यास्ि चागंला पहरिाम 
हदसभन येिो. 

 
मािा : (doses) : १७-हाइड्रॉस्क्सप्रोजेस्टेरॉन अहॅसटेट १ िे ५ गॅ्रम माते्रि आंते्रिर मागे कमीिकमी 

सहा आठर्डे घ्यार्यास पाहहजे. हर्सगव (remission) हमळाल्यास, हचहकत्सा अहनहिि कालपयिंि चालभ 
ठेर्ार्ी, मेड्रॉस्क्सप्रोजेस्टेरॉन रोज ४०० हम. गॅ्रम अंते्रिर मागे (parenterally), याप्रमािे ५ हदर्स नंिर ४०० 
म. गॅ्रम, आठर्ड्यािभन िीन र्ळेा याप्रमािे प ढचे ३ आठर्डे, नंिर ४०० हम. गॅ्रम गॅ्रमगॅ्र आठर्ड्यािभन दोन 
र्ळेा याप्रमािे २ आठर्डे देिाि. जर हर्सगव हमळाला िर ४०० हम. गॅ्रम महहन्यािभन एकदा याप्रमािे मात्रा 
चालभ  ठेर्ार्ी. एहथनॉहडअल ॲहसटेट रोज १०० हम. गॅ्रमच्या माते्रि ५ हदर्स देिाि, नंिर १०० हम. गॅ्रम 
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आठर्ड्यािभन िीन र्ळेा या प्रमािे ५ आठर्डे देिाि. जर ६ आठर्ड्यानंिर हर्सगव हमळाला, िर 
आठर्ड्याला १०० हम. गॅ्रम या प्रमािे मात्रा चालभ  ठेर्िाि. 

 
साइकस् (Sykes १९६६) याने असा हनष्ट्कशव काढला की ज्या रो्यानंा चांगल्या प्रकारची अन हक्रया 

(Response) हदसभन आली नाही त्याचं्या पेक्षा ज्या रो्याकंडभन चागंल्याप्रकारे प्रहिसाद हमळाला िे 
हचहकत्से नंिर ज्यास्ि काल जगले. 

 
णिणकत्सेिी फलश्रणृत : रेहडयम र् शस्त्रहक्रया याचंा एकहत्रि उपचार केल्यास प ष्ट्कळशा 

हचहकत्सालयाि ६० िे ८० टके्क इिके “पाच र्ष े रोगम स्क्ि प्रमाि” हमळाल्याची नोद आहे. न सत्या 
शस्त्रहक्रयेमे हे “पाचर्ष ेरोगम स्क्ि प्रमाि” जर्ळ जर्ळ ५० टके्क अस्िे, िर न सत्या रेहडयमम ळे िे फक्ि २० 
टके्क असिे. पि हे लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे की या गटाि प ष्ट्कळसे रोगी की ज्यािं र्रील दोन्हीं प्रकारच्या 
हचहकत्सा उपयोगाि येि नाहीि, अशा र्ाढलेल्या रो्याचंा समार्शे केलेला आहे. 

 
साध्यासाध्यत (prognosis) : गिाशयाच्या या कॅन्सरची साध्यासाध्यिाही प ढील िीन गोष्टीर्र 

अर्लंबभन असिे (१) कॅन्सर कोित्या जािीचा आहे. (२) रोगाची अर्स्था, र् (३) रोगी शस्त्रहक्रया करण्या 
लायक आहे ककर्ा नाही. 

 
द दवम गं्रर्थयब िंद हा प ष्ट्कळससा साध्य आहे. पि अहर्कसनीय कॅन्सर स रर्ािी पासभनच फार जलद 

र्ाढि असल्याम इे या प्रकारचा कॅन्सर बरा होिे जर्ळ जर्ळ अशक्य असिे. पि गं्रहथ कार्मसनोमार्र 
कोित्या अर्स्थेि उपचार स रू केला. र् रोगी शस्त्रहक्रया करण्यालायक आहे ककर्ा नाही यार्र त्याची 
साध्यासाध्यि र् रोगी शस्त्रहक्रया करण्यालायक आहे ककर्ा नाही यार्र त्याची साध्यासाध्याि अर्लंबभन 
राहील. 

 
प ष्ट्कळशा रो्यािं गिाशयाचा कॅन्सर हा हििकासा मारक नसल्याम ळे सर्व साधारिपिे ग्रीर्चे्या 

कॅन्सरपेक्षा गिाशयाचा कॅन्सर ज्यास्ि साध्य असिो. 
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प्रकरि ३३ वे 
 

योणनबाह्यभाग, योणन व बीजवाणहन्या याांिा कार्धसनोमा 
(Carcinoma of Vulva, Vagina and Fallopian Tubes.) 

 
योणनबाह्यभागािा कार्धसनोमा 

 
हेतु : —योहनबाह्यिागाचा कॅन्सर हा प्रायः रृ्द्धापकालचा रोग होय. हा सामान्यिः आिवर्हनर्ृहत्त 

झालेल्या ५० र्षार्रील हस्त्रयािं होिो. 
 
म ंबईच्या टाटा मेमोहरअल रु्िालयाि हस्त्रयािंील सर्वप्रकारच्या कॅन्सरमध्ये योहनबाह्यिागाच्या 

कॅन्सरचे प्रमाि ०·५१ टके्क इिके आहे. १९४१ िे ५० या दहा र्षाि योहनबाह्यिागाच्या कॅन्सरचे रोगी ३० 
होिे; िर ग्रीर्चे्या कॅन्सरचे २,०८५ रोगी होिे. याचा अथव ग्रीर्चे्या कॅन्सरच्या दर ७५ रो्यामंागे 
योहनबाह्यिागाच्या कॅन्सरचा १ रोगी होय. 

 
सामान्यिः काही र्षें िरी योहनबाह्यिागाची त्र्चा ही कृश र् श ष्ट्क पडलेली असिे, र् प ष्ट्कळशा 

रो्यािं पभर्ी श्वेिशल्किा ककर्ा योहनबाह्यिागाचा क्रभ रोहसस् (kraurosis) हर्कृहि होिी (गे्रस्व्हस १९२९). 
श्वेिशल्किा ही हनहिि कॅन्सरपभर्व (precancerous) हर्कृहि होय, र् हेही हसद्ध झालेले आहे की अशा 
प्रकारच्या जर्ळ जर्ळ ५० टके्क हर्कृहि शरे्टी कॅन्सर अर्स्थेि जािाि (टॉर्हसन १९४०; िे १९५१). 

 
त्याचप्रमािे हफरंग रोग र् रहिज लहसका-कहिका ग ल्म (lymphogranuloma venereum) ही 

कॅन्सर होण्यास प्रर्िवक कारिे होिाि. 
 
संप्रास्प्ि : प ष्ट्कळशा रो्यािं स्थभलिगोष्ठ हर्काहरि होिो. योहन प्रधािाचा (Vestibular cancer) 

कॅन्सर हा हििक्या प्रमािाि हदसभन येि नाही. मगोष्ठाचा कॅन्सर हा रृ्कद्धगि होिारा आहे (proliferative 
lesion) िर प्रघािजन्य कॅन्सर हा पोखरि जािारा, व्रिर्जा असभन, त्याच्या कडा जाड, प ढे आलेल्या 
अशा असिाि (प्लेट १०५). 
 

 
प्लेट १०५. योणनबाह्य भागाच्या कार्धसनोमािा फोटोग्राफ. यात स्थूल भगोष्ठावर वृणद्धकारी गाांठ (Proliferative 

growth) णदसून येत आहे. 
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कॅन्सरचे हनरहनराळे प्रकार हदसभन येिाि. 
 
१. स्कॅ्वमस कार्मसनोमा हा सर्वसाधारिपिे हदसभन येिारा प्रकार होय. 
 
२. बेसल सेल कार्मसनोमा हा क्वहचि हदसभन येिो र् िो सामान्यिः स्थभल िगोष्ठाचे हठकािी होिो. 

िो चेहऱ्यार्रील रोडंट व्रिाप्रमािे (rodent ulcer) हदसिो र् त्याचप्रमािे त्याचा प्रसार होिो. 
 
३. योहनबाह्यिागाचा बॉर्ने रोग (Bowen’s disease) हा अंिःउपकला (intra-epithelial) ककर्ा 

अनआक्रमक कॅन्सर सारखा पि क्वहचि हदसभन येिारा प्रकार होय. 
 
४. जर गं्रहथ कार्मसनोमा असेल िर हा बाथोहलन गं्रथीच्या हठकािी हनमाि होिो. िान्ही बालकें  र् 

म लें  यािं काही रोगी हदसभन आले. 
 
५. योहनबाह्यिागाचे मेलॅहनन पेशी-अब ंद क्वहचि हदसभन येिे. 
 
६. ग्रीर्ा ककर्ा गिाशयाचा कॅन्सर पासभन दभरान्र्यीने काही र्ळेा योहनबाह्यिागाचा कॅन्सर 

(Metastatic carcinoma) होिो. 
 
योणनबाह्य भागाच्या कॅन्सरिा प्रसार : प ढे र्ाढभन ककर्ा साहनध्याम ळे रोग योहन, मभत्रप्रसेक, जधन 

(pubis) र् माडंी यार्रील त्र्चा र् शरे्टी खोलर्र हशरून जधनास्स्थ (pubic bone) र् मभत्रजनन पटल 
(urogenital diaphragm) यानंा रोग होिो. 

 
सामान्यिः रोग लहसकार्ाहहन्या र्ाटे पसरिो. दोन्ही स्थभलिगोष्ठाच्या लहसकार्ाहहन्या 

मदनाचलाच्या हठकािी एकमेकासं हमळिाि र् आंिील रस आभ्यिंर र्कं्षिस्थ लहसका गं्रथीि ओििाि. 
योहनकलग र् योहनप्रधि या हठकािचा रस खोल असिाऱ्या र्कं्षिस्थ लहसकागं्रथीि ओिला जािो. यािील 
काही लहसकागं्रथी ऊरु रक्िर्ाहहर्न्यांच्या (femoral vessels) बाजभला असिाि. यािील एका गं्रथीला 
क्लॉके्कट गं्रथी (the node of cloquet) म्हििाि र् िी ऊरु नालाि (femosal canal) असिे. यािील रस 
बाह्यश्रोहि लहसकागं्रथीि (external iliac nodes) ओिला जािो. या गं्रथी बाह्यश्रोहिफलक मनीच्या 
बाहेरच्या र् बाह्यश्रोहिफलक हशरेच्या पाठीमागील र् आंिील बाजभस असिाि. त्याम ळ योहनबाह्यिागाच्या 
कॅन्सरच्या संपभिव छेदन शस्त्रहक्रयेि (radical operation) या बाह्यश्रोहि लहसका गं्रथी काढभन टाकिे 
जरुरीचे असिे. (ब,े १९४८). 

 
लक्षिे : योहनबाह्य िागार्रील र्देनाय क्ि व्रि ही सामान्यिः म ख्य िक्रार असिे, र् त्या स्थानी पभर्ी 

त्र्चेर्र कंड उठि असल्याचे पभर्वरृ्त्त हमळिे. स्थभल िगोष्ठार्र होिारा हर्कार जाड, र्र आल्यासारखा र् 
पृष्ठिागार्र व्रहिि असा असिो ककर्ा कॉहलफ्लॉर्र सारखा हदसिो. योहनप्रधाि र् योहनकलग या स्थानी 
होिारा हर्कार हा जाड कडा असलेल्या खोदि जािाऱ्या व्रिासारखा असिो, या व्रिाबरोबर र्देना, स्त्रार् 
र् आग या गोष्टींही असिाि. 
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सामान्यिः त्याच बाजभच्या ककर्ा हर्रुद्ध बाजभच्या र्कं्षिस्थ लहसकागं्रथी रृ्हद्ध पार्िाि. पि 
प ष्ट्कळर्ळेा ही रृ्हद्ध शोफय क्ि असिे. पि सर्िंसाधारि अन िर् असा आहे की ज्या रो्यािं लहसका गं्रथींची 
रृ्हद्ध हदसभन येि नाही अशा ५० टके्क रो्यािं िरी प ढे जाघेंि दभरान्र्यीने रोग होिो. 

 
प ढे लहसकार्ाहहन्यािं अडथळा हनमाि झाल्याम ळे योहनबाह्य िाग र् पाय यारं्र सभज येिे. 
 
जीवोती परीके्षकरता स्थान ठरणवण्याकरता टोलूइणडन ब्लू कसोटी (Toluidine Blue test for 

Locating Site for Biopsy) : — प ष्ट्कळशा रो्यािं कोित्या स्थानी जीर्ोहिपरीक्षा करार्याची िे ठरहर्िे 
कठीि जाि नाही. परंि  जेव्हा फार मोठ्या प्रमािाि हर्कृि के्षत्र हदसभन येि नाही, अशार्ळेी टोल इहडन ब्लभ 
कसोटीने जीर्ोहिपरीक्षा करार्याचे स्थान ठरहर्िाि. योहनबाह्य १ टक्का टोल इहडन ब्लभ  द्रार्ाने रंगहर्िाि. 
दोन ककर्ा िीन हमहनटे िो रंग िसाच राहभ देिाि. त्या के्षत्राचे हर्रंगीकरि करण्याकरिा, त्यार्र अॅसेहटक 
अम्लाचा एक टक्का जलीय द्रार्, लार्िाि., ज्या हठकिची उपकला अहर्कृि असिे, त्या हठकािचा रंग 
सहज हनघभन जािो. ज्या हठकािी हर्कृहि असिे, त्या हठकािी हनळा िे जािंळा रंग िहाच रहािो. त्याच 
हठकािची जीर्ोहि परीक्षा करार्यास पाहहजे. 

 
व्यवच्िेदक णनदान : मासंकीलक (condylomata) हे सामान्यिः िरूि हस्त्रयािं होिाि, र् िे 

अंक राब वदासारखे (papillomatous) असभन िाठर (indurated) नसिाि. 
 
रणतज लसीका-कणिका-गुल्वमा बरोबर सामान्यिः उपग दसंकोच (stricture) र् उपग दाि व्रि 

हदसभन येिाि. पि याबरोबर कॅन्सर नाहीना हे ठरहर्ण्याकहरिा छेद घेऊन िपासार्यास पाहहजे. 
 
गिाशय र् ग्रीर्ा याचं्या कॅन्सरम ळे दभरान्र्यीने हनमाि होिाऱ्या गाठंी (metastatic nodules) या 

अनेक असिाि, र् गिाशयाचा कॅन्सर असल्याचे ककर्ा त्यार्र इलाज केल्याचे पभर्वरृ्त्त हमळिे. 
 
णिणकत्सा : प्रणतबांधक : प ष्ट्कळसे योहनबाह्यिागाचे कॅन्सर हे पभर्ी असिाऱ्या श्विेशल्किे पासभन 

हनमाि होि असल्याम ळे त्यार्र इलाज, हाच या कॅन्सर र्रील प्रहिबंधक उपाय होय; श्वेिशल्काग सर्व 
योहनबाह्यिागार्र पसरिे त्या कहरिा योहनबाह्यिाग–छेदन हा उत्तम उपाय होय (टाऊकसग, ११४१). 

 
रोगणनवारक (curatree) : — जरी इिर हठकािच्या स्कॅ्वमस कॅन्सर प्रमािे योहनबाह्यिागाच्या 

स्कॅ्वमस् कॅन्सर रेहडयमम ळे बरा होि असला. िरी बरा होण्यासारख्या रो्याला रेहडयम देऊ नये. कारि 
याला मारक अशी जी मात्रा द्यार्ी लागिे िी योहनबाह्यिागाची ओलसर त्र्चा र् अंिःत्र्चा सहन करू 
शकि नाही. हशर्ाय श्वेिशल्किा र् क्रोरोहसस याचंी कृश झालेली त्र्चा रेहडयमम ळे फाटभन जािे र् मग 
मंदरोही सडि जािारे व्रि (indolent necrotic ulcers) पडिाि. त्याम ळे रोग जर फार र्ाढलेला असेल, 
िर अशा रो्यािं उपशामक म्हिभनच रेहडयमचा उपचार करार्ा. 

 
गाठंीचा न सिा हर्स्िृि छेद घेऊन िागि नाही. िर संपभिव योहनबाह्यिागच्छेदन (complete 

vulvectomy) करून कॅन्सर होण्यासारखी सर्व त्र्चा काढभन टाकार्यास पाहहजे. त्याच प्रमािे जाघेंिील 
सर्व लहसकागं्रथीही काढभन टाकिे जरूर असिे, कारि या गं्रथीि द रान्र्यीने फार प्रमािाि रोग होिो. ही 
शस्त्रहक्रया एकाचर्ळेी कॅन्सरची मभलिभि गाठं र् लहसका र्ाहहन्याचें के्षत्र काढभन करार्ी कक ही शस्त्रहक्रया 
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दोन र्ळेा करार्ी. प्रथम न सिी योहनबाह्य िाग छेदन शस्त्रहक्रया करार्ी. शस्त्रहक्रयेच्या दृष्टीने प ष्ट्कळसे रोगी 
हे रृ्द्ध र् हनःशक्ि असल्याम ळे दोन िागािं शस्त्रहक्रया करिे हे ज्यास्ि श्रयेस्कर असिे, र् काहीर्ळेा जर 
हािाला लागण्या एर्ढा लहसकागं्रथी रृ्हद्ध नसेल िर शस्त्रहक्रयेने जाघेंिील लहसकागं्रथी काढभन टाकल्या 
नाही िरी चालिील. 

 
प ढे हदलेली योजना अन सरण्यास सोइस्कर अशी आहे. 
 
अ) रो्याची सर्व साधारि प्रकृहि चागंली असेल, िर :  
 
१. रोगाची न किीच स रर्ाि र् लहसकागं्रथी र्ाढलेल्या नसिील : िर एकाच शस्त्रहक्रयेि दोन्ही 

जाधंािंील पृष्ठिागािील लहसकागं्रथी काढभन टाकाव्या र् संपभिव योहनबाह्यिाग छेदन करार्.े जर 
योहनप्रधाि र् योहनकलग हर्काहरि झाली असिील िर हनिल ऊरु र् बाह्यश्रोिीफलक लहसका गं्रथीही 
काढभन टाकिे चागंले. 

 
२. रोगाची न किीच स रर्ाि र् त्या बरोबर लहसकागं्रथी र्ाढलेल्या असल्यास एकाच शस्त्रहक्रयेि 

योहनबाह्यिागछेदन र् लहसकागं्रथीछेदन (lymphadenectomy) करिाि. पि याच बरोबर हनिल ऊरु र् 
बाह्यश्रोहिफलक लहसकागं्रथीही काढभन टाकिे श्रयेस्कर असिे. 

 
जर रोगी शस्त्रहक्रया करण्या लायक असल्यास, एकाच बैठकीि र्र साहंगिल्याप्रमािे सपंभिव 

शस्त्रहक्रया करार्ी, पि त्या िागाला संसगव होऊ नये म्हिभन जाघेंर्रील शस्त्रहक्रया प्रथम करार्ी. 
 
जर रोगी शस्त्रहक्रया करण्या लायक नसेल िर शक्य असल्यास योहनबाह्यिाग कापभन टाकार्ा र् 

नंिर उपशामक रेहडयम हदल्यास थोडा द खःपहरहार होिो. जर जाघेंिील लहसकागं्रथी र्ाढलेल्या असिील 
िर त्या काढभन टाकाव्या. 

 
ब) रो्याची सर्वसाधारि प्रकृहि चागंली नसेल िर :  
 
१. रोगाची न किीच स रर्ाि र् लहसकागं्रथी र्ाढलेल्या नसिील िर फक्ि योहनबाह्यिागछेदन 

करार् ेर् जाघेंच्या लहसका गं्रथीर्र नीट लक्ष ठेर्ार्यास पाहहजे. 
 
२. रोगाची न किीच स रर्ाि पि लहसका गं्रथी र्ाढलेल्या असिील, िर योहन. बाह्यिागछेदन 

करून या रृ्हद्धपार्लेल्या लहसकागं्रथी काढभन टाकाव्या. 
 
३. जर रोग फार र्ाढलेला असेल िर योहनबाह्यिागाच्या कॅन्सरर्र उपशामक असा रेहडयमचा 

उपचार करार्ा. शस्त्रहक्रया करण्यासारखा असेल िर जाघेंिील रृ्हद्ध पार्लेल्या लहसकागं्रथी काढभन 
टाकाव्या. पि जर या लहसकागं्रथी घट ट बसलेल्या असिील िर त्यार्र फक्ि क्ष-हकरिाचंा उपचार 
करार्ा. 
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शस्त्रणक्रया : प ष्ट्कळ र्ळेा एकाच बैठकीि सपंभिव शस्त्रहक्रया (one-stage radical operation) करीि 
नाहीि (र्,े १९५१). कारि रो्याला िेर्ढा िाि सहन होण्यासारखा नसिो. योहनबाह्यिाग र् स्थभलिगोष्ठ 
याचं्या त्र्चे हशर्ायही जाघेंची त्र्चाही काही प्रमािाि काढभन टाकार्यास पाहहजे. कारि हिला रक्िाचा 
प रेसा प रर्ठा न झाल्याम ळे िी सडभन जािे. र्नेे घेिलेला छेद चागंला समाधानकारक आहे. एका बाजभच्या 
अग्र ऊध्र्व श्रोहिफलक कंटकापासभन (anterior superior spine) िो द सऱ्या बाजभकडील कंटाकापयिंि एक 
आडर्ा ज्याचा बहहगोल खालच्या बाजभस आहे असा र्ि वलाकार छेद घेिाि. द सरा छेद दोन्ही अग्रकंटका 
पासभन (anterior spine) हनघभन खालच्या र् आंिल्या बाजभकडे र्कं्षि बधंाच्या आिंील ⅓ िागाच्या जरा 
खाली जाऊन, नंिर एकदम खाली जाऊन कोन करून जाघेंच्या आिंील बाजभकडे र्ळिो र् िेथभन 
स्थभलिगोष्ठाच्या त्र्चेकडे र्ळिो. ही सर्व त्र्चा, योहनबाह्यिाग, जाघेंिील पृष्ठिागार्रील र् खोल 
असिाऱ्या लहसकागं्रथी त्याच प्रमािे बाह्य श्रोहिफलक लहसकागं्रथी हे सर्व एकाच र्ळेी काढभन टाकिाि. 
(आकृहि ४१, ४२). 

 

  
आकृणत ४१ : एकाचर्ळेी, करार्याच्या अमभलाग्र 
योहनबाह्यिाग उच्छेदन करिा घ्यार्याचा छेद. 
त्र्चेचे पहरर्हेष्टि के्षत्र काढभन टाकिाि. 

आकृणत ४२ : आमभलाग्र र्कं्षि लहसका हर्च्छेदना 
करिा घ्यार्याचा दीघव र्ि वलाकार छेद. 

 
लणसका ग्रांथी िेदन : (lymphadencetomy) : ज्या र्ळेी योहनबाह्यिागाचा कॅन्सर शस्त्रहक्रया 

करून काढभन टाकल्यार्र जेव्हा स्र्िंत्रपिे जाघेंिील लहसकागं्रथी काढभन टाकण्याकहरिा शस्त्रहक्रया केली 
जािे त्यार्ळेी हनरहनराळ्या प्रकारचे छेद साहंगिले आहेि. जरी कोित्याही प्रकारे छेद घेिला, िरी सडभ  
नये र् जखम िरून येण्यास र्ळे लागभ नये म्हिभन जाघेंच्या मध्यार्रील लंबाकार त्र्चा काढभन टाकार्ी. 
चागंला छेद म्हिजे अग्र ऊध्र्व कंटकाच्या थोडा प ढे स रू होऊन र्कं्षि बंधाशी (inguinal ligament) 
साधारि ४०° अंशाचा कोन करून, र्रून खालच्या र् आंिील बाजभस जािो. छेद जसा खालच्या बाजभस 
जािो िसा िो हर्िागभन त्याि लंबर्ि वळाकृहि त्र्चा घेरली जाऊन हर्िागलेला छेद एकमेकासं हमळभन िो 
प ढे माडंीच्या आिंील िागाकड जािो. िी त्र्चा र्र उचलभन अहधत्र्चेिील चरबी (subcutaneous fat) र् 
लहसकार्ाहहन्या काढभन टाकिाि. छेदाच्या खालच्या टोंकाशी सस्क्थहशरा (saphenous vein) र्गेळी 
करून, िी हिच्या ऊरु हशरेशी असिाऱ्या साधं्यापयिंि हिच्याशी सलं्न असिाऱ्या लहसकागं्रथीसह िी 
हनराळी करार्ी. त्याचप्रमाि ंऊरु हशराच्या अज बाजभला असिाऱ्या लहसकागं्रथी काढभन टाकाव्या. नंिर 
र्कं्षि बंधाचे आंिील टोंक कापभन ऊरुनालाि असिारी लहसकागं्रथी (क्लॉके्कटची लहसकागं्रथी) काढभन 
टाकार्ी. प ढे बाह्य हियवक कंडराकला (external oblique aponeurosis) र्कं्षि बंधाच्या थोडा र्र पि 
त्याला समािंर असा छेद घेऊन, हियवक आभ्यंिरस्नायभ (internal oblique) कापभन उदरार्रिाबाहेरील 
रक्िर्ाहहन्याचं्या (external iliac vessels) िोर्िालच्या लहसकागं्रथी काढभन टाकिाि. कापलेले स्नायभ 
परि हशर्भन घेिलेला छेद बंद करिाि जखमेि हनचरा व्हार्ा म्हिभन रबराची नहलका ठेर्िाि. त्यारं्र 



 

 

अनुक्रमणिका 

मलमपट टी अशा रीिीने बाधंिाि, की त्र्चेच्या पाळ्या आंिील पेशीजालार्र दाबभन बसर्ल्या जािील. ही 
मलमपट टी चार हदर्स िशीच ठेर्िाि. नंिर रबराची नहलका काढभन टाकभ न, मलम पट टी बदलिाि. 

 
साध्यासाध्यता : योहनबाह्यिागाचा कॅन्सर हा सापेक्षिेने हळ हळ  र्ाढि जािारा रोग आहे, र् जरी 

मभलिभि कॅन्सर फार र्ाढलेला असला, िरी काहीर्ळेा जाघेंिील लहसकागं्रथी हर्काहरि झालेल्या नसिाि. 
ज्यार्ळेी जाघेंिील लहसकागं्रथी हर्काहरि होिाि, त्यार्ळेी कैक महहने रोग त्याच हठकािी मयाहदि 
राहािो, र् प ढे िो श्रोहिफलक लहसका गं्रथीि पसरिो. यार्रून योहनबाह्य िागाचा कॅन्सर हा पभिव बरा 
होिारा रोग आहे. पि द दैर्ाने रोगी औषधोपचाराकहरिा फार उहशराने येि असल्याम ळे र् प ष्ट्कळ रो्यािं 
शल्यहचहकत्सा हििक्या यो्य प्रमािाि केली जाि नसल्याम ळे त्याचा पहरिाम हजिक्या प्रमािाि 
हमळार्यास पाहहजे हििक्या प्रमािाि हमळि नाही. 

 
ज्याि लहसकागं्रथी रृ्हद्ध नाही अशा रो्यािं पाचं र्षें रोग रहहि असिाऱ्याचें सरासरी प्रमाि ६५ 

टके्क असिे र् लहसकागं्रथी रृ्हद्ध असिाऱ्या रो्यािं ५० टके्क असिे. 
 

योणनिा कॅन्सर 
(Carcinoma of the Vagina.) 

 
योहनचा मभलिभि मारक रोग क्वहचिच हदसभन येिो. योहनचा कॅन्सर हा सामान्यिः ग्रीर्चे्या कॅन्सरचा 

अन षंहगक म्हिभन (secondary to) होिो ककर्ा गिाशयाचा कॅन्सर र्ा जराय  उपकागब वद याचं्याम ळे 
दभरान्र्यीने होिो काहीर्ळेा बीजकोश ककर्ा आमाशंयातं्र कॅन्सर योनीच्या पाठीमागील कप्यािभन आिं 
हशरून योनीि रोग होिो िेव्हा योहनच्या मभलिभि कॅन्सरचे हनदान करिाना या इिर हठकािी कॅन्सर नाही हे 
ठरर्ार्यास पाहहजे. 

 
सांप्रास्प्त : योहनची मभलिभि असाध्य अब वदे ही सामान्यिः स्कॅ्वमस कार्मसनोमा असिाि र् कधीकधी 

ॲहडनोकार्मसनोमा असिो. क्वहचि साकोमाटा होिाि, र् िे सामान्यिः म लािं हदसभन येिाि. िे द्राक्षाचं्या 
घडासारखे हदसि असल्याम ळे त्याला “साकोमा बॉहरऑयहडस” (sarcoma botryoides) म्हििाि. 
काही हर्कृहििज्ञाचें म्हििे असे की लहान म लािंील काकोमाटा ही हमश्र अब वदे असभन िी मध्यजनस्िर 
पेशीपासभन (mesodermal cells) हनमाि होिाि. योहनचा मभलिभि मेलॅनोमाही काहीर्ळेा हदसभन येिो. 
हलओमायोसाकोमा हा योहनउपग द पडद्याि (rectovaginal septum) हनमाि होिो. र् िे अंिःत्र्चेि 
र्ाटोळे असे हािाला लागिे. 

 
लक्षिें : याची लक्षिें ग्रीर्चे्या कॅन्सर सारखीच असिाि र् योनी परीक्षिानेच रोगाचे स्थान कळभन 

येिे. म लािं साकोमाम ळे, िो योनीिभन रक्िस्त्रार् होि असलेला द्राक्षाच्या घडासारखा गठ ठा, बाहेर 
हदसण्यापभर्ी हकहििरी आधी योनीिभन येिाऱ्या रक्िहमश्रीि स्त्रार्ाम ळे त्या कडे ध्यान खेचले जािे. 

 
उहशरा हदसभन येिारी लक्षिे ही आजभबाजभचे ऊिक र् इंहद्रये हर्काहरि झाल्याम ळे हनमाि होिाि. 
 
णनदान : सिि बागंडी (pessary) र्ापरल्याम ळे हनमाि झालेला हचरकारी व्रि प ष्ट्कळर्ळेा कॅन्सर 

िासण्याचा संिर् असिो, म्हिभन छेद घेऊन त्याची िपासिी करिे जरुरीचे असिे. 
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गिाशयािंःस्िर अस्थानिेम ळे योहनच्या घ मटाि रक्िस्त्रार्ी घट टसर गाठंी (bleeding indurated 
nodules) काहीर्ळेा हनमाि होिाि र् त्याम ळे कॅन्सर र्ाटण्याचा संिर् असिो. या गाठंींच्या आकाराचे 
माहसक पाळीबरोबर असिारे र् त्याच्या छेदाची सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली केलेली िपासिी यार्रूनं हनदान 
करिा येिे. 

 
यक्ष्माचे व्रि हे क्वहचि हदसभन येिाि, र् िेही ग्रीर्ा र् गिाशयाच्या उपागंाच्या यक्ष्माि हदसभन येिाि. 
 
हफरंगीरोग हा माांसकीलकाच्या (condiylomata) स्र्रुपाि असल्यास सामान्यिः सहज समजभन 

येिो. कारि िो योहनबाह्यिागाकडभन योनीि पसरिो. 
 
योनीच्या दभरान्र्यीने, हर्शषेिः बीजकोश, गिाशयाचा कॅन्सर जराय  ऊपकलाब वद याचेंम ळे रोग 

नाहीना हे ठरर्ार्यास पाहहजे. अंक राब वदजन्य अहधमासं (papilllomatous warts) हे सामान्यिः अनेक 
असिाि. 

 
णिणकत्सा : लहान, पृष्ठिागार्रील हर्कारार्र दाहकमव (cauterization) ककर्ा रेहडयम स या ककर्ा 

“रेडान सीडस्” आंि ठेऊन उपचार करिा येिो. 
 
जर रोग फार र्ाढला असेल िर रेहडयम र् डीप एक्स-रे या दोहोंचाही उपयोग करार्यास पाहहजे. 

दंि हमश्रिाने (Dentalcompound) योनीचा ठसा घेऊन त्यार्रून रेहडयम देिाि. जी मात्रा द्यार्याची िी, 
रोगाने हकिी जागा व्यापली आहे यार्रून ठरर्िाि र् ही मात्रा ६,००० िे ७,००० गमॅ रोएन्टजेन इिकी 
देिाि. या रेहडयम हचहकत्सेनंिर िीन आठर्ड्यानंी ग्रीर्चे्या कॅन्सरर्र देिाि, त्याप्रमािे श्रोिीर्र क्ष-
हकरिाचंा पभिव पहरपाठ (full course) देिाि. 

 
जर कॅन्सर योनीच्या खालच्या िागाि असेल. िर िो योहनबाह्यिागाप्रमािे शस्त्रहक्रयेने कापभन 

टाकिाि र् नंिर जाघेंिील लहसकागं्रथी सपंभिवपिे काढभन टाकिTि. 
 
जर कॅन्सर फार पसरलेला असेल र् त्याचबरोबर बस्स्िही हर्काहरि झाली असेल, िर ग्रीर्चे्या 

कॅन्सरप्रमािे अपभिव ककर्ा सपंभिव सर्ांग हनरसन शस्त्रहक्रया करार्यास पाहहजे. 
 
साध्यासाध्यता : जर रोगाची स रर्ाि असेल िरच. नाहीिर रोग असाध्यच आहे. हचहकत्सेचे 

पहरिामही हििकेसे समाधानकारक नाहीि. कारि एकिर रेहडयमची मात्रा हजिक्या प्रमािाि द्यार्यास 
पाहहजे हििकी मात्रा देिे कठीि जािे, र् जर शस्त्रकक्रयेचा र्ापर केला गेला, िर िो प रेशा प्रमािाि केला 
जाि नाही. 

 
योहनबाह्यिागाच्या कॅन्सरर्र केलेल्या उपचारानंिर पाचं र्षें रोगरहहि असिाऱ्याचे सरासरी 

प्रमाि १५ टके्क असिे. 
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वीजवाणहन्याांिा कॅन्सर 
(Carcinoma of the Fallopian Tube.) 

 
बीज र्ाहहनी फारच क्वहचिर्ळेा मारक रोगाने हर्कारीि होिे. रै्द्यकीय र्ाङ मयाि साधारििः २०० 

पेक्षा ज्यास्ि रो्याचंी नोंद नाही. म बंईच्या टाटा मेमोहरअल हॉस्स्पटल,, की ज्याि मारक रोगार्रच इलाज 
केला जािो, त्या हॉस्स्पटलमध्ये गेल्या बारा र्षांि एकाही रो्याची नोंद नाही. म बंईच्या ककग एडर्डिं 
मेमोहरअल हॉस्स्पटलमध्ये फक्ि दोन रो्याचंी नोंद आहे. 

 
शस्त्रहक्रयेपभर्ी खऱ्या अथाने याचे हनदान केलेच जाि नाही. याची सर्वसामान्य लक्षिे, म्हिजे 

रक्िस्त्रार् ककर्ा पाण्यासारखा होिारा स्त्रार्, उदराि शभलजन्य र्देना, र् श्रोिीि हािाला गाठं लागिे. ही 
गाठं, बीजर्ाहहनी-बीजकोश गठ ठा ककर्ा बीजकोशाचे मारक अब वद धरले जािे. 
 

हा रोग सामान्यिः गं्रहथ–कार्मसनोमा असभन, िो गिाशय, बीजकोश याि पसरिो ककर्ा 
उदरार्रिामधभन जाऊन होिो (transperitoneal implantation) (प्लेट १०६, १०७). 
 

 
प्लेट १०६. बीजवाणहनीच्या कार्धसनोमािा फोटोग्राफ 

 
प्लेट १०७. बीजवाणहनीच्या कार्धसनोमािा सूक्ष्मदशीफोटोग्राफ 

 
ज्याि शस्त्रहक्रया करिा येिे शक्य असेल अशाि सागंगिाशयच्छेदन (Pan hystereelony) करार्.े 

जर शस्त्रहक्रया करिा येिे शक्य नसेल िर उपशामक म्हिभन र्रून क्ष-हकरि द्यार् ेर् गिाशयाि रेहडयम 
ठेर्ार्ा. 
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प्रकरि ३४ वे 
 

मध्यजनस्तर णमश्र अबुशदे 
(Mesodermal Mixed Tumours.) 

 
स्त्री जनन मागाची मध्यजनस्िर हमश्र अब वदें ही म ख्यिः केर्ळ गिाशयाचे शरीर, गिाशय ग्रीर्ा 

ककर्ा योहन याचं्या श्लेष्ट्मल कलेपासभन हनमाि होिाि. बीजर्ाहहनी ककर्ा बीजकोश याचं्या मध्यजनस्िर 
अब वदाचंी नोंद अगदी क्वहचि हदसभन येिे. त्यानंा हमश्र अब वदें म्हिण्याचे कारि, िी ज्या हठकािी हदसभन 
येिाि. त्या हठकािाला अस्थानी असे ऊिक (heterotopic tissue) त्या अब वदािं हदसभन येिाि, जरी 
रेहखि स्नायभ, अरेहखि स्नायभ, उपास्स्थ, र्सा ऊिक ककर्ा लहसकाि ऊिक या सारखे हर्हर्ध ऊिक 
हदसभन येि असले िरी ही अब वदे एकत्र्चीय उदिर्ी (monodermal in origin) होि आहि त्याचंा 
हर्हर्धधाि ज अब वदाशंी (teratoma) गोंधळ होिा कामा नये. त्याचें उगमस्थान, डोळ्यानंा हदसिारे स्र्रूप, 
ऊिकीय रचना, ककर्ा सभहचि केलेले ऊिकजनन यार्रून त्यानंा हनरहनराळी नार् े हदली गेली आहेि. 
ग च्छाि साकोमा (botryoid sarcoma), उपास्स्थ साकोमा, रेखीस्नायभ साकोमा (rhabdomyosarcoma), 
कार्मसनोसाकोमा र्गैरे. 

 
वयपरत्वे प्रमाि : जरी मध्यजनस्िर हमश्र अब वदें सर्व र्याि होि असली, िरी योहन र् 

योहनबाह्यिाग अब वदें ही हशशभि हदसभन येिाि, आहि गिाशयाच्या शहरराची अब वदे आिवर्हनर्ृत्तीनंिर हदसभन 
येिाि. गिाशयग्रीर्चेी अब वदें जर्ळजर्ळ सर्व र्य गटाि हदसभन येिाि. 

 
गुच्िाभ साकोमा 

(Botryoid sarcoma) 
 
हे नार्, फ्फानेन स्टाल (Pfannenstal, १८९२) याने स चहर्ले िे पॉहलफॉइड अब वदाच्या गठ ठ्याचे 

द्राक्षाच्या घडाशी, डोळ्याना हदसिाऱ्या साम्यार्रून हदले गेले. टेलर (१९५८) याच्या ४० रो्याचं्या 
साखंळीि, ७ ग च्छाि अब वदें, ३ र्षें र्याच्या म लीि योनीि होिी, ४ गै्रर् (cervical) होिी, एक साि 
महहन्याच्या बालकाि आहि प्रत्येकी एक, २०, ३८ आहि ४८ र्याच्या हस्त्रयािं होिे. ६५ र्षें र्याच्या स्त्रीि 
एक काहयक अब वद (corporeal tumour) होिे. (प्लेट १०८) 
 

 
प्लेट १०८. द्राक्षसदृश पुांज (masses) दशशणविाऱ्या योणनच्या गुच्िाभ कार्धसनोमािा फोटोग्राफ 



 

 

अनुक्रमणिका 

हशशभि, याचे हनहिि उगमस्थान दाखहर्िे फार कठीि असिे, कारि गिाशयग्रीर्ा रृ्हद्ध (cervical 
growths) योहन िरून काढिाि. जरी गिाशयग्रीर्ा ककर्ा योहनच्या अब वदाचे ऊिकीयस्र्रूप ग च्छाि 
रृ्हद्धसारखे असले, िरी काहयक मध्यजनस्िर हमश्र अब वदें क्वहचिच ग च्छाि स्र्रूपी असिाि. 

 
ऊतकणवज्ञान (Histology) : ही द्राक्षाि अब वदें, भ् रूिीयपेशींच्या प जंक्या र्र हमक्सोसाकोमा 

(myxsarcoma) दशवहर्िाि. त्याि उपास्स्थ आहि/ककर्ा रेहखि स्नायभ िंिभसारखे अस्थानी ऊिक 
(heterotopic tissue) असिाि. 

 
लक्षिें : हशशभिं योनीिभन रक्िस्त्रार् होिो र् त्या बरोबर काहीर्ळेा पभय क्ि स्त्रार् असिो ककर्ा नसिो. 

योहनबाह्य िागापासभन डोकार्िारी द्राक्षसदृश्य रृ्हद्ध (graphelike growth) ही रै्हशष्ट्ट्यपभिव होय, परंि  हे 
लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे की सर्व द्राक्ष-सदृश अब वदे ही मध्यजनस्िर हमश्र अब वदें नसिाि, िशी सर्व 
मध्यजनस्िर हमश्र अब वदे ही द्राक्ष-सदृश्य स्र्रूपी असिाि असे नाही. 

 
कार्धसनोसाकोंमा 

 
एकाच अब वदाि कार्मसनोमा र् साकोमा असिे, याला प ष्ट्कळर्ळेा कार्मसनोसाकोमा म्हटले जािे. 

साकोमा आहि कार्मसनोमा दोन्हीही असिारी अब वदे िीन गटाि हर्िागिाि. १. संघट टन अब वद (collision 
tumoue) : अलग साकोमा आहि कार्मसनोमा याचं्या सयंोगानंिर होिारे संहमश्रि. हे दोन हिन्न द दवमिेचे 
फक्ि हमसळिे असिे. २. सस्म्मलन अब वद (combination tumour) : याि कार्मसनोमाच्या पंजराि 
(stroma) साकोमाजन्य पहरर्िवन होिे. ३. रचना अब वद (composition tumour) : एकाच रृ्हद्धि उपकला 
आहि सधंानक ऊिक या दोहोंचेही द दवमिेि रूपािंर होिे, हे रचना अब वद होय. िथाहप नोव्हाकचे म्हििे 
असे की ‘सस्म्मलन’ आहि ‘रचना’ अब वदाि िेद करिे व्यथव होय. 

 
“संघट टन” अब वद : बाटवहसक आहि इिर (Bartsich et al १९६७) यानी ३२ रो्याचें कसहार्लोकन 

केले आहि गिाशयाच्या सर्व प्रकारच्या द दवम अब वदाि याचे २·०४ टके्क प्रमाि असल्याचे नमभद केले. 
 
गिाशयान्िःस्िराचा कार्मसनोमा आहि िािंर्ाब वदािील साकोमाजन्य पहरर्िवन, याचें सहअस्स्ित्र् हे 

“संघट टन” अब वदाचे उदाहरि होय. अशा अब वदाचा सयं स्क्िि आर्मसनोमा आहि साकोमा अशी दोन्हीही 
रृ्हद्ध के्षत्रें हदसभन येिाि परंि  हे दोन्हींही एकमेकापंासभन स्र्िंत्र दाखहर्िा येिाि. 

 
“सस्म्मलन” अब वद : टेलरच्या (१९५८) ४० अब वदाचं्या साखळीि १७ रोगी कार्मसनोमा आहि 

साकोमाच्या संहमश्रिाचे होिे, ५ गिाशयग्रीर्ीय आहि १२ काहयक स्थानीय होिे. संपभिव अब वदािर साकोमा 
आहि कार्मसनोमाचे संहमश्रि असिे, हे खरे “संस्म्मलन” अब िंद होय. साकोमा हशर्ाय, उपास्स्थ ककर्ा रेखी 
स्नायभ या सारखे अस्थानी ऊिकही हदसभन येिाि. कार्मसनोमा हा गिाशयान्िःस्िर गंहथकार्मसनोमा असिो 
(प्लेट १०९). 
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प्लेट १०९. गभाशयािा कार्धसनोमाकोमा (अल्वपवधशकािाली णदसिारा) (Courtesy : Miss N. D. Motashaw, 

Bombay). 
 
लक्षिे : प ष्ट्कळसे रोगी आिवर्हनर्हृत्तनंिरच ५० र्षांर्रील र्याचे असिाि. यािंील प ष्ट्कळाि 

आिवर्हनर्ृहत्त होण्याकरिा म्हिभन रंटगन (Roentgen) ककर्ा रेहडयम हचहकत्सा हदलेली असिे. हकरिन 
(irradiation) आहि अब वद हनमाि होिे याि १० ककर्ा त्याही पेक्षा ज्यास्ि र्षांचा काल जािो. 

 
आख रिानंिर िंि गं्रहथअब वदजन्य (fibroadenomatous) ककर्ा गं्रहथस्नाय ब वदजन्य 

(adenomyomatous) पॉहलपस् परि होिे हे हमश्र मध्यजनस्िर अब वदाच्या हर्कासाचे द्योिक होय. 
 
अहनयहमि आिवर् हनर्ृत्तोिर रक्िस्त्रार् आहि योनीिभन होिारा स्त्रार् आहि हा प ष्ट्कळर्ळेा पभय क्ि 

असिो–ही नेहमीची लक्षिे असिाि. 
 
गिाशयाच्या अग्र ककर्ा पि कििीपासभन हनघालेली आहि गिाशय ग्रीर्िे ककर्ा योनीि असलेली 

पहरगहलि पॉहलपािजन्य रृ्हद्ध (necrotic polypoidal growth) हदसभन येिे. 
 
मध्यजनस्तर णमश्र अबुशदाांिे णवके्षपि (Metastases of Mesodermal nmixed Tumours) : योहन 

आहि श्रोहि याि परि परि होिे हे प ष्ट्कळ र्ळेा हदसभन येिे, परंि  प ष्ट्कळर्ळेा रृ्हद्धचा प्रसार उदराकडे 
होिो. दभरस्थ इंहद्रयाि रक्िजन्य हर्के्षपि होिे. याची स्थाने म्हिजे फ फ्फ स, यकृि, मेंदभ, डोळ्याची 
पापिी, छािीची किि आहि कहटस्नायभ. 

 
हद्विीयक हनके्षपाचे (secondary deposits) ऊिकीय स्र्रूप िाहकि न करिा येण्यासारखे 

(unpreditable) असिे. िे मभळ रृ्हद्ध सारखेच असेल ककर्ा हद्विीयक हनके्षप हे पभिवपिे साकोमा ककर्ा 
कार्मसनोमाचे असिील. 

 
साध्यासाध्यता : मध्यजनस्िर हमश्र अब वदें ही द दवम असिाि आहि रोगी थोड्याच हदर्साि मतृ्यभ 

पार्िो. टेलरच्या (१९५८) ४० रो्याचं्या साखंळीि, २५ रोगी हचहकत्सेनंिर ४ र्षांच्या आि मृत्यभ पार्ले, ९ 
हचहकत्सेनंिर २ र्षांचे आंि मृत्यभ पार्ले. आहि ४ चार र्षें ककर्ा त्यापेक्षा ज्यास्ि काल जगले 
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णिणकत्सा : शस्त्रहक्रयापभर्व अंिःगिाशयग हा रेहडयम, साधारि ५००० हम. गॅ्रम िास द्यार्यास 
पाहहजे, आहि त्यानंिर संपभिव गिाशयोच्छेदन करार्.े ज्या रो्याि शस्त्रहक्रयेचे र्ळेी स्थाहनक प्रसार हदसभन 
येिो अशािं शस्त्रहक्रयेनंिर गहन क्ष-हकरिाचंा (deep X-rays) पभिवपाठ द्यार्ा. 
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प्रकरि ३५ वे 
 

जरायु कार्धसनोमा 
(Choriocarcinoma) 

 
जराय कार्मसनोमा ही भ् रुिजन्य द दवमिा होय आहि भ् रूि जरायभंच्या अर्शषेापंासभन हनमाि होिे. 

आहि त्याम ळे िी गं्रहथकार्मसनोमा आहि साकोमा या गिाशयाच्या ऊिकाच्या द दवमिे पासभन हनराळी ठरिे. 
ही हर्कृहि नेहमीचा सगिविेनंिर होिे. ५० टके्क रो्यािं हाइडॅहटडीफामव मोल असिो र् उरलेल्या ५० टके्क 
रो्यािं गिवपाि ककर्ा पभिव मासाचंी सगिविा असिे. 

 
पािमात्य देशाि जराय कार्मसनोमा क्वहचि हदसभन येिो, परंि  पभरे्स मात्र िसे नाही. हेर  हटग 

(१९५०) याने अमेहरकेि ४०,००० सगिविेि एक रोगी असे प्रमाि हदले. चॅन (१९६२) याने हाँगकाँग मध्ये 
१३२१ रु्िालयािील प्रसभिीि एक असे प्रमाि हदले. अकोस्टा-हससान (१९६२) हफहलपाइन मध्ये १३८२ 
सगिविेि एक रोगी असे प्रमाि हदले. कसगापभरचे टो (१९६४) याने ५,००० प्रसभिीि एक रोगी असे प्रमाि 
हदले. िारिाचे िास्कररार् र् शटे टी (१९६२) यानंी २,९५८ सगिविेि एक रोगी असे प्रमाि हदले. या 
आकड्यार्रून जराय  कार्मसनोमा हा पहिम देशापेंक्षा पभर्व देशािं ज्यास्ि प्रमािाि असल्याचे हदसभन येिे. 

 
हेतु 

 
हेतु : एहशयामध्ये जराय  कार्मसनोमा आहि हाइडॅहटहडफॉम मोल याचं्या अभ्यासाकरिा आखलेली 

व्यापक संय क्ि योजना, कसगापभरमध्ये कायवन्र्यीि आिली गेली, हिच्याि जराय  कार्मसनोमा आहि 
िौगोहलक, जािीय ककर्ा सासं्कृहिक कारिे यािील कायवकारििार् प्रस्थाहपि करिा आला नाही. िथाहप, 
टो म्हििो की कसगापभरमधील हचनी, मलेशीयन र् कहदी या िीन जािीय र्गाि कहदी हस्त्रयामंात्र जराय जन्य 
द दवमिेपासभन असाधारिपिे मोकळ्या होत्या. 

 
अंगभरी मोल (Vesicular mole), गिवपाि ककर्ा पभिव-मासाचंी सगिविा यानंिर झालेल्या 

जराय कार्मसनोमाचे प्रमाि प ढे हदलेल्या िक्त्या प्रमािे प्रहसद्ध झालेल्या हनरहनराळ्या साखंळीि फार 
िफार्ि असल्याचे हदसभन येिे. 

 
 नोव्हाक आहि 

सीह (७४ रोगी) 
अ. हससान 
(७० रोगी) 

िास्कररार् आहि 
शटे टी (२७ रोगी) 

ॲलन ब् र  य ज 
(२७ रोगी) 

अंगभरी मोल ६२·८५ टके्क ३९·२ टके्क ४०·७५ टके्क ३३·३ टके्क 
गिवपाि २४·२८ टके्क ३७·८ टके्क ४०·७५ टके्क ३३·३ टके्क 
पभिव-मासाचीसगिविा १०·० टके्क २३·० टके्क १८·० टके्क १६·६ टके्क 
सगिविेचे स्र्रूप     
ज्ञाि नाहीं — — — १६·८ टके्क 
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अकाँस्टा हससॉनच्या म्हिण्याप्रमािे पभरे्कडील देशाि मोलय क्ि सगिविेचे असिारे ज्यास्ि प्रमाि 
हे सदोष बीज द्रव्याम ळे (germ plasma) अंक राच्या होिाऱ्या हर्कृि हर्कासाम ळे होय. 

 
मोलय क्ि सगिविा, गिवपाि ककर्ा पभिव-मासाचंी सगिविा यानंिर होिाऱ्या जराय कार्मसनोमाच्या 

प्रमािाची आंकडेर्ार माहहिी ही फक्ि लाक्षहिक प राव्यार्रच आधाहरि आहे. ज्या अथी सर्िं पडभन गेलेले 
अंडािभ आहि अपरा याचंी हनत्यकमव म्हिभन अगदी बारकाईने िपासिी केली जाि नसल्याम ळे, यो्यप्रकारे 
हर्काहसि झालेल्या जरायं  अंक राि, जराय जन्य द दवमिा कधी होण्याची शक्यिा आहे का याबद्दल प्रश्न 
आहे. हे ज्ञाि आहे की, क्वहचि र्ळेा अपराचा लहान िागाि अंग री पहरर्िवन (vesicular change) होिे, 
पि त्याचा प ष्ट्कळसा मोठा िाग शारीहरकदृष्ट्ट्या आहि शरीरहक्रयात्मकदृष्ट्ट्या इिका अहर्कृि असिो की 
सगिविा पभिव मासापं्रि जाऊन अहर्कृि बालकाचा जन्म होिो. जर सर्व पडलेले अण्डािभ आहि अपरा याचंी 
प ष्ट्कळ कालार्धीिर अगदी बारकाईने िपासिी केली िर त्यािील काहीि, काही प्रमािाि िरी अंगभरी 
पहरर्िवन झाल्याची शक्यिा नसेल का? मगच, ज्या जराय  अंक रािं आधीच अंगभरी पहरर्िवन झालेले आहे, 
अशािं, अंक राि जराय कार्मसनोमा झाल्याचे हसद्ध करिा येि शक्य आहे. 

 
आधीची गिवधारिा आहि लक्षिाचंा प्रारंि यामधील काल (Interval between Previous 

conception and onset of symptoms). प ष्ट्कळशा रो्यािं, गिवधारिेचा शरे्ट आहि लक्षिें हदसार्यास 
लागिे या मधील काल हा साधारि एक महहना िे एक र्षव इिका असिो. िथापी, हा काल कमी अहधक 
असिो, आहि िो हकत्येक र्षाचाही असेल. अशा रो्यािं मधला न समजभन आलेला गिवपाि ध्यानाि 
ठेर्ार्यास पाहहजे. 

 
सांप्रास्प्त 

 
सांप्रास्प्त : ईकर्ग याने १९१० मध्ये जराय  अब वदाचें त्याचं्या ऊिकीय स्र्रुपा र्रून प ढील प्रमािे 

र्गीकरि केले : १. हर्नाशी-जराय -गं्रर्थयब वद (chorioadenoma destruens) ककर्ा द दवम मोल; २. 
जराय उपकलाब दव (chorionepithe lioma) ककर्ा जराय  कार्मसनोमा; आहि ३. संपेशी 
गिाशयान्िःस्िरशोफ (syncytial endometritis) हरहटग आहि शले्डन यानी आिखी एकाची िर घािली. 
त्यानंी त्याला जराय उपकलाब वद स्र्स्थाने (chorioadenoma in situ) असे नार् हदले. प ष्ट्कळ 
हर्कृहििज्ञाचं्या मिाने संपेशी गिाशयान्िःस्िर शोफ र् जराय उपकलाब वद स्र्स्थाने हे खऱ्या अथाने द दवम 
प्रकार नव्हेिच. कारि या प्रकाराि, गिाशयस्नायभस्िराि स रर्ािीच्या अहर्कृि बीजपोषकाचे (normal 
trophoblast) शरीरहक्रयात्मक आक्रमि होिे. 

 
णवनाशी जरायुग्रांणथ अबुशद : कापलेल्या छेदाि, एक ककर्ा अनेक रक्िस्त्रार्ी स्पंजी ऊिकाचे प ंज, 

गिाशयाच्या पोकळी पासभन गिाशयस्नायभस्िराि हशरलेले हदसिाि. प जं स्नायभला िेदभन जािो आहि 
उदरािंरर्षे्टनाकडील पृष्टिाग र्धेभन बाहेरपडिाना ककर्ा रंुदबंधाि हशरिाना हदसिो. प ष्ट्कळर्ळेा 
र्धेनस्थान रक्ि गाठीने बंद होिे. अशा रक्िस्त्रार्ी गाठी, न सत्या दृष्टी परीके्षने, जराय  कार्मसनोमापासभन 
हनराळे दाखहर्िा येि नाहीि. कारि द दवम मोल मध्ये फारच थोडा अंगभर–सदृश ऊिक दृशमान असिो. 
(प्लेट ११०). 
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प्लेट ११०. णवनाशी जरायुग्रांथ्यबुशदािा नमुना (Courtesy : Dr. Bhaskar Roa, Madurai) 

 
ऊतक णवज्ञान : द दवममोलाच्या अंक राचें सभक्ष्मदशी स्र्रूप हे अन-आक्रमक मोलाच्या 

अंक रासंारखेच असिे. प ष्ट्कळसे अंक र हे फ गलेले असिाि. पंजर (stroma) हा शोथय क्ि असभन, त्याि 
इिःस्ििः हर्ख रलेल्या पेशी असिाि आहि रक्िर्ाहहन्या या त्याचं्या अिार्ानेच िळपिाि. फ गलेले अंक र 
हे सहक्रयिेने रृ्हद्धपार्िारे संपेशी पेशीद्रव्याचे समभह आहि लँग हॅनच्या पेशी यानी अच्छाहदलेले असिाि. 
काही हठकािी गिाशय हशरानालाि (uterine sinuses) अंक राचें अंिरिरि होिे. (प्लेट १११). 
 

 
प्लेट १११. णवनाशी जरायुग्रांथ्यबुशदािा सूक्ष्मदशी फोटोग्राफ (Courtesy : Dr. Bhaskar Roa, Madurai) 

 
जरायुकार्धसनोमा : गिाशय नेहमीच्या आकाराचा असिो ककर्ा त्याचा आकार र्ाढलेला असेल. 

कापल्यास, रक्िस्त्रार्ीप जंाचें, गिाशयस्नायभस्िराि आक्रमि होि असिाना हदसिे. गिाशयस्नाय स्िराि 
इिर हर्ख रलेल्या रक्िस्त्रार्ी गाठंी हदसभन येिाि. रक्िस्त्रार्ी गाठं आहि िोर्िालचे गिाशय स्नायभ याि 
स्पष्ट अशी सीमा रेषा हदसभन येि नाही. क्वहचि, अर्सीरसी असिारी गाठं फ टिे आहि उदरािंर्षे्टन ग हेि 
ककर्ा रंुद बंधाि रक्िस्त्रार् होिो. काही रो्यािं, गिाशय ग हेि गाठंीचा कोििाच प रार्ा नसिो, अब वद 
गिाशय कििीिच असिे. अशा रो्याचे हनदान करण्याकरिा कापभन टाकलेल्या गिाशयाच्या फाकी 
करार्यास पाहहजेि. (प्लेट ११२, ११३). 
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प्लेट ११२. गभाशयाच्या शणरराच्या जरायुकार्धसनोमािा फोटोग्राफ 

 
प्लेट ११३. गभाशयाच्या शणरराच्या जरायुकार्धसनोमािा फोटोग्राफ 

 
ऊतक णवज्ञान : बीजपोषक पेशी, संपेशी प जं, त्याच प्रमािे लँगहॅनच्या पेशी याचें स्िंि 

गिाशयस्नायभस्िराि अहनयहमि प्रकारे प ढे प ढे जाि असलेले हदसभन येिाि. त्याचेम ळे स्नायभ ऊिकाचा 
नाश होिो. या बीजपोषक पेशींच्या अंिरिरिाि आहि त्याचं्या आजभबाजभस, रक्िर्ाहहन्या फ टल्याम ळे रक्ि 
स्त्रार्ी िाग हदसभन येिाि, जराय कार्मसनोमाि चागंल्या, प्रकारे बनलेले जराय  अंक र कधीच हदसभन येि 
नाहीि. नोव्हाक स्पष्ट म्हििो की चागंला अंक र साचंा (Villus pattern) असल्यास िो जराय कार्मसनोमाचे 
हनदान करण्यास राजी नसिो. (प्लेट ११४, ११५). 
 

 
प्लेट ११४. जरायुकार्धसनोमािा सूक्ष्मदशीफोटोग्राफ 
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प्लेट ११५. जरायुकार्धसनोमािा सूक्ष्मदशीफोटोग्राफ (बृहत वधशक) 

 
जराय कार्मसनोमाचे हनदान हे संपभिव नम ना, गिाशयान्िःस्िर ककर्ा कापलेली गाठं याचं्या ऊिकीय 

परीके्षने हनहिि करिाि, आहि त्याच बरोबर सीरम ककर्ा मभत्राि जराय  जननगं्रथीपोषी हदसभन येिे आहि 
छािीच्या क्ष-हकरि फोटोने करिाि. 

 
सांपेशी गभाशयान्तस्तरशाफ (Syncytial Endometritis) : ही सगिविापि हर्कृहि असभन, त्याि 

अपरा स्थानाच्या खाली बीजपोषक घटक अर्यर्ाने गिाशयस्नायभस्िराचे आक्रमि केले जािे. अशा िऱ्हेचे 
आक्रमि हे हाइडॅहटडीफॉमव मोलमध्ये काहीर्ळेा फार प्रमािाि असिे. याि सदाहशोफजन्य प्रहिहक्रयेम ळे 
त्याला सपेंशी गिाशयान्िःस्िरशोफ हे नार् यथाथव होय. अहर्कृि बीजपोषक आक्रमि आहि 
जराय कार्मसनोमा या मधील फरक दशवहर्िारे दोन महत्र्ाचे म दे्द म्हिजे (१) संपेशी गिाशयान्िःस्िरशोफाि 
होिारे पेशींचे आक्रमि हे ऊिक आर्काशामधभन (along the tissue spaces) एकाकी (singly) होिे, 
आहि (२) गिाशयस्नाय स्िराि संलायी (lytic) ककर्ा हर्ध्र्संक हक्रया नसिे. संपेशी 
गिाशयान्िःस्िरशोफाि आक्रमक पेशी िीव्रिेने आहि स्पष्टपिे रंग घेिाि. आहि त्याचप्रमािे पेशी 
िोर्िालचे स्नायभही. जराय कार्मसनोमाि बीजपोषक पेशींचे प जं गिाशयस्िराि आक्रमि करिाि आहि 
त्याम ळे पहरगलन आहि रक्िस्त्रार् असलेले िाग हनमाि होिाि. स्र्िः पेशी अहर्कसनी पहरर्िवने 
(anaplastic changes) दशवहर्िाि. 

 
गभाशयाच्या बाहेर होिारा प्रसार : जराय कार्मसनोमाचा हर्शषे म्हिजे िो रक्िर्ाहहन्यारं्र आक्रमि 

करिो. त्याम ळे गिाशयाबाहेर होिारा प्रसार हा हशरामधभन आहि हशरा अंिःशल्यार्ाटे (venous emboli) 
होिो. श्रोहि हशरा र्ाटे होिाऱ्या प्रसाराम ळे योहनबाह्यिाग र् योहन या हठकािी हर्के्षप (metastases) 
होिाि. 

 
फ प्फ साि होिारे हबके्षप हे हशरा अंिःशल्यार्ाटे होिाि. फ प्फ साि होिारे हर्के्षप हे सामान्यिः 

दोन्ही बाजभकडे असभन िे प ष्ट्कळ र् पृथक पृथक असिाि. गाठंी पहरगि (circumscribed) असभन त्या दोन 
ककर्ा जास्ि सेंहटहमटर व्यासाच्या असिाि. फ प्फ साच्या उपहरस्थ िागाि असिाऱ्या गाठंीम ळे 
फ प्फ सार्रिाि रक्िस्त्रार् होण्याची शक्यिा असिे. काही रो्याि सर्व फ प्फ सार्र पत्रीसदृश हनके्षप (flaky 
deposits) असिाि आहि गाठंी हदसभन येि नाहीि. (प्लेट ११६). 
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प्लेट ११६. फुफ्फुसातील णितीयकणनके्षप (secondaries) 

 
फ प्फ सापासभन हनघालेल्या अब वद अंिःशल्याम ळे (tumour emboli) अंिरंगाि हर्के्षप (visceral 

metastases) हनमाि होिाि. मेंदभिील हद्विीयक हनके्षप (secondary deposits) हे अर्-प्रान्िस्था (sub-
cortical) असिाि ककर्ा खोल असिाि. हे हनके्षप प्रमस्स्िष्ट्क ककर्ा अन मस्स्िष्ट्क (cerebellum) याि 
असिाि. रक्िर्ाहहन्यािं अब वद पेशी हशरल्याम ळे प्रमहहिष्ट्क रक्िस्त्रार् (cerebral haemorrhage) होिो. 
रृ्क्क, प्लीहा ककर्ा इिर स्थानें या हठकािी हनके्षप होण्याची शक्यिा असिे. 

 
पाकव  आहि लीज (१९५०) यानंी जराय कार्मसनोमाच्या ५१६ रो्याचें कसहार्लोकन केले, आहि 

प ढील स्थानंी हद्विीयक हर्के्षप असल्याचे नमभद केले. फ प्फ से, ९३·८ टके्क; योहन ४३·८ टके्क; मेंदभ २८·१ टके्क; 
रृ्क्क, २५ टके्क; आहि बीजकोश २१·९ टके्क. 

 
नोव्हाक आहि सीह (१९५४) याचं्या ७४ रो्याचं्या साखळीि, हर्के्षप हे फ प्फ साि ११ रो्यािं, 

योनीि १२ रो्यािं, मेंदभि ११ रो्यािं, यकृिाि, ७ रो्यािं आहि रृ्क्काि ५ रो्याि होिे. 
 
अॅलन ब् र  यभच्या २७ रो्याचं्या साखंळीि, १४ रो्याचंी शर्परीक्षा केली, आहि ९ रो्यािं फ प्फ स 

हर्के्षप हदसभन आले, १७ रो्यािं योहन हर्के्षप आहि ४ रो्यािं प्रमस्स्िष्ट्क हर्के्षप होिे. एका हजर्िं रो्याि 
योहन हर्के्षप होिे. या साखंळीि योहन हर्के्षपाचे प्रमाि हे ५० टक्क्यापेंक्षा ज्यास्ि होिे. 

 
बीजवाणहनी आणि बीजकोश याांिा मूलभूत जरायुकार्धसनोमा : अस्थानी सगिविेच्या (ectopic 

pregnancy) स्थानी झालेल्या जराय कार्मसनोम्याच्या काही क्वहचि रो्याचंी नोंद हमळिे. मादेन 
(Madden) याने बीजर्ाहहनीिील जराय कार्मसनोम्याच्या एका रो्याची माहहिी १९५० साली प्रहसद्ध केली. 
बीजकोशाि फारच क्वहचि होिो, कारि बीजर्ाहहनीिील अस्थानी सगिविेपेक्षा अस्थानी बीज कोश 
सगिविा ही फार कमी प्रमािाि असिे. 

 
बीजकोशीय पणरवतशनें : (Ovarian Changes) : काहीि बीजकोश सद्रर्गं्रहथय क्ि (cystic) 

असिाि. परंि  सर्व रो्यािं नसिाि. जराय कार्मसनोमा पेक्षा हा डॅहटहडफॉमव मोलमध्ये सद्रर्गं्रहथज पहरर्िवने 
ज्यास्ि प्रमािाि असिाि. या सद्रर्गं्रहथ प ष्ट्कळ हनरहनराळ्या आकाराच्या आहि दोन्ही बाजभकडे असिाि. 
या सद्रर्गं्रहथ पािळ कििीच्या असभन आंिील बाजभस आंिर र्षे्टन पेशींचे (theca interna cells) ककर्ा 
दािेदार पेशींचे (granuloza cells) आर्रि असिे. य गं्रथीिील द्रर् स्र्च्छ असभन प ष्ट्कळ र्ळेा त्याि 
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जननगं्रहथपोषी (gonadotrophins) असिाि. ही बीजकोशीय पहरर्िवनें संचारी जराय  जननगं्रथीपोषीच्य 
उद्दीपनाम ळे होिाि. 

 
लक्षिे : प ष्ट्कळशा रो्यािं, मोल बाहेर पडल्यानंिर, गिवपािानंिर ककर्ा पभिव मासाचं्या प्रसर्ानंिर 

अहि अहनयहमि असा रक्िस्त्रार् होिच राहािो. 
 
अनािवर् हे सामान्यिः च कीने आिखी एक सगििंिा समजली जािे, परंि  जेफकोट (Geffcoate) 

(१९६२) म्हििो की हाइडॅहटहडफॉमव मोल नंिर, लक्षि म्हिभन अनािवर्ाकडे िीिीनेच पहार्यास पाहहजे. हे 
होिारे अनािवर्, जरायभ जननगं्रहथपेाषीम ळे बीजप्रसर्ाचे दमन झाल्याम ळे असार्.े 

 
जेव्हा, पभर्ीचे ज्ञाि गििंधारिा, आहि जराय कार्मसनोमा हनमाि होिे याि प ष्ट्कळ महहन्याचंा ककर्ा 

र्षांचा काल जािो, िेव्हा, या दीघव कालाि न समजभन आलेल्या गिवपािाची शक्यिा ध्यानाि घ्यार्यास 
पाहहजे. आिवर्हनर्ृहत्तनंिर काही कालानेही जराय  कॉर्मसनोमा होण्याची शक्यिा असिे. पाकव  आहि लीज 
(१९५०) यानंी आपल्या ५१६ रो्याचं्या कसहार्लोकनाि आिवर्हनर्ृत्तीनंिर झालेल्या जराय कार्मसनोम्याच्या 
हकिीिरी रो्याचंी माहहिी हदली आहे. 

 
जेव्हा सगिाि असिाना जराय उपकालाब वद (chorionepithelioma) हनमाि होिे, िेव्हा 

अहनयहमि रक्िस्त्रार् असिो, परंि  प्रसभहि होईपयिंि, िे ध्यानािही येि नाही. प्रसभिीनंिर अहनयहमि ककर्ा 
सिि रक्िस्त्रार् होि राहािो ककर्ा कालाकालाने जोराि रक्िस्त्रार् होिो. 

 
साधारि एक िृिीयाशं रो्यािं, गिाशयामधभन द गिंधीय क्ि स्त्रार् होिो आहि अहनयहमि ज्र्र 

असिो. प ष्ट्कळशा रो्यािं र्र्मधष्ट्िभ पंड िा असिे. 
 
काही रो्यािं हद्विीयक हर्के्षपाचंी लक्षिे ज्यास्ि स्पष्ट असिाि. फ प्फ सीय हर्के्षपाम ळे, कास 

(cough), छािीि र्देना आहि रक्िहनष्ठीर्न (haemoptysis) ही लक्षिे असिाि, आहि ही लक्षिे च कीने 
फ प्फ सयक्ष्मा (pulmonary tuberculosis) ककर्ा श्वासर्ाहहन्या हर्स्फार (bronchiectasis) याचंी 
र्ाटण्याची शक्यिा असिे. मेंद  हर्के्षपाचे अपसन्यास (apoplexy) ककर्ा मस्स्िष्ट्क अबभवद म्हिभन हनदान केले 
जािे आहि फक्ि मरिोत्तर परीके्षनेच त्याचे यो्य हनदान होिे. 

 
अंिःउदरीय हर्के्षपिाम ळे िीव्र उदरशभल (acute abdomen) होण्याचा संिर् असिो आहि हे 

होण्याचे कारि म्हिजे यकृि, प्लीहा, रृ्क्क, आंत्र ककर्ा र्पा omentum) याि असिाऱ्या हद्विीयक 
आरोपिाम ळे (secondary implantation) होिारा रक्िस्त्रार्. 

 
योहनबाह्यिागाचे ककर्ा योनीचे हठकािी असिारे हर्के्षप हे गडद रक्िस्त्रार्ी जािंळट रंगाच्या 

गाठंीर्जा हदसिाि. यागाठी योहनद्वाराच्या अग्रपाश्वव िागाचे हठकािी असिाि. या योहनबाह्यिाग ककर्ा 
योहन गाठंीच्या पहरगलनाम ळे (necrosis) फार प्रमािाि रक्िस्त्रार् होिो. योहनद्वाराचे हठकािी असिारी 
रक्िस्त्रार्ी गाठं ही गिाशयाच्या जराय कार्मसनोमाची लाक्षहिक हनदानकारी होय. 
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बाह्य णिन्हें 
 
बाह्य णिन्हें : (Physical signs) : योहनगि परीके्षने, गिाशय हा नेहमीच्या आकाराचा ककर्ा रृ्हद्ध 

पार्लेला असा हािाला लागिो. गिाशयाचा पृष्ठिाग हा सर्व साधारिपिे ग ळग ळीि असिो. जर एका 
ककर्ा दोन्ही बीजकोशाि ल्यभहटन सद्रर्गं्रथी हािाला लागल्या िर िे जराय कार्मसनोमाच्या हनदानाचे चागंले 
सभचक होय. ज्याि रोग फार र्ाढलेला असिो अशा रो्यािं गिाशयग्रीर्मेधभन बाहेर पडिारा, द गिंधीय क्ि 
पहरगहलि असा गठ ठा (necrotic mass) असिो., अशा र्ळेी िो गठ ठा च कीने सडिारे िािंर्ाब वद पॉहलप 
र्ाटण्याचा संिर् असिो. 

 
क्वहचि एकाद्या रो्याि लहान रृ्हद्ध (small growth) गिाशय स्नायभस्िराि अंिःस्थाहपि 

(embedded) असिे. गिाशयग हेि रृ्हद्ध नसल्या म ळे योहनगि रक्िस्त्रार् नसिो आहि गिाशयही, िसा 
रृ्हद्ध पार्लेला नसिो. आख रिाने ही रृ्हद्धचे अस्स्ित्र् समजभन येि नसल्याम ळे हनदान करिे फार कठीि 
असिे. 

 
संपभिव गिाशय आहि उपागें शस्त्रहक्रयाकरून काढभन टाकल्यानंिर एक महहन्यानेही जर जैर् ककर्ा 

प्रहिरक्षा कसोटीची हनहिहि हमळाली, िर िे दभरस्थ हर्के्षपाचें (distant metatsses) जोरदार हनदशवक 
होय. परि जर बीजकोशाच्या ल्य हटन सद्रर्गं्रथी असिील िर त्याचें प्रहिक्रमि होईपयिंि िी हनहिहि हमळि 
राहािे. 

 
आिुरि (Curettage) : जराय  जननगं्रहथपोषी करिा जैर्ी कसोट्या (biological tests) हनमाि 

झाल्यापासभन सभक्ष्मदशी हनदानाकरिा ऊिक हमळहर्ण्याकरिा आख रि करण्याची जरूरी नसिे. आख रि 
हे धोकादायकही असिे. कारि गिाशयाची किि इिकी पािळ झालेली आहि गाठंीच्या अंिरिरिाम ळे 
पहरगहलि झालेली असिे (necrossed) की गिाशयग्रीर्ा हर्स्िारक ककर्ा आख री (curette) गिाशयाला 
र्धेील आहि त्याम ळे िीव्र अिंःउदरािंर र्षे्टन रक्िस्त्रार् (intraperitoneal haemorrhage) होिो. हशर्ाय, 
गाठं ही पभिवपिे अंिरहिहत्तक असल्याम ळे, आख रि केलेल्या द्रव्याच्या परीके्षने काहीही फायदा होि नाही. 
आखारिाम ळे अब वद अंिःशल्ये हनमाि होर्भन रोगाचा प्रसार होिो याला प रार्ा आहे, आहि जो काही 
रसायनहचहकत्सेला प्रहिसाद हमळण्यासारखा होिा, िो याम ळे नाहीसा होिो. 

 
प ष्ट्कळशा रो्यािं आख रि केलेल्या द्रव्याच्या ऊिकीय अभ्यासाने द दवमिेचे शस्त्रहक्रयापभर्व हनदान 

करिे शक्य असिे. परंि  द दवमिेचा हनिायक प रार्ा हा फक्ि शस्त्रहक्रयेने काढभन टाकलेल्या गिाशयाच्या 
ऊिकीय अभ्यासार्रून हमळिो. िथाहप असे काही रोगी हदसभन येिाि की गिाशयाि जराय कार्मसनोमाची 
हर्क्षहि (lesion) हदसि नाही परंि  शर्परीके्षि फ प्फ सी हर्के्षपाचा (pulmonary metastases) प रार्ा 
हमळिो. 

 
श्रोणि धमनीणििि : (Pelvic Arteriographhy) : अहलकडे काही र्षाि श्रोहि धमनीहचत्रिाने 

हर्नाशी जराय  गं्रहथब वद आहि जराय कार्मसनोमा याचें हनदान केल्याचे प ष्ट्कळ इहिर्ृत्तें प्रहसद्ध झाली आहेि. 
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णिणकत्सा 
 
बीजपोषक रोगाि (trophoblastic disease) : रसायनहचहकत्सेचा जो अन िर् हमळि आहे, 

त्याम ळे अशा रो्याचं्या व्यर्स्थेि फार बदल झालेला आहे. उदरगि पभिव गिाशयोच्छन ही एकच हचहकत्सा 
म्हिभन पभर्ी समजली जाि असे. परंि  आज, जराय कार्मसनोमाच्या हचहकत्सेि एकट्या शस्त्रहक्रयेला 
त्यामानाने गौिस्थान आहे आहि फक्ि रासायन हचहकत्सा ककर्ा रासायनहचहकत्सेबरोबर शस्त्रहक्रया, याला 
प्राधान्य हदले जािे. 

 
प ष्ट्कळशा साखंळ्यािं सर्वप्रकारच्या बीजपोषक रोगाचं्या हचहकत्सेचे पहरिाम गट म्हिभन मभल्याहंकि 

केले गेले आहेि, त्याम ळे जरायभकार्मसनोमा, आक्रमी मोल आहि इिर बीजपोषक रोगाचं्या पहरिामाचें 
अलग अलग मभल्यमापन करिे अशक्य आहे. पाकव  (१९६७) याने महनला (१९६५) येथे िरलेल्या कॅन्सर 
हनमभवलन अंिरराष्ट्रीय संघाच्या संमेलनाि आकाहरकी सहमिीने (Morphology Committee) जे र्गीकरि 
अंहगकृि केले आहे िे मानण्यार्र िर हदला आहे. त्याम ळे बीजपोषक रोगाचं्या हचहकत्सेचे चागंल्याप्रकारे 
मभल्यमापन करिा येिे शक्य होईल. 

 
रसायन णिणकत्सा (Chemotherapy) : सर्वसामान्यपिे रसायन हचहकत्सेकरिा र्ापरण्याि 

येिारी औषधे म्हिजे मेथोरके्झेट (एन-१०-मेहथलटेरॉ य-्लभटाहमक अम्ल), अॅस्क्टनोमायहसन डी आहि 
६-मरकॅप्टोप्य हरन आहि क्लोराम् ब्य हसल, ही औषधे एकेकटी ककर्ा समभहाने र्ापरिाि. 

 
मेथोरेक्झेट (Methotrexate) : हे सर्वत्र र्ापरण्याि येिारे औषध होय आहि त्याची नेहमीची मात्रा 

म्हिजे रोज शहरराच्या र्जनाच्या दर हकलो गॅ्रम र्जनाला ०·४ हम. गॅ्रम. त्याम ळे सर्वसाधारि मात्रा ही रोज 
२० िे २५ हम. गॅ्रम पि हर्िागभन ५ हदर्स देिाि. नंिर १०-१४ हदर्स हर्श्रािंीचा काल. औषध पोटाि देिा 
येिे (orally) ककर्ा स्नायभिभन इंजेक्शन रूपाने देिा येिे. ज्या प्रमािे अन हक्रया हमळेल त्याप्रमािे या माते्रचा 
पाठ परि परि द्यार्ा. याच्या पहरिामाचे मभल्यमापन, जैर्ी ककर्ा प्रहिरक्षा कसोटी आहि स्थाहनक आहि 
फ प्फ सी हर्के्षपाचं्या नाहहसे होण्यार्र ठरहर्िाि. ही हचहकत्सा, रोग पभिवपिे बरा होईपयिंि चालभ  ठेर्िाि. 
यानंिर परि दोन पाठ देिाि. रोगापासभन पभिव स टका होण्याकरिा प ष्ट्कळशा रो्यािं, रसायनहचहकत्सा 
औषधाचा जर्ळ जर्ळ घािक माते्रएर्ढी (lethal dose) मात्रा र्ापरार्ी लागिे, आहि त्याम ळे िी हकिी 
प्रमािाि स रहक्षि पिे देिा येईल हे रै्यस्क्िक सह्यिेर्र (tolerance) अर्लंबभन राहील. मास्टरसन आहि 
नेल्सन (१९६५) यानंी मेथोरके्झेटने उपचार केलेल्या २५ रो्याचंी माहहिी प्रहसद्ध केली. त्यािील ७, त्यानंा 
प रेशी हचहकत्सा हमळण्यापभर्ीच मृत्यभ पार्ले, दोघािं कोििीच अन हक्रया हदसभन आली नाही, आहि पाचािं 
फक्ि आहंशक ककर्ा िात्प रिी अन हक्रया हदसभन आली. अकरा रो्यािं उत्तम अन हक्रया हमळाली आहि िे १ 
िे ८ र्ष ेरोगरहहि राहहले. 

 
अॅस्क्टनोमायहसन डी हे ०·५ हम. गॅ्रम ककर्ा ५०० मायक्रोगॅ्रमच्या माते्रि रोज हशरेिभन जास्िीि 

ज्यास्ि ५ हदर्स देिाि. मात्र याच बरोबर इिर रसायन हचहकत्सा ककर्ा क्ष-हकरि हचहकत्सा हदली जाि 
असेल, िर याची मात्रा कमी करार्यास पाहहजे. हचहकत्सा चालभ  असिाना र्ारंर्ार रृ्क्क, यकृि आहि 
अस्स्थमज्जा याचें कायव िपासार्यास पाहहजे. 
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फक्ि ६-मर  कॅप्टोप्य हरन देऊन संग, र्भ आहि हो (१९६३) यानंा जराय कार्मसनोमाच्या ६४ रो्यािं 
रोग कमी झाल्याचे प्रमाि ४३·८ टके्क हमळाले िर आक्रमी मोलाच्या २९ रो्यािं िे ८२·७ टके्क होिे. 
मेथोरेक्झेट आहि ६-मर  कॅप्टोप्य हरन अशा जोड हचहकत्सेि, बागशा (Bagshawe) (१०६७) यानंी, 
जराय कार्मसनोमाच्या २४ रो्यािं ७९·१ टके्क रोगी बरे झाले, आक्रमी मोलाच्या ३ रो्यािं १०० टके्क होिे 
आहि अहनधाहरि बीजपोषक रोगाचं्या १८ रो्यािं ९४·५ टके्क रोगी बरे झाल्याचे प्रहसद्ध केले. 

 
णवषालुता (Toxicity) : म ख्य हर्षैला पहरिाम म्हिजे अरुची, जठरातं्र क्ष ब्धिा (gastro-intestinal 

upset), म खपाक (stomatition) शीिहपत्ती हर्स्फोट (urticarial rash) आहि अस्स्थमज्जा हक्रयाशीलिेच्या, 
अर्सादाम ळे (deprression) श्वेिपेशीऱ्हास (leucopenia) हे होि. खाहलत्य (Alopecia) हे सामान्यपिे 
हदसभन येिे (प्लेट ११७). यािील प ष्ट्कळसा स्र्प्रत्ययी िक्रारी औषधोपचार संपल्यानंिर एका आठर्ड्याि 
नाहहशा होिाि. परंि  श्वेिपेशीऱ्हास बरा होण्यास र्ळे लागिो. फॉहलक अहँसड हर्रोधी कारकाचंी हक्रया 
र्ाढहर्ण्याकरिा अल्प फॉहलक अॅहसडय क्ि आहार द्यार्यास पाहहजे. 
 

 
प्लेट ११७. मेथोरेक्झेट णिणकत्सेनांतर आलेले िाणलत्य (Courtesy : Dr. Miss N. D. Motashaw, Bombay.) 

 
बीजपोषक रोगाचं्या रसायनहचहकत्सेि ससंगव हा एक मोठा प्रश्न असिो, आहि हा धोका कमी 

करण्याकरिा ज्यास्िीि ज्यास्ि काळजी घ्यार्यास पाहहजे. 
 
एकणित रसायनणिणकत्सा आणि शस्त्रणक्रया (chemotherapy combined with surgery) : 

रसायनहचहकत्सेपभर्ी केलेल्या गिाशयोच्छेदन शस्त्रहक्रयेने कोििाही फायदा झाला नाही. त्याच्या उलट 
बीजपोषक अब वदाचा प्रसार होण्यास उपयोग झाला याला िरपभर प रार्ा आहे (हटवझ् १९६७, बग शा १९६७). 

 
परंजोिी (१९६५) याने पभिव गिाशयोच्छदनानंिर मेथोरेक्झेटचा उपचार केलेल्या ११ रो्यािं 

हदसभन आलेल्या पहरिामाचें कसहार्लोकन केले. दोन रो्यािं रोग पभिव बरा होर्भन िे दोन र्षें हजर्िं होिे; ३ 
रो्यािं काही प्रमािाि रोग बरा झाला आहि िे १० महहने िे १½र्षव जगले; २ रो्यािं काहीच पहरिाम 
हमळाला नाही आहि िे ४ आहि ५ महहने जगले; ५ रोगी मृत्यभ पार्ले. 

 
बे्रर्र, स्स्मथ आहि प्लॅट (१९६३) यानंी महॅथयभ रहजस्री मधील हसद्ध झालेल्या जराय कार्मसनोमाच्या 

गिाशयोच्छेदन केलेल्या १२२ रो्याचें हर्श्लेषि केले, आहि ज्याि हर्के्षप (mtastases) नव्हिे अशाि 
५१·४ टके्क रो्यािं फायदा झाला आहि ज्याि हर्के्षप होिे अशा १९·२ टके्क रो्यािं फायदा झाला असे 
हदसभन आले. 
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जर स्थाहनक गिाशय अब वद नसेल िर गिाशयोच्छेदन शस्त्रहक्रयेची जरुरी नसिे. हशर्ाय, 
गिाशयाि अब वद नसलेल्या रो्यािं दभरस्थ हर्के्षप फार व्यापक असण्याची शक्यिा असिे (अकॉस्टा-
हसस्मन १९५७). 

 
िेव्हा हे स्पष्ट होिे की फक्ि शस्त्रहक्रयेचाच उपयोग केल्यास पहरिाम अगदीच हनकृष्ट हमळिाि. 

िेव्हा, फक्ि रसायनहचहकत्सा ककर्ा काही र्चेक रो्यािं रसायनहचहकत्सेनंिर शस्त्रहक्रया हीच हचहकत्सा 
उत्तम होय. शस्त्रहक्रसेनंिर रसायन हचहकत्सा केल्यास पहरिामाि हर्शषेसा फरक पडि नाही. 
रसायनहचहकत्सेनंिर संपभिव मासाचं्या सगिविेच्या हकिीिरी रो्याचंी नोंद केली गेली आहे. 
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िांड १० वा 
 

बीजकोश 
 

प्रकरि ३६ 
 

बीजकोशाांिी शरीररिना व णवकास 
(Anatomy and Development of Ovary.) 

 
शरीररिना 

 
बीजकोश या दोन लंबगोल, चपट्या अशा गं्रथी असभन, त्या कहटबंधाच्या पोकळीि, दोन्ही बाजभस 

एकेक, पि बीजर्ाहहन्याचं्या जरा खाली अशा असिाि. त्या रंुदबधंाच्या पाठीमागच्या बाजभस, योजनीने 
(mesentery) जोडलेल्या असिाि. याला बीजकोशयोजनी (mesevarium) म्हििाि. या मधभन 
रक्िर्ाहहन्या र् लहसकार्ाहहन्या जािाि. प्रत्येक बीजकोश हा बदामाच्या आकाराचा असभन, ३½ सें. हम. 
लाबं, २ सें. हम. रंुद, र् १½ सें. हम. जाड असिो. अप्रसर्ा हस्त्रयािं, बीजकोश हिरपा असा, एका हत्रकोिाि 
बसहर्लेला असिो. त्याच्या आिील बाजभस मभत्रर्ाहक र् अभ्यंिर श्रोहि धमनी (internal iliac artery) ही 
असिाि, िर बाहेरच्या बाजभस अधोजठर धमनी (hypogastric artery) असिे. पि प ष्ट्कळर्ळेा, हनलंबी 
बंधाच्या शहैथल्याम ळे (laxity of the suspensory ligament) र् गिाशय र् रंुदबंध याचं्या अहिहरक्ि 
गमनशीलिेम ळे (free mobility) बीजकोश त्याचं्या नेहमीच्या हठकािाहभन ढळिाि. पहहल्याच 
गरोदरपिाि बीजकोश स्थानभ्रष्ट होिाि र् बह िकरून िे परि आपल्या मभळ स्थानी येि नाहीि. 
शरीररचनादृष्ट्ट्या बीजकोशाला बाह्य र् आंिील बाजभ, बीजर्ाहहनीकडील र् गिाशयाकडील अशा दोन 
टोके, बीजकोशयोजनी र् मोकळी कडा असिे. बीजकोशाचा पृष्ठिाग पाढंरट अपारदशवक हदसिो. म लींि 
िो ग ळग ळीि असिो, पि आिवर् हनर्हृत्त झालेल्या हस्त्रयािं आक्रसलेला र् स रक त्या पडलेला असिो. म लें  
होण्याच्या कालाि बीजकोशाचा पृष्ठिाग काही हठकािी ग ळग ळीि िर काही हठकािी स रक त्या पडलेला र् 
खडबडीि असिो. ज्या हठकािी गिवरक्षकाचंी जखम िरून आलेली असिे. (cicatrized corpora lutea) 
त्या हठकािी खड डे र् व्रिधािभ (scars) हदसभन येिे. र् फ गलेल्या बीजपेशी (distended Graefian 
follicles) ककर्ा सद्रर्बीजपेशी (follicular cystsl) हे ज्या हठकािी असिाि, िो िाग ग ळग ळीि असिो. 
बीजकोश हा गिाशयाच्या पाठीमागच्या बाजभस गिाशयबीजकोश बधंाने (utero-ovarian ligament) र् 
कटीच्या बाहेरच्या ििीला, बीजकोशाच्या बाहेरच्या टोंकापासभन-कटीच्याकडे पयिंि गेलेल्या बधंाना-
कीपश्रोिीबधंाने (infundibulo-pelvic ligament) बाधंलेला असिो. या दोन्हीमधभन रक्िर्ाहहन्या र् 
लहसका र्ाहहन्या जािाि. 

 
रक्तािा पुरवठा : बीजकोशधमनी–ही महाधमनीची शाखा असभन िी हिच्या प ढच्या िागापासभन पि 

रृ्क्कधमनीच्या जरा खालभन हनघिे. काहीर्ळेा बीजकोश धमनी ही ख द्द रृ्क्क धमनीपासभन हनघिे. नंिरही 
धमनी ऊदरािंरर्षे्टनाच्या पाठीमागभन जािे. उजर्ीकडील धमनी ही अधोमहानीलेच्या प ढभन जािे. जशी 
प्रत्येक धमनी ही बृहत कहटलंहबनी स्नायभच्या प ढील पृष्ठिागार्रून खाली उिरिे, िशी िी त्या बाजभकडील 
जननऊरू चेिा (genito–femoral nerve) र् मभत्रर्ाहक यानंा प ढच्या बाजभस ओलाडंिे. डाव्या 
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बाजभकडील धमनीला प ढच्या बाजभने, हनम्न आंत्रयाजनी धमनीच्या शाखा र् खालच्या बाजभस जािाऱ्या 
बृहदातं्राचा शरे्टचा िाग ओलाडंभन जािाि. कटीच्या कडेच्या हठकािी ही धमनी, बाह्य श्रोहिफलक धमनी 
र् हशरा याचं्या र्रच्या िागाला ओलाडंिे, र् नंिर कटीि हशरिे. रंुदबधंाि िी आंिील बाजभस र्ळभन 
गिाशयाकडे जािे र् गिाशय धमनीच्या सीमािं शाखाबरोबर संगहमि होिे (anastomoses). िी 
रंुदबंधाच्या र्रच्या िागािंभन जाि असिाना, पाठीमागच्या बाजभस र्ळभन बीजकोश योजनीमध्ये हशरिे. प ढे 
हिच्या हनरहनराळ्या शाखा होऊन, त्या बीजकोशाच्या प ढच्या बाजभने बीजकोशाि हशरिाि. धमनीच्या 
उदरस्थ खंडाचा खालच्या िागाि र् रंुदबधंाि, धमनीबरोबर बीजकोशाच्या हशराचं्या प्रिानार्र जाहलका 
(pampiniform plexus) असिाि. ही धमनी,.मभत्रर्ाहक, बीजर्ाहहनी र् रज्जभबंध यानंा लहान धमन्यार्ाटे 
रक्िाचा प रर्ठा करिे. 

 
बीजकोश णशरा : बीजकोशाचे हठकािी जी नाहिका (hilum) असि त्या हठकािाहभन बीजकोश 

हशरा हनघिाि. र् रंुदबधंाि त्याचं्या प्रिानाकार जाहलक, बनिाि. या गिाशय हशरा जाहलका बरोबर 
हमळिाि, र् कटीच्या कडे पयिंि पोहोचिाि. या जाहलकाचं्या प ढे हशरा बनभन, बाह्यश्रोहिफलक धमनीला 
छेदभन र्र जािाि. उजव्या हशरेचा शरे्ट अधोमहाहशरेि होिो, िर डाव्या हशरेचा शरे्ट डाव्या रृ्क्क हशरेि 
होिो. 

 
लणसकावाणहन्या : बीजकोशाच्या लहसकार्ाहहन्या, बीजर्ाहहनी धमन्याचें बरोबर कहटबाहेर 

पडिाि. र् त्या आपला रस पाश्ववमहाधमनी (lateral aortic) र् प रोमहाधमनी लहसका गं्रथीि (preaortic 
lymph glands) ओििाि. 

 
िेता : बीजकोश जाहलका ही रृ्क्कजाहलका र् क हक्षजाहलकेच्या खालचा िाग या पासभन हनघिे. िी 

बीजकोश धमनीबरोबर जाऊन, बीजकोश र् गिाशयाचा घ मट याि जािे. बीजकोशाि हनमाि झालेल्या 
संर्देना, या दहाव्या र्क्ष चेिािंील (tenth thoracic nerve) पाठीमागील मभळिंिभिभन (posterior root 
fibres) र्र मेंदभकडे जािाि. 

 
त्याच्या नेहमीच्या हठकािी असिाऱ्या बीजकोशाजर्ळ मभत्रर्ाहक र् गर्ाक्ष चेिा (obturator 

nerve) असल्याम ळे बीजकोशशोफाि यानाही झळ लागण्याचा संिर् असिो. र् त्याम ळे मभत्रजन्य लक्षिें र् 
माडंीच्या आंिील िागी दभरप्रहिि र्देना (referred pain) हनमाि होिे. पि र्र साहंगिल्या प्रमािे बीजकोश 
हा त्याच्या नेहमीच्या स्थानी क्वहचिच असिो. त्याम ळे ज्या र्ळेी बीजकोशाचा शोफ होऊन िो स्थभल होिो, 
त्यार्ळेी िो ड्लस कप्याि उिरण्याचा संिर् असिो. मग त्याच्या आश कारी शोफािउपग द र् र्क्रस्थभलातं्र 
यार्र पहरिाम होिो र् र्ारंर्ार शौचास होिे र् उपग दािभन श्लेष्ट्मलपभय क्ि स्त्रार् जार्यास लागिो. 
क्वहचिर्ळेा आंत्रप च्छ हे कटीि असभन, त्याचे टोंक उजव्या बीजकोशाजर्ळ असल्यास मग मात्र, 
आंत्रप च्छशोफापासभन, बीजकोशाचा सदाहशोफ हनराळा दाखहर्िे फार कठीि जािे. 

 
स्थानभ् रंश र् अधःपहिि बीजकोश याि प ष्ट्कळर्ळेा रक्िाहधक्य असिे. त्याम ळे बीजकोशाच्या 

बीजप्रसर् (ovulation) गिवरक्षक हनमाि होिे र् होरमोना हनमाि होिे, या त्याचं्या शरीरहक्रयात्मक कायाि 
अडथळा हनमाि होिो र् हे बीजकोश र्ाजर्ीपेक्षा जास्ि पीडनाक्षम असल्याम ळे संिोगही द ःखद होिो. 
बीजकोशहशराचं्या प्रिानकार जाहलकािं (pampiniform plexus) सिि रक्िाहधक्य असिे र् त्याम ळे 
कटीि मंद र्देना (dull pain) होि राहािाि. गरोदरपिाि ही जहलका हर्स्िार पार्ण्याचा संिर् असिो र् 
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प्रसभिीि र्ािहनरपेक्षी स्रेप्टोकॉकाय संसगव (anaerobic streptococal infection) झाल्याम ळे िी अर्रुद्ध 
(thrombosed) होण्याचा संिर् असिो. ही अर्रुद्धिा र्र अधोमहाहशरा र् डार्ी रृ्क्कहशरा याि 
पसरण्याचाही संिर् असिो. पभर्ीचे काळ या अर्रुद्धिेचे र्र पसरिे थाबंहर्ण्याकहरिा बीजकोश जाहलका 
बाधंभन टाकीि असि. 

 
जशी बीजकोशाची सद्रर्गं्रथी र्ाढि जािे, त्याप्रमािे बीजकोशाचा इिर हठकािचा ऊिकही 

िािला जािो. काही प्रकारच्या सद्रर्गं्रथी उदा. त्र्चाजन्य (dermoids) र् अर्धारि सद्रर्गं्रथी 
(retention cysts) मभळापासभन काढभन टाकिा येिे (enculeation) ककर्ा बीजकोशाचा छेद घेऊन काढभन 
टाकिा येिे (resection of the ovary). जेव्हा गं्रथी र्ाढार्यास लागिे, िेव्हा प्रथम बीजकोश योजनी 
(mesovarium) िािली जािे, र् त्यानंिर रंुदबधंाचा र्रील िाग र् इन्फस्न्डब्य लो-पेस्ल्हक बंध हे ओढले 
जाऊन, त्याचंा या सद्रर् गं्रथीला नाल ियार होिो. लाबं नालाम ळे गं्रथी फार गमनशील असिे र् त्याम ळे 
हपळर्टली जाण्याची शक्यिा असिे. ही सद्रर्गं्रथी क्वहचिर्ळेा बीजकोशाच्या झालरीच्या दोन पदराि र् 
रंुदबंधािही हशरिे र् मग िी उदरािंरर्षे्टनाच्या पाठीमागे राहािे. जर ही पहरस्स्थिी डाव्या बाजभस हनमाि 
झाली, िर स्थभलातं्रर्लययोजनी (mesentery of the sigmoid) उघडली जाऊन मग स्थभलातं्रर्लय या 
सद्रर्गं्रथीच्या प ढे आडर् ेअसल्याचे हदसभन येिे. या र्ाढि जािाऱ्या सद्रर् गं्रथीच्यार्र हनम्न आंत्रयोजनी 
रक्िर्ाहहन्या (inferior mensenteric vessesl) िािल्या जािाि र् ही गं्रथी समभळ काढभन टाकीि असिा, 
त्यानंा इजा होण्याचा संिर् असिो, त्याम ळे स्थभलातं्रर्लय र् उपग द याचं्या रक्िप रर्ठ्याला धोका 
पोहोचण्याचा संिर् असिो. 

 
बीजकोश अब वद काढभन टाकिाना, बीजकोशाच्या रक्िर्ाहहन्या चागंल्या प्रकारे बाधंभन टाकार्यास 

पाहहजेि. बीजकोशाची धमनी र् हशरा या इन्फाहडब्य लोपेस्ल्व्हक बधंाि असिाि, त्याम ळे िो बधं र् त्याच 
बरोबर गिाशय-बीजकोशबधं, र् संगहमि होिारी गिाशयधमनीची शाखा, याही आंिील बाजभस बाधंार्यास 
पाहहजेि. हे बाधंीि असिाना, त्याि मभत्रर्ाहक आडकला जािार नाही याची काळजी घ्यार्यास पाहहजे. 
नाहीिर, मभत्रर्ाहक या बरोबर पभिवपिे बाधंला जािो ककर्ा िो आंिील बाजभस एर्ढा ओढला जािो की 
त्याला िीव्र आढी पडिे (acutely kinked). जर सबंध बीजकोश काढभन टाकार्याचा असेल, िरच, 
इन्फस्न्डब्य लो-पेस्ल्व्हक बधं बाधंर्ा, नाहीिर रक्िाचा प रर्ठा ि टल्याम ळे एकिर बीजकोशाला कृशिा 
येईल ककर्ा बीजकोशाि प ष्ट्कळशा सद्रर्गं्रथी होण्याचा (polycycystic condition) संिर् असिो. 
बीजर्ाहहनधमनीचा उदरािील िाग हा उदरािंरर्षे्टनाच्या खाली असिाऱ्या संधानक ऊिकािभन 
(retroperitoneral cellular tissue) जाि असल्याम ळे, जेव्हा ही कटी कडेचे िागाि कापली जािे, 
त्यार्ळेी िी पाठीमागे जाण्याची फार शक्यिा असिे (great tendency to retract) र् त्याम ळे ही धमनी, 
इन्फस्न्डब्य लो-पेस्ल्व्हक घडीि बाधंिाना फार काळजी घ्यार्यास पाहहजे. सद्रर्गं्रथी हपळर्टली गेल्यास, 
सद्रर्गं्रथीच्या रक्िर्ाहहन्या असलेला नाल शोथय क्ि होण्याचा संिर् असिो र् त्याम ळे याच्या शस्त्रहक्रयेचे 
र्ळेी बंधन (ligatures) जरी चागंले घट ट बाधंले गेले असले, िरी प ढे शस्त्रहक्रयेनंिरच्या कालाि शोथ 
कमी झाल्यार्र िे सैल होण्याचा संिर् असिो. 

 
लहसका र्ाहहन्यािंभन ज्या प्रकारे रस ओिला आिो, त्याम ळे प रोमहाधमनी लहसका गं्रथीि फार 

जलद दभरान्र्याने रोग होण्याची शक्यिा असिे. जठर र् आंत्र याचं्या द दवम अब वदाि क हक्ष (cocliac) र् प रो 
महाधमनी लहसकागं्रथी अहधक हर्कारीि होि असल्याम ळे, दोन्ही बाजभकडील बीजकोशाच्या नाहिकेिही 
या लहसका र्ाहहन्यारं्ाटे दभरान्र्यीने प्रहिगामी प्रकारे (retrograde lymphatic metastases) रोग 



 

 

अनुक्रमणिका 

होण्याचा संिर् असिो. उदरर्रिाच्या पोकळीिील दभरर्रील इहंद्रयािंील द दवम पेशींना पाय रोंर्ण्यास, 
बीजकोशाचा पृष्टिाग ही यो्य अशी जाग होय. 

 
बीजकोशािा णवकास 

(Development of Ovary.) 
 
बीज कोश ककर्ा स्त्रीजननगं्रथीची (the female gonad) हनर्ममिी जननमभत्रकटकाच्या (urogenital 

ridge) अहिमध्य िागाचे हठकािी असिाऱ्या जनन कटकापासभन (genital ridge) होिे. याची हनर्ममि 
मध्यस्थ पेशी प जंकाि (intermediate cell mass) होिे. हा मध्यस्थ पेशी प जं, अहिपृष्ठ योजनीच्या 
(dorsal mesentery) पाश्ववबाजभस असभन आद्यकायास्िर र् आद्यआशयस्िर (somatopleure and 
splanchnopleure) त्याच्या बाह्य बाजभस असिाि. मभत्रजनन योजनीच्या (urogenital mesentary) 
बाजभने, हा मध्यस्थ पेशी प ंज देहग हेि (ceolomic cavity) डोकार्िो. भ् रूिीय जीर्नाच्या (embryonic 
life) पहहल्या काही हदर्साि, जनन कटक हा देहग हा उपकलेमागभन हनमाि झालेल्या भ् रूिीय उपकलेचे 
(germirial epithelium) आर्रि असलेल्या िागाचा बनलेला असिो, र् आर्रिाच्या खालच्या बाजभस 
हर्शहेषि जननपभर्वमध्यजन स्िर (specialized genita mesenchyme) असिे. हर्कासाच्या या अर्स्थेि 
याला “उदासीन अर्स्था” (indifferent stage) म्हििाि. प रुष र् स्त्री जननगं्रथी या रचनेने सारख्या 
असिाि र् त्याि िेद दाखहर्िा येि नाही. 

 
जनन कटक हा सािव्या देह िागापासभन (seventh somite) प ढे पसरलला असिो, पि चौदाव्या 

िागापयिंि जो पभर्वरृ्क्क प्रदेश (region of the pronephros) असिो, त्यापासभन बीजकोश ऊिक हनमाि 
होि नाही, र् जनन कटक हा िंि मय पट टा (fibrous band) असिो. जनन कटकाच्या मध्यापासभन, 
म्हिजेच चौदार्ा िे अठ ठाहर्सार्ा देहिाग, र् मभत्रकण्याि ज्या हठकािी मध्यर्ृक्क (mesonephros) ियार 
होिे, त्याच हठकािी िार्ी जननगं्रथी हनमाि होिे. त्याचप्रमािे याच्या प ढच्या िागही बंधर्जा पट ट याचा 
(ligamentour band) असभन, प्रौढािं याच्या पासभनच गिाशय-बीजकोश (utero-ovarian) र् रज्जभबंध 
(round ligaments) हनमाि होिाि. जनन कटकाचे शरे्टले टोक हनदेशकाला (gubernaculum) 
जोडलेले असिे, हा हनदेशक जधनग हलका (publc tubercie), त्र्चा र् स्थभल िगोष्ठच्या इिर िागानंा 
जोडलेला असिो. हनदेशक आपल्या ओढण्याच्या हक्रयेने, रज्जभबंध र् गिाशय-बीजकोश बंध याचं्या माफव ि 
जननगं्रथीच्या खालच्या अग्रार्र ओढ लार्िो र् मभळ उदराि हनमाि होिारा बीजकोश हळभहळभ ओटीपोटाि 
(pelvic region) ओढला जािो. नर भ् रुिािील (male embryo) या ओढीम ळे, त्यािील जननगं्रथी र्कं्षि 
नालामधभन (inguinal canal) अण्डकोषाचं्या (scrotum) िळाशी नेला जािो. 

 
“उदाहसन अर्स्थेि,” जनन पभर्वमध्यजनस्िरची (genital mesen chyme) साधी रृ्हद्ध होिे, र् 

अशा प्रकारे जनन कें द्रक ियार होिे र् िे भ् रूिीय र्ा अहिपृष्ठ उपकलाने अच्छादलेले असिे. अहलकडील 
उपपत्तीप्रमािे भ् रूिीय पेशी ककर्ा स्त्रीधानी (oogonia) याचंी उत्पहत्त जननगं्रथी बाह्य (extra gonadal 
origin) असिे, र् फक्ि भ् रूि उपकलेपासभनच हनमाि होि नाहीि. प रुष र् स्त्री या दोहोंिील जननपेशी 
(the germ cells) या पीिक कोषाच्या (yolk sac) रक्िाळ के्षत्राि (area vasculosa) ियार होिाि. नंिर 
या पेशी अहिपृष्ठ योजनीचे बाजभने स्थलािंर करिाि र् मध्यस्थ पेशी प ंजाि पाठीमागभन हशरून 
बीजकोशयोजनी मधभन (mesovarium) जननगं्रथीि हशरिाि. ही शक्यिा आहे, की यािील काही पेशी पृष्ठ 
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उपभकलेच्या बाजभला येिील, पि त्यािंील प ष्ट्कळ पेशी जनन कें द्राच्या (genital nucleus) खोल िागाि 
राहािाि र् प ढे याचेंम ळे जननगं्रथीची ज ळिी केली जािे. 

 
प ढे जरी जननगं्रथीचा स्त्री प्रकाराि हर्कास व्हार्याचा असला, िरी प्रथम अण्डगं्रथी हनमाि 

करण्याचा प्रयत्न केला जािो. भ् रूिीय पेशींच्या खोल असिाऱ्या पेशींपासभन, उपकलेचे संच खालचे बाजभस 
सरकि सरकि जािाि. हे उपकलेचे पेड, बीजकोषाचा आंिील िाग (अंिस्था) र्त्याची खाचं (hilum) 
याकंडे र्ाढि जािाि र् त्याम ळे बीजकोश-जाल (rete ovarii) ियार होिाि. िथाहप या नहलकाकार 
रचनाचंा मध्यर्ृक्क नहलकाशंी (mesonephric tubules) संयोग होि नाही. बीज कोशाच्या नाहिकेपासभन 
त्याच्या पृष्ठ िागाकडे संधानक ऊिक (connective tissue) पसरि जािो त्याम ळे खाली खाली पसरि 
जािारी उपकला पेशींच्या स्िंिाि हर्िागली जािे. याना अंिस्था अर (medullary rays) म्हििाि र् 
पृष्ठिागाकडे आिखी होिाऱ्या प्रसाराम ळे भ् रूिीय उपकले पासभन हे स्िंि अलग केले जािाि. परि, हे 
अंिस्था र्र, बीजकोशािं अगदी प्राथहमक स्र्रुपाि असिाि, पि अण्डगं्रथीि याचं्या श क्रजनक नहलका 
बनिाि र् अण्डगं्रथीचा प ष्ट्कळसा िाग यानंीच बनलेला असिो. जर जननगं्रथीचा बीजकोश म्हिभन हर्कास 
व्हार्याचा असेल, िर हे प्राथहमक स्र्रूपािील अंिस्था अर बीजकोशाच्या नाहिकेकडे आिखी आंि 
ढकलले जािाि, र् प ढे अब वदाचं्या (new growths) संप्रास्प्िि साहंगिल्याप्रमािे, प्रौढ र्याि याचेंम ळे 
बीजकोशाची हर्हशष्ट प्रकारची अब वदे हनमाि होण्याचा संिर् असिो. जननगं्रथीची आिखी र्ाढ होऊन 
बीजकोशाचा बाह्यिाग-प्रािंस्थ (cortex) हनमाि होिो. जरी कलग हनिवयन (sexdetermination) 
ग िसभत्राच्या (chromosomes) प्रकारार्र अर्लंबभन असले, िरी जननगं्रथीच्या उदासीन अर्स्थेचा 
(indifferent stage of the gonad) ठराहर्क हदशनेे होिारा कलगिेद (sex-differentiation) हा उपरृ्क्क 
प्रान्िस्था (suprarenal cortex) हकिी प्रमािाि समिोल कायव करिो यार्र अर्लंबभन असिो. ब्रोस्टर र् 
व्हाइन (Broster and Vine) यानंी केलेल्या कामहगरीर्रून असे स्पष्ट झाले आहे की उपरृ्क्कप्रान्िस्थाची 
रृ्हद्ध (hypertrophy) र् र्हशष्ट प्रम ख फ स्क्सनरागी प्रहिहक्रया (typical prominent fuchsiophil reaction) 
स्त्री भ् रूिाि त्याच्या गिाशयािंर जीर्नाच्या बाराव्या िे चौदाव्या आठर्ड्यापयिंि राहािे, िर प रुष भ् रूिाि 
(male embryo) िी आठराव्या िे हर्साव्या आठर्ड्यापयिंिही राहािे. 

 
यार्रून हे स्पष्ट होिे की बीजकोशाचा प्रान्िस्था हा अहधक असा जोडलेला िाग असभन िो 

प रुषाचं्या अण्डगं्रथीि नसिो, र् बीजकोशाचा अंिस्थार् नाहिका िाग medullary and hilar structure) 
ियार झाल्यानंिर मग िो िाग जोडला जािो. बीजकोशाच्या बाह्यिागाची (प्रान्िस्था) स रर्ाि 
जेनेहटलॉईड पेशींच्या (genitaloid cells) एका पाठोपाठच्या दोन खाली जािाऱ्या रृ्हद्धम ळे होिे. आिं 
हशरिाऱ्या जननगं्रथी पेशी, स्त्रीधानी (oogonia), या खाली जािाऱ्या रृ्हद्धची (dovengrowths) गटा 
गटाि माडंिी करिाि. ही शक्यिा आहे की स रर्ािीच्या खालच्या बाजभस जािाऱ्या रृ्हद्धि जननगं्रथीजन्य 
पेशी (gonadal cells) नसण्याची शक्यिा असिे, र् जशा या जेनेहटलॉइड पेशीच्या गटाि नंिरच्या खालचे 
बाजभस जािाऱ्या रृ्हद्धम ळे हळभहळभ खोल जाि असिाना त्याि व्यपजनन (degeneration) हदसार्यास 
लागिे. पहहल्या खालचे बाजभस जािाऱ्या रृ्हद्धम ळे व्यपजनन जन्य पेशींचा गट असलेला द य्यम अंिस्था 
(secondary med ulla) ियार होिो र् नंिरच्या खालचे बाजभस जािाऱ्या रृ्हद्धमेळे द सऱ्या प्रान्िस्था ककर्ा 
खरा प्रान्िस्था ियार होिो. शरे्टी याि आद्यप टक (Primordial follicles) हनमाि होिाि. सधंानक 
ऊिकाची याची होिारी रृ्हद्ध र् बीजकोश-जाल (rate ovarii) मभलिभि अंिस्था (primary medulla) 
यापासभन हनघालेल्या रक्िर्ाहहन्या याचेंम ळे त्याला आधार हमळिो. बीजकोशाच्या पषृ्टिागाचे हठकािी हे 
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पडदे सहाव्या महहन्याचे स मारास हर्स्िार पार्भन, त्याचें सैलसर संधानक ऊिकाि रूपािंर होिे, त्याला 
श्वेि कंच क (tunica Allbuginea) म्हििाि. याचा हर्कास नव्या प्रान्िस्थाच्या हर्कासाच्या शरे्ट दशवहर्िे. 

 
द य्यम अंिस्थामध्ये हर्कहसि होि असलेले स रर्ािीचे अण्डािभ (ova) र् त्याचं्या िोर्िालचा 

जेनेहटलॉईड पेशींचा प ंजका याचें व्यपजनन व्हार्यास लागिे. र्र साहंगिल्या प्रमािे बीजपेशीच्या 
अंिस्थापासभन हनघालेल्या संधानक ऊिकाच्या कें द्रगामी रृ्हद्धम ळे (centripetal growth) बाजभच्या 
पेशीपासभन अलग केल्या गेलेल्या या पेशींच्या प ंजक्याचें प्रहिक्रमि (regression) व्हार्यास लागिे र् 
त्याचं्या हठकािी रक्िधर िंि मय पंजर (vascular fibrous stroma)–कायमचा अिंस्था–हनमाि होिो. 
जरी संधानक ऊिकाने, द य्यम प्रान्िस्थामधील, एक अडंपेशी (single egg cell) र् हिच्या िोंर्िालच्या 
जेनेहटलॉइड पेशींचा थर, हे जरी अलग केले असले. िरी त्याचें व्यपजनन होि नाही. अशा प्रकारे आद्य 
प टक (primordial foolicles) असलेला, बीजकोशाचा िहर्ष्ट्य काळािील कायमचा प्रान्िस्था हनमाि 
होिो. जसजशी बीजकोशाच्या कायमच्या प्रान्िस्थाची रृ्हद्ध होि जािे, िसिसे अहधक अहधक पक्व आद्य 
बीजपेशी, बीजकोशाच्या पृष्ठिागापासभन खालखोल जािाि, र् त्याचं्या प ढे ग्राफाइन फॉहलकल (Graafian 
follicle) मध्ये होिारे रूपािंर र् र्ाढ बीजकोशाच्या ऊिक हर्ज्ञान मध्ये र्र्मिली आहे. 

 
साराांश : कलगपेशी ककर्ा जननपेशी याचंी उत्पत्ती जननगं्रथीबाह्य होिे. बीजकोशाची 

उियकलगिेकडे (bisexuality) स्पष्ट प्ररृ्हत्त असिे. ज्या पहहल्या जनन रज्जभच्या सचंाम ळे (set of sex 
cords) बीजकोशाचा अन्िस्था ियार होिो, िो प रुषािंील श क्रजनक नहलकासंदृष्ट्य होय. जननगं्रथीच्या 
भ् रूिीय उपकलेच्या आिखी उद्दीपनाने द सरा जनन रज्जभचा संच (second set of sex cords) हनमाि 
होिो. हाच बीजकोशाचा, त्याच्या आद्यप टका सह कायमचा प्रान्िस्था होय. अद्यापी माहीि नसलेल्या 
उद्दीस्प्िच्या (कदाहचि िी उद्दीस्प्ि उपरृ्क्कप्रान्िस्थाचीही असेल) असमिोल हक्रयेम ळे, बीजकोश अंडगं्रथी 
(ovo-testes) ककर्ा हद्वकलगीगं्रथी होण्याची शक्यिा असिे. 

 
जननग्रांथीच्या णवकासाच्या वळेीं होिारी व्यांगे 
(Anomalies of Development of Gonads) 

 
र्र साहंगिल्याप्रमािे, बीजकोश-अंडगं्रथी हनमाि होऊन उियकलगिेची (hermaphroditism) 

लक्षिे हदसार्यास लागिाि. काहीर्ळेा एक ककर्ा दोन्हींही जननगं्रथींची अहजबाि र्ाढच होि नाही, र् 
त्याम ळे मभलिभि अनािवर् होिे र् अन षहंगक कलगहर्हशष्ट ख िा (seondary sex characters) हनमाि होि 
नाहीि. जननगं्रथीचा हर्कास न झाल्याम ळे मभलरची संस्था अहजबाि हर्कास पार्ि नाही, र् मग या 
संस्थेच्या संपभिव अहर्कासापासभन अल्पहर्कासापयिंि सर्व अर्स्था हदसभन येिाि. 

 
जर बीजकोश अहर्कहसि असेल, िर िो बारीक र् लाबंोडा राहािो. हनदेशकाच्या अशक्िपिाम ळे 

बीजकोश त्याच्या मभळच्या कहटप्रदेशािील स्थानापासभन खाली उिरि नाही. त्याच्या उलट, जर हनदेशक 
फार बलर्ान असल्यास बीजकोश, र्कं्षि नालाि (inguinal canal) ककर्ा हनदेशक बाधंलेल्या स्थानापयिंि 
कोठेही, जोराने खेंचला जािो. त्याचप्रमािे रज्जभबंध र् गिाशय-बीजकोश बधं याचें मागे, याचे म ळे 
गिाशयाचे श्रृंगाला (cornu of the uterus) ओढ लागभन हद्वश्रृंगी गिाशया (uterus bicornis) सारखी 
गिाशयाची व्यंगें हनमाि होिाि. एकाच बाजभला दोन बीजकोश फार क्वहचि हदसभन येिाि. खंडप्राय 
बीजकोशाचंी माहहिी गं्रहथि केली गेली आहे.  
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प्रकरि ३७ वे 
 

बीजकोशािे आधारजन्य णवकार व सांक्रमिे 
(Traumatic lesions and Infections of the Ovaries) 

 
बीजकोश हे हाडानंी बनलेल्या कहटबधंाच्या पोकळीि असल्याम ळे, त्याचें चागंल्याप्रकारे संरक्षि 

होिे, र् त्यानंा फार क्वहचत इजा पोहोचिे. िे काहीर्ळेा आपल्या नेहमीच्या स्थानापासभन ढळिाि र् िे 
ड्लस कप्याि िरी जािाि ककर्ा त्याचंी एर्ढी रृ्हद्ध होिे की कटीचे र्र हािाला लागार्यास लागिाि. 
बीजकोशाचंी रृ्हद्ध होऊन िे जर कटीचे र्र आले असिील, िर उदरार्र मार लागभन, हे रृ्हद्धपार्लेले 
सद्रर् बीजकोश फ टण्याचा संिर् असिो, ककर्ा हपळर्टली जाऊन त्याचं्या कििीि ककर्ा आंिील िागाि 
रक्िस्त्रार् होण्याचा संिर् असिो. या उपद्रर्ाचंा उहापोह प ढे केला आहे. 

 
बीजकोशािे वध्मश : (Hernia of Ovary) : र्कं्षिस्थ आंत्रर्ध्मांच्या र्ध्मिं कोषाि (hernial sac of an 

inguinal hernia) बीजकोश असिो; ककर्ा आंत्रपािाि (enterocele) असिो. या दोहोंि इन्फस्न्डब्य लो 
पेस्ल्व्हक बधं लाबं असिो; मग िो जािस असेल ककर्ा उपार्मजि असेल (acquirired). आंत्र रृ्हद्धच्या 
नेहमीच्या लक्षिाहशर्ाय, रृ्हद्धकोषाि बीजकोश असल्याम ळे, ओठी पोटाि र्देना होिाि र् या र्देना 
माडंीि खाली उिरिाि आहि र्ािंी, यासारखी लक्षिे हदसभन येिाि. बीजकोश या अशा हर्हचत्र हठकािी 
असल्याम ळे त्याि पहरर्िवन होण्याची शक्यिा असिे. काहीर्ळेा बीजकोशाि सहंचि सद्रर्गं्रथी हनमाि 
झाल्याम ळे िो मोठा होिो ककर्ा त्याि िंि ऊिक हनमाि होऊन िो कठीि होिो र् त्याि पव्क बीजपेशी 
नसिाि. जसे यािील फरक र्ाढि जािाि िसे माहसक पाळीि फरक पडार्यास लागिाि, र् ककहचि-
आिवर् (scanty menses) ककर्ा अनािवर् होण्याचा संिर् असिो. 

 
णिणकत्सा : याचंी हचहकत्सा, ही, रो्याचे र्य र् त्याचे सर्व साधारि प्रकृहिमान यार्र अर्लंबभन 

राहील. बीजकोश उदरपोकळीि त्याचं्या नेहमीच्या स्थानी आिण्यापभर्ी, गिाशय-बीजकोश बधं आख ड 
करार्यास पाहहजेि. पि बीजकोशाचं्या रक्िप रर्ण्याि अडथळा होिार नाही याची काळजी घ्यार्यास 
पाहहजे. 

 
बीजकोशािे अधःपतन (Prolapse of ovaries) : पभिवमासाचं्या प्रसभिीनंिर गिाशयाच्या अपभिव 

प्रत्यार्िवनाम ळे (subinvolution) बंधाि अशक्ििा र् शहैथल्य (lack of tone) आल्याम ळे, ककर्ा पभहिदभहषि 
गिवपािाम ळे (septic abortion) स्थभल गिाशयाचे पिाद्विवन होिे र् त्याच बरोबर बीजकोशाचें ड्लस 
कप्याि अधःपिन होिे. बीजकोश अशा अपसामान्य स्थानी आल्याम ळे त्याि सिि रक्िाहधक्य असिे. 
कहटस्थ उदरािंरर्षे्टन शोफाि सामान्यिः बीजकोश अधःपहिि असभन संसक्िही असिाि (adherent). 

 
लक्षिे : सामान्यिः फार िीव्र द ःसंिोग असभन, याकहरिाच रोगी रै्द्याचा सल्ला घेिो. याच बरोबर 

कटीि जडपिा िासिे, कंबर द खिे, र् ओटीपोटाि मंद र्देना हीं ही लक्षिें असिाि. ही लक्षिें आिवर् पभर्व 
कालाि र् आिवर्कालाि ज्यास्ि िीव्र असिाि. बीजप्रसर्ाचे र्ळेी ॠि कालािंहरि र्देना (intermenstrual 
pain) होि असल्याचीही काहीर्ळेा रोगी िक्रार करिो. बीजकोशाि रक्िाहधक्य असल्याम ळे प ष्ट्कळर्ळेा 
अत्यािवर्ही असिे. क्वहचि र्ळेा अधःपहिि ससंस्क्िय क्ि बीजकोशाम ळे मलहर्सजवनाचे र्ळेी र्देना र् 
रक्िस्त्रार् या सारखी लक्षिें हनमाि होिाि. 
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हद्वहस्ि परीक्षिाि पिाब्दर्मिि गिाशयाच्या एका ककर्ा दोन्हीं बाजभस पीडनाक्षम असे बीजकोश 
हािाला लागिाि. जर गिाशय सहज हालिारा असेल र् हािाने िो त्याच्या नेहमीच्या जागेर्र आििा 
आला, िर त्याचे बरोबर बीजकोशही र्र येिाि र् मग ड्लस कप्यािील पीडनाक्षमिा नाहहशी होिे. 

 
णिणकत्सा : मभलिः ज्या कारिामं ळे कहटस्थ रक्िाहधक्य होिे र् बंध हशहथल होिाि, त्यार्र इलाज 

करार्यास पाहहजे. जर गिाशय पिाद्वर्मिि, सहज हलिारा असेल, िर िो हािाने त्याच्या नेहमीच्या 
स्थानी आिार्यास पाहहजे. िो नेहमीच्या स्स्थिीि आिल्यार्र, बागंडी ठेर्ार्याची ककर्ा नाही हे, 
बीजकोश हकिी प्रमािाि र्र उचलले गेले आहेि यार्र अर्लंबभन राहील. गिाशय मभळ स्स्थिीि 
आिल्यार्रही, जर बीजकोश अधःपहिि राहहले, िर रो्याला बागंडीच्या र्रच्या दाडं्याचा दाब सहन 
होिार नाही. जर अधःपहिि बीजकोश ससंस्क्िय क्ि असिील िर द धाची इंजेक्शनें र् योनीिभन डायाथमी 
हदल्यास कहटस्थ रक्िाहधक्य कमी होण्यास मदि होिे. जर या औषधापचाराचा उपयोग झाला नाही िर 
उदरार्रून शस्त्रहक्रया करून बीजकोश र् गिाशय याचंी ससंस्क्ि सोडर्ार्यास पाहहजे र् गिाशय अग्र 
उदरकििीला बाधंभन टाकार्यास पाहहजे. जर बीजकोश प रेसे र्र आले नाहीि, िर लाबं झालेले गिाशय-
बीजकोश बधं आख ड करार्यास पाहहजेि. 

 
णबजकोश णपळवटिे (Torsion of Ovary) : जर बीजकोशाची योजनी (mesovarium) 

र्ाजर्ीपेक्षा लाबं असेल, र् बीजकोश अस्स्थर असेल िर बीजकोश हपळर्टला जािो. हपळर्टला गेल्याम ळे 
बीजकोश शोथय क्ि होऊन, त्याच्या ऊिकाि रक्िस्त्रार् होिाि. त्याचा रंग लालिडक, काळसर हनळा िे 
काळा क ळक ळीि इिक्या हर्हर्ध छटािं असिो. हा रंग, बीजकोशािील रक्िस्त्रार्ाचे प्रमाि, हशरािील 
रक्िाहधक्याचे प्रमाि (degree of Venous congestion) र् रक्िाचा प रर्ठा बरोबर न झाल्याम ळे त्याि 
होिारे उपद्रर्ात्मक फरक, यारं्र अर्लंबभन असिो. 

 
त्याचप्रमािे हर्कहसि होिाऱ्या बीजकोशीच्या पोकळीि ककर्ा गिवरक्षक, हर्शषेिः द सऱ्याि, कारि 

ि लनेने िो ज्यास्ि र्ाहहकामय (vascular) असल्याम ळे, रक्िस्त्रार् होिाि. अशा प्रकारे बीजपेशी ककर्ा 
गिवरक्षक याि रक्िसंचय (haematoma) होिो. याचे हशर्ाय बीजकोशाच्या थरािही फार प्रमािाि 
रक्िस्त्रार् होण्याचा सिंर् असिो. हे रक्िसचंय उपद्रर्ात्मक रीिीने संक्रहमि होऊन बीजकोशाि आशभकारी 
हर्द्रहध होिो. हपळर्टले गेल्यास ओटीपोटाि िीव्र र्देना होिाि र् थोड्या प्रमािाि योनीिभन रक्िस्त्रार्ही 
होिो. इिर लक्षिे ही, बीजकोशाची सद्रर्गं्रथी हपळर्टली गेल्याम ळे हनमाि होिाऱ्या लक्षिासंारखीच 
असिाि, र् शस्त्रहक्रयेनंिरच दोहोंिील फरक हदसभन येिो. जर बीजकोश रक्िस्त्रार्ी र् कोथय क्ि 
(gangrenous) असेल िर िो शस्त्रहक्रयेने काढभन टाकार्यास पाहहजे, बीजकोशाच्या झालरीने हठकािी 
झालेली जखम उदरािंरर्षे्टनाने बंद करार्यास पाहहजे. गिाशय प ढचे बाजभस र्ळलेला राहील अशा 
स्स्थिीि िो उदराचे प ढचे कििीस बाधंिाि. 

 
बीजकोशािी सांक्रमिे 

(Infections of ovary) 
 
बीजकोशाचा आश कारी ककर्ा हचरकारी सदाहशोफ होिो. आश कारी सदाहशोफ हा पभयमेहक, 

माहलक, ग च्छक, न्य मोहनयाचे ककर्ा आतं्रजंिभ याचेंम ळे होिो िर हचरकारी सदाहशोफ हा यक्ष्मा ककर्ा 
हफरंगरोगाचे जंिभ याचें म ळे होिो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

बीजकोशाचं्या शरीररचनात्मक स्थानाम ळे, त्याचंा मभलिभि सदाहशोफ क्वहचिच् होिो. पि 
आंत्रप च्छ, र्क्रस्थभलातं्र ककर्ा उपग द याचें पासभन सदाहशोफ प ढे जाऊन उपद्रर्ात्मकहरत्या बीजकोश 
हर्काहरि होण्याचा संिर् असिो. सासंर्मगक रोगािं रक्िार्ाटे संक्रमि जाऊन दभरान्र्यीने बीजकोश 
हर्काहरि होण्याचा संिर् असिो. उदा. गालफ गी ककर्ा देर्ी याि उपद्रर् म्हिभन आश कारी बीजकोशशोफ 
होण्याचा संिर् असिो. र् हा संसगव अहििीव्र असेल, िर बीजकोश पभिव कृश होऊन, त्याच्या कायाचा संपभिव 
नाश होिो. 

 
हचरकारी यक्ष्मज संक्रमि हे रक्िार्ाटे होिे, र् याचा मभलिभि संसगव शहरराि इिरत्र कोठे िरी 

असिो. बीजकोशािील अलग अलग असिारी यक्ष्मज हर्द्रहर् शरे्टी एकमेकािं हमसळिाि र् कलाटिर्न 
(caseation) होिे. हे ही लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे की प ष्ट्कळशा रो्यािं यक्ष्मज हर्कार हा जर्ळच्या 
बीजर्ाहहनी ककर्ा उदरािंरर्षे्टनापासभन होिो. 

 
ग च्छक र् माहलक संसगव हा प्रसभिीि ककर्ा गिवपािानंिर होिाऱ्या पभयीिर्नाि होिो. गिाशय र्ा 

गिाशयग्रीर्ा या मभलस्थानी असिाऱ्या संसगापासभन लहसकार्ाहहन्यार्ाटे बीजकोशाि जािो. बीजकोशाच्या 
ऊिकाि आश कारी हर्द्रहर् कनमाि होिाि, र् अशाच प्रकारचे हर्द्रहध हर्कहसि होिाऱ्या गिवरक्षकाि ही 
हनमाि होिाि, हर्शषेिः दभहषि गिवपािानंिर, ककर्ा पभिवमासाचं्या प्रसभिीनंिर संसगव झाल्यानंिरच्या 
पहहल्या काही माहसकपाळीि होण्याचा संिर् असिो. बीजकोशाच्या सदाहशोिाचे प ढील प्रमािे र्गीकरि 
करिाि :  

 
आशुकारी बीजकोशशोफ (Acute oophoritis) 
 
१. गालफ गी र् सासंर्मगकज्र्र याि रक्िार्ाटे ससंगव पसरून. 
 
२. बीजर्ाहहन्या र् गिाशय यापासभन 
 
अ) परमाजन्य बीजर्ाहहनीशोफ 
 
ब) प्रसभहिज्र्र, माहलक र् ग च्छक जंिभचा संसगव 
 
३. आश काहर आतं्रप च्छदाह र् हर्प टीशोफ (diverticulitis) 
 
णिरकारी बीजकोशशोफ (chronic oophoritis). 
 
१. रक्िार्ाटे होिारा यक्ष्मज र् हफरंगरोग संसगव 
 
२. परमाजन्य ककर्ा प्रसभहिज्र्रजन्य हचरकारी बीजर्ाहहनी-बीजकोशशोफ (chronic salpingo-

oophoritis). 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आशुकारी बीजकोशशोफ : मभलिभि रोगाच्या लक्षिाहंशर्ाय, बीजकोशाचा सदाहशोफ 
झाल्याबरोबर उदराच्या खालच्या िागाि िीव्र र्देना र् पीडनाक्षमिा असभन त्याचबरोबर त्या हठकािी थोडी 
िाठरिाही असिे. हळ हळ , र्पा र् आंत्रर्लयें याचंी कटीच्या कडेचे हठकािी संसस्क्ि होऊन एक 
अहनयमीि गठ ठा हनमाि होिो. हद्वहस्थ परीक्षिाने अश कारी बीजकोशशोफ, बीजर्ाहहनीशोफ र् 
बीजर्ाहहनी-बीजकोशशोफ यापासभन हनराळा दाखहर्िे कठीि असिे. आश कारी बीजकोशशोफाची 
हचहकत्सा ही बीजर्ाहहनीशोफाच्या हचहकत्सेसारखी असिे. 

 
आशुकारी बीजकोश णवद्रणध (Acute ovarian Abscess) : र्ाढि जािाऱ्या गिवरक्षकाि जननमागव 

ककर्ा संसक्ि आंत्रर्लयें यापंासभन संसगव होण्याचा संिर् असिो. बीजकोशाि आश कारी हर्द्रहध होण्याचा 
संिर् असिो “संहचिस्त्रार्पभिव गं्रथीचे उपद्रर्” याि याचे र्िवन हदलेले आहे. 

 
बीजकोशािा णिरकारी सदाहशोफ (chronic Inflammation of ovary) : परमाजन्य ककर्ा 

प्रसभहिज्र्रजन्य हचरकारी बीजर्ाहहनीशोफाचे रो्यािं बीजकोशही हर्काहरि होण्याचा संिर् असिो. 
कटीि हचरकारी बीजर्ाहहनी बीजकोश गठ ठे हनमाि होऊन, त्याम ळे गिाशयाचे पिाद्विवन होिे र् सर्व 
कहटस्थ इहंद्रयें फार घट ट बसिाि. सििची कंबर द खिे, ओटीपोटाि जडत्र्, मलहर्सजवनाचे र्ळेी 
र्देना, फार प्रमािाि स्त्रार् र् अहनयहमि माहसक पाळी ही म ख्य लक्षिे होि. ज्यार्ळेी बीजकोशाि 
रक्िाहधक्य असिे त्यार्ळेी अत्यािवर् असिे. पि प ढे प ढे िंि  ऊिक हनमाि झाल्याम ळे र् रक्िाचा 
प रर्ठाही कमी होि असल्याम ळे आिवर्ाचे प्रमाि. कमी होिे र् त्याचा कालही र्ाढि जािो 
(oligomenorrhoea) ककर्ा अनािवर्ही होिे. ज्याि अत्यािवर् असिे अशा रो्याि कहटस्थ रक्िाहधक्य कमी 
करण्याकहरिा संरक्षी उपाय (conscrvative measures) योजार्.े पि जर कमर द खिे र् ओटीपोटािील 
र्देना कमी झाल्या नाहीि, िर उपागें सभटी करण्याकहरिा शस्त्रहक्रया करार्यास पाहहजे. प ष्ट्कळर्ळेा 
बीजकोश र् बीजर्ाहहन्या यानंा इिका अपाय झालेला असिो की शरे्टी बीजर्ाहहनी-बीजकोश शस्त्रहक्रयेने 
काढभन टाकार् ेलागिाि. 

  



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि ३८ वे 
 

बीजकोशािी अबुशदे 
(Tumours of the Ovary.) 

 
क्रीयात्मक णवक्षोभामुळे होिारी अबुशदे 

(Tumours Resulting from Functional Disturbances.) 
 
ग्राहफअन प टकाची पहरपक्विा आहि फ टण्याची अहर्कृि शरीरक्रीयात्मक हक्रया, पीि कपडाची 

हनर्ममिी, त्याची पहरपक्विा आहि ऱ्हास, या अन क्रमाच्या कोित्याही अर्स्थेि सरंोध होण्याची शक्यिा 
असिे. याम ळे बीजकोश रृ्हद्ध पाऊन त्याि एक ककर्ा अनेक सद्रर्गं्रथी असिाि. खऱ्या अथाने ही अब िंदे 
नव्हेि, आहि हपळर्टिे, रक्िस्त्रार् ककर्ा हर्द्रहध झाला नाही, िर प ष्ट्कळशा रो्यािं कोित्याही 
शस्त्रहक्रयाहचहकत्सेची जरूरी नसिे. 

 
नवजात बालकाांतील णक्रयात्मक सद्रवग्रांथी (Functional cysts in the Newborn) : मध मेही 

मािाचं्या नर्जाि बालकािं प टकीय सद्रर्गं्रथी होण्याची शक्यिा असिे. या सद्रर्गं्रहथ, सगिव मध मेही 
मािािं, पीयभहषका जननगं्रथी पोषक (pituitary gonadotrophic) आहि रृ्हद्ध होरमोनच्या अहि हनर्ममिीम ळे 
होिाि आहि याजबरोबर नर्जाि बालकाच्या लँगरहॅन्स द्वीहपकाचें अहिहर्कसनही असिे. अशाच प्रकारचे 
अहि प टकीय पहरपक्विा आहि लहान साधी ककर्ा रक्िस्त्रार्ी सद्रर् गं्रथी हनर्ममिी, ज्याि गिवहेि क 
हर्षमरक्ििा असिे अशा मािाचं्या गिािही हदसभन येिे, आहि त्याचंी हनर्ममिी ही मािेच्या हर्षमरक्ििेच्या 
िीव्रिेशी हनगहडि असिे. (गोव्हन आहि म कजी, १९५०). 

 
अ–अबुशदीय सहद्रवग्रांथी 

(Non-neoplastic cysts. .) 
 
पुटकीय सद्रवग्रांथी (अहिहरक्ि द्रर्ििृ ग्राफाइन प टक hydrops Folliculi) : जेब्हा ग्राफाइन प टक 

फ टि नाही, िेव्हा प टकीय सद्रर्गं्रथी हनमाि होिे. हर्कास पार्िाऱ्या अण्डािभचे व्यपजनन होिे, परंि  
दािेदार पेशी कमी अहधक काल हशल्लक राहािाि आहि त्या द्रर् हनमाि कहरिच राहािाि. त्याम ळे 
सद्रर्गं्रथीचा आकार र्ाढि जािो. परंि  िी ३-५ सें. हम. व्यासापेक्षा मोठी असि नाही. प टकीय अर्धारि 
सद्रर्गं्रथी (follicular retention cyst) ही एक कोष्ठी (unilocular) असभन हिची किि पारदशी असिे र् िी 
गं्रथी बीजकोशाच्या पृष्ठिागाच्या बाहेर डोकार्िे (प्लेट ११८). 
 

 
प्लेट ११८. पुटकीय सद्रवग्रांणथ 
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सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासल्यास सद्रर्गं्रथीची किि ही चपट्या दािेदार आहि हपधान पेशीच्या 
(theca cell) स्िरानंी बनल्याचे हदसभन येिे, पि प ष्ट्कळ र्ळेा आर्रि हे फक्ि हपधान पेशीचेच बनलेले 
असिे. 

 
हेतु प टकीय सद्रर्गं्रथी ही दोहोपैकी कोित्यािरी एका प्रकाराने बनलेली असिे :  
 
१. पीयणूषका दुस्ष्ट्क्रया : प हटका उद्दीपक होरमोनम ळे (F.S.M.) दीघवकाल होिाऱ्या अहि 

उद्दीपनाम ळे प टकाच्या दािेदार पेशी प ष्ट्कळ आठर्डे हक्रयाशील राहािाि, आहि त्याम ळे ईस्रोजेन स्रर्ि 
राहािो. गिाशयान्िःस्िरार्रील या ईस्रोजेनच्या अहि, दीघवकाल होिाऱ्या हक्रयेम ळे अबीजप्रसर्ी 
द स्ष्ट्क्रयाकारी गिाशय रक्िस्त्रार् होिो. 

 
२. श्वेि कंच काच्या जाड होण्याम ळे नेहमी प्रमािे हर्कहसि झालेला प टक फ टि नाही. हे जाड 

होिे, कचरकारी बीजर्ाहहनी-बीजकोशशोफाि सर्वसाधारिपिे हदसभन येिे. अज्ञाि कारिाम ळे आहि 
पभर्ीच्या, श्रोिीस्थ ससंगा हशर्ाय श्विेकंच क जाड होिे याला तांतूपुटी बीजकोश (fibrocystic ovary) 
म्हििाि. 

 
लक्षिें : प ष्ट्कळशा प टकीय सद्रर्गं्रथी या लक्षिरहहि असिाि, आहि श्रोिीगत परीके्षि, त्या 

क्वहचि हािाला लागिाि. सिंर्नीय लक्षिे प ढील प्रमािे होि. 
 
वेदना : काही, एका बाजभच्या श्रोिी खािेि (iliac fossa) र्देना होि असल्याची िक्रार करिाि, 

आहि त्या जर उजव्या बाजभस असिील िर प ष्ट्कळर्ळेा च कीने त्याचे आंत्रप च्छशोफ म्हिभन हनदान केले 
जािे, मग कारि नसिा आतं्रप च्छउच्छेदन (appendectomy) केले जािे. 

 
आतशव णवकृणत : प ष्ट्कळशा सद्रर्गं्रथींचा दोनिीन महहन्यािं ऱ्हास होि असल्याम ळे, आिवर् 

अहनयहमििाही िात्प रिी असिे. द स्ष्ट्क्रयात्मक प्रकारच्या प टकीय सद्रर्गं्रथींच्या रो्याचें लाक्षहिक क्रम 
प्रकरि ११ मध्ये हदला आहे. 

 
वांध्यत्व : अबीजप्रसर् आहि श्वेिकंच काच्या जाड होण्याम ळे प ष्ट्कळर्ळेा र्धं्यत्र् असिे. 
 
णिणकत्सा : प ष्ट्कळशा प टकीय सद्रर्गं्रथी या लक्षिरहहि असिाि आहि थोड्याच महहन्यािं त्याचंा 

ऱ्हास होि असल्याम ळे, त्यारं्र काहीच इलाज करण्याची जरूरी नसिे. हद्वहस्ि परीक्षिाि थोडासा दाब 
हदल्यास, प ष्ट्कळशा रो्यािं त्या सद्रर्गं्रथी फ टिाि आहि र्देना आहि आिवर् हर्कृहि यासारखी लक्षिें 
नाहहशी होिाि. ज्या सद्रर्गं्रथी थोड्याशा दाबाने फ टि नाहीि, त्यार्र द सरा काहीही इलाज न करिा, 
रो्याला दर दोन दोन महहन्यानंी िपासिाि. ज्या सहा महहने ककर्ा त्याच्यापेक्षा ज्यास्ि काल राहािाि, 
आहि आकाराने र्ाढिाि, त्या अब वदें समजभन शस्त्रहक्रया करिाि. उदरछेदनाि आकस्स्मकपिे हदसभन 
आलेल्या प टकीय सद्रर् गं्रथीचे र्धेन करिाि (punctured). 
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ल्वयुणटन सद्रवग्रांथी 
(Lutein Cysts.) 

 
सगभशतेिा पीत कपड (Corpus luteum of pregnancy) गिवधारिेनंिर, पीिकपड दोनिीन महहने 

िसाच राहािो आहि सद्रर्गं्रथी अर्स्थेमधभन जािो आहि मोठी सद्रर्गं्रथी हनमाि होिे. 
 
२. हाइडॅणटणडफॉमश मोल आणि जरायुकार्धसनोमा याांबरोबर असिाऱ्या सांणमश्र ल्वयुणटन सद्रव ग्रांथी 

(compound Lutein cysts in association with Hydatidiform mole and choriocarcinoma) : या 
सद्रर्गं्रथी, बीजपोषक अब वदाम ळे (trophoblastic tumours) जराय  जननगं्रथीपोषा होरमोनची अहि 
प्रमािाि हनर्ममिी झाल्याम ळे होिाि. या सद्रर्गं्रथी दोन्ही बाजभस असिाि. प्रत्येक बीजकोशाि त्या प ष्ट्कळ 
असभन, काही फक्ि हदसण्या एर्ढ्याच मोठ्या असिाि िर द सऱ्या प ष्ट्कळ सेंहटहमटर व्यासाच्या असिाि. 
कमी अहधक आकाराच्या सद्रर्गं्रथींम ळे बीजकोशानंा कोष्ठमय स्र्रूप येिे. (प्लेट ११०). 
 

 
प्लेट ११०. णवनाशी जरायुग्रांथ्यबुशदािा नमुना (Courtesy : Dr. Bhaskar Roa, Madurai) 

 
सूक्ष्मदशशक यांिािाली तपासल्वयास, सद्रर्गं्रथीच्या कििीि फ गीर आंिरहपधान पेशी (plump 

theca-interna cells) असल्याचे हदसभन येिे. दािेदार पेशींचा पािळ स्िर असिो ककर्ा नसिोही. 
 
३. स्टीन-लेव्हेन्थॉल लक्षि माणलका : दोन्ही बीजकोशाि, प ष्ट्कळ लहान-लहान हपधान पीि 

सद्रर्गं्रथी (theca lutein cysts) असिाि. (प्रकरि ७) 
 
४. दीघशस्थायी पीतकपड सद्रव ग्रांथी (हपधान पीि सद्रर्गं्रथी) : जर पीि कपडाचा ऱ्हास १२-१४ 

हदर्साि झाला नाही िर िो रृ्हद्ध पार्िो आहि दोन महहने राहािो आहि त्याचा आकार नाकरगा एर्ढा 
होिो. 

 
द सऱ्या प्रकारे जी हपधान पीि सद्रर्गं्रथी हनमाि होिे, िी प टकीय सद्रर् गं्रथीच्या दािेदार ककर्ा 

हपधानपेशींच्या ल्य हटनीिर्नाम ळे. 
 
जो पयिंि सद्रर्गं्रथी असिे, िोपयिंि अनािवर् असिे. परंि  जेव्हा हिचा ऱ्हास व्हार्यास लागिो, 

िेव्हा गिाशय रक्िस्त्रार् होिो. याचे लाक्षहिक स्र्रूप गिवपाि ककर्ा अस्थाहनक सगिविेचा िास हनमाि 
करिे. 
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५. िेतकपड सद्रवग्रांथी (corpus Albicans cyst) : (अहर्र्रीय सद्रर्गं्रथी Atretic cysts) : पीि 
कपडाि व्यपजननी बदल होिाना, िो सद्रर् होण्याचा सिंर् असिो. सामान्यिः या सद्रर्गं्रथी अगदी लहान, 
प ष्ट्कळ असिाि. त्या अलक्षिी असभन, त्यानंा कोििेही हर्कृहिजन्य महत्र् नाही. 

 
अवरोधन सद्रवग्रांथीतील उपद्रव :  
 
१. पुटकीय रक्तगुल्वम (Follicular Haematoma) : दािेदार ककर्ा हपधान पेशी स्िरािील 

रक्िर्ाहहनी फ टभन प टकाि रक्िस्त्रार् होिो, पि सामान्यिः िो अगदी कमी असिो. उदराच्या खालच्या 
िागाि काही थोडे िास र्देना होिे हेच फक्ि लक्षि असिे. 

 
पीतकपड रक्तगुल्वम (corpus Luteum Haematoma) : आंिरहपधान स्िरािील रक्िर्ाहहनीय 

फ टभन पीिकपडाि थोडा रक्िसंचय होिो. त्याम ळे आिवर्पभर्व अर्स्थेि एका श्रोिी खािेि र्देना होिाि. या 
बाजभकडील बीजकोश पीडनाक्षम आहि प टीमय असिो. र्देना थोड्याच हदर्सािं थाबंिाि. परंि  रो्याला 
हनजर्भन ठेऊन, त्याचेर्र लक्ष ठेर्ार्यास पाहहजे. 

 
काही रो्यािं, रक्िर्ाहहन्या ंजाहलकेपासभन िीव्र रक्िस्त्रार् होिो, आहि त्याम ळे पीिकपड फ टिो 

आहि मग िीर् प्रमािाि अंिःउदरािरर्षे्टन रक्िस्त्रार् होिो. ही स्स्थहि अस्थाहनक सगिविेच्या हर्दराचा 
िास हनमाि करिे, आहि खरे हनदान उदरच्छेदनाि समजभन येिे. 

 
णनओल्वपॅस्स्टक अबुशदे 

(Neoplastic Tumours.) 
 
बीजकोशाच्या बाबिीि, अब वदाचें घन आहि सद्रर्, स दम्य र् द दवम असे नेहमीचे करण्याि येिारे 

र्गीकरि प रेसे नसिे. कारि बीजकोशाि अज्ञाि कायवक्षमिेच्या (unknown potentialities) पेशी 
असिाि. साध्यासाध्यिा, आहि हचहकत्सा या दोन्हींही दृष्टीने, पेशींच्या रचनेर्र आधाहरि असे र्गीकरि 
ज्यास्ि उपय क्ि होय. जर्ळजर्ळ ८० टके्क बीजकोश अब वदें ही सद्रर् असिाि आहि बह धा िी स दम्य 
असिाि. २० टके्क धन असभन िी बह धा द दवम असिाि. मभलिभि बीजकोश अब वदाचंी २० टके्क अब वदे ही 
जननागंी उपकलाहीन मध्यजनस्िरापासभन हनमाि झालेली असिाि (of genitel mesonchymal origin) 
आहि उरलेली ८० टके्क ही सीरमी अंक रक (serous papillary) ७० टके्क आहि कभ ट श्लेष्ट्मरसी 
pseudomucinous) १० टके्क अशी हर्िागिाि. 

 
उपकलाब वदे (epithelial tumours) ही म ख्यिः सद्रर् असिाि िर सधंानक ऊिक अब वदें ही घन 

असिाि. प ष्ट्कळर्ळेा ही हमश्र प्रकारची असिाि. प ष्ट्कळ सद्रस अब वदािं घन घटकही असिाि आहि त्याच 
प्रमािे प ष्ट्कळ घन अब वदािं सद्रर् व्यपजनन होिे. 

 
बीजकोशाच्या भ् रूिीय हर्कासार्र आधाहरि असे बीजकोश अब वदाचें हर्स्िृि र्गीकरि हे 

भ् रूिहर्ज्ञानी र् हर्कृहिहर्ज्ञानी यानंा उपय क्ि असे असेल, पि व्यर्सायी स्त्रीरोगिज्ञाला मात्र ब चकळ्याि 
पाडिारे आहे. 
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वगीकरि 
 
१. सांधानक ऊतक पेशी अबुशदें (connective Tissue cel tumours). 
 
स दम्य : िािंर्ाब वद 
 
द दवम साकोमा. 
 
पृष्ठ उपकलाबुशद (surface Epithelial tumours). 
 
सदम्य :  
(अ) सरल प टीअब वद (cystoma simplex) (सरल अंिःबीजर्ाहहनी अब वद (endosalpingioma 

simplex). 
 
(ब) अंक रक प टीगं्रर्थयब वद (अंिःबीजर्ाहहनी अब वद) (cystadenoma papillare-

Endosalpingioma). :  
 
१. स्स्थर. २. रृ्हद्धकारी (proliferating). 
 
(क) बीजकोशाचे अिंःगिाशयकलाब वद (endometrioma). 
 
द दवम : सीरमी अकं रक गं्रथीकार्मसनोमा आहि सामोकार्मसनोना (serous papillary 

adenocarcinoma send psammocarcinoma) 
 
३. जननागंी पभर्व मध्यजनस्िरापासभन हनमाि होिारे 
 
स दम्य ककर्ा द दवम :  
 
१. दािेदार पेशी अब वद 
 
२. हपधानपेशी अब वद 
 
३. प ंसकारी अब वद (arrhemonblastoma) ककर्ा रृ्षि गं्रर्थयब वद ककर्ा ॲन्ड्रोक्लास्टोमा. 
 
४. हडस् जर्ममनोमा ककर्ा सेहमनोमा (seminoma) (नेहमींच द दवम). 
 
५. हाइपरनेफ् रोमा ककर्ा उपरृ्क्क अर्हशष्ट ऊिक अब वद (adrenal rest tumours) 
 
६. प ंस्त्र्कारीब्लास्टोमा (masculinovoblastoma). 
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४. टेराटोमापासून णनमाि होिारी :  
 
१. हत्रत्र्चा टेराटोमा (Tridermal teratoma)–द दवम. 
 
२. प टीमय टेरोटोमा ककर्ा डरमॉइड. 
 
३. कभ टश्लेष्ट्मरसी प हट गं्रर्थयब वद (Pseudomucinous cystadenoma) 
 
४. बे्रनर अब वद. 
 
५. स्ू मा ओव्हराय. 
 
६. जराय  उपकलाब वद. 
 
७. मध्यर्ृक्काब वद. (mesonephroma). 
 
५. ८ कार्धसनोमा :  
 

मभलिभि :  
 
१. बीजकोशाचा कार्मसनोमा. 
 
२. स दम्य अब वद प ढे द दवम झालेले :  
 
सीरमी अंक रक गं्रहथकार्मसनोमा; कभ टश्लेष्ट्मरसी अंक रक गं्रहथ कार्मसनोमा. द दवम 

टेराटोमान, र्गैरे. 
 
१. जननागंी कार्मसनोमापासभन हर्के्षपी (metastatic). 
 
२. जननागेंिर कार्मसनोमापासभन हर्के्षपी. 

 
सांधानक ऊतक अबृशदे 

(Connective Tissue Tumours..) 
 
ताांतवाबुशद (Fibroma) : हे घन अब वद असभन, त्याचा आकार क्वहचत गिाच्या डोक्यापेक्षा मोठा 

असिो. िािंर्ाब वद हे बीजकोश अब वदाचं्या ३–५ टके्क असिाि. 
 
काहंीर्ळेा िे पृष्ठिागार्र गाठंीर्जा असिे र् िे उदरच्छेदनाि आकस्स्मकपिे हदसभन येिे. 
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काहीर्ळेा िे बीजकोशाच्या ऊिकाि हर्स्िृि अशी गाठं असिे. िी आठं जशी आकाराने र्ाढि 
जािे, िसा बीजकोशाच्या ऊिकाचा नाश होिा, आहि त्याम ळे सभक्ष्मािवर् (oligomenorrhoea) ककर्ा 
अनािवर् होिे. (प्लेट ११९, १२०). 
 

 
प्लेट ११९. बीजकोशात ताांतवाबुशद आणि सद्रव ग्रांथीत रक्तस्त्राव णदसून येत आहे 

 
प्लेट १२०. बीजकोशािे दाांतवाबुशद 

 
सनाल िािंर्ाब वद हे गोलाकार ककर्ा लंबर्ि वलाकार असिे र् बीजकोशाला िे रंुद िलाने जोडलेले 

असिे. 
 
कापलेल्या पृष्टिागार्र चक्राकार स्र्रूप (whorled appearance) हदसभन येिे. गिाशयाच्या 

िािंर्ाब वदाप्रमािे, बीजकोशाच्या िािंर्ाब वदाि ही काचाि, “प टीमय”, र्सामय (fatty) ककर्ा खटाकार 
(calcareous) व्यपजनन येिे. (प्लेट १२१:). 
 

 
प्लेट १२१. िटीभवन होत असलेले ताांतवाबुशद 
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सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासल्यास, िािंर्ाब वद हे िंिभप्रसं् (fibroblast) र् िंिभऊिकाचे ज डगे 
याचं्या कमी अहधक प्रमािाने बनले असल्याचे हदसभन येिे. 

 
लक्षिें : िािंर्ाब वदाची हर्शषे गोष्ट म्हिजे जलोदर (ascites). िे जर्ळ जर्ळ २० टके्क रो्यािं 

हदसभन येिे. काहीि जलोदराबरोबर रसििृ फ प्फ सार्रिही (hydrothorax) असिे. याला णमगज 
लक्षिमाणलका (Meigs’ syndrome) म्हििाि. िािंर्ाब वदा व्यहिहरक्ि हमग ज लक्षिमाहलका ही 
बे्रनरअब वद, दािेदारपेशी अब वद आहि हथकोमा (thecoma) यािही हदसभन येिे. जलोदर, हे कठीि, जड 
चल अब वदाने उदरोिरर्षे्टनाचा क्षोि झाल्याम ळे हनमाि होिे असे धरले जािे. हमग ज याने इंहडयन इंकचे 
इंजेक्शन देऊन असे दाखर्भन हदले की रसििृफ फ्फ सार्रि हे जलोदर द्रार्ाचे मध्यच्छद लहसकारं्ाहहन्या 
र्ाटे पारगमन (permeation) झाल्याम ळे होिे. 

 
णिणकत्सा : िािंर्ाब वद काढभन टाकल्यास पभिव रोगम क्िी होिे. शस्त्रहक्रयेच्या र्ळेी जलोदराचा 

हनचरा करिाि आहि रसििृफ फ्फ सार्रि स्र्िः शोहषले जािे. 
 
साकोमा : (sarcoma) : बीजकोशाचा साकोमा अगदीच क्वहचि हदसभन येिो. िािंर्ाब वदाचे अन षंगी 

साकोमाि रूपािंर होण्याची शक्यिा असिे. पभर्ी दािेदार पेशी अब वद, हडस् जर्ममनोमा आहि प ंसकारी अब वद 
(arrhenoblastoma) ही साकोमा म्हिभन च कीने समजली जाि असि. परंि  होरमोन अभ्यासार्रून त्याचंा 
उगम आिा स्पष्ट झाला आहे. 

 
सूक्ष्मदशशकयांिािाली िो गोलाकार, हमश्र ककर्ा िीमकायपेशी साकोमा असल्याचे हदसभन येिे. 
 
लक्षिें : िे फार जलद र्ाढिारे अब वद असभन, त्याची जलद र्ाढ ही त्याच्या द दवम स्र्रुपाची 

चागंली सभचक होय. 
 
णिणकत्सा : गाठंीचे पभिव उच्छेदन आहि नंिर हर्हकरि हचहकत्सा. साध्यासाध्यिा अगदीच हनकृष्ट 

होय. 
 

पृष्ठ उपकलेपासून णनमाि होिारी अबुशदे 
(Tumours of surface Epithelial origin. 

 
सरल पुटी अबुशदे (अंिः बीजर्ाहहनी अब वद) (cystoma simplex-Endosalpigioma) : 

सद्रर्गं्रथीची किि पािळ, पारदशी असभन, आंिील द्रर् पाण्यासारखा पािळ, स्र्च्छ असिो. हिची आंिील 
बाजभ ग ळग ळीि असभन, आंि अंक रक नसिाि. जेव्हा िी आकाराने लहान असिे, िेव्हा िी बीजकोशाच्या 
प्रान्िस्था पासभन हनघाल्या सारखी हदसिे, जेव्हा िी र्ाढिे, िेव्हा हिचा आकार गिाच्या डोक्याएर्ढा होिो. 
आहि बाकीचा बीजकोश ऊिक, नाल जोडलेल्या हठकािी िािला जािो या सद्रर्गं्रथीची हनर्ममिी, 
बीजकोशाच्या पृष्ठ उपकलेपासभन होिे असे धरले जािे. कारि सद्रर्गं्रथीच्या अस्िर पेशी या पषृ्ठ 
उपकलेप्रमािे आकाराने घनाम (cuboidal) आहि रोमक (ciliated) असिाि. काहीर्ळेा या अस्िरपेशी 
अंिःसद्रर्गं्रथी ििार्ाम ळे (intracystic tension) चपट्या होिाि. हे अहिजलििृ ग्राहफयन प टकापासभन 
हनराळे दाखहर्ले पाहहजे. अहिजलिभि ग्राहफयन प टकाला हपधान अस्िर (theca lining) असिे. 
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र्र साहंगिल्या प्रमािे अंक रक हनमाि करण्याकडे कल नसिो, परंि  काहीर्ळेा कभ ट-अंक रक 
रचना ऊिक परीके्षि हदसभन येिे. हे, सद्रर्गं्रथीचे स्स्थरीकरि (fixation) करीि असिा, सद्रर्गं्रथीच्या 
कििीचा हनपाि (collapse) झाल्याम ळे होिे. 

 
सद्रर्गं्रथीम ळे कोििेही लक्षि हनमाि होि नाही आहि आिवर्ािही फरक होि नाही. या चल 

अब वदाचा नाल हपळर्टल्याम ळे ककर्ा आजभबाजभच्या श्रोिी इंहद्रयार्र दाब पडभन लक्षिें हनमाि होिाि. सरल 
प टी अब वदाचे हनदान काही थोडे महहने रो्याला अर्लोकनाखाली ठेर्ल्यास होिे. कारि अहिजल 
ग्राहफयन प टक (hydrops follicularis) स्र्िः फ टिे आहि नाहहसे होिे, िर सरल प टी अब वद िसेच राहािे 
आहि र्ाढि जािे. िे बीजकोशाचे उच्छेदन करून ककर्ा बोनीच्या बीजकोश सद्रर्गं्रथी उच्छेदन शस्त्रहक्रया 
करून काढभन टाकिाि. जर दाबाम ळे संपभिव बीजकोश ऊिकाचा नाश झाला असेल, िर अब वदय क्ि 
बीजकोश उच्छेदनाची (ovariotomy) जरूरी असिे. 

 
अांकुरक पुटी ग्रांथ्यबुशद (अांकुरक अांतःबीजवाणहनी अबुशद) (cystadenoma papillaris – 

endosalpigioma papillare) : अंक रक गं्रर्थयब वदजन्य सद्रर्गं्रथी ही, बीजकोशाच्या पृष्ठ उपकलेपासभन 
हनमाि होिे. ही उपकला बीजकोशाच्या प्रान्िस्थाि खोल हशरलेली असिे. अस्िर उपकलेि रृ्हद्ध 
पार्ण्याची ज्यास्ि क्षमिा असिे. आहि त्याम ळे एकिर सद्रर्गं्रथीच्या पोकळीकडे जािारे अकं रक हनमाि 
होिाि ककर्ा गं्रर्थयब वदजन्य गाठ (adenomatous growth) हनमाि होिे. 

 
आिील द्रर् पाण्यासारखा असभन, त्याि सीरम अल्ब्य हमन र् सीरम ्लोब्य हलन फार प्रमािाि 

असिे. (प्लेट १२२, १२३). सद्रर्गं्रथीचे अस्िर हे घनाि रोमक पेशींचे बनलेले असिे. स्स्थर आहि 
रृ्हद्धकारी अशा दोन्हीं प्रकारच्या सद्रर्गं्रथी, या प्रकारे एकमेकापंासभन हनराळ्या दाखहर्िा येिाि. 
प टीगं्रर्थयब वदाचे हर्शषे हे की प ष्ट्कळर्ळेा कििीि अगदी बारीक खटीििृ गाठंी (calcified nodules) 
असिाि, याला सामोमा कपड (Psammoma bodies) म्हििाि. (प्लेट १२४). 
 

 
प्लेट १२२. अांकुरक सीरसी पुणट ग्रांथ्यबुशद 

 
प्लेट १२३. अांकुरक पुणटग्रांथ्यबुशद 
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प्लेट १२४. सीरसी अांकुरक पुणटग्रांथ्यबुशदात िटीभवन झाल्वयामुळे णनमाि झालेले सोमामा कपड 

 
स्स्थर प्रकाराच्या पेशी, या सरल प टी अब वदा सारख्या असिाि, िर रृ्हद्धकारी प्रकारच्या पेशी 

हर्हशष्ट प्रकारचे पेशी हर्िाजन, सभत्री हर्िाजन (mitosis) दाखहर्िाि आहि पेशींची अहनयहमििा असिे. 
िथाहप, आधारक कलेि (basement membrane) प ढे द दवमिा होण्याची शक्यिा असिे. सभक्ष्मदशीय 
हनदान (microscopic diagnosis) हे प ष्ट्कळर्ळेा कठीि असिे, कारि गाठं (growth) ही अंक रक 
गं्रथीकार्मसनोमा सारखी हदसिे. 

 
लक्षिें : हे अब वद िरूि हस्त्रयािं होिे. प ष्ट्कळर्ळेा, याि अधोजठर स्थानी र्देना र् पीडनाक्षमिा 

असिे. आिवर्ाि फरक होि नाही, पि प ढच्या अर्स्थाि बीजकोश क्षीििेम ळे (ovarian cachexia) 
अनािवर् होण्याची शक्यिा असिे. लाक्षहिकदृष्ट्ट्या िे जलोदरासह असिाऱ्या यक्ष्मज बीजर्ाहहनी-
बीजकोशशाफापासभन हनराळे दाखहर्ले पाहहजे. द्रर्हनष्ट्कासनाने (tapping) द्रर् काढभन घेऊन अपकें हद्रि 
द्रव्याच्या (centrifugal material) परीके्षने हनदान होिे. कारि त्याि हर्हशष्ट उपकला पेशी असिाि. 

 
प ष्ट्कळशा रो्यािं अब वद दोन्ही बाजभस असिे आहि त्याचा आकार नाकरगा एर्ढाही होिो. अब वदाच्या 

पृष्ठिागार्र अंक रक हनमाि होिाि आहि िशाच प्रकारचे अंक रक उदरािंरर्षे्टनार्र ही इिःस्ििः 
पसरलेले असिाि. पििोरहिकेमधभन िपासल्यास, ड्लस कप्यािील अंक रक हािाला लागिाि. 
सामान्यि; उदरािंरर्षे्टन ग हेि म क्ि द्रर् असिो र् त्याम ळे स्थानािंरिशील जडध्र्नी (shifting 
dullness) ऐकभ  येिो. 

 
णिणकत्सा : जर अब वद एकाच बीजकोशाि असेल, िर अब वदय क्ि बीजकोश उच्छेदन 

(ovariotomy) करार्या पाहहजे आहि जर हर्कार दोन्हींबाजभस असेल, र्र दोन्हीं उपागंासह अपभिव 
गिाशय उच्छेदन करार्.े जर रोगाच्या स रर्ािीच्या अर्स्थेि शस्त्रहक्रया केल्यास साध्यासाध्यिा त्या मानाने 
बरी असिे. प ढच्या अर्स्थेि, उदरािंरर्षे्टन आहि जर्ळच्या अंिःउदरीय इहंद्रयारं्र हद्विीयक हनके्षप 
(secondary deposits) असिाि. मभलिभनि गाठं काढभन टाकल्यार्र, हे हद्विीयक हनके्षप स्र्िः नाहहसे 
होिाि. साध्यासाध्यिेबाबि, हर्शषेिः रृ्हद्धकारी प्रकाराि सार्धहगरी घ्यार्यास पाहहजे. 

 
गभाशयान्तःस्तर अबुशद (Endom etrioma) प्रकरि २९ मध्ये र्र्मिले आहे. 
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जननाांगी पूवश मध्यजनास्तरापासून णनमाि होिारी अबुशदे 
(Tumours of Genital Mesenchymal Origin.) 

 
दािेदार पेशी अबुशद : ऊतकजनन : दािेदार पेशी अब वद हे सदोष पहरर्धवनज बीजकोश अब वद 

(dysontogenetic ovarian neoplasm) होय. याचे सभक्ष्मदशी स्र्रूप आहि होरमोन सहक्रयिा (hormonal 
activity) यार्रून हे स्त्री भ् रूिीय ऊिकापासभन हनमाि झाले आहे असे हदसिे. त्याची हनर्ममिी अहि आद्य 
हर्हशष्ट जननागंी पभर्िंमध्यजनस्िर पेशींपासभन होिे. याचा, प ढे दािेदार पेशीि हर्कास होण्याची आहि 
बीजकोशीय होरमोनची हनर्ममिी करण्याची क्षमिा असिे. हे लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे की, हे अब वद, 
ग्राहफयन प टकाच्या पभिव हर्कहसि दािेदार पेशीपासभन हनमाि होि नाही. पभर्ी हे अब वद च कीने साकोमा 
म्हिभन समजले जाि असे. परंि  आिखी झालेला िपशीलर्ार लाक्षहिक अभ्यास आहि ऊिक परीक्षा 
यार्रून या अब वदाचे ऊिकजनन (histogenesis) स्पष्ट झाले आहे. या अब वदाची होरमोन हनर्ममिी ही 
पेशींच्या पक्विेचे प्रमाि आहि त्याचंा साचंा यार्र अर्लंबभन असिे. थोडी अब वदें द दवम झाल्याचे हदसभन आले 
आहे. 

 
अब वद घन असभन, त्याचा पृष्ठिाग ग ळग ळीि असिो. िे काहीर्ळेा ंदोन्ही बाजभस असिे. कापलेला 

िाग हनस्िेज हदसिो, परंि  क्वहचिर्ळेा त्या हठकािी सद्रर्गं्रथीजन्य व्यपजननाचे िाग आहि रक्िस्त्रार्ाचे 
हपर्ळट िागही हदसभन येििाि. या अब वदाच्या पक्विेच्या िीन हनरहनराळ्या अर्स्था दाखहर्िोिा येिाि. 
(प्लेट १२५, १२६). 
 

 
प्लेट १२५. दािेदार पेशी अबुशद 

 
प्लेट १२६. दािेदार पेशी अबुशद 

 
ऊिकदृष्ट्ट्या िीन प्रकार म्हिजे, प टकाि (folliculoid), रज्ज आि (trabiculoid) आहि बेलनाि 

(cylindroid). प टकािामध्ये घन ग्राहफयन प टकासारखी रचना असिे आहि हर्ख रलेले काल एक्झनर 
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कपडही (Call Exner bodies) असिाि. जेव्हा प टकाचं्या अर्काहशका (lumen) द्रर्ाने फ गिाि िेव्हा 
अब वदाला सद्रर्गं्रथीचे स्र्रूप येिे. रज्ज आि प्रकाराि दािेदार पेशी या पत्रक स्र्रूपाि माडंलेल्या असिाि 
(arranged in sheets) आहि दोन पत्रकाचं्या मध्ये संधानक ऊिक पटल (septa) असिाि. हे स्र्रूप 
कार्मसनोमाच्या िक व रूप (fusiform) ककर्ा जालरूप (plexiform) सदृश असिे. रृ्हद्धच्या फार अपहरपक्विेि 
हर्हशष्ट रचना हदसभन येि नाही आहि ऊिकीयदृष्ट्ट्या अब वद मस्स्िष्ट्काि स्र्प्रकारच्या (encephaloid type) 
कार्मसनोम्या सारखे हदसिे. ज्यास्ि अहर्कहसि (anaplastic) ककर्ा भ् रूिीय प्रकारची रृ्हद्ध कमी प्रमािाि 
होरमोन हनमाि करिे. काही दािेदार पेशी, हर्शषेिः प टकाि प्रकारािील पेशींचे ल्य हटन पेशींि रूपािंरि 
होिे, त्यार्ळेी त्याला ल्वयुणटनभूत दािेदार पेशी अबुशद (luteinized granulosa cell tumour) म्हििाि. 
ऊिकीय आहि पेशीहर्ज्ञान साचंा (cytological patterns) हा भ् रूिीय आहि प्रौढ बीजकोश ऊिकासारखा 
असिो. (प्लेट १२७). 
 

 
प्लेट १२७. दािेदार पेशी अबुशदािा सूक्ष्मदशी फोटोग्राफ 

 
अब वदाची सहक्रयिा ही दािेदार पेशीिील हलपॉइडच्या प्रमािार्र अर्लंबभन असिे आहि हे, 

शरीरहक्रयात्मक सक्रीय हद्वपरार्िवक (doubly refractile) स्टेरॉइडचे स्र्रूप दाखहर्िे. या पदाथाहशर्ाय, 
अब वद, मग िे दािेदार असो र्ा हपधान असो, शरीरहक्रयात्मक सक्रीय असि नाही. 

 
लक्षिें : सामान्यिः द दवमिेचे प्रमाि हे बीजकोश कार्मसनोमापेक्षा कमी असिे. असे अन मान केले 

जािे की साधारि ३० टके्क दािेदार पेशी अब वदें द दिंम असिाि, आहि त्याचेंम ळे हर्के्षप (metastases) 
हनमाि होिाि. ही अब वदें प ष्ट्कळर्ळेा यौर्नारंिाच्या स मारास आहि आिवर्हनर्तृ्तीनंिर हदसभन येिाि. 
उदराि हािाला गठ ठा लागिे, उदरगि र्देना आहि हर्कृि गिाशय रक्िस्त्रार् आहि हे रक्िस्त्रार् 
एकापाठोपाठ र्ारंर्ार ककर्ा अध नमधभन होिे, ही या हर्काराि हदसभन येिारी लक्षिें होि. अनािवर्ाच्या 
काही कालानंिर दीघवकाल रक्िस्त्रार् होिे ही सर्वसाधारिपिे हदसभन येिारी अहनयहमििा होय. 
प्रजोत्पत्तीच्या कालाि कमीअहधक काल अनािवर् र् अत्यािवर् होिे आहि काही रो्यािं संपभिव अनािवर् 
हदसभन येिे. आिवर्हनर्ृत्ती झालेल्या सर्व रो्यािं अहि गिाशय रक्िस्त्रार् होिो आहि मध्येच अनािवर् होिे. हे 
ईस्रोजन अहि सहक्रयिेचे द्योिक होय. स्नायभ ऊिकाचे अहिहर्कसन झाल्याम ळे गिाशयाची रृ्हद्ध होिे 
आहि िो हािाला दृढिर लागिो. गिाशयान्िःस्िराची रृ्हद्ध होिे आहि त्याि प हटमय गं्रथील अहिहर्कसन 
असिे. आिवर्हनर्ृहत्त झालेल्या हस्त्रयािं योनीि शोषकर पहरर्िवन (atrophic changes) हदसभन येि नाहीि. 
अगदी लहान म लींि, स्िन योनीबाह्यिाग आहि इिर गौि लैं हगक लक्षिे (secondary sex haraclers) 
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याचंा हर्कास होिो. हे लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे की सर्वच दािेदार पेशी अब वदें द दवम असिाि असे नव्हे 
ककर्ा त्याि द दवम होण्याची प्ररृ्हत्तही नसिे. दािेदार पेशी अब वदाबरोबर सगिविा असलेल्या काही रो्याचंी 
माहहिी प्रहसद्ध झालेली आहे आहि सगिविेम ळे अब वदाची फार झपाट्याने र्ाढ होिे. सगिविेि या अब वदाि, 
प ष्ट्कळर्ळेा हर्ख रलेले ल्य हटनीिर्न हदसभन येिे. 

 
णिणकत्सा : िरूि रो्यािं, प ष्ट्कळशा अब वदाकंरिा हर्काहरि बीजकोशाचे उच्छेदन केल्यास प रेसे 

असिे. आहि रृ्द्ध रो्यािं सागंगिाशयउच्छेदन (Panhysterectomy) करार्.े जेव्हा दािेदार पेशी अब वद 
ककर्ा हपधान पेशी अब वद हे आिवर् हनर्ृत्तीच्या कालाि ककर्ा आिवर्हनर्ृत्तीनंिर झाले, िर त्याबरोबर 
गिाशयान्िःस्िराच्या कार्मसनोम्याचे फार प्रमाि असिे. 

 
पुांसकारी अबुशद, अॅन्िोब्लास्टोमा, ककवा वृषि ग्रांथी अबुशद (Arrhenoblastoma, Androblastoma 

or Testicular adenoma) : ऊिकजनन : हे अब वद दािेदार पेशी ऐर्जी प रुष जनन पेशीि हर्कास 
होण्याची क्षमिा असिे अशा आद्य हर्शषे जननागंी पभर्वमध्यजनस्िर पेशींपासभन हनमाि होिे. याि प रुष 
होरमोन हनमाि करण्याची क्षमिा असिे, आहि त्याम ळे हर्हशष्ट लाक्षहिक स्र्रूप हनमाि होिे (प्लेट 
१२८). 
 

 
प्लेट १२८. पुांसकारी अबुशद 

 
हे अब वद कोित्याही र्याि होिे, प ष्ट्कळर्ळेा िे स दम्य असिे आहि िे घन, हफक्या पाढंऱ्या रंगाचे 

हदसिे, िे घन असभन त्याचा पृष्टिाग ग ळग ळीि असिो. 
 
ऊतकष्ट्दृया : िीन प्रकार दाखहर्िा येिाि : १. अत्यंि हर्िेदीकृि (highly differentiated) ककर्ा 

रृ्षिगं्रर्थयब वद, २. हर्हशष्ट जनन उपकला रज्जभ (sex cord) सदृश साचंा दाखहर्िारा रज्ज आि प्रकारचा 
मध्यर्िी नम ना. (intermediate type), आहि ३ अहर्िेहदि प्रकार, अहर्शष्ट साकोमाजन्य नम ना नहलकीय 
(tubular) ककर्ा रृ्षि गं्रथीअब वद यािप ष्ट्कळर्ळेा स्त्रीप ंर्त्तािर्न (Viriliszation) नसिे, िर अहर्हषष्ट 
साकोमाजन्य प्रकार हे अहि स्त्रीप ंर्त्तीकारी अब वद होय. 

 
अब वद प रुष होरमोन हनमाि करीि असल्याम ळे, स्त्रीप ंर्त्तीकारी लक्षि माकलका (virilizing 

syndrome) लाक्षहिकदृष्ट्ट्या असिे. स्त्रीरूप रै्हशष्ट्ट्याचंा ऱ्हास व्हार्यास लागिो आहि त्याम ळे अनािवर्, 
योहनबाह्यिाग आहि स्िन याचंी कृशिा होिे. प रुषी रै्हशष्ट्ट्यें स्पष्ट व्हार्यास लागिाि. योनीकलग मोठे 
होिे, आर्ाज गहरा (deepening of the voice) होिो. अहधजधन केसाचंी ठेर्ि प रूषी प्रकारची असिे, 



 

 

अनुक्रमणिका 

शहरराच्या इिर िागार्रील केस र्ाढिाि आहि रोमाहिरृ्हद्ध (hypertrichosis) असिे. यािंील आर्ाज 
गहरा होिे हे स रर्ािीचे लक्षि असिे. हे अब वद, प्रजनन कालाच्या शरे्टच्या र्षाि उद िर्िे. िे 
यौर्नारंिापभर्ी कधीच हदसभन येि नाही. 

 
हद्वहस्िपरीक्षिाि, गिाशय हािाला लहान र् कृश लागिो आहि घन बीजकोश गाठं लागिे. 

क्वहचिर्ळेा, अब वदाच्या गाठंी इिक्या बारीक असिाि की िपासिीि हािाला लागि नाहीि. हे लहान 
अब वद श्रोिीदशवन (culdoscopic) परीके्षि चागंल्या प्रकारे हदसभन येिे. अब वद ऊिक, प्रोजेस्टरॉनचे १७-
हाइड्रॉस्क्सप्रोजेस्टेरॉन अनॅ्ड्रोस्टेनेहडऑन आहि टेस्टोस्टेरॉन याि रूपािंर करिो. अॅन्ड्रोस्टेनहडऑनच्या 
अहि हनर्ममिीम ळे होिारे लाक्षहिक स्त्रीप ंर्त्तीकरिाबरोबर, १७-केटोस्टेरॉइडचा मभत्र अन मापनाकं (urinary 
titre) फार असिो. ज्यास्ि अॅन्ड्रोजेन टेस्टोरॉनम ळ होिाऱ्या त्याच प्रमािािील स्त्रीप ंर्ते्तबरोबर मभत्रािील 
१७-केटोस्टेरॉइडचे प्रमाि फारच थोडे र्ाढलेले असिे ककर्ा अहजबाि र्ाढलेले नसिे. 

 
णिणकत्सा : अब वद काढभन टाकल्यार्र स्त्रीत्र्हारी (defeminizing) लक्षिें थोड्याच कालाि नाहीशी 

होिाि, परंि  स्त्रीप ंर्त्ता जाण्यास मात्र र्ळे लागिो. 
 
बीजकोशािे उपवृक्कप्रान्तस्था अबुशद, हाइपरनेफ् रोमा (Adrenal cortical tumour of ovary, 

Hypernephroma) : अजभनही या अब वदाच्या उगमाबद्दल मि हिन्निा आहे. काहींच्या म्हिण्याप्रमािे िो 
टेराटोमाचा एकै पाश्वीय (one-sided) हर्कास होय, िर काहींचे म्हििे असे की िे भ् रूिीय हर्कासाच्या 
र्ळेी, बीजकोशाच्या खाचेंि (hilum) हशरलेल्या िे उपरृ्क्क अर्हशष्ट ऊिका पासभन (adrenal cell rests) 
हनमाि होिे. हे अर्हशष्ट ऊिक प ढे उपरृ्क्कापापान्िस्था अब वद म्हिभन होण्याची शक्यिा असिे. अब वद पेशींचे 
पहिकपड पेशींशी (corpus luteal cells) प ष्ट्कळसे साम्य असल्याम ळे िे पभर्ी पीिाब वद (luteoma) ककर्ा 
ल्य नीिभि दािेंदार पेशी अब वद म्हिभन समजले जाि असे. त्याचा उपरृ्क्कप्रान्िस्था पासभनचा उगम हा ज्यास्ि 
संिाव्य र्ाटिो. 

 
अब वद सामान्यिः एका बाजभस असभन िे घन, ग ळग ळीि पषृ्ठिागाचे असिे, परंि  प ढे िे आजभबाजभच्या 

इंहद्रयाशंी ससंक्ि होिे. 
 
लाक्षहिकदृष्ट्ट्या िे अहि प्रमािाि प रुष होरमोन हनमाि करीि असल्याम ळे स्त्रीप ंर्त्ता होिे. 

याचेबरोबर योहनकलगाची रृ्हद्ध, प ंर्िरोमिा (hirsutism), टक्कल, दाढी आहि हमशा, जधनार्र आहि अब 
नािी प्रदेशी प रुषासारखी केसाचंी ठेर्ि, पाठीर्र असंफलक, प्रदेशी केसाचंी अहि र्ाढ, स्िनाचंी कृशिा 
आहि अनािवर् असिे. अब वदाम ळे प रूष र् स्त्री असे दोन्हींही प्रकारचे होरमोन हनमाि होिाि, परंि  
द सऱ्यापेक्षा पहहल्याचे प्रमाि अहि असिे. गिाशय रृ्हद्धपार्लेला, अहिहर्कसी (hyperplastic) असिो 
आहि काहीर्ळेा गिाशयान्िःस्िरही जाड झाल्याचे हदसभन येिे. 

 
णिणकत्सा : अन्र्षेी उदरच्छेदन (exploratory laparotomy) आहि हर्काहरि बीजकोश काढभन 

टाकार्यास पाहहजे. साध्यासाध्यिा उत्तम असिे. कारि अब वद काढभन टाकल्यार्र प रूषी लक्षिे नाहीशी 
होिाि आहि आिवर् स रू होिे. अब वद द दवम होण्याची शक्यिा असिे. 
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हायलस पेशी अबुशद (Hilus cell tumour) : प ंसत्र्कारी ग िधमव (masculihising property) ही 
रृ्षिाच्या अंिरालीय पेशी सदृश पेशींच्या प्रमािार्र अर्लंबभन असिाि. हायलस पेशी या पेशीद्रर्ािंील 
हदसभन येिाऱ्या रेनके हक्रस्टलािार्रून (crystalloid of Reinke) ओळखल्या जािाि. पेशी या आकाराने 
स्थभल, बह िलीय असभन त्यािं इओहसन रागी किय क्ि पेशीद्रव्य असिो. या पेशी लहान लहान गटानंी 
केशर्ाहहन्याचं्या िोंर्िी असिाि आहि प ष्ट्कळर्ेळा चेिा अिंागें (nerve endings) असिाि. अब वद हे 
लहान हपर्ळे ककर्ा शामर्िी असभन िे क्वहचिच २ सें. हम. व्यासापेक्षा मोठे असिे. िे चागंल्याप्रकारे संप हटि 
असभन, त्याि कोठेकोठे रक्िस्त्रार् झालेले िाग हदसभन येिाि. 

 
णडसूजर्धमनोमा : ऊतकजननन हडस् जर्ममनोमा ककर्ा सेहमनोमा हे अब वद ज्याि होरमोन हनर्ममिीची 

क्षमिा हनमाि झाली नाही अशा अहर्िेहदि जननागंी पभर्वमध्यजनस्िराच्या पभिवशक्ि पेशींपासभन (totipotent 
cells) हनमाि होिे. बीजपेशीजन (oogonia) ककर्ा श क्राि जन (spermatogonia) याि हर्िेदीकरि 
होण्यापभर्ी ज्याचंी जननक्षमिा नाहहशी झाली आहे अशा पेशी पासभन हडस् जर्ममनोमा हनमाि होिाि. 
काहींच्या म्हिण्याप्रमािे स प्ि अब वद पेशी या यौर्नारंिाच्या स मारास, बीजकोश सहक्रयिा आहि सार्वदेहहक 
रृ्हद्ध आर्गेा पासभन (general growth impulse) र्ाढार्यास लागिाि. त्याम ळे ही अब वदेंिरुि म लींि 
साधारिपिे हदसभन येिाि. द सऱ्या काहींच्या म्हिण्याप्रमािे, बीजकोशाि, राहहलेल्या अहर्िेदी 
जननगं्रथीच्या (indifferent gonds) अंिस्था िागापासभन, हे अब वद हनमाि होिे. त्याम ळे त्याला 
बीजकोशाचा सेहमनोमा हे नार् हदले गेले. म ख्यिः हे अब वद उजर् े बाजभस होि असल्याम ळे, 
हडस् जर्ममनोमाचा सदोष पहरर्धवनी उगम (dysontogenic origin) स चर्ला जािो. 

 
अब वद घन, ग ळग ळीि पृष्ठिागाचे, र् हनळसर लाल रंगाचे असिे. त्यार्र ग ळग ळीि, जाड संप ट 

असिे. काहीर्ळेा िे गाठंाळ असिे. कापलेला िाग हफकट ग लाबी रंगाचा हदसिो आहि अब वद अगदी 
साकोमा सद्श हदसिे. त्याि रक्िस्त्रार्ाचे आहि पहरमलनाचे िाग हदसभन येिाि, आहि काहींि द्रर्ि 
(liquefaction) झाल्याचे हदसभन येिे. (प्लेट १२९). 
 

 
प्लेट १२९. णडसजर्धमनोमा 

 
सूक्ष्मदशशक यांिािाली िपासल्यास, अब वद हनरहनराळ्या प्रकारच्या पेशींनी बनले असल्याचे हदसभन 

येिे. स्थभल गोलाकार ककर्ा अंडाकार पेशी या गडि अहिरंहजि असभन, त्याचंी रचना कोष्ठक स्र्रूपासारखी 
(in the form of (alveoli) असिे. हे कोष्ठक, संधानक ऊिकाच्या पटलानंी एकमेकापंासभन अलग केलेले 
असिाि. आहि त्याि श्वेिपेशींचे अिंरिरि झालेले असिे. हनरहनराळ्या अब वदािं या संधानक ऊिकाचे 
प्रमाि कहम कहधक असिे. स्थभल गोलाकार पेशींि फार प्रमािाि सभत्रीहर्िाजन (mitosis) हदसभन येिे 
आहि हर्ख रलेले व्यपजननी आहि रक्िस्त्रार्ाचे िाग हदसभन येिाि. काही िागाि, पहरहध कें द्रक असलेल्या 
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हर्हशष्ट िीमकाय पेशी हदसभन येिाि. (प्लेट १३०, १३१). अब वदाच्या पेशीं कें द्रकाच्या िपशीलर्ार क्रोमहॅटन 
अभ्यासार्रून असे हदसभन येिे की काही अब वदे आकाहरकी दृष्ट्ट्या प रूष कें द्रकें  (क्रोमहॅटन श्रेिी) असलेली 
आहि काही आकाहरकीदृष्ट्ट्या स्त्रीकें द्रके असलेली (mor phologically female nuclei) (क्रोमहॅटनधनी) 
असिाि. हडस् जर्ममनोमामध्ये हर्हशष्ट कलग क्रोमोक्य टर (sex chromoccutor) अिार् असेल िर िे कलग 
हर्िेदी करिाच्या हर्शषे अर्स्थेचे द्योिक होय. 
 

 
प्लेट १३०. णडस् जर्धमनोमा. गोलाकार पेशींच्या कोष्ठकाभोंवती लणसका पेशींिे अांतरभरि झालेले सांधानक ऊतकािे 

पटल 

 
प्लेट १३१. णडसजर्धमनोमा. बृहतवधशक 

 
लक्षिे : सामान्यिः िे एकाबाजभस असिे, परंि  काहीर्ळेा िे दोन्हींही बाजभस असिे. िे फार जलद 

र्ाढिे आहि िे अहिद दवमही असिे. अब वद द सऱ्या आहि हिसऱ्या दशवकाि हनमाि होिे. जरी स रर्ािीच्या 
अर्स्थेि या अब वदाम ळे आिवर्ाि हबघाड होि नसला, िरी प ढे अब वदाची फार प्रमािाि होिारी र्ाढ आहि 
त्याबरोबर येिारंी क्षीििा, याम ळे अनािवर् होण्याची शक्यिा असिे. प ष्ट्कळर्ळेा हे अब वद स्िन्यस्रर्ि 
अनािवर्ाि (lactation amesorrhoea) समजभन येिे. प्रसार हा म ख्यि स्थाहनक अंिरिरिाने ककर्ा 
लहसकार्ाहहन्या र्ाटे होिो. 

 
णिणकत्सा : अन्र्षेी उदरच्छेदन आहि शक्य असेल त्यार्ळेी अब वद काढभन टाकभ न मग गिार क्ष-

हकरिाचंा उपचार करार्ा. रोगी िरुि असल्याम ळे प ष्ट्कळ र्ळेा संरक्षी हचहकत्सा म्हिजे फक्ि हर्काहरि 
बीजकोश काढभन टाकिाि. कृष्ट्िा (१९६९) यानंी एका बाजभकडील बीजकोश उच्छेदन शस्त्रहक्रयनंिर 
कोबाल्ट हचहकत्सा हदलेल्या, एका हडस् जर्ममनोमाच्या रो्याची माहहिी हदली. त्या रो्याची या 
हचहकत्सेनंिर ६½ र्षांनी काहीही त्रास न होिा प्रसभहि झाली. परंि  उत्तम हचहकत्सा म्हिजे समभल 



 

 

अनुक्रमणिका 

शस्त्रहक्रया (radical surgery) आहि नंिर गंिीर क्ष. हकरि हचहकत्सा हो होय, याला र्ाङ्मयाच्या प्रदीघव 
परीक्षिाने आधार हमळिो. 

 
साध्यासाध्यता : याची द दवमिेकडे जाण्याकडे फार प्ररृ्त्ती असिे; परंि  जर अब वदाचे आजभबाजभच्या 

इंहद्रयािं अंिरिरि झाले नसेल, िर साध्यासाध्यिा त्यामानाने चागंली. िथाहप यकृि, फ फ्फ सें आहि 
मध्यस्थाहनका (mediastinum) याि दभरस्थ हर्के्षप (distant metastases) झालेले असिील, िर 
साध्यासाध्यिा अगदीच हनकृष्ट असिे. 

 
णपधान पेशी अबुशद (Theca cell tumours) : हे बीजकोशाचे घन अब वद असभन िे आिवर्हनर्ृत्ती 

र्याच्या ककर्ा अिवर्हनर्ृत्तीपि र्याच्या हस्त्रयािं हनमाि होिे. फारच क्वहचत िे यौर्नारंिाच्या स मारास 
हदसभन येिे. 

 
अब वद, लहान कलबापासभन िो ८ िे १० इंच व्यासाएर्ढे मोठे, अशा हनरहनराळ्या आकाराचे असिे. 

पृष्ठिाग ग ळग ळीि असभन, संसक्िी रहहि असिो आहि अब वद जसजसे र्ाढि जािे, िशी बीजर्ाहहनी 
योजनी (mesosalpinx) िािाली जािे. कापलेल्या िागार्र िे बीजकोशाच्या िािर्ाब वद सारखे हदसिे. 
परंि , या अब वदाची ल्य हटनीिभि होण्याकडे प्ररृ्त्ती असल्याम ळे, कापलेल्या िागी हपर्ळी छटा मारिे. स्थभल 
अब वदाि, व्यपजननी र् द्रर्ि झालेले िाग हदसभन येिाि. जर अब वदाचा कापलेला िाग स डान ककर्ा शेंदरी 
लाल द्रार्ाि हिजर्भन काढला, िर र्सीय द्रव्याम ळे (fally material) त्याला लाल स्र्रूप येिे, आहि 
त्याम ळे या अब वदाला, काहीर्ळेा “टोमटॅो अब वद” म्हिभन संबोहधले जािे. हे अब वद द दवम होण्याचा सिंर् 
नसिो. क्वहचिर्ळेा, अब वदाच्या पृष्ठिागाजर्ळील पहरगहलि िागांची (necrotic areas) आिंड्याबरोबर 
संसस्क्ि होऊन त्याचे पासभन अब वदाला रक्िाचा नर्ीन प रर्ठा व्हार्यास लागिो. या अब वदाचे हर्शषे म्हिजे, 
हपधान पेशींपासभन अहि प्रमािाि ईस्रीन हनमाि होिे. लाक्षहिकदृष्ट्ट्या दािेदार पेशी अब वदाची लक्षिे 
हदसिाि (प्लेट १३२). स्टनवबगव आहि गसॅहकल (१९५०) याचं्या म्हिण्या प्रमािे हपधान पेशी अब वद, 
दािेदारपेशी अब वद आहि िािं अब वद हे बीजकोश पजंरपेशीपासभन (ovarian stromal cells) हनमाि होिाि. 
 

 
प्लेट १३२. णपधान पेशी अबुशद 

 
सूक्ष्मदशशक यांिािाली, याचे बीजकोशाच्या िािंर्ाब वदासारखेच स्र्रूप हदसिे. िािंर्ाब वदापासभन हे 

हनराळे आहे हे दाखहर्ण्याकरिा, अब वद काढभन टाकल्याबरोबर हहमशीि छेद (frozen section) ियार 
करून, र्सा िरलेल्या ल्य हटनीकृि हपधान पेशीकरिा त्याचे अहिरंजन करार्.े होरमोन हबघाड आहि 
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छेदाच्या अहिरंजनाने हदसिारे रै्हशष्ट्ट्यपभिव हचत्र यार्रून बीजकोशाच्या हपधान पेशी अब वदाचे हनदान स्पष्ट 
होिे. 

 
हे अब वद एका बाजभला असभन, िे कठीि असिे र् त्यार्र ग ळग ळीि संप ट असिे. िरुि म लींि 

कालपभर्व यौर्नाचा प रार्ा हमळिो. जनन कालाि (reproductive period) माहसक पाळी अहनयहमि असिे, 
सहा आठर्ड्याचंी पाळी (oligomenofrhoea) आहि प ष्ट्कळ कालाचे अनािवर् असिे. रॉय चौधरी (१९६९) 
यानंी सगिविेि हपधान-पेशी अब वद असलेया एका रो्याची माहहिी र्र्मिली. आिवर्हनरृ्त्तीनंिर गिाशयाची 
रृ्हद्ध होिे, योहन श्लेष्ट्मल कला जाड होिे आहि जर्ळ जर्ळ हनयहमि गिाशय रक्िस्त्रार् होिो. गिाशय 
रृ्हद्ध पार्िो आहि गिाशयान्ि स्िराि कमी अहधक प्रमािाि रृ्हद्धकारी पहरर्िवने होिाि, आहि त्याचेंम ळे 
प टीमय गं्रथील अहिहर्कसनाचा िास होिो. गिाशयग्रीर्चेा योहनगि िाग आहि योहन याि अनािवर्ाि 
होिारे शोषकर फरक (atrophic changes) हदसभन येि नाहीि. आहि या इंहद्रयाचें नेहमीचे स्र्रूप हे 
अब वदाच्या ईस्स्रन हनर्ममिीम ळे राखले जािे. 

 
हचहकत्सा : बीजकोश उच्छेदन करार्यास पाहहजे. जर्ळजर्ळ सर्व अब वदे स दम्य असल्याम ळे 

साध्यासाध्यिा उत्तम असिे. 
 

टेराटोमाजन्य अबुशदे 
(Tumours of Teratomatous origin..) 

 
णित्विीय टेराटोमा (Tridermal teratoma) : ऊतकजनन: कलगपेशी णसद्धाांत : (The Sex cell 

Theory) : या हसद्धािंाप्रमािे हे अब वद, गिवधान न होिा आद्य अण्डािभच्या (primitive ovum) अहनयहमि 
हर्िाजनाम ळे हनमाि होिे. िे आद्यबहहजवनस्िर (epiblast), पभर्वमध्यबजनस्िर (mesoblast) आहि 
अंिजवनस्िर (hypoblast) या तीन भ् रूिीय स्िरानंी बनलेले असिे. श क्रािच्या हनयमन प्रिार्ाच्या 
अिार्ाम ळे, हे सर्व स्िर, अहनयहमि प्रकारे एकत्र येऊन त्याचंा गठ ठा बनिो, आहि अशा प्रकारे गिव न 
बनिा, त्याचे अब वद बनिे. अहनषेकजननाने (parthenogenesis) लैं हगकजननाचा हसद्धािं हा केर्ळ 
पहरकस्ल्पि आहे, परंि  अशा प्रकारचे जनन काही र्नस्पिी आहि कीटकाि होिे. 

 
प्रसूिांड णसद्धाांत (The Blastomere Theory) : या हसद्धापं्रमािे भ् रूिीय हर्कासाच्या स रर्ािीच्या 

हर्कासाि अलग झालेल्या प्रसभखंडापासभन हे अब वद हनमाि होिे. जर बीजकोशाि असे प्रसभखंड असिील, 
िर टेराटोमा होिो. 

 
हे अब वद सामान्यिः िरूि म लींि हदसभन येिे. हे अब वद फार जलद र्ाढिारे असल्याम ळे िे 

नािीपयिंिही र्ाढलेले हदसभन येिे. िे कठीि, गोलाकार, पृष्ठिागार्र खडय क्ि (lobulated) असभन, 
र्ाहहकामय असल्याम ळे, हनळसर रंगाचे हदसिे. कापलेल्या िागार्र प टीमय िाग, हनस्िेज हदसिाऱ्या 
हर्क्षहि (pale looking lesion), व्यपजननी िाग आहि फार प्रमािाि रक्िस्त्रार् हदसभन येिो. (प्लेट १३३). 
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प्लेट १३३. टेराटोमा यात दुदशम पणरवतशन होत आहे. 

 
त्याचे सभक्ष्मदशी स्र्रूप बह रूपी (pleomorphic) असिे. काळजीपभर्वक िपासल्यास शहरराची 

जर्ळजर्ळ सर्व इंहद्रयें र् ऊिक हदसभन येिाि. हर्शषे प्रकारचा टेराटोमा हनमाि होिो; उदा. मध्यर्ृक्काब वद 
(mesonephroma). याि केहशकास्िर्क सदृश (glomerular-like) रचना हदस न येिे आहि अंिःकला 
अच्छाहदिसदृश केहशकाचाप (capillary-loops) असलेल्या प टीमय पोकळ्या हदसभन येिाि. काहीि 
स्िंिाकार उपकलेच्या एका स्िराने अच्छाहदलेल्या एक केहशकाचापासह गिव केहशका स्िर्कासारखी 
रचना हदसभन येिे. ही अब वदे अहि द दवम असिाि. 

 
णिणकत्सा : अब वदा बरोबर गिाशय आहि हर्रुद्धबाजभचा बीजकोशही काढभन टाकार्यास पाहहजे 

आहि नंिर गंिीर क्ष-हकरि हचहकत्सा करार्यास पाहहजे. साध्यासाध्यिा काहीशी अहनष्ट असिे. अब वद, 
द दवम होण्याची फार शक्यिा असिे. आहि कोित्या प्रकारच्या ऊिकाि हा बदल होिार, यार्र हे 
अर्लंबभन असिे. या अब वदाम ळे द दवम उपकलाब वद (epithelioma), गं्रहथकार्मसनोमा ककर्ा साकोम होण्याची 
शक्यिा असिे. जर जराय  ित्र्ही असेल, िर अॅशहचयम-झॉडेक कसोटी हमळिे. ही कसोटी, 
शल्यहचहकत्सा पि कालाि जराय जन्य हद्विीयक हर्के्षप (secondaries of chorionic origin) आहेि ककर्ा 
काय हे जािभन घेण्यास उपयोगी पडिे. 

 
पुटीमय टेराटोमा ककवा त्वकाबुशद (cystic Teratoma or Dermoid) : घन टेराटोमाप्रमािेच याचा 

उगम होिो, परंि  याच्या हनर्ममिीि, आद्यबहहजवनस्िर आहि पभर्वमध्यजनस्िर असे फक्ि दोनच स्िर िाग 
घेिाि. हे अहि सार्कास र्ाढिारे अब वद असभन, िे प ष्ट्कळर्ळेा द सऱ्या ककर्ा हिसऱ्या दशकािं समजभन येिे. 
िे क्वहचिच नारळापेक्षा मोठ्या आकाराचे होिे. िे सामान्यिः बाल्यार्स्था, कौमार आहि द सऱ्या दशकाच्या 
स रर्ािीला हदसभन येिे. िे साधारि १५ टके्क रो्यािं दोन्हींबाजभस असिे. प ष्ट्कळर्ळेा हे अब वद 
बीजकोशाच्या कभ टश्लेष्ट्मरसी प हट गं्रर्थयवब वदाबरोबर हदसभन येिे. (प्लेट १३४, १३५). 
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प्लेट १३४. डरमाँइड पुणट 

 
प्लेट १३५. डरमाँइड पुणट. णतच्या कभतीत दाांत णदसून येत आहेत. 

 
जाड कििी असलेल्या प टीि, केस, त्र्ग र्सीय द्रव्य असिे, आहि काहंीर्ळेा ंघभसळले गेल्याम ळे 

त्याचे प ष्ट्कळ गोळे बनिाि (प्लेट १३६), आहि हचकट र्सीय पदाथव असिाि. हे पदाथव कक्ष िापमानाि 
(room temperature) घहनिभि होिाि. सामान्यपिे इिर हदसभन येिाऱ्या गोष्टी म्हिजे दािं, उपास्स्थ, 
अस्स्थ मेंदभ र् अर्टभ  (thyroid) (प्लेट १३७, १३८, १३९).प टीचे आंिील आर्रि फार खडबडीि आहि 
अहनयहमि असिे, आहि एका िागाि उपास्स्थजन्य गठ ठा असिो, त्याला भ् रूिीय गाठं (embryonal 
node) म्हििाि. त्याचे पासभन केस हनघालेले हदसभन येिाि आहि काहीर्ळेा, त्याच्या पृष्ठिागापासभन 
दािंही उगर्ि असल्याचे हदसभन येिाि आहि काहीर्ळेा प टीची किि अगदी जाड असिे आहि बाह्यबाजभ 
ग ळग ळीि असिे. 
 

 
प्लेट १३६. डरमॉइड पुटीतील त्वग वसा िेंडू 
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प्लेट १३७. डरमॉइड पुटीत अवटु ऊतक आणि उपास्स्थ णदसून येत आहेत. 

 
प्लेट १३८. डरमॉइड पुणटच्या कभतीतील बाह्यत्विा घटक (अल्वपवधशक) 

 
प्लेट १३९. डरमॉइड पुटीच्या कभतीतील बाह्यत्विा घटक. (बृहत् वधशक) 

 
सभक्ष्मदशवकयंत्राखाली प हट कििीचा सभक्ष्मछेद िपासल्यास, आद्यबहहजवनस्ि आहि पभर्वमध्यजनस्िर 

यापासभन हनमाि होिारे ऊिक हदसभन येिाि. भ् रूिीय गाठंीचे हठकािी प हट किि पट टकी प्रकारची 
(squamous) असिे आहि इिर िागाि हर्हशष्ट प्रकारचे पेशी आरर्ि हदसभन येि नाही, िर पृष्ठिागार्र 
किाकं र सद श (granutation like) ऊिक हदसभन येिो. साधारि १-२ टके्क त्र्चाब वदें (dermoids) द दवम 
होिाि, सामान्यिः पट टकी पेशी कार्मसनोमा (sqvamous cell careinoma) आहि क्वहचि साकोमा होिो, 
परंि  जेव्हा क्षोमक द्रर् (irritating liquid) बाहेर पडिे आहि श्रोहि उदरािरर्षे्टन शोफ होिो त्यार्ळेी िे 
आज बाजभच्या इहंद्रयानंा हचकटिे. 

 
सामान्यिः त्याला लाबं देठ असिो, आहि िे गिाशयाच्या प ढे, गिाशयबस्स्िकप्याि (utero-

vesical pouch) येिे, आहि त्याम ळे बस्स्िर्र दाब बडभन र्ारंर्ार मभत्रास होिे. नाल हपळर्टला गेल्याम ळे 
आहि त्यािील द्रर् बाहेर पडि असल्याम ळे र्ारंर्ार होिाऱ्या उदरािरर्षे्टन क्षोिाम ळे, उदराच्या खालच्या 
िागाि िीव्र र्देना होिाि. अब वदाचा पृष्ठिाग ग ळग ळीि असभन, िे पभिव चल असिे. पि जर त्यािील 
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द्रर्ाच्या बाहेर येण्याम ळे श्रोहि उदरािंरर्षे्टनशोफ झाल्यास मात्र िे चल असि नाही. त्याच्या 
गिाशयाप ढील हर्हशष्ट स्स्थिीम ळे, हेगार हचन्ह हमळभन, िे सगिव गिाशय म्हिभन च कीने समजले जािे. 
काहीर्ळेा, ॲशहचयम-झाँडेक कसोटी हमळिे. क्ष-हकरि फोटोि हदसभन येिाऱ्या अस्स्थ सारं्लीम ळे, प हट 
िगंाचे हनदान केले जािे. 

 
णिणकत्सा : जर अब वद फार मोठे असेल आहि बीजकोश ऊिकाचा संपभिव नाश झाला असेल, िर 

अब वदय क्ि बीजकोशाचे उच्छेदन करार्यास पाहहजे. िरूि हस्त्रयािं, प हटउच्छेदन (cystectomy) ककर्ा 
अब वदाचे समभलहनष्ट्कासन करून, शक्य हििका बीजकोष ऊिक राखण्याचा प्रयत्न करार्यास पाहहजे. 
 

कूट श्लेष्ट्मरसी पुणटग्रांथ्यबुशद (Pseudomucinous cystadenoma) : बीजकोशाच्या सर्व अब वदाि 
सामान्यिः फार र्ळेा हदसभन येिे आहि बीजकोश अब वदाचं्या ३०-४० टके्क असिे. प हट अहिशय मोठा आकार 
धारिे करिे. सोफन (Sophn) याने र्र्मिलेले आहि नोव्हाक याने उघृि केलेले अब वद ३२८ पौंड िरले. 
एडन आहि लॉहकयर (१९१७) यानंी र्र्मिलेले आहि सेंट थॉमस रु्िालयाच्या म्यभहझयममध्ये असलेले 
अब वद १६६ पौंडाचे आहे. आजकालही, ३०-५० पौंडाची अब वदें हदसभन येिाि. ९० टके्क रो्यािं िे एकाच 
बाजभस असिे आहि उरलेल्या १० टके्क रो्यािं, िे दोन्ही बाजभस असिे. िे बह कोष्ठय क्ि असिे आहि त्याचा 
पृष्ठिाग एकसारखा ककर्ा खंडय क्ि असिो. जरी िे फार मोठ्या आकाराचे झाले, िरीही िे चल असिे. या 
अब वदाबरोबर जलोदर नसिे. 

 
कापलेल्या िागार्र हनरहनराळ्या आकाराचे कोष्ठ (loculi) हदसभन येिाि. एकमेकाजंर्ळील लहान 

कोष्ठाचें पडदे दाबाम ळे नाशपाऊन मोठे कोष्ठ बनिाि. कापण्यापभर्ी अब वदाचे स्स्थहरकरि करिाना 
कोष्ठािंील द्रर्ाचे घनीिर्न होिे आहि िे जेली सारखे हदसिे. काही कोष्ठ घन हदसिाि आहि त्याचंी फार 
काळजीपभर्वक ऊिक परोक्षा करार्यास पाहहजे. (प्लेट १४०). 
 

 
प्लेट १४०. बहुकोष्ठकी कूट शे्लष्ट्मरसी पुणटग्रांथ्यबुशद 

 
पभर्ी प हटद्रर्, हा कभ टश्लष्ट्मरस (pseudomucin) म्हिभन समजला जाि असे, कारि प ष्ट्कळ 

बाबिीि श्लेष्ट्मरसापेक्षा त्याि फरक आहे, परंि  हल्ली, िे, इिर िागाि हदसभन येिाऱ्या श्लेष्ट्मरसाप्रमािेच 
असल्याचे हसद्ध झाले आहे. 
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ऊतक णवज्ञान : कभ ट श्लेष्ट्मरसी प हटगं्रर्थयब वदाचे रै्हशष्ट्ठ्य म्हिजे उंच स्िंिाकार पेशींचा एकच स्िर, 
परार्िी पेशीद्रव्य (refractic cytoplasm) आहि गडद रंग घेिारे कें द्रक, आधारक कलेच्या जर्ळ 
असिाि. प ष्ट्कळ अब वदािं गॉब्लेट पेशी असिाि. (प्लेट १४१, १४२). 
 

 
प्लेट १४१. कूट शे्लष्ट्मरसी पुणटग्रांथ्यबुशदािा सूक्ष्मदशीफोटोग्राम 

 
प्लेट १४२. कूट शे्लष्ट्मरसी पुणटग्रांथ्यबुशदािा सूक्ष्मदशी फोटोग्राफ यात तलीय कें द्रकासणहत णवणशष्ट स्तांभाकार 

उपकालापेशी णदसून येत आहेत. 
 
सह असलेले ब् रेनर अबुशद (co-existing Brenner Tumour) : स्थभल कभ ट श्लेष्ट्मरसी प हट 

गं्रर्थयब वदाि बे्रनर अब वदाच्या लहान घन गाठं असिे, ककर्ा स्थभल घन बे्रनर अब वदाि, कभ ट श्लेष्ट्मरसी प हट 
गं्रर्थयब वदाच्या हर्हशष्ट उपकलेचे अस्िर असलेले लहान प हटमय कोष्ठ (cystic loculi) असिील. त्याम ळे 
कभ ट श्लेष्ट्मरसी प हट गं्रर्थयब वदाचा उगम र्ालथडव अर्हशष्ट ऊिकापासभन (Walthard cell rests) असार्ा असे 
समजले जािे, त्याि आियव नाही. 

 
सह-असलेला पुटीमय टेराटोमा (co-existing cystic Teratoma) : कभ ट श्लषे्ट्मरसी प हट 

गं्रर्थयब वदाबरोबर, प टीमय टेराटोमाचे एक ककर्ा अनेक कोष्ठ हदसभन येिाि. कभ ट श्लेष्ट्मरसी प हट गं्रब्यब वद हे 
ज्याि एका हदशसे हर्िेदीकरि, उदा : स्थभलातं्राच्या उपकलेकडे-होिे असा टेराटोमा म्हिभन समजले 
जािे. 

 
अनुषांगी दुदशम बदल (Secondary Malignant change) : साधारि १० टके्क कभ ट श्लेष्ट्मरसी प हट 

गं्रर्थयब वदाि एक ककर्ा अनेक घन कोष्ठाि अन षंगी द दवम बदल हदसभन येिाि. 
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उदरातवेष्टन कूटणमक्सेामा (Pseudomyxoma peritoneii) : क्वहचिर्ळेा प हट फ टिे आहि 
गॉब्लेट पेशी उदरािरर्षे्टनाि पडिाि. या पेशी उदरािरर्षे्टनाि, अमयाद प्रमािाि श्लेष्ट्मारस (mycin) 
स्रर्िाि, काढभन टाकल्यार्रही श्लेष्ट्मारस हनमाि होिच राहािो आहि र्ारंर्ार काढभन, िे ३००-४०० पौंड 
इिके िरले. हपत्ताशय आहि आंत्रप च्छ याचं्या श्लेष्ट्म प हटकेम ळे (mucocele) अशासारखी अर्स्था हनमाि 
होिे. 

 
अबुशदािे ऊतकजनन अहनहिि आहे. दोन संिर्नीय असे हसद्धािं आहेि. एक, एक-िरफी 

टेराटोमा (one-sided teratoma) आहि द सरा, र्ाल  थडव अर्हशष्ट ऊिकापासभन हनमाि होिारा. या 
दोन्हींही हसद्धािंानंा आधार म्हिजे िे प ष्ट्कळर्ळेा इिर अब वदाबरोबर असिे, कभ ट श्लेष्ट्मरसी प हटगं्रर्थयब वद 
आहि ज्याला बीजकोशाचे त्र्काब वद (dermoid) म्हििाि िो प टीमय टेराटोमा हे एकत्र हदसभन येिे, हे 
फार काल ज्ञाि आहे. या अर्लोकनार्रून असे स चहर्ले गेले की कभ टश्लश्मरसी प हटगं्रर्थयब वद हे टेराटोमाच 
होय, फक्ि याि हर्िेदीकरि एकाच हदशसे म्हिजे बृहदातं्राच्या उपकलेकडे असिे. 

 
लक्षिे : अब वदाम ळे उदर हळभहळभ र्ाढि जािे आहि प ष्ट्कळर्ळेा र्देनाही नसिाि. अब वद फार मोठा 

आकार धारि करीि असल्याम ळे, जरी अब वद स दम्य असले, िरी हर्हशष्ट बीजकोशीय क्षीििा हनमाि होिे. 
उदराच्या पृष्ठिागार्रील हशरा उठभन हदसिाि, आहि काहीर्ळेा दाबाम ळे दोन्ही पायार्र सभज असिे. 
हळभहळभ रो्याला िभक लागि नाहीशी होिे, आहि अगदी थोडे अन्न घेिल्यासही अहधजठर स्थानी जड 
र्ाटिे (fullness) आहि अस्र्स्थ र्ाटिे, स रर्ािीच्या अर्स्थेि आिवर् हक्रयेि हबघाड होि नाही, परंि  जेव्हा 
सार्वदैहहक कृशिा येिे, िेव्हा आिवर् थाबंिे. 

 
णिणकत्सा : त्याचा नाल बाधंभन, िे सहज रीिीने काढभन टाकिा येिे. फार मोठ्या आकाराची अब वदें 

काढभन टाकण्यापभर्ी प्रथम त्याचंा र्धे करिाि (tapped). र्धे करण्याचे फायदे म्हिजे : १. लहान 
छेदामधभन अब वद काढभन टाकिा येिे, आहि २. शल्यहचहकत्सीय स्िब्धिा (operatlve shock) अत्यल्प 
असिो. द सरा बीजकोशही िपासार्ा, कारि हे अब वद दोन्ही बाजभस असण्याची शक्यिा असिे. र्र नमभद 
केल्याप्रमािे िे प ष्ट्कळर्ळेा त्याच ककर्ा हर्रुद्ध बीजकोशािील त्र्काब वदा बरोबर असिे. या अब वदाची द दवम 
होण्याकडे फार कमी प्ररृ्हत्त असल्याम ळे साध्यासाध्यिा उत्तम असिे, आहि जर स्थानीक उपद्रर् हनमाि 
झाले नाहीि, िर शल्यहचहकत्सेनंिरचे मृत्यभचे प्रमाि फार कमी असिे. अब वद काढभन टाकल्यार्र रो्याची 
िब्येि झपाट्याने स धारिे. 

 
स्ू मा ओव्हेराय (struma Ovarii) : हा टेराटोमाचा एक प्रकार असभन याि अर्ट  ऊिकाचे प्राबल्य 

असिे आहि इिर घटकाचें आंहशक ककर्ा पभिवपिे दमन झालेले असिे. पभर्ी हे लाक्षहिकदृष्ट्ट्या न समजभन 
येिाऱ्या अगदी लहान अर्टभच्या मभलिभि द दवम गं्रर्थयब वदापासभन हनघालेले द दवम हनके्षप (malignant 
deposit) होय असे च कीने समजले जाि असे. परंि , स्ू मा ओव्हेराय हे बीजकोशाचे मभलिभि स दम्य अब वद 
होय हे हसद्ध झाले आहे. अब वदािअर्ट  ऊिकाचे स्थभल आहि सभक्ष्मदशी अशी दोन्हींही स्र्रूपें हदसभन येिाि, 
आहि ऊिकहर्ज्ञानाने त्याचे सहज हनदान करिा येिे. काहीर्ळेा, अब वदाम ळे अर्ट अहिक्रीयिेची (hyperth 
yroidism) लक्षिें हनमाि होिाि. त्याम ळे, अर्टभची र्ाढ न होिा हर्षैला गं्रर्थयब वदाची (toxic adenoma) 
लक्षिें दाखहर्िाऱ्या प्रत्येक रो्याची बीजकोश अब वद नाहीना हे ठरहर्ण्याकरिा योहनगि परीक्षा करार्यास 
पाहहजे. अब वद काढभन टाकल्यार्र, ि लनात्मकिेने साध्यासाध्यिा चागंली असिे. कारि अब वद क्वहचिच 
द दवम होिे. (प्लेट १४३, १४४). 
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प्लेट १४३. स्ू मा ओव्हेराय 

 
प्लेट १४४. स्ू मा ओव्हेराय, यात कोलाइड द्रव्य असलेले कोष्ठ णदसून येत आहेत. 

 
बे्रनर अबुशद : ऊिकजनन : हा, एक-पाश्वीय हर्कास असिाऱ्या (one sided development) 

टेराटोमाचा प्रकार होय. िो कोित्या प्रकारच्या ऊिकाचे प्रहिहनहधत्र् करिो, याबद्दल एक र्ाक्यिा नाही. 
शीलरच्या (Schiller) म्हिण्याप्रमािे िे मभत्रमागाच्या परार्िी उपकलेचे प्रहिहनहधत्र् करिे, िर इिरानंा 
र्ाटिे की िे बीजकोशाच्या प्रान्िस्थािील र्ालथडव अर्हशष्ट ऊिकापासभन ककर्ा बीजकोशाच्या पृष्ठीय 
उपकला आहि बीजकोश जालापासभन (rete ovarii) हनघिे, ककर्ा बीजकोश पजंरापासभन ((Ovarian 
stroma) हनघिे. पजंरपेशी आहि लहान पेशी प जंकािील र्य्यहत्तक पेशी यामधील संक्रमि अर्स्था 
दाखहर्िा येिे शक्य असिे. हे अब वद लक्षि रहहि असभन, िे एकिर कभ टश्लेष्ट्मरसी प हटगं्रर्थयब वदा बरोबर 
हकर्ा त्र्का ब वदाबरोबर असिे (प्लेट १४६:). 
 

 
प्लेट १४५. बे्रनर अबुशद 

 
सूक्ष्मदशशक यांिािाली िपासल्यास, िे उपकला पेशींच्या समभहानंी बनलेले असभन, त्या समभहा 

िोंर्िाली आहि त्यानंा एकमेकापंासभन अलग करिारा मोठ्या प्रमािाि िंि ऊिक असिो. या पेशी समभहाचे 
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कें द्रस्थानी सद्रर्गं्रथीजन्य व्यपजनन होण्याकडे प्ररृ्हत्त असिे, त्याम ळे दोन प्रकारची अब वदें हनमाि होिाि. 
एक घन आहि द सरे आहंशक प हटमय. ऊिकहर्ज्ञानदृष्ट्ट्या, हे अब वद, अगदी स रर्ािीचे कभ टश्लष्ट्मरसी 
प हटगं्रर्थयब वद दािेदार पेशी अब वदाचा प हटकाि प्रकार (folliculoid type) आहि रै्हशष्ट्ट्यपभिव क्रभ केनबगव अब वद 
या पासभन हनराळे दाखहर्ले पाहहजे. नोव्हाकच्या म्हिण्याप्रमािे हे अब वद एकिर, जेव्हा िे प टीमय रूप घेिे 
त्यार्ळेी कभ टश्लेष्ट्मरसी प हटगं्रर्थयब वदाचे, ककर्ा जेव्हा िंि  ऊिक घटकाचे प्राबल्य असिे, त्यार्ळेी 
बीजकोशाच्या घन िािर्ाब वदाचे पभर्वगामी (precursor) असार्.े या अब वदाचे सभक्ष्मदशी हनके्षप (deposits) 
प ष्ट्कळर्ळेा हदसभन येिाि. (प्लेट १४६). 

 

 
प्लेट १४६. बे्रनर अबुशद, यात मध्यभागी व्यपजनन असून भोवताली उपकल पेशींिे पुांजक णदसून येत आहेत. 

 
लक्षिें : हे त्या मानाने क्वहचि हदसभन येिारे असे अब वद असभन, िे प ष्ट्कळर्ळेा आिवर्हनर्ृत्तीि हदसभन 

येिे. त्याचा आकर कमीअहधक असिो. िे बह िेक र्ळेा घन असिे, काहीि प टीमय िाग हदसभन येिाि. हे 
अब वद कोित्याही प्रकारे होरमोन हनमाि करीि नसल्याम ळे, कोििीही हर्हशष्ट लक्षिें नसिाि. िे स दम्य 
अब वद असभन फार क्वहचि िे हमग लक्षिमाहलके बरोबर (Meig’s syndrome) हदसभन होिे. 

 
णिणकत्सा : शस्त्रहक्रयेने काढभन टाकार्यास पाहहजे. जर अब वद लहान असेल िर बीजकोशाचे 

आंहशक उच्छेदन (partial resection) करार् े ककर्ा फार मोठ्या आकाराचे असेल, िर अब वदय क्ि 
बीजकोशाचे उच्छेदन करार्यास पाहहजे. 

 
जरायु उतकलाबुशद (Chorionic Epithelioma) : ऊिकजनन; हाटेराटोमाचा एक प्रकार होय, 

परंि  भ् रूि घटका ऐर्जी त्याची आर्रिें (membrances) म ख्यिः जराय  ऊिक द दवम जराय  अब वदाि 
हर्कास पार्िाि. त्याचा उगम पभर्ीच्या बीजकोश सगिविेपासभनही होण्याची शक्यिा असिे, परंि  
अशाप्रकारे िे क्वहचिच होिे. याची रचना गिाशयािील जराय  उपकलाब वदाप्रमािेच असिे आहि 
ॲश  हचयम-झाँडेक ककर्ा फ् रेडमन कसोटी फार त्र्हरि हमळिे. अगदी स रर्ािीलाच रृ्क्क आहि फ फ्फ सें 
यािं रक्िार्ाटे हर्के्षप (blood borne metastases) हनमाि होिाि. 

 
बीजकोशािा कार्धसनोमा 

 
प्रमाि : बीजकोशाचा कार्मसनोमा हा सर्व प्रकारच्या कॅन्सरच्या १५ टके्क आहि स्त्रीरोगाचं्या 

कॅन्सरच्या २० टके्क असिो. गिाशयग्रीर्ा आहि गिाशयान्िःस्िरानंिर, जननागंी द दवमिेि बीजकोशाचा 
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हिसरा नंबर लागिो. जर्ळ जर्ळ ५० टके्क रो्यािं, बीजकोश कॅन्सर दोन्हीं बाजभस असिो. स दम्य 
उपकलाब वदाि हकिी प्रमािाि कॅन्सर उद िर्िो हे ठरहर्िे फार कठीि आहे. कारि प ष्ट्कळशा नम न्याि 
कॅन्सर इिका प्रगि झालेला असिो की पभर्ी अस्स्ित्र्ाि असलेल्या स दम्य अब वदापासभन याचा उगम आहे 
ककर्ा काय हे ठरहर्िे अशक्य असिे. त्याम ळे, मभलिभि बीजकोश कॅन्सर आहि पभर्ीच्या स दय्य 
उपकलाब वदाि अन शगंी कार्मसनोमाजन्य पहरर्िवन, असे र्गीकािं करिा येिे शक्य नसिे. 

 
बीजकोशाचा कार्मसनोमा हा प टीमय ककर्ा घन असिो. प ष्ट्कळ घन अब वदें त्याि व्यपजननी 

पहरर्िवन झाल्याम ळे अन षंगी प टीमय होिाि, िर मभलिभि प टीमय अब वदें प टीच्या पोकळीि अकं रक रृ्हद्ध 
होऊन (papillary growths) घन बनिाि. अलीकडील प्रकाशनारं्रून प टीमय कार्मसनोमा हा घन 
प्रकारापेक्षाहकिीिरी पटींनी ज्यास्ि असल्याचे हदसभन येिे. 

 
बीजकोशािा मूलभूत पुटीमय कार्धसनोमा (प हटगं्रथी कार्मसनोमा) : बीजकोशाचा मभलिभि प टीमय 

कार्मसनोमा अस्स्ित्र्ाि आहे असे सर्वत्र मानले जाि नाही. परंि  पभर्ी असलेल्या स दम्य प टीगं्रर्थयब वदाि 
होिारा अन षंगी प टीमय कार्मसनोमा प ष्ट्कळर्ळेा हदसभन येिो, याबद्दल एक र्ाक्यिा आहे. पभर्ी स दम्य 
असलेल्या प टीि होिारे अन षंगी द दवम पहरर्िवन हे १. अंक रक प हटगं्रर्थयब वद, २. कभ टश्लेष्ट्मरसी प हट, 
गं्रर्थयब वद, आहि ३. त्र्काब वद याि हदसभन येिे. प ढील िक्त्याि याचें प्रमाि हदले आहे. 

 
 स्टबर आहि ब्रनॅ्डेस गेस्ट 
अंक रक प हटगं्रर्थयब वद २९·२ टके्क ८० टके्क 
कभ टश्लेष्ट्मरसी प हटगं्रब्यब वद ८·२ टके्क १४ टके्क 
त्र्काब वद प हट ३·६ टके्क १ क्का 

 
अांकुरक पुणटग्रांथीकार्धसनोमा : ५० टक्क्यापेक्षा ज्यास्ि रो्यािं अब वदें दोन्ही बाजभस असिाि. अब वदें 

मध्यम आकाराची, प टीमय, असभन त्याचं्या पृष्ठिागार्र अकं रक उद्वधव (papillary outgrowths) असिाि. 
कापलेल्या िागार्र प हट पोकळीि अंक रक अंिर्ृवहद्ध (papllary ingrowths) असिे. अंक रक जाड 
र्ाहहकामय आहि शोथय क्ि (oedematous) असिाि. अंक रक हनके्षप (deposits) हे हिहत्तक 
उदरािंरर्षे्टन, र्पा, गिाशयाचा पृष्ठिाग आहि ड्लस कप्याि हर्ख रलेले हदसभन येिाि. उदरािंरर्षे्टन 
ग हेि रक्िहमहश्रि म क्ि द्रर् जर्ळ जर्ळ नेहमीच हदसभन येिो. (प्लेट १४७). 
 

 
प्लेट १४७. अांकुरक ग्रांणथकार्धसनोमा 



 

 

अनुक्रमणिका 

ऊतक णवज्ञान दृष्ट्या : अंक रक अहर्कहसि पेशींच्या (anaplastic cells) अनेक स्िरानी बनलेले 
असिाि. या हर्हशष्ट ऊिकीय हचत्राम ळे अब वद द दवम आहे असे हनदान करिे कठीि जाि नाही, परंि  
सीमारेषेर्रील रो्यािं हे अब वद प हटगं्रर्थयब वदापासभन हनराळे दाखहर्िे फार कठीि जािे, आहि िो नम ना 
स दम्य आहे का द दवम आहे यार्र अग्रिी हर्कृहििज्ञािंही एक मि होि नाही. (प्लेट १४८, १४९, १५०). 
 

 
प्लेट १४८. अांकुरक ग्रांणथकार्धसनोमािा सूक्ष्मीदशीफोटोग्राफ यात ग्रांणथल भाग णदसून येत आहेत. 

 
प्लेट १४९. सीरसी अांकुरक ग्रांणथकार्धसनोमािा सूक्ष्मदशी फोटोग्राफ 

 
प्लेट १५०. अांकुरक ग्रांणथकार्धसनोमािा सूक्ष्मदशीफोटोग्राफश  

 
कूट श्लेष्ट्मरसी पुटीग्रांणथकार्धसनोमा : जरी कभ ट श्लष्ट्मरसी प टीगं्रर्थयब वद हे सामान्यपिे हदसभन येिारे 

स दम्य उपकलाब वद असले, िरी ८ िे १४ टके्क अब वदाि अन षंगी द दवम व्यपजनन असिे. पृष्ठिागार्र थोडे 
घन, खंडय क्ि िाग हदसभन येिाि आहि अब वद कापल्यानंिर िे स्पंजासारखे हदसिाि र् त्याि घट ट जेली 
सारखा, पाण्यासारखा ककर्ा रक्िस्त्रार्ी द्रर् असिो. काही िाग जास्ि संघनिेचे असिाि. 

 
ऊिकहर्ज्ञानदृष्ट्ट्या, साचंा गं्रहथकार्मसनोमाचा हदसभन येिो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्वकाबुशद (Dermoid) : त्र्काम प टीि (dermoid cyst) द दवमिेचे प्रमाि १·३ टक्क्यापेक्षा ज्यास्ि 
नाही. सामान्यिः िे अब वद बाह्यत्र्चा (epidermoid) कासीसनोमा असभन िे अहिहर्िेहदि स्पायनल पेशी 
प्रकारचे असिे र् त्याि उपकला पलव  रचना असिे. 

 
मूलभूत घन बीजकोश कार्धसनोमा 

(Primary Solid Ovarian Carcinoma) 
 
बीजकोशाच्या मभलिभि घन कार्मसनोमाचे र्गीकरि, हे सर्वसाधारि हर्कृहि हर्चारार्र 

(pathologic consideration), हर्शषेिः अब वदाचा साचंा आहि उपकला आहि सधंानक ऊिक याचें प्रमाि 
यार्र आधाहरि आहे. 

 
सरल कार्धसनोमा (carcinoma simplex). 
(अ) मस्स्िष्ट्काि ककर्ा मज्जा (encephaloid or medullary) 
(ब) कहठि (scirrous). 
(क) जालरूप (plexifolm). 
 
गं्रहथल कार्धसनोमा : (Glandular Carcinoma). 
(अ) कोष्ठीक (Alveolar). 
(ब) अंक रक (Papillary). 
(क) कोलॉइड. 
 
पट टक पेशी कार्मसनोमा (squamous celled carcinoma) (दािेदार पेशी कार्मसनोमा, 

हडस् जर्ममनोमा आहि प ंसकारी अब वद (arrhenoblastoma) हे त्या त्या अब वदाच्या खाली, मागे र्र्मिले 
आहेि.) 

 
स्थूल स्वरप : अब वदाचा आकार, अगदी लहान गाठंीपासभन िो हकत्येक पौंड र्जनाच्या अब वदा 

एर्ढा हनरहनराळा असिो. अब वद प ष्ट्कळर्ळेा दोन्ही बाजभस असिे. अब वद गोलाकार, अंडाकार ककर्ा 
रृ्क्काकार असिे. त्याचा पषृ्ठिाग ग ळग ळीि ककर्ा गाठंाळ असिो आहि अंक रक प्रकाराि पृष्टिागार्र 
अंक रक असिाि. अब वदाची घनिा (consistency) ही उपकला आहि संघािक ऊिक याचं्या प्रमािार्र, 
याचमप्रािे अब वदािील प टीमय व्यपजननार्र अर्लंबभन असिे. मज्जाप्रकाराि अब वद हे मऊ आहि मेंद सदृश 
असिे िर कहठि अब वद हे दृढ ककर्ा फार कठीि असिे. 

 
अब वदाचा कापलेला िाग धभसर ककर्ा धभसर-ग लाबी रंगाचा असिो. मज्जा प्रकाराचा मस्स्िष्ट्क सदृश 

ऊिक कहठिप्रकारचा कठीि ऊिक अंक रक प्रकाराचे जाड अंक रक आहि प टीमय व्यपजनन प्रमाि हे 
कापलेल्या पृष्ठिागार्र जास्ि स्पष्ट असिे. (प्लेट १५१). प टीमय व्यपजनन हे गं्रथीच्या हर्स्िाराम ळे 
(dilation), लहसकार्ाहहन्यािंील अर्रोधाम ळे ककर्ा पहरगलन (necrosis) आहि द्रर्िाम ळे होिे. 
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प्लेट १५१. बीजकोशािा मुलभूत कार्धसनोमा 

 
सूक्ष्मदशी स्वरप : अब वद हे गिाशयाच्या गं्रहथकार्मसनोमा सारखे गं्रथी कार्मसनोमा असेल. अंक रक 

प्रकाराि, अंक रक रचना असलेले अहर्कहसि उपकला पेशीचे (anaplastic epithelial cells) जाड पट टे 
असिाि. कहठि प्रकारािा संधानक ऊिकाचे प्राबल्य असिे, आहि िो अहि प्रमािाि असिो िर उपकला 
ित्र् पेशींच्या अरंुद स्िंिाि असिे. (प्लेट १५२). 
 

 
प्लेट १५२. अणवकासी ग्रांथीकार्धसनोमािा सूक्ष्मदशी फोटोग्राफ 

 
हेमन र्गीकरिाचे, केर फेरफार (Kerr’s modfiction) बीजकोश कॅन्सरचे चार अर्स्थेि र्गव 

करिाि. 
 
अवस्था १. ज्याि सर्व मभलिभि अब वदे आहि सर्व दृश्यमान हर्के्षप काढभन टाकिा येिाि असे रोगी. 
 
अवस्था २. ज्याि शस्त्रहक्रयेच्या र्ळेी जलोदर असभन उदरािंरर्षे्टन ग हेि द दवम पेशी असिाि ककर्ा 

द दवम पेशींचे हठपके (spills) हदसिाि आहि ज्याि मभलिभि अब वद अपभिवत्र्ाने काढभन टाकिा येिे परंि  हर्के्षप 
काढभन टाकिा येि नाहीि असे रोगी. 

 
अवस्था ३. शस्त्रहक्रयेनंिर ककर्ा हकरिानंिर र्ारंर्ार द दवम अब वद होिे. 
 
अवस्था ४. दभरस्थ हर्के्षपासह शस्त्रकमव न करिा येण्यासारखी अब वदे. 
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बीजकोश कार्धसनोमािा प्रसार 
 
टेलरच्या माहलकेि (१९५०) ४० टके्क रो्यािं बीजकोशाच्या पलीकडे प्रसार झाल्याचे हदसभन आले 

आहि पीअसव आहि बमवन (१९५४) यानंी प्रहसद्ध केलेल्या माहलकेि िे जर्ळ जर्ळ ७० टके्क रो्यािं हदसभन 
आले. 

 
हेन्स आहि टेलर (१९६२) याचं्या मिाप्रमािे हद्वयाश्वीय मभलिभि कार्मसनोमा हा प्रत्येक 

बीजकोशािील मभलिभि कार्मसनोमा होय आहि िो एका बीजकोशािील मभलिभि कार्मसनोमाचा द सऱ्या 
बीजकोशाि झालेला प्रसार नव्हे. 

 
होिारा प्रसार हा सरळ लहसका र्ाहहन्यारं्ाटे ककर्ा रक्िार्ाटे होिो. आरोपिाने (implantation) 

होिारा प्रसार हा सर्ाि ज्यास्ि प्रमािाि हदसभन येिो. रोप गाठंी (implant nodules) या र्पा, उदरग हेचे 
किहत्तक उदरािंरर्षे्टन, ड्लस कप्पा, बीजर्ाहहन्या, गिाशय आहि हर्रुद्ध बीजकोश यारं्र हर्ख रलेल्या 
सािि. 

 
इचनेर आहि बोव्हे (१९५४) यानंी स्थाहनक लहसकार्ाहहन्यागि प्रसार अभ्याहसला. बीजर्ाहहन्या, 

हर्रुद्ध बीजकोश, आहि गिवशय याि लहसकार्ाहहन्यार्ाटे होिारा प्रसार त्यानी ऊिक परीके्षने दाखर्भन 
हदला. 

 
दभरस्थ लहसकार्ाहहन्यागि प्रसाराने शहरराच्या हनरहनराळ्या इंहद्रयािं हर्के्षप हनमाि होिाि. 

अहधजत्र क (supraclavicular) लहसकागं्रथी रृ्हद्ध (स्व्हरकौ गं्रहथ Virchow gland) लहसकार्ाहहन्यार्ाटे 
होिारा दभरस्थ प्रसार हसद्ध करिे. 

 
णवके्षपी बीजकोश कार्धसनोमा 

(Metastatic Ovarian carcinoma) 
 
हर्के्षपी बीजकोश कार्मसनोमा हा जनन मागाच्या मभलिभि कार्मसनोमा अन षंगी म्हिभन होिो ककर्ा 

जननागेंिर स्थानािंील कार्मसनोमाचा अन षंगी म्हिभन होिो 
 
मूलभूत जननमागै कार्धसनोमापासून होिारा णवके्षपी कार्धसनोमा : जरी जननेंहद्रयािं फार प्रमािाि 

लहसकार्ाहहन्या दळिर्ळि असले िरी जननागंी कार्मसनोमापासभन होिारा बीजकोश कार्मसनोमा 
हििकासा हदसभन येि नाही. (प्लेट १५३) हेन्स आहि टेलर (१९६२) यानंी याचे गिाशयान्िःस्िर 
कार्मसनोम्या पासभन होिाऱ्याचें ५ टके्क प्रमाि, गिाशयग्रीर्चे्या कार्मसनोम्यापासभनचे प्रमाि १ टक्क्यापेक्षा 
कमी आहि मभलिभि योहनबाह्यिाग आहि योहन कार्मसनोम्यापासभन क्वहचि होिो असे प्रहसद्ध केले 
बीजर्ाहहन्याचं्या कार्मसनोम्याम ळे सरळ हर्स्िार होऊन बीजकोश हर्काहरि होिाि. 
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प्लेट १५३. बीजकोशािा णवके्षपी कार्धसनोमा 

 
जननाांगेतर स्थानापासून होिारा णवके्षपी बीजकोश कार्धसनोमा (Metastatic ovarian careinoma 

from Extra-genital site) जननागेंिर स्थानापासभन होिारा हर्के्षपी कार्मसनोमा हा सामन्यिः अन्नमागािील 
मलिि कार्मसनोमापासभन, म ख्यिः जठराच्या हनगवम िागािील (pyloric part) ककर्ा बृहदागंािील मभलिभि 
कार्मसनोमापासभन होिो. लभं ब आहि मकेॅन्झी (१९५९) यानंा मभलिभि स्िन कार्मसनोम्यापासभन हर्के्षपी 
बीजकोश कार्मसनोमा झाल्याचा २९ टके्क रो्यािं सभक्ष्मदशी प रार्ा हमळाला. 

 
मभलिभि जननागेंिर कॅन्सर पासभन कॅन्सरपेशीचा प्रसार हा (१) कॅन्सर पेशींचा देहग हापार 

आरोपिाने (transcoelomic implantation) ककर्ा (२) : पिगहिक लहसका मागे होिो. 
 
देहगुहापार आरोपि (Transcoelomic implantation) : जठरािील कॅन्सरपेशी या जठर कििीचा 

र्धे करून उदरािंरर्षे्टन पषृ्ठिागार्र येिाि. िेथभन त्या उदरािंरर्षे्टन द्रर्ाि हशरिाि आहि आंिड्याच्या 
आक ं चन लहरीम ळे बीजकोशाकडे नेल्या जािाि. हे साधे स्पष्टीकरि, प ष्ट्कळ कारिाकरिा स्र्ीकारिा 
येण्यासारखे नाही : (१) जठर हनगवमाि असलेला मभलिभि हर्कार इिका बारीक असिो की इिक्या बारीक 
हर्कारापासभन कॅन्सरपेशी जठराच्या बाह्य आर्रिापयिंि मागव आक्रमिाि यार्र हर्श्वास ठेर्िे कठीि आहे. 
(२) पेशींच्या सरळ आरोपिाम ळे हनमाि होिारी गाठं ही पृष्ठिागार्र होईल, परंि  ही अब वदें घन ग ळग ळीि 
संप टाि असिाि. 

 
पिगणतक लणसका मागश (Retrograde lymphatic route) : हा मागव ज्यास्ि सय स्क्िक र्ाटिो. 

कारि अन्नमागवपासभन हनघालेल्या लहसकार्ाहहन्या, कहट लहसकागं्रथीि रस ओििाि आहि त्याच गं्रथीि 
बीजकोश लहसकार्ाहहन्याचंा हनचरा होिो. 

 
हर्के्षपी गाठंी या प ष्ट्कळर्ळेा दोन्ही बाजभस असिाि. हर्के्षपी कार्मसनोमा हा बीजकोश पंजराि 

इिस्िः हर्ख रलेल्या गाठंीच्या स्र्रूपाि असिो. 
 
ऊतक णवज्ञान : प ष्ट्कळ र्ळेा, याचा साचंा, मभलिभि कार्मसनोम्याच्या सारखा असिो. 
 
कू्रकेनबगश अबुशद (Krukenberg Tumour) : जननागेंिर हर्के्षपी कार्मसनोम्याच्या एका प्रकाराला 

क्रभ केनबगव अब वद म्हििाि. क्रभ केनबगव याने १८९५ मध्ये याचे प्रथम र्िवन केले िे बीजकोशाचा मभलिभि 
साकोमा म्हिभन. परंि  प ढे याचा िपशीलर्ार अभ्यास, आहि मरिोत्तर परीके्षने केलेले रो्याचें अन परीक्षि 
(follow-up) याम ळे अब वदाचे नक्की स्र्रूप समजभन आले. हे बीजकोशाचे हद्वपाश्वीय घन अब वद असभन त्याचा 
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आकार साधारि गिाच्या डोक्याएर्ढा असिो. त्याचा पषृ्ठिाग ग ळग ळीि ककर्ा काही प्रमािाि खंडय क्ि 
असिो, परंि  बीजकोशाच्या सर्वसाधारि आकार ठेर्ला जािो. त्याला लाबं नाल असभन, िे म क्िपिे चल 
असिे आहि याबरोबर सामान्यिः जलोदर असिे. या रै्हशष्ट्ट्याम ळे हे बीजकोशाचे स दम्य घन अब वद 
असल्याची शल्यहचहकत्सकाची च कीची समजभि होिे, आहि उदर उघडल्यार्र मभलिभि अब वदाचा शोध 
घेण्याची अहजबाि जरूर नाही असे धरून चालिो. अब वदाचे हर्हशष्ट ऊिकीय स्र्रूप असिे, जमवन 
ऊिकिज्ञाने त्याचे यथायो्य र्िवन केले आहे. ‘िािंर् साकोमा श्लेष्ट्मापेशीय क्ि कार्मसनोमाि’ (fibro 
sarcoma mucocellularis carcinomatoid). याचा अथव असा की कार्मसनोमा हा श्लेष्ट्मधारी पेशी आहि 
प ष्ट्कळसा िािंर्य क्ि पंजर यानंी बनलेला असिो. या द दवम पेशींनी स्रर्लेला श्लेष्ट्मा, त्या पेशींिच 
साठहर्ला जािो. त्याम ळे प्रत्येक पेशीचे आध्मान होिे आहि पेशी कें द्रक हिच्या कडेला ढकलला जािो. 
याम ळे पेशी आगंठी सारखी हदसिे. िथापी, अब वदाच्या सभक्ष्मदशी स्र्रूपाि प ष्ट्कळ फरक हदसभन येिाि 
आहि हे फरक मभलिभि अब वदाच्या रचनेर्र अर्लंबभन असिाि. काहीि पंजर फार शोथय क्ि (adematous) 
असिो ककर्ा श्लेष्ट्मरसी पहरर्िवनाने िो पभिवपिे बदलभन जािो (blotted out). श्लेष्ट्माि पहरर्िवन (mucoid 
change) : — हे या अब वदाचे अर्श्यक लक्षि आहे. जर अब वदाबरोबर मभलिभि अब वद चागंल्याप्रकारे काढभन 
टाकिा आले नाही, िर साध्यासाध्यिा फार प्रहिकभ ल असिे (प्लेट १५४). 
 

 
प्लेट १५४. बीजकोशािे कू्रकेनवगश अबुशद 

 
कौटुांणबक बीजकोश कार्धसनोमा (Familial ovarian carcinoma) हे ज्ञाि आहे की काही क ट ंबाचा 

कॅन्सरकडे कल असिो. ल्य इस आहि क्लेअर डेस्व्हसन यानंी १९६९ मध्ये, पाच बहहिी र् त्याचंी मािा या 
ऊिक परीके्षने हसद्ध झालेल्या अंक रक बीजकोश कार्मसनोमाने मृत्यभ पार्ल्याचे प्रहसद्ध केले. अगदी जर्ळ 
जर्ळ अशाच प्रकारच्या क ट ंबाची माहहिी १९५० मध्ये हलबर याने प्रहसद्ध केली. यािही एक मािा र् हिच्या 
पाच म ली यानंा बीजकोशाचा अंक रक प हटगं्रर्थयब वद होिे. क ट ंब र्शंार्ळीच्या िपासिीर्रून असे हदसिे की 
हे र्शंान क्रमि (inheritance) सरळ प्रबळ, कदाहचि x-श्रृंखहलि घटकाद्वारा (x-linked factor) असार्.े 

 
बीजकोश दुदशमतेिी णिणकत्सा (Treatment of ovarian malignancy) : रो्यारं्र हनरहनराळ्या 

प्रकारच्या शस्त्रहक्रया करिा येिे शक्य असिे. यार्रील आदशव शस्त्रहक्रया म्हिजे दोन्हीबाजभकडील 
बीजकोश काढभन टाकभ न संपभिव गिाशय उच्छेदन (total hysterectomy) करिे. पि अशा प्रकारची आदशव 
शस्त्रहक्रया सर्व रो्यािं करिा येिे शक्य नसिे. उदाहरिाथव फार र्ाढलेल्या बीजकोशाच्या कॅन्सरमध्ये 
दोन्ही बाजभपकैी एका बाजभकडील बीजकोश द दवम अब वद कहटबंधाच्या पोकळीि घट ट बसल्याम ळे हनमाि 
झालेला स्थभलातं्रार्रोध नाहहसा करण्याकरिा उघडले जािे. रो्याच्या अहिशय र्ाईट अर्स्थेि, जर 
ओमेंटम, उदराखेंष्टन र्गैरे हर्काहरि झालेले असिील र् रोगी मोठ्या शस्त्रहक्रयेि िग धरण्यासारखा 
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नसेल, िर अशा रो्यािं संपभिव गिाशयउच्छेदन शस्त्रहक्रया करिे च कीचे ठरेल. अशा रो्यािं साधी 
बीजकोश छेदन (ovariotomy) करिे चागंले. काहीर्ळेा, जे अब वद काढभन टाकिो आहो, िे स दम्य आहे या 
समजभिीने, एकच बीजकोश काढभन टाकण्याि येिो र् त्याच्या ऊिकहर्कृहि परीके्षर्रून 
(histopathological examination) िे द दवम्य आहे हे समजभन येिे. दभसराही बीजकोश त्याच्या खाचेंच्या 
हठकािी (at the hilum) पिगामी लहसकार्ाहहन्या मागे पसार होऊन हर्काहरि होण्याचा संिर् असिो. 
त्याम ळे असा प्रश्न उिा राहािो की पहहल्या शस्त्रहक्रयेच्या र्ळेीच हनत्यकमव म्हिभन (as a routine) द सरा 
बीजकोश काढभन टाकार्ा ककर्ा द सऱ्या काही िज्ञानंी स चहर्ल्याप्रमािे फक्ि िो बीजकोश हर्िागभन, 
कापलेल्या िागाची न सिी िपासिी करार्ी. िरूि हस्त्रयािं, जर काढभन टाकलेले अब वद द दवम्य ठरले, िर 
कशा प्रकारे इलाज करार्ा हा मोठा प्रश्न पडिो. िीन कायव पद्धहि अमलाि आििा येिाि. (१) पहहल्या 
शस्त्रहक्रयेच्यार्ळेी जी इंहद्रये चागंली र्ाटली ही सर्व जननेंहद्रये काढभन टाकण्याकहरिा परि उदर उघडिे. 
(२) रो्याला गहन क्ष-हकरिाचंी फार मोठी मात्रा द्यार्ी की त्याम ळे द दवमम्य अब वदाचा नाश होऊन प्रसार 
होिार नाही. (३) रो्याला गहन क्ष-हकरि न देिा, रोगाचा प्रसार होिो आहे ककर्ा नाही हे पहाण्याकहरिा 
रो्यार्र बारीक लक्ष ठेर्ार्.े हर्शषेिः ज्यार्ळेी द दवम्य िेचे औहिक हनदान अहनहिि असिे, अशार्ळेी याचंी 
फार जरूरी असिे. अनॅॅप्लॅस्स्टक गाठंीि एक िर उदर ग हा परि उघडार्यास पाहहजे ककर्ा जर रोगी परि 
शस्त्रहक्रया करार्यसा नकार देि असेल, िर गहन क्ष-हकरि द्यार्यास पाहहजेि. पि हे ध्यानाि घ्यार्यास 
पाहहजे की गिाशयग्रीर्चे्या कॅन्सरमध्ये गहन क्ष-हकरि हचहकत्सेचा हजिका चागंला पहरिाम होिो हििका 
प ष्ट्कळशा बीजकोश अब वदाि हमळि नाही. हर्हकरि पि जलोदर (post radiation ascites), बह ग हिि 
आंत्रार्रोध र् अब वदाि होिारे फारमोठा पहरगलन (massivve necrosis) याम ळे रो्याचे आय ष्ट्य अत्यिं 
द ःखी होिे. न सत्या शस्त्रहक्रये ऐर्जी, जर हकरिीयन र् शस्त्रहक्रया या दोहोंचा उपयोग केल्यास ज्यास्ि 
चागंला उपयोग होिो. पि फार र्ाढलेल्या कॅन्सरमध्ये मात्र हा उपचार हनहषद्ध समजार्ा. शस्त्रहक्रयेनंिर 
ज्या रो्याचंी सर्वसाधारि प्रकृहि समाधानकारक असिे र् ज्याि अर्हशष्ट बीजकोश कॉन्सर असण्याची 
शक्यिा असिे अशाि हर्हकरि हचहकत्सा द्यार्यास पाहहजे. 

 
जर असे हदसभन आले की द दवम अब वदाची फार प्रमािाि संसस्क्ि झालेली आहे., िर शस्त्रहक्रये पभर्ी 

गहन क्ष-हकरि हचहकत्सा करिे चागंले. ही गहन क्ष-हकरि हचहकत्सा देिाना अब वद स टे होऊन सहज 
हालचाल करण्यासारखे होण्याचा संिर् असिो र् मग अशा र्ळेी शस्त्रहक्रया करून अब वद काढभन 
टाकाण्याचा प्रयत्न करार्ा. शस्त्रहक्रया करून अब वद काढभन टाकल्यार्र परि गहन क्ष-हकरिाचंा पहरपाठ 
देण्यापासभन काहीच फायदा होि नाही. क्वहचि एकाद्या रो्या हशर्ाय प्रत्येक रो्याि हनत्यकमव म्हिभन गहन 
क्ष-हकरि हचहकत्सा देऊ नये. कारि एक िर शस्त्रहक्रया पि नक्की हनदान करिे कठीि जािे र् द सरे 
म्हिजे, रो्याचे िरूि र्य. शल्यहचहकत्सा ही म ख्यिः प ढील कारिाि हनहषद्ध मानली आहे : (१) िीव्र 
क्षीििा (२) शस्त्रहक्रया करिा येिे अशक्य, इिके अब वदाचे स्स्थरीकरि (fixation), (३) ओमेंटम, 
प रोमहाधमनी लहसका गं्रथी हर्काहरि झाल्याचे र् यकृिाि दभरान्र्यीि गाठंी याचें द्योिक म्हिभन उदराि 
र्रच्या िागाि हािाला गठ ठे लागिे, (४) आमाशयातं्र मागाच्या मभलिभि ककर्ा उपद्रर्ात्मक हर्काराम ळे 
हनमाि होिारी आमाशयातं्र लक्षिें, र् (५) ग्रीर्ा मभलाच्या (root at the neck) हठकािी लहसकागं्रथी रृ्हद्ध. 
हर्रुद्ध बाजभच्या बीजकोशाि पिगामी लहसकार्ाहहन्यार्ाटे प्रसार र् ग्रीर्ा, लहसकागं्रथी हर्काहरि 
होण्यापभर्ी ऊरस्थ लहसकागं्रथी हर्काहरि होिाि ककर्ा काय याबद्दल र्ाद आहे. 

 
ज्या रो्यािं फार थोड्या प्रमािाि जलोदर असिे ककर्ा ज्याि उदरार्रिाभ्यािंर संसस्क्ि 

(intraperitoneal adhesious) नसिे अशािं उदरार्रिाभ्यंिर रेहडओॲक्ट ॲसोटोप हचहकत्सा द्यार्ी. जर 



 

 

अनुक्रमणिका 

शस्त्रहक्रयेच्या र्ळेी उदरािंरर्षे्टन द्रर्ाि अब वदाच्यापेशी हदसभन आल्या, िर शस्त्रहक्रयेनंिरच्या कालाि या 
हचहकत्सेचा उपयोग करार्ा. रेहडओॲस्क्टव्ह कहललीय स र्िव (colloidal gold) ककर्ा क्रोहमयम फॉस्फेट 
याचंा समजली लर्ि द्रर्ाि यो्य प्रमािाि बनर्भन िो उदरािंरर्षे्टन ग हेि थेंब थेंबाने द्यार्ा. द्रार् एकाच 
हठकािी साचंभ नये म्हिभन रो्याला थोड्या थोड्या र्ळेाने हनरहनराळ्या बाजभर्र हनजर्ार्ा. म क्ि द्रर्ािील 
(free fluid) जर्ळ जर्ळ ५० टके्क हर्हकरिशीलिा (redioactivity) २४ िे ४८ िासाि कमी होिे. 
उदरािंरर्षे्टनाि एका र्ळेी सामान्यपिे १५० हम. हलटर इिकी मात्रा देिाि. ही हचहकत्सा हदल्यानंिर, 
आंत्र उपद्रर् होऊ नयेि म्हिभन, जर्ळ जर्ळ िीन िे चार आठर्डे रो्याला क्ष-हकरि हचहकत्सा देऊ नये. 
जर दभरान्र्यीने हनमाि झालेल्या गाठंी काही हमहलहमटरपेक्षा जाड असिील, िरीही ही हचहकत्सा देऊ नये. 
जर शस्त्रहक्रये नंिरच्या कालाि काही प्रमािाि जलोदर हनमाि झाले, िर उदरािंरर्षे्टनाि रेहडओॲस्क्टव्ह 
स र्िव हचहकत्सा द्यार्यास हरकि नाही. जर फार प्रमािाि जलोदर असेल, िर प्रथम उदरािील पािी 
काढभन, मग ही हचहकत्सा करार्ी. 

 
नैरोजन मस्टडव, रायएहथहलनमेलॉहमन (Triethylenemelamine–TEM) ककर्ा थायो 

रायएहथहलन फॉस्फोरमाइड (Thio-TEPA), याचंा उपयोग करिाि, पि त्याचा पहरिाम सहंद्ध 
(equivocal) असिो. यािील प ष्ट्कळशा रो्यािं व्यस्क्िहनष्ठ स धारिा (subjective improvements) 
हदसभन येिाि, पि अहिदृश्यक स धारिा र् दीघाय ष्ट्य (objective improvement and longevity) याबद्दल 
मात्र संशय आहे. जर रो्याची सीमान्ि रुहधरगिना यो्य असेल, िर रो्याला सहा िे दहा हदर्साचं्या 
कालाि हथओ-टेपाची (Thio-TEPA) ४० िे ५० हम. गॅ्रमची प्रारंहिक मात्रा सामान्यिः अपायकारक नसिे. 
हथओ-टेपा, नैरोजन मस्टडव, रायएहथहलन मेलॅहमन हे रासायहनक कारक (chemical agents) पहरिाम 
कारक ठरिाि, त्याचे कारि त्यांचा अल्कली िर्न कारक (alkylating agents) ग िधमव हे होय. याचा 
अथव िे जैर्ीय यौहगकानंा (biologic compounds) अल्काइल गटाला जोडिाि. याचेम ळे. क्रोमोसोमचा 
नाश होिो र् पहरिामी आद्यार्स्थेि (prophase) समहर्िाजनाला (mitosis) अडथळा होिो, आहि हे 
ज्यास्ि करून द दवम्यपेशीि हदसभन येिे. 

 
मभलिभि बीजकोश द दवमिेच्या उपचाराचा प्रश्न हििकासा कठीि नाही. कारि रो्याचे र्य 

काहीही असो, याि समभल शस्त्रहक्रया (radical surgery) र् नंिर हकरिीयन हचहकत्सा (irradiation 
therapy) करार्यास पाहहजे. जठर र् उपग द यासंारख्या हठकािी असिाऱ्या जननेंहद्रय बाह्य मभलिभि 
कॅन्रसम ळे होिाऱ्या उपद्रर्ात्मक बीजकोश कॅन्सरमध्ये फार हर्स्िृि प्रमािार्र शस्त्रहक्रया करार्यास 
पाहहजे, र् िी शस्त्रहक्रया म्हिजे शक्य असेल त्या र्ळेी मभलिभि गाठं काढभन टाकिे. दािेदार पेशी अब वद, 
र्षे्टनपेशी अब वद, ऑऱ्हेनोब्लास्टोमा (arrhenoblastoma) र् बीजकोशाचे अहधरृ्क्क अब वद, याि 
आिवर्हनर्ृत्तीच्या स मारास हकर्ा त्यानंिर संपभिव शस्त्रहक्रया करार्यास पाहहजे. पि ज्यार्ळेी यौर्नारंिाच्या 
स मारास ही समस्या उिी राहिे, त्यार्ळेी िी फार कठीि र् र्ादग्रस्ि अशी असिे. पि जर उदरािंरर्षे्टन 
ग हेि अब वद फ टले नसेल, र् श्वेि कंच काचे (tunica albuginea) जाड, संपभिव आर्रि असेल र् द सऱ् रा 
बीजकोश र् शहरराि इिरत्र दभरान्र्यीि अशा गाठंी हनमाि झाल्याचा लाक्षहिक प रार्ा नसेल, िर संरक्षी 
हचहकत्सा (conservative therapy) करिे चागंले. हडस् जर्ममनोमा हे सामान्यिः िरुि र्याि हनमाि होिे, 
र् यार्र संरक्षी शस्त्रहक्रया करण्यापभर्ी (conservative operative procedure) चागंल्याप्रकारे 
काळजीपभर्वक िपासिी करार्यास पाहहजे. ज्या प्रमािे दािेदार पेशी अब वदाकरिा हचहकत्सा साहंगिली 
आहे, त्याप्रमािे िरुि हस्त्रयािंील हडस् जर्ममनोमा करिा हचहकत्सा करार्ी. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

बीजकोश द दवम अब वदाि स रर्ािीला कोििेही लक्षि हदसभन येि नाही म्हिभन याचा प्रहिबधंक 
उपाय या दृष्टीने ४५ र्षार्रील हस्त्रयािं कहटबधंािील हर्कृिीकरिा उदरछेदन (laparotomy) ककर्ा 
योनीमधभन गिाशयच्छेदन शस्त्रहक्रया करार्याची असल्यास पहरपाठ म्हिभन दोहों बाजभकडील बीजकोश 
उच्छेदन (bilateral oophorctomy) करार्.े ज्याि हे शक्य नसिे, त्याि उदरार्रून ककर्ा योनीिभन 
केलेल्या शस्त्रहक्रयेि, बीजकोश फार काळजी पभर्वक िपासार्यास पाहहजेि. 

 
झल्लरीय व रदांबांध सद्रवग्रांथी 

(Fimbrial and Broad ligament cysts) 
 
बीजकोशाच्या सिोर्िालच्या भ्रौि संरचनेि (embryonal structures) सद्रर् गं्रथी होण्याची 

शक्यिा असिे, र् ह्या हसस्टोमा हसम्प्लेक्स र् अकं रक सद्रर्गं्रब्यब वदासारखा हदसि असल्याम ळे, 
बीजकोशाच्या सद्रर् गं्रथी बरोबर त्याचंा हर्चार करार्यास हरकि नाही. पि हे लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे 
की त्या खरोखर बीजकोशापासभन हनमाि होि नाहीि. लाक्षहिक दृष्ट्ट्या या सद्रर् गं्रथीचे दोन हर्िाग 
पाडिा येिाि, झल्लरीय सद्रर्गं्रथी र् रंूदबधंाच्या सद्रर्गं्रथी. 

 
झल्लरीय सद्रवग्रांथी (Fimbrial cyst) : ही सद्रर्गं्रथी बीजकोशा जर्ळील झल्लरीि हनमाि होिे. 

याि भ्रौि बीजकोश ऊिक असिो. त्याम ळे यािही बीजकोशाचा हसस्टोमा हसम्पेक्स र् अंक रक 
सद्रर्गं्रर्थयब वद होण्याची शक्यिा असिे. ही अब वदे रंूदबधंाच्या अगदी शरे्टच्या टोंकाजर्ळ असल्याम ळे, 
त्याि फार गमनशीलिा (mobility) असिे र् िी हपळर्टली जाण्याची शक्यिा असिे. ही झल्लरीय 
सद्रर्गं्रथी ग ळग ळीि असभन, हिची किि पािळ र् िी पाच इच व्यासापयिंि आकार धारि करू शकिे. हिची 
किि पारदशवक असभन, आि पाण्यासारखा स्र्च्छ द्रर् असिो. सामान्यिः बीजर्ाहहनी या अब वदार्र िािली 
जािे, र् या सद्रर्गं्रथीच्या कििीच्या आिंील पृष्ठिागार्र काहीर्ळेा अंक रक हदसभन येिाि. सभक्ष्मदशवक 
यंत्राखाली िपासल्यास, आंिील बाजभस रोमक घनाि उपकलेचे (ciliated cuboidal epithelium) आर्रि 
असिे. र् किि िंि य क्ि असिे. ही सद्रर्गं्रथी लक्षि रहहि असिे, पि हपळर्टली गेल्यास मात्र लक्षिें 
हनमाि होिाि. 

 
णिणकत्सा फार साधी आहे. सद्रर् गं्रथीर्रील उदरािंरर्षे्टन बीजर्ाहहनीला समािंर छेदिाि र् 

सद्रर्गं्रथी मभळासकट काढभन टाकभ न (enucleated), बीज र्ाहहनी हशल्लक ठेर्िाि. 
 
रूां दबांध सद्रवग्रांथी (Broad Ligzment cyst) : ही सद्रर्गं्रथी अहधबीजकोश (epoophoron), 

पराबीजकोश (paroophoron) र् र् ल्फीर्ाहहनी याचं्या नहलकापंासभन (tubules) हनमाि होिे. ही 
सद्रर्गं्रथी बीजर्ाहहनी योजनीि (mesosalpinx) र्ाढार्यास लागिे, र् प ढे बीजकोशाची खाचं र् 
रंूदबधंाचा िळ उघडला जाण्याची शक्यिा असिे. क्वहचि र्ळेा सद्रर्गं्रथी परागिाशय (parametric) 
ऊिकाि खोल हशरिे र् योनीच्या बाजभपयिंि पोहोचिे, ककर्ा पाठीमागच्या बाजभस प्रत्यग-उदरािंरर्षे्टन 
(retroperitoneal पेशीजालाि पसरिे र् अशा रीिीने र्क्रस्थभलातं्र योजनी (mesentery of the sigmoid) 
उघडली जािे. ही सद्रर्गं्रथी आकाराने लहान असभन, आिंील बाजभस चपट्या उपकलेचे (flattened 
epithelium) आर्रि असिे. याच्या कििीि काही स्नायभ ऊिकही हदसभन येिो. या सद्रर्गं्रथीचा 
आजभबाजभच्या इहंद्रयार्र दाब पडल्याम ळे लक्षिें हनमाि होिाि. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

णिणकत्सा : उदरािंरर्षे्टन छेदभन संपभिव सद्रर्गं्रथी काढभन टाकार्ी. मभत्रर्ाहक सद्रर्गं्रथीच्या 
िळाला लागभन असण्याची शक्यिा असल्याम ळे संपभिव सद्रर्गं्रथी काढभन टाकिाना, मभत्रर्ाहकाला इजा 
होऊ नये म्हिभन काळजी घ्यार्यास पाहहजें. 

 
बीजवाणहनी - बीजकोश सद्रवग्रांथी (Tubo-ovarian cyst). सद्रर्शोफय क्ि बीजर्ाहहनी 

अहलकडेच फ टलेल्या ग्राफाइन फॉहलकला हचकटली असल्यास शरे्टी या प्रकारची सद्रर्गं्रथी हनमाि 
होिे. सद्रर्शोफय क्ि बीजर्ाहहनीची पोकळी र् ग्राफाइन फॉहलकल याचें म ळे सद्रर् फ गोटी हनमाि होिे र् 
ज्यार्ळेी य फ गोटीचा आकार फार मोठा होिो. त्यार्ळेी सबंध बीजकोश या सद्रर्गं्रथीचा एक िाग होिो. 
सामान्यिः ही सद्रर्गं्रथी गिाशयाच्या पाठीमागे ड्लस कप्याि र्ाढिे र् त्याम ळे रंुदबंधाचे दोन्हीं पडदे 
यार्र िािले जािाि. त्याम ळे याला काहीर्ळेा कभ ट रंूदबंध सद्रर्गं्रथी असे म्हििाि. 

 
लक्षिे 

 
बीजकोशाच्या अब वदाची लक्षिें, ही त्याचा आकार, त्याची रचना र् त्याबरोबर असिारे उपद्रर् 

यार्र अर्लंबभन असिाि. ज्यार्ळेी ही सद्रर्गं्रथी फार लहान आकाराची असिे, त्यार्ळेी िी कहटबधंाच्या 
पोकळीिच असिे र् अशा र्ळेी िी हद्वहस्ि परीक्षिानेच समजभन येिे. जर बीजकोश सद्रर्गं्रथीचा आकार 
भ् रूि करोटी (foetal skull) पेक्षा मोठा असेल, िर मात्र िी उदरपोकळीि हािाला लागभ शकिे. जर 
गिाशय गिाम ळे ककर्ा अब वदाम ळे र्ाढला, िर लहान असलेली सद्रर्गं्रथी कहटबधंाच्या पोकळीमधभन र्र 
ढकलली जािे. बीजकोश सद्रर्गं्रथीच्या लक्षिाचंा दोन मथळ्या खाली उहापोह करिा येईल. कहटबधंाच्या 
पोकळीि असिारी लहान सद्रर्गं्रथी र् उदर पोकळीिील मोठी सद्रर्गं्रथी. 

 
कणटबांधाच्या पोकळीतील लहान बीजकोश सद्रवग्रांथी (small ovarian cysts in the pelvis) : 

लक्षिें : प ष्ट्कळशा रो्यािं या सद्रर्गं्रथीम ळे कोित्याही प्रकारचे लक्षि हनमाि होि नाही,. होरमोन हनमाि 
करिारी अब वदें, िािंर्ाब वदें र् अंक रक सद्रर्गं्रथी या व्यहिहरक्ि सद्रर्गं्रथी हद्वहस्ि परीक्षिाि आकस्स्मकपिे 
समजभन येिाि, सामान्यिः आिवर्ाि हबघाड होि नाही, पि बह सद्रर्गं्रथी बीजकोश र् दािेदार पेशी अब वद, 
याि मात्र प ष्ट्कळर्ळेा आिवर् अहनयहमि असिे. पभंर्त्ता हनमाि करिाऱ्या अब वदाि (Virilizing tumours) 
अनािवर् असिे,. मोठ्या सद्रर् गं्रथीम ळे बीजकोशीय क्षीििा (ovarian cachexia) हनमाि होिे. 
ओटीपोटाि मंद र्देना होिाि, जडत्र् र्ाटिे र् काहीर्ळेा र्ारंर्ार मभत्रास होिे र् बद्धकोष्ठिा असिे. ज्या 
सद्रर्गं्रथीचा नाल लाबं असभन, िी ड्लस कप्याि असेल, िर अर्रुद्ध प्रसर् (obstructed labour) 
होण्याचा संिर् असिो. 

 
कहटबंधाच्या पोकळीि असिाना या अब वदामं ळे क्वहचिर्ळेा िार संर्देन (sense of pressure) 

हनमाि होिे र् मभत्र हक्रयेर्रील िाब्याि हबघाड होिो. 
 
बीजकोश गठ ठ्याचा आकार गोलाकार ककर्ा अण्डाकार) असिो. पृष्ठिाग ग ळग ळीि असिो, पि 

जर िो गठ ठा कार्मसनोमाजन्य असेल, िर मात्र फार गाठाळ असिो. अब वदाची संधनिा (consistency) 
सद्रर्गं्रथीसारखी अधव-घन ककर्ा कठीि असिे. 
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सद्रर्गं्रथी जसजशी र्ाढि जािे िशी िी गिाशयाला प ढच्याबाजभस र् मध्य रेषेच्या हर्रुद्ध बाजभस 
ढकलिे, ककर्ा ज्यार्ळेी िी ड्लस कप्याि असिे त्यार्ळेी गिाशय र्रच्या बाजभस उचलला जािो र् प ढचे 
बाजभस ढकलला जािो. क्वहचि लाबं नाल असलेली सद्रर्गं्रथी गिाशयाच्या प ढचे बाजभस गिाशय-बस्स्ि 
कप्याि असिे, हर्शषेिः झल्लरीय ककर्ा अंिःत्र्चीय–प ष्ट्कळ र्ळेा या स्थानी हदसभन येिे. 

 
स्थूल बीजकोश सद्रवग्रांथी (Big ovarian cyst) : लक्षिें जसजशी सद्रर्गं्रथी र्ाढि जािे, 

िसिसा उदराचा आकार र्ाढि जािो. उदराच्या प ढच्या िागाि हे ज्यास्ि स्पष्टपिे हदसभन येिे, पि प ढे 
जेव्हा उदरािंरर्षे्टन ग हेि द्रर् साचिो त्यार्ळेी उराच्या दोन्ही बाजभही फ गिाि. जर अब वद प ष्ट्कळ कप्याचें 
(multi loculated) बनलेले असेल, िर हा उदराचा हर्स्िार अहनयहमि असिो. रोगी फार कृश होिो. 
र्ाढि जािाऱ्या अब वदाचा सामान्य श्रोहि हशरारं्र (common iliac veins) दाब पडि असल्याम ळे पायार्र 
सभज येिे. उदर कििीर्रील उत्तल रक्िर्ाहहन्या स्पष्ट हदसार्यास लागिाि. द दवम अब वदाि फक्ि एकाच 
पायार्र सभज असिे र् र्कं्षिस्थ लहसकागं्रथी र् क्वहचिर्ळेा, मानेच्या खालच्या िागािील गं्रथी रृ्हद्ध 
पार्िाि. अशा प्रकारचा अब वदाम ळे हनमाि होिारी लक्षिें म्हिजे, अशक्िपिा र्ाटिे, अब वदाच्या र्जनाम ळे 
पाठीच्या हठकािी अस्र्स्थिा, जरी थोडेही अन्न घेिले िरी अहधजठराच्या हठकािी पडस लागिे, िभक 
मंदार्िे, र् िीव्र बद्धकोष्ठिा. ज्याि अगदी थोड्या प्रमािाि गिाशयाचे अधःपिन (mild degree of 
prolapse) असिे अशा बह प्रसर्ा हस्त्रयािं, या र्ाढि जािाऱ्या अब िंदाम ळे, उदरािील दाब र्ाढभन हे 
अधःपिन ज्यास्ि होिे. हद्वहस्ि परीक्षिाि गिाशय, लहान, अप ष्ट (atrophic) र् सद्रर्गं्रथीपासभन पभिव 
र्गेळा असा हािाला लागिो र् िो उदरपोकळीच्या िळाशी असिो. 

 
स्थभल अब वद हे आंत्रयोजनी सद्रर्गं्रथी, प्लीहा, नाल-रृ्क्क (horse-shoe kidney) प्रत्यग 

उदरािंरर्षे्टन सद्रर्गं्रथी, कटक (ridge), रृ्क्कस्थम त्रसचंय (hydronephrosis) र् साधे जलोदर यापासभन 
हनराळे दाखहर्ले पाहहजे. 

 
बीजकोश कॅन्सर : लक्षिें : याची लक्षिें एका ठराहर्क साच्याची नसिाि. उदराचा आकार र्ाढिे, 

उदराि र्देना र् त्याच्या पाठोपाठ अपसामान्य गिाशय रक्िस्त्रार् (abnormal uterine bleeding), 
आमाशयातं्र लक्षिें, उदरािंरर्षे्टन ग हेि म क्िद्रर् (free fluid) र् मज्जासंस्थेचे र् हर्कलागं रोग 
(orthopedic disease) याचंा आिास हनमाि करिारी हर्हर्ध िक्रारी. सभचीशलाका (trocar) ऐर्जी 
लहान छेदामधभन काढलेल्या द्रर्ािील पेशींच्या अभ्यासार्रून द दवमिेचे हनदान होिे. बीजकोश अब वद हे 
गिाशय िािंर्ाब वदापासभन हनराळे दाखहर्ले पाहहजे. 

 
बीजकोशीय अबुशदें (Ovarian neoplasms) : लक्षिें : बीजकोशाची अब वदें स रर्ािीच्या कालाि 

िरी लक्षिरहहि असिाि. बीजकोशाची जर्ळ जर्ळ ६० टके्क अब वदें समजभन येण्यापभर्ी ५ इचं व्यासापेक्षाही 
मोठ्या आकाराची होिाि. ज्यार्ळेी लक्षिें हदसार्यास लागिाि, त्यार्ळेी िी सहंद्ध असिाि. िी लक्षिें 
म्हिजे अजीिव, उदराि अस्र्स्थिा, र्जन कमी होिे, अशक्ििा र् उपद्रर्ात्मक पडं िा. श्रोहि र् उपग द 
परीक्षिाि (pelvic and rectal examination) कल  डी सकॅ (cul-de-sac) मध्ये अहनयहमि आकाराचे 
घट टसर गठठे हािाला लागिाि. त्यार्रून िे मभलिभि बीजकोश द दवम अब वदाम ळे हनमाि झालेले 
दभरान्र्यीि गठ ठे होि असे समजार्यास हरकि नाही, हर्शषिः जर अहधरृ्क्क अब वद (adrenal tumour) 
हािाला लागले, िर नक्कीच समजार्.े जर अब वद हािाला लागले नाही, ककर्ा लक्षिेंही नसिील िर 
कहटबंधाच्या पोकळीिील गाठंाळिा ही यक्ष्मा, गिाशयान्िस्िर अस्थानिा, हर्प टीशोफासह स्थाहनक 
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उदरािंरर्षे्टन शोफ (diverticulitis with peritonites) र् र्क्रस्थभलातं्राचा मभलिभि कार्मसनोमा, यापंासभन 
हनराळी दाखर्ली पाहहजे. 

 
जलोदर : उदरािंरर्षे्टनाच्या पृष्ठिागार्रील अंक रकाचं्या साचंलेल्या गाळाबरोबर (papillary 

deposist) प ष्ट्कळर्ळेा जलोदर असिे. १ टक्का िािर्ाब वद, जरी िे स दम्य असले, िरी त्या बरोबर जलोदर 
र् त्याच बाजभचे रसििृफ फ्फ सार्रि (hydrothorase) असिे. 

 
जेव्हा कॉहलफ्लॉर्र सारखी गाठं योनीच्या पाठीमागील कप्यामधभन (posterior fornix) फ टिे 

त्यार्ळेी कॅन्सरचा हर्हशष्ट द गिंधीय क्ि क्षोिकर (irritating) स्त्रार् हनमाि होिो. 
 
लणसकाग्रांथी वृणद्ध : अधोजठर र् श्रोहिलहसकागं्रथी, महाधमनी लहसकागं्रथी, मध्यस्थाहनकस्थ 

(mediastinum) लहसकागं्रथी र् र्ाम अहधजत्र क (left supraclavicular) के्षत्रािील लहसकागं्रथी याचंी 
रृ्हद्ध होिे. 

 
मूिवाहकावरील दाब : मभत्रर्ाहकार्र दाब पडल्याम ळे त्यािभन र्ाहिाऱ्या मभत्राला अडथळा होऊन 

मोठ्या ककर्ा लहान प्रमािार्र रृ्क्कस्थ मभत्रसंचय होिो. 
 
आांिगत लक्षिें (Digestive Symptoms) : द दवम अब वद आंत्रकििीि हशरिे र् त्याम ळे आंिड्याि 

रक्िस्त्रार् होिो र् मग मभलिभि गाठं आंिड्याि आहे ककर्ा काय याबद्दल मनाि शकंा हनमाि होिे. 
हडस् जर्ममनोमा हा आंिड्याि हशरण्याची ज्यास्ि शक्यिा असिे. 

 
उपद्रव 

 
बीजकोश सद्रर्गं्रथीि प ढील प्रकारचे उपद्रर् हनमाि होिाि : १. नाल हपळर्टला जािे, २. 

सद्रर्गं्रथीि रक्िस्त्रार्, ३. फ टिे, ४. संसगव, ५. घट ट बसिे (impaction), र् ६. द दवमिा (malignancy). 
 
१. नाल णपळवटिे (Torsion of pedicle) : साधारि आकाराची सद्रर्गं्रथी हपळर्टली जाण्याची 

प्रर्िवक कारिे (predisposing factors) म्हिजे लाबं नाल र् अहिशय गनमशीलिा. सद्रगं्रथीपेक्षा घन 
अब वदाचे हपळर्टिे कमीर्ळेा हदसभन येिे. स्थभल सद्रर्गं्रथी त्याचं्या आकाराम ळे हपळर्टल्या जाि नाहीि. 
हपळर्टली जाण्यास प ढील कारिें कारिीिभि होिाि. १. खोकिे र् चटकन फार र्जन उचलिे या 
सारख्या हक्रयािं उदराच्या प ढील कििीिील स्नायभ एकाएकी आक ं चन पार्िे. २. इिर उदरस्थ इंहद्रयाचंी 
होिारी अहिशय हालचाल, उदा. रेचक घेिल्याम ळे, अहिसाराि आंडपियाची र्ाजर्ीपेक्षा ज्यास्ि होिारी 
हालचाल, ककर्ा प्रसभिीनंिर गिाशयाचे होिारे आक ं चन र् हनर्िवन (retraction). ३. प्रसभिीनंिर लगेच 
ककर्ा कहटबधंाच्या पोकळीिील अब वद र्र उदराि आल्याम ळे, त्याला उदराि ज्यास्ि मोकळेपिे हालचाल 
करार्यास हमळिे. ४. गिाशय आक ं चन पार्ार्ा म्हिभन प्रसभिीनंिर िाबडिोब केलेले उदराचे मदवन ककर्ा 
सभहिकार्स्थेि (during the puerperium) केलेले मदवन. 

 
र्र साहंगिलेल्या कोित्याही एकाद्या कारिाम ळे सद्रर्गं्रथी हपळर्टली जाण्याची शक्यिा असिे, 

र् नालाला दोन ककर्ा िीनही आटे पडिाि. रुहधरदाबी हक्रयेम ळे (haemodynamic action) हपळर्टण्यास 
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आिखी मदि होिे. नाल हपळर्टला गेल्याम ळे, त्याच्यामध्ये असिाऱ्या पािळ-कििीच्या नीला दाबल्या 
जािाि र् सद्रर्गं्रथीमधभन होिाऱ्या हशरा पहरर्हनाला (venous circulation) अडथळा होिो, पि 
त्यामानाने जाड कििी असलेल्या धमन्यामात्र पभिवपिे दबल्या जाि नाहीि र् प्रत्येक हृत्स्पंदाबरोबर रक्ि 
ओिीि असिाि. प्रत्येक हृत्स्पंदाचा जोर अशा प्रकारे धमनीिंत्रामधभन (arterial system) अब वदाच्या धािभि 
पाठहर्ला जािो. याचेम ळे सद्रर्गं्रथी आिखी आिखी हपळर्टली जािे र् शरे्टी नाल इिका हपळर्टला 
जािो, की त्यामधील रोहहण्यािंभन रक्ि र्ाहण्याचे बंद होिे. अशा प्रकारे प ष्ट्कळ पीळ पडले जािाि. 

 
या हपळर्टण्याम ळे कहटस्थ इंहद्रयािं रक्िाहधक्य होिे र् गिाशयामधभनही थोडा रक्िस्त्रार् होिो. 

हपळर्टल्या गेलेल्या सद्रर्गं्रथीच्या कििीिही रक्िस्त्रार् होिो र् त्याम ळे हिचा पषृ्ठिाग काळसर हनळा 
हदसिो. सद्रर् गं्रथीिील द्रर्ही रक्िहमहश्रि असिो. सद्रर्गं्रथीच्या पृष्ठिागाला र्पा हचकटिो र् 
सद्रर्गं्रथीची आंिड्या बरोबर होिारी संसस्क्ि, ही हकिी प्रमािाि उदरािंरर्षे्टनशोफ हनमाि होिो यार्र 
अर्लंबभन राहील. क्वहचिर्ळेा, संसस्क्िय क्ि र्पा मधभन सद्रर्गं्रथीला नर्ा रक्िाचा प रर्ठा व्हार्यास 
लागिो, र् नाल इिका बारीक होिो की सद्रर्गं्रथीचा सबंंध ि टिो र् मग अब वदाचा संबंध रक्िाचा प रर्ठा 
र्पा पासभन होिो. अशा प्रकारे परजीर्ी (parasitic) सद्रर्गं्रथी हनमाि होिे. सद्रर्गं्रथी फ टिे हा आिखी 
एक उपद्रर् होय. 

 
लक्षिें : एकाएकी रो्याच्या ओटीपोटाि िीव्र शभल उठिाि र् बीजकोशाच्या रक्िर्ाहहन्यारं्र ओढ 

लागल्याम ळे काहीर्ळेा हािाला कहटप्रदेशी ओढ लागल्याचे समजभन येिे. मळमळ, र्ारंर्ार र्ाहंि र् नाडी 
फार जलद चालिे. स रर्ािीला ज्र्र नसिो पि २४ िे ४८ िासािं सद्रर्गं्रथीची जर्ळच्या इहंद्रयाबंरोबर 
संसस्क्ि होऊन, त्याि ससंगव हनमाि होिो र् मग थंडी र्ाजभन िाप चढिो. प ष्ट्कळर्ळेा, आिाच्या 
आजारासारखे पभर्ी आक्रमि झाल्याचे पभर्वरृ्त्त (previous hystory) हमळिे. प ढे र्देना मंद दाहासारख्या 
होिाि र् त्या सबधं कहट प्रदेशी (pelvic region) जािर्िाि. थोड्या प्रमाटिाि श्वेिपेशी रृ्हद्ध असिे, र् 
अर्सादन प्रमाि (sedimentation rate) र्ाढिे. सद्रर्गं्रथीिील िीव्र र्देना हळभहळभ नाहहश होिाि र् 
उदराि सार्वििृ र्देना र् फ गोटी येिे. हर्हशष्ट प्रकारची लक्षिाचंी स रर्ाि हपडनाक्षम असा हािाला 
लागिारा गठ ठा र् स रर्ािीला िाप नसिे ही लक्षिें रोगदशवक होि. हा हर्कार क हक्ष गिव, िािंर्ाब वदाचे 
रक्िग ल्म (red degeneration of a fibroid) र् कहटशोफ यापासभन हनराळा दाखहर्ला पाहहजे. 

 
णिणकत्सा 

 
णिणकत्सा : हनदान झाल्याबरोबर सद्रर् गं्रथी काढभन टाकार्यास पाहहजे. त्याम ळे कहटगि 

उदरािंरर्षे्टनशोफ होण्याचे टळभन, संसस्क्ि होि नाही. जर कहटशोफ होऊन संसस्क्ि झाली िर शस्त्रहक्रया 
फार कठीि जािे र् साध्यासाध्यिाही कठीि असिे. उदर उघडल्यार्र, सद्रर्गं्रथीच्या नालाला पडलेले 
पीळ सोडर्भन नाल बाधंभन सद्रर्गं्रथी कापभन काढभन टाकार्ी. 

 
२ सद्रव ग्रांथीत रक्तस्त्राव : हा रक्िस्त्रार् सद्रर्गं्रथीच्या कििीि होिो, ककर्ा सद्रर्गं्रथीि होिो र्ा 

सद्रर्गं्रथीच्या पृष्ठिागार्रील एकादी रक्िर्ाहहनी फ टभन उदरािंरर्षे्टन ग हेि होिो. रक्िस्त्रार् हा प ढे 
हदलेल्या कोित्याही एका कारिाने होिो. 
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(१) सद्रर्गं्रथी हपळर्टली जािे, (२) उदरार्र लत्ता प्रहार, ठोसा, ककर्ा पडण्याम ळे आघाि 
होऊन, (३) आघािाम ळे सद्रर्गं्रथी फ टभन. (४) सद्रर्गं्रथीची पािळ झालेली किि एकाएकी फ टभन ककर्ा 
सद्रर्गं्रथीिील कप्पे फार िािले गेल्याम ळे दोन कप्प्यामधील किि फ टभन, (५) सद्रर्गं्रथीचा आश कारी 
शोफ. सद्रर्गं्रथी फार िािली जािे र् िी फार पीडनाक्षम असिे. सर्वसाधारि लक्षिें ही हकिी प्रमाि 
रक्िस्त्रार् झाला आहे यार्र अर्लंबभन असिाि. रक्िस्त्रार्ाि नाडीचे प्रमाि र्ाढिे. रक्िदाब कमी होिो, र् 
पाडं रिा येिे. सद्रर्गं्रथीच्या पृष्ठिागार्रील एकादी रक्िर्ाहहनी फ टभन काहीर्ळेा उदरािंरर्षे्टनाि िीव्र 
प्रकारचा रक्िस्त्रार् होिो. अगं ली िाडनाने स्थानािंरशील जडध्र्नी (shifting dullness) ऐकभ  येिो. 

 
णिणकत्सा : स्िब्धिेर्र (shock) इलाज करार्यास पाहहजे. िाबडिोब शस्त्रहक्रया करून सद्रर्गं्रथी 

काढभन टाकार्यास पाहहजे. 
 
(३) सद्रवग्रांथी फुटिे : सद्रर्गं्रथीर्र सरळ आघाि होऊन ककर्ा फार िािली गेल्याम ळे 

सद्रर्गं्रथीच्या कििी फार पािळ होऊन सद्रर्गं्रथी फ टिे. काहीर्ळेा सद्रर्गं्रथीि द दवमिा हनमाि व्हार्यास 
लागिे र् या द दवमिेचे अंिरिरि सद्रर्गं्रथीच्या कििीपयिंि पोहोचिे, शरे्टी सद्रर्गं्रथी फ टिे. ज्यार्ळेी 
सद्रर्गं्रथी फ टिे, त्यार्ळेी रो्याला उदराि काहंीिरी फाटल्यासारखे र्ाटिे र् याबरोबर कमी अहधक 
प्रमािाि र्देना होिाि. थोड्याच कालाि सद्रर्गं्रथीच्या स्थानी असिारी पीडनाक्षमिा नाहहशी होिे, र् 
रो्याला थोडे बरे र्ाटिे. पि प ढे सद्रर्गं्रथीिील द्रव्य बाहेर पडभन उदरािंरर्षे्टनाचा रासायहनक क्षोि 
(chemical irritation) होऊन उदरािंरर्षे्टन शोफ होिो. हद्वहस्ि परीक्षिाने सद्रर्गं्रथीची हरिी हपशर्ी, 
गिाशयाच्या प ढच्या िागाि, गिाशय-बस्स्ि कप्याि हािाला लागिे, र् जशी काही कृमींनी िरलेली हपशर्ी 
आहे असा िास होिो. िी पीडनाक्षमही नसिे र् िािलेली नसिे. रो्याला इिके बरे र्ाटिे की रोगी 
शस्त्रहक्रयेला स्पष्ट नकार देिो. जर ही सद्रर्गं्रथी फ टण्याबरोबर अन्िःस्थ रक्िस्त्रार् होि असेल, िर 
रक्िस्त्रार्ाम ळे होिारी सर्व लक्षिे हदसभन येिाि. क्वहचि एकादा रोगी शरे्टी मरिो. 

 
जर सीरस द्रर् असलेली सद्रर्गं्रथी स दम्य प्रकारची असेल, िर िी फ टल्यानंिर काही प्रमािाि 

जलोदर होिे र् हळभहळभ िे शोहषले जािे. जर सद्रर्गं्रथी अंक रक प्रकारची असेल, ककर्ा द दवम प्रकारची 
असेल, िर फ टल्यानंिर अकं रक ककर्ा द दवम पेशी सर्वत्र पसरिाि, र् त्याम ळे हठकहठकािी उपद्रर्ात्मक 
गाठंी हनमाि होिाि. क्षोिकर त्र््र्सा द्रव्य असलेली अंिःत्र्चाब वद सद्रर्गं्रथी (dermoid cyst) फ टली 
िर त्याम ळे रासायहनक क्षोि हनमाि होिो, र् मग अहि िीव्र अशी संसस्क्ि हनमाि होिे. चषक पेशी 
(goblet cells) असलेले कभ ट म्य हसनजन्य सद्रर्गं्रथी फ टल्यास त्याम ळे कभ ट माय झोमा पेहरटोनी हनमाि 
होण्याची शक्यिा असिे. याची हचहकत्सा म्हिजे िाबडिोब शस्त्रहक्रया करून फ टलेली गं्रथी काढभन 
टाकार्ायास पाहहजे. 

 
४. सद्रवग्रांथीिे सांक्रमि वर साहंगिलेल्या उपद्रर्ापकैी कोित्याही उपद्रर्ाम ळे सद्रर्गं्रथीि 

संक्रमि होण्याचा संिर् असिो. त्याचप्रमािे रुहधर पभयिाजन्य अर्स्थेि (pyaemic stage) सद्रर्गं्रथीच्या 
कििीि हनमाि होिाऱ्या हर्द्रहधम ळेही सद्रर्गं्रथीि संक्रमि होण्याचा संिर् असिो. लहान सद्रर्गं्रथीि 
बीजर्ाहहनीपासभन संक्रमि होण्याचा संिर् असिो. यार्र हचहकत्सा म्हिजे सल्फा औषधें, अँहटबायॉहटकची 
इंजेक्शनें र् उदरार्रून स्थाहनक शोफ. 
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५. सद्रवग्रांथीिे अांतघशटट न (Impaction of cyst brim) : काही र्ळेा सद्रर्गं्रथी कहटबधंाच्या 
पोकळीि घट ट बसिे, हर्शषेिः िी जर फार जलद र्ाढि असेल िर िी घट ट बसण्याची ज्यास्िच शक्यिा 
असिे र् हिला श्रोहि कडेच्या pelvic) र्र चढिा येि नाही. जर चपटी श्रोहि (flat pelvic) असभन प ढे 
आलेले प्रोि ंग (promontory) असेल िर हे हदसभन येण्याची ज्यास्ि शक्यिा असिे. अशा घट ट बसलेल्या 
सद्रर्गं्रथीम ळे उपग द, बस्िी, र् मभत्रप्रसेक (urethra) यार्र दाब पडभन िारजन्य लक्षिें हनमाि होिाि, र् 
प्रसभिीि अडथळा होिो. पभर्ीच्या काली या प्रसभिीि होिाऱ्या अडथळ्याि योनीच्या पाठीमागील कप्यािभन 
शभचीशलाकाने पािी काढभन टाकीि असि. काही र्ळेा सद्रर्गं्रथीचा मोठा िाग, हर्शषेिः मोठा कप्पा 
(prominent loculuss) श्रोिीि घट ट बसिो र् मयाहदि गहिशीलिा (restricted mobility) हनमाि होिे 
र् मग त्याम ळे हे द दवम अब वद आहे ककर्ा काय अशी मनाि शकंा येिे. साध्यासाध्यिेबद्दल (prognosis) चभक 
होिे र् अब वदाि द दवमिा हनमाि होऊन िे शस्त्रहक्रया करण्यालायक नाही असा समज हाऊन, शस्त्रहक्रया प ढे 
ढकलली जाण्याची शक्यिा असिे. सद्रर्गं्रथीच्या घट ट बसलेल्या कििीचा िाग रक्िाहधक्य 
(congestion) र् रक्िस्त्रार् याम ळे हनळा होिो र् काहीर्ळेा कििीि स्थाहनक हर्द्रहध हनमाि होिाि. 
संक्रहमि झालेली सद्रर्गं्रथी काढन टाकण्याकहरिा िाबडिोब शस्त्रहक्रया करार्यास पाहहजे. 

 
६. सद्रवग्रांथी दुदशमता : बीजकोश अब वदाच्या प्रत्येक प्रकाराि याचे सपंभिव र्िवन आलेले आहे. 

लाक्षहिक दृष्ट्ट्या द दवमिा ही प ढील लक्षिानंी समजभन येिे. (१) उदराचा अकस्ल्पि र् शीर आ हर्स्िार, (२) 
जलोदर होिे, (३) पायार्र सभज येिे, (४) प्रहिबहंधि गहिशीलिा, (५) आंत्रार्रोधाची लक्षिें, र् (६) फार 
जलद र्ाढिारी कृशिा र् त्याम ळे येिारे अंगदौबवल्य (cachexia). 

 
र्र साहंगिल्यलेल्या एकाद्याच लक्षिार्रून द दवमिा ठरि नाही, कारि साध्या सद्रर्गं्रथीि हनमाि 

होिाऱ्या एकाद्या उपद्रर्ाम ळेही होण्याची शक्यिा असिे. त्याम ळे द दवमिा ठरहर्िाना, र्रील सर्व लक्षिें 
हर्चाराि घ्यार्यास पाहहजेि. फारर्ळेा हदसभन येिारी लक्षिे म्हिजे उदर हर्स्िार र् र्देना, अपसामान्य 
गिाशय रक्िस्त्रार्, िभक मंदार्िे, अस््नमादं्य, मळमळ, र्ाहंि, र् उपग द र्देना (rectal pain) िपासिी 
करीि असिाना उदरािंरर्षे्टन ग हेि म क्ि द्रर् (free fluid) नाहीना िे पहार्यास पाहहजे. जर असेल िर िे 
सभचीशलाकाने काढण्याऐर्जी, स्थाहनक संर्देनहरिानंिर (local anaesthesia) लहान छेद घेऊन 
त्यािभन काढभन टाकार्ा. जलोदराच्या द्रर्ाचे नेहमी पेशीय परीक्षि (cytological examination) करिे 
आगत्याचे असिे र् गाठंीचा सभक्ष्म छेद, हनदान हनहिि करण्याकरिा गाठं कोित्या प्रकारची आहे िे 
पहाण्याकरिा र् हकिी मोठ्या प्रमािाि उन्मभलन (extirpation) करार्यास पाहहजे याची नक्की कल्पना 
येण्याकहरिा, िपासार्यास पाहहजे. जर सभची शलाकेचा उपयोग करून फक्ि उदरािील पािी काढभन 
टाकले, िर उदरार्रून योनीिभन र् उपग दािभन केलेल्या परीके्षने हनदान होण्यास मदि होिे. जर रोगी 
क मारी असेल, िर उपग दािभन बोट घालभन परीक्षा करार्यास हर्सरिा कामा नये. 

 
णिणकत्सा : उदर उघडभन, जर द दवमिा हदसभन आली, िर रो्याच्या जीहर्िाला धोका पोहोचिार 

नाही, इिकी शक्य हििकी गाठं काढभन टाकार्ी र् नंिर गहन क्ष-हकरि हचहकत्सा करार्ी. 
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व्यवच्िेदक णनदान 
(Differential Diagnoxis) 

 
लाक्षहिकदृष्ट्ट्या बीजकोश अब वदाचे सद्रर् ककर्ा घन, चल ककर्ा अचल, पीडनाक्षम ककर्ा 

हपडनारहहि असे र्गीकरि करिा येिे. 
 
बीजकोशाच्या सद्रर् गं्रथी अब वदाचे ग ळग ळीि (smooth) र् खडबडीि (lobulated) असे दोन 

प्रकार पाडिा येिाि. पहहल्या प्रकारािील अब वदें म्हिजे हैड्राप्स् फॉहलक्य लॅहरस, हसस्टोमा हसम्प्लेक्स, 
पॅहपलीफेरस् सद्रर् गं्रर्थयब वद, अंिःत्र्चाब वद, झल्लरीय सद्रर्गं्रथी (fimbrial cyst), र् कॉपवस ल्य हटयम 
सद्रर्गं्रथी. द सऱ्या प्रकाराि बह हर्र्रीय कभ टम्य हसनजन्य ककर्ा सीरसी सदे्रर् गं्रर्थयब वद, हमश्र 
कॉपवस् ल्य हटयम सद्रर्गं्रथी ककर्ा ज्याच्या पृष्ठिागार्र पहरगहलि िाग आहेि असे बीजकोशाचे व्यपजननी 
घन अब वद (degenerating solid ovarian tumour). सामान्यिः सद्रर्गं्रथी पीडनाक्षम नसिे. पि जर 
हपळर्टली गेली, रक्िस्त्रार् झाला ककर्ा संसगव झाला िर मात्र पीडनाक्षम असिे. या गं्रथी प ष्ट्कळ प्रमािाि 
चल असिाि. पि जर हिचा काही िाग ककर्ा मोठा कप्पा (loculus) श्रोिीि घट ट बसला र्ा हिची 
जर्ळच्या इंहद्रयाबंरोबर र् उदराच्या प रो कििीशी संसस्क्ि झाली िर िी अचल होिे. फार मोठी सद्रर्गं्रथी 
असली िरीही रो्याच्या अिवर्ाि फरक होि नाही, िे नेहमी सारखे चालभ  असिे. प ढच्या अर्स्थेि 
बीजकोश कृशिा येिे र् शरे्टी अनािवर् होिे. 

 
श्रोिीि घट ट बसलेली बीजकोशाची सद्रर्अब वदें म्हिजे गिाशयान्िः स्िर अब वदे 

(endometrioma), कॉपसव ल्यहटयम रक्िसचंय, अंक रक सद्रर्गं्रथी अब वद, र् सद्रर् कार्मसनोमा (cystic 
carcinoma). यािील गिाशयान्िःस्िर अब वद हे श्रोिीि घट ट बसलेले असिे र् याबरोबर िीव्र द ःसंिोग ही 
लक्षिे असिाि. अकं रक सद्रर्गं्रथी अब वद र् सद्रर् कार्मसनोमा याचें म ळे ड्लस कप्याि उपद्रर्ात्मक गाठी 
हनमाि होिाि र् त्या योनीच्या पाठीमागील कप्यािभन हािाला लागभ शकिाि. 

 
बीजकोशाची घन अब वदें म्हिजे िािंर्ाब वद, हडस् जर्ममनीमा, घन कार्मसनोमा, घन हर्हर्धधाि गिवज 

अब वद (solid teratoma), र्षे्टन पेरी अब वद (thecacell tumour), काहीर्ळेा दािेदार पेशी अब वद, 
अॅऱ्हेनोब्लास्टोमा, बीजकोशाचे अहधरृ्क्क अब वद र् साकोमा. अब वदाच्या न सत्या स्पशवनाने (palpation) काही 
नक्की हनदान होिे शक्य नसिे. कारि काहीर्ळेा या अब वदाच्या काही िागाि रक्िस्त्रार्, पहरगलन र् सद्रर्ज 
व्यपजनन (cystic degeneration) झाल्याम ळे त्या हािाला सद्रर् असल्याचे िासिे. गहिशीलिेच्या 
प्रमािाची याि मदि होिे. िािंर्ाब वद, र्षे्टनपेशी अब वद, अॅऱ्हेनोब्लास्टोमा र् दािेदार पेशी अब वद ही पभिवपिे 
चल असिाि, िर इिर, त्याचं्या द दवमिेचे आजभबाजभच्या इंहद्रयाि अंिरिरि झाल्याम ळे त्याच्याशी हळभहळभ 
संसक्ि होिाि. स दम्य अब वदाच्या बाबिीिही उदरार्रि ग हेि काही प्रमािाि िरी म क्ि द्रर् असिे र् 
हर्शषेिः िािंर्ाब वदाच्या रो्याि याबरोबर रसििृ फ फ्फ सार्रिही असिे. याला हमगलक्षिमाहलका 
(Meig’s Syndrome) म्हििाि. द दवम अब वदाच्या बाजभच्या पायार्र काहीर्ळेा सभज असिे. माहसक 
पाळीच्या अभ्यासाची हनदानास फार मदि होिे. र्ेष्टन पेशी अब वद र् दािेदारपेशी अब वद याि 
सक्िप्रदरासारखी अहनयहमििा (metropathia-like irregularity), िर अॅऱ्हेनोब्लास्टोमा र् बीजकोशाचे 
अहधरृ्क्क अब वद याि अनािवर् र् प ंर्त्ता असण्याचा संिर् असिो. इिर अब वदामं ळे माहसक पाळीि सामान्यिः 
फरक होि नाहीि. पि शरे्टी शरे्टी सभक्ष्मािवर् (scanty periods) ककर्ा अनािवर्ही होण्याची शक्यिा 
असिे. बीजकोशाच्या अब वदाच्या हेि हर्ज्ञानाि (etiology) आिवर् हनर्ृहत्तचा काहीही िाग नसिो, िरीही 
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श्रोिीि गठ ठा हािाला लागल्यास, त्याचा हर्चार करार्यास पाहहजे. हनयम म्हिभन असे धरून चाला र्यास 
पाहहजे की आिवर्हनर्ृहत्तनंिर श्रोिीि हािाला गठ ठा लागला िर िे नाही असे ठरेपयिंि बीजकोश अब वदच 
आहे असे धरून चालार्.े र् आिवर्हनर्ृत्तीनंिर हदसभन येिारा श्रोिीिील प्रत्येक गठ ठा हा शास्त्रहक्रया करून 
िपासार्यास पाहहजे. 

 
शस्त्रणक्रया 

 
अर्रोधन सद्रर्गं्रथीला हछद्र पाडिे (Puncture of retention cyst) 
 
बीजकोश छेदिे (resection of the ovary). 
 
बीजकोश टागंिे (suspension of the ovary) 
 
बीजकोश बहहम वख करिे (Extroversion of the ovary). 
 
बीजकोश छेदन (ovariotomy). 
 
बीजकोशीय सद्रर्गं्रथी छेदन (ovarian captectomy). 
 
बीजकोश उच्छेदन (oophorectomy). 
 
सद्रर्गं्रथी िेदन (Tapping of the cyst). 
 
बीजकोश ऊिकाचे हनरोपि (Grafting of the ovarian tissue). 
 
अवरोधन सद्रवग्रांथीला णिद्र पाडिे : जर शस्त्रहक्रयेि बह सद्रर्गं्रथीय क्ि बीजकोश (polycystic 

ovaries) ककर्ा हैड्राप्स फॉहलक्य लॅहरस हदसभन आल्यास सद्रर्गं्रथीना हछदे्र पाडार्ी. बीजकोश त्याच्या 
खाचेंच्या िागी दोन बोटाि धरून, प्रत्येक अर्रोधन सद्रर्गं्रथीच्या ज्यास्ि प ढे आलेल्या र् फार पािळ 
असलेल्या िागार्र स ईने हछद्र पाडार्.े कारि या हठकािी रक्िर्ाहहन्या नसिाि. पृष्ठ िागार्र ज्याहठकािी 
सभक्ष्म केशर्ाहहन्या असािि, िे िाग टाळार्िे, कारि हनमीलन झालेल्या कििीपासभन (collapsed wall) 
रक्ि पाझरण्याचा संिर् असिो. हा हक्रयाहर्धी (procedure) करीि असिाना, रृ्कद्धगि होि असलेल्या 
कायवस् ल्य हटयमला हछद्र पाडभ  नये ककर्ा हर्घहटि करू नये (should not disturbed) जर हछद्र पाडिाना 
चभक झाली िर िीव्र प्रमािाि रक्िस्त्रार् होऊन रक्िसंचय (haematoma) होिो. अशा प्रकारे रक्िसंचय 
झाल्यास, िो पभिव ख ला करार्यास पाहहजे र् र्ाहहकामय ल्य हटन पेशीची किि खरर्डभन काढार्यास 
पाहहजे, र् रक्िस्त्रार् थाबंर्ण्याकहरिा गोधडी टाके (mattress sutures) घालार्.े योनीमधभनही हछद्र 
पाडिा येिे. योनीमधभन केलेल्या गिाशय उच्छेदनाच्या शस्त्रहक्रयेि गिाशय काढभन टाकल्यार्र, हा 
हक्रयाहर्धी करिाि, हर्शषेिः रक्िप्रदराच्या रो्याि याबरोबर असिाऱ्या बह सद्रर्गं्रथीय क्ि बीजकोशािं ही 
शस्त्रहक्रया करिाि. 
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बीजकोश िेदिे : ज्यार्ळेी बीजकोश बह अर्रोधन सद्रर् गं्रथी िरलेला असिो त्यार्ळेी ही 
शस्त्रहक्रया करिाि. सद्रर्गं्रथी असलेल्या बीजकोशाच्या पृष्ठिागार्र पाचेंरच्या आकाराचा छेद (wedge-
shaped incision) घेिाि. हा िाग काढभन टाकिाि र् कापलेले दोन्ही िाग एकमेकाजंर्ळ आिण्याकहरिा 
बारीक रेशमाच्या धा्याने गोधडी टाकें घालिाि. छेदाच्या कडा एकमेकानंा जोडण्याकहरिा बारीक 
कॅटगटचे अखंड टाकें घालिाि. या शस्त्रहक्रयेचा हििकासा उपयोग होि नाही; कारि शस्त्रहक्रयेनंिर दोन 
महहन्यािं बीजकोशाच्या उरलेल्या िागाि सद्रर्गं्रथी हनमाि होण्याची शक्यिा असिे. गिवधारिा न 
होण्याचे प टक सद्रर्गं्रथी (follicular cyst) हे एक कारि असण्याचा संिर् असिो. काही र्धं्या हस्त्रयािं या 
शस्त्रहक्रयेम ळे गिवधारिा झालेली आहे. 

 
बीजकोश टाांगिे : : जर बीजकोश ड्लस कप्याि उिरला असेल र् गिाशय-बीजकोश बधं 

(utero-ovarian ligament) िािला असेल, िर ही शस्त्रहक्रया करिाि. प ष्ट्कळर्ळेा याबरोबर गिाशयाचे 
पिाद्विवन र् द ःसंिोग ही असिाि. हािाने गिाशय मभळ हठकािार्र आिल्यार्र, िो त्याच स्स्थिीि 
राहण्याकहरिा बागंडी ठेर्ल्यास िी सहन होि नाही. कारि अधःपहिि बीजकोश फार पीडनाक्षम असिाि. 
र् हनव्र्ळ याच कारिाकहरिा शस्त्रहक्रया अहंगकारार्ी लागिे. बीजकोश र्र उचलिाि र् त्याम ळे गिाशय-
बीजकोश बधं र्र येिो. त्या बंधाच्या बाज ने त्याच्या सबंध लाबंीर्र रेशमाचा धागा घालिाि, र् िो 
आर्ळिाि, त्याम ळे र्ळें ियार होिे (plication of the ligament) याम ळे बीजकोश गिाशयाच्या 
पाठीमागच्या बाजभस श्रृगाजर्ळ बाधंला जािो. दोन्हीं रज्जभबधंाची र्ळी करून ककर्ा बदल केलेल्या 
हगहलयमच्या शस्त्रहक्रयेने गिाशय टागंिाि. 

 
बीजकोश बणहमुशि करिे : याि बीजकोश उिा हर्िागिाि (split longitudinally) र् त्याचे दोन्हीं 

िाग अशा रीिीने जोडिाि की कापलेला पृष्ठिाग उदरार्रि ग हेकडे येईल. ज्यार्ळेी पभर्ीच्या शोफाम ळे 
श्वेिकंच क (tunica albugenia) जाड झाला असेल र् त्याच बरोबर बीजप्रसर् होि नसेल, िर ही 
शस्त्रहक्रया करिाि. या कापलेल्या ख ल्या पृष्टिागाम ळे ग्राफाइन फॉहलकल फ टण्यास मदि होिे. 
सामन्यपिे कापलेल्या पृष्ठिागाचंी संसस्क्ि होिे र् त्याम ळे ही शस्त्रहक्रया करून काहीही फायदा होि नाही. 

 
बीजकोश िेदन : बीजकोश सद्रर्गं्रथी काढभन टाकिे याला बीजकोश छेदन म्हििाि. बीजकोश 

सद्रर्गं्रथीचा नाल, हा इन्फंहदब्य लोपेस्ल्व्हक बंध र् बीजकोशाच्या रक्िर्ाहहन्या, रंूदबंधाचंी र्रची टोंके, 
गिाशय-बीजकोशबंध, गिाशयधमनीची शरे्टची सस्म्महलि शाखा (anas tomosing branch) र् 
काहीर्ळेा बीजर्ाहहनी यानी बनलेला असिो. सद्रर्गं्रथी उदराच्या बाहेर काढभन िी ओढभन धरल्यास हा 
नाल उठभन हदसिो. नाल बोट र् आंगठा याि धरून चाचपार्ा र् काळजीपभर्वक िपासार्ा. कारि मभत्रर्ाहक 
या नालाि ओढला जाण्याचा संिर् असिो. नालाला दोन हचमटे लार्िाि र् सद्रर् गं्रथी काढभन टाकिाि. 
हा नाल अंिग्रवहथि टाकें (inter-locking sutures) घालभन पकडिाि र् हचमटे काढीि असिाना िे टाकें 
घट ट करिाि. नालाचा ब ंधा कॅट गट चे अखंड टाके घालभन बभजर्भन टाकिाि ककर्ा काहीर्ळेा रज्जभबंधाची 
एक घडी नालाचा ब धंा झाकण्याकहरिा उपयोगाि आििाि. त्याम ळे त्याची र्पा र् आंिडे याबंरोबर 
संसस्क्ि होण्याचे टळिे. उदर बंद करण्यापभर्ी द सऱ्याबाजभचा बीजकोश िपासार्ा. 

 
शस्त्रणक्रयेतील धोके : जर नाल पािळ र् कृश असेल, िर अब वद उदरा बाहेर आििाना, िो 

ि टण्याचा संिर् असिो. 
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नाल मृद, शोफय क्ि र् हठसभळ होण्याचा संिर् असिो, त्याम ळे टाकें बाधंिाना िे नाल िोडभन बाहेर 
पडिाि. 

 
टाके नालाच्या िळाच्या फार जर्ळ घािले गेल्यास त्याि मभत्रर्ाहकाचा काही िाग गोंर्ला 

जाण्याचा संिर् असिो, ककर्ा त्याचं्या मागाि मोठी आढी िरी पडिे (marked kink). नाल बाहंधि 
असिाना टाकंा हनसटभन जाण्याचा संिर् असिो. र् बीजकोश रक्िर्ाहहन्या प्रत्यग उदरार्रि अर्काशाि 
(retroperitoneal space) पाठीमागे जाण्याचा संिर् असिो. जर बीजकोश रक्िर्ाहहन्या व्यर्स्स्थि 
बाधंल्या गेल्या नाहीि, िर नंिर प ढे प्रत्यग उदरार्रि रक्िसंचय होिो र् मग परि उदर उघडिे जरूर 
पडिे. 

 
सद्रर्गं्रथी उदराचे बाहेर काढिाना ककर्ा हिची जर्ळच्या इंहद्रयाबंरोबर झालेली संसस्क्ि सोडर्ीि 

असिाना सद्रर् गं्रथी फ टभन आिील द्रव्य उदरार्रि ग हेि पडण्याचा संिर् असिो. स दम्य अब वदाि याला 
महत्र् नाही पि जर द दवम असेल िर मात्र उपद्रर्ात्मक गांठी हनमाि होिाि. 

 
बीजकोश िेदनािे उणशरा होिारे उपद्रव (late complication) : हे उपद्रर् म्हिजे : १. 

प्रहिहक्रयात्मक (reactionary) उदरार्रिाभ्यिंर रक्िस्त्रार् (intraperitoneal haemorrhage). २. 
मभत्रर्ाहक बाधंला जािे (ligature) र् रृ्क्कस्थ मभत्रसंचय, ३. नालाचा ब धंा नीट न झाकला गेल्याम ळे 
संसस्क्ि होऊन अंत्रार्रोध होिे. ४. द दवम सद्रर्गं्रथी फ टल्याम ळे उपद्रर्ात्मक गाठंी होिे. ५. सद्रर्गं्रथीच्या 
क्षोिकारक द्रर्ाम ळे उदरािंरर्षे्टनाचा रासायहनक क्षोि होऊन उदरािंरर्षे्टनशोफ होिे. 

 
बीजकोश सद्रवग्रांथी िेदन : सद्रर्गं्रथी उदराचे र्र आिल्यार्र नालामधील रक्िर्ाहहन्या 

आर्ळण्याकहरिा नालाला मंडलाकार हचमटा (ring forceps) लार्िाि. बीजकोशाच्या िािलेला 
ऊिकार्र बीजकोशाच्या खाचें पासभन शक्य असेल हििक्या अंिरापयिंि हलक्या हािाने छेद घ्यार्ा. 
छेदाच्या दोन्हीं कडा हचमट्याने पकडभन बीजकोश पेशीजाल र् सद्रर्गं्रथीचे बहहर्विीस्िर (tunica propria) 
यािील हर्दलन िल (plane of clevage) स्पष्ट करिाि. जरूर लागेल त्याप्रमािे छेद मोठा करिाि र् 
सद्रर्गं्रथी काढभन टाकिाि. सद्रर्गं्रथी काढभन टाकल्यार्र िािलेला बीजकोश ऊिक चादरी सारखा 
हदसिो. हा चपटा झालेला ऊिक घन असा िळ हनमाि होईल अशा प्रकारे ग ंडाळिाि, र् त्याला टाकें 
घालिाि. िो कशा प्रकारे ग डंाळार्याचा हे बीजकोशाच्या संप टाची (capsule) आकृहि र् आकार (shape 
and size) यार्र अर्लंबभन राहील. 

 
बीजकोशउच्िेदन (oophorectomy) : ज्यार्ळेी बीजकोश द दवम अब वदा व्यहिहरक्ि इिर 

कारिाकंहरिा बीजकोश काढभन टाकला जािो, त्यार्ळेी त्याला बीजकोशउछेदन - उफोरेक्टॉमी म्हििाि. 
बीजकोश काढभन टाकण्याकहरिा दोन हचमटे–एक इन फंहडब्य लो पेस्ल्व्हक बधं र् द सरा गिाशय-बीजकोश 
बंध यानंा लार्िाि. हे दोन्हीं बंध कापभन बीजकोश काढभन टाकिाि. 

 
सद्रवग्रांथीतील द्रव सूिीशलाकाने कािून टाकिे (Tapping of cyst) : या प्रकारची शस्त्रहक्रया 

उदर उघडल्याहशर्ाय ककर्ा उदर उघडभन र् सद्रर्गं्रथी उघडीकरून करिा येिे. पहहली पद्धि, ज्यार्ळेी 
पभर्ी उदरार्रि ग हा उघडण्याची धास्िी र्ाटि असे त्यार्ळेी अमलाि आिीि असि. हल्ली या प्रकारची 
साधी पािी काढण्याची शस्त्रहक्रया, हनदानाकरिा सद्रर्गं्रथीिील द्रर् काढभन घेण्याकरिा ककर्ा 
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जलोदरापासभन हनराळे दाखहर्ण्याकहरिा र्ापरली जािे. प्रथम मभत्राशय हरकामा करिाि र् नंिर नािीच्या 
खालच्या िागाि पि मध्य रेषेि सभचीशलाका टोंचभन पािी काढिाि. पि याचेम ळे सद्रर्गं्रथी र् 
उदरार्रिग हा याि संसगव होण्याचा संिर् असिो, र् सद्रर्गं्रथी र् उदराची प ढची किि याि संसस्क्ि 
हनमाि होिे. र् त्याम ळे नंिर करार्यास लागिारी शस्त्रहक्रया फार कठीि जािे. जर रोगी शस्त्रहक्रया 
करण्यासारख्या अर्स्थेि नसेल, र् सद्रर्गं्रथीच्या फार मोठ्या आकाराम ळे रो्याला त्रास होि असेल, िर 
शामक उपचार म्हिभन पािी काढार्यास हरकि नाही. शस्त्रहक्रयेमध्ये सद्रर्गं्रथीिील पािी काढिाि, िे 
म ख्यिः छेद फार मोठ्या घ्यार्यास लागभ नये एर्ढ्या कहरिा. जर सद्रर्गं्रथी एक कप्पीय (unilocular) र् 
स दम्य प्रकारची आहे असे र्ाटि असेल, िरच ही शस्त्रहक्रया उपयोगी पडिे. नािीच्या खाली मध्य रेषेि 
लहानसा छेद घेऊन सद्रर्गं्रथी उघडी करिाि. हनरीक्षि करून र् हिचा पृष्ठिाग हािाने िपासभन 
सद्रर्गं्रथीचा प्रकार ठरर्िाि. जर पािी काढिे जरूर असेल (tapping) िर उदरार्रि ग हेि सर्विर 
ओल्या कापडाच्या घड्या (wet sponges) ठेर्िाि. सहाय्यक सद्रर्गं्रथी स्स्थर करिो, र् सद्रर्गं्रथीि 
सभत्रीशलाका घालिाि र् िीव्र स्िब्धिा (severe shock) टाळण्याकहरिा सद्रर्गं्रथीिील द्रर् हळभहळभ 
हनचरू देिाि. हनमीलन झालेली सद्रर्गं्रथीची किि (collapsed cyst wall) बहजकोश सद्रर्गं्रथी 
हचमट्याने (ovarian cyst forceps) पकडभन लहान छेदामधभन बाहेर ओढभन घेिाि र् नंिर बीजकोश छेदन 
(ovariotomy) शस्त्रहक्रया करिाि. 

 
बीजकोश ऊतक णनरोपि : ज्यार्ळेी िरूि हस्त्रयािं संपभिव गिाशयउच्छेदन (panhystercetomy) 

करिे जरूर पडिे अशाि या शस्त्रहक्रयेची जरूरी असिे. हनरोगी बीजकोशाचा ि कडा कलम करण्याकहरिा 
र्ापरिाि. बीजकोशाच्या एक हमहलहमटर पेक्षाही कमी जाडीच्या पािळ फाकी (very fine slices) करिाि 
र् िे हनम्न अहधजठर रक्िर्ाहहन्याचं्या (inferior epigzstric vessels) टोंकाजर्ळ समोदरी स्नायभि 
(rectus muscle) ककर्ा त्याचं्या खाली या फाकींचे कलम करिाि. हे ि कडे त्यानंा रक्िाचा नर्ीन प रर्ठा 
हमळार्यास लागण्यापभर्ी जर त्याचें त्याचं्या िोंर्िालच्या ऊिकािंील रसामंधभन पोषि झाले िरच मभळ 
धरिाि. कलम सजािीय ककर्ा हर्जािीय (homogenous or heterogenous) असिाि. हल्ली 
अहधत्र्चेखाली (subcutaneous) ईस्स्रन ठेर्ीि असल्याम ळे बीजप्रसर्ाची इच्छा असेल िरच, नाहीिर 
ही शस्त्रहक्रया सहसा केली जाि नाही. जर शस्त्रहक्रयेि दोन्हींही बीजर्ाहहन्या काढभन टाकल्या, िर 
गिाशयाच्या कििीि बीजकोशाचें कलम करार्.े 

 
गभाशयाच्या पोकळीत बीजकोशािे प्रणतरोपि (Transplantation) ज्याि दोन्हीं बीजर्ाहहन्या 

काढभन टाकण्याची जरूरी असिे अशा र्धं्या हस्त्रयािं या शस्त्रहक्रयेची जरूरी असिे. गिाशयाच्या घ मटाच्या 
कििीि बीजकोशाच्या ि कड्याचे अशा प्रकारे कलम करिाि की िो ि कडा थोडासा गिाशयाच्या पोकळीि 
येईल. या पद्धिीि एक मोठा दोष आहे. की ि कड्याला मभळचा रक्िाचा प रर्ठा हमळि नाहीं र् त्याचे पोषि 
गिाशयाच्या कििी मधभन होईल िेच. डभडलेच्या शस्त्रहक्रयेि गिाशयाचा घ मट उघडिाि, र् नालासह 
बीजकोश गिाशयाच्या पोकळीि लोंबकळि ठेर्िाि र् गिाशय या नालाच्या र्र बंद करिाि. या 
शस्त्रहक्रयेनंिर प ष्ट्कळशा हस्त्रयािं गिवधारिा होिे, पि त्यािील प ष्ट्कळ हस्त्रयािं गिवपाि होिो, ककर्ा 
समयपभर्व प्रसभहि होिे र् फारच थोड्या हस्त्रया पभिवमासानंी बाळंि होिाि. अगदी कठीि समयी ही पद्धि 
र्ापरार्यास हरकि नाही. 

 
सवशसाधारि णविार (General consideration) : बीजकोशाची हनओप्लॅस्स्टक व्यहिहरक्ि 

असिाऱ्या सद्रर्गं्रथी या स दम्य असिाि र् यािं प टक(follicular र् कॉपवस् ल्यभहटयम सद्रर्गं्रथी मोडिाि. 
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या कायवकारी असभन, यारं्र क्वहचिच् शस्त्रहक्रया करण्याची जरूरी पडिे. या प्रकारच्या सद्रर्गं्रथीचे 
आपोआप प्रहिगमन होि असल्याम ळे शक्य हििकी शस्त्रहक्रया टाळार्ी. पि जर रक्िस्त्रार्, नाल हपळर्टला 
जािे ककर्ा रोगी फार स्थभल असल्याम ळे अब वदाचा आकार र् त्याचा प्रकार समजभन येि नसेल िर मात्र 
शस्त्रहक्रया करार्यास पाहहजे. 

 
हनओप्लॅस्स्टक प्रकाराि, म ख्यिः सीरसी, कभ टम्य हसनजन्य सद्रर्गं्रर्थयाब वद र् अंिःत्र्चाब वद, यार्र 

शस्त्रहक्रया करार्ी लागिे, र् सद्रर्गं्रथीच्या न सत्या बाह्य स्र्रूपार्रून काही सद्रर्गं्रथीचा द दवम प्रकार 
समजभन येिे शक्य नसिे. सद्रर्गं्रथीचा न सिा प ष्ठिाग पाहभन मि ठरहर्ण्याि मोठ मोठ्या िज्ञाचं्या हािभनही 
फार मोठ्या च का होण्याची शक्यिा असिे. बह कोष्ठीय, पािळ, पारदशव, ग ळग ळीि कििी असलेल्या 
कभ टम्य हसजन्य प्रकाराची सद्रर्गं्रथी ककर्ा जाड किि असलेले अिंःत्र्चाब वद याचें बाबिीि हा प्रश्न 
हििकासा कठीि जाि नाही. पि सीरसी प्रकारच्या अकं रक गाठंीच्या द दवमिे बद्दल नक्की मि देिे फार 
कठीि पडिे. नालासह असलेल्या बीजकोशाचा कापलेल्या िागाचे, गिाशय श्रृंगाच्या कापलेल्या िागार्र 
हनरोपि करिे ही शस्त्रहक्रयेची आिखी स धारून र्ाढर्लेली आरृ्त्ती. समभल ककर्ा संरक्षी (radical or 
conservative) शस्त्रहक्रया करार्याची हे प ढील गोष्टींर्र अर्लंबभन असिे. 

 
१. सद्रर्गं्रथीच्या बाह्य पृष्ठिागार्र चामखीळर्जा गाठंी असिे. 
 
२. सद्रर्गं्रथीची पोकळी, अंक रक, कर्काि (fungoid) ककर्ा पहरगहलि अिंर् वद्धीने (necrotic 

ingrowth) िरून जािे. 
 
३. अशा प्रकारच्या गाठंी उदर, आंिडी, र्पा यार्र असिे 
 
४. रो्याचे र्य. 
 
५. उहशरा मभल होण्याचे महत्र् असिे ककर्ा नसिे. 
 
६. जलोदराचे अस्स्ित्र् ककर्ा अिार्. 
 
जर द दवमिा नाही असे नक्की ठरले म्हिजे, गिवधारि कालाि (child bearing period) 

शल्यहचहकत्सकाने शक्यहििका हनरोगी बीजकोश ऊिक पाठीमागे ठेर्ण्याचा प्रयत्न केला पाहहजे, र् 
याकहरिा यो्य त्या शस्त्रहक्रयेचा र्ापर करार्ा. जर अब वद स दम्य असेल िर त्या बाजभचा बीजकोश काढभन 
टाकार्ा र् द सऱ्या बीजकोशाला हाि लार्भ नये. त्याम ळे आिवर् र् प्रजोत्पादन या कायाि हबघाड होि नाही. 
ज्यार्ळेी शक्य असेल त्यार्ळेी हर्काहरि बीजकोशाचे हर्िाजन (resection) करार्,े हर्शषेिः जर द सरा 
बीजकोश काढभन टाकलेला असेल ककर्ा रोगाम ळे खराब झाला असेल, िर ही शस्त्रहक्रया ज्यास्ि चागंली. 

 
जर एका बीजकोशाि सद्रर्गं्रथीजन्य अब वद असेल, िर द सराही बीजकोश हर्िागार्ा (bisected). 

याम ळेच दोन्हींबाजभस अब वदें असल्यास समजभन येिे. रोगाच्या स रर्ािीला लहान अब वदें काढभन टाकिा 
येिाि र् अशा प्रकारे द सरा बीजकोश र्ाचर्िा येंिो. जर फार लहान स दम्य अब वद असेल, िर या 



 

 

अनुक्रमणिका 

हनओप्लॅस्स्टक प्रहक्रयेम ळे प्रत्येकर्ळेी सबधं बीजकोश नाश पार्िो असे नाही, र् बीजकोशाच्या हनरोगी अशा 
लहानशा िागािही अंडजनन (oogenesis) र् बीजप्रसर् चालभ  राहािे. 

 
आिवर्हनर्ृत्तीच्या स मारास दोन्हींही बीजकोश काढभन टाकिे चांगले. कारि त्याम ळे प ढे द सऱ्या 

बीजकोशाि अब वद हनमाि होण्याची िीहि नसिे. याला आिखी एका गोष्टीचा आधार हमळिो. आिवर् 
हनर्ृत्तीच्या स मारास दािेदार पेशींच्या थराचा चागंल्याप्रकारे हर्कास होि नाही, र् बीजप्रसर्ही बरोबर होि 
नाही. त्याम ळे र्षे्टन पेशी घटकाचे (thecal element) अहिउद्दीपन होऊन शहरराच्या मोडभन पडिाऱ्या हलग 
होरमोनच्या (crumbling sex-hormone) चयापचयाि हबघाड होिो र् हनरहनराळे मानहसक हर्क्षोि 
(functional disturbances) हनमाि होिाि. पि जर द सऱ्या बीजकोशाि फार गंिीर प्रकारची हर्कृहि 
आहे असे र्ाटले िर मग रो्याचे काहीही र्य असो, िो बाजकोश काढभन टाकार्यास पाहहजे. 

 
सगभावस्था व प्रसूतीत बीजकोश सद्रवग्रांथी 

(Ovariaan cyst during Pregnancy and Labour) 
 
जरी एका ककर्ा दोन्हीं बाजभस सद्रर्गं्रथी असली, िरी गिवधारिेस अडथळा येि नाही. पभर्ी 

अस्स्ित्र्ाि असलेली बीजकोशािंील लहानशी सद्रर्गं्रथी, सगिार्स्थेि फार जलद र्ाढिे, र् 
गरोदरपिाच्या कॉपवस ल्य हटयमच्या संबधंाि साधे कॉपवस् ल्य हटयल सद्रर्गं्रथी र् हद्वपाश्वीय (bilateral) 
संहमश्र कॉपवस् ल्य हटयल सद्रर् गं्रथी या स्र्रूपाि शहररहक्रयात्मक र् हर्कृहिकारक (physiological and 
pathological) सद्रर्गं्रथी हनमाि होण्याची शक्यिा असिे. जर सद्रर्गं्रथी लहान असभन, श्रोहि-ग हेि 
(pelvic cavity) असेल िर त्याम ळे र्ारंर्ार मभत्रास होिे र् मभत्राचे अर्रोधनही होण्याची शक्यिा असिे. 
जसा गिाशयाचा आकार र्ाढि जािो र् िो सबधं श्रोहि ग हा व्यापिो िशी लहान सद्रर् गं्रथी श्रोहिग हेच्या 
र्र उचलली जािे र् मग िी अहधजघन प्रदेशी (suprapublic region) हािाला लागभ शकिे. 
गरोदरपिाच्या द सऱ्या हिमाहीि सद्रर्गं्रथी हपळर्टली जािे हा उपद्रर् फार र्ळेा हदसभन येिो. 

 
िपासले असिा सद्रर्गं्रथींचे टेंगभळ, हे र्ाढि जािाऱ्या गिाशयापासभन संपभिवपिे हनराळे असल्याचे 

समजभन येिे. िे उदरपोकळीि आल्यार्र, त्याचेम ळे अस्र्स्थ र्ाटिे, पोटाि र्ायभ धरिे, र् र्ाहंि र् अन्न 
घेिल्यार्र अहधजठराचे स्थानी फ गोटी येिे ही लक्षिें असिाि. दाब पडि असल्याम ळे गरोदरपिाच्या 
स रर्ािीच्या महहन्यािच पायारं्र सभज येिे. सािव्या महहन्यानंिर र्ाढि जािाऱ्या गिाशयाम ळे सद्रर्गं्रथीची 
गहिशीलिा मयाहदि होिे. स्पशवनाने गिाशयाच्या घ मटाचे िागाचें हठकािी असिारी सद्रर्गं्रथी 
भ्रभिशीषव(foetal lead) र्ाटण्याचा संिर् असिो. अनािवर् कालाच्या मानाने उदर फार मोठे हदसिे, र् 
उदराि दोन र्ाटोळे गोळे, एक श्रोिीि र् द सरा गिाशयाच्या घ मटाचे हठकािी हािाला लागि असल्याम ळे 
ज ळे र्ाटण्याचे संिर् असिो. फार क्वहचिर्ळेा सद्रर्गं्रथी ड्लस कप्याि घट ट बसभन राहािे र् र्ाढि 
जािाऱ्या गिाशयाम ळे हिचा नाल िािला जािो. प्रसभहिच्या काली अशा प्रकारच्या सद्रर्गं्रथी म ळे भ्रभिशीषव 
श्रोिीि अडकि नाही (prevent engagement of the head) र् प्रसभिीला अडथळा होिो. सद्रर्गं्रथीि 
रक्िस्त्रार् ककर्ा संसगव होऊन कोथ (gengrene) होण्याचा सिंर् असिो. सभहिकार्स्थेि (puerperium) 
सद्रर्गं्रथी हपळर्टिे, संसगव र् पभंयोद िर् होिे या गोष्टी होण्याची शक्यिा असिे. 

 
कॉपवस ल्य हटयमची सक्रीय अर्स्था (active phase) म्हिजे पहहले िीन महहने संपेपयिंि िरी 

बीजकोश सद्रर्गं्रथी काढभन टाकण्याचे शक्य हििके टाळार्े, अथाि जर बीजकोश सद्रर्गं्रथी हपळर्टली 



 

 

अनुक्रमणिका 

गेली ककर्ा त्याि रक्िसंचय झाला िर मात्र िाबिोब शस्त्रहक्रया करार्यास पाहहजे. जर िाबडिोब 
शस्त्रहक्रया करार्यास पाहहजे असे जर काही कारि नसेल, िर चौर्थया महहन्याच्या अखेरपयिंि िरी 
शस्त्रहक्रया प ढे ढकलार्ी. शरे्टल्या िीन महहन्यािं भ्रभिाच्या हहिाच्या दृष्टीने शस्त्रहक्रया प ढे ढकलार्ी. 
शरे्टल्या िीन महहन्याि भ्रभिाच्या हहिाच्या दृष्टीने शस्त्रहक्रया प ढे ढकलिे श्रेयस्कर असिे. जर भ्रभि 
जीर्नक्षम होण्यापभर्ी (viability of the foetus) प्रथम या अब वदाचे हनदान केले गेले र् हर्लंब हा मािेला 
मारक नसेल, िर मल जीर्नक्षम होईपयिंि ककर्ा शक्य िर पभिव मास िरेपयिंि मािेला नजरेखाली ठेर्ार्ी. 
जर अब वदाम ळे प्रसभिीला अडथळा होि असेल िर सशल्य गिव-हनकासनाचे र्ळेी (at caesarean section) 
िे अब वद काढभन टाकार्.े सभहिकार्स्थेि ज्याम ळे लक्षिें हनमाि होिाि अशा सर्व सद्रर्गं्रथी िाबडिोब काढभन 
टाकार्यास पाहहजेि. 
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िांड ११ वा 
 

गभाशय स्थानभ्रांश, अधःपतन व अांतवशतशन होिे 
(Uterine Displacements, prolapse, and Inversion) 

 
प्रकरि ३९ वे 

 
गभाशय भ्रांश 

(Displacements of uterus) 
 
व्याख्या : गिाशयाचे स्थानभ्रंश होिे म्हिजे िो आपल्या नेहमीच्या जागेर्रून ढळिे. 

गिाशयभं्रशाची कारिे, संप्रास्प्ि र् लक्षिे पहाण्यापभर्ी गिाशयाचे नेहमीचे स्थान कोििे िे पहार्यास 
पाहहजे. गिाशय हा कहटबधंाच्या पोकळीि िन्िभपास्स्थसंहध (symphysis pubis) र् हत्रकास्स्थ याचं्या 
मध्यार्र असभन िो त्या स्थानी ठेर्ण्याचे कायव पहहल्या प्रकरिाि साहंगिल्या प्रमािे हनरहनराळ्या आधारानी 
केले जािे. 

 
गिाशय हे एक असे इहंद्रय आहे की त्याला फार गमनशीलिेची जरूरी असिे–एक म्हिजे त्याचे 

इिर इंहद्रयाबरोबरचे स्थान परत्र् ेनािे र् द सरे म्हिजे त्याचे प्रजोत्पादनचे कायव. म त्राशय ज्या प्रमािाि 
िरिो ककर्ा हरिा होिो, त्या प्रमािे त्याचे स्थान बदलिे. हजिके मभत्राशयाम ळे गिाशयाचे स्थान बदलिे, 
हििके उपग दाम ळे बदलि नाही. गरोदरपिाि गिाशय हर्स्िार पार्ल्याम ळे त्याच्या आजभबाजभच्या 
इंहद्रयाचं्या हर्शषेिः बस्स्ि, बीजर्ाहहन्या, बीजकोष र् उदरािंरर्षे्टनाच्या घड्या याचं्या स्थानाि फरक 
पडिो. बदलत्या पहरस्स्थिीि गिाशयाच्या आधारार्र फार िाि न पडिा, गिाशयाची जी फार मोठी 
गमनशीलिा हदसभन येिे िी र्रच्या बाजभस रंूदबंधाची काहीशी सैलिर बाधंिी र् त्याच र्ळेी गिाशयाचा 
खालचा िाग ग्रीर्ा र् योनीचा र्रचा दोन हत्रहियाशं िाग हा, संकहलि अशा कहटबधंाच्या प्रार्रिीने 
(condensation of the endopelvic fascia) घटट बाधंल्याम ळे शक्य होिे. 

 
सामान्यिः ग्रीर्चेा योनीबरोबर ९०° चा कोन असिो. जर हा कोन प ढच्या बाजभस र्ळलेला असेल, 

िर त्याला “प रोर्िवन (Anteversion) म्हििाि. िो जर पाठीमागचे बाजभस र्ळलेला असेल िर त्याला 
“पािद्विवन” म्हििाि प रोर्िवनाि ग्रीर्ा ही पाठीमागची हदशा दाखहर्िे, पर पािद्विवनाि िी प ढची हदशा 
दाखहर्िे. 

 
बह िेकािं गिाशयाच्या अक्ष (axis) सरळ नसिो, िर गिाशय र् गिाशयाची ग्रीर्ा हे एकमेकाशंी 

काहीसा हर्शाल (obtuse) कोन करिाि. या गिाशयाच्या थोड्या र्ाकण्याला “नमन” (flexkion) 
म्हििाि. जर गिाशय प ढच्या बाजभला ज्यास्ि र्ाकलेला असेल िर त्याला “प रोनमन” (antiflexion) 
म्हििाि, र् जर िो पाठीमागच्या बाजभस र्ाकलेला असेल, िर त्याला “पिान्नमन” (retroflexion) 
म्हििाि. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

काहीि गिाशय र् त्याची ग्रीर्ा यािील कोन फार लघ  असिो (markedly acute). अशाि 
गिाशयाचे शरीर र् त्याची ग्रीर्ा ही एकमेकाकंडे र्ळिाि. िीव्र प रोनमनाि ग्रीर्ा ही प ढच्या बाजभकटडे 
र्ळलेली असिे, िर िीव्र पिान्नमनाि िी पाठीमागच्या बाजभकडे र्ळलेली असिे. गिाशयाचे स्र्िःर्रच 
फार र्ाकिे हे किार्िासारखे (cochlea) हदसिे, र् अशा गिाशयाना (कॉस्क्लएट (cochleate) असे 
म्हििाि. 

 
यार्रून हे स्पष्ट होिे की प ष्ट्कळ रो्यािं गिाशयाचे प रोर्िवन हे प रोनमनही असिे, र् गिाशयाचे 

पिाद्विवन हे पिान्नमनही असिे. त्याम ळे प ष्ट्कळसे प रोर्िवन हे दोन्हीं अथीही म्हिजे प रोर्िवन र् प रोनमन 
या अथी र्ापरिाि, त्याच प्रमािे पिद्विवन हे पिाद्विवन र् पिान्नमन या अथी र्ापरिाि. 

 
प रोर्िवन ही गिाशयाची सामान्यिः नैसर्मगक अर्स्था होय, पि पिाद्विवनही ही गिाशयाची 

प ष्ट्कळर्ळेा नैसर्मगक अर्स्था असिे हे स्पष्ट केले पाहहजे. कारि हे जर्ळजर्ळ २० िे ३० टके्क रो्यािं 
हदसभन येिे. क्वहचि र्ळेा गिाशय हा िात्त रिा का होईना कहटबंधाच्या पोकळीच्या र्र उचलला जािो. 
याला र्रचढिे (elevation) असे म्हििाि. 

 
गभाशयािे पाठीमागे पडिे 

(Backward Displacement of Uterus.) 
 
पिस्स्थणत (Retroposition) : या हर्काराि संपभिव गिाशयच हत्रकास्थीच्या बाजभला असिो. ही 

जािज स्स्थिी असभन िी प ष्ट्कळर्ळेा अल्पहर्कहसि गिाशयाबरोबर हदसभन येिे. नर्जाि बालकाि गिाशय 
हा पिस्स्थिीि असिो आहि िो अग्रनिही (anteflexed) असिो. ही स्स्थिी प्रौढार्स्थेिही िशीच 
राहाण्याची शक्यिा असिे. िी लक्षिरहहि असभन, त्याि कोित्याही प्रकारच्या हचहकत्सेची जरूरी नसिे. 
जर गिाशयाच्या प ढच्या बाजभस अब वद असेल, िर त्याच्या दाबाम ळे गिाशय पिस्स्थिीि जािो. (आकृहि 
४३). 

 

  
आकृणत ४३ पिस्स्थहि. आकृणत ४४ : पिाद्विवन. 
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आकृणत ४५ : पिान्नमन. आकृणत ४६ : हग्रर्ा पिान्नमन. 

 
पिाितशन व पिान्नमन : लाक्षहिक दृष्ट्ट्या र् संप्रास्प्िदृष्ट्ट्या गिाशयाचे पाठीमागे पडिे हे दोन 

गटाि र्िवन करिे इष्ट आहे. (१) सहज हालिारा(mobile) : याि गिाशय सहज हािाने प ढच्या बाजभस 
र्ळहर्िा येिो, २) घट्ट बसलेला : याि गिाशयाची पाठीमागील बाजभ हचकटलेली असिे र् िो हािाने 
मभळपदार्र आििा येि नाही. 

 
सहज हालिारे पिाितशन व पिान्नमन : याचे प ढीलप्रमािे हर्िाग पाडिाि : (१) जािज, (२) 

प्रसर्ोत्तर (post partum), (३) गिाशयाच्या अब वदासह, र् (४) जननाच्या अधःपिना बरोबर 
(associated with genital prolapse.) 

 
(१) जातज : असे धरले जािे की २० टके्क हस्त्रयािं गिाशयाचे पिाद्विवन असिे, र् यािील प ष्ट्कळ 

हस्त्रयािं कोििेही लक्षि नसिे र् हे पिाद्विवन हद्वहस्ि परीक्षिाि समजभन येिे. गिाशय नेहमीच्या 
आकाराचा असिो ककर्ा प ष्ट्कळर्ळेा अप ऱ्या र्ाढीचा (under developed) असिो, र् त्याचे िीव्र पिान्नमन 
असभन ग्रीर्ा पाठीमागे र्ळलेली असिे. (आकृहि ४४, ४५, ४६). 

 
२. प्रसवोत्तर सहज हालिारे गभाशयािे पिाितशन (Post-partum Mobile Retroversion) : 

प ष्ट्कळशा रो्यािं या सहज हालिाऱ्या गिाशयाच्या पिाद्विवनाची स रर्ाि प्रसभिीनंिर होिे. प्रसभिीि 
िािले गेलेला र् पािळ झालेला गिाशयाचा खालचा िाग, प्रसभहिनंिर काही हदर्स मऊच राहािो र् 
त्याच्या र्र गिाशयाचा, जाड कििीचा िाग असिो. गिाशयाचे हनमीलन होि असिा, गिाशयाचा र्रचा 
जाड िाग, हत्रकास्स्थच्या खळ्याि पडिो. याला द सरे हाििार लार्िारे कारि म्हिजे गिाशयाचे हढले 
आधार (laxity of the uterine supports.). हिसरे कारि उदरस्थ दाब. हा गिाशयाच्या प ढच्या 
पृष्ठिागार्र पडिो र् त्याम ळे गिाशय पिाद्विवन स्स्थिीि राहािो. 

 
३. गभाशयाच्या अबुशदासह : (Associated with pelvic tumours) : गिाशयाच्या पाठीमागील 

कििीिील िािंर्ाब वद त्याच्या र्जनाम ळे गिाशयाला पाठीमागे खेंचिे. बीजकोषाची मोठी सद्रर्गं्रथी ककर्ा 
गिाशय-बस्स्ि कप्याि (utero-vesical apouch) द्रर् साठंल्यास, त्याचेंम ळे गिाशय पाठीमागे ढकलला 
जािो. 

 
४. जननेंणद्रय अधःपतनाबरोबर (Associated with Genital protapse) : गिाशय अधःपिनाि 

प ष्ट्कळर्ळेा स रर्ािीला गिाशयाचे पिाद्विवन होिे. याचे प्रहिकभ ल पहरिाम होिाि. कारि अशा 
पहरस्स्थिीि उदरस्थ दाब हा सामन्यिः द बवल अशा गिाशय-बस्स्ि जागेर्र पडिो. 
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लक्षिें : क माहरकािं, पिाद्विवन हे जािज असिे, र् याम ळे क्वहचिच लक्षिें हनमाि होिाि. काही 
आकषी द ःखािवर्ाची (spasmodic dysmenorrhea) िक्रार करिाि, हर्शषेिः ज्यार्ळेी गिाशय 
अपभिवर्ाढीचा असिो. पि या र्देना गिाशयाच्या स्थानाशी हनगहडि नसिाि. काही थोड्याि पिाद्विवनाने 
द ःखािवर् हनमाि होिे. पि सर्व उपाय थकल्यार्रच गिाशय मभळ स्थानार्र आिण्याचा प्रयत्न करार्ा. 

 
अप्रसवा णस्त्रयाांत : द ःसंिोग, र्धं्यत्र् र् द ःखािवर् ही लक्षिें प ष्ट्कळ र्ळेा असिाि. याि जो द ःसंिोग 

होिो, िो पीडनाक्षम अशा पिाद्विवनजन्य गिाशयार्र र्ा ड्लस कप्याि अधःपहिि बीजकोषार्र हशस्न 
सरळ ढकलले गेल्याम ळे होिो. त्याम ळे संिोग अशक्य होिो ककर्ा हशस्न हजिके आि जार्यास पाहहजे 
हििके आि जाि नाही र् त्याम ळे र्धं्यत्र् असार्.े जर गिाशय अपभिव र्ाढीचा असेल, िर गिाशयाचे 
पिाद्विवन हे र्धं्यत्र्ला कारिीिभि समजिे चभक होय. काहीर्ळेा गिाशयग्रीर्ा प ढच्या बाजभस र्ळली 
असल्याम ळे, योनीच्या पाठीमागील कप्याि पडलेले श क्रहजर्ािभ (sperms) योहनम खाि जाण्यास अडथळा 
होिो. र्ारंर्ार केलेल्या, संिोगपि कसोटीि (post-coital tests) जर असे हदसभन आले की ग्रीर्ाम खाि 
श क्रहजर्ािभ हदसभन येि नाहीि िर अशाच रो्यािं गिाशय अग्र हनलंबनाचा (ventralsuspension) हर्चार 
करार्ा. ज्या रो्याि गिाशयाचे पिाद्विवन असभन मभलिभि र्धं्यत्र् (primary sterility) असिे, अशाि 
गिाशयाि, आयोडाइज्ड िेल घालभन क्ष-हकरिानंी फोटो घेिल्यास (hysterosalpingography) 
बीजर्ाहहन्या बंद असल्याचे समजभन येिे, पि शस्त्रहक्रया करून उदर उघडल्यार्र जर गिाशयाच्या 
पोकळीि इंजेक्शनने द्रर् िरल्यास, िो द्रर् बीजर्ाहहनीच्या बाह्य िोंडािभन र्ासाि असलेला हदसभन येिो. 
यार्रून गिाशयाच्या पिाद्विवनाने बीजर्ार्ाहहन्याि अढी पडली होिी हे दशवहर्ले जािे. 

 
बह प्रसर्ा हस्त्रयािं मात्र माहसकस्त्रार्ाची हर्कृहि, उपद्रार्ात्मक द ःखािवर्, आन षहंगक र्धं्यत्र्, कंबर 

द खिे या गोष्टी प ष्ट्कळ र्ळेा हदसभन येिाि. ही लक्षिें गिाशयाच्या अपभिव हनमीलनाम ळे (subinvolution) 
िीव्र होिाि. जड असलेला गिाशय पाठीमागे पडिो र् त्याम ळे त्याच्या अश द्धरक्िाच्या हनचऱ्याला 
अडथळा येिो र् मग हचरकारी कहटरक्िाहधक्य (pelvic congestion) होिो. काही र्ळेा हे कहट 
रक्िाहधक्य इिके िीव्र असिे की रंूदबंधािील र्रच्या िागाच्या नीला फार प्रमािाि नागमोडी होिाि. 
अत्यािवर्, बह आिवर्, अन षहंगक द ःखािवर्, कंबर द खिे, र्गैरे लक्षिें सामान्यिः कहट रक्िाहधक्याि 
(pelvic congestion) हदसभन येिाि. पि ही लक्षिें हदसभन आल्याबरोबर ही गिाशय पिाद्विवनाम ळेच 
आहेि असे ठरहर्िे बरोबर नव्हे. कारि इिरही कारिामं ळे ही लक्षिें हनमाि होि असिाि. िेव्हा 
शस्त्रहक्रया करण्यापभर्ी ही लक्षिे पिाद्विवनाम ळे आहेि हे हद्वहस्िपरीके्षने गिाशय मभळ पदार्र आिभन हॉज 
पेसरी ठेऊन गिाशय त्या स्स्थिीि काही आठर्डे ठेऊन पहार्ा, र् मग शस्त्रहक्रया ठरर्ार्ी. 

 
बाह्यणिन्हें (Physical signs) : गिाशयग्रीर्ा ही खालच्या र् प ढच्या बाजभस गेलेली असिे. पि जर 

गिाशयाचे अहिपिान्नमन असेल (acutely retroflexed) िर ग्रीर्ा पाठीमागचे बाजभस र्ळलेली असिे. 
गिाशय हा अपभिव र्ाढीचा, नेहमीच्या आकारा एर्ढा ककर्ा जर अपभिव हनमीलन असेल, िर मोठ्या 
आकाराचा असिो. हे लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे की पािाद्विवनाच्या अर्स्थेि गिाशय मोठा असल्याचे 
िासिे पि िेच, िो प ढचे बाजभस आिल्यास िो नेहमीच्या आकाराचा िासिो. गिाशय हा काय आकाराचा 
आहे हे पहाण्याकहरिाच नव्हे, िर सहज हालिाऱ्या पिाद्विवनाची हचहकत्साही घट ट संसक्ि असलेल्या 
गिाशयाच्या हचहकत्सेपेक्षा हनराळी असल्याम ळे नेहमी गिाशय हा हद्वहस्िाने प ढच्या बाजभला र्ळलेल्या 
स्स्थिीि आिण्याचा प्रयत्न केला पाहहजे. जर रोगी फार स्थभल असेल ककर्ा योनी फार खोल असेल, िर 
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हद्वहस्िाने गिाशय प ढचे बाजभस आििे फार कठीि जािे ककर्ा अशक्य असिे. पि संर्देनाहरि करून 
गिाशय प ढे आिण्याचा प्रयत्न केल्याहशर्ाय, िो घट ट, संसक्ि आहे असे धरून चालभ  नये. 

 
व्यवच्िेदक णनदान : याचे व्यर्च्छेदक हनदान जरी अनार्श्यक र्ाटि असले िरी पिाद्विवनाचा 

काहीर्ळेा, प रोर्र्मिि पि पाठीमागे पडलेला (retroposed anteverted uterus), गिाशयाच्या 
पाठीमागील कििीचें िािंर्ाब वद, ककर्ा ड्लस कप्याि असलेली बीजकोषाची सद्रर्गं्रथी, याबरोबर गोंधळ 
होिो. 

 
णिणकत्सा : असा अन िर् आहे की प ष्ट्कळशा रो्यािं सहज हालिारे गिाशयाचे पिाद्विवन हे 

लक्षिरहहि असिे, र् िे अकस्माि, समजभन येिे, र् त्याम ळे कोित्याही हचहकत्सेची जरूरी नसिे. पि 
रो्याला याबद्दल सागंिे इष्ट नसिे. कारि प ष्ट्कळ रो्यानंा, याने काही त्रास होि नाही र् त्यार्र इलाज 
करण्याची जरूरी नाही हे पटर्भन देिे कठीि जािे. याि आिखी र्ाईट गोष्ट म्हिजे, आंिापयिंि नसलेली 
लक्षिें हे रो्याला साहंगिल्या बरोबर, हनमाि व्हार्यास लागिाि. 

 
प्रणतबांधक : गिाशयाचे अपभिव हनमीलन होऊन पिाद्विवन होऊ नये म्हिभन प्रसर्ोत्तर कालाि 

काळजी घ्यार्यास पाहहजे. प्रसभिीनंिरच्या कालाि ठराहर्क कालाने म त्राशय हरकामा करार्यास पाहहजे, 
र् रो्याला हदर्सािभन दोन र्ळेा १०।१० हमहनटे पोटार्र हनजार्यास सागंार्.े प्रसभिीनंिर एक आठर्ड्याने 
रो्याला जान –र्क्ष स्स्थिीि (knee-chest position) हनजार्यास सागंार् े त्याम ळे फार मदि होिे. 
प्रसभिीनंिर एक महहन्यानंिर प्रत्येक रो्याला योनीि बोट घालभन िपासार्े, र् जर गिाशयाचे पिाद्विवन 
हदसभन आले, िर गिाशय प ढे आिभन यो्य पेसरीचा उपयोग करून िो त्या स्स्थिीि प ष्ट्कळ आठर्डे 
ठेर्ार्ा. 

 
उपशामक (palliative) : पेसरीम ळे काही गिाशयाचे पिाद्विवन कायमचे बरे होि नाही. हल्लीिर, 

गिाशय हािानी मभळपदार्र आिल्यानंिर, कंबर द खिे, द ःखािवर्, र्गैरेचा द ःख पहरहार होिो की नाही हे 
पहाण्याकहरिा पेसरी काही आठर्डेच ठेर्िाि. सामान्यिः र्ापरण्याि येिारी पेसरी म्हिजे हॉज ककर्ा 
स्स्मथ प्रकारची पेसरी. 

 
मागच्या बाजू पडलेला गभाशय पूवशस्स्थतीवर आिण्यािी पद्धत (method of correcting 

retroverted uterus) : प्रथम रो्याला लघर्ी करार्यास सागंभन पाठीर्र हनजार्यास सागंार्.े उजव्या 
हािाची दोन बोटे योनीच्या पाठीमागील कप्याि असिाऱ्या बोटानंी गिाशय आडर्ा करून ओटी पोटार्र 
(suprapubic region) ठेर्ार्ा. प्रथम योनीच्या पाठीमागील कप्याि असिाऱ्या बोटानंी गिाशय आडर्ा 
करून िो मध्य रेषेच्या उजव्या ककर्ा डाव्या बाजभस ढकलार्ा. कारि गिाशयाला मध्य रेषेि प ढच्या बाजभस 
र्ळर्ण्यास हत्रकास्स्थ प्रोत्त ंग (promontory) र् उदराच्या प ढच्या स्नायभची (rectimuscle) िाठरिा याम ळे 
अडथळा येिो. नंिर उदराच्या कििीर्रून बोटे गिाशयाच्या पाठीमागे ढकलार्ी र् अशा रीिीने गिाशयाला 
स्स्थर केल्यार्र, योनीिील एक ककर्ा दोन्हीही बोटे योनीच्या पाठीमागील कप्या ऐर्जी प ढच्या कप्याि 
आिार्ी. मग गिाशयाला प ढे र्ळहर्ण्याकहरिा ग्रीर्ा पाठीमागच्या र् र्रच्या बाजभस ढकलार्ी, प ष्ट्कळर्ळेा 
मऊ असलेला गिाशय, त्याला प ढच्या बाजभस र्ळर्ल्यार्र िी परि पाठीमागे पडण्याचा संिर् असिो. 
म्हिभन योनीिील बोटे र् उदरार्रील हाि िसाच ठेऊन, गिाशयाला, िो घट्ट होईपयिंि मालीश करार्.े जर 
उदराची किि हढली असेल, िर ज्याप्रमािे गिाशय शलाकाने (uterine sound) गिाशय हफरर्भन गिाशय 
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प ढे आििाि. त्याप्रमािे िो योनीिील बोटानंी १८०° अंशामधभन हफरर्भन प ढच्या बाजभस आिार्ा (आकृहि 
४७, ४८, ४९). जर गिाशय अपभिव हनमीलन असलेला, स्थभल असल्यास, रो्याला ग ढघे र् छािी यारं्र 
ओिर् ेहोण्यास सागंभन मग योनीिभन बोटें घालभन गिाशय प ढचे बाजभस आििा येिो. 

 

   
आकृहि ४७ : पििोरहिकेिील 
बोटानी गिाशय र्र उचलभन 
क्षैहिज स्स्थिीि आििाि. 

आकृणत ४८ : योनीिील बोटें र् 
उदरार्रील हाि याचं्या 

सहाय्याने गिाशय आिखी 
प ढच्या बाजभस आििाि. 

आकृहि ४९ : अग्रिोरहिकेिील 
बोटानंी गिाशयग्रीर्ा पाठीमागचे 
बाजभस ढकलािि आहि गिाशय 

प ढचे बाजभस आििाि. 
 
जर या र्र साहंगिलेल्या प्रकारे गिाशय प ढचे बाजभस आििा आला नाही, िर ग्रीर्ा कषवकाने 

(vulcellum) ग्रीर्चेा प ढचा ओठ पकडभन ग्रीर्ा खाली ओढार्ी र् मग र्र साहंगिलेल्या इिर हक्रया कराव्या. 
अथाि ही साध्या प्रकारापेक्षा ज्यास्ि द ःखद हक्रया होय. 

 
जर गिाशय, गिाशय शलाकाने प ढच्या बाजभस र्ळर्ार्याचा असेल िर िी हक्रया फार हळ र्ार पिे 

करार्यास पाहहजे. आडम ठेपिाने केल्यास गिाशय िेद होण्याचा सिंर् असिो. गिाशय शलाका आिं 
घािल्यानंिर िी १८० अंशामधभन हफरर्ार्ी म्हिजे गिाशयाचा रंूद िाग प ढच्या बाजभस आिला जाईल. 
पि हल्ली गिाशय प ढचे बाजभस आिण्याकहरिा शलाकेचा उपयोग क्वहचिच केला जािो. 

 
बाांगडी ठेवण्यािी पद्धत (Method of Introducing pessary) यो्य बागंडी हनर्डण्याकहरिा 

योनीच्या पाठीमागील कप्याि िजवनी घालभन योहन बाह्यिागापयिंिचे योनीची लाबंी मोजिाि. त्यािभन 
जघनास्स्थसंधीची (symphysis pubis) ½इंच जाडी बाद करिाि. 

 
उजव्या हािाचा आंगठा र् िजवनी याि हॉज ककर्ा स्स्मथ बागंडी धरार्ी र् डाव्या हािाची िजवनी र् 

मधले बोट यानंी योनीची पाठीमागील बाजभ दाबार्ी (आकृहि ५०). अधी बागंडी आि गेल्यार्र िी अशा 
रीिीने र्ळर्ार्ी की बागंडीची र्रची कड आडर्ी होऊन बाकं प ढचे बाजभस येईल. बागंडीची र्रची कड ही 
सामान्यिः ग्रीर्चे्या प ढच्या बाजभस येिे र् िी बोटाने योनीच्या पाठीमागील कप्याि ढकलार्ी. (आकृहि ५१, 
५२). 
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आकृणत ५० : पेसरी आंगठा आहि िजवनी याि 

धरिाि. योनीची पाठीमागील किि खालचे बाजभस 
दाबिाि. 

आकृहि ५१ : पेसरी अग्र िोरहिकें ि क्षैहिज स्स्थिीि 
आहे. 

 

 
आकृणत ५२ : बोटें पेसरीचा र्रचा दंड पि िोरहिकेि ढकलीि आहेि. 

 
जर बागंडी व्यर्स्स्थि बसिारी र् यो्य आकाराची असेल. िर हिचेम ळे रो्याला कोित्याही 

प्रकारचा त्रास होि नाही. बागंडी फार लहान आहे का हे पहाण्याकहरिा ं रो्याला उहकडर्ा बसार्यास 
सागंभन जोर करार्यास सागंार्.े जर लहान असेल िर िी योनीिभन बाहेर येईल. जर फार मोठी असेल, िर 
जोर न करिाहंी खालची कड बाहेर आलेली हदसेल. हिचा मभत्र प्रसेकार्र एर्ढा दाब पडेल की त्याम ळे 
मभत्रार्धारि (retention of urine) होण्याचा संिर् असिो. सामान्यिः बागंडीच्या बाजभच्या कडा र् योनी 
याि बोट हशरंू शकिे. पि जर बागंडी फार घट ट बसिारी असेल, िर बोट जािे शक्य होि नाही. 

 
प ढील अर्स्थािं बागंडी ठेऊं नये : १. जर बीजकोश स्थानभ्रंश होऊन ड्लस कप्यािं आले 

असिील िर र्रील कडेम ळे अहिशय त्रास होिो. २. जर इरोजन ककर्ा अंिगविाशयग्रीर्ाशोफ 
(endocervicitis) असभन फार श्वेिप्रदर असेल र् ३. मभलाधार (perineum) फार हढला असल्यास. 

 
शस्त्रणक्रया केव्हा करावी : जर संसस्क्िम ळे गिाशय घट ट बसला असल्यास िी ससंस्क्ि मोडभन मग 

गिाशय अग्रहनलंबन करिाि. त्याच प्रमािे, जर कहटस्थ अब वद काढभन टाकल्यार्र गिाशयाचे पिाद्विवन 
होि असेल, िर कहटस्थ अब वदार्रील शस्त्रहक्रयेच्यार्ळेीच गिाशय अग्र हनलंबन (ventral suspension) 
करिाि. 

 
जर पिद्विवनाबरोबर अधःपिनही असेल, िर त्यार्र यो्य अशी प्लॅस्स्टक शस्त्रहक्रया करून 

डागड जी करिाि. पि त्याम ळे प्रत्येकर्ळेी गिाशयाचे प रोर्िवन होईलच असे नाही. काहंीं र्षांपभर्ी 
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योनीिभन केलेल्या प्लॅस्स्टक डागड जी नंिर गिाशय अग्र हनलंबन करीि असि. पि हल्ली काही हनर्डक 
रो्यािंच ही शस्त्रहक्रया केली जािे. 

 
सहज हालर्िा येिाऱ्या गिाशयाच्या पिाद्विवनाि शस्त्रहक्रया केव्हा ंकरार्ी? 
 
१. द ःसंिोग, हर्शषेिः बीजकोषाचे अधःपिन असल्यास. 
 
२. काही हर्हशष्ट र्धं्यािं की ज्याि ग्रीर्ा अशा स्थानी असिे की, त्याम ळे ग्रीर्ामागाि पभंबीजें 

जाण्यास अडथळा होिो. 
 
३. काही द ःखािवर्ाच्या रो्यािं इिर सर्व उपचार करून थकल्यार्र या शस्त्रहक्रयेचा उपयोग 

करिाि. गिाशय अग्र हनलंबन शस्त्रहक्रयेबरोबर प रोहत्रक अन कंपी मज्जािंिभ छेदन (presacral 
sympathectomy) शस्त्रहक्रया करिाि. 

 
४. स्पष्ट नसिारी अशी कंबर द खिे, कहटस्थ अस्र्स्थिा (pelvic discomfort) र्गैरे लक्षिे 

बागंडी ठेर्ल्यास नाहीशी होिाि अशािं. 
 
गिाशय अग्र हनलंबनाची सामान्यिः प्रचहलि असलेली शस्त्रहक्रया म्हिजे हगहलयमची स धारलेली 

शस्त्रहक्रया, पि काही बाल्डे र्ने्स्टर शस्त्रहक्रयाही उपयोगाि आििाि. 
 
पिातूस्स्थणत (Retroposition) : या हर्कृिीि सर्वच्यासर्व गिाशय पाठीमागच्या बाजभस 

हत्रकास्स्थकडे झ कलेला असिो. ही हर्कृहि जािज असभन त्याबरोबर प ष्ट्कळर्ळेा गिाशयही अपभिव र्ाढीचा 
असिो. नर्जाि बालकािं गिाशय हा पाठीमागे असभन, त्याचे प रोनमनही असिे, र् प ढे प्रौढ र्यािही ही 
स्स्थिी कायम राहािे. याि कोििेही लक्षि हदसभन येि नाही र् यार्र कोित्या इलाजाचीही जरूरी नसिे. 
जर गिाशयाच्या प ढच्या बाजभस एकादे अब वद असल्यासही ही स्स्थिी हनमाि होिे. 

 
गभाशयािी पुरोभ्रष्टता 

(Forward Displacements of Uterus.) 
 
पुरोवतशन (Anteversion) : ज्या प्रमािे बस्स्ि िरिे र् हरकामी होिे िसे गिाशयाचे स्थान बदलिे. 

गरोदरपिाच्या स रर्ािीच्या महहन्याि गिागिाशयाचे प रोर्िवन र् प रोनमन असिे (आकृहि ५३). 
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आकृणत ५३ : अ. प रोर्िवन.. ब. प रोनमान. 

 
पुरोनमन (Anteflexion) : सामान्यिः ही हर्कृहि जािच असभन, याबरोबर जननेंहद्रयाचंी अप री 

र्ाढही असिे. आर्गेय क्ि द ःखािवर्, काला कालाने येिारे सभक्ष्मािवर् र् मभलिभि र्धं्यत्र् ही म ख्य लक्षिे 
असिाि. जर गिाशयाची फारच अपभिवर्ाढ असेल िर, नाहीिर गिाधारिेची शक्यिा असिे. पि प ष्ट्कळ 
र्ळेा द सऱ्या ककर्ा हिसऱ्या महहन्याि गिवपाि होिो. 

 
ग्रीर्ा ही प ढचे बाजभला र्ळलेली र् आकाराने हनम ळिी असभन हिचे बाह्य म ख अगदी सभक्ष्म असिे, र् 

योनी अख ड असभन िोरहिका उथळ असिाि. (आकृहि ५४). 
 

 
आकृणत ५४ : िीव्र प रोनमन. 

 
उपार्मजि प रोनमन (acquired anteflexion) हे सहसा हदसभन येि नाही. ही हर्कृिी, गिाशयाच्या 

पाठीमागील कििीि असिाऱ्या अब वदाच्या दाबाम ळे हनमाि होण्याचा संिर् असिो. अशाि सबंधच्या सबधं 
गिाशय प ढच्या बाजभस जधनास्स्थ िंि पास्स्थसहंध कडे (symphysis pubis) ढकलला जािो. 

 
काही र्ळेा शस्त्रहक्रयेनंिर, गिाशय-हत्रक बधं आख ड केला गेल्याम ळे गिाशयाचे िीव्र प रोनमन 

होिे. 
 
पुरोस्स्थणत (Anteposition) : ज्यार्ळेी ड्लस कप्याि रक्ि ककर्ा पभ साचंिो ककर्ा ड्लस कप्याि 

कहटस्थ िािंमासंाब वद र्ा बीजकोषाची सद्रर् गं्रथी घट ट बसली, िर ग्रीर्सेह गिाशय प ढे ढकलला जािो. 
योहन परीके्षि िंि पास्स्थच्या पाठीमागे ग्रीर्ा कष्टसाध्य हािाला लागिे र् गिाशयाचे शरीर स जेच्या 
डोक्यार्र बसल्यासारखे असिे. 
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गभाशयािी पािश स्थानभृांशता 
(Lateral Displacements of Uterus.) 

 
गभाशयािे पािशवतशन व नमन (Lateral Version and Flexion of uterus) : हनत्यपरीके्षि काही 

र्ळेा गिाशयाचे थोडेसे पाश्ववर्िवन असल्याचें समजभन येिे, र् त्याला महत्र् देण्याचे कारि नाही. एकत्र 
पाश्ववर्िवन र् नमन हे डाव्या पेक्षा उजव्या बाजभस ज्यास्ि र्ळेा हदसभन येिे. कारि, कहटस्थ बृहदातं्र (pelvic 
colon) र् उपग द याचें म ळे डाव्या बाजभस जागा फार थोडी असिे. 

 
गिाशयाचे पाश्ववनमन हे गिव रहहि अर्स्थेि (non-pregnant state) लक्षि रहहि असिे, पि 

गरोदरपिाच्या स रर्ािीच्या महहन्याि त्याचे म ळे उदराच्या खालच्या िागाि र्देना होिाि र् त्याचेम ळे 
अस्थाहनक सगिविा (ectopic gestation), पीळ पडलेला सद्रर् बीजकोश, ककर्ा आंत्रप च्छदाह हे 
िासण्याचा संिर् असिो. जर गिाशय र्र हनघभच शकला नाही, िर सामान्यिः गिवपाि होिो. 

 
पािश स्स्थणत (Lateral position) : गिाशयाचे थोडे पाश्वव हर्चलन (lateral deviation) हे जािज 

असिे र् त्याचे बद्दल हर्चार करण्याचे कारि नसिे.जर गिाशयाच्या पहरसराि पि एकाच बाजभला 
सदाहशोफ असेल (unilateral parametritis) र् त्याच बरोबर रंूद बंधाि फार प्रमािाि िािंर्धािभ हनमाि 
झाला असल्यास काहीर्ळेा गिाशय त्या बाजभला खेचला जािो. द सऱ्या काही रो्यािं जर एकाबाजभच्या 
रंूद बंधाि सभज असेल, िर गिाशय द सऱ्याबाजभस ढकलला जािो. गिाशय बाजभला सरकण्याची 
सामान्यिः हदसभन येिारी हर्कृहिकारक कारिें म्हिजे रंूद बंधािंील रक्िसंचय, सद्रर् गं्रथी ककर्ा 
िािंर्ाब वद हो होि. 

 
गभाशयािे उत्थापन 

(Elevation of ulerus.) 
 
बीजर्ाहहनीि रक्िसंचय, ग्रीर्चेे िािंर्ाब वद र् र्र साहंगिलेली प रो स्स्थिीची हर्कृहिकारक कारिें 

याम ळे गिाशय र्रच्या बाजभस उचलला जािो. त्याचप्रमािे शस्त्रहक्रयेने गिाशय अग्रस्स्थरीकरि केल्यास 
(ventrifixation) गिाशय र्र उचलला जािो. 
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प्रकरि ४० वे 
 

जननेंणद्रयाांिे अधःपतन 
(Genital prolapse.) 

 
हेतु 

 
हेतु : हे अधःपिन कोित्याही र्याि होिे. प ष्ट्कळशा हस्त्रयािं िे आिवर्हनर्ृत्तीच्या स मारास होिे. 

अशा हस्त्रयािं हे अधःपिन कहमअहधक प्रमािाि प ष्ट्कळ हर्षें असिे. पि या आिवर्हनर्ृत्तीम ळे जे फरक 
होिाि, त्याम ळे आिा पयिंि काहीशी स्स्थर असलेली हरृ्कहि हर्कोपास जािे. प ष्ट्कळ र्ळेा अधःपिन हे मभल 
झालेल्या यस्त्रयािं हदसभन येिे. पि काहीर्ळेा अप्रसर्ा हस्त्रया ककर्ा क माहरका यािंही हदसभन िे. 
कहद स्िानाि, लहान र्याि होिारी ल्नें र् र्ारंर्ार येिारी बाळंिपिें याम ळे काही र्ळेा अधःपाि र्ीस 
र्षांच्या हस्त्रयाि ही हदसभन येिे. ही हर्कृहि सर्व जािीि जर्ळजर्ळ सारख्या प्रमािाि हदसभन येिे. पि िीव्र 
प्रकारचे अधःपिन मात्र, ज्याि हस्त्रया शारीहर काम करिाि ककर्ा घर नोकर म्हिभन काम करिाि, अशा 
हस्त्रय ज्यास्ि प्रमाि हदसभन येिे. 

 
जननेंणद्रयािे आधार (supports of Genital organs) : कहटपोकळीिील जननेंहद्रयाचं्या 

आधाराची शरीररचना (anatomy of supports) ही नेहमीची र्ादग्रस्ि समस्या राहहलेली आहे. हल्बन र् 
टॅन्डलर यानंी १९०७ मध्ये कहटिळाच्या स्नायभचंी (pelvic floor muscles) शरीररचना र् 
शहररहक्रयाहर्ज्ञानाची संपभिव माहहिी प्रहसद्ध केली. पि इंग्रजी साहहत्याि मात्र त्याकडे हििकेसे लक्ष 
प रहर्ले गेले नाही. कारि फादर हगल याने गिाशयाचे महत्र्ाचे आधार म्हिभन ‘प्रम ख बधं’ (cardinal 
ligaments) यार्र फार िर हदला. त्याम ळे हल्बन र् टॅन्डलर यानंी जो, कहटिळाचे स्नायभ हे जननेंहद्रयानंा 
त्याचें जागी ठेर्ण्याचे खरे आधारस्िंि, यार्र िर हदला होिा, िे मागे पडले. पि अहलकडे मात्र कहटिळ 
हाच खरा आधार, असे समजण्याकडे कल झ कला आहे, र् प ष्ट्कळ िज्ञ म ख्य बधं आहेि ककर्ा काय या 
बद्दल शकंाही प्रदर्मशि करिाि. 

 
प्रमुि बांध (cardinal ligaments) : हशरोडकर, बगवल्स र् रुहबयानंी अप्रसर्ा हस्त्रयाचं्या पे्रिाचंी 

(nuparous cadavser) हचरफाड करून ही म ख्य बंधने अस्स्ित्र्ाि नाहीि हे हसद्ध केले. ज्यास्थानी ही 
म ख्य बधंने आहेि (Mackendrodtʼs ligaments) असे धरले जािे, त्या हठकािी सैलसर अबकाशी 
सधानक ऊिक (loose areolar connective tissue), नीलाचें जाळे (plexus of veins) असिे. याि थोडे 
अनैस्च्छक स्नायभिंिभ असिाि र् हे स्नायभिंिभ म्हिजे गिाशयाच्या स्नायभिंिभंचा हर्स्िार होय असे धरले जािे. 
पि कहटपोकळीच्या पाश्वीय िागापयिंि गेलेले नसल्याम ळे, त्याचें म ळे गिाशय त्याचं्या नेहमीच्या स्थानी 
ठेर्ला जाईल हे जर्ळजर्ळ अशक्य असिे. यार्रून हे हदसभन येिे की ही जी म ख्य बंधने म्हिभन समजली 
जािाि, िी शहररचनेि अस्स्ित्र्ाि नाहीिच. परंिभ जर फार िाि पडि असेल र् कहटिळ स्नायभ अशक्ि 
झाले असिील, िर रक्ि र्ाहहन्याचं्या िोंर्िाली असिाऱ्या संघानक िंिभऊिकाि िािाच्या रेषेि िािंर्धािभ 
हनमाि होऊन त्याचंा गिाशय धारिेस उपयोग होिो. फादर हगल याने जी म ख्य बंधने म्हिभन साहंगिली र् 
जी स्त्रीरोग हचहकत्सकासं गिाशय अधःपिनाच्या शस्त्रहक्रयेि हदसभन येिाि िी द सरी हिसरी काही नसभन 
रक्िर्ाहहन्याचं्या िोंर्िालचा रृ्हद्धपार्लेला िंिभऊिक होय. सामान्यिः ही म ख्य बंधने गिाशयाला 
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आधारिभि होि नाहीि याचा द सरा प रार्ा म्हिजे ज्या हस्त्रयािं कोित्याही प्रमािाि गिाशयाचे अधःपिन 
नाही, अशािं हळ हळ  गिाशयग्रीर्ा योनीबाह्यिागाकडे ३ िे ५ सें. हम. ओढिा येिे. 

 
म ख्य बधंने म्हिभन ओळखली जािाि, िी गिाशयाच्या बाजभला जोडलेली असभन िी गिाशयाच्या 

पाठीमागील कििीच्या स्नाय िंिभि हमळभन जािाि. दोन्हीं बाजभकडील बधंनाम ळे जसा काही झोला ियार 
होिो र् त्यार्र गिाशयाचा खालचा िाग स्स्थर होिो. 

 
गभाशय–िक बांध (Utero-sacral ligaments) : याला बंध म्हििा येईल ककर्ा नाही हा िाग 

हनराळा. पि हे नक्की की िो फार बळकट असिो. िो अहधयोहन गिाशयग्रीर्चे्या (supravaginal cervix) 
पाठीमागभन हनघिो र् िेथभन िो पाठीमागे जाऊन हत्रका-स्स्थच्या द सऱ्या, हिसऱ्या र् चौर्थया रंध्रा ंिोंर्िाली 
(sacral foramina) जोडला जािो. िो महत्र्ाचा असभन त्याचे म ळे गिाशयग्रीर्ा र्रच्या र् पाठीमागच्या 
बाजभला ओढभन धरली जािे. या गिाशय-हत्रक बंधाम ळे गिाशयाला, गिाशयग्रीर्ा साधं्याच्या हठकािी प ढचे 
बाजभस बाकं येऊन िो प रोर्िवनाि ठेर्ला (antiverted position) जािो. गिाशय-हत्रक बंधाि “हषविी 
चेिा” (nervi erigentis) त्याच्या आर्िासहहि असिाि. हे बंध जर नैसर्मगक लाबं असिील ककर्ा िे 
स स्स्थिीि नसिील (lost their tone) िर गिाशयग्रीर्चेे खालच्या र् प ढच्या बाजस अधःपिन होिे. मग 
गिाशयाचे शरीर प रोर्िवन अर्स्थेि ठेर्ले जाि नाही र् िो पाठीमागचे बाजभस पडिो. या ग्रीर्ा र् 
गिाशयाच्या शरीररचनेच्याअर्स्थेि होिाऱ्या फरकाम ळे गिाशयाच्या अक्ष (axis of the uterus) 
योहनमागाच्या रेषेि येिो. 

 
जघन-ग्रीवा बांध (pubo-cervical ligaments) : खरोखरच स्र्िंत्र जघन ग्रीर्ा बंध आहेि ककर्ा 

योनीची प ढची किि र् बस्स्ि िळ (base of the bladder) याि हदसभन येिारा प्रार्रिीचा स्िर (layer of 
fascia) हा अधःपिनाम ळे योहन र् बस्स्ि याचें फक्ि रृ्हद्ध पार्लेले िािंर्धाि य क्ि आर्रि (fibrous 
sheaths) आहेि, याबद्दल र्ाद आहे. जरी अशा प्रकारचे बंध आहेि ककर्ा नाहीि या बद्दल र्ाद असला, 
िरी त्याचेम ळे काही प्रमािाि िरी डागड जी करण्यास मदि होिेच. 

 
श्रोणि पटल (pelvic diaphragm) : याला श्रोहि पटल असे नार् देण्याचे कारि असे की रचनेि र् 

कायाि त्याचे श्वासपटलाशी प ष्ट्कळसे साम्य आहे. हे श्रोहि पटल आसान अन हत्रक स्नायभ 
(ischiococcygeus), श्रोहिफल अन हत्रक, स्नायभ (ileococcygeus) र् जघन अन हत्रकस्नायभ 
(pubococcygeus) यानंी बनलेले असिे. 

 
जघन उपग द स्नाय  (pulborectalis) हा, हर्शषेिः हस्त्रयािं चागंल्या प्रकारे हर्कहसि झालेला 

असिो र् िो कहट िलाच्या शरीरहक्रयाहर्ज्ञानाि (physiology pelvi floore) फार मोठी कामहगरी 
बाजर्िो. जघन उपग द स्नायभचा उगम जघनास्स्थ पासभन (public bones) होिो र् त्याचे स्नायभििंिभ 
खालच्या र् पाठीमागच्या बाजभस जाऊन ग दाचे पाठीमागचे बाजभस एकमेकानंा हमळिाि र् त्याम ळे ग दाच्या 
पाठीमागील पृष्ठिागार्र गोंफि ियार होिे. काही िंिभ ग दाच्या प ढील िागाकडभन जाऊन योनीच्या 
पाठीमागील कििीला र्हेष्टिाि. या स्नायभनंा काहीर्ळेा “पाश्वव उन्नमनी पाद” (lateral levator crura) 
असेही म्हििाि. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

ग दउन्नमनी स्नायभचा (levator ani) जो िाग उपग दाच्या पाठीमागभन िो हत्रकास्स्थचा खालचा िाग 
र् अन हत्रका टोंक यापयिंि पसरलेला असिो त्याला “उन्नमनी पहट्टक्का” (levator plate) म्हििाि, र् हा 
बळकट असा स्नायभचा म ख्य गड डा होय. 

 
दोन पाश्वव उन्नमनी पादाि एक लंबगोल चीर असिे, र् त्यामधभन योनी र् मभत्रप्रसेक (urethra) 

जािाि. या हचरेचा आकार जघनग द स्नायभच्या कमी अहधक आक ं चना प्रमािे बदलि असिो. दोन्हीं 
स्नायभमधील आडर् ेअंिर हे क माहरकािं २·५ से. हम. असिे, िर बाळंि झालेल्या हस्त्रयाि िे ४ से. हम. 
असिे. जधन िंि . पास्स्थसंधी (symphynʼs pubis). िे हरकाम्या उपग दापयिंिचे हचरेचे उि अिंर, 
क माहरकािं ४ सें. हम. असिे, िर बाळंि झालेल्या हस्त्रयािं िे ५ सें. हम. असिे. 

 
मुिप्रजनन पटल (urogenital diaphragm) : हा िािंर्धाि  स्नायभिंिभ यानंी बनलेली अशी 

हत्रकोिी पट टी असभन, िी जधन कमानी पासभन (pubic arch) िो ग दाच्या प ढील कििीपयिंि पसरलेली 
असिे. िी ग दउन्नमनी स्नायभच्या खालच्या बाजभ असभन, ज्या हठकािाहभन योनी जािे, त्या हठकािी सहज 
इजा होण्याचा संिर् असिो. ही पट टी प ष्ट्कळशी िािंर्धािभनेच बनली असल्याम ळे, बाळंिपिाि होिाऱ्या 
आघािाम ळे त्याला कायमची इजा पोहोचिे, िर पाश्ववउन्नमनी पाद हे स्नायभिंिभमय असल्याम ळे, 
बाळंिपिाि िे िािले जािाि. पि थोड्याच कालािप ष्ट्कळसे मभळपदार्र येिाि. 

 
कणटतळ स्नायूांिे शणररणक्रयाणवज्ञान (Physiology of pelvic floor muscles) : गिाशय र् इिर 

जननेंहद्रयें याचें स्थान हे प ष्ट्कळसे ग दउन्नमनी स्नायभंची पभिविा र् कायव (integrity and function) यार्र 
अर्लंबभन असिे. कहटपटल, उदराचे स्नायभ र् श्वास पटल याचें कायव एकसमयर्च्छेदेकरून र् एकमेकानंा 
पभरक असे कायव चालिे. र् त्याम ळे उदरािील दाबाचा मेळ बसण्यास मदि होिे. 

 
ज्यार्ळेी उदरािील दाब र्ाढिो, त्यार्ळेी ग दउन्नमनी स्नायभ िाबडिोब आक ं चन पार्िाि र् 

गिाशयाचे अधःपिन होऊ नये म्हिभन प ढील व्यर्स्था कायवर्ाहीि येिे : १. सामान्यिः ज्यार्र गिाशय र् 
योहन स्स्थर होिाि. िो ग दउन्नमनीचा पाठी मागील िाग थोडार्र उचलला जाऊन सपाट होिो, र् त्याम ळे 
गिाशयग्रीर्ा खाली सरकभ  हदली जाि नाही. २. प ढच्या बाजभस जधनग द स्नायभम ळे हनमाि झालेला 
पाश्ववपाद आक ं चन पाऊन हचरेिील आडर् ेअिंर कमी होिे. ३. ग द िोंर्िाली गोंफि केलेल्या जधन–ग द 
स्नायभंची पाठीमागील टोंके र्रच्या बाजभला खेंचली गेल्याम ळे जनन हचरेची (genital hiatus) प ढभन 
पाठीमागे लाबंी कमी केली जािे. 

 
अप्रसर्ा हस्त्रयािं मभत्रजनन पटलाला इजा झालेली नसल्याम ळे, ग दउन्नमनी स्नायभचे हनरहनराळे 

िाग आक ं चन पार्भन कहटस्थ इंहद्रयानंा चागंला आधार हमळिो. यार्रून असे म्हिार्यास हरकि नाही की 
अप्रसर्ा स्त्रीि गिाशयचे अधःपिन असेल िर िे कहटपटलाच्या जािज कमक र्िपिाम ळे होय. 

 
प्रसर्ा हस्त्रयािं, प्रस िीि जधनग दस्नायभ िािला जािो, त्याम ळे प्रसभिीनंिर ही जनन चीर, अप्रसर्ा 

हस्त्रयाचं्या जनन हचरेचा आकार परि कधीच धारि करीि नाही, र् या हचरेच्या समाक ं चकिेि 
(sphincteric closure) कमी अहधक फरक होिो. याची िरपाई करण्याकहरिा योनीच्या प ढील कििीचा 
िंि -अर्काशी ऊिक (fibro-areolar tissue) रृ्हद्ध पार्िो र् काहीर्ळेा त्याची जाडी ६ सें. हम. पयिंिही 
र्ाढिे. यालाच प ष्ट्कळर्ळेा जधनबस्स्ि प्रार्रिी (pubovesical fascia) म्हििाि. प्रसर्ा स्त्रीि जाड 
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झालेली योनीची प ढची किि योनीच्या पाठीमागील कििीला खंबीरपिे प्रहिकार करिे र् पहरिाम कारक 
व्हाल्र्-सदृश बंद हनमाि होिो. 

 
जननेंणद्रयाांच्या अधःपतनािा कायशकारिभाव (causation of Genital prolapse) : जर र्र 

साहंगिलेल्या शरीररचना र् शरीरहक्रया हर्ज्ञान दृष्ट्ट्या हर्चार केला िर असे हदसभन येिे की, जर 
जननेंहद्रयाचें आधार द बवळ झाले, िरच जननेंहद्रयाचें अधःपिन होिे. द बवळ झालेला कहटिळ उदरस्थ 
दाबाम ळे दबला जािो र् मग गिाशय र् योहन किि खाली सरकार्यास लागिाि. 

 
सामान्यिः हे आजार बाळंिपिाम ळे अशक्ि होिाि, पि शारीहरक कारिाचंाही यािं मोठा िाग 

असिो. 
 
प्रसूतीमुळे कणटतळ अशक्त होिे (Weakening of pelvic floor as a result of parturition) : 

प्रसभिीि जघनग दस्नायभ फार िािले जािाि र् प ष्ट्कळर्ळेा िर िे ि टिाि. ग दउन्नमनी स्नायभच्या जघनग द 
िागाला न समजभन येिारी ककर्ा स्पष्ट अशी इजा पोहोचिे. योनीर्ाटे होिारी प्रसभहि हकिीही स लि असली, 
िरी जघनग दस्नायभ र् मभलाधार स्नायभ हे थोड्या प्रमािाि का होईना पि र्ाजर्ीपेक्षा जास्ि िािले जािाि, 
र् ही गोष्ट बह प्रसर्ा हस्त्रयािं योनीची िेग मोठी हदसिे, त्यामानाने अप्रसर्ा हस्त्रि िगोष्ठ एकमेकानंा लागभन 
असिाि यार्रून स्पष्ट होिे. प ष्ट्कळशा बह प्रसर्ा हस्त्रयािं, काही प्रमािाि िरी जो बस्स्िपाि (cystocele) 
हदसभन येिो, त्याचे कारि हे स्नायभंचे र्ाजर्ीपेक्षा ज्यास्िी िािले जािे हे होय. 

 
बस्स्तपात (cystocele) : प ष्ट्कळर्ळेा जघन ग दस्नायभचे काही स्नायभिंिभ त्याचं्या उगम स्थानापासभन 

ि टले जािाि र् फार िािल्याम ळे र् ि टले गेल्याम ळे जनन हचर कायमची रंूद राहािे. जरी याची िरपाई 
करण्याकहरिा योनीच्या प ढच्या कििीला लागभन असिारी जघन बस्स्ि प्रार्रिी (pubo-vasical fascia) 
जाड होि असली र् त्याम ळे पोकळी िरून जाऊन याला टेकभ  हमळि असला, िरी ही रंूदार्लेल्या पाश्वव 
उन्नमनी पादामधभन बस्स्ि खाली उिरण्याचा संिर् असिो. 

 
उपगुदपात (Reetocele) : हर्टपाची अपभिव फाट ही फार घािक असिे. कारि जनन हचरेचे 

खालचे टोक र् योनीची प ढची किि यामधील एकमेकािं हमसळिारे जघनग द स्नायभंच्या िंिभना इजा 
पोहोचिे. ज्या हर्टपस्नायभच्या मध्य स्नायभबधंनास हनिल अन प्रस्थ हर्टपस्नायभ (Deep transverse perinial 
muscles) कंदगल्दहरका र् बाह्य ग द समाक ं चकस्नायभ (external axal sphincter muscles) जोडलेले 
असिाि, िे ही ि टिाि. या स्थानी इजा झाल्यास जनन झाल्यास जनन हचरेच्या पाठीमागील आधार द बळा 
होिो र् त्याम ळे योनीच्या पाठी मागील कििीला या रंूदार्लेल्या िागी फ गर्टी येिे. 

 
जर सबधं हर्टप फाटला असेल र् िी फाट उपग द र् जघन उपगभद स्नायभि ग िंलेली असेल िर 

हर्टपाचे म ख्य स्नायभबधंन र् उपग दाची प ढची किि फाटिे. उपग दउन्नमनी स्नायभची जी कड शाबभि असिे, 
िी फाटलेल्या बाह्य ग द समाक ं चक स्नायभची जागा िरून काढण्याकहरिा उपयोगाि आिली जािे, र् 
त्याम ळे थोड्या प्रमािाि का होईना अधःपिन न होऊ देण्यास मदि होिे. 

 
गभाशयािे अधःपतन (Prolapse of uterus) : गिाशयाच्या अधःपिनास हनरहनराळी कारिे 

कारिीिभि होिाि र् प्रत्येक रो्याि, जरी सर्वच कारिें एकार्ळेी कारिीिभि होि नसली, िरी एक ककर्ा 
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अनेक कारिें संिर्िाि. चार महत्र्ाची कारिे म्हिजे : १. उदरस्थ दाब, २. कहटिळाला शारीहरक 
कारिामं ळे येिारी द बवलिा. ३. प्रसभिीि होिारी इजा, ४. गिाशयाच्या अक्षाची हदशा (direction of the 
uterine axis.) 

 
उदरस्थ दाब हा अधःपािनाच्या प्रत्येक रो्यािं त्याचे एक कारि म्हिभन असिेच. हचरकारी कास, 

बद्धकोष्ठिा, जलोदर ककर्ा उदरस्थ मोठी अब वदें. उदरस्थ दाब सिि र्ाढलेला राहािो र् त्याम ळे गिाशय 
खाली सरकाण्यास िर पडिे. पि जर कहटिळ द बवल झालेला नसेल, िर न सिा उदरस्थ दाब काही 
गिाशयाच्या खाली सरकण्यास प रेसा होि नाही. 

 
शारीणरक कारिे (constitutional factors) : क माहरका र् अप्रसर्ा हस्त्रया यािील गिाशयाचे 

अधःपिन हे कहटिळाच्या जािज द बवलिेम ळे (congem tally weak pelvic floor) असिे र् यािील 
प ष्ट्कळशा रो्यािं गिाशय-हत्रकबंध इिके पािळ असिाि, की गिाशयाचा अक्ष सहज प ढचे बाजभस र्ळिो. 

 
आिवर् हनर्ृहत्त झालेल्या हस्त्रयािं जे प ष्ट्कळर्ळेा गिाशयाचे अधःपिन हदसभन येिे िे र्य झाल्याम ळे 

कहटिळाला जी द बवलिा येिे त्याम ळे होय. जरी अशाि अर्घड, प्रसभिीम ळे इजा झाल्याचे पभर्वरृ्त्त हमळि 
असले िरी अशािील प ष्ट्कळ रो्यािं आिवर् हनर्ृत्तीनंिर ज्यार्ळेी स्नायभंना कृशिा येऊन कहटिळाला 
द बवलिा येिे, याच र्ळेी हे अधःपिन स्पष्टपिे दृ्गोचर होिे. 

 
प्रसुतीत होिारी इजा (Trauma of childbirth) : प्रसभिीम ळे जी हनरहनराळ्या प्रकारची शारीहरक 

द बवलिा (anatomical meaknesses) कारिीिभि होिे िी र्र र्िवन केली गेली आहे. 
 
गभाशयाच्या अक्षािी णदशा : ज्यार्ळेी गिाशयाचे प रोर्िवन असिे. त्यार्ळेी गिाशयाचा अक्ष हा 

खालच्या र् पाठीमागच्या बाजभस बळकट अशा उन्नमनी पट टी कडे र्ळलेला असिो. उदरस्थ दाब हा 
गिाशयाच्या पाठीमागील कििीर्र पडिो र् त्याम ळे गिाशयाचे आिखी ज्यास्ि प रोर्िवन होऊन, गिाशय 
अक्ष आिखी पाठीमागील बाजभस र्ळिो. (आकृहि ५५). 

 

 
आकृणत ५५ : उन्नमनी पहटटकेर्र गिाशय अक्ष हदशा दशवहर्िो. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्या गिाशयाचे पिाद्विवन असिे, त्यार्ळेी गिाशयाचा अक्ष हा प ढचे बाजभच्या हदशकडे र्ळलेला 
असिो. या हर्कृिीि उदरस्थ दाब हा गिाशयाच्या प ढच्या कििीर्र पडिो र् त्याम ळे गिाशयाचे आिखी 
पिाद्विवन होिे. याम ळे आधीचप ढची हदशा दाखहर्िारा गिाशयाचा अक्ष, योनीच्या रेषेि येिो, र् मग 
गिाशय खाली उिरार्यास लागिो (आकृहि ५६). 

 

 
आकृणत ५६ : जेव्हा गिाशयाचे पशचद्विवन असिे, िेव्हा गिाशय अक्षाची अग्र हदशा दशवहर्िो. 
 
गिाशय अधःपिनाचे दोन स्पष्ट प्रकार हदसभन यिाि र् हे हर्कृहिहर्ज्ञानाप्रमािे पाडले जािाि. 

पहहल्या प्रकाराि गिाशयग्रीर्ा प्रथम खाली सरकिे र् नंिर योनीचे अंिरर्िवन (inversion of the vagina) 
होिे. या प्रकाराि बह ि करून गिाशयाचे पिाद्विवन असिे. याि आधीची हर्कृहि म्हिजे जनन हचरेची 
पाठीमागील बाजभ फार रंूदर्लेली र् गिाशयाचा अक्ष योहन मागाच्या रेषेि असिो. द सऱ्या प्रकाराि प्रथम 
योनीचो प ढची किि खाली उिरिे (बस्स्िपाि) नंिर योनीचे अिर्विवन र् प ढे शरे्टी ग्रीर्ा र् गिाशय खाली 
येिाि. या प्रकाराि गिाशयाचे प ष्ट्कळ र्ळेा प रोर्िवन असिे, पि काहीि पिाद्विवन असिे. याि मभल 
हर्कृहि म्हिजे जनन हचरेची प ढची बाजभ फार रंूदार्लेली असिे. 

 
आांिपात (Enterocele) : मभलिभि आंत्रपाि हा जािज हनत्तल अंधधानी म ळे (deep cul-de-sac) 

होिो. ज्यार्ळेी गिाशयाचे प रोर्िवन असिे, त्या र्ळेी उदरस्थ दाबाचा जोर ड्लस कप्यार्र असिो. 
जोपयिंि, ग दउन्नमनी स्नायभ र् त्याखालील मभलाधार धडधाकट असिाि, िोपयिंि आंत्रपाि हनमाि होि 
नाही. पि ग द उन्नमनी स्नाय र् मलाधार यानंा द बवलिा आल्यास आधार नसलेली अंधधानी, र्ाढलेल्या 
उदरस्थ दाबा खाली दबली जािे. 

 
अप्रसवा णस्त्रयाांतील अधःपतन (prolapse in Nulliparous women) सन १९०२ मध्ये, बॅलस्न्टनला 

असे हदसभन आले की नर्जाि बालकािं असिाऱ्या : खऱ्या गिाशयाच्या जािज अधःपिनाि कहटहत्रक ग प्ि 
अय क्ि मेरूदंड (lumbosacral spina bifida occulta) असिो, र् िेव्हा पासभन हे त्याचे एक कारि धरले 
गेले. पि आिा असे हदसभन आले आहे की ग प्ि अय क्ि मेरूदंड र् अप्रसर्ा हस्त्रयािंील गिाशयाचे अधःपिन 
याि िसे काही नािे नाही. कहटिळ स्नायभंची जािज अपभिविा र् चेिा हर्क्षोि (neural disturbances) ही 
प्रर्िवक करिे होि. पािळ गिाशय-हत्रक बधंाम ळे (utero-sacral ligaments) ड्लस कप्पा र् पराउपग दा 
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खाि (pararectal fossae) हे एकमेकापंासभन अलग केलेले (demarcated) नसिाि र् त्याम ळे 
कहटिळाचे उदरािंरर्षे्टन हे एकच एक सलंग असिे. 

 
अप्रसर्ा हस्त्रयािंील गिाशयाचे अधःपिन हे अपभिव ककर्ा पभिव असिे. र् िे जन्मिाच ककर्ा 

कोित्याही र्याि होिे. 
 

प्रकार 
 
प्रकार : योनीच्या कििींचे अधःपिन हे गिाशयाच्या अधःपिना व्यहिहरक्ि होिे ककर्ा दोन्ही एकाच 

र्ळेी होिाि. 
 
योनीच्या प ढील कििीच्या अधःपिनाला “बस्स्तपात” म्हििाि, कारि त्याि बस्स्ि अडकली जािे 

र् हा प्रकार सर्वसामान्यपिे हदसभन येिो. जर मभत्रप्रसेक योनीच्या प ढील कििीच्या खालील एकहत्रिीयाशं 
िागाि उिरला, िर त्याला “मभत्रप्रसेक अधःपिन” (urethrocele) म्हििाि. 

 
योनीच्या पाठीमागील खालच्या अध्या कििीचे अधःपिन झालेले असेल िर त्याि उपग दाची प ढची 

किि काहीर्ळेा असिे ककर्ा नसिेही. जर उपग दाचे अधःपिन झाले असेल, िर त्याला “उपग दपाि” 
म्हििाि. ज्यार्ळेी योनीच्या पाठीमागील कििीच्या र्रील दोन हत्रिीयाशं िागाच्या अधःपिनाि 
उदरािंरर्षे्टनाच्या हपशर्ीि लहान आिंडे ककर्ा र्पा (omentum) असल्यास त्याला “आंत्रपाि” 
(enterocele) म्हिििा. 

 
जर गिाशय योनीबाह्य िागापयिंि खाली उिरला असेल, िर त्याला गिाशयाचे अपभिव पिन 

(incomplete prolapse) म्हििाि. जर अंिर्वर्मिि योनीसह सबधं गिाशय योनीबाह्य िागाच्या बाहेर 
असेल, िर त्याला ‘गिाशय भं्रश’ (complete prolapse or procidentia) म्हििाि. 

 
गिाशयाच्या अधःपिना बरोबर, प ष्ट्कळर्ळेा गिाशयग्रीर्चेा अहधयोहन िाग (supra-vaginal 

porition) रृ्हद्ध पार्लेला र् लाबं झालेला असिो. काहीर्ळेा गिाशयाच्या अधःपिना हशर्ायही 
गिाशयग्रीर्ा फार र्ाढलेली असिे. 

 
लक्षिें 

 
लक्षिें : अधःपिनाच्या प्रत्येक रो्याि उदराि ओढ लागल्यासारख्या र्देना (Dragging pain) 

होिाि र् काहीिरी खाली उिरि आहे असे र्ाटिे. ज्यार्ळेी रोगी कहडिा हफरिा असिो त्यार्ळेी ही लक्षिे 
ज्यास्ि होिाि र् हनजभनी राहहल्यास िी कमी होिाि. कंबर द खिे, हर्शषेिः हत्रकास्स्थचे स्थानी, हे लक्षि 
सर्वसाधारिपिे हदसभन येिे. योनीि आघािजन्य व्रि पडल्याम ळे ककर्ा सौम्य योहनदाह याम ळे योनीिभन 
फार मोठ्या प्रमािाि स्त्रार् होिो. 

 
मूिजन्य लक्षिें : (urinary symptoms) : मभत्रप्रसेकाच्या खालच्या पािळीि बस्स्ि राहाि 

असल्याम ळे, मभत्राची स रर्ाि होण्यास र्ळे लागिो. जर रो्यान ज्यास्ि जोर केला, िर ज्यास्िच त्रास 
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होिो. कारि बस्स्िपाि र्ाढिो र् बस्स्ि आिखीनच खाली ढकलली जािे. बस्स्ि पभिव हरकामी व्हार्ी 
म्हिभन, प ष्ट्कळर्ळेा रो्याला, योनीि बोट कालभन, योनीची प ढची किि र्र ढकलार्ी लागिे. बस्स्ि 
खालच्या बाजभस राहाि असल्याम ळे, िी पभिवपिे हरकामी होि नाही र् मग त्याम ळे र्ारंर्ार मभत्रास होिे. 
काहीर्ळेा हे र्ारंर्ार मभत्रास होिे, हे बस्स्िि हशल्लक राहहलेल्या मभत्राि संसगव हनमाि होऊन बस्स्िदाह 
झाल्याम ळे होिे. जो गिाशयभ्रंश कमी करिा येि नाही अशाि काहीर्ळेा म त्रार्धेारि (retention of 
urine) होिे. अशा रो्याि खोकण्याम ळे र् कशकण्याम ळे थोडेथोडे मभत्रास होिे, याला “दाब मभत्र असंयहि” 
(stress incontinence) म्हििाि, र् हे फार त्रासदायक असिे. 

 
उपगुद लक्षिें : मभत्रजन्य लक्षिापं्रमािे ही लक्षिे काही सर्व सामान्यपिे हदसभन येि नाहीि. 

मभलाधाराच्या सपंभिव फाटाि मल असयंहि होिे र् हे लक्षि फार त्रासदायक ठरिे. याच्या उलट ज्यार्ळेी 
खरोखर उपग दाि पाि असिो, अशा र्ळेी रो्याला शौचाला होण्यास त्रास पडिो र् त्याम ळे शौचास 
होण्याकहरिा रो्याला योनीि बोट घालभन पाठीमागील किि र्र ढकलार्ी लागिे. 

 
णनदान : पिनाचा कोििा प्रकार आहे र् िे हकिी प्रमािाि आहे हे रो्याला पाठीर्र हनजर्भन 

(lithotomy position) िपासल्यास चागंल्या प्रकारे समजभन येिे. ज्यार्ळेी कहटिळ फाटलेला ककर्ा 
िािला गेलेला असिो त्या र्ळेी योहनद्वार रंूदार्लेले असिे र् त्याम ळे योन्यर्के्षक यंत्राची (speculum) 
मदि न घेिा र्ा न खोकिा ककर्ा न जोर करिा, काही प्रकारचे पिन हदसभन येिे. 

 
ग दउन्नमनी स्नायभची स्स्थिी कशी आहे िे पहाण्याकहरिा दोन्ही बाजभकडील योनीची अंिःत्र्चा र् 

असनास्स्थ गंडक (ischial tuberosity) यामधील ऊिक हकिी जाड आहे िे दोन बोटामध्ये धरून 
िपासार्यास पाहहजे. जर स्नाय  फाटले असिील, फार िािले गेले असिील र्ा कृश झाले असिील, िर 
बोटानंा क्वहचि स्नायभऊिक लागिो. जर हर्टि फाटला असेल, िर िगाजंहल (fourchett) र् ग द 
समाक ं चकस्नायभ यामधील अंिर कमी होिे र् जर ही फाट ग द समाक ं च स्नायभंिही पोहोचली असेल िर 
योनीची पाठीमागील किि र् उपग दाची प ढची किि ही जर्ळ जर्ळ एकमेकानंा हचकटलेली असिाि. 

 
बस्स्तपात व मूिपे्रसक पात (cystocele and urethrocele) : जर हर्टप अगदी हढला पडला 

असेल ककर्ा फाटला असेल िर योनीच्या प रोिागाचे पिन काहीर्ळेा हदसभन येिे. हसम योन्यर्के्षक यंत्र 
आि घालभन, र् रो्याला खोकार्यास सागंभन ककर्ा जोर करार्यास सागंभन योनीच्या प रोिागाचा पाि 
हकिीप्रमािाि आहे िे ठरर्ार्.े मभत्रप्रसेकाच्या खाली साधारि १½ इंच एक आडर्ी खाचं असिे, र् ही खाचं 
मभत्रप्रसेक ज्या हठकािी बस्स्िच्या ग्रीर्लेा जोडलेला असिो िो साधंा दशवहर्िो. योनीच्या प ढील कििीच्या 
या िागाला येिाऱ्या बाकंोला मभत्रप्रसेक पाि म्हििाि. योनीच्या प ढील कििीर्र ग्रीर्चे्या प ढे सामान्यिः 
आिखी एक खाचं हदसभन येिे. असे हदसभन येिे की पहहल्या र् द सऱ्या खाचेंमधील योनीची किि जाड 
असभन, हिच्यार्र च ण्या हदसभन येिाि िर द सरी खाचं र् मभत्र प्रसेकाचे बाह्यम ख या मधील िाग हा 
ग ळग ळीि असिो. जर पहहल्या र् द सऱ्या खाचेंि फ गोटी असेल िर त्याला बहहिपाि म्हििाि कारि 
योनीच्या कििीच्या या िागाि बस्स्ि असिे. 

 
जर गिाशयाच्या फार मोठ्या पिना हशर्ाय, योनीच्या प रोिागाचे पिन असेल िर त्याला “मभलिभि 

बस्स्िपाि” (primary cystocele) म्हििाि. योनीचा प रोिाग र्ाजर्ी पेक्षा फार मोठ्या प्रमािाि िािला 
गेल्याम ळे त्यार्र असलेल्या आडव्या स रक त्या नाहहशा होिाि. याि मभत्रजन्य लक्षिे हदसभन येिाि, पि उिे 
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असिाना होिाऱ्या ओढ लागल्या सारख्या र्देना र् कंबर द खी मात्र नसिे. गिाशयाचे पिन होि असिाना 
ज्यार्ळेी योनीच्या प रोिागाचे अंिर्विवन होिे र् अशार्ळेी जो बस्स्िपाि हनमाि होिो त्याला उपद्रर्ात्मक 
(secondary) असे म्हििाि. उपद्रर्ात्मक होिाऱ्या बस्स्िपािाि काही र्ळेा स रक त्या नाहहशा होिाि 
ककर्ा काहीर्ळेा होि नाहीि. पि याि होिारी मभत्रजन्य लक्षिे याबरोबर कंबर द खी र् उिे राहहले 
असिाना ओढ लागल्यासारख्या र्देना ही लक्षिें असिािच. 

 
उपगुदपात (Rectocele) : जर योहनम ख हशहथल झालेले असेल, िर काही रो्यािं योनीची फार 

िािली गेलेली पाठीमागील किि हदसभन येिे, पि िी हकिी प्रमािाि िािली गेली आहे, िे रो्याला जोर 
करार्यास साहंगिल्यासच समजभन येिे. जर उपग दाची प ढची किि योनीच्या पाठीमागील कििीि 
फ गर्टीआिीि असेल, िर त्याला उपग दपाि म्हििाि. ज्याप्रमािे योनीच्या प ढील कििीच्या पिनाि, 
प्रत्येकर्ळेी बस्स्ि ही खाली ओढली जािे, त्याप्रमािे योनीच्या पाठीमागील कििीच्या पिनाि उपग दाची 
किि क्वहचिच गोंर्ली जािे. पिन पार्लेल्या योनीच्या पाठीमागील कििीि उपग दाचा कप्पा आहे ककर्ा 
काय हे पहाण्याकहरिा उपग दाि बोट घालभन रो्याला जोर करार्यास सागंार्.े जर उपग दपाि असेल, िर 
बोट उपग दाच्या कप्याि जाईल. जर रो्याला जोर करार्यास साहंगिले असिा उपग दाच्या प ढील कििीि 
काही फरक झाला नाही, िर योनीच्या पाठीमागील कििीचे पिन हे उपग दपाि नव्हे. 

 
आांिपात (Enterocele) : ड्लस कप्याच्या उदरािं र्षे्टनाचा काही िाग योनीच्या पि िोरहिकेि 

(posterior fornix) गेल्यास त्याला “आंत्रपाि” म्हििाि. कारि या हपशर्ीि प ष्ट्कळर्ळेा लहान आिंडे 
ककर्ा र्पा असिे. योन्यार्के्षक यंत्र घालभन र् रो्याला खोकार्यास ककर्ा जोर करार्यास साहंगिल्या 
योनीच्या पाठीमागील िोरहिकेि फ गर्टी आल्याचे हदसभन येिे. जर याि लहान आंिडे असेल, िर त्यार्र 
दाब देऊन र्रिी ढकलार्यास लागल्यास गडगड असा आर्ाज येिो. 

 
प ष्ट्कळशा गिाशयाच्या अधःपिनाच्या रो्यािं, आंत्रपािही असिोच. त्याम ळे शस्त्रहकया करिाना हे 

लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे. नाहीिर शस्त्रहक्रयेनंिर काही हदर्सानंी योनीच्या पाठीमागील िोरहिकेचे पिन 
होिे. जर ग्रीर्चे्या खालपयिंि योनीच्या पाठीमागील कििीच्या र्रच्या िागाची फ गर्टी आली, िर 
आंत्रपािाचे हनदान केले जािे. 

 
लांबायमान ग्रीवी (Elongation of cervix) : ज्यार्ळेी गिाशय ग्रीर्चेा योनीिील ककर्ा अहधयोनी 

िाग (supra vaginal) लाबं र्ाढिो, त्यार्ळेी िी योनीबाह्य िागाचे हठकािी ककर्ा त्याच्या बाहेरही 
हदसार्यास लागिे. या लाबंीबरोबर ग्रीर्चेी रृ्हद्ध झालेली असिे ककर्ा िी फाटलेलीही असिे. ही ग्रीर्चेी 
लाबंी र्ाढलेली आहे ककर्ा याबरोबर गिाशयाचे र्ा योनीचे पिन आहे िे पहाण्याकहरिा रो्याला जोर 
करार्यास सागंार्.े जर जोर केल्याम ळे ग्रीर्ा आिखी खाली सरकली नाही िर ग्रीर्चेी फक्ि लाबंी र्ाढली 
आहे, पि त्याबरोबर गिाशयाचे पिन नाही असे समजार्.े पि जर या बरोबर गिाशयाचे पिन असेल, 
पिर गिाशयाच्या खाली येण्याबरोबर ग्रीर्ाही आिखी खाली येईल र् त्याचबरोबर लहान ककर्ा मोठा असा 
बस्स्िर्ाि ही हदसभन येईल. ज्यार्ळेी फक्ि गिाशयग्रीर्चेी लाबंी र्ाढलेली असिे त्यार्ळेी प ष्ट्कळर्ळेा 
कहटिळ शाबभि असिो, पि जर याचबरोबर गिाशयाचे पिन असेल िर िो सामान्यिः हशहथल ककर्ा 
फाटलेलाअसिो. (प्लेट १५५, १५६) 
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प्लेट १५५. लांबायमान गभाशयग्रीवा प्लेट १५६. लांबायमान गभाशयग्रीवेिा नमुना 

 
गभाशयािे अधःपतन (Prolapse of uterus) : जोर करार्यास साहंगिला असिा गिाशयग्रीर्ा र् 

योनीच्या कििी खाली सरकिाि यार्रुन गिाशय पिन ठरहर्िा येिे. ग्रीर्ा योनीमागाि उिरिे र् िी 
योहनबाह्य िागापयिंिही खाली उिरिे. जर गिाशय योनीि काही थोड्या अंिरापयिंि उिरला असेल िर 
त्याला गिाशय पिनाची प्रथमि श्रेहि (first degree) म्हििाि. जर िो योहनबाह्य िागापयिंि खाली 
उिरला असेल िर त्याला हद्विीय श्रेिी म्हििाि,. जर गिाशयाचा काही िाग योहनबाह्य िागाच्या खाली 
उिरला असल्यास त्याला िृिीय श्रिेी म्हििाि. गिाशयाच्या पिनाबोबर योनीचा प रोिागही खाली 
उिरिो र् त्याम ळे बस्स्िपाि हनमाि होिो. मोनीच्या पाठीमागील कििीला, खालचे िागाि फ गर्टी येिे र् 
हिचे प्रमाि कहटिळाच्या हशहथलिेर्र अर्लंबभन असिे. ज्यार्ळेी योनीचे संपभिव अंिर्विवन होिे र् ग्रीर्ा र् 
गिाशयाचे शरीर ही योहनबाह्य िागाच्या बाहेर असिाि त्यार्ळेी त्याला गिाशयभ् रंश (procidentia) 
म्हििाि. गिाशयाची लाबंी ही स्पशवनाने (by palpation) र् गिाशय शलाकाने मोजभन पहािाि. ज्या अथी 
योनीबाह्य ग्रीर्चेा िाग (supra vaginal portion) लाबं झालेला नसल्याम ळे गिाशयाची लाबंी र्ाढलेली 
नसिे. पि रृ्द्धािं मात्र, गिाशय कृश होि असल्याम ळे िी कमी असिे. फार काल घषवि होि राहहल्याम ळे 
योनीच्या कििी खडबडीि होिाि. र् पाप दे्र पडिाि. घषविाम ळे प ष्ट्कळर्ळेा योनीिील ग्रीर्चे्या िागार्र व्रि 
पडिाि गिाशयभ् रंश र्र ढकलल्यार्र गिाशयाचा आकार र् गिाशयाला खाली ढकलण्यास एकादे 
कहटस्थ अब वद कारिीिभि नाहीना हे ठरहर्ण्यास हद्वहस्थ परीक्षि करार्.े (लेट १५७, १५८). 
 

 
प्लेट १५७. पूिश गभाशय अधःपतन आणि त्या बरोबरील बीजकोश सद्रवग्रांथी 
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प्लेट १५८. उपकलाबुशदासह पूिश गभाशय अधःपतन 

 
अपुनःस्थाप्य गभाशयपतन (Irreducible prolapse) : असे प ष्ट्कळ र्ळेा होिे, की ज्याि प ष्ट्कळ 

हदर्स िाशय पिन आहे, अशाि िे कमी करिा येि नाही. योनीच्या अंिर्वर्मिि कििी रृ्हद्ध पार्िाि र् 
शोथय क्ि असिाि, र् आंत्रपािाि लहान आंिड्याची र्टेीळी असल्याचे र् हशरेिभन इंजेक्शन देऊन 
मभत्रमागाचे घेिलेल्या क्ष-हकरि फोटोि, पिनाि हर्स्िार पार्लेले मभत्रर्ाहक असस्याचे दाखर्भन हदले आहे 
(प्लेट १५९, १६०). 
 

 
प्लेट १५९. बेणरयन भोज्य फोटोतून आांिपातातील लहान आांतड्यािी वेटोळी णदसून येत आहेत. 

 
प्लेट १६०. अन्तःणशरा वक्ककणटरणििाांत (Pyelogram) अधःपतनात णवस्तार पावलेले मूिवाहक िाली उतरलेले 

णदसून येत आहेत. 
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हे रोगी, द गिंधीय क्ि स्त्रार्. मभत्रास अडथळा ककर्ा मभत्रार्धारि (retention of urine) याकहरिा 
डॉक्टरकडे औषधोपचारास येिाि. आतं्रार्रोधही नमभद केला गेला आहे. 

 
सांयुक्त गभाशय व उपगुद याांिे अधःपतन (combined uterine and Rectal protapse) : ही 

हर्कृहि सहसा हदसभन येि नाही. िट यानंा के. ई. एम्. रु्िालयाि १९५० िे १९५९ या कालाि फक्ि ५ 
रोगी हदसभन आले. अहलकडील प्रहसद्ध झालेले र्ाङ्मय पाहहल्यार्र त्यानंा ३५ रो्य पेक्षा ज्यास्िी रोगी या 
हर्कृिीचे हदसभन आले नाहीि (प्लेट १६१) 
 

 
प्लेट १६१. सांयुक्त जननाांनी व उपगुद अधःपतन 

 
याच्या कारिाबद्दल अजभन कल्पना नाही र् प्रसभिीि कहटिळाला होिारी इजा उपग द पािाला 

हकिपि कारिीिभि होि असेल याबद्दल शकंा आहे. सेंट मेरी रु्िालयाि ज्या हस्त्रयानंा म लें  झाली नाहीि 
अशा हस्त्रयािं उपग दपािाचे प्रमाि ज्यास्ि असल्याचे हदसभन आले आहे. 

 
व्यवच्िेदक णनदान 

 
व्यवच्िेदक णनदान (Differential diagnosi) : अशा थोड्याच हर्कृहि आहेि की त्याचे ऐर्जी 

अधःपिनाचा िास होण्याची शक्यिा असिे. 
 
योनीच्या पुरोभागातील सद्रवग्रांथी (cyst of anterior vaginal wall) : या हर्कृहिऐर्जी बस्स्िपाि 

र्ाटण्याचा संिर् असिो. योनीच्या प रोिागािील ही सद्रर् गं्रथी सामान्यिः अग्र-पाश्वव अशी आडर्ी असिे 
(anteroateral) र् प ष्ट्कळ र्ळेा यार्रील योनीची किि इिकी पािळ होिे की त्यामध सद्रर्गं्रथीची किि 
सहज हदसभ शकिे. योहनपरीके्षि ही सद्रर्गं्रथी स्पष्ट समजभन येिे. रो्याला जोर करार्यास साहंगिल्यास 
योनीचा प रोिाग खाली उिरि नाही. बस्स्िशलाका (bladder sound) घालभन िपासल्यास, जर बस्स्िपाि 
असेल िर, शलाकाचे अग्र, प रोिागाखाली सहज हािाला लागिे पि जर सद्रर्गं्रथी असेल िर मात्र अग्र 
सहज हािाला लागि नाही, त्याि फार अंिर राहािे. 

 
योनीच्या पाठीमागील भागातील सद्रव ग्रांथी : प ढच्या िागापेक्षा या िागाि सद्रर्गं्रथी क्वहचि हदसभन 

येिाि. योनीच्या प रोिागािील सद्रर्गं्रथीचे फरक दाखहर्िारे र्र जे म दे्द साहंगिले, िेच यालाही लागभ 
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पडिाि. उपग दपािाच्या रो्यािं जर उपग दाि बोट घािले िर िे योनीच्या पाठीमागील कििीिभन सहज 
हािाला लागिे. 

 
णिरकारी गभाशय अांतवशतशन (chronic inversion of uterus) गिाशयाचे सपंभिव अधःपिन हे 

नैहमहत्तक परीक्षिाि, हचरकारी गिाशय अंिर्विवन र्ाटण्याचा संिर् असिो. याचे व्यर्छेदक हनदान प्रकरि 
४० मध्ये हदले आहे. 

 
गभाशय ग्रीवेच्या पुिच्या ओठािी वृणद्ध व लांबायता (Hypertrophy and Elongation of anterior 

lip of heervi) : काहीर्ळेा ग्रीर्चे्या प ढच्या ओठाची रृ्हद्ध र् लंबायिा एर्ढी असिे की नैहमहत्तक परीके्षि, 
अधःपिन र्ाटिे. पि काळजी पभर्वक केलेले हद्वहस्ि परीक्षि र् योन्यर्के्षक यंत्राच्या साहाय्याने केलेली 
िपासिी याि नेहमीच्या हठकािी असलेला ग्रीर्चेा पाठीमागील ओठ पाहभन हनदान करिा येिे. 

 
योनीतील गभाशयािे सनाल ताांतवाबुशद (Fibroid polyp in vagina) : योनीि असिारे मोठे 

सनाल अब वद हे अधःपिन नाही, असे योन्यर्के्षस यंत्राचे सहाय्य घेऊन काळजी पभर्वक िपासिी केल्यास 
सहज ठरहर्िा येिे. जोर करार्यास साहंगिल्यास सनाल अब वद खाली उिरि नाही, र् हर्स्िार पार्लेले 
ग्रीर्चेे कडे नेहमीच्या स्थानी हदसभन येिे ककर्ा हािाला लागिे. 
 

णिणकत्सा 
 
प्रणतबांधक : प्रसभिीि होिारी इजा, हे या हर्कृिीचे कारि होि असल्याम ळे प्रहिबधंक उपाय म्हिजे 

प्रसभिीि र् प्रसभिीनंिर काही महहनें िरी जननेंहद्रयाचें आधार अहिशय िािले जािार नाहीि याची काळजी 
घ्यार्यास पाहहजे. प्रसभिीची इजा म्हिजे गिाशयाचे बंध ककर्ा हर्टप फाटार्यास पाहहजे असे नाही. 
अधःपिनाच्या फारच थोड्या रो्यािं फार मोठ्या प्रमािाि असिारा ग्रीर् ेककर्ा हर्टपाचा फाट हदसभन येिो, 
प ष्ट्कळशा रो्यािं गिाशय खाली उिरण्याचे म ख्य कारि म्हिजे गिाशयाचे बधं र् स्नायभ आधार याचंी 
लर्हचकिा कमी होिे. प्रसभिीि काही प्रमािाि िरी आधार िािले जािे अहनर्ायव असिे. पि जर 
प्रसभिीनंिर चागंली काळजी घेिली गेली, म्हिजे िाि पडभन हदला नाही (preventing Postural strain), 
प्रसर्ोत्तर व्यायम र् बागंडीचा प्रहिबंधक म्हिभन केला गेलेला उपयोग, िर मात्र या आधाराचंी लर्हचकिा 
कायम राहािे. 

 
जर ग्रीर्ा पभिव हर्स्िार पार्ण्यापभर्ी रो्याला जोर करार्यास साहंगिला र् नंिर जर हर्टपार्र 

प्रथम बाहेर येिाऱ्या िागाचा फार काल सिि दाब पडला, िर गिाशयाला आधार देिाऱ्या बंधार्र फार 
िाि पडिो. जरी हर्टप न कापार्यास लागिा (without an episiotomy) प्रसभिी होिे, िरी हर्टपाचे स्नायभ 
फार िािले जािािच. जरी प ष्ट्कळर्ळेा हर्टपाची त्र्चा फाटली गेली नाही, िरी योनीची किि र् हर्टपाचा 
ऊिक फाटिोच र् हे प्रसभिीनंिर काळजीपभर्वक िपासिी केली िर समजभन येिे, र्ळेीच हर्टप कापिे, 
शहािपिाने केलेला संदंशाचंा फाट उपयोग, काळजीपभर्वक शोधभन हशर्भन टाकिे या महत्र्ाच्या हर्चार 
करण्यासारख्या गोष्टी आहेि. 

 
हर्टपाचे हठकािी डोके आले असिाना हचमटे लार्ार्यास उशीर करिे, डोके कहटमध्ये पािळीच्या 

र्र असिाना हचमटे लार्िे, र् ग्रीर्ा पभिव हर्स्िार पार्ण्यापभर्ी हचमट्यानंी जोरानी ओढिे (forcible 
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extraction) हे गिाशयाचा आधार हनबवल होण्यास कारिीिभि होिाि. जर ग्रीर्ा बाजभला फार खोलपयिंि 
फाटली गेली असल्यास गिाशय ग्रीर्लेा जोडलेली परागिाशयग्रीर्ा बंधाचंी (paracervical ligaments) 
टोंक ि टिाि. 

 
जननेंहद्रयाचं्या आधाराची लर्हचकिा परि येण्याच्या दृष्टीने प्रसभहिनंिरचे काही आठर्डे फार 

महत्र्ाचे असिाि. या कालाि प रेशा हर्श्रािंीची जरूरी असिे. पि कामकरी र्गाच्या हस्त्रयाि हे 
जर्ळजर्ळ अशक्य असिे कारि अशानंा घरी जड कामें करार्ी लागिाि ककर्ा प्रसभिीनंिर थोड्याच 
हदर्सािं कारखान्यािं कामार्र जार् ेलागिे. जरी असे असले िरी अशा हस्त्रयािं प्रसर्ोत्तर काळजी घेिली 
गेली र् बागंडी र्ापरली िर फार फायदा होिो. काही र्ळेा प्रसभिीनंिर िाबडिोब हे आधार इिके हढले 
पडिाि की ग्रीर्ा योहनबाह्य िागापयिंि खाली उिरिे र् प्रसर्ोत्तर थोड्याच कालाि व्यर्स्स्थि बसिारी 
बागंडी ठेर्ार्ी लागिे. प्रसभिीनंिर दोन आठर्ड्याने प्रत्येक स्त्रीचे हद्वहस्ि परीक्षि करार्यास पाहहजे र् जर 
गिाशयाचे पिाद्विवन असेल िर गिाशय प ढे आिार्यास पाहहजे र् बागंडी ठेऊन िो त्या स्स्थिीि राहील 
असे करार्यास पाहहजे. त्याम ळे गिाशयाचे हनमीलन (involution) होण्यास र्ळे लागि नाही र् जड 
पिाद्विीि गिाशयाचा हशहथल झालेल्या आधारार्र िािही पडि नाही. प्रसर्ोत्तर घेिलेल्या व्यायामाम ळे 
उदराचे हर्टपाचे स्नायभंची स स्स्थिी चागंली राहिे, हे व्यायाम हर्शषेिः ज्याि प्रसर्ोत्तर दाब मभत्र असंयहि 
(postnatal stress in continence) होिे अशाि फार चागंले. 

 
उपशामक उपिार : (Palliative Measures) : बागंडी ठेर्ण्याम ळे अधःपिन काही बरे होि नाही, 

शस्त्रहक्रयेि जी स धारिा झाली आहे त्याम ळे बांगडी ठेर्ण्याचे आिा िेर्ढे महत्र्ही नाही. 
 
आिा शस्त्रहक्रयेकरिा र्य आडर् ेयेि नाही. अगदी र्य झाले असले िरी ही शस्त्रहक्रयेि धोका नाही. 

मध मेह र् हृद अपयाप्ििा (cardiac insufficiency) यासारखे शारीहरक रोगािं पभर्ी शस्त्रहक्रया केली जाि 
नसे, पि हल्ली शस्त्रहक्रयापभर्व हचहकत्सेम ळे त्यानंा चागंल्या प्रकारे िाब्याि ठेर्िा येिे. 

 
प ढील प्रकाराि बागंडी चागंल्याप्रकारे उपयोगाि आििा येिे. १ गरोदरपिाि अधःपिन 

असल्यास अशा रो्यािं स रर्ािीच्या महहन्याि अधःपिन र्ाढण्याचा संिर् असिो. अशा कहरिा पहहल्या 
चार महहन्यािं बागंडी ठेर्िे चागंले. प ढे गिाशय उदराि चढल्यार्र अधःपिनही र्र ओढले जािे. (२) 
प्रसर्ात्तर स रर्ािीच्या कालािील बागंडी ठेर्ण्याचे महत्र् र्र र्िवन केले आहे. (३) जर रो्याने 
शस्त्रहक्रयेला संमिी हदली नाही िर बागंडी ठेर्ण्या हशर्ाय गत्यंिर नसिे. पि प ष्ट्कळ रो्यािं याचा असा 
त्रास होिो की शरे्टी िे शस्त्रहक्रयेला ियार होिाि. 

 
कोित्या प्रकारची बागंडी र्ापरार्याची याला महत्र् आहे. हॉज बागंडीं जर हर्टप फार फाटलेला 

नसेल र् अधःपिनही फार नसेल, िरच चागंली उपयोगी पडिे. इिर सर्व रो्यािं र्ाटोळी रबरी बागंडी 
र्ापरिाि. ही र्ाटोळी बागंडी फार मोठी ककर्ा कडक असिा कामा नये र् फार लहान ककर्ा मऊही असिा 
कामा नये. फार मोठी ककर्ा कडक र्ापरल्यास, योनीच्या कििीर्र दाबजन्य व्रि (pressure ulceration) 
पडिाि र् फार लहान र्ापरल्यास, अधःपिनाला आधार हमळिार नाही. र् िी खाली घसरण्याचाही संिर् 
असिो. र्ाटोळी बागंडी स्र्च्छ ठेर्िे फार कठीि जािे. िी लौकर सडिे र् द गिंधी मारार्यास लागिे. 
त्याम ळे अशा प्रकारची बागंडी लौकर लौकर स्र्च्छ करार्ी लागिे र् बदलार्ीही लागिे. हल्ली कप 
बागंडीचा र्ापर करीि नाहीि. पि काहीर्ळेा ज्याि हर्टप फार हशहथल झाले असल्याम ळे र्ाटोळी बागंडी 
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ठेर्िा येि नाही अशा रृ्द्ध अशक्ि हस्त्रयाि या प्रकारच्या बागंडीचा उपयोग करिाि. द सऱ्या प्रकारच्या 
बागंड्याचंा मात्र हल्ली उपयोग करीि नाहीि. 

 
शल्वय णिणकत्सा : सर्व साधारि मि असे आहे की जर अधःपिन काहंी कालाचे असेल, िर 

शल्यहचहकत्सा करिे चागंले. पि शस्त्रहक्रया कोित्या प्रकारची करार्ी याबद्दल मात्र मििेद आहेि. 
अधःपिन द रुस्ि करण्याकहरिा ज्या प्रमाििभि अशा शास्त्रहक्रया मानल्याजािाि, त्या प्रत्येकाचे कट टे 
प रस्करिे इं्लंडमध्ये “मनॅचेस्टर ऑपरेशन” हे सर्ाि उत्तम असे मानण्याकडे सर्व साधारि कल आहे र् 
त्याचप्रमािे इिर देशािंही मायो-र्ाडव बटॅहकनची शस्त्रहक्रया ककर्ा हरचडवसन शस्त्रहक्रया केली जािे. जसा 
काल जािो र् जसा अन िर् हमळि जािो. त्याप्रमािे एका प्रकारच्या शस्त्रहक्रयेर्र प्रि त्र् हमळहर्ले जािे र् 
मग त्या शस्त्रहक्रयेम ळे पहरिाम ही चागंला हमळिो पि असे जरी असले, िरी कोििी शस्त्रहक्रया उपयोगाि 
आिार्ी याचेबद्दल मन ख ले असार्.े लेखकाला इिक्या र्षांच्या अन िर्ाने असे र्ाटिे की कोित्या 
प्रकारची शस्त्रहक्रया करार्याची हे पभर्ीच न ठरहर्िा, संर्देनाहरि करुन अधःपिन हकिी प्रमािाि आहे र् 
आधारानंा हकिी इजा पोहोचली आहे हे िपासभन मग कोििी शस्त्रहक्रया करार्याची िे ठरर्ार्.े 

 
योनीिभन करार्याच्या ज्या हनरहनराळ्या शस्त्रहक्रया आहेि त्यापैकी कोित्याही एका शस्त्रहक्रयेने 

गिाशयाचे अधःपिन द रूस्ि करिा येिे. पभर्ी ज्या उदरार्रून र् योनीिभन अशा साहंघक शस्त्रहक्रया केल्या 
जाि असि, त्या हल्ली क्वहचिच केल्या जािाि र् त्यास द्धा हर्हशष्ट कारिाकहरिा केल्या जािाि. 

 
अधःपिनाकहरिा ज्या शस्त्रहक्रया केल्या जािाि, त्याचे दोन स्थभल िाग पडिाि पहहल्या प्रकारच्या 

शस्त्रहक्रयानंा “डागड जी” (reconstructive) असे संबोधले जािे, कारि त्याचें उहद्दष्ट इजा पार्लेले 
गिाशयाचे आधार द रूस्ि करिे हे असिे द सऱ्या प्रकारच्या शस्त्रहक्रयानंा “टेक्कार्ा देिाऱ्या शस्त्रहक्रया–र्प्र 
शस्त्रहक्रया (buttress forming operation) म्हििाि. कारि याि गिाशय काढभन टाकल्यार्र, गिाशय र् 
ग्रीर्चे्या पहरस्िरािंील बधं याचंा उपयोग, बस्स्ि र् जननेंहद्रयें खाली सरकभ  नयेि म्हिभन त्यानंा टेकार्ा 
देण्याकहरिा करिाि. ज्यािं शस्त्रहक्रयाचंा डागड जी करिा उपयोग होिो, त्या शस्द्रत्रहक्रया म्हिजे अग्र 
योहनहिहत्तसीर्न मभलाधार योहनहिहत्तसीर्न “मनॅचेस्टर शस्त्रहक्रया” ज्या शस्त्रहक्रयाचंा टेकार्ा देण्याकहरिा 
उपयोग होिो, त्या शस्त्रहक्रया म्हिजे (मायो बाडव”, र्टॅहकन, हरचडवसने र् ले फोटव शस्त्रहक्रया. 

 
जननेंहद्रयाचं्या अधःपिनाची हचहकत्सा म्हिभन ज्या हनरहनराळ्या शस्त्रहक्रया साहंगिल्या आहेि. 

त्याचें व्यापक मभल्यमापन करिे फार कठीि आहे कारि अधःपिन कोित्या प्रकारचे आहे, त्याच बरोबर 
र्य, सामाहजक दजा, हकिी बाळंिपिें झाली र् लक्षिें या सर्ांचा हर्चार करार्यास पाहहजे. 

 
वय : अधःपिनाच्या रो्याचें लाक्षहिक दृष्ट्ट्या दोन हर्िाग पाडिाि. चाळीस र्षांखालील 

हस्त्रयािंील अधःपिन र् चाळीर् र्षांर्रील हस्त्रयािंील. 
 
चाळीस र्षांखालील हस्त्रयािं आिवर्, संिोग र् प्रजोत्पादनाचे कायव राखार् े लागिे र् त्याम ळे 

“डागड जी” करिा येईल अशी कोििी िरी शस्त्रहक्रया करार्यास पाहहजे. ज्या रो्यािं चार ककर्ा अहधक 
हजर्िं म ले असिाि अशािं योनीिभन र्धं्यीकरि (vaginal sterilization) करार् े र् त्याच बरोबर संपभिव 
डागड जी (plastic repair) करार्ी. त्याम ळे आिवर् कायाकहरिा गिाशय हशल्लक राहािो, त्याच प्रमािे इजा 
पार्लेल्या आधाराचंी यो्य डागड जी करण्याकहरिा उपयोग होिो. त्याचबरोबर प ढच्या गरोदरपिाचे िय 
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ही नाहहसे होिे. िरूि हस्त्रयािं गिाशयग्रीर्ा स्स्थरीकरि (cervicopexy) र् उरु प्रार्रिीची झोळी 
(fascialata sling) या शस्त्रहक्रया फार उत्तम काम देिाि. 

 
चाळीस र्षांर्रील रो्यािं माहसकस्त्रार् र् प्रजोत्पादन याचंा हर्चार करण्याचे कारि नसिे र् 

याकहरिा जरूर र्ाटल्यास गिाशय काढभन टाकला िरी चालिो. त्याम ळे मेयो-र्ाडव र्ा हरचडवसन 
शस्त्रहक्रयेि यो्य टेकार्ा देण्यास उपयोग होिो ककर्ा जर गिाशय न काढभन टाकिा ंिसाच ठेर्ला, िर 
बॅटहकने शस्त्रहक्रयेप्रमािे त्याचा बस्स्ि खाली उिरू न देण्याकहरिा उपयोग होिो. 

 
सामाणजक दजा : र्रच्या दजाच्या हस्त्रयाचं्या मानाने खालच्या दजाच्या हस्त्रया की ज्यानंा फार 

कष्टाचे घरकाम ककर्ा अंगमेहनिीचे काम करार् ेलागिे त्यानंा ज्यास्ि हानी पोहोचिे. कामकरी हस्त्रयािंील 
अगदी कमी प्रमािाि असिारे अधःपिन ही चागंली डागड जी करून द रुस्ि करार्यास पाहहजे. कारि 
त्याचें काम असे असिे की त्याम ळे अधःपिन र्ाढि जाण्याचा संिर् असिो. िर र्रच्या दजाच्या हस्त्रयािंील 
फार कमीप्रमािाि असिारे अधःपिन उपचार न करिा कैकर्षें िसे राहहले िरी चालिे. 

 
लक्षिें : ओढ लागल्या सारख्या र्देना या अधःपिनाच्या प्रत्येक रो्यािं असिाि. त्याचबरोबर 

कंबरद खीही असिे. ही लक्षिें काही र्ळेा इिकी िीव्र असिाि की अशाि शस्त्रहक्रया करिे जरूर असिे. 
 
प ष्ट्कळ रो्यािं मभत्रजन्य लक्षिें हदसभन येिाि. त्यािंील काही सहन करण्यासारखी असिाि िर 

काही फार द ःखद असिाि र् अशािं शस्त्रहक्रया करिे जरूर असिे. मभत्रजन्य लक्षिें र्ा त्याचंी िीव्रिा ही 
अधःपिनाचा प्रकार र् हकिी प्रमािाि आहे यार्र अर्लंबभन नसिाि. जरी अधःपिन फार प्रमािाि असले 
िर काहीर्ळेा कोित्याही प्रकारचे मभत्रजन्य लक्षि हदसभन येि नाही. त्याच्या उलट लहानशीही बस्स्िपािाि 
फार द ःखद असिाि. योनीि बोट घालभन बस्स्ि र्र ढकलेल्या हशर्ाय मत्रास न होिे र् र्ारंर्ार मभत्रास 
जाण्याची इच्छा होिे, ही लक्षिें हििकी त्रासाची नसिाि र् रोगी त्यानंा इिका सरार्लेला असिो की 
िकडे लक्षही हदले जाि नाही. पि र्ारंर्ार बस्स्िदाह र् िार असंमहि (stress incontinence) या 
लक्षिाकंहरिा मात्र शल्य हचहकत्सा करिे जरूर असिे. 

 
उपग दजन्य लक्षिें ही सर्व साधारिपिे हदसभन येि नाहीि र् यार्र त्र्रीि ईलाज करार्यास 

पाहहजे असेही नाही. पभिव हर्टप फाटाम ळे ग दार्रील िाबा गेला असल्यास (incontinence of faeces) त्या 
बरोबर काहीर्ळेा गिवशयाचे अधःपिन असिे ककर्ा काहीर्ळेा नसिेही. पि कसेही असले िरी सपंभिव 
द रुस्िी करार्यास पाहहजे. जरी योनीच्या पाठीमागील कििीचे अधःपिन प ष्ट्कळर्ळेा हदसभन येि असले िरी 
त्यामानाने उपग द पाि कमी प्रमािाि हदसभन येिो, र् उपग द पािाच्या प्रत्येक रो्याि शौचाला त्रास होिोच 
असे नाही. 

 
गभाशयाच्या अधःपतना कणरता करण्याांत येिाऱ्या शस्त्रणक्रया 

(Operations for uterine prolapse.) 
 
ज्याला मनेॅचेस्टर शस्त्रहक्रया म्हिभन संबोहधले जािे, िी शस्त्रहक्रया डोनाल्ड याने १८८८ साली 

र्र्मिली. याि योनीच्या प ढची र् पाठीमागची बाजभ हशर्िाि (nerior and posterior colporrhaphy) र् 
ग्रीर्चेा खालचा काही िाग कापभन टाकिाि (amputation). फादरहगल याने याि स धारिा घडर्भन 
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आिली. याि प ढच्या कििीि हत्रकोिी छेद घेऊन, परागिाशयग्रीर्ा बधं (paracervicsl ligaments) 
ग्रीर्चे्या प ढच्या बाजभस एकमेकानंा हशर्भन टाकिाि. इं्लंडमध्ये प ष्ट्कळसे स्त्रीरोग हचहकत्सक गिाशयाच्या 
अधःपिनाच्या प्रत्येक रो्याि, त्याचे र्य, हकिी बाळंिपिें झालेली आहेि ककर्ा रो्याचा सामाहजक दजा 
याचें बद्दल हर्चार न करिा, ही शस्त्रहक्रया करिाि. प्रजोत्पादनाच्या कालाि गिाशयग्रीर्ा हर्च्छेदन 
(amputation of the cervix) करिे इष्ट नव्हे. कारि त्याम ळे प ष्ट्कळशा रो्यािं र्धं्यत्र् येिे; र् ज्या 
कोिािं गिव राहािो, अशािं पाचव्या ककर्ा सहाव्या महहन्याि अकाहलक गिवपाि होिो 

 
जरी हे धोके असले िरी, जर ग्रीर्ा फार लंबायमान झालेली असेल, िर कापभन टाकार्यास 

पाहहजे. 
 
मनेॅचेस्टर शस्त्रहक्रयेि बंध जे एकमेकाजंर्ळ आिले जािाि िे फार िािा खाली असिाि, र् 

काहीर्ळेा हा ििार्ा इिका असिो की घािलेले टाके बाहंधि असिा ि टभन जािाि ककर्ा दोन्हीं बधं 
एकमेकानंा बाधल्यानंिर त्यामध्ये कखडार पडिे त्याम ळे असे र्ाटिे की याि होिारी द रुस्िी ही, दोन्ही बधं 
एकमेकाजंर्ळ राहहल्यम ळे न होिा िी शस्त्रहक्रयेनंिर होिाऱ्या िंि मयिेम ळे होिे. या अन िर्ार्रून टी कलडे 
याने या शस्त्रहक्रयेि स धारिा घडर्भन आिली. याि दोन्ही बाजभची ग्रीर्ा पहरस्िर बधं कापभन िे ग्रीर्चे्या 
प ढच्या बाजभस आिभन हशर्भन टाकिाि. पभर्ीच्या शस्त्रहक्रयेपेक्षा ही शस्त्रहक्रया ज्यास्ि समाधान कारक आहे. 
कारि याि बधं ग्रीर्चे्या प ढच्या बाजभस कायमचे जखडले जािाि. 

 
फॉदरहगल शस्त्रहक्रया ही ज्या हस्त्रयाि आिवर् हनर्ृहत्त झालेली आहे. ककर्ा त्या कालािील हस्त्रयाि, 

जर गिाशयाचे अधःपिन असेल, मग त्याि ग्रीर्ा लाबं झालेली असो र्ा नसो, अशा हस्त्रयािं िी फार यो्य 
होय. कारि ग्रीर्ाकापभन टाकल्याम ळे प्रजोत्पादनाच्या कालािील हस्त्रयाि जे िोटे होिाि िे होण्याचा याि 
संिर् नसिो. ही शस्त्रहक्रया जर गिाशयाचे अधःपिन प्रथम ककर्ा हद्विीय श्रेिीचे असल्यास, चागंली 
उपयोगी पडिे, पि जरी संपभिव गिाशयभं्रश असला िरीही या पद्धिीने चागंली द रुस्िी करिा येिे. 

 
मेयो-र्ाडव शस्त्रहक्रया ही फक्ि आिवर्हनर्ृहत्त झालेल्या हस्त्रयािं ककर्ा त्या स माराच्या हस्त्रयािंच 

करिा येिे. याि केलेल्या डागड जीची सफलिा ही ग्रीर्ा पहरस्िर ककर्ा गिाशय-हत्रक बंधाच्या शस्क्िर्र 
अर्लंबभन असिे. कारि याच जालाचंा योनीच्या घ मटाचे अधःपिन (vault prolapse) होर्भ नये म्हिभन 
ऊिकाचा टेकार्ा म्हिभन उपयोग होिो. मेयो-र्ाडव शस्त्रहक्रयेचा महत्र्ाचा फायदा म्हिजे ग्रीर्ा ककर्ा 
गिाशयाचे शरीर याचं्या आर्मसनोम्याची शक्यिा अहजबाि टळिे. पि शस्त्रहक्रयेनंिर परि योनीच्या 
घ मटाच्या अधःपिनाची शक्यिा मात्र असिे. योनीच्या घ मटाच्या अधःपिनाचा सिंर् हा शस्त्रहक्रयेच्या 
कौशल्याहशर्ाय गिाशय-हत्रक बंध र् परागिाशयग्रीर्ा ऊिक (paracervical tissue) याचं्या शस्क्िर्रही 
अर्लंबभन असिो. िे जर शस्क्िशाली असिील, िर टेकार्ाही चागंला शस्क्िशाली असिो. जर िे बारीक, 
शस्क्िहीन असिील, िर त्या डगाड जीचा उपयोग न होिा, योनीच्या घ मटाचा अधःपाि होिो. फार रृ्द्ध 
हस्त्रयािं हे बधं फार पािळ असिाि, पि मेयोर्ाडव शस्त्रहक्रयेनंिर योनीच्या घ मटाचे अधःपिन, हे कहटिल 
र्र उचलभन र् मोठ्या प्रमािार्र मभलाधार–योनीहिहत्तसीर्न शस्त्रहक्रयेने योनीचे के्षत्र कमी करून टाकिा 
येिे. 

 
र्ॉटकीन शस्त्रहक्रया फारच क्वहचि र्ळेा केली जािे, कारि या शस्त्रहक्रयेला फार मयादा पडिाि. 

जॉन हॉपहकने-रु्िालयाचे टी कलडे र् त्याचे सहकारी याचं्या दृष्टीने बस्स्िपाि र् गिाशयाचे अधःपिन या 
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कहरिा ही शस्त्रहक्रया फार उपयोगी पडिे. ही शस्त्रहक्रया जर परि गिारपि येिार नसेल िरच उपयोगाि 
आिार्ी र् िीही जर गिाशयाच्या अधःिनाबरोबर फार मोठ्या प्रमािाि बस्स्िपाि असेल, िरच ही 
शस्त्रहक्रया करार्ी. िेव्हा ही शस्त्रहक्रया िरूि रो्यािं उपयोगी नाही, िर आिवर्हनर्हृत्त झालेल्या रो्यािं 
उपयोगी आहे. जर या शस्त्रहक्रयेचा उपयोग िरूि हस्त्रयािं करार्याचा असेल िर त्याच र्ळेी स्त्रीचे 
र्धं्याकंरि करार्यास पाहहजे. शस्त्रहक्रयेनंिर िरूि हस्त्रयािं मासंाब वद (myoma), गं्रहथस्नायभब िंदिा, र् र् 
अकायवकारी रक्िस्त्रार् होण्याची िीिी असिे. योनीच्या प रोिागास गिाशय हशर्भन टाकल्यास काहीर्ळेा 
द ःसंिोग (dyspareunia) होिो. जर ग्रीर्ा फार लाबं असेल, िर गिाशयाला जखडण्यापभर्ी िी कापभन 
टाकार्यास पाहहजे. र्यस्क हस्त्रयािं जर फार मोठ्या प्रमािाि बस्स्िपाि असभन, फार लहान, कृश असा 
गिांश असेल िर शस्त्रहक्रया करिा येि नाही. कारि या लहान गिाशयाचा टेकार्ा म्हिभन चागंला उपयोग 
होि नाही. त्याच प्रमािे प ढे गिाशयाच्या शहरराचा कार्मसनोमा होण्याचा संिर् असिो हे ही ध्यानाि 
ठेर्ार्यास पाहहजे. 

 
ले फोटश शस्त्र णक्रया : स रर्ािीला िरी, ज्या हस्त्रया मोठ्या शस्त्रहक्रयेचा िाि सहन करू शकि 

नाहीि अशा फार र्यस्क र् द बवल हस्त्रयाकंहरिा म्हिभन ही शस्त्रहक्रया हनमाि करण्याि आली. या 
शस्त्रहक्रयेने, गिाशय, बस्स्ि र् आंिडी खाली येऊ नयेि म्हिभन जो टेकार्ा हनमाि केला जािो िो योनीची 
पाठीमागील र् प ढील किि याचंा काही िाग कापभन मग एकमेकाजंर्ळ आल्याम ळे जी िंि मयिा हनमाि होिे 
त्याम ळें  होय. जर ग्रीर्ा रृ्हद्ध पार्लेली, फाटलेली ककर्ा लाबंोडी झालेली असेल, िर मात्र ही शस्त्रहक्रया 
करू नये. गिाशयाचे शरीर हे लहान र् कृश असार्यास पाहहजे जर गिाशय स्थभल असेल, िर गिाशयाच्या 
शहरराचा कार्मसनोमा ककर्ा रृ्द्धापकाळचा गिाशयस्थ पभ संचय (senile pyometra) हे ध्यानाि ठेर्ार्यास 
पाहहजे. जर ग्रीर्ा मागािभन घािेरडा स्त्रार् येि असेल िर गिाशयस्थ प संच नाही हे ठरर्ार्या पाहहजे. 

 
गोफि शस्त्रणक्रया (sling operations) : क माहरकािंील गिाशययोहन अधवःपिन ककर्ा एक मभल 

झाल्यानंिर झालेल्या अधःपिना कहरिा कोित्या प्रकारची शस्त्रहक्रया करार्ी हा मोठा प्रश्न पडिो. अशा 
रो्याि गिाशय-हत्रक बंधाि जािज अशक्ििा असिे. म ंबईचे डॉ. हशरोडकर र् डॉ. प रंदरे यानंी ज्या 
उदरार्रुन करार्याच्या दोन शस्त्रहक्रया योहजल्या. त्याि जािज अशक्ि गिाशय-हत्रक बधंाच्या ऐर्जी 
प्रार्रिीची गोंफि (fascial sling) र्ापरिाि. 

 
डॉ. हशरोडकर उरू प्रार्रिीची पट टी र्ापरिाि. त्या पट टीचा मध्य ग्रीर्चे्या प ढच्या िागाला 

हशर्भन टाकिाि र् दोन्ही टोके कमरेचा ५ र्ा मिका हत्रकास्स्थचा पहहला मिका यामधील कभ चेच्या 
चकिीला –अंिराकशरेुका मंडल– (intervertelbral disc) हशर्भन टाकिाि. अशा प्रकारे ग्रीर्ा र्रच्या 
पाठीमागच्या बाजभस खेंचली जािे. 

 
डॉ. प रंदरे, उदर उघडल्यानंिर, उदर स्नायभंच्या अग्र आर्रिाच्यर् (anterior rectus sheath) 

खालच्या िागापासभन दोन पट्ट्या काढिाि. त्यािील प्रत्येक, अभ्यिंर उदर र्लयािभन (internal 
abdomnal ring) काढभन प ढे िी उदरािंर्षे्टना बाहेरून ग्रीर्चे्या प ढे आिभन, त्याहठकािी बाधंभन टाकिाि. 

 
या दोन्ही शस्त्रहक्रया, जी नेहमी योनीिभन केली जािारी रूढ शस्त्रहक्रया हिची जागा घेऊ शकि 

नाहीि. िेव्हा या दोन्ही शस्त्रहक्रया केव्हा करार्याच्या त्या मयादा ठरर्ार्यास पाहहजेि. या शस्त्रहक्रया 
क माहरकािंील गिाशयाच्या अधःपिनाकहरिा उत्कृष्ट होि जर बह प्रसर्ा हस्त्रयािं करार्याच्या असिील िर 
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अशाि (१) ग्रीर्ा फाटलेली ककर्ा रृ्हद्ध पार्लेली असिा कामा नये. (२) ग्रीर्ा िीन इचंापेक्षा लाबंीचीं 
असिा कामा नये. 

 
जर फार मोठ्या प्रमािाि बस्स्िपाि असेल, िर योनीमधभन शस्त्रहक्रयेने िो प्रथम द रुस्ि करार्यास 

पाहहजे, र् यार्ळेी ग्रीर्ा पहरस्िर र् गिाशय-हत्रक बंधाची स्स्थिी कशी आहे िे पहार् ेजर हे बंध हनबवल र् 
पािळ असिील िरच गोफि शस्त्रहक्रयेला हाि घालार्ा. 

 
शस्त्रणक्रयेिी णनवड : एकाच प्रकारचे अधःपिन हनरहनराळ्या पद्धिीनी बरे करिा येि नसल्याम ळे, 

एकाद्या हर्हशष्ट रो्याि कोित्या प्रकारची शस्त्रहक्रया जास्ि फायदेशीर हे त्याचे र्य, ग्रीर्चेी स्स्थिी, र् 
गिाशयाची कायवकारी स्स्थिी यार्र अर्लंबभन राहील. आिवर्हनरृ्हत्त व्हार्याच्या स मारच्या रो्याि ककर्ा 
आिवर्हनर्ृहत्त झालेल्या रो्यािं, गिाशय हशल्लक ठेर्ण्याचे मोठे महत्र् नसिे, त्याम ळे टेकार्ा देिारी ककर्ा 
द रुस्िी करिा करण्याि येिारी, शल्यहचहकत्सकाच्या पसंिीची र् ज्याप्रमािे आधार असिील त्याप्रमािे 
हनर्डार्ी. पि िरूि हस्त्रयािं मात्र कोििी शस्त्रहक्रया करार्ी याबद्दल शस्त्रहचहकत्सकाला मोठा प्रश्न पडिो, 
कारि अशा हस्त्रयािं ज्या शस्त्रहक्रयेम ळे गिाशय पाठीमागे ठेर्िा येईल अशी शस्त्रहक्रया उपयोगाि आिार्ी 
लागिे. असे असेल की रोगी िरूि स्त्री असभन हिला प ष्ट्कळ म लें  असिील र् आिखी म लें  होण्याची इच्छा 
नसेल, िर प्रथम योनीिभनर्धं्धीकरि करून मग द रुस्िी करार्ी. पि गिाशय काढभन टाकभ  नये. जर 
गिाशय ग्रीर्ा फार लाबं झाली असेल, ककर्ा फाटली असेल, र् जर या िरूि स्त्रीला आिखी म लें  व्हार्ी 
अशी इच्छा असेल, िर मग मात्र मोठा प्रश्न पडिो. कशाही पहरस्स्थिीि, लाबं झालेली ककर्ा फाटलेला 
ग्रीर्चेा िाग कापभन टाकल्याहशर्ाय यो्य अशी द रुस्िी करिा येि नाही अशा रो्यािं मनेॅचेस्टर शस्त्रहक्रया 
करिे उहचि. काहीर्ळेा अधःपिनाि अत्यािा ककर्ा अहनयहमि रक्िस्त्रार् उपद्रर् म्हिभन असिाि. जर रोगी 
बह प्रसर्ा असभन चाळीशीच्या स माराची असल्यास गिाशय काढभन टाकार्यास हरकि नाही, र् मग मेयो-
र्ाडव प्रकारची द रुस्िी करार्ी. पि िरूि रो्याि गिाशय ठेर्ार्ा ककर्ा काढभन टाकार्ा याचा हनिवय घेिे 
मोठे कठीि जािे. 

 
अधःपतनासह कणटस्थ अबुशद : काही र्ळेा गिाशय फार प्रमािाि रृ्हद्ध पार्लेला असिो ककर्ा 

बीजकोशाची मोठी सद्रर् गं्रथी (ovarian cyst) असिे, र् अशा र्ळेी कहटस्थ अब वद र् गिाशयाचे अधःपिन 
या दोहोंना एकाच र्ळेी िोंड द्यार् ेलागिे 

 
प्रथम बीजकोशाची मोठी सद्रर्गं्रथी उदरार्रून शस्त्रहक्रया करून काढभन टाकार्यास पाहहजे. 

कारि या गं्रथीम ळे उदरस्थ दाब र्ाढभन गिाशयाचे अधःपिन असेल त्याच्यापेक्षा ज्यास्ि होिे आहि त्याम ळे 
प्रथम कहटस्थ अब वद काढभन टाकल्यार्रच अधःपिना कहरिा कोििी शस्त्रहक्रया करार्याची िे ठरहर्िा येिे. 
जर रो्याची स्स्थिी अन कभ ल असेल िर उदरार्रून केलेल्या शस्त्रहक्रयेच्या र्ळेीच अधःपिनही द रुस्ि 
करार् ेककर्ा प ढे केव्हा िरी करार्.े 

 
जर गिाशय िािंर्मासंाब वदाम ळे ककर्ा गं्रहथस्नायभब िंदिेम ळे फार मोठा झाला असेल, िर उदरगिच 

गिाशयोच्छेदन (abdominal hysterectomy) करार्यास पाहहजे, पि जर गिाशय दोन महहन्याचं्या 
गरोदरपिापेक्षा मोठा नसेल िर िो योनीिभन शस्त्रहक्रया करून काढभन टाकिा येिो. जरी गिाशयोच्छेदन 
शस्त्रहक्रया उदरार्रून करिे जरूर असले िरी गिाशयाच्या अधःपिन द रुस्िीकरिा उदर र् योनी या 
दोन्ही मागे शस्त्रहक्रया केली िरी चालिे. उदर उघडण्यापभर्ी प्रथम अग्र योहनहिहत्तसीर्न (anterior col 
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porrhappy) प्रमािे. योनीचे झोल (Vagal flaps) ियार करार्.े नंिर उदरार्रून गिाशयोच्छेदन करार् े
पि रंूद बधंाच्या ख ंटानंा बाधंलेली बधंने (ligatures) लाबं ठेर्िाि र् कहटस्थ उदरार्रि बंद करण्यापभर्ी 
िी बधंनें उदरार्रिा बाहेरून योनीि खेंचभन घेिाि. उदरार्रील शस्त्रहक्रया पभिव केल्यार्र, उदरबंद करिाि 
र् मग रंूद बंधाचे ख ंट योनीि खेंचभन घेऊन त्याचंा, मेयो-र्ाडव शस्त्रहक्रयेप्रमािे टेकाव्या कहरिा उपयोग 
करिाि. 

 
भार असांयणत 

(Stress Incontinence.) 
 
जेव्हा खोकण्याम ळे, कशकण्याम ळे ककर्ा हसण्याम ळे उदरस्थदाब र्ाढभन मभत्रप्रसेकामधभन 

अनैस्च्छकपिे थोडे मभत्र बाहेर पडिे, त्याला “दाब असंयहि” म्हििाि. 
 
दाब असंयिीि बाहेर पडिारे मभत्र हे नेहमीच सहर्रामी आहि आकस्स्मकपिे पडिे. दाब असंयिीि 

होिारे अनैस्च्छक मभत्र हे एकाएकी उदर दाबामभळे अंिःबस्स्िदाब र्ाढल्याम ळे होिे. िे कधीच मभत्र हनस्सारक 
स्नायभंच्या आक ं चनाम ळे (detrusor contraction) नसिे. अहर्कृि आहि िार असंयिीच्या हस्त्रयािं एकाच 
र्ळेी घेिलेल्या अंिःबस्स्ि आहि अंिःमभत्रप्रसेक दाबाच्या अभ्यासार्रून र्रील हनष्ट्कषव काढला गेला आहे. 

 
दाब असंयिीची हक्रया कशी होिे हे जािभन घेण्याकरिा, शरीररचना आहि शरीरहक्रया हर्ज्ञान याचें 

हर्हशष्ट मभलिभि स्र्रूप जािभन घेिे महत्र्ाचे आहे 
 
मूि णनस्सारक स्नायू (The Detrusor Muscle) : मभत्रहनस्सारक स्नायभ हा अंिर र्लयन (intert 

wining) अनैस्च्छक स्नायभिंिभनी बनलेला आहे. हे स्नायभिंिभ दोन स्िराि असिाि, आंिील र्ि वलाकार र् 
बाहेरचे उिे, आहि िे आपली रचना मभत्रप्रसेक-बस्स्ि संधीचे हठकािीही र् बाहेरचे उिे, आहि न बदलिा 
मभत्रप्रसेकाच्या टोंकापयिंि याच स्स्थिीि जािाि (आकृहि ५७:). 

 

  
आकृणत ५७ : बाह्य अन दैध्यव मभत्रहनस्सारक स्नायभ. आकृणत ५८ : घोड्याच्या नालाच्या आकाराची अग्र 

आहि पि गोफिी 
 
जेफकोट (१९५२) आहि इिर यानंी हनरहनराळ्या र्याि मतृ्यभ पार्लेल्या रो्याचें व्यर्च्छेदन 

करून (dissection) असे दाखर्भन हदले की बस्स्ि कििीचे आिील र्ि वलाकार, र् बाह्य उिा स्नायभ स्िर प ढे 
मभत्रप्रसेकािही चालभ  राहािाि, परंि  त्याचें स्थान मात्र बदलभनउलटे होिे. त्याम ळे मभत्रप्रसेकाि मात्र उभ्या 
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स्नायभ स्िराच्या बाहेर र्ि वलाकार स्नायभंचा स्िर असिो. ही स्नायभंची नर्ी रचना मभत्रप्रसेकबस्स्ि सहंधस्थानी 
होि आहि याम ळे एक प ढचे र् एक पाठीमागचे बाजभस अशा दोन घोड्याच्या नालाच्या आकाराचा गोफिी 
ियार होिाि (आकृहि ५८) 

 
बस्िीच्या मभत्रहनस्सारक स्नायभं बरोबर अन्योन्यपिे कायवकरून, या गोफिी समाक ं चक हक्रया 

(sphincteric action) करिाि. जेव्हा मभत्रहनस्सारक स्नायभ हशथील होिाि, िेव्हा या आक ं चन पार्िाि, 
आहि जेव्हा मभत्रहनस्सारक स्नायभ आक ं चन पार्िाि िेव्हा या हशहथल होिाि. गेल्या दहा र्षािील सभक्ष्म 
शरीररचना अभ्यासार्रून (microanatomic studies) असे हदसभन येिे की मभत्रप्रसेक बस्स्ि संधीचे 
हठकािी कोििाही र्ि वलाकृहि समाक ं चक स्नायभ नसिो. 

 
लाहपडेस आहि इिर (१९६०) यानंी असे अन मान काढले की मभत्रप्रसेक आखभड झाल्यास िो 

असमथव होिो आहि मभत्र असयंिीला (urinary in continence) मभत्रप्रसेकाची लाबंी ही अहि महत्र्ाची आहे. 
िथाहप त्याचं्याअभ्यासाि धाि मय-महि साखंळी मभत्रप्रसेक-बस्स्ि हचत्रिाने (Urethro-cystography) असे 
दाखर्भन हदले की मभत्रप्रसेकाि अधव-दृढ कॅथेटर असल्याहशर्ाय मभत्र प्रसेक अख ड होि नाही आहि त्याम ळे 
लघ करि हे हशल्प-िर्थय (artifact) होिे. 

 
श्रोहि पटलाच्या ऐस्च्छक स्नायभमधील शरीररचनात्मक संबंध (anatomical relationship) हे 

योनीच्या अग्र कििीर्ाटे अप्रत्यक्ष असे असिाि. जघनास्थीपासभन हनघिाऱ्या उन्नमनी स्नायभच्या हनम्न कडा 
मभत्रप्रसेकाच्या बाजभने जाऊन योनीच्या पाश्वव पहरखेमध्ये (lateral sulci) हशरिाि. ग दउन्नमनी स्नायभच्या 
आक ं चनाम ळे अग्र योहनकिि र्रचे र् प ढचे बाजभस उचलली जािे आहि त्याबरोबर मभत्रप्रसेकही र्र उचलला 
जािो. 

 
अणवकृत मूििािे शरीरणक्रया णवज्ञान (Physiology of Normal Micturition) : अहर्कृि 

बस्िीमधील मभत्राचे प्रमाि जरी २०० िे ३०० हम. हलटर एर्ढे र्ाढले, िरी बस्िीमधील हर्श्राहंिदाब 
(resting pressure) हा १० सें. हम. पाण्याच्या पेक्षा ज्यास्ि र्ाढि नाही. यार्ळेी मभत्र करण्याची इच्छा होिे. 
पि जर ही इच्छा दाबली, िर अंिःबस्स्ि दाब १० सें. हम. पाण्याच्या पेक्षा हर्शषे ज्यास्ि न र्ाढिा 
मभत्रहनस्सारक स्नायभ आिखी िािला जाऊन बस्िीि आिखी मभत्र साठहर्ले जािे. जेव्हा बस्िीच्या 
धाहरिेची सीमा गाठंली जािे िेव्हा दाब आस्िे आस्िे २० सें. हम. पाण्याच्या एर्ढा र्ाढिो. जरी बस्स्ि हिच्या 
पभिव धाहरिे एर्ढी िरली आहि मभत्र करण्याची जरी िीव्र इच्छा झाली, िरी मभत्रहनस्सारक स्नाय िं स्र्िः 
आक ं चनशीलिेचा (spontaneous contractility) कोििाच प रार्ा हदसभन येि नाही. चागंल्या प्रकारे 
मभत्रसंयम असलेल्या हस्त्रयािं, उदर ग हा, बस्स्ि आहि मभत्रप्रसेकाचा र्रचा दोन िृिीयाशं िाग यािंील दाब 
जर्ळ जर्ळ सारखाच असल्याचे दाखर्भन हदले गेले आहे. हर्श्रािंी काली मभत्रप्रसेकािील उच्चिम दाब हा 
बस्स्िमभत्रप्रसेक संधीपासभन १·५ सें. हम. अिंरार्र असिो आहि चागंला संयम असलेल्या हस्त्रयांि, 
मभत्रप्रसेकाच्या र्रच्या दोनिृिीयाशं िागािील दाब (हा िाग अनैस्च्छक स्नायभनंी र्हेष्टलेला असिो) हा 
अंिःबस्स्ि दाब एर्ढा ककर्ा त्यापेक्षा थोडा ज्यास्ि असिो. 

 
मभत्रिाचे र्ळेी मभत्रहनस्सारक स्नायभ आक ं चन पार्िो. त्याम ळे अंिःबस्स्िदाब हा ३० िे ५० सें. हम. 

पाण्याचा एर्ढा र्ाढिो, आहि िो दाब, बस्स्ि जर्ळ जर्ळ पभिवपिे हरकामी होईपयिंि राखला जािो. 
अंिःबस्स्िदाब हा उदर स्नायभंच्या ऐस्च्छक आक ं चनाम ळे आिखी ५० िे १०० सें. हम. पाण्याच्या एर्ढा 
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र्ाढिो. मभत्रप्रसेक-बस्स्ि सधंी हठकािची अनैस्च्छक स्नायभ गोफि आहि मभत्रप्रसेकाचा र्रचा दोन िृिीयाशं 
िाग हशहथल होिो. त्याम ळे मत्रप्रसेकािंील दाब कमी होऊन मत्रप्रसेक र्रपासभन खालपयिंि 
नरसाळ्यासारखा होिो. मभत्रप्रसेकािील मभत्र होण्याचे थाबंण्यार्ळेचा दाब हा अंिःबस्स्ि दाब एर्ढा ककर्ा 
त्याचे पेक्षा ज्यास्ि असिो. त्याम ळे मभत्रप्रसेकाच्या र्रच्या दोन िृिीयशा ंिागािील मभत्र परि बस्िीि जािे. 
मभत्रप्रसेकाच्या खालच्या एक िृिीयाशं िागािील मभत्र, मभत्रप्रसेकाच्या या िागा िोर्िी असिाऱ्या योनीकलग 
प्रहर्मषका (ichiocavenosus) आहि हशश्नकंद प्रहर्मषका (bubocavernosus) स्नायभंच्या ऐस्च्छक 
स्नायभिंिभच्या आक ं चनाम ळे मभत्रप्रसेकाच्या बाह्य म खािभन बाहेर पडिे. 

 
बस्स्ि आहि मभत्रप्रसेक याचंा हनरहनराळी िंते्र र्ापरून क्ष-हकरिानंी अभ्यास केला गेला आहे. 

जेफकोट आहि रॉबटवसे (१९५२) यानंी आपल्या अभ्यासा करिा द्रर्रूप क्ष-हकरि हर्रोधी माध्यम मृद  रबर 
कॅथेटरमध्ये िरून त्याचा उपयोग केला. हॉजहकन्सन (१९५३) याने मभत्रप्रसेक-बस्स्ि संबधंाच्या अभ्यासा 
करिा धाि मय महि साखंळीचा उपयोग केला. दोन्ही पद्धिीचे हनष्ट्कषव जर्ळजर्ळ सारखे होिे. पाश्वव 
बस्स्िमभत्रप्रसेक दशवनाि (lateral cystourethrography) पभिव िरलेलल्या अहर्कृि बस्स्िचा िळ, हा 
जघनसधंानकाची खालची कड आहि पाचंर्ा हत्रक कशरेूक यानंा जोडिाऱ्या रेषेशी समािंर आहि थोडा 
र्र असिो. मभत्रप्रसेक सरळ असभन त्याचा बस्स्ि िळाशी कलिा “T” संहध होिो आहि स्पष्ट, असे अग्र र् पि 
मभत्रप्रसेक-बस्स्ि कोन होिाि. िीव्र प्रर्हि प्रयत्नानंीही (bearing down effort) ही शरीररचना फारशी 
बदलि नाही, आहि मभत्रप्रसेक हरिाच राहािो. जेफकोट आहि रॉबटवसे म्हििाि की पि मभत्रप्रसेक-बस्स्ि 
कोिाचे अस्स्ित्र् हे बस्स्िच्या अहर्कृि समाक ं चक हनयंत्रिाचे (normal sphincter control) द्योिक आहे, 
आहि िो िथाकहथि आंिर समाक ं चक स्नायभच्या सक्षमिेचा प रार्ा होय. मभत्रिाि पि मभत्रप्रसेक-बस्स्ि 
कोि नाहहसा होिो, आहि र्रचा मभत्रसेक, बस्स्िच्या हत्रकोिाच्या (trigone of the bladder) रेषेि येिो. 
हॉजहकन्सनचे म्हििे असे की मभत्रप्रसेकबस्स्ि सधंीच्या पािळीच्या खाली; बस्िीचे पाठीमागच्या आहि 
खालच्या बाजभस घषवि होिे, त्याम ळे सापेक्ष न्यभन पि कोि (acute posterior angle) हनमाि होिो र् मग 
आंिर मभत्रद्वार हे (internal urinary meatus) अहधकिम जलस्थहैिक िाराच्या (hydrostatic stress) 
प्रत्यक्ष बलापासभन दभर असिे. 

 
भार असांयणत बस्स्त मूिप्रसेक सांबांध (Vesico urethral Relationship instressincontinence) : 

िार असंयहि, हशर्ाय िीव्र प्रकारच्या गिाशय-बस्स्ि अधःपिन ककर्ा बस्स्िपाि होिो. याला लाक्षहिक 
प रार्ा आहे. याचे कारि असे की बस्स्ि र् मभत्रप्रसेक एकत्रच खाली उिरिाि आहि त्याम ळे त्याचं्या 
एकमेकाबंरोबरील संबधंाि हबघाड होि नाही. िीव्र प्रमािािील अर्रोहिािही (severe degree of 
descent) पि मभत्रप्रसेक–बस्स्िकोन चागंल्या स्स्थिीि असिो. िार असंयिीि, जर्ळजर्ळ ८० टके्क 
रो्यािं हदसभन येिारा फार रै्हशष्ट्ट्यपभिव शरीररचनात्मक बदल म्हिजे पि मभत्रप्रसेकबस्स्ि कोन नाहीसा 
होिे आहि त्याम ळे मभत्रप्रसेक बस्स्िहत्र कोि एका रेषेि येिाि. मभत्रप्रसेकबस्स्ि सधंी िाग नरसाळ्या सारखा 
होिे हे सामान्यिः पि मभत्रप्रसेक-बस्स्ि कोि नाहीसा होण्याम ळे होिे. 

 
प्रकार : १ प्रसर्ोत्तर, २ शल्यहचहकत्सोत्तर, र् ३ जािज 
 
१ प्रसवोत्तर (Post-partum) : जरी दाब असंयहि होण्यास प्रसभिीि होिारी इजा हे एक महत्र्ाचे 

कारि असले िरी िी, प्रत्येक गिाशय-योनी अधःपिनाच्या रो्यािं होिेच असे नाही. हा दाब, अगदी 
असंयहि, थोडा बस्स्िपाि असिाऱ्या स्त्रीि हदसभन येईल, िर फार प्रमािाि असिाऱ्या गिाशययोहन 
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अधःपिनाच्या स्त्रीि बस्स्िर्रील सयंम कायम असिो. जो पयिंि बस्स्ि र् मभत्रप्रसेक एकदमच एकत्र खाली 
उिरिाि र् त्याचं्यािील शरीररचनेच्या संबधंाि फरक होि नाही, िो पयिंि, जरी बस्स्ि, मभत्रप्रसेकबस्स्ि 
संधी आहि मभत्रप्रसेकाचा र्रचा िाग याचें अधःपिन झाले िरी दाब असंयहि होि नाही 

 
प्रसभिीच्या द सऱ्या अर्स्थेि बस्स्ििळ र् मभत्रप्रसेक प ढच्या बाजभस ढकलले गेल्याम ळे िािले 

जािाि. मभत्रप्रसेक-बस्स्ि संधीच्या हठकािी असिाऱ्या स्नायभनंा इजा पोहोचल्यास दाब असयंहि होिे 
याम ळे, बस्स्ि हरिी राहील अशी काळजी घ्यार्यास पाहहजे, आहि प्रसभिीची हद्विीयार्स्था फार काल राहभ 
नये म्हिभन र्ळेीच िगच्छेदन (episiotomy) आहि संदेश (forceps) लार्ार्.े 

 
२ शल्वय णिणकत्सोत्तर (Post-operative) : प ष्ट्कळर्ळेा, अधः पिना करिा केलेल्या योहनगि 

प्लॅस्स्टक शस्त्रहक्रयेनंिर दाब असंयहि होिे. कारि अशा प्रकारच्या शस्त्रहक्रयेि, मभत्रप्रसेक र् बस्स्ििल हे 
त्याचं्या पाश्वव जोडिीपासभन (lateral attachments) फार अलग केले जािाि र् त्याम ळे मभत्रप्रसेक-बस्स्ि 
िाग दबला जािो. याकहरिा, केलेल्या प्रत्येक योनीगि प्लॅस्स्टक शस्त्रहक्रयेि दोन्ही बाजभकडील 
पराम त्रप्रसेक ऊिक (paraurethral tissues), केली शस्त्रहक्रयेप्रमािे मध्यरेषेि खंहडि र्ा गादी टाकें 
घालभन एकमेकानंा हशर्भन मभत्रप्रसेक आहि मभत्रप्रसेक-बस्स्ि िाग र्र उचलार्.े 

 
३ जातज : जािज िार असयंहि ही मभत्रहनस्सारक स्नायभचं्या आक ं चन लहरीम ळे (due to waves 

of deternsor contraction) होय आहि ही उपर्मजि मार असंयहिहि हनमाि करिाऱ्या हक्रये पेक्षा पभिवपिे 
हनराळी अशी शरीरहक्रयात्मक हक्रया होय. 

 
िार हस्स्िमेहाच्या रो्यािं, त्याि गिाशय-योहन अधःिपन असो र्ा नसो, क्ष-हकरि अभ्यासाि 

एक साित्याने हदसभन आलेली महत्र्ाची गोष्ट म्हिजे पि मभत्रप्रसेक-बस्स्ि कोनाचा नाश, त्याम ळे हर्श्रािंी 
कालीही मभत्रप्रसेक आहि बस्स्ि हत्रकोि (trigone) एका रसळ रेषेि असिाि. ही स्स्थहि जशी अहर्कृि 
व्यस्क्िि मभत्रिाच्या र्ळेी असिे, िशी होय. 

 
िार असंयहि ही प ष्ट्कळर्ळेा च कीने “पे्ररिाजन्य” असंयहि (urgencontinence) म्हिभन समजली 

जािे, परंि  “पे्ररिाजन्य” असंयहि ही बस्स्िच्या क्षोभ्यिेम ळे (irritability) होिे. याि बस्िीि काही थोडे 
औंस मभत्र असिाना मभत्रकरण्याची इच्छा होिे आहि जर िाबडिोब मभत्र केले नाही िर बस्स्ि अनैस्च्छकिेने 
मभत्र बाहेर टाकिे. मभत्र परीके्षने आहि बस्स्िदशनाने (by cystoscopy) क्षोभ्यिेचे कारि शोधले पाहहजे. 
लाक्षहिकदृष्ट्ट्या दोहो मध्ये फरक दाखहर्िा येिो. िार असंयहिि जर स्त्रीने जोर केला ककर्ा िी खोकली 
िरच मभत्र बाहेर पडिे. पे्ररिाजन्य असंयिीच्या रो्यािं बस्स्ि-मभत्रप्रसेक दशवनाने (cysourethrography) 
मभत्रप्रसेक-बस्स्ि कोि हा अहर्कृि असल्याचे हदसभन येिे. 

 
णनदान : दोन हनदान दशवक कसोट्या आहेि. त्याचेंम ळे दाब असयंिीचे हनदान नक्की ठरिे असे 

नव्हे िर शस्त्रहक्रयेने हकिी प्रमािाि फायदा होईल हेही समजभन येिे. 
 
योनी मूिप्रसेक उत्थापन कसोटी (Bonney’s Urethral Elevation Test) : याि प्रथम, बस्स्ि हरिी 

करिाि आहि नंिर त्याि २०० िे २५० सी सी आस्र ि जल (distilled water) िरिाि. नंिर रो्याला 
खोकार्यास सागंभन मभत्र बाहेर येिे का िे पहािाि. योनीच्या प रोिागाचे हठकािी मभत्रप्रसेकाच्या दोन्ही 



 

 

अनुक्रमणिका 

बाजभस अशाप्रकारे दोन बोटे घालिाि की बस्स्ि र्र उचलली जाईल. नंिर रो्याला खोकार्यास सागंार्.े 
जरमभत्र बाहेर आले िर िार असंयिीचे हनदान नक्की होिे. 

 
माशशल-माट टी-क्रान् ज कसोटी (Marshall-Marchetti-Kranz Test) : बस्स्िि २५० सी.सी. 

सलाइन िरल्यार्र रो्याला हनजर्भन र् उिा करून खोकार्यास र् जोर करार्यास सागंार्,े र् मभत्रार्र 
िाबा आहे ककर्ा नाही हे िे पहार्.े सामान्यिः ज्या हठकािी दोन मभत्रर्ाहकामंधील किा (interurteric 
ridge) असिो असे समजिो, त्या स्थानी योनीच्या प रोिागाि नोव्होकेनचे इजेंक्शन द्यार्,े र् २५० सी.सी. 
पयिंि बस्स्ि िरार्ी. योनीच्या प रोिागाि इंजेक्शन हदलेल्या हठकािी अहॅलस हचमटा लार्भन िो र्रच्या र् 
प ढच्या बाजभस ढकलभन घट ट धरून ठेर्ार्ा र् र्र साहंगिल्याप्रमािे मभत्रार्र िाबा आहे ककर्ा नाही िे पहार्.े 
जर असंयहि नसेल, िर शस्त्रहक्रयेने चागंला फायदा होईल असे समजार्.े 

 
णिणकत्सा : जर प्रसभिीनंिर थोड्याच हदर्साि िार असंयहि हदसभन आाली असेल िर अशा 

रो्यािंच िौहिक हचहकत्सा (physiotheray) फलदाइ ठरिे. पि जर रोगी प ष्ट्कळ हदर्साचंा असेल, िर 
शस्त्रहक्रयाच करिे श्रेयस्कर होय. प्रहिबधंक म्हिभन प्रसभिीनंिर थोड्याच हदर्सािं कहटिल व्यायाम 
(pelvic floor exercises) र् स्नायभना हर्द्य िेचेिर्िी (electrical stimulation) देिे स रू करार्.े 

 
शल्वयणिणकत्सा : िार असंयहि हा पि मभत्रप्रसेक-बस्स्ि कोि नाहहसा झाल्याम ळे होि असल्याम ळे, 

ज्या शस्त्रहक्रय म ळे हा कोन परि हनमाि करिा येिो िी शस्त्रहक्रया फलदायी ठरिे ज्या रो्याि बस्स्िपाि 
ककर्ा गिाशय-योहनपिन असिे, अशािं योनीिभन प्लॅस्स्टक शस्त्रहक्रया करून अधःपिन द रुस्ि करार्यास 
पाहहजे. पि प ष्ट्कळ र्ळेा अशा शस्त्रहक्रयेनेच िार असंयहि काही बरी होि नाही त्याम ळे हा पि मभत्रप्रसेक-
बस्स्ि कोन परि ियार करण्याकहरिा प रो योहनहमहत्तसीर्न शस्त्रहक्रयेि कोित्या िरी प्रकारचे फरक करिे 
जरूर असिे. हा कोन परि हनमाि करण्याकहरिा हनरहनराळ्या शस्त्रहक्रया योहजल्या जािाि माशवल-
माचेंटटी-क्रानझ मभत्रप्रसेक बस्स्ि हशर्भन टाकण्याची शस्त्रहक्रया (urethrocystopexy), एस्ल्ड्रज र् हमहलन 
याचंी प्रार्रिी गोफि शस्त्रहक्रया (fascial sling). मात्र ज्या रो्यािं िार असंयहि कहरिा योनीिभन केलेल्या 
शस्त्रहक्रयेचा उपयोग होि नाही अशा रो्यािं उपयोगाि आिाव्या 

 
योणनगत शस्त्रणक्रया 

(vaginal Operations.) 
 
केली शस्त्रणक्रया : सर्व शस्त्रहक्रयेि ही जर्ळजर्ळ ज नी शस्त्रहक्रया होय. ही १९११ मध्ये र्र्मिली 

गेली. याि दोन्ही बाजभकडील मभत्रप्रसेक पहरस्िर ऊिक मध्यरेषेर्र आिभन रेशीम ककर्ा िागाच्या दोऱ्याने 
हशर्भन टाकिाि (शस्त्रहक्रयेचे बिवन प ढील प्रकरिाि हदले आहे.) 

 
पेसी (Pacey’s) शस्त्रहक्रयाः ही शस्त्रहक्रया १९४९ साली र्र्मिली. याि मभत्रप्रसेक-बस्स्ि सधंीला 

टेकार्ा देण्याकहरिा दोन्ही जधन–अन हत्रकास्नायभ मध्य रेषेर्र आिभन एकमेकानंा हशर्भन टाकिाि. 
 
लेिकािी शस्त्रणक्रया : (Author’s operation) :– यािं दोन्ही जधन अन हत्रका स्नायभपासभन 

पट्ट्या काढभन, त्या मभत्र–प्रसेकबस्स्ि सधंीच्या खाली एकत्र हशर्िाि. ही पद्धि पेसी पद्धिीपेक्षा ज्यास्ि 



 

 

अनुक्रमणिका 

चागंली, कारि जशाचे िसे स्नायभ एकमेकाजंर्ळ आिार्याचे म्हिजे फार िािाखाली आिार् ेलागिाि, 
पि जर पट्ट्या काढल्या िर िाि असि नाही. 

 
उदरगत शस्त्रणक्रया 

 
मूिप्रसेकबस्स्त उदराला णशविे (Urethrocystopexy) : या शस्त्रहक्रयेि परामभत्रप्रसेक ऊिक र् ब 

बस्स्िग्रीर्ा (neck of the bladder) ही िंि पास्स्थ र् उदरप्रार्रिी (abdominal fascia) याना हशर्िाि. 
काहीर्ळेा मभत्रप्रिेकबस्स्िसहंध इिका र्र उचलला जािो की रो्याला बस्स्ि पभिव हरकामी करिे कठीि 
जािे 

 
मभत्रप्रसेक गोफि शस्त्रहक्रया (urethral sling operation) सन १९४२ मध्ये एस्ल्ड्रज याने आपली 

गोफि शस्त्रहक्रया र्र्मिली र् १९७४ मध्ये हमहलन याने आपली पद्धि र्र्मिली. या शस्त्रहक्रयाचंी जरूरी फार 
मयाहदि आहे. या शस्त्रहक्रया,जर योनीिभन केलेल्या शस्त्रहक्रयेम ळेिार असंमहि बरी झाली नाही िर 
कराव्या. हमहलनची शस्त्रहक्रया करण्यास फार कठीि आहे र् शस्त्रहक्रयेि मभत्रप्रसेक ककर्ा बस्स्ि यानंा इजा 
पोहोचण्याची िीहि असिे. एस्ल्रड्रनची योनी र् उदर या दोन्ही र्ाटे केलेली शस्त्रहक्रया ही त्यामानाने 
ज्यास्ि स रहक्षि. कारि योनीिील शस्त्रहक्रयेनंिर प्रत्यक्ष बघभन गोफि हशर्िा येिे र् त्याम ळे मभत्रप्रसेक र्ा 
बस्स्ि यानंा ईजा पोहोचण्याचा संिर् फार कमी. त्याचप्रमािे जर बस्स्िपाि असेल िर प रो योहनहिहिसीर्न 
करण्यासही संधी हमळिे. शस्त्रहक्रयेनंिर काही रो्यािं मभत्रार्धारि (retention of urine) होिे, पि 
थोड्याच हदर्सािं बस्स्िर्र िाबा येिो. जर मभत्रप्रसेक र् बस्स्ि यानंा इजा झाल्यास प ढे मभत्रप्रसेक िगंदर र्ा 
बस्स्ि िगंदर होिे. मभत्रप्रसेकसडभन गेल्याचीही उदाहरिे आहेि. 

 
योनी घुमटािे अधःपतन 

(Vault Prolapse.) 
 
घ मटाच्या अधःपिनाि, योनीचा घ मट खाली येिो. हा घ मट योहनबाह्य िागापयिंि खाली उिरिो 

ककर्ा हे अधःपिन फार मोठ्या प्रमािाि असिे र् संपभिव योनीचे अिंर्िंिवन होिे. 
 
योनी घ मटाला, त्याच्या कटी कडील बाजभला िथाकहथि पाश्ववग्रीर्ा र् गिाशय हत्रक बधंाचे िंिभ 

जोडलेले असल्याम ळे िो जा्यार्र राहािो. त्याम ळे जर हे अशक्ि झाले, िर घ मटाचे अधःपिन होिे. 
 
हेतु : हे घ मटाचे अधःपिन (१) जािज (२) प्रसभहिनंिर, ककर्ा (३) योनीिभन र्ा उदरार्रून 

केलेल्या गिाशयोच्छेदनानंिर होिे. 
 
जातज : अधःपिन हे फार क्वहचि होिे र् िे क माहरकािं ककर्ा अप्रसर्ा हस्त्रयािं होिे. शस्त्रहक्रयेच्या 

र्ळेी गिाशय-हत्रक बधं नसल्याचे ककर्ा अगदी बारीक दोऱ्यासारखे असल्याचे समजभन येिे. हे बधं ड्लस 
कप्याचे पाश्वव आधारस्िंि असिाि. हे गिाशय-हत्रक बधं नसल्याम ळे कटीिळ उथळ होिो. सामान्यपिे 
कहट िळाचे मध्यिागी ड्लस कप्पा र् दोन्हींबाजभस पराउपग द खाि (pararectal fossae) असे िीन िाग 
असिाि. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रसूतीनांतर : जननेंहद्रयाचं्या अधःपिनाच्या इिर प्रकाराचं्या मानाने योनीच्या घ मटाचे अधःपिन 
हििक्या प्रमािाि हदसभन येि नाही. या हर्कृिीि योनीच्या िोरहिका नाहीशा होिाि र् योनीची लाबंी कमी 
होिे. पि जर गिाशयग्रीर्चेी लाबंी र्ाढली नसेल िर, योनीच्या िोरहिकाचं्या संदिाि ग्रीर्ा हिच्या 
नेहमीच्या स्थानीच असिे. याि हर्शषे प्रमािाि बस्स्िपाि र्ा उपग दपाि नसिो. जर हर्कृहि फार र्ाढलेली 
असेल िर योनीचे पभिवपिे अिंर्विवन होिे. 

 
शस्त्रणक्रया पि : उदरार्रून ककर्ा योनीिभन केलेल्या सपंभिव गिाशयोच्छेदनाच्या प्रत्येक रो्याि 

घ मटाचे पिन होण्याचा संिर् असिो. पि हा उपद्रर् हकिी प्रमािाि होिो, िे दोन गोष्टीर्र अर्लंबभन असिे 
१. शस्त्रहक्रयेकरिा र्ाटेल िो रोगी हनर्डिे (अ) दमा, हचरकारी कास, जलोदर अशा उदरस्थ दाब 
र्ाढर्िाऱ्या रो्यािं सपंिव गिाशयोच्छेदन करिे, (ब) जननेंहद्रयाचे अधःपिन असलेल्या रो्यािं सपंभिव 
गिाशयोच्छेदनाचे र्ळेीच अधःपिन दभर न केल्यास, गिाशयोच्छेदनाच्या शस्त्रहक्रयेनंिर घ मटाचे पिन 
होण्याचा संिर् असिो. २. सदोष शस्त्रहक्रया : गिाशय काढभन टाकल्यार्र जर गिाशय-हत्रकबधं ककर्ा 
पाश्वव बंध योनीच्या बाजभच्या कोनाना जोडभन योनीच्या घ मटाला आधार हदला नाही िर प ष्ट्कळर्ळेा घ मटचे 
पिन होिे. 

 
णिणकत्सा : प्रहिबधंक : प ष्ट्कळशा रो्यािं घ मटाचे अधःपिन हे गिाशयछेदनाच्या शस्त्रहक्रये नंिर 

होि असल्याम ळे याकहरिा यो्य रो्याचंी हनर्ड करार्यास पाहहजे र् शस्त्रहक्रयेि फार काळजी घेिली 
पाहहजे. या गोष्टी केल्यास याचे प्रमाि प ष्ट्कळ कमी होईल. हे फार महत्र्ाचे आहे. याम ळे िरुि हस्त्रयािं 
मोठा कठीि प्रश्न हनमाि होिो. कारि अशा हस्त्रयािं सिंोगाकहरिा योहनमागव परि हनमाि करिे जरूर 
असिे. र्यस्क हस्त्रयािं ली फोटव शस्त्रहक्रया करिे यो्य. िरूि हस्त्रयािं घ मट हनरहनराळ्या उदरार्रून 
केलेल्या शस्त्रहक्रयानंी र्र टागंिा येिो. घ मट र्र टागंण्याकहरिा रज्ज बंध हििकेसे यो्य नाहीि. याकहरिा 
उदराच्या सरळ स्नायभंच्या आर्रिापासभन दोन पट्ट्या काढभन त्या िो स्नायभ र् पाश्वीय उदरािंरर्षे्टन 
(parietal peritonium) यामधभन बाहेर काढाव्या. या पट्ट्याचंी टोके घ मटाच्या कोपऱ्याना हशर्िाि. 
त्याम ळे घ मट र्र खेंचभन धरला जािो. 

 
आांिपात 

(Enterocele.) 
 
ड्लस कप्पा हे नैसर्मगक र्ध्मव (hernia) म्हिभन मानले जािे. गिाशय-हत्रक बंध हे र्ध्मव म ख आहि 

अंधधानी (cul-de-sac) हा कोष. उलेनहथ आहि इिर (Uhlenhuth et al) (१९४८) याचं्या 
भ्रभोेिहर्ज्ञान, शरीर आहि ड्लस कप्यािील िफार्ि यािील संशोधनाने असे हदसभन आले की गिव आयभि 
(foetal life) उदरािंरर्षे्टन कप्पा (peritoneal pouch) हा प ष्ट्कळर्ळेा मलाधार कपडाच्या पािळीपयिंि 
खाली आलेला असिो आहि जसा गिव पभिव मासापंयिंि येिो, िशी कप्याच्या अग्र र् पि कििींचे हळभहळभ 
संयोजन होिे. या संयोजनाची (fusion) स रर्ाि प च्छक टोकापासभन (cauda extremity) होिे. 
हनरहनराळ्या व्यस्क्ििील ही संयोजनाची प्रहक्रया कमी अहधक असिे, त्याम ळे अहर्कृि संयोजनापासभन िो 
पभिव असयंोजना पयिंि सर्व प्रकार हदसभन येिाि. प्रौढािही प्रत्यगयोहन पटल (retrovaginal septum) हे 
द सरे हिसरे काही नसभन संयोहजि उदरािंरर्षे्टन प्रर्थव होय. 
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हेतु : १ जातज आांिपात (congenital Enterocole) : उदरािंरर्षे्टन कप्प्याचे (अधंधानी) 
असंयोजन हे क्वहचि रो्याि जन्मिःच स्पष्ट होिे आहि त्याच बरोबर संपभििं गिाशयभं्रनश (procidenti) 
असिो. अशा क्वहचि एकाद्या रो्याव्यहिहरक्ि िी खोल अंधधानी, आंत्र र्लयानंी फ गलेली नसेल िर 
प्रौढािही समजभन येि नाही. लाबं आंत्रयोजनी, व्यापकि आंत्रभ् रंश (generalised enteroptosis) ककर्ा 
अहि मेद रिा (adiposity) याचेंम ळे उभ्या स्स्थिीि आंत्र खालचे र् बाजभस ढकलले जाऊन कोष िरून जाई 
आहि मग लक्षिें हनमाि होिील. प्रसर् आघािाम ळे ही स्स्थिी आिखी र्ाढण्याचा सिंर् असिो. याना रीड 
याने (१९५१) नोंदन आंत्रपाि (pulsion enteroceles) असे नार् हदले. कारि याप्रकारचे र्ध्मव र्रून दाब 
आल्याम ळे होिे 

 
२ गभाशय-योनी अधःपतनासह असिारा आांिपात (Enterocele associated with utero 

vaginal prolapse) : या प्रकारच्या रो्यािं होिारे र्ध्मव हे गिाशय आहि योहन खाली आल्याम ळे कण्याच्या 
अग्रकििीला ओढ लागल्याम ळे होिे. यानंा कर्वि आंत्रपाि (traction enteroceles) असे नार् हदले आहे. 
(रीड १९५१) आहि याच प्रकारच्या आंत्रपािाचे रोगी ज्यास्ि प्रमािाि असिाि. 

 
३ गभा-योणन अधःपतनाकरता केलेल्वया दुरूस्तीनांतर होिारा आांििपात : हा एक महत्र्ाचा गट 

आहे. द रुस्िीच्या शस्त्रहक्रयेनंिर काही आठर्ड्याि पियोहन कििीि फ गोटी हदसिे. या शस्त्रहक्रयेपभर्ी ककर्ा 
शस्त्रहक्रयेि आंत्रपािाच्या अस्स्ित्र्ाचे हनदान न होिे हे त्याचे अधःस्थ कारि होय आहि िे द रुस्िीची सदोष 
पद्धिी याला लार्िा येईल. 

 
णनदान : आंत्रपाि आहि उपग दपाि याि फरक करिे महत्र्ाचे आहे. प ष्ट्कळर्ळेा दोन्ही एकाच 

र्ळेी असिाि. स्थभल आंत्रपािाि, आंत्रर्लयाचे अस्स्ित्र् हे िी र्र ढकलीि असिा जो ग डक ड असा ध्र्नी 
होिो (gurglling sound) त्यार्रून त्याचे हनदान करिा येिे. प ष्ट्कळशा रो्यािं जेव्हा कोष हरिा असिो, 
िेव्हा दोहोि फरक दाखहर्िे कठीि असिे. 

 
सोपी नैदाहनक रीि म्हिजे, योनीि योन्यार्के्षकयंत्र उलट्या हदशनेे घालिे. याि याचे पािे 

अग्रयोनी किि आहि गिाशयग्रीर्ा र्र उर्लिे. रो्याला जोर करार्यास साहंगिल्यास, जर आंत्रपाि 
असेल, िर र्र पि िोरहिकेि एक फ गोटी हदसभन येिे. पि जर पि योहन कििीि फ गोटी आली िर िे 
उपग दपािाचे द्योिक होय. जेव्हा आंत्रपाि र् उपग दपाि हे दोन्हीही एकाच र्ळेी असिाि िेव्हा 
आंत्रपािाची खालची कड र् उपग दपाि याि एक आडर्ी खाचं हदसभन येिे. याला आिखी प ष्टी 
हमळण्याकरिा उपग दाि अगदी र्र हािमोजा घािलेली िजवनी घालभन रो्याला जोर करार्यास सागंार्.े 
आंत्रपािाि अग्र उपग द किि बोटाला हचकटभन राहािे, पि उपग दपाि असल्यास, अग्र उपग द कििीला 
प ढचे बाजभस फ गोटी येईल. 

 
काही थोड्या रो्यािं याचे स्पष्ट हनदान शस्त्रहक्रयेि, ड्लस कप्पा उघडल्यानंिर होिे. यार्ळेी 

आंत्रपािाचा कोष आहि त्याची खालची कडा बोटाला समजभ शकिे. र्ध्मवकोषाचे उदरािंरर्षे्टन पािळ 
असिे, िर उपग दार्रील जाड, चकाहकि आहि उपग दाला पभिवपिे हचकटलेले असिे 

 
स्थभल आतं्रपािाचे हनदान, जठर-आंत्रमागाचे रंटगन क्ष-हकरिाने, रोगी हनजला असिा आहि उिा 

असिाना, अग्रपि आहि बाजभने फोटो घ्यार्ा. आिंडी र्ध्मवकोषाि असल्याचे हदसभन येईल 
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आंत्रपािाची हचहकत्साही १. आंत्रपाि, क माहरका ककर्ा बह प्रसर्ा हस्त्रयािंील गिाशय-योहन 
अधःपिनाबरोर्र नसिानंा, २ गिाशय-योहन अधःपिना बरोबर असिारा आंत्रपाि आहि ३ प्लॅस्स्टक 
द रुस्िीनंिर होिारा आंत्रपाि, अशा सोइस्कर प्रकाराि हर्िागिा येईल. 

 
णिणकत्सा : गिाशय-योहन अधःपिनाबरोबरील आंत्रपािाची शल्यहचहकत्सा ही मायो र्ाडव ककर्ा 

मनेॅचेस्टर शस्त्रहक्रया होय. कोित्याही शस्त्रहक्रयेि संपभिव कोष कापभन टाकार्यास पाहहजे, काळजीपभर्वक 
उदरािंरर्षे्टन बंद करार्यास पाहहजे. गिाशय-हत्रकबधं, िीन िे चार खंहडि क्रोहमककॅटगट टाक्यानंी 
हशर्ार्यास पाहहजेि, आहि पाठीमागील टाकंा हा अग्र उपग द कििीिभन घ्यार्यास पाहहजे. 

 
गिाशय-योहन अधःपिना हशर्ाय आहि त्याचप्रमािे अधःपिनाकरिा केलेल्या द रुस्िीनंिर होिारा 

आंत्रपाि याि योहनगि शस्त्रहक्रया करार्यास पाहहजे. शस्त्रहक्रयेचे र्िवन शस्त्रहक्रयारं्रील प्रकरिाि हदले 
आहे. 
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प्रकरि ४१ वे 
 

गभाशयािे अांतवशतशन 
(Inversion of Uterus.) 

 
गिाशयाच्या अंिर्विवनाि, गिाशयाचा आिंील िाग बाहेर येिो र् बाहेरचा िाग आिं जािो. 
 
दैर्र्शािं गिाशयाचे अंिर्विवन हे फार क्वकचिर्ळेा ं हदसभन येिे. कहद स्थानािं याचें प्रमाि नक्की 

सागंिा येिे शक्य नाहीं. कारि प्रसभिींि सर्व रो्यारं्र यो्य देखरेख ठेर्ली जाि नाही. प्रबोधदास यानंी 
१९२० साली सर्व र्ाङ्मय िपासले िेव्हा त्यानंा असे हदसभन आले की १४८८१ प्रसभिीि १ अंिर्विवनाचा रोगी 
होिा. 

 
हझराड,यानंा म ंबईच्या कामा रु्िालयाि प्रसभिीकालाि झालेल्या अिंर्विवनाचे १० रोगी हदसभन 

आले. यािील ६ प्रथम प्रसर्ािील (primipara) र् ४ बह प्रसर्ािंील होिे. ६ रोगी हे १५ िे २० र्षें र्यािील 
र् ४ हे २५ िे ३० र्षें र्यािील होिे. हे अिंर्विवन साि रो्यािं ४ महहने िे २ र्षें इिका काल होिे, िर िीन 
रो्यािं ४ र्षापेक्षा ज्यास्ि कालाचे होिे. सर्ाि ज्यास्ि काल १० र्षाचा होिा. 

 
हेतु 

 
हेतु : अंिर्विवनाचे िीन प्रकार र्र्मिले आहेि. प्रासभहिक (puerpera) हर्कृहिकारक 

(pathological) र् अज्ञािहेि क (Idiopathic). 
 
१. प्रासूणतक : नोंद केलेल्या रो्यापंकैी ९० टक्यापेक्षा ज्यास्ि रो्यािं अंिर्विवन हे प्रसभहिजन्य 

असिे. दास यानंी १९४० साली प्रहसद्ध केलेल्या यादीि ८३•६५ टके्क रोगी प्रसभहिजन्य होिे, िर फक्ि १६•
३५ रोगी अ-प्रासभहिक (nonpuerperal) होिे. जर अंिर्विवन प्रसभिीनंिर िाबडिोब हदसभन आले, िर त्याला 
आश कारी (acute) म्हििाि. दोन हदर्सानंिर पि महहन्याच्या आि हदसभन आल्यास त्याला अन िीव्र 
(subacute) म्हििाि र् एक महहन्यानंिर हदसभन येिाऱ्या अंिर्विवनास हचरकारी म्हििाि. 

 
प ष्ट्कळशा रो्यािं स रर्ािीला गिाशयाचा र्रचा घ मटाकृहि िाग आिा द मडला जािो, पि काही 

रो्यािं गिाशयाच्या बाजभचा िाग प्रथम आंि द मडला जािो र् खाली उिरिो (आकृहि ५९). अंिर्विवन 
ग्रीर्चे्या स्थानीही होिे र् मऊ ग्रीर्ा हळ हळ  बाहेरच्या बाजभस द मडार्यास लागिे. 

 

 
आकृहि ५९ : हचरकारी अिंर्विवनाचे कायवप्रदशी हचत्र १, २, अपभिव अिंर्विवन; ३ पभिव अंिर्विवन. 
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प ष्ट्कळशा रो्यािं गिाशयाला ज्या हठकािी अपरा हचकटलेली असिे, त्या हठकािी अिंर्विवनाची 
प्रथम स रर्ाि होिे. हे होण्याचे कारि म्हिजे अपरा बाहेर पडण्याककरिा र्ापरलेल्या अयो्य पद्धहि, 
अपरा र्रच्या िागाि हचटकली असिाना नाळ धरून ओढभन काढिे, ककर्ा गिाशय हढला असिाना र् 
अपरा स टली नसिाही, िी बाहेर येण्याकहरिा पोटार्रून जोराजोराने दाबिे, ही प ष्ट्कळर्ळेा गिाशयाच्या 
अंिर्विवनाची कारिे होि. दास यानंी कसहार्लोकन केलेल्या रो्यािंील ७५ टके्क रो्यािं अपरा हचकटलेली 
होिी. काही रो्याि फार आखभड नाल, ककर्ा माने िोर्िी ग ंडाळली गेल्याम ळे आख ड झालेली अपरा 
असल्यास प्रसभहि होिाना गिाशयाचे अपभिव अंिर्विवन होिे. अहिशीर आ प्रसभिीि (precipitate labour), स्त्री 
उिी असल्यास प्रसभिीच्या र्ळेीच गिाशयाचे अंिर्विवन होण्याचा संिर् असिो (प्लेट १६२). 
 

 
प्लेट १६२. गभाशयाच्या बुध्नाला णिकटून राणहलेल्वया अपरासह गभाशयािे पूिशपिे झालेले अन्तवशतशन दािणविारा 

फोटोग्राफ. 
 
२. णवकृणतकारक प्रसभहि-व्यहिहरक्ि होिाऱ्या गिाशयाच्या अिंर्विवनाच्या जर्ळ जर्ळ सर्व 

रो्यािं, गिाशयाच्या घ मटाच्या हठकािी असिारे िािंर्मासंाब वद हे कारि असिे. मग िे िािंर्मासंाब वद 
नाल रकहि (sessile) ककर्ा त्याला आख ड, जाड नाल असेल. मोठी झालेली गिाशयाची पोकळी, आिील 
अब वदाचे र्जन र् िे बाहेर घालहर्ण्याकहरिा गिाशयाच्या स्नायभिं येिारे र्गे (expulsive contractions) 
ही गिाशयाच्या अंिर्विवनाला कारिीिभि होिाि, साकोमाचा सार्विभि ककर्ा स्थाहनक प्रकार गिाशयाच्या 
अंिर्विवनाला कारिीिभि झाल्याची उदाहरिे आहेि. (प्लेट १६३) 
 

 
प्लेट १६३. बुध्न ताांतवाबुशदासह झालेले गभाशयािे अन्तवशतशन 
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३ अज्ञातहेतुक : काही अहधकारी व्यस्क्िंच्या म्हिण्याप्रमािे खोकण्याम ळे र् जोर केला गेल्याम ळे 
अकस्स्मकपिे अहिशय उदरस्थ दाब र्ाढभन क्वहचि र्ळेा गिाशयाचे अिंर्विवन होण्याचा संिर् असिो. 

 
लक्षिें 

 
लक्षिें : गिाशयािभन होिारा अहनयहमि रक्िस्त्रार् र् द गवधी य क्ि स्त्रार् ही म ख्य लक्षिें होि. 

प्रसर्ोत्तर िीव्र रक्िहाहन ककर्ा गिाशयाच्या उघड्या िागापासभन हळ हळ  होिारा रक्िस्त्रार्, याम ळे िीव्र 
पंड िा येिे. काही रो्यािं र्ारंर्ार मभत्रास होिे ककर्ा अर्धारि (retention) होिे. र्देना हे सिि हदसभन 
येिारे लक्षि नव्हे, पि प ष्ट्कळ रोगी काहीिरी खाली ओढले जाि आहे अशी िक्रार करिाि. 

 
बाह्यणिन्हें : सामान्यिः पंड िा हदसभन येिे. जर अंिर्विवन पभिव नसेल िर हद्वहस्ि योहन पहरक्षि 

करिा येिे शक्य असिे, पि जर पभिव अंिर्विवन असेल िर रो्याला उपग दािभन िपासार्यास पाहहजे. 
कहटपोकळीि गिाशयाचा घ मटाकृहि िाग हािाला न लागिे, र् योहन ककर्ा हिच्या बाहेर गोळा असिे, हे 
अंिर्विवनाचे हनदशवक होया अंिर्विवनाने गिाशयाच्या र्रच्या बाजभस हनमाि होिारा खोलगट िाग हािाल. 
लागिो का िे पहार्यास पाहहजे. हा खोलगट िाग उपग दािील बोटाला समजभन यार्ा म्हिभन द सऱ्या 
हािाच्या बोटानी अंिर्ृवत्त गिाशय खाली ओढार्ा. 

 
नंिर अंिर्ृवत्त गिाशय िपासार्ा. त्याचा पृष्ठिाग मखमलीसारखा असभन, हािाळिाना प ष्ट्कळ 

रो्यािं रक्ि पाझरि असिे. सामान्यिः बीजर्ाहहन्याचंी िोंड हदसभन येिाि. र्रच्या बाजभस, योनीिील 
ग्रीर्चेा िाग कड्या सारखा हािाला लागिो, र् त्यामधभन अध्या इंचापेक्षा ज्यास्ि गिाशय शलाका आि 
जाऊ शकि नाही. जर खरोखर गिाशय शलाका दोन इचंा पेक्षा जास्ि आंि गेल्यास, गिाशयाचे अंिर्विवन 
नाही असे समजार्.े 

 
व्यवच्िेदक णनदान 

 
व्यवच्िेदक णनदान : गभाशयाच्या अांतःत्विेतील सनाल ताांतवमाांसाबुशद :– जर गिाशयाचा र्रचा 

अंिर्वर्मिि िाग ग्रीर्िे र्ा योनीि असल्यास, िािंर्मासंाब वद र्ाटण्याचा संिर् असिो. जर हद्वहस्ि 
परीक्षिाि कहटपोकळीि गिाशयाचा घ मट त्याच्या नेहमीच्या हठकािी हािाला लागला िर अिंर्विवन नाही 
नक्कीं समजार्.े त्याच प्रमाि अब वदाच्या बाजभने गिाशय शलाका गिाशयाि दोन इंच ककर्ा त्याही पेक्षा 
ज्यास्ि घालिा येिे. 

 
गभाशयािे अधःपतन : गिाशयाच्या अधःपिनाि, ज्याि कमीअहधक प्रमािाि गिाशय शलाका 

आंिजाऊ शकेल असा सर्ाि प ढचा िाग म्हिजे गिाशि ग्रीर्चेे बाह्यम ख, र् जरी हे म ख अर्रुद्ध झालेले 
असले, िरी त्या बाह्यम खाचे हठकािी एक खळगी हदसभन येिे. गिाशय मभळपदार्र नेऊन ठेर्ल्यानंिर, 
हद्वहस्ि पहरक्षिाि गिाशयाचा घ मट त्याच्या नेहमीच्या स्थानी हािाला लागिो. 
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णिणकत्सा 
 
णिणकत्सा : गिाशयाच्या हचरकारी अंिर्विवनाची हचहकत्सा ही दोन प्रकारची असिे (१) शस्त्रकमव-

हर्हीि र् (२) शस्त्रकमव. 
 
शस्त्रकमश णवहीत णिणकत्सा (Non-operative Treatment) : स्त्रीला बेश द्ध करून हािान ककर्ा 

एकाद्या यंत्राचा उपयोग करून गिाशय हळ हळ  र्र ढकलीि जािे (manual reduction or reduction by 
mechanical repositor). या दोन शस्त्रकमव हर्हहि हचहकत्सा, होि. आश कारी अर्स्थे पासभन हजिका कमी 
र्ळे झाला असेल हििका या पद्धिीचा उपयोग होण्याची शक्यिा ज्यास्ि असिे. जर अंिर्विवन फार काल 
असेल, िर िे कमी करिा येण्याचा संिर् फार कमी असिो. कारि गिाशयाची किि कडक र् 
िािंर्धािभजन्य होिे. (२) ग्रीर्चे्या कड्याचा दाब (३) उदरार्रिाची संसस्क्ि (peritoneal adnensions). 
हे फक्ि अंिर्वर्मिि गिाशयाच्या हचरकारी संसगाम ळे घडभन येिाि. 

 
करिल पुनःस्थापन (Manual Reposition) : जर फार काल लोटला असेल, िर हािाने र्र 

ढकलिा येिे जर्ळजर्ळ अशक्य असिे. कारि गिाशयाच्या जाड झालेल्या िािंर्धािभय क्ि कििी, 
आर्ळलेल्या कड्या मधभन आि घालिे अशक्य असिे. हे कडेही हचरकारी संसगाम ळे कडक झालेले 
असिे. हािाने ढकलार्यास लागल्यास योनीि िीव्र फाट ककर्ा गिाशयाच्या कििीचा र्धे (perforation) 
होण्याचा संिर् असिो. हजराड याचं्या एका रो्याि योनीची किि फाटली गेली र् शरे्टी िी हशर्ार्यास 
लागली. 

 
गिाशय हािाने र्र ढकलण्याची हक्रया ही रोगी पभिव बशे द्धीि असिानंा करर्यास पाहहजे. दाब 

द्यार्याचा िो मध्यार्र, गिाशयाच्या घ मटार्र द्यार्ा ककर्ा आर्ळलेल्या ग्रीर्चे्या कड्यार्र द्यार्ा. 
 
पुनःस्थाणपि : (Reporitors) : या यंत्रसहाय्यकाने अंिर्वर्मिि गिाशयार्र सिि पि प ष्ट्कळ काल 

दाब हदला जािो. कठीि अशा यंत्राने हदलेल्या दाबाम ळे गिाशयाच्या कििींना इजा पोहोचिे. जर खरोखर 
या यंत्राचा उपयोग व्हार्यास पाहहजे असेल, िर प्रत्येक रो्यािं यो्य असे यंत्र बनर्ार्यास पाहहजे र् 
त्याच्या दाबाची हदशाही काळजीपभर्ी घ्यार्यास पाहहजे. र्र ढकलले जाि असिाना फार र्देना होिाि, र् 
याकहरिा मॉर्मफयाचे इजेंक्शन देिे जरूर पडिे. 

 
शल्वयणिणकत्सा (operative treatment) : या शल्यहचहकत्सेचे महत्र्ाचे गमक म्हिजे ग्रीर्रे् ेकडे 

जरुरीप्रमािे हर्स्िृि करिे ककर्ा हर्िागिे. ही हचहकत्सा योनीमधभन ककर्ा उदरार्रून करिा येिे. 
योनीमधभन करार्याच्या शस्त्रहक्रया म्हिजे स्पानेली शस्त्रहक्रया (spinelli’s operation) र् योनीिभन केलेले 
गिाशयोच्छेदंन हस्न्टंगटन, हॉल्टेन र् डॉहबन शस्त्रहक्रया या उदरार्रून करार्याच्या शस्त्रहक्रया होि. 

 
स्पीनेली शस्त्रणक्रया (spinellis’ operation) : उदरार्रून केलेल्या शस्त्रहक्रये पेक्षाही शस्त्रहक्रया 

कठीि आहे. पि असा दार्ा केला जािो की या शस्त्रहक्रयेने स्िब्धिा (shock) र् संसगव फार कमी प्रमािाि 
होिो. प ष्ट्कळशा रो्यािं जाड झालेला गिाशय, आर्ळल्या गेलेल्या ग्रीर्चे्या कड्या पासभन िो गिाशयाच्या 
घ मटा पयेंि कापार्ा लागिो. याम ळे हनमाि झालेल्या व्रि नंिरच्या प्रसभिीि फाटल्याची उदाहरि आहेि. 
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योनीतून केलेले गभाशयोच्िेदन : प ष्ट्कळशा रो्यािं ही हर्कृहि प्रसभहिजन्य असिे र् िीही 
पहहलटकरिीि असिे. त्याम ळे एकदम गिाशयोच्छेदनापयिंि येण्याचे कारि पडि नाही. चाळीस 
र्षांर्रील हस्त्रयाि हचरकारी अंिर्विवन असल्यास र् काही हर्कृहिकारक रो्यािं (pathological cases) 
गिाशयोच्छेदन हीच सर्ाि चागंली हचहकत्सा. 

 
हस्न्टगटन शस्त्रणक्रया (Huntington’s operation) : उदर उघडल्यानंिर एहलस हचमट्याने 

गिाशय हळभहळ  र्र खेचिाि. ही शस्त्रहक्रया अन िीव्र रो्यािं जास्ि यो्य. पि फार काल असिाऱ्या 
हचरकारी रो्यािं ग्रीर्चेे कडे कापल्याहशर्ाय आर्ळलेल्या कड्यामधभन गिाशय र्र खेचिा येिे अशक्य 
असिे. 

 
हॉल्वटेन शस्त्रणक्रया (Haultain’s operation) : उदर उघडल्यानंिर, आर्ळले गेलेले ग्रीर्चेे कडे 

मध्येरेषेर्र पि पाठीमागच्या बाजभस काही अिंरापयिंि कापिाि. अंिर्वर्मिि गिाशय एहलस हचमट्याने 
हळ हळ  र्र ओढिाि, र् गिाशयाचा खालचा िाग र् ग्रीर्ा याचं्या पाठीमागील जखम दोन थराि हशर्िाि. 
ही स रहक्षि र् सहज करिा येण्यासारखी शस्त्रहक्रया आहे. याि एक िोटा म्हिजे गिाशयाच्या पाठीमागच्या 
बाजभर्र व्रि राहािो. याची सपंभिव माहहिी प ढे प्रकरि ५१ मध्ये हदली आहे. 

 
डॉणबन शस्त्रणक्रया (Dobbin’s operation) : या शस्त्रहक्रयेि ग्रीर्चे्या कड्याच्या प रोिागार्र 

मध्यार्र छेद घेिाि. गिाशय र्र ओढल्यार्र, छेद घेिलेली गिाशयाची प ढची बाजभ, ही हचरसम्मि 
सशल्यगिवहनकासन (caesarean section) सारखी असिे. 
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िांड १२ वा 
 

गभाशयबाह्य (अस्थाणनक) गभशधारिा, णवणक्षप्त गभशधारिा 
(Extra-uterine (Ectopic) Pregnancy) 

 
प्रकरि ४२ वे 

 
गभाशय बाह्य (अस्थाणनक) सगभशता, णवणक्षप्त गभशधारिा 

 
“गिाशया बाहेरील” र् “अस्थाहनक” हे शब्दप्रयोग जी गिवधारिा गिाशया बाहेर होिे, त्याकहरिा 

र्ापरिाि. पि क हक्षगिव हा शब्द प्रयोग ज्यास्ि व्यापक आहे, कारि बीजर्ाहहनीच्या गिाशयाच्या 
कििीिील िागाि होिारी गिवधारिा, जरी गिाशया बाहेर होि असली िरी िी गिाशयाच्या कििीिच 
असिे. 

 
अस्थाहनक सगिविेची सामान्यिः हदसभन येिारी स्थाने. 
 
१. बीजर्ाहहनी. 
२. बीजकोश. 
३. हद्वदल गिाशयाच्या अल्पहर्कहसि श्रृंग (rudimentary horn). 
४. मभलिभि उदरस्थ गिवधारिा. 
५. अन षंहगक उदरस्थ गिवधारिा. 
 

बीजवाणहनीस्थ सगभशता 
(Tubal Pregnancy.) 

 
हेतु 

 
हेतु : बीजर्ाहहनीि गिवधारिा होण्याच्या कारिाबंद्दल स्पष्ट कल्पना नाही. बीज हे सामान्यिः 

गिाशयाि, बीजर्ाहहनीि ककर्ा उदरार्रिाि स फहलि होिे (fertilization) या बद्दल कल्पना नाही. पि 
असा समज आहे की बीज हे सामान्यिः बीजर्ाहहनीच्या उदराकडील िागाि (ampullar portion) 
स फहलि होिे. मनरो केर याचें म्हििे बरोबर आहे, की जर गिाशयाच्या पोकळीि बीज स फहलि 
होण्याम ळे गिाशयस्थ गिवधारिा होि असेल र् जर गिाशयाच्या बाहेर बीज स फहलि होण्याम ळे क हक्षगिव 
होि असेल, िर क हक्ष गिवधारिेची कारिे सागंिे सोपे होईल. स फहलि बीजाची पहहल्या १० िे १२ 
हदर्सािं कशी र्ाढ होिे हे माहीि नसल्याम ळे त्याच्या बीजप टी अर्स्थेपभर्ीच्या हालचालीबद्दल हनहिि 
कल्पना नाही. 

 
हनरहनराळी कारिें हदली जािाि, र् त्या कारिानंा जोराने टेकभ  देिारे ही आहेि. पि त्याचें खंडन 

न करिाहीं असे म्हििा येईल की त्यािील एकच एक कारि क हक्ष गिवधारिेस प रेसे नाही. 
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बीजर्ाहहनीि गिवधारिा होिाऱ्या कारिाचें र्गीकरि प ढील प्रमािे करिा येिे. १. स फहलि 
बीजाच्या गिाशयाच्या पोकळीकडे जाण्यास अडथळा करिारी, र् २. स फहलि बीजाला बीजर्ाहहनीिच 
पाय रोर्ण्यास मदि करिारी. 

 
सुफणलत बीजाच्या वाटिालीला अडथळा करिारी कारिें म्हिजे बीजर्ाहहनी शोफ, 

शस्त्रहक्रयनंंिर बीजर्ाहहनीला पडिारी अढी, बीजर्ाहहनीची जािज व्यंगे (congenital anomalies), र् 
बीजाचे बाहेरून ककर्ा आंिभन स्थलािंर. 

 
बीजवाणहनीशोफ : पभर्ी झालेल्या बीजर्ाहहनीच्या शोफाम ळे बाहेरच्या बाजभस ससंस्क्ि होऊन 

बीजर्ाहहनी र्ाकडी हिकडी होिे र् हिला अढी पडिे. िीव्र आश कारी सदाहशोफाि बीजर्ाहहनीची 
अंिःत्र्चा हठकहठकािी नाश पार्िे र् नाश पार्लेल्या अंिःत्र्चेचे िाग एकमेकानंा हचकटिाि र् त्याम ळे 
बीजर्ाहहनीच्या आंिील बाजभस संसस्क्ि हनमाि होिे. हालचाल करिाऱ्या सभक्ष्म केसाचंा नाश हे आिखी 
एक कारि होिे. या बीजर्ाहहनीिील रै्कृि बदलाम ळे (pathological changes) बीजाच्या गिाशयाकडे 
जाण्याच्या कायाला अडथळा येिो र् बीजपोषक हनमाि झाल्याबरोबर, बीज बीजर्ाहहनीि पाय रोंर्िे 
(embeds). १९६० पयवन्ि. जननेहद्रयाचं्या यक्ष्माबरोबर क हक्षगिव असलेले असे ५४ रोगी हदसभन आले. 

 
शस्त्रणक्रयेनांतर बीजवाणहनीला पडलेली अिी : कटी र्रील केलेल्या शस्त्रहक्रयेि हनमाि होिाऱ्या 

संसस्क्िम ळे काहीर्ळेा बीजर्ाहहनीला िेढ पडिे, र् मग स फहलि बीजाच्या प्रर्ासाला अडथळा होिो. 
गिाशय अग्रहनलंबनाम ळेही काही र्ळेा बीजर्ाहहनीला िेढ पडिे. 

 
जातज व्यांगे : बीजर्ाहहनीि एकादी हर्प हट (diverticulum) असिे ककर्ा द सरे एकादे म ख 

(accessory ostium) असिे र् त्याि बीज जाऊन बसिे. जािज अल्पहर्कसनाि (congenital 
hypoplasia) बीजर्ाहहन्या, लाबं, र्ाकड्या हिकड्या असभन, त्याचें स्नायभ फार पािळ असिाि र् या 
सर्ांम ळे बीजाला गिाशयाकडे जार्यास र्ळे लागिो. 

 
बाह्य पणरभ् रमि : (External migration) : याि बीजकोशािभन बीज बाहेर पडल्यार्र, िे त्या 

बाजभकडील बीजर्ाहहनीि न हशरिा, कटीिभन पहलकडच्या ं बाजभस जाऊन हर्रुद्ध बाजभकडील 
बीजर्ाहहनीि हशरिे र् त्या हठकािी स फहलि होऊन त्याचहठकािी पाय रोंर्भन बसिे. या प्रकारचे स्थलािंर 
हे शस्त्रहक्रयेि ज्यार्ळेी त्या गिवधारिेचा पीिकपड (corpus luteum) हा ज्या बीजर्ाहहनीि गिवधारिा झाली 
असेल, त्याच्या हर्रुद्ध बाजभस हदसभन येिो. हद्वदल गिाशयाचे अहर्कहसि दल हे सामान्यिः योनीि उघडि 
नसल्याम ळे, त्याि होिारी गिवधारिा ही जर प ंबीज ककर्ा स फहलि बीज याचें उदरािंरनार्ष्टेिभन स्थलािंर 
झाले िरच होिार हे सत्य. 

 
आभ्यांतर पणरभ्रमि (Inernal migration) : याि स फहलि बीज एक बीजार्ाहहनीि हशरून, िेथभन 

गिाशयािभन द सऱ्या बीजर्ाहहनीि हशरून, त्याि पाय रोर्भन ठाि माडंिे. ज्या बीजर्ाहहनीचे उदराकडील 
टोंक पभर्ीच बंद झालेले आहे. अशा बीजर्ाहहनीि होिारी गमवधारिा ही बीजाच्या आंिभन होिाऱ्या 
स्थलािंराम ळेच होि असली पाहहजे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

बीजवाणहनीत पाय रोंवण्यास उपकारक ठरिारी कारिें म्हिजे गिाशयािंःस्िर अस्थानिा र् 
पिहनका प्रहिहक्रया. 

 
बीजर्ाहहनीि पभर्ी पासभन असलेल्या गिाशयान्िःस्िर अस्थानिेम ळे आिं पाय रोर्ण्यास मदि 

होिे. पि बीजर्ाहहनीिील गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा हे क्वहचि हदसभन येिारे आहे, त्याम ळे अशा 
केव्हािरी हदसभन येिाऱ्या रो्यािं िे एक कारि होि असार्.े 

 
बीजर्ाहहनीच्या अंिःत्र्चेि पभर्ी पासभन असिारी पिहनका प्रहिहक्रया ही काहींच्या मिे एक कारि 

होिे, पि ही पिहनका प्रहिहक्रया ही पाय रोंर्ल्यानंिर बीज खोल चरि जािे त्याची सरंक्षकात्मक प्रहिहक्रया 
होय. 

 
बीजवाणहनीस्थ सगभशतेिा शेवट 

(Terminations of Tubal Pregnancy.) 
 
या क हक्षगिाचा शरे्ट कसा होिो, याचा उहापोह करण्यापभर्ी, या हर्हक्षप्ि गिवधारिेि स फहलि 

बीज आपला पाय कसा रोंर्िे, िे पाहिे अगत्याचे आहे, र् िे पाय रोंर्िे गिाशयाि होिाऱ्या गिवधारिे पेक्षा 
कसे हनराळे आहे, िेही पहार्यास पाहहजे. 

 
जरी बीजर्ाहहनी र् गिाशय हे मभलेहरअन पासभनच हनमाि हाि असले, िरी गिाशयाच्या 

अंिःत्र्चेि दर मासी होिारे बदल, बीजर्ाहहनीच्या अंिःत्र्चेि हििक्या प्रमािाि होि नाहीि. गिाशयाची 
अंिःत्र्चा ही दर महहन्याला गिवधारिे कहरिा ियार असिे, पि एकाएकी बीजर्ाहहनीप ढे मात्र, र्ाढि 
जािाऱ्या गिाला अन्नप रहर्ण्याचा र् बीजपोषकाच्या खादि जाण्याच्या हक्रयेला (erosive properties) 
आळा घालण्याचा प्रश्न उिा राहिो. बीजर्ाहहनीची र्ाढि जािाऱ्या गिाला अन्नप रहर्ण्याची हक्रया 
सामान्यिः चागंल्या प्रकारे चालिे, पि हिला, बीजपोषकाच्या खादि जाण्याच्या हक्रयेला पायबंद घालिा 
येि नाही. गिाशयाची अंिःत्र्चा ही स्त्रावी अवस्थेत ४-५ हम हम. जाड असिे, िर बीजर्ाहहनीची अिंःत्र्ाचा 
ही पेशींच्या एका थराने बनलेली असिे. 

 
गिाशयािील गिवधारिेि होिाऱ्या पिहनका प्रहिहक्रयेच्या मानान, बीजर्ाहहन्यािं होिाऱ्या 

गिवधारिेि होिारी प्रहिहक्रया फारच कमजोर असिे. पिहनका ऊिक हा बीज बीजर्ाहहनी पाय रोंर्िे त्या 
हठकािी र् अंक रा िोंर्िी ककर्ा बीजर्ाहहनीि हठकहठकािी हर्ख रलेला असिो. 

 
गिाशयाची अंिःत्र्चा इिकी जाड असिे की गिाशयाच्या स्नायभंि आक्रमि न करिाही गिव 

पृष्ठिागाचे खाली राहभ शकिो. पि बीजर्ाहहनीची अंिःत्र्चा पेशीच्या एकाच थराने बनलेली असल्याम ळे, 
या अंिःत्र्चेि हशरलेला गिव हा स्नायभंच्या थरार्रच असिो र् शरे्टी गिाची र्ाढ ही स्नाय िंिभिच होिे. 
अशा िऱ्हेने गिाशयाच्या अंिःत्र्चेि हशरलेल्या गिाच्या कोित्याही अर्स्थेि त्याचा कोश स्नायभिंिभनी 
बनलेला नसिो; पि त्याच्या उलट बीजर्ाहहनीिील अंिःत्र्चेि हशरलेल्या गिाचा कोश हा स्नायभ 
ऊिकाचा बनलेला असिो. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

फारच थोड्या रो्यािं बीजर्ाहहनीिील गिवधारिा पभिव मासापंयवन्ि जािे. पि सामान्यिः िी खाली 
नमभद केल्याप्रमािे कोित्यािरी हदशसे फ टिे–१. अंिर्मिहत्तक (intra-mural), २. बीजर्ाहहनीच्या बाहेर, र् 
३. बीजर्ाहहनीचे आिं. 

 
हिन्ही पैकी कोित्यािरी एका हदशसे फ टण्याचे कारि. १. बीजपोषकाचे हर्ध्र्संक कायव, २. 

मािेच्या रक्िर्ाहहन्या खाऊन टाकल्या गेल्याम ळे गिाच्या कोशाि होिारा रक्िस्त्रार्, र् ३. गिाच्या र्ाढी 
प्रमािे स्नायभिंिभंची रृ्हद्ध न होिे. गिवकोषाच्या कििीिील स्नाय िंिभ फार िािले गेल्याम ळे र् फार पािळ 
झाल्याम ळे, कोषाि र् त्याच्या आजभबाजभस होिाऱ्या रक्िस्त्रार्ाम ळे कोष फार िािला जािो र् फ टिो. 

 
अांतर्धभणत्तक णवदर (Intra-mural Rupture) : हा हर्हक्षप्ि गिव (ectopic ovum) अंिःत्र्चेि खोल 

जाऊन स्नायभि हशरिो, र् त्याम ळे ही गिवधारिा फ टिे िी प्रथम स्नायभि र् नंिर िी बाहेरचे बाजभस 
उदरािंरर्षे्टनाि ककर्ा रंुद बंधाि फ टिे ककर्ा बीजर्ाहहनीि फ टिे. याचे डोळ्यानंा हदसिारे स्र्रूप हे 
प ष्ट्कळ र्ळेा फसर् ेअसिे, कारि स्नायभिील फ टिे हे जर्ळजर्ळ बीजर्ाहहनीि फ टण्यासारखेच हदसिे. 
जर रक्िस्त्रार् फार कमी असेल र् शरीररचनाजन्य सबंधं (aratomical relations) पभर्ी सारखेच असिील, 
िर सळई घालभन बीजर्ाहहनीची आिंील पोकळी स्पष्टपिे अजमार्िा येिे. र् अशा िऱ्हेने हे स्नायभि फ टिे 
आहे हे हसद्ध करिा येिे. 

 
बीजर्ाहहनीच्या बाहेरच्या बाजभस ककर्ा आंिील बाजभस फ टिे, या दोहों म ळे होिारे पहरिाम हे 

फ टण्याच्या हठकािापासभन हकिीप्रमािाि रक्िस्त्रार् होिो, यार्र अर्लंबभन असिाि. (अ) जर फार 
प्रमािाि रक्िस्त्रार् होि असेल, िर रक्ि उदरािंरर्ेष्टनाि गोळा होिे, र् उदरािंरर्षे्टिाि एकाएकी 
होिाऱ्या रक्िस्त्रार्ाची लक्षिे हदसार्यास लागिाि.(ब) जर रक्िस्त्रार् लहान प्रमािाि होि असभन, िो 
मध न मध न होि असेल, िर िे रक्ि ड्लस कप्याि ककर्ा रंुदबंधाि साठंिे. (क) जर रक्िस्त्रार् फार 
अल्पप्रमािाि झाला असेल, िर िे रक्ि फ टलेल्या स्थानी गोठिे र् त्याम ळे बीजर्ाहहनीच्या आंि ककर्ा 
बाहेर रक्िसंचय (peri or paratubal haematocele) होिो. 

 
बीजवाणहनी-बाह्य णवदर (Extra-tubal rupture) : या प्रकारच्या फ टण्याि गिव उदरािंरर्षे्टनाि 

फेकला जािो ककर्ा रंुदबधंाि फेकला जािो. प ष्ट्कळशा रो्याि गिव बाहेर पडल्यानंिर र्ाढार्याचा 
थाबंिो, पि क्वहचि एकाद्या रो्याि िो उदराि र्ाढि राहािो. याला अन षहंगक उदरस्थ गिाधारिा 
म्हििाि. (प्लेट १६४). 
 

 
प्लेट १६४. बीजवाणहनी - बाह्य णवदर (Wadia Maternity Hospital Museum) 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

णवसणरत अांतःउदराांतरवेष्टनात रक्तस्त्राव (Diffuse intra-peritoneal Haemorrhage) : जर 
बीजर्ाहहनी फार प्रमािाि फाटली असेल, र् फार मोठ्या रक्िर्ाहहनीपासभन सिि रक्िस्त्रार् होि असेल, 
िर अशा प्रकारच्या रक्िस्त्रार् होिो. िीव्र उदरािंरर्षे्टन रक्िस्त्रार्ाि बलक्षय (collapse) होिो र् यार्र 
िाबडिोब इलाज झाला नाही िर रोगी मरण्याचीही िीहि असिे. 

 
कणटस्थ रक्त सांिय (Pelvic Haematocele) : जर फ टलेल्या िागापासभन होिारा रक्िस्त्रार् िीव्र 

स्र्रुपाचा नसेल, िर रक्ि ड्लस कप्याि जमा होिे. या रक्िसंचयाम ळे स्थाहनक उदरािंरर्षे्टनशोफ 
होिो र् आजभबाजभच्या इंहद्रयाचंा एक नकली कोष हनमाि होिो. कोषाची प ढची बाजभ ही गिाशय, पाठीमागे 
उपगोद र् र्क्रस्थभलातं्र (signmiod colon), खाली ड्लस कप्याच्या िळाचे उदरािंरर्षे्टन, र् र्रचे 
बाजभस आंत्रर्लयें र् र्पा ही असिाि. हा रक्ि संचय घटटसर काळे रक्ि र् रक्िाच्या गाठंी याि पडलेला 
गिव पभिवपिे शोहषला जािो, ककर्ा िो रक्िाच्या गाठंीि असण्याचा संिर् असिो. 

 
बीजवाणहनी बाहेरील रक्तसांिय (Para-tubal Haematocele) जराय  अंक रानी खाऊन 

टाकल्याम ळे अहिलहान फाट हनमाि होिो, त्याच्या िोंर्िाली रक्ि गोंठिे. यालाच रक्िर्ाहहनी बाहेरील 
रक्िसंचय म्हििाि. 

 

अांतःबीजवाणहनी णवदर (Intra-tubal rupture) : ज्यार्ळेी गिव रक्िाच्या गाठंी सह बीजर्ाहहनीच्या 
पोकळीि फेकला जािो, त्यार्ळेी त्याला “सल” (tubal mole) म्हििाि. हो जो “सल” हनमाि होिो, िो 
“जराय  पिहनका” जागेि खाऊन टाकलेल्या रक्िर्ाहहन्यापंासभन र्ारंर्ार लहान प्रमािाि होिाऱ्या 
रक्िस्त्रार्ाम ळे होिो. (प्लेट १६५). 
 

 
प्लेट १६५. बीजवाणहनी मोल यात गभाभोवती रक्तगाठ आहे. (Courtesy : Dr. B. N. Purandare) 
 
ज्यार्ळेी हा सल बीजर्ाहहनीच्या उदराकडील िोंडािभन बाहेर पडिो, त्याला “बीजर्ाहहनी-

गिवपाि” (tuba abortion) म्हििाि. जर गिव बीजर्ार्ाहहनीच्या उदराकडील िोंडाचे िागाि घर करून 
बसला असेल, िर या प्रकारचा गिवपाि ज्यास्ि संिर्नीय असिो. कारि बीजर्ाहहनीि हनमाि होिाऱ्या 
आक ं चन लहरीम ळे गिव सहजरीिीने उदरािंरर्षे्टनाि फेकला जािो. बीजर्ाहहनी गिवपािाि गिव बाहेर 
फेकल्या नंिर, संपभिव आर्रि पाठीमागे राहािे. या हठकािाहभनबीजर्ाहहनीच्या कििीि रक्िस्त्रार् होि 
राहािो. या हठकािाहभन होिाऱ्या रक्िस्त्रार्ाच्या िीव्रिेर्र प ढील गोष्टी अर्लंबभन असिाि. (प्लेट १६६). 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
प्लेट १६६. बीजवाणहनी गभशपात (Wadia Maternity Hospital Museum) 

 
बीजर्ाहहनी गिवपािाम ळे उदरािंरर्षे्टनाि होिारा रक्िस्त्रार्, हा बीजर्ाहहनीिभन बाहेर फ टण्याम ळे 

होिाऱ्या रक्िस्त्रार्ाइिकाच िीक्ष, र् हििकाच प्रमािाि हदसभन यिो. ज्यार्ळेी बीजर्ाहहनीच्या 
बाह्यम खािंभन, हळ हळ  रक्ि हठबकि राहिे, त्यार्ळेी िे ड्लस कप्याि साठंिे र् त्याम ळे “कहटस्थ 
रक्िसंचय” (pelvic Haematocele) हनमाि होिो. पहरबीजर्ाहहनी रक्िसंचय िे प ष्ट्कळसे रोगी हे 
खरोखर ज्याि बीज र्ाहहनीच्या बाह्य म खाशी घर करून असलेले असे रोगी असिाि. 

 
बीजवाणहनी रक्त सांिय (Haemotosalpinx) : काही रो्यािं आंिर हर्दराम ळे हा रक्िसंचय 

होिो. बीजर्ाहहनीचे उदराकडील म ख हे गिाने आि पाय रोर्ण्यापभर्ी र्ा नंिर बदं झाले हे हसद्ध करिे 
कठीि असिे. पहहल्याप्रकाराि बीज पाय रोर्िे िे हबजाच्या आंिभन होिाऱ्या स्थलािंराम ळे, िर द सऱ्या 
प्रकाराि बीज र्ाहहनीचे उदराकडील टोंक रक्िाच्या गाठंीने बंद होिे र् प ढे त्याचे िंि  ऊिकाि रूपािंर 
होिे. 

 
बीजर्ाहहनीच्या स्नायभि फाटण्याम ळे काही र्ळेा कभ ट-बीजर्ाहहनीस्थ रक्िसंचय (pseudo-

haematosalpinx) हनमाि होिो. पि याि होिारा रक्िसंचय हा बीजर्ाहहनीच्या पोकळीि न होिा, िो 
बीजर्ाहहनीच्या स्नायभच्या कििीि होिो. 

 
अांतरालीय सगभशता (Interstitial pregnancy) : या प्रकाराि अंडािभचे गिाशय हर्प टीि 

(diverticulum) ककर्ा गं्रहथस्नाय ब वदिेच्या श्रृंग के्षत्राि (cornual area of adenomyosis) अंिःस्थापन 
होिे. बीजर्ाहहनीस्थ सगिविा जर बीजर्ाहहनीच्या गिाशयस्नायभिील िागाि असेल, िर त्याला अिंरालीय 
सगिविा म्हििाि. (प्लेट १६७). अंिरालीय सगिविा ही हिन्हींपैकी कोित्याही एका स्थानी असण्याची 
शक्यिा असिे : १. अंिरालीय; जेव्हा सगिविा बीजर्ाहहनीच्या अंिरालीय िागाच्या मध्याि असिे; २. 
गभाशय-अांतरालीय (utero-interstitial), जेव्हा िी, बीजर्ाहहनी गिाशय ग हेि हशरिे त्या स्थानी 
असल्यास. ३. बीजर्ाहहनी अंिरालीय (tubo-intestitial); जेव्हा िी बीजर्ाहहनीच्या सयंोजक आहि 
अंिरालीय िाग याचं्या सहंध स्थानी असिे. (आकृहि ६०). 
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प्लेट १६७. अांतरालीय सगभशतेसह गभाशय (G. S. M. College Museum) 

 
जेव्हा सगिविा ही अिंरालीय असिे, िेव्हा िी सगिविा फ टण्यापभर्ी, प ष्ट्कळ आठर्डे िी चालभ 

राहािे. कारि गिा िोर्िी स्नायभचें जाड आर्रि असिे. गिाशय अंिरालीय, कोिीय सगिविा, ही एकिर 
गिाशयाि फ टभन गिवपाि होईल ककर्ा िी गिाशयस्थ सगिविा म्हिभन िशीच प ढे चालभ  राहील. बीज 
र्ाहहनी-अंिरालीय सगिविा अगदी स रर्ािीलाच प्रथम माहसक पाळी च कण्यापभर्ीही, फ टिे. 

 

 
आकृहि ६० : १. अंिरालीय. २. गिाशय-अंिरालीय. ३. बीजर्ाहहनी अंिरालीय. 

 
अंिरालीय सगिविेिील बाह्य रै्हशष्ट्टे्य प ढील प्रमािे होि : १. रज्जभबंध हे कोषाच्या (sac) अग्र-

पाश्वविागाला जोडलेले असिे. संयोजक िागािील सगिविेि (isthmal pregnancy) रज्जभबंध हे कोषाच्या 
आंिील बाजभस जोडलेले असिे २. दोन्ही बाजभकडील उपाङे्ग असहमि स्थानी असिाि. ३. बीजर्ाहहनीचे 
गिाशयाि होिारे पाश्वव हनर्शेन (lateral insertion); आहि श्रृंग फ गोटी (cornual smelling) ही 
गिाशयाि रंुद िळाने हशरल्या सारखी हदसिे. या प्रकारची सगिविा, सामान्यिः उदरािंरर्षे्टनाि फ टिे. 

 
उदरस्थ सगभशता (Abdominal pregnancy) : प्रगि उदरस्थ सगिविा हा अस्थानी सगिविेचा 

क्वहचि हदसभन येिारा असा प्रकार होय; आहि सर्व प्रकारच्या अस्थानी सगिविेि उदरस्थ सगिविेचे प्रमाि हे 
२-५ टक्क्यापेक्षा ज्यास्ि नाही. 

 
उदरस्थ सगिविाचें मूलभूत ककर्ा अनुशांणगक असे र्गीकरि करिाि. मभलिभि उदरस्थ सगिविा ही 

फार क्वहचि होिे, आहि हिचे मभलिभि स्र्रूप हसद्ध करिे फार कठीि असल्याम ळे, प ष्ट्कळसे मभलिभि 
उदरस्थ सगिविा होिे हे मानार्यास ियार नाहीि. प ष्ट्कळसे रोगी हे अन षंहगक उदरस्थ सगिविेचे 
असिाि. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

जेव्हा अण्डािभचे मभलिभि पाय रोंर्िे (Primary attachment) हे बीजर्ाहहनीच्या झल्लरी टोंकाशी 
(fimbrial extremity) असिे, िेव्हा प ष्ट्कळर्ळेा आन षहंगक उदरस्थ सगिविा होिे. जसा अण्डािभ रृ्हद्ध 
पार्ि जािो, िसे िो बीजर्ाहहनीच्या बाहेर येिो. आहि अस्िे अस्िे अपरा उदरग हेि हर्कास पार्िो. 
उदरस्थ अपरा (placenta) हा श्रोहि उदरािंरर्षे्टन, रंुद बंधाची पाठीमागील बाजभ, र्पा (omentum) 
आहि आंिडी यानंा हचकटिो. त्याचे मभलिभि बीजर्ाहहनी पाय रोर्ि हशल्लक राहीलच असे नाही. जशी 
सगिविा प्रगि होि जािे, िसा गिािोर्िी र्पा र् आंिडी याचा कभ ट कोष (pseudo sac) हनमाि होिो. 
(प्लेट १६८) 
 

 
प्लेट १६८. प्रगत उदरस्य सगभशतेिा कोशासह गभश (Courtesy : Dr. B. N. Purandare) 

 
पभर्ीच्या हसजेहरअन छेदनाचे क्षिहचन्ह (caesarean section scar) स्र्िः फ टल्यानंिर आन षंहगक 

उदरस्थ सगिविा होण्याची शक्यिा असिे. 
 
आनुषांणगक अांतःउदराांतरवेष्टन सगभाता : गिव त्याच्या सबंध आर्रिासहहि ककर्ा त्याचं्या हशर्ाय 

उदरािंरर्षे्टनाि पडला, िर संगहठि रक्ि गाठंी, आंत्रर्लयें र्पा र् इिर उदरस्थ इंहद्रयें याचेंम ळे त्याचे 
िोर्िी एक कभ ट कोष हनमाि होिो. 

 
अनुषांणगक अांतःबांध सगभशता (secondary intra-ligamentary pregnancy) : हा असाधारि शरे्ट 

होय. चहँपयन र् टेहसटोर यानंी १९३९ मध्ये साि महहन्याचंाही प ढे गेलेल्या ७० रो्याबंद्दल माहहिी 
साहंगिली. सामान्यिः असे समजले जािे की जर बीजर्ाहहनीस्थ सगिविा रंुद बंधाि फ टली, िर अशा 
प्रकारची सगिविा हनमाि होिे. या प्रकारच्या सगिविेचे चहँपयन र् टेहसटोर हे द सरे स्पष्टीकरि देिाि. 
त्याचं्या म्हिण्याप्रमािे या प्रकारची सगिविा ही जर मभलिभि उदरस्थ ककर्ा बीजकोशस्थ सगिविा रंुद 
बंधाच्या पाठीमागील पदरार्र र्ाढार्यास लागली िर होिे. गिव र्ाढि राहहल्याम ळे, रंुदबंधाचा 
पाठीमागील पदर पािळ होिो र् फ टिो त्याम ळे गिाची प ढची र्ाढ ही रुदबधंाि होिे. प ष्ट्कळर्ळेा ही 
पहरस्स्थिी शस्त्रहक्रयेि हदसभन येिे. शस्त्रहक्रयेि गिव काढभन टाकल्यार्र उदरािंरर्षे्टनीकरि कसे करार् ेहा 
प्रश्न पडिो. र्ाढि जािारा गिव, रंुदबंधाचा प ढचा ककर्ा पाठीमागचा पदर ठराहर्क मयादेपयिंि फाडभन 
आपिासं जागा करून घेिो. अपरा हा सामान्यिः यकृि, प्लीहा ककर्ा उदरपोकळीिील इिर पाठीमागील 
इंहद्रयें यानंा हचकटलेला असिो. (प्लेट १६९). 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
प्लेट १६९. पि अन्तःबांध सगभशतेिा मरिात्तर नमुना (Wadia Maternity Hospital Museum) 

 
बीजर्ाहहनीस्थ सगिविेि, बीजर्ाहहनीच्या पोकळीि इिस्िः पसरलेले अकंभ र र् त्याचं्या आजभबाजभस 

रक्िस्त्रार् हदसभन येिाि. बीजर्ाहहनीच्या स्नायभि रक्िस्त्रार् झाल्याम ळे िे फाटिाि. (प्लेट १७०). 
 

 
प्लेट १७०. बीजवाणहनी सगभशतेिा सूक्ष्मदशीफोटोग्राफ 

 
गभाशयाच्या अांतःत्विेत होिारे फरक : क हक्षगिव राहहल्यानंिर थोड्याच कालाि, गिाशयाच्या 

अंिःत्र्चेि पिहनकाजन्य फरक व्हार्यास लागिाि. जो पयवन्ि गिव हजर्िं आहे, िोपयवन्ि हा पिहनका 
चागंल्या स्स्थिीि हशल्लक राहािो, पि गिव मृि झाल्यास मात्र त्याि व्यपजननी फरक व्हार्यास लागिाि. 
नंिर हा पिहनका सबधंच्या सबंध बाहेर फेकला जािो ककर्ा ि कड्या ि कड्यानी बाहेर फेकला जािो. 

 
अस्थाणनक अण्डािूांत होिारे फरक (Changes in the Ectopic ovum) :– शोषि : जर गिव फार 

लहान असेल, िर िो बीजर्ाहहनीि शोहषला जािो ककर्ा िो उदरार्रिाि फेकला गेला असला िर त्या 
हठकािी संपभिवपिे शोहषला जािो. जर रक्िस्त्रार् झाला नसेल िर या प्रकारचे प्रहिगमन लक्षिरहहि 
असल्याम ळे ध्यानािही येि नाही. 

 
गभािी व्यांगें (Foetal deformitles) : र्ाढ झालेल्या गरोदरपिाच्या माहीि असलेल्या रो्यािं 

व्यंगाचे प्रमाि १०-१५ टके्क असिे. मोठ्या प्रमािाि हदसभन येिारी व्यगंें ही अस्स्थपंजराची (skeletal) 
असिाि र् िी हािानी उपचार करून बरोबर करिा येिाि. ही व्यंगे पािकोथळीिील पाण्या आिार्ी 
(oligo-hydramnios) ककर्ा कोषाच्या संसस्क्िम ळे हनमाि होिाि. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

जरायिेू हाइडेणटडरपी व्यपजनन आणि जरायउूपकाबूशदािी णनर्धमती : मेयर याने काळजीपभर्वक 
िपासभन असे दाखर्भन हदले की बीजर्ाहहनीस्थ गिवधारिेच्या अंक्र राि हायडेहटडरंुप व्यपजनन होिे र् अशा 
प्रकारच्या काही रो्याचें दाखले हदले गेले आहेि. 

 
मणमभवन (Mummification) : पािकोथळीि (gestation sac) संसगव न होिा, जर गिव कैकर्ष े

िसाच राहहला, िर त्याि महमिर्न होिे र् िो र्ाळभन जािो. पािकोथळीिील पािी शोहषले जािे. 
 
पूयभवन (suppuration) : गिाच्या मृत्यभनंिर थोड्याच हदर्साि ककर्ा प ष्ट्कळ र्षांनीही 

र्क्रस्थभलातं्र ककर्ा आंत्र यापासभन गिव कोषाि संसगव हनमाि होण्याचा संिर् असिो. संसगव झाल्यार्र, मऊ 
िाग हर्घहटि होिाि र् शरे्टी हे संसर्मगि सडलेले िाग उदराच्या प ढील कििीमधभन , पि सामान्यिः नािी 
मधभन ककर्ा उपग द, मभत्राशय, ककर्ा योनीच्या पाठीमागील कप्यािभन बाहेर फेकले जािाि. हनसगविः सर्व 
िाग बाहेर जािे अशक्य असिे, हर्शषेिः गिाची हाडे, मग नंिर िगंदर हनमाि होिे, र् शस्त्रहक्रया करून हे 
सडलेले िाग काढभन टाकल्यार्र मगच हे िगंदर बरे होिे. 

 
गभािे िटीभवन (calcification the ovum) : मृि गिव प ष्ट्कळ र्ष ेमािेच्या उदराि राहहल्यास, 

त्याचे खटीिर्न (calcification) होिे. जेव्हा ंफक्ि गिार्रिेि (membranes) खहटिभि होिाि, आहि 
गिािोर्िी त्याचें कर्च (shell) हनमाि होिे, िेव्हा त्याला णलथोकेणलफॉस (lithokelyphos) म्हििाि. 
जेव्हा गिार्रिे आहि गिव दोन्हीही खटीिभि होिाि, िेव्हा त्याला णलथोकेणलफोपीणडअन 
(lithokelyphopaedion) असे म्हििाि. जेव्हा फक्ि गिाचेच खटीिर्न झालेले असिे, िेव्हा त्याला 
“अश्मीभूत गभश” (lithopaedion) म्हििाि. (प्लेट १७१). 
 

 
प्लेट १७१. अश्मीभूत गभश 

 
खटीिर्न होण्याकरिा, सगिविा हनदान साि महहन्याचंी िरी प्रगि असार्ी लागिे आहि आंि 

राहहलेल्या गिवकोषाि संसगव होिा कामा नये. 
 
खटीिभि गिव उदराि हकत्येक र्ष े िसाच राहािो आहि िो उदराि असिा एक ककर्ा अनेक 

सगििंिाही राहािाि. “मािा आपल्याच बालकाचे थडगे बनिे” असे जे म्हििाि, िे यथायो्य होय. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अस्थाणनक सगभशता आणि बहु सगशभता 
(Ectopic Gestation and Multiple Pregnancy.) 

 
याचे प ढील प्रमािे हर्िाग पाडिाि : 
 
१. गिाशयािील आहि गिाशयाबाहेरील एकत्र सगिविा. 
 
२. एकाच बीजर्ाहहनीि दोन भ्रभरि असिारी यमल बीजर्ाहहनीस्थ सगिविा. 
 
३. प्रत्येक बीजर्ाहहनीि एकेक भ्रभिि असिारी हद्वपाश्वीय बीजर्ाहहनीस्थ सगिविा. 
 
४. बीजर्ाहहनीस्थ बह सगिविा. 
 
१. गिाशयािील आहि गिाशयाबाहेरील एकत्र सगिविा (combined intra-uterine and extra-

uterine pregnancy) : नोव्हाक याने १९२६ मध्ये, रै्द्यक र्ाङ्मयािील २७६ रो्याचें व्यापक कसहार्लोकन 
केले. हमत्रा यानी १९४० मध्ये ३०४ रो्याचंी माहहिी हदली र् त्याि आपल्या दोन रो्याचंी िर घािली 
िेव्हापासभन आिखी हकिी िरी रो्याचंी माहहिी प्रहसद्ध झालेली आहे. ज्या रो्याबंद्दल माहहिी हदली गेली 
आहे, त्यािील अशा हर्कृिीचे ज्यास्ि प्रमाि हे बह प्रसर्ा हस्त्रयािंील होय. सामान्यिः गिाशया बाहेरील 
गिवधारिा ही प्रथम होिे र् नंिर गिाशयािील गमवधारिा होिे, ककर्ा दोन्हींही एकाच स मारास होिाि. 

 
गिाशयािील गिवधारिे पेक्षा गिाशयाबाहेरील गिवधारिेची लक्षिे ही ज्यास्ि स्पष्ट असिाि. 

बीजर्ाहहनीस्थ गिवधारिा ही पहहल्या काही महहन्यािच फ टि असल्याम ळे, एकत्र गिवधारिेचे हनदान 
क हक्षगिाकहरिा केलेल्या शस्त्रहक्रयेि होिे. ज्याि दोन्ही गिवधारिामध्ये काहीही त्रास न होिा संपभिव मासा ं
पयिंि पोहोचल्या आहेि, असे फारच थोडे रोगी नोंदहर्ले गेले आहेि. 

 
यमल बीजवाणहनीस्थ गभशधारिा : दोन्ही गिव एकाच कोषाि असिाि हकर्ा दोन स्र्िंत्र कोषाि 

असिाि. गिाशया बाहेरील गिवधारिेि प ष्ट्कळर्ळेा एकाच कोशािील ज ळी हदसभन येिाि (uniovular 
twins). 

 
णिपािीय बीजवाणहनी गभशधारिा : एकापाठोपाठ होिारी र् एकाच र्ळेी होिारी गिवधारिा 

यामधील फरक समजभन घ्यार्यास पाहहजे. एका पाठोपाठची गिवधारिा ही ज्यास्िर्ळेा हदसभन येिे. ज्याला 
एकापाठोपाठ येिाऱ्या गिवधारिा म्हििाि त्याि एका बीजर्ाहहनीि झालेली गिवधारिा स रर्ािीलाच 
थाबंिे र् बीजर्ाहहनीस्थ रक्िसंचय, रक्िगं्रहथ (haematocele) ककर्ा अश्मीिभि गिव याि त्याचा शरे्ट 
होिो र् नंिर द सऱ्या बीजर्ाहहनीि झालेल्या गिवधारिेम ळे पहहल्याचा प्रकार समजभन यिो. 

 
बहु बीजवाणहनीस्थ गभशधारिा : अॅम्स्टरडॅम येथील रयेभबने माहहिी हदलेल्या एका रो्याि, एका 

बीजर्ाहहनीि पाच गिव होिे. १९१४ मध्ये डायमंट याने हिळे झाल्याची माहहिी हदली आहे, र् क्र सेन याने 
द सऱ्या एका अशाच रो्याची माहहिी हदली आहे. लाऊने र् सेग इनॉट (Launey and Seguinot) यानंी 
प्रहसद्ध केलेल्या एका रो्याि, एका बीजर्ाहहनीि ज ळे होिे, र् द सऱ्या बाजभस एक गिव होिा. 



 

 

अनुक्रमणिका 

लक्षिे 
 
स्त्रीरोग हर्कृिीिील, क हक्षगिव या हर्कृिीचीचे हनदान प ष्ट्कळर्ळेा होि नाही ककर्ा हनदान च किे, र् 

त्यािभन मोठे अन िर्ी िज्ञही स टलेले नाहीि. ज्या र्ळेी र्र साहंगिल्या प्रमािे कोित्यािरी एका प्रकारे 
क हक्षगिाचा शरे्ट होिो, त्यार्ळेी रक्िस्त्रार्, उदरािंरर्षे्टनशोफ, जर्ळच्या कहटस्थ इंहद्रयार्र दाब, याचंी 
लक्षिे हदसार्यास लागिाि ककर्ा ससंगव होिो. 

 
अनातशव : हनयहमि आिवर् येिाऱ्या स्त्रीि जसे गिाशयस्थ गिवधारिेि, आिवर् बंद होिे, िसे या 

क हक्षगिािही होिे, पि सर्वच रो्याि होिे असे नाही. त्याम ळे हे याचे कायमचे लक्षि असे धरून चालिा 
कामा नये. प ष्ट्कळ अठर्ड्याचें अनाििंर् हे ज्यार्ळेी गिव बीजर्ाहहनीच्या उदराकडील िागाि ठाि माडंभन 
बसिो, त्यार्ळेी सामान्यिः हदसभन येिे. जर बीजर्ाहहनीच्या गिाशयािील िागाि ककर्ा मधल्या िागाि गिव 
पाय रोर्भन बसला असेल, िर इिक्या हदर्साचें अनाििंर् नसिे, कारि गिव धारिा झाल्यापासभन थोड्याच 
हदर्सािं बीजर्ाहहनी फ टिे. 

 
योनीतून होिारा रक्तस्त्राव : अस्थाहनक सगिविेचा अिं झाल्यार्र ज्या र्ळेी पिहनका स टार्यास 

लागिो, त्यार्ळेी योनीिभन रक्िस्त्रार् व्हार्यास लागिो, र् हा रक्िस्त्रार् संपभिव पिहनका बाहेर पडेपयिंि चालभ 
राहािो. जर संपभिव पिहनका एकाच र्ळेी गळभन पडला, िर एक ककर्ा दोन हदर्स फार प्रमािाि रक्िस्त्रार् 
होिो. पि ज्यार्ळेी पिहनका ि कड्या ि कड्यानी बाहेर पडिो, त्यार्ळेी रक्िस्त्रार् एक आठर्डा ककर्ा 
त्याही पेक्षा ज्यास्ि काल होि राहािो. 

 
अनािवर्ाच्या काही कालानंिर रक्िस्त्रार् होिे हे रै्हशष्ट होय, पि प ष्ट्कळ र्ळेा िे माहसकपाळी 

र्ाढल्याचे दशवहर्िे. आकस्स्मकपिे क हक्षगिव फ टलेल्या काही रो्याि, शस्त्रहक्रयेनंिर एकदोन हदर्साि 
पिहनका स टार्यास लागल्यानंिर योनीिभन रक्िस्त्रार् व्हार्यास लागिो. 

 
वेदना : ज्या काही थोड्या रो्यािं क हक्षगिव अगदी स रर्ािीला समजभन येिो, त्या व्यहिहरक्ि सर्व 

रो्याि र्देना होिाि. जरी हा क हक्षगिव फ टला नाही, िरी ही बीजर्ाहहनी िािली गेल्याम ळे, त्या बाजभला 
सिि मंद र्देना होि राहािाि. 

 
ज्यार्ळेी आकस्स्मकपिे बीजर्ाहहनी बाहेरच्या बाजभस फ टिे, त्यार्ळेी रोगी प ष्ट्कळर्ळेा पोटाि 

काही फाटले आहे अशी िक्रार करिो. स रर्ािीपासभनच र्देना फार िीव्र असिाि, स रर्ािीला काही िास 
या र्देना, उदराि खालच्या बाजभस स्थाहनक असिाि, पि प ढे त्या सार्वििृ होिाि. 

 
बीजर्ाहहनीिील सल (tubal mole) ककर्ा रक्िाच्या गाठंी, बीजर्ाहहनीच्या उदराकडील िोंडािभन 

बाहेर पडिाना आर्गेय क्ि र्देना होिाि. ज्यार्ळेी “कहटस्थ रक्िगं्रहथ” (pelvle haematocele) हनमाि 
होिे, त्यार्ळेी सामान्यिः ओटीपोटािील र्देनाबंरोबर कहटहत्रकस्थानी कमर द खिे. 

 
काही र्ळेा रो्याि उदराि खालचे बाजभस होिाऱ्या सिि र्देना ंएकापकैी िीव्र होऊन, स्िब्धिेची 

(shock) लक्षिें हदसार्यास लागिाि. हे गिवकोष फ टल्याचे दशवहर्िे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

भारजन्य लक्षिें : (pressure symptoms) : िारजन्य लक्षिें ही सामान्यिः कहटस्थ रक्िगं्रथीम ळे 
हनमाि होिाि. सभरर्ािीला मभत्रास त्रास होिो र् प ढे अर्धारि (retention) होिे हे सर्वसाधारि हदसभन 
येिारे िारजन्य लक्षि होय. काहीि शौच्याच्यार्ळेी क ं थार्यास होिे, हे म ख्य लक्षि असिे. 

 
उदरािंरर्षे्टनािील रक्िसचंयाम ळे, मध्यच्छेद चेिार्र (Phrenic nerve) दाब पडभन काहीर्ळेा 

एका ककर्ा दोन्हीं खादं्याि र्देना होिाि. 
 

लाक्षणिक प्रकार व व्यवच्िेदक णनदान 
(Clinical types and Differential Diagnosis) 

 
लाक्षहिक दृष्ट्ट्या चार प्रकार हदसभन येिाि, र् त्याचंी प्रत्येकाची लक्षिें र् व्यर्च्छेदक हनदान प ढे 

हदले आहेि. 
 
१. िीव्र स्फभ जवक (Acute fulminating). 
२. अन िीव्र (Sub-acute). 
३. क्रहटस्थ रक्िगं्रहथ. 
४. प्रगि सगिार्स्था (advanced gestation). 
 
तीव्र स्फूजशक : असा एक च कीचा समज आहे, की हा प्रकार फार प्रमािाि हदसभन येिो. याि 

आिापयिंि चागंल्या िंद रुस्थीि असलेली स्त्री एकाएकी आजारी होिे, र् पोटाि िीव्र र्देना व्हार्यास 
लागिाि. त्याच बरोबर उदराि काही िरी फ टल्याचीही िक्रार करील. स रर्ािीला उदराि खालच्या 
कोित्यािरी िागाि र्देना होिाि, पि काही थोड्याच िासाि या र्देना सर्व उदराि िासार्यास 
लागिाि. काही र्ळेा अनािवर्ाचे ककर्ा योनीिभन होिाऱ्या रक्िस्त्रार्ाचे पभर्वरृ्त्त नसिे, हर्शषेिः 
बीजर्ाहहनीच्या गिाशयाच्या कििीिील ककर्ा मधला िाग यािील गिवधारिा फ टली असल्यास, हे पभर्वरृ्त्त 
हमळि नाही. रो्याची प्रकृहि फार जलद हबघडिे, र् थोड्याच कालाि िो हनस्िेज हदसार्यास लागिो. 
नाडी फार जलद पि उथळ असभन, रक्ििारन्यभनत्र् असिे. आिंील िागाि रक्िस्त्रार् चालभ  असल्याम ळे 
फार घाम स टिो, िहान लागिे, त्र्चा गार पडिे, रोगी बेचैन होिो. 

 
उदरार्रून केलेल्या िपासिीि सर्विर पीडनाक्षमिा हदसभन येिे, पि उदराच्या स्नायभिं िाठरिा 

मात्र हदसभन येि नाही. काहीर्ळेा उदरािंरर्षे्टनािंील म क्ि रक्िाम ळे स्थानािंरिहशल जडध्र्नी (shifting 
dullness) हमळिो, पि हे हे खात्री लायक हचन्ह नव्हे. 

 
उदराचे हठकािी र् योनीि पीडनाक्षमिा असल्याम ळे यो्य असे हद्वहस्थ योहन परीक्षि करिा येि 

नाही. खरोखर, योहन परीक्षिाि पीडनाक्षमिा हदसभन आली नाही िर फ टलेला क हक्षगिव नसभन द सरीच 
काहीिरी हर्कृहि असार्ी. जर अगदी स रर्ािीला क हक्षगिव फ टला असेल, िर योहन कप्याि हािाला गाठं 
लागि नाही, पि ड्लसचा कप्याि रक्ि जमा झाल्याम ळे, त्यास्थानी िरंगप्रिीहि (fluctuation) समजभन 
येिे. जर साधारिपिे दहा ककर्ा ज्यास्ि आठर्ड्याि गिव फ टला असेल िर योनीच्या एका कप्याि 
अहनहिि असा गड डा प ष्ट्कळर्ळेा हािाला लागिो. 
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व्यवच्िेदक णनदान (Differential Diagnosis) : िूप प्रमािात झालेल्वया रक्तस्त्रावासह 
बीजकोशातील बीजपेशी (Graafian Follicle) व गभशरक्षक (Corpus Luteum) फुटिे : हा हर्कार फार 
क्वहचि होिो, पि क हक्षगिव फ टल्याचा िास होिो. मोठ्या प्रमािाि झालेल्या रक्िस्त्रार्ाम ळे, एकाएकी 
उदरस्थ र्देना र् इंहद्रयाि होिाऱ्या रक्िस्त्रार्ाची इिर लक्षिें हदसभन येिाि. योहन परीक्षिाि पीडनाक्षमिा 
हदसभन येिे र् रक्ि गोळा झाल्याम ळे ड्लस कप्याि फ गर्टी हािाला लागिे. 

 
बीजकोशाच्या सद्रवग्रांथीिा देठ णपळवटिे (Torsion of pedicle of an ovarian cyst) : याि 

उदराि एकाएकी र्देना होऊन स्िब्धिेची लक्षिें हदसार्यास लागिाि. र्ाढि जािारी पाडं रिा हे जे 
फ टलेल्या क हक्षगिाचे लक्षि िे मात्र यािं नसिे. जर हे पीळर्टिे हे एकाएकी झाले असेल, िर र्ािंी हे 
म ख्य लक्षि असिे. उदराच्या खालच्या िागाि ज्या हठकािी सद्रर्गं्रथी असिे, त्या हठकािी पीडनाक्षमिा, 
र् िाठरिा असिे. जर योहन परीक्षा केल्यास योनीच्या एका कप्याि, पीडनाक्षम र् िािलेला असा गठ ठा 
(tense mass) हािाला लागिो र् गिाशय हर्रुद्ध बाजभला ढकलल्याचे समजभन येिे. 

 
आशुकारी आांिपुच्िदाह : उजव्या श्रोहिखािेि (right iliac fossa) र्देना, म्याकबने स्थानी 

पीडनाक्षमिा र् हद्वहस्ि योहन परीक्षिाि उजव्या कप्याि पीडनाक्षमिा यार्रून आश कारी आंत्रप च्छदाहाचे 
हनदान करिा येिे. पि हा आंत्रप च्छदाह जर व्यक्ििय गिवपािाि (threatened aborteion) ककर्ा लगेच 
त्या नंिर झाला असेल िर हनदान करिाना गोंधळ होण्याचा संिर् असिो, कारि याि अनािवर् र् योनीिभन 
रक्िस्त्रार् होि असिो. पि अशा रो्याि योनीच्या उजव्या कप्याि गठठा नसिे र् मऊ असा रृ्हद्ध पार्लेला 
गिाशय यार्रून क हक्षगिव नाही हे हसद्ध होिे. काहीर्ळेा आंत्रप च्छ फ टल्याम ळे स रर्ािीलाच सार्वििृ 
उदरािंरर्षे्टनदाह होिो, र् त्याम ळे हनदान करिे फार कठीि असिे. कारि, र्देना र् पीडनाक्षमिा जरी 
उजव्या श्रोहि खािेि ज्यास्ि असली िरी सर्व िर असिाि. ज्र्राचे फार प्रमाि, द ि नाडी र् र्ाढि 
जािारी श्विेपेशीरृ्हद्ध या गोष्टी हनदान दशवक होि. 

 
आशुकारी बीजवाणहनीशोफ (Acute Salpingitis) : उदराि एकाएकी र्देना स रू होिे, 

पीडनाक्षमिा र् स्िब्धिेची इिर लक्षिें याचें फ टलेल्या क हक्षगिाशी इिके साम्य आहे की, हकत्येकर्ळेा 
रै्द्याला आपली चभक शस्त्रहक्रया करून उदरउघडल्यार्रच लक्षाि येिे. माहसक स्त्रार्ानंिर, ककर्ा 
अहलकडेच झालेल्या गिवपािानंिर स रू झालेल्या उदरस्थ र्देना, या बीजर्ाहहनीशोफ दशवहर्िाि. 
बीजर्ाहहनीशोफाि थंडी िरून िाप चढिो, िर फ टलेल्या क हक्षगिाि िाप नसिो ककर्ा त्याचे न्यभनत्र् 
(subnormal) असिे. थोडा काल थाबंल्यास हनदान स्पष्ट होिे. कारि क हक्षगिाि होिाऱ्या सार्वििृ 
अंिःउदरािंरर्षे्टन रक्िस्त्रार्ाम ळे नाडीचा र्गे र्ाढि जािो, रक्िदाब कमी होिो र् पाडं रिा र्ाढिे. 

 
इतर उदरस्थ शल्वयणिणकत्सीय आपात (emergencies) : १. पोकळ इहंद्रयाि पडलेले क्षि 

(perforation) याचे हनदान, काळजीपभर्वक पभर्वरृ्त्त हर्चारल्यास होिे. २. आश कारी रक्िस्त्रार्ी 
अ्न्याशयशोफ (Acute haemorrhagic Pancreatitis) हा क्वहचि हदसभन येिारा उदरस्थ आपाि होय. र् 
या हर्कारािही अंिस्थ रक्िस्त्रार् हीि असल्याम ळे फ टलेल्या क हक्षगिापासभन िो हनराळा दाखहर्िे कठीि 
असिे. 

 
अनुतीव्र (Sub-acute) : हाच प्रकार सर्वसामान्यपिे ज्यास्ि प्रमािाि हदसभन येिो. सामान्यिः 

स रर्ािीला काहीकाल अनािवर् असभन, प ढे र्ारंर्ार उदराि कळा येिाि, योनीिभन रक्िस्त्रार् होिो र् मभच्छा 
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येिे. याचे इिर हर्कारापासभन हनराळेपि दाखहर्ण्यास ही लक्षि त्रयी फार महत्र्ाची होय. याि उदराचे 
खालचे िागाि सिि सौम्य र्देना होि राहािाि र् मध न मध न त्या आर्गेय क्ि होिाि. सामान्यिः योनीिभन 
होिारा रक्िस्त्रार् फार कमी असिो, पि ज्यार्ळेी र्देनाचंा जोर र्ाढिो त्यार्ळेी रक्िस्त्रार्ाचे प्रमाि र्ाढिे. 
मभच्छा येईल की काय असे जे र्ाटिे त्याचे कारि उदरािंरर्पे्टनाि एकाएकी रक्ि जािे. 

 
योहन परीके्षि गिाशयाची थोडी रृ्हद्ध झाल्याचे र् िो एका बाजभला ढकलला गेल्याचे पि एका योहन 

िोरहिकेि असलेल्या गठ ठ्यापासभन हनराळा असल्याचे समजभन येिे. हा गठ ठा पभिवत्र्ाने योनीच्या एका 
पाश्वविोरहिकेि असि नाही, िर िो पि-पाश्वविागाि असिो. त्याचा आकार अहनहिि असभन, िो गठ ठा 
काही िागाि मऊ िर काही िागाि घट टसर असिो. हा कमीअहधक घट टपिा ककर्ा मऊपिा हे एक 
महत्र्ाचे लक्षि आहे, ज्या हठकािी अहलकडे रक्ि गोळा झालेले असेल िो िाग हािाला मऊ लागिो र् 
ज्या िागाि रक्ि गोठभन काही काल झाला असेल त्या हठकािचा िाग घट टसर लागिो. स्पशवनािं जर िीव्र 
पीडनाक्षमिा हदसभन आली, िर िेही एक महत्र्ाचे लक्षि आहे. सामान्यिः हा गठ ठा आंहशक ककर्ा 
पभिवत्र्ाने घट ट बसलेला असिो. 

 
व्यवच्िेदक णनदान : गभशपात : प्रत्यक्षाि बीजर्ाहहहनस्थ गिवधारिा असिाना गिाशयस्थ 

गिवपािाचे हनदान करिे ही एक घोडचभक होय. जर काळजीपभर्वक योहन परीक्षि न करिा, गिाशय लेखन 
केल्यास, क हक्षगिाचा कोष फाटल्याम ळे अनथार्ह पहरिाम होण्याचा संिर् असिो. 

 
गभाशयाच्या पािशनमनासणहत सगभशता (uterine pregnancy with ateral flexion of uterus) : ८ 

िे १० आठर्ड्याचं्या सगिव गिाशयाचे पाश्ववनमन झाले असेल िर गोंधळ होण्याचा संिर् असिो. िेव्हा हे 
लक्षाि ठेर्िे महत्र्ाचे आहे की जर एकाद्या िोरहिकेि गठ ठा हािाला लागला र् त्या पासभन गिाशय 
हनराळा लागि नसेल, िर काही हदर्स र्ाट पाहभन र् जरूर लागल्यास क्लोरोफॉमव देऊनही िपासार्यास 
पाहहजे. त्याम ळे पाश्ववनमन झालेला सगिव गिाशय, त्याच्या मभळच्या प रोनमनाि आििा येिे शक्य होिे र् 
पभर्ी योनीच्या िोरहिकेि हािाला लागिारा गठ ठा द सरा हिसरा काही नसभन सगिव गिाशय होिा हे हसद्ध 
होिे. 

 
अगदी सुरवातीला होिाऱ्या गभशपाताबरोबर असिारे गभाशयाच्या पािश कभतीमधील 

ताांतवमाांसाबुशद : या हर्काराि र्देना र् योनीिभन रक्िस्त्रार् होिो र् योनीच्या एका िोरहिकेि हािाला 
गठ ठाही लागिो. गिाशयािभन बाहेर पडिाऱ्या ऊिकाि सभक्ष्मदशवकयंत्राखाली जराय  अंक र हदसभन 
आल्यास गिाशयस्थ गिवधारिेचे हनदान नक्की होिे. िािंर्ाब वदाचे रक्िमय (red degeneration) झाल्यास 
योहन परीक्षिाि िे पीडनाक्षम र् र्देनाय क्ि असिे र् त्याम ळे चभक होिे ज्यास्िच लोहहिव्यपजनन 
संिर्नीय असिे. 

 
कणटस्थ रक्तग्रांणथ (Pelvic Haematocele) : याचे लाक्षहिक पभर्वरृ्त्त (clinical history) बर 

साहंगिलेल्या अनभिीव्र प्रकारासारखे असिे रोगी प ष्ट्कळर्ळेा मभत्रास होिारा अडथळा, मभत्रार्धारि र् 
शौच्यार्ळेी क ं थिे (rectat tenesmus) यासारख्या िारजन्य लक्षिाकंहरिा रै्द्याकडे जािो. शौच्यार्ळेी 
क ं थिे हे काहीर्ळेा श्लेष्ट्मल स्थभलातं्रशोफ (mucee colities) ककर्ा आमाशं होऊंन आपाि िासण्याचा 
संिर् असिो र् उपद्रर्ात्मक फ टभन (seconabary rupture) अन षंगी हर्दर हनमाि होईपयिंि रो्यार्र 
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औषधीय उपचार केले जािाि ककर्ा या उपचाराचंा उपयोग न झाल्याम ळे परि रो्याला स्त्रीरोगा करिा 
िपासला जािो. 

 
उदरार्रून केलेल्या परीक्षिाि पीडनाक्षम अशी कटीिभन र्र आलेली अहनयहमि फ गोटी हािाला 

लागिे. जसा रक्िसंचय र्ाढि जािो िसा फ गर्टीच आकारही र्ाढि जािो. र् ही फ गर्टी नािीपयिंि 
ककर्ा त्याच्याही र्र र्ाढिे. ही फ गोटी कमी कहधक घट ट असिे. ही फ गोटी लर्हचक ककर्ा घट टसर 
असिे र् हे रक्िस्त्रार्ाचा काल र् त्याचे प्रमाि र् त्याचा कोष कोित्या इहंद्रयाम ळे झाला आहे यार्र 
अर्लंबभन असिे. 

 
योनीिभन केलेल्या परीक्षिाि, गिाशयग्रीर्ा ही मोठ्या प्रयासाने हािाल लागिे. कारि ड्लस 

कप्याि जमा झालेल्या रक्िाम ळे िी प ढच्या बाजभस िंिभपास्थीच्या (symphysis pubis) पाठीमागे ढकलली 
गेलेली असिे. योनीच घ मट र् िोरहिका उथळ लागिाि. ड्लस कप्याि गोळा झालेल्या रक्िाम ळे 
योनीच्य पाठीमागील कििीचा र्रचा एक हत्रहियाशं िाग र्र उचलला जािो र् हिचा पृष्ठ िाग योनीकडे 
फ गलेला, र्क्र हदसिो. गिाशय या फ गोटीर्र आरूढ झालेला र् मध्यार्र ककर्ा एका बाजभला असिो. ही 
फ गोटी पीडनाक्षम, अहनयहमि आकाराची, काही िागाि सद्रर् (cystic) िर काही िागाि घट टसर असिे. 
हा कमी अहधक घट टसरपिा हे एक महत्र्ाचे लाक्षहिक हचन्ह होय. उपग दािभन बोट घालभन िपासल्यास 
ही रक्िगं्रहथ हकिी प्रमािाि आहे, हे ज्यास्ि चागंल्या प्रकारे समजभन येिे. 

 
व्यवस्च्िेदक णनदान : घट ट बसलेला पिािर्धतत सगभश गभाशय (Incarcerated Retroverted 

Gravid Uterus) : सामान्यिः गिवधारिेच्या हिसऱ्या महहन्याि गिाशयाचे पिाद्विवन होऊन िो घट ट 
बसिो. र् त्यार्ळेी क हक्षगिाचे च कीने हनदान केले जािे. स रर्ािीला मभत्रास त्रास होिो र् प ढे मभत्रार्धारि 
होिे. या दोन्ही हर्काराि गिाशयग्रीर्ा िंिभपास्स्थचे मागे ढकलली जािे पि पिाद्वर्मिि सगिव गिाशयाि िी 
पभढची हदशाही दाखर्ीि असिे. पिाद्वर्मिि सगिव गिाशयाि गिाशयाचा घ मट ककर्ा गिाशयाचा एकादा 
िाग ड्लस कप्याि असिाऱ्या गठ ठ्या पासभन हािाला लागि नाही. पि कहटस्थ रक्िगं्रहथि गिाशयाचा 
काहीिाग ककर्ा सबधं गिाशय या ड्लस कप्यािील गठ ठ्यार्र हािाला लागिो. पिाद्वर्मिि सगिव 
गिाशय सर्व हठकािी सारख्या प्रमािाि घट टसर लागिो, िर कहटस्थ रक्िगं्रहथ काही हठकािी मऊ िर 
काही हठकािी घट टसर लागिे. 

 
कणटस्थ णवद्रणध (Pelvic Abscess) : िपासल्यास याची बाह्यहचन्हे ही कहटस्थ रक्िगं्रहथ सारखीच 

असिाि, त्याम ळे या दोहोंिील िेद दाखहर्ण्याकहरिा पभर्वरृ्त्ताचे काळजीपभर्वक मभल्यमापन करार्यास 
पाहहजे. कहटस्थ हर्द्रहधि गिवपािानंिर झालेल्या ससंगाचे ककर्ा गॉनोकॉकसजन्म ससंगाचे प र्वरृ्त्त हमळिे. 
याि खंहडि ज्र्र (intermittent temperature) र् फार प्रमािाि श्वेिपेशीरृ्हद्ध असिे. जर योनीच्या 
पाठीमागील िोरहिकेिभन, स ईने कहटिेद करून, त्या स ई मधभन कटीिील साचंलेला द्रर्पदाथव बाहेर 
काढल्यास, िो जर काळा डामंरासारखा असेल िर क हक्षगिाचे हनदान समजार् ेर् जर पभ हनघाला, िर 
कहटस्थ हर्द्रहध समजार्ा. 

 
गभाशयस्थ गभशधारिेसह बांणधत बीजकोशािी सद्रवग्रांथी (Incareerated ovarian cyst with 

uterine Pregnancy) : उदराि र्देना, योनीिभन रक्िस्त्रार् र् ड्लस कप्यािील गठ ठा, याम ळे गोंधळ 
होिो. पि अनािवर्ाचा आिार् र् सद्रर्गं्रथीचे सर्व हठकािी सारखे मृद त्र् हे फरक दाखहर्िारे हर्शषे होि. 
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जर ड्लस कप्यािील असलेले द्रव्य स ईने काढभन पाहहल्यास, िे सीरसी ककर्ा श्लेष्ट्मािय क्ि (scrousor 
mucoid) द्रर् असल्याचे हदसभन येिे. 

 
गभाशयस्थ गभशधारिेसह पाठीमागील कभतीतील ताांतवमाांसाबुशद (Fibromyoma in posterior 

wall with uterine Pregnancy) : सामान्यिः मभत्रार्धारि हे लक्षि असिे. योनीपरीक्षिाि ग्रीर्ा खालची 
हदशा दाखहर्िे र् िी िंिभपास्स्थच्या पाठीमागे ढकललेली असिे. ड्लस कप्याि असिारा गठ ठा हा टिक 
गोलाकार र् ग्रीर्लेा लागभन पाठीमागे असिो. 

 
प्रगत अस्थाणनक सगभशता (Advanced Ectopic Pregnancy) : अनािवर्ाचे पभर्वरृ्त्त र् स रर्ािीच्या 

महहन्याि योनीिभन झालेला थोडा रक्िस्त्रार् र् उदरािील र्देना, यार्रून हे सभहचि केले जािे. गिाशयस्थ 
गिवधारिे प्रमािेच यािही स्िनाि फरक होि रहािाि. उदरािील र्देना या सिि ककर्ा अध नमध न चालभ 
असिाि र् या र्देना, उदरािंरर्षे्टनशोफाम ळे ककर्ा उदरस्थ इंहद्रयािं शरीररचना दृष्ट्ट्या फरक झाल्याम ळे 
(altered anatomical relations) होिाि. गिाच्या जोरदारपिे होिाऱ्या हालचाली रो्याला समजभन 
येिाि र् त्या गिाच्या मृत्यभपयवन्ि चालभ  राहािाि. संपभिव मासाचे स मारास (At or near full term) फार 
थोडा काल खंहडि र्देना, “खोट्या” प्रसर्र्देना होिाि, योनीिभन रक्िस्त्रार् होिो र् पिहनका बाहेर 
फेकला जािो. “खोट्या” प्रसर्र्देना नंिर थोड्याच र्ळेाि गिाच्या हालचाली बंद पडिाि. 

 
गिाच्या मतृ्यभ नंिर इिर काही लक्षिें हदसभन येि नाहीि. अनािवर् चालभ  राहािे ककर्ा माहसकस्त्रार् 

स रू होिो र् अशाप्रकारचे रोगी हे काही महहने ककर्ा र्ष ेगेल्यार्र उदरस्थ गाठंी कहरिा रै्द्याकडे जािाि. 
 
उदरार्रून केलेल्या पहरक्षिाि गिाचे अर्यर् सहजपिे हािाला लागिाि. जर गिाशयाची र् 

उदराची किि फार हढली असेल, िर काहीर्ळेा गिाशयस्थ गिवधारिेिही गिाचे अर्यर् सहजरीिीने 
हािाला लागभ शकिाि, त्याम ळे यार्र हर्संबभन राहािे चागंले नव्हे. त्याच्या उलट उदराच्या फ गोटीची 
बाह्यरूपरेषा हे ज्यास्ि खात्री लायक लक्षि आहे. उदरस्थ गिवधारिेि या फ गोटीचा पहरघ हििका स्पष्ट 
नसिो. िर गिाशयस्थ गिवधारिेि अगदी स स्पष्ट असिो. सामान्यिः गिवकहटकडेच्या र्र असभन, िो 
प ष्ट्कळर्ळेा आडर्ा ककर्ा हिरपा असिो. गिव एका बाजभला असिे हे ही एक उपय क्ि असे हनदानार्मथ लक्षि 
होय. 

 
गिाशयाि आर्गे येिाि ककर्ा नाही हे पहाण्याकहरिा काहीर्ळेा हपटोहसन कसोटी करिे उपय क्ि 

होिे. अध्या य हनट हपटोहसनचे इंजेक्शन देिाि र् गिाशयाि आर्गे येिाि हकर्ा काय हे उदरार्रून 
स्पशवनाने िपासिाि. जर १५ हमहनटाि आर्गे आले नाहीि, िर आिखी एक य हनट देिाि. जर आर्गे 
यार्यास लागले िर, उदरस्थ गिवधारिा नाही असे समजार्,े पि जर हनहिहि हमळाली नाही िर मग 
काहीच अन मान काढिा येि नाही. 

 
योहनपरीक्षिाि ग्रीर्ा हािाला लागिे. गिाशयस्थ गिवधारिेि योनीिील ग्रीर्चेा िाग मऊ असिो. 

र् सहामहहन्यानंिर ग्रीर्चेा हा िाग जर्ळजर्ळ सर्व र्र घेिला जािो, पि उदरस्थ गिवधारिेि ग्रीर्ा 
हािाला घटटसर लागिे, र् हे एक िेददशवक हचन्ह होय. गिाचा प्रथम खाली येिारा िाग (presenting 
part) योनीिील बोटानंा लागि नाही, इिका िो र्र असिो. फार काळजी पभर्वक िपासिी केल्यास, 
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गिाशय नेहमी एर्ढा ककर्ा थोडा रृ्हद्ध पार्लेला, र् बाजभला र् प ढच्या बाजभस सरलेला हािाला समजभन 
येिो. 

 
क्ष-णकरिजन्य णिन्हें (Rediological sign) : १. बाजभने घेिलेल्या क्षहकरि फोटोि गिव अर्यर् 

पाठीमागचे बाजभस ककर्ा पाठीच्या कण्याच्या जर्ळ हदसभन येिाि (शरेहर्न हचन्ह) २. गिव जघनास्थीच्या 
प ष्ट्कळ र्र, कें द्रपराङ्म ख असा बाजभला असिो ककर्ा आडर्ा असिो. ३. प ढभन-पाठीमागे अशा घेिलेल्या 
क्ष-हकरि हचत्रिाि र्ायभच्या छाया (Gas shedows) हदसिाि. 

 
‘खोट्या’ प्रसर्र्देनाि, उदरार्रून िपासल्यास गिाशयािील आर्गे हािाला प्रिीि होि नाहीि. 

योनीिभन होिारा रक्िस्त्रार्, हा “दशवन” (show) म्हिन च कीने समजला जािो. 
 
गिाच्या मृत्यभनंिर, गिाचा कोष लहान होिो, र् जर संसगव झाला नाही िर प ष्ट्कळ र्ष े हनदान 

झाल्याहशर्ाय राहािे. काही कालाने हा गिव अश्मीिभि होिो. नेहमी सारखा माहसकस्त्रार् येि राहािो र् 
पभर्ीचा गिवकोष उदराि िसाच राहभन, एक ककर्ा अहधक गिाशयस्थ गिवधारिा राहािाि. जर ह्या कोषाि 
संसगव हनमाि झाला िर आिंील गोष्टी उदराच्या कििीि िगंदर पडभन बाहेर फेकल्या जािाि ककर्ा योहन 
बस्स्ि, र्ा उपग द याबरोबर नाहडव्रि हनमाि होिो (fistulous tract). 

 
णनदानाथश सहाय्यक साधने 

 
रक्त परीक्षा : नेहमी रक्ि गिन आहि हहमो्लोहबबनचे प्रमाि पहािे, याचे म ळे अन िीव्र रो्याि 

मदि होिे. दर १-२ हदर्सानी केलेल्या परीके्षि लालपेशींचा श्रोहि हहमो्लोहबनच्या प्रमािाचा र्ाढिा ऱ्हास 
हदसभन आला, िर अस्थाहनक सगिविेि थोडा थोडा रक्िस्त्रार् होि आहे असे समजार्.े सामान्यिः, 
अस्थाहनक सगिविेि श्वेिपेशींचे प्रमाि १५,००० पयवन्ि र्ाढिे, आहि िे जर २०,००० च्या र्र गेले, िरच 
श्रोिीि ससंगव असल्याचे समजार्.े 

 
श्रोहिससंगापासभन अस्थाहनक सगिविा हनराळी दाखहर्ण्याकरिा काही िज्ञानंी अर्सादन कसोटी 

(sedimentation test) साहंगिली आहे. परंिभ व्यर्हाराि हिचे नैदाहनक मभल्य शभन्य. 
 
सगभशता कसोया : हनहिहि हमळाल्यास अस्थाहनक सगिविा दशवहर्ली जािे आहि त्याचे म ळे 

एकाबाजभकडील श्रोहि गठ ठा हनराळा दाखहर्ण्यास मदि होिे. िथाहप हनहििी हमळाली नाही, िर ज्याि 
बीजपोषक (trophoblast) हनस्ष्ट्क्रय झालेला असभन जराय  जननगं्रहथपोषीची हनर्ममहि थाबंलेली आहे अशा 
प्रकारची अस्थाहनक सगिविा असण्याची शक्यिा नाही असे म्हििा येि नाही. 

 
हनहिहि कसोटी हमळाल्यास अंिःगिाशय सगिविेच्या गिवपािापासभन अस्थाहनक सगिविा हनराळी 

करण्यास मदि होि नाही. 
 
कल्वडोसेंटेणसस (Culdocentesis) : जेव्हा हनदान अहनहिि असिे, िेव्हा. योनीच्या पि 

िोरहिकेमधभन कहटर्धेन स ई (Lumbar puncture needle) अंधधानीमध्ये (cul-de-sac) घािल्यास, 
त्याचा फार फायदा होिो. जर िाजे ककर्ा काळे रक्ि बाहेर आले, िर अस्थाहनक सगिविेचे हनदान नक्की 
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ठरिे. जेव्हा पि िोरहिकेि फ गोटी असिे, िेव्हा कहटर्धेन स ई, त्या फ गोटी मधभन घालिाि, आहि मग 
सहज रक्ि बाहेर काढिा येिे. जेव्हा पि िोरहिकेचे हठकािी फ गोटी नसिे अशा रो्यािं, गिाशय 
ग्रीर्चे्या पाठीमागील पृष्ठिागाशी समािंर, परंि  उपग दाला इजा होऊ नये म्हिभन त्याच्या खाली एक 
सेंहटहमटर अंिरार्र स ई ख पसिाि. ही हक्रया सहज करिा येिे शक्य असभन, िी शस्त्रकमव शाळेि 
(operation theatre) संर्देनाहरि करून ककर्ा त्या हशर्ायही करिा येिे. 

 
अांध-धानीदशशन व उदरदशशन (culdoscopy and Laparoscopy) : स्यंदी (leaking) ककर्ा न 

फ टलेल्या अस्थाहनक सगिविेचे हनदान करण्यास िज्ञाचं्या हस्िे याचा फार उपयोग होिो. 
 
अस्थाहनक सगिविा आहि प टकीय र्ा पीिकपड रक्िसंचय (haematoma) याचें लाक्षहिक स्र्रूप 

सारखेच असिे आहि अंध-धानीदशवकाने (culdoscope) बीजकोशाचा हनळसर, प टीय रक्िसंचय (cystic 
haematoma) आहि बीजर्ाहहनीस्थ सगिविा हनराळी दाखहर्िे प ष्ट्कळ र्ळेा कठीि असिे ककर्ा अशक्यही 
असिे. जर्ळ जर्ळ पन्नास टके्क रो्याि, अंध-धानीदशवनाने अस्थाहनक सगिविा म्हिभन हनदान केलेले 
असिे अशा रो्यािं शस्त्रहक्रयेि प टकीय ककर्ा पीिकपड रक्िसंचय असल्याचे हदसभन येिे. 

 
गभाशयान्तःस्तराांतील बदल (Changes in the Endometrium) : ज्याि थोडा थोडा सिि 

योनीगि रक्िस्त्रार् होि आहे अशा रो्याि अपभिव अिंःगिाशय सगिविा आहि अस्थाहनक सगिविा यापैकी 
काय आहे हे ठरहर्ण्याकहरिा आख रि करिाि. जराय  ऊिक हदसभन आल्यास गिाशयस्थ सगिविा नक्की 
ठरिे आहि जराय  ऊिकाचा लर्लेशही नसिो फक्ि पिहनका हदसभन आल्यास अस्थाहनक सगिविा ठरिे. 

 
आणरअस-स्टेला प्रणतणक्रया (Arias-Stella Reaction) : अहरअस-स्टेला (१९५७) यानंी 

अस्थाहनक सगिविा असलेल्या हस्त्रयाचं्या गिाशयान्िःस्िरािील अहर्हशष्ट बदल (atypical changes) 
र्र्मिले. हे होिारे बदल, हे च कीने गं्रहथकार्मसनोमा म्हिभन र्ाटण्याचा संिर् असिो. याि अहि गं्रहथल रृ्हद्ध 
असभन त्याच बरोबर गं्रथीचे ग च्छ, कहलको्दम (budding) आहि त्याचं्या कििीचे अंिर्विवन (infolding) 
असिे. 

 
बीजवाणहनीस्थ सगभशतेिी णिणकत्सा 

 
तीव्र स्फूजशक प्रकार (Acute Fulminating) : रो्याची प्रकृहि अहिशय खालार्लेली असिे. 

काहींचा िर इिका बलक्षय झालेला असिो की नाडी हािाला लागि नाही, र् रक्िबादही मापिा येि 
नाही. काहीि नाडी फार जलद चालिे र् रक्िदाब कमी असिो. उदरािंर्षे्टनाि रक्ि हशरण्याम ळे काही 
प्रमािाि बलक्षय होि असार्ा. पि खरे कारि, होिारा रक्िस्त्रार् हेच होय. हनदान झाल्याबरोबर १/४ गे्रन 
मॉर्मफनचे इजेंक्शन द्यार्.े रोगी गरम राहार्ा म्हिभन, त्याच्या आजभबाजभस गरम पाण्याच्या बाटल्या फार 
काळजीपभर्वक ठेर्ाव्या. ज्याि फार बलक्षय झाला असेल, िर शस्त्रहक्रयेपभर्ी रक्ि द्यार्यास पाहहजे. 

 
आश कारी िीव्रप्रकाराि रक्िदाब फार कमी असल्याम ळे सौष स्म्नक संर्देना-हरि (spinal 

anaesthesia) करू नये. उदराच्या कििीि अंिरिरि (local infiltration) ककर्ा नैरस ऑक्साड र् 
सायक्लोप्रोपेन गसॅचा संर्देना हरिाकहरिा उपयोग करिे ज्यास्ि चागंले. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

नािीचे खालभन मध्यरेषेर्रून उिा छेद घेऊन उदर उघडिाि, उदरािंरर्षे्टनापयवन्ि आल्यार्र, 
त्यामधभन हनळसर रंग हदसार्यास लागिो. उदरािंरर्षे्टन हचमट्याि धरून, एक लहान चीर पाडिाि, र् 
उदरािंरर्षे्टनाच्या पोकळीिील म क्ि रक्ि, रो्यालाच िे देण्याकहरिा (anto-transfusion) गोळा 
करिाि. गिाशयाची उपाङ गें बाहेर आिभन िपासिाि. हर्काहरि झालेल्या बीजर्ाहहनीची योजनी 
(mesosalpinx) घट ट पकडभन (clamping) ही बीजर्ाहहनी काढभन टाकिाि. जर्ळ जर्ळ सर्व रो्यािं 
बीजकोश पाठीमागे ठेऊन देिाि. उदर बंद करण्यापभर्ी द सऱ्या बाजभची उपाङ गे िपासिाि. 

 
जर गिाशयाच्या कििीिील बीजर्ाहहनीच्या िागािील गिवधारिा फ टल्यास अशा रो्यािं गिाच्या 

कोषाबरोबर गिाशयाच्या कििीचा पाचरर्जा िाग (wedge of the uterine cornu) काढभन टाकिाि. 
काहीर्ळेा बह प्रसर्ा रो्यािं ग्रीर् ेव्यहिहरक्ि सर्व गिाशय काढभन टाकिाि (subtotalghysterectomy). 

 
अनुतीव्र (Sub-acute type) : रो्याची प्रकृहि समाधान कारक असल्यासम ळे स्थाहनक, 

कमरेमधभन ककर्ा सर्वसामान्य संर्देनाहरि करार्यास हरकि नाही. उदर उघडल्यानंिर हर्कहरि 
बीजर्ाहहनी काढभन टाकिाि. 

 
कणटस्थ रक्तग्रांणथ (Pelvic haematocele) : या प्रकाराि उदर उघडल्यानंिर, हचकटल्या 

गेलेल्या आंिडी र् ओमेंटमम ळे ककटिील िाग हदसभन येि नाही. ही आिंडी र् ओमेंटम दभर केल्यार्र प ष्ट्कळ 
प्रमािािील रक्िाच्या गाठंी हदसभन येिाि. रक्िाच्या गाठंी काढभन टाकल्यार्र गिाशय र् त्याची उपाङ गे 
हदसार्यास लागिाि. मग हर्काहरि झालेली बीजर्ाहहनी काढभन टाकिाि. 

 
जर कहटस्थ रक्िगं्रथीला संसगव झाला असेल, िर योनीच्या पाठीमागील िोरहिकेिभन त्याचा 

हनचरा होऊ देिे चागंले. कारि जर उदरार्रून त्याचा हनचरा केला िर, उदरािंरर्षे्टनाला संसगव 
होण्याची शक्यिा असिे. 

 
अनुषांणगक उदरस्थ गभाधारिा (Secondary Abdominal pregnancy) पभर्ी या हर्काराची 

शल्यहचहकत्सा फार ियंकर होिी, उदरस्थ इंहद्रयानंा हचकटलेली अपार सोडर्ण्याचा प्रयत्नाि होिारी 
स्िब्धिा र् रक्िस्त्रार् याम ळे मािाचं्या मृत्यभचे प्रमािही फार होिे. कॉर  नेल र् लॅश यानंी १९३३ साली 
उदरस्थ गिवधारिेच्या २३६ रो्याचें कसहार्लोकन केले, त्यार्रून त्यानंा असे हदसभन आले की मािाचं्या 
मृत्यभचे ज्यास्ि प्रमाि असण्याचे कारि, हचकटलेली अपरा सोडहर्िाना होिारी स्िब्घिा र् रक्िस्त्रार्, हेच 
होय. हा त्रास च कहर्ण्याकहरिा प ष्ट्कळ हचहकत्सक, मभल हजर्िं असभन जगण्या सारखे आहे असे र्ाटि 
असिाही मभल मरून प ष्ट्कळ आठर्डे होर्भन जाईपयवन्ि र्ाट पाहािे पसंि करीि असि. कारि यार्ळेी 
अपरामधभन होिारे रक्िाहिसरि बंद पडभन, अपरा काढभन टाकीि असिा ककर्ा त्यानंिर होिाऱ्या 
रक्िस्त्रार्ाचा धोक कमी होि असे. गेल्या काही र्षांि उदरस्थ गिवधारिेि होिारी स्िब्धिा घाि र् 
रक्िस्त्रार् याचंा धोका टाळण्याकहरिा मभल काढभन टाकल्यार्र अपरा िशीच उदरपोकळीि राहभ देिाि. 
हनदान झाल्याबरोबर शस्त्रहक्रया करार्यास पाहहजे. पि अपर्ादात्मक रो्यािं जर गिव अप रा र्ाढीचा 
(premature) असल्यास पभिव र्ाढीचा होईपयवन्ि शस्त्रहक्रया प ढे ढकलार्यास हरकि नाही. पि याकालाि 
रो्याला रु्िालयािच ठेर्ार्यास पाहहजे. फार प्रमािाि जािज व्यंगें नाहीि ना, हे पहाण्याकहरिा 
उदराच्या साधा क्ष-हकरि फोटो घ्यार्यास पाहहजे. जर म लाि व्यंग हदसभन आले िर मात्र िाबडिोब 
शस्त्रहक्रया करार्यास पाहहजे. गिवधारिेचा काल मोजिे फार कठीि असिे. कारि स रर्ािीच्या महहन्याि 



 

 

अनुक्रमणिका 

होिाऱ्या र्देना र् रक्िस्त्रार् याम ळे प ष्ट्कळर्ळेा हहशोबा च किो. गिव पहरपक्व होण्याची (maturity) र्ाट 
पाहाण्यामध्ये एक महत्र्ाचा िोटा म्हिजे, या प्रिीक्षा कालाि (waiting period) गिाचे हृदय थाबंण्याचा 
संिर् असिो. 

 
नाळ ज्या हठकािी अपराला जोडलेली असिे, त्या हठकािी िी बाधंभन टाकिाि र् मग हनःसार 

नहलका न ठेर्िा उदर बंद करिाि. उपद्रर् न होिा काही हदर्साि अपरा शोहषली जािे. क्वहचि एकाद्या 
रो्याि अपराि ससंगव हनमाि होिो, र् मग प र्ाचा हनचरा करण्याकहरिा र् अपरा काढभन टाकण्याकहरिा 
परि द सरी शस्त्रहक्रया करार्ी लागिे. मारून याने अन शहंगक उदरस्थ गिवधारिेच्या ६९ रो्याचें 
कसहार्लोकन केले, र् त्यािील ज्या रो्यािं र्ार काढभन टाकली गेली नाही, अशािं एकही मृत्यभ झाला 
नाही. काही रो्यािं अपराचा प ष्ट्कळसा िाग बीजर्ाहहनीि र्सलेला असिो अशाि अपरा काढभन 
टाकण्याकहरिा बीजर्ाहहनी कापभन टाकल्यास प रे होिे. 

 
बीजकोशस्थ गभशधारिा 
(Ovarian Pregnancy) 

 
मभलिभि बीजकोशस्थ गिवधारिा ही फार क्वहचिर्ळेा हदसभन येिे. बेडन र् हेन्स् (Baden and 

Heins) यानंी सबधं र्ाङ्मय पालथे घािले, िेव्हा त्यानंा ज्याला खऱ्या अथाने बीजकोशस्थ गिवधारिा 
म्हििा येईल असे फक्ि ९० रोगी हदसभन आले. 

 
बीजकोशस्थ गिवधारिेच्या कारिाबद्दल एकर्ाक्यिा नाही. हे अंिररोपि (Implantation) 

बीजकोशािंील फ टलेल्या बीजपेशीि (ruptured Graafian follicle) होिे ककर्ा बीजकोशाच्या पृष्ठ िागार्र 
होिे. 

 
बीजपेशीिील अंिररोपिाि, ज्या फ टलेल्या कोषािील बीज बाहेर पडलेले नसिे त्याि गिवधारिा 

होिे. सामान्यिः फ टलेल्या कोषािील बीज बाहेर पाडण्याकहरिा दोन गोष्टी कारिीिभि होिाि. १. 
कोषािंरगवि दाब (intra-follicular pressure) र् २. ट्य हनका अल्ब्य हजहनआचा प्रहिकार (resistance). 
जर ट्य हनका अल्ब्य हजहनआ फार जाड असेल, िर कोषाचे फ टिे म्हिजे त्याला एक लहानशी चीर पडिे 
र् त्याम ळे बीज बाहेर न पडिा, आिंील द्रर् हठबकि राहािो. या मिाचा अजभन स्र्ीकार केला गेला नाही. 
कारि गिाच्या पाय रोर्ण्यास गिव रक्षकाची जरुरी असिे. (प्लेट १७२). 
 

 
प्लेट १७२. गभशकोष दािणविारा बीजकोश सगभशतेिा कापलेला भाग (G. S. M. College Museum) 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

मेयरने असे दाखर्भन हदले आहे की प ष्ट्कळ र्ळेा बीजकोंषार्र गिाशयाच्या िःत्र्चेचा ऊिक 
असिो, र् अशा अन कभ ल हठकािी स फहलि बीजाचे अिंररोपि होिे हे ज्यास्ि स लि असिे. 

 
स्पाय गेल्बगव याने १८८७ मध्ये असे साहंगिले की जर खऱ्या बीगकोशस्थ गिवधारिेचे हनदान 

करार्याचे असेल, िर प ढे नमभद केलेल्या अटी प ऱ्या होिे जरुरीचे आहे. १. ज्या बाजभला गिवधारिा झाली 
असेल, त्या बाजभची बीजर्ाहहनी संपभिवपिे शाबभि पाहहजे. २. गिाचा कोष (foetalh sac) हा बीजकोशाचे 
हठकािी पाहहजे. ३. बीजकोश गिाशयाला, गिाशय-बीजकोश बंधाने (utero ovarian ligaments) 
जोडलेला असार्यास पाहहजे. ४. गिवकोषाच्या कििीि स्पष्टपिे बीजकोशाचा ऊिक हदसभन यार्यास 
पाहहजे. 

 
र्र साहंगिलेल्या अटीि प ढील अटींचा समार्शे पाहहजे असे, हर्ल्यम्स् र् जॅकोब्सन याचें म्हििे 

आहे. १. बीजर्ाहहनी न सिीच पभिव शाबभि असार्यास पाहहजे असे नव्हे, िर त्याि गिवधारिा झाल्याचे 
एकही हचन्ह असिा कामा नये. २. गिवकोषाच्या कििीि प ष्ट्कळहठकािी स्पष्टपिे बीजकोशाचा ऊिक हदसभन 
आला पाहहजे. ३. कोषाच्या पोकळीि गिव हदसार्यास पाहहजे, ४. बीजकोशािील स्रोमाि अपरा ऊिक 
असार्यास पाहहजे. 

 
बीजकोशस्थ गिवधारिेचा शरे्ट (Terminations of Ovarian Pregnancy) : बीजकोशस्थ 

गिवधारिेचा सर्वसामान्यपिे होिारा शरे्ट म्हिजे स रर्ािीच्या महहन्याि फ टभन ऊदरािंरर्षे्टनाि हर्स्िृि 
रक्िस्त्रार् होिे. ज्यार्ळेी बीजकोशाच्या पृष्ठिागार्र गिाचे रोपि होिे त्यार्ळेी हर्शषेिः हे होण्याचा संिर् 
असिो. बीजकोशस्थ गिवधारिा पभिवमासाचंी झाल्याची हकिी िरी उदाहरिें नमभद केली गेली आहेि. 

 
लक्षिें : जेव्हा फ टल्यानंिर ऊदरािंरर्षे्टनाि रक्िस्त्रार् झाल्यानंिर रोगी िपासला जािो, त्यार्ळेी 

क हक्षगिाचे हनदान केले जािे र् उदर उघडल्यानंिर खरी पहरस्स्थिी समजभन येिे. याचाच अथव की 
बीजर्ाहहनीस्थ गिवधारिा र् बीजकोशस्थ गिवधारिा याचं्या लक्षिाि फरक नसिो. 

 
फ टण्यापभर्ी बीजकोशस्थ गिवधारिेचे, बीजकोशाची सद्रर्गं्रथी म्हिभन हनदान केले जािे र् काही 

रो्यािं याचे हनदान शस्त्रहक्रयेि होिे, िर काहीि रै्कृहिक इहिर्ृत्तार्रून (Patholoaical report) होिे. 
 

णिदल गभाशयाच्या अणवकणसत दलाांतील सगभशता 
(Pregnancy in Rudimentary Horn of a Bicornuate uterus) 

 
बीज सुफणलत होण्यािी पद्धत (Mode of Fertilization) : गिाशयाचे अहर्कहसि दलाची पोकळी 

ही हर्कहसि दलाच्या ग्रीर्िे उघडि नसल्याम ळे, पभंबीज ककर्ा स फहलि बीजाचे बाहेरुन होिारे स्थलािंर 
हा एकच बीजस फहलि होण्याचा मागव असिो. 

 
या गिवधारिेचा समान्यिः दल फ टभन शरे्ट होिो. फ टण्यापभर्ी हकिी कालाची गिवधारिा आहे, हे 

दल हकिी प्रमािाि हर्कहसि झाले आहे, यार्र अर्लंबभन असिे. ज्या रो्याि हे दल अगदी लहान र् 
अप ऱ्या र्ाढीचे असिे, त्याि स रर्ािीच्या आठर्ड्यािच फ टिे, पि सामान्यिः फ टण्यापभर्ी, गिारपिे १६-
२० आठर्डे चालभ  राहील इिपि त्याचा हर्कास झालेला असिो. गरोदरपि पभिव मासाचें झाल्याची 



 

 

अनुक्रमणिका 

उदाहरिेंही नमभद केली गेली आहेि. म ंबईच्या के. ई. एम्. रु्िालयाि, एका रो्याि १६ महहन्याच्या 
अनािवर्ानंिर शस्त्रहक्रयेने मृि बालक बाहेर काढण्याि आले लक्षिार्रून बीजकोशाची सद्रर्गं्रथी 
हपळर्टली गेल्याचा िास व्हार्ा, पि प्रत्यक्षाि अहर्कहसि दलाचा देठ हपळर्टला असला गेलेल्या रो्याचंी 
नोंद केली केली गेलेली आहे. 

 
लक्षिें : जो पयिंि गरोदरपि चालभ  असिे, िो पयवन्ि कोििीही लक्षिें हदसभन येि नाहीि, र् हर्कार 

लक्षािही येि नाही. स रर्ािीला प ष्ट्कळर्ळेा याचे बीजकोशाची सद्रर् गं्रहथ ककर्ा िािंर्मासंाब वद म्हिभन 
हनदान केले जािे. कारि हर्कहसि दल गिारहहि गिाशय (non-pregnant uterus) धरला जािो र् 
र्ाटोळे, सगिव अहर्कहसि दल हे िािंर्मासंाब वद ककर्ा बीजकोशाची सद्रर् गं्रथी म्हिभन धरले जािे. 
अनािवर्ाचे पभर्वरृ्त्त र् र्र साहंगिलेल्या गोष्टी, र् हलहपऑडॉलच्या इजेंक्शनानंिर क्ष-हकरिानंी घेिलेला 
फोटो, यानंी हनदान होण्यास मदि होिे. योनीि असिारी अपभिव पडद्यासारखी व्यंगे, याचेंम ळे या अर्स्थेची 
कल्पना येण्यास मदि होिे. ज्यार्ळेी हे फ टिे, त्यार्ळेी लक्षिें ही िीव्रस्फभ जवक प्रकाराच्या सदृष्ट्य असिाि. 
(प्लेट १७३). 
 

 
प्लेट १७३. णिश्रृन्गी गभांशयाच्या अल्वपावर्धधत श्रृन्गातील सगभशता. िाली पूिश णवकणसत श्रृन्गामधून बाहेर फेकलेला 

पतणनणनका णनमोक (Wadia Maternity Hospital Museum) 
 
णिणकत्सा : बीजकोश बंध, बीजर्ाहहनी, रज्ज बंध, र् हर्कहसि दलाला ज्या िंि  पट्ट्याने जोडलेले 

असिे िो पट टा या हचमट्याने पकडभन बाधंल्यानंिर (clamping) गिाशयाचे हे सगिवदल काढभन टाकिाि. 
 

गभाशयग्रीवेतील सगभशता 
(Cervical Pregnancy.) 

 
ग्रीर्िे होिारे गिाचे अिंररोपि हा, क हक्षगिाचा क्वहचि हदसभन येिारा प्रकार होय. मेथा यानंी 

१९५६ साली म ंबईिील एका रो्याची माहहिी साहंगिली. स्टहडफोडव यानंी १९४५ साली, अशा प्रकारचे ४८ 
रो्याचंी माहहिी गोळा केली. श्नेडर र् डे्रहझन (Schneider and Dreizin) यानंी १९५७ साली सबधंी 
र्ाङ्मयािील ६० रो्याचें कसहार्लोकन केले. या प्रकारच्या रो्याचें त्यानंी िीन प्रकार पाडले : १. खरी 
ग्रीर्स्थ गिवधारिा, २. संकीिवपथ-ग्रीर्ा गिवधारिा, ३. अंिगविाशय– संकीिवपथ-ग्रीर्ा गिवधारिा. 
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खऱ्या ग्रीर्स्थ गिवधारिेि (true cervical pregnancy) : खरोखर पिहनका नसिो र् हा रोगी 
खरोखर हनहर्ष्ट अपराचा (placenta accreta) होय. खरी ग्रीर्स्थ गिवधारिा बारा आठर्ड्याच्या र्र 
जाऊच शकि नाही. अधवर्ट पृथक्क िर्नाम ळे फार प्रमािाि रक्िस्त्रार् होिो. (प्लेट १७४). 
 

 
प्लेट १७४. गभाशयग्रीवा सगभशतेिा नमुना (Courtesy : Dr. Louis Reswick, S. A. Med. Jour.) 
 
संकीिवपथ-ग्रीर्ा गिवधारिेि (isthmico cervical pregnancy) अपरा सहजगत्या स टिे र् 

रक्िर्ास्त्रार्ही कमी प्रमािाि होिो, कारि पिहनकेची प्रहिहक्रया ही र्रून खाली अशी कमी कमी होि 
जािे. 

 
अंिगविाशय-संकीिवपथ-ग्रीर्ा गिवधारिेि (endometrial-isthmiocervical pregnancy) : 

ग्रीर्लेा फारच थोडा िाग हचकटलेला असिो. पिकनकेच्या उत्तम प्रहिहक्रयेम ळे, रक्िस्त्रार् प ष्ट्कळ न 
होिाही, सहजरीहिने गिव काढभन टाकिा येिो. 

 
अंिगविाशय-संकीिवपथ-ग्रीर्ा गिवधारिेि (endometrial-isthmiocervical pregnancy) : 

ग्रीर्लेा फारच थोडा िाग हचकटलेला असिो. पिकनकेच्या उत्तम प्रहिहक्रयेम ळे, रक्िस्त्रार् प ष्ट्कळ न 
होिाही, सहजरीहिने गिव काढभन टाकिा येिो. 

 
स्र्िः ककर्ा बोटानंी गिव काढभन टाकल्यास, िीव्र प्रकारच्या र् प ष्ट्कळर्ळेा न आर्रिा येिारा असा 

रक्िस्त्रार् होिो. त्याम ळे हा उपद्रर् टाळण्याकहरिा प ष्ट्कळसे रक्ि हािाजर्ळ ठेर्ार्यास पाहहजे. 
अहलकडे, जरूर असिारे रक्ि सहज हमळि असल्या म ळे, संपभिव गिाशयोच्छेदनाची आर्श्यकिा प ष्ट्कळ 
कमी झाली आहे. 

 
साध्यासाध्यता 
(Prognosis.) 

 
साध्यासाध्यिा ही रो्याच्या सर्वसामान्य अर्स्थेर्र अर्लंबभन असिे. ज्या रो्याि बीजर्ाहहनी 

गिवपाि (tubal abortion) ककर्ा बीजर्ाहहनीस्थ क हक्षगिव बाहेर फ टल्यास (extta-tubal rupture) 
उदरािंरर्षे्टनाि रक्िस्त्रार् झाल्याम ळे कमीअहधक प्रमािाि स्िब्धिा होिे र् साध्यासाध्यिा, ही हकिी 
लौकर शस्त्रहक्रया करिा येईल र् या स्िब्धिेर्र करिा येिारा इलाज, यार्र अर्लंबभन राहील. अगदी 
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मृत्यभच्या दाराि उिे असलेले बलक्षय झालेले रोगी त्यानंा रक्िद्रर् ककर्ा रक्ि देिा आल्यास जगिाि. 
उदरािंरर्षे्टनाि होिारा रक्िस्त्रार् थाबंहर्ल्यार्र र् गेलेले रक्ि हदल्यार्र थोड्याच िासािं रोगी 
चागंल्याप्रकारे स धारार्यास लागिो. अशा अन कभ ल पहरस्स्थिीि रो्याच्या मृत्यभचे प्रमाि फार कमी असिे. 
पि असा जर िाबडिोब इलाज करार्यास हमळाला नाही िर रोगी २४-४८ िासाि मरिो. 

 
अन -िीव्र प्रकाराि र् ज्यार्ळेी कहटस्थ रक्िगं्रथीची शकंा असिे, अशार्ळेी सामान्यिः रो्याची 

स्स्थिी प ष्ट्कळशी चागंली असिे. अशा पहरस्स्थिीि रो्याला रु्िालयाि ठेऊन हनरहनराळ्या हनदशवक 
कसोट्या करून पाहािे धोक्याचे नसिे. यो्य अशा शल्य-हचहकत्सापभर्व ियारीनंिर शस्त्रहक्रया करिाि, र् 
याि होिारी मृत्य संख्या ही, इिर स्त्रीरोगाि करण्याि येिाऱ्या शस्त्रहक्रयेिील मतृ्य सखं्येपेक्षा ज्यास्ि नसिे. 

 
अन षंहगक उदरस्थ गिवधारिेकहरिा केलेल्या शस्त्रहक्रयेचे गाहंियव, अपरा उदराि िशीच पाठीमागे 

ठेर्ीि असल्याम ळे, जर्ळजर्ळ पभिवपिे नाहहसे झाले आहे. या पद्धिीने शस्त्रहक्रया केल्यास मृत्य चे प्रमाि 
अगदीच कमी असिे र् र्र उधृि केलेल्या मासन याचं्या साखळीि एकही मृत्यभ झाला नाही. 
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िांड १३ वा 
 

सांकीिश 
(Miscellaneous) 

 
प्रकरि ४३ वे 

 
मूिणवकार 

(Disorders of Urinary System) 
 

मूिावधारि 
(Retention ofurine.) 

 
मभत्रर्धारि हे सामान्यिः समाक ं चक स्नायभचा प्रहिहक्षप्ि हक्रयाजन्य आर्गे (reflex spasm) र्ा 

अर्रोधाम ळे, र् काहींर्ळेा चेिा हर्कृहिम ळे (neurological) ककर्ा अपिंत्रक (hysteria) याम ळे होिे. 
 
प्रणतणक्षप्त णक्रयाजन्य आवगे : प ष्ट्कळर्ळेा मभत्रार्धारि उदरार्रून केलेल्या ककर्ा योनीिभन 

केलेल्या शस्त्रहक्रयेनंिर होिे, ककर्ा प्रसभिीनंिर होिे र् िे प ष्ट्कळर्ळेा रोगी आपली खाट सोडीपयवि सिि 
असिे. संर्देनाक्षम मभत्रप्रसेक मासंर्ृहद्ध (sensitive urethral caruncle) ककर्ा आश कारी बाथोहलन 
गं्रहथदाह याचेंम ळे योहनबाह्य िागाचे हठकािी र्देना र् पीडनाक्षमिा (tenderness) याम ळे काही र्ळेा 
समाक ं चक स्नाय िं प्रहिहक्षप्िहक्रयाजन्य आर्गे येिो. 

 
णिणकत्सा : पहहल्या ककर्ा द सऱ्या हदर्सानंिर शक्य हििके नहलकायंत्र घालभन (catheterisation) 

मभत्र काढभ  नये, र् बस्स्िचे कायव मभळपदार्र येण्याकहरि एकाद्या औषधाचा र्ा इंजेक्शनचा उपयोग करार्ा. 
र्ारंर्ार नहलकायंत्राचा उपयोग केल्यास मभत्रमागाि संसगव होण्याचा संिर् असिो. त्याम ळे ज्याि 
मभत्रार्धारि प ष्ट्कळ काल असेल अशा रो्यािं, त्यानंा उठभन बसार्याची र्ा खाट सोडार्ायाची परर्ानगी 
देई पयवन्ि आिं राहािारे नहलकायंत्र (in-dwelling catheten) ठेर्ार्.े 

 
अवरोध (obstruction) : काहीर्ळेा मभत्रार्धारि हे मभत्रप्रसेकाचा संकोच (stricture), अश्मरी 

ककर्ा मभत्रप्रसेकाचा र्ा बस्स्िग्रीर्चेा कर्मसनोमा याम ळे मभत्रमागव बंद झाल्याम ळे होिो. हस्त्रयािं मभत्रप्रसेक 
संकोच फार क्वहचि होिो. कारि मभत्रप्रसेक हा आंख ड र् सरळ असिो. त्याचप्रमािे अश्मरीजन्य अर्रोध 
हाही सहसा हदसभन येि नाही. 

 
प ष्ट्कळशा रो्यािं अर्रोध, हा कटींि एकादे अब वद घट ट बसल्याम ळे मभत्रप्रसेक र्ाकडा हिकडा र् 

लाबंोडा झाल्याम ळे होिो. याची सामान्य हदसभन येिारी कारिें म्हिजे घट ट बसलेला पिाद्वर्मिि सगिव 
गिाशय, घट ट बसलेले िािंर्मासंाब वद, ककर्ा घट ट बसलेली बीजकोशाची सद्रर् गं्रथी, कहटस्थ 
रक्िसंचय (Pelvic haematocele), कहटस्थ हर्द्रहध, ककर्ा योहनस्थ आिवर्संचय (haematocolpos) ही 
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होि. या सर्व प्रकारािं रोगी जो रै्द्याकडे येिो िो मभत्रार्धारिा करिा. याची हचहकत्सा ही कारिारं्र 
अर्लंबभन असल्याम ळे, यो्य व्यर्च्छेदक हनदान करिे जरूरीचे असिे. 

 
पिद्वर्मिि सगिव गिाशय, घट ट बसलेले िािंर्मासंाब वद, घट ट बसलेली बीजकोशाची सद्रर्गं्रथी, 

कहटस्थ हर्द्रहध ककर्ा कहटस्थ रक्िसंचय याचें व्यर्च्छेदेक हनदान प्रकरि ४१ मध्ये हदलेले आहे. र् 
योहनस्थ आिवर् सचंय प्रकरि ३ मध्य र्र्मिला आहे. 

 
काहीर्ळेा र्रिी न ढकलिा येिाऱ्या गिाशयभं्रशाि (procidentia) मभत्रार्धारि होिे. त्याचप्रमािे 

योनीिील मोठ्या सनाल िािंर्ाब वदाम ळे मभत्रप्रसेक र्ाकडा हिकडा र् लाबंोडा होऊन काहीर्ळेा 
मभत्रार्धारि होिे. 

 
णिणकत्सा : िाबडिोब नहलकायंत्र घालभन मभत्र काढभन टाकार्यास पाहहजे पि जोपयवन्ि त्याचे 

कारि नाहहसे केले जाि नाही, िोपयवन्ि मभत्रार्धारि परि होण्यचा सिंर् असिो. घट टबसल्या पिाद्वर्मिि 
सगिव गिाशयाकहरिा नहलकायंते्र घालभन मभत्र काढभन टाकार्यास पाहहजे, र् प ष्ट्कळ रो्यािं बस्स्ि हरकामी 
केल्यार्र गिाशय मभळ पदार्र येिो, पि गिाशय मभळ पदार्र येण्यास, हसम स्स्थहि (Sim’s posture) 
ककर्ा काहीकाळ जान -कभ पवरासन (knee-elbow position) हदल्यास मदि होिे. क्वहचि एकाद्या रो्याि 
हािाने गिाशय मभळपदार्र आिार्ा लागिो र् िो ह्या स्स्थिीि राहार्ा म्हिभन बागंडीठेर्ार्ी लागिे. 

 
कहटस्थ रक्िसंचयाचा हनचरा करण्याकहरिा, त्याचप्रमािे घट ट बसलेली कहटस्थ अब वदें काढभन 

टाकण्याकहरिा उदरार्रून शस्त्रहक्रया करार्ी लागिे. कहटस्थ हर्द्रहधचा हनचरा योनीच्या पाठीमागील 
िोरहिकेि छेद घेऊन करिाि, र् योहनस्थ आिवर्सचंयाचा हनचरा करण्याकहरिा योहनपटलाचा छेद 
करार्यास पाहहजे. 

 
िेताजन्य कारिें : प्रसृि काहठण्य, टेबीज डॉसोहलस र् अधरोगधाि (paraplaglia) हनमाि 

करिाऱ्या मेरुरज्जभच्या हर्कृिीि मभत्रधारि होिे. 
 

मूि असांयणत 
(Incontinence of urine) 

 
हनरहनराळ्या प्रकारे मभत्र थेंबाथेंबाने पि नकळि पडिे. जर बस्स्ि हरकामी असभनही मभत्र सिि 

थेंबाथेंबाने पडि असेल, िर त्याला “पूिश” असांयणत (absolute incontinence) म्हििाि. ज्यार्ळेी 
बस्स्िि नेहमीसारखे मभत्र साठंहर्ले जािे, पि बस्स्िग्रीर्चे्या स्थानी शरीररचनात्मक फरक (anatomical 
changes) झाल्यास त्यािील काही, दाबाम ळे, उदा. हशकण्याम ळे, खोकण्याम ळे, नकळि बाहेर पडिे 
त्याल दाब असांयणत (stress incontinence) म्हििाि. जर बस्स्ि मभत्राने फार िािली गेली असेल र् 
मध नमध न मभत्र जोराने बाहेर येि असेल, िर त्याला कूट असांयणत (false incontinence) म्हििाि. 
काहीर्ळेा म लािं झोपेि असयंहि होिो. त्याला नैशअसांयणत (nocturnal linccnence) म्हििाि. 

 
पूिश असांयणत याचे नेहमीचे हदसभन येिारे कारि म्हिजे कोित्या िरी प्रकारचे मभत्रमागव-िगंदर 

(urinary fistula) असिे. या प्रकारची िगंदरे ही प ष्ट्कळर्ळेा प्रसभिीि बस्स्ि र् योहन यानंा इजा झाल्याम ळे 
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हनमाि होिाि. पि ही िगंदरे उदरार्रून ककर्ा योनीिभन केलेल्या शस्त्रहक्रयेि बस्स्ि ककर्ा मभत्रर्ाहक 
(ureters) यानंा इजा झाल्यासही होिाि. क्वहचि एकाद्या रो्याि जािज व्यंगाम ळे (developmental 
defect) असभ शकिे. 

 
गिाशयग्रीर्चेा फार र्ाढलेला कार्मसनोमा बस्स्िि चरि जाऊन प ष्ट्कळर्ळेा बस्स्ि-योहन िगंदर 

हनमाि होिो. कधीकधी गिाशयग्रीर्ा यक्ष्मा (cervical tubuculosis) प ढे प ढे चरि जाऊन बस्स्िि व्रहिि 
होिो त्याम ळे ककर्ा बस्स्िचे द दवम अब वद योनीि व्रहिि होऊन िगंदर हनमाि होिो. 

 
काही चेिाचं्या ज्या हर्काराि हर्कृहि कहटकें द्राच्या र्र (above the iumbar centre) असिे, 

अशािं बस्स्िर्रील उच्चकें द्राचंा अहधकार नाहहसा होिो, र् त्याम ळे असंयहि होिे. अशा रोगािं प्रसिृ 
काहठण्य, टेबीज डॉसेंहलस र्गैरे रोग येिाि. 

 
भार असांयणत : हा प्रकार प्रकरि ३९ मध्ये र्र्मिला आहे. 
 
कूटअसांयणत (False incontinence) : ही असंयहि म्हिजे सिि अहि िरलेल्या बस्स्िमधभन मभत्र 

र्ाहिे. याि थोड्याथोड्या र्ळेाने थोडे मभत्र हठबकि राहािे. जर बस्स्िग्रीर्चे्या हठकािी अर्रोध असेल, िर 
फार काल बस्स्ि फार िरलेली राहािे (prolonged overdistension). याची कारिें म्हिजे घट ट बसलेली 
कहटस्थ अब वदें, घट ट बसलेला पिाद्वर्मिि सगिव, गिाशय ककर्ा फार मोठ्याप्रमािाि झालेला कहटस्थ 
रक्ि ककर्ा पभ सचंय. 

 
नैश असांयतमूिता (Nocturnal Enuresis) : हा हर्कार लहान म लािं हदसभन येिो र् काहीि याचे 

कारि म्हिजे मभत्रकृहम (thread inorms) ककर्ा योहनबाह्य िाग अस्र्च्छ राहहल्याम ळे होिारा योहनबाह्य 
िागाचाशोफ (vulvitis) प ष्ट्कळर्ळेा कोििेही कारि हदसभन येि नाही, र् मग याचे कारि मनोहर्हक्षस्प्ि 
(psychoneurosis) असिे. प ष्ट्कळर्ळेा रो्याला त्याचे आईर्ाप र् नािेर्ाईक फार घालभन पाडभन बोलि 
असल्याम ळे, रो्याला याची फार टोचिी लागिे र् मग हा हर्कार उलट बळार्िो. याच्या उलट चाि याने 
हािाळल्यास, म लाचं्या मनाि हर्श्वास उत्पन्न होिो, त्याला या हर्कारार्र जय हमळहर्ण्यास मदि होिे. 

 
वारांवार मूिास होिे 

(Frequenyc of Micturition.) 
 
र्ारंर्ार मभत्रास होिे ही िक्रार स्त्रीरो्यािं सामान्यिः हदसभन येिे. ज्या रो्यािं बस्स्िपाि र् 

मभत्रप्रसेकाचे अधःपिन असिे अशािं हदर्सा थोडे ज्यास्िर्ळेा त्रास होिे. जर हे र्ारंर्ार मभत्रास होिे 
हदर्साप्रमािे रात्रीही असेल, िर मात्र हे फार त्रास दायक ठरिे. जर मभत्रास र्ारंर्ार होऊन र्देनाही होि 
असिील, िर एकिर योनीबाह्य िागाचा एकादा स्थाहनक हर्चार असेल ककर्ा मभत्रमागाच्या खालच्या 
िागाि संसगव िरी असला पाहहजे. 

 
जर र्ारंर्ार मभत्रास होऊन र्देनाही होि असिील, िर त्याचे कारि शोधभन काढण्याकहरिा 

काळजीपभर्वक पभर्वरृ्त्त हर्चारार्यास पाहहजे, त्याचप्रमािे योनीबाह्यिाग, योनी र् गिाशयग्रीर्ा याचंी 
काळजीपभर्वक िपासिी करार्यास पाहहजे, एर्ढेच नव्हे िर बस्िीिभन नहलकेने मभत्र काढभन िे िपासार्यास 
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पाहहजे. मभत्रसंर्धव, बस्स्ि यतं्राने बस्स्ि िपासिे – बस्स्िदशवन (cystoscopy) र् मभत्रमागाचे क्ष-हकरिानंी 
फोटो, या गोष्टी काही रो्याि कराव्या लागिाि. 

 
र्ारंर्ार मभत्रास, हे (१) स्त्रीरोगाि (gynaecological conditions) (२) मभत्रमागाचा हर्काराि, र् 

(३) मभत्राि अपसामान्य द्रव्यें (abnormal urinary constituents) असल्यास होिे. 
 
स्त्रीरोगात णदसून येिारी वारांवार मूिता (Freduency associated with Gynaecological 

conditions) : अ) न कत्याच ल्न झालेल्या हस्त्रयािं ल्नानंिर पाहहले काही हदर्स मभत्रास र्ारंर्ार होिे र् 
र्देना होिाि. कारि िो िाग हचडहचडा झालेला असिो. त्याि मभत्रमेहज मभत्रप्रसेकशोफ (gonococcal 
urethritis) असण्याची शक्यिा असिे हे ध्यानाि ठेर्ार्यास पाहहजे. िर र्यस्क हस्त्रयािं मभत्रप्रसेक मासंर्ृहद्ध 
(urethral caruncle) र् मभत्रप्रसेक अंिःत्र्चा पिन याचें मभळे र्ारंर्ार मभत्रास होऊन र्देना होिाि. 

 
ब) काही र्ळेा र्ारंर्ार मभत्रास होण्याचे कारि ससंगवय क्ि ग्रीर्ाफाट हे असिे, र् दाहकमव 

(cauterization) केल्यास ककर्ा ग्रीर्ाछेदन (amputation) केल्यानंिर हा हर्कार नाहहसा होिो. अशा 
रो्यािं बस्स्िजन्य लक्षिें का हदसभन यार्ीि याबद्दल स्पष्ट कल्पना नाही, पि ससंगवय क्ि ग्रीर्मे ळे बस्स्ि 
हत्रकोिाचा होिारा हचरकारी ससंगव हे असार्.े फार र्ाढलेल्या ग्रीर्चे्या कार्मसनोम्याम ळे बस्स्ि हर्काहरि 
होऊन बस्स्ि हचडहचडी झाल्याम ळे र्ारंर्ार मभत्रास होिे र् प ढे िगंदर पडभन असंयहि होिे. 

 
क) बस्स्िपािाि हदर्सा र्ारंर्ार मभत्रास होिे, पि रात्री मात्र िसे होि नाही. कारि पडभन 

राहहल्यास बस्स्िपाि नाहहसा होिो. जर ही स्स्थिी फार काल असेल, िर अधःपहिि बस्स्ििीि मभत्र 
साचंल्याम ळे बस्स्िदाह होऊन, मभत्रास र्ारंर्ार होिे, र्देना र् जळजळ ही लक्षिें असिाि. 

 
ड) ग्रीर्चे्या प रोकििीि हनमाि झालेले मासंाब वद जर बस्स्िहत्रकोि र् गिाशय-बस्स्ि उदरािंरर्षे्टन 

(utero-vesical paritoneum) याि र्ाढि असेल, िर र्ारंर्ार मभत्रास होिे. 
 
इ) गरोदरपिाच्या स रर्ािीला रृ्हद्ध पार्लेल्या गिाशयाचा बस्स्ि-हत्रकोिार्र दाब पडि 

असल्याम ळे, र्ारंर्ार मभत्रास होिे. पि हिसऱ्या महहन्यािनंिर अिाशय र्र उदरपोकळीि चढि 
असल्याम ळे हे र्ारंर्ार मभत्रास होिे बंद होिे. 

 
ई) काहीर्ळेा हे कहटस्थ उदरािंर्षे्टनशोफाचे एक लक्षि असिे. कारि बस्स्िच्या आजभबाजभच्या 

िागाच्या सदाहशोफाम ळे िी हचडिे. 
 

मूिमागश सांसगश 
(Urinary Tract Infection) 

 
मभत्रमागाि होिारा ससंगव हा एकिर एकाद्या स्त्रीरोग कारिाम ळे होिो ककर्ा शस्त्रहक्रयेनंिर होिो. 

मभत्रमागािील संसगार्र त्र्हरि र् पभिवपिे इलाज करार्यास पाहहजे. त्याप्रमािे ससंगाचे मभलिभि स्थान 
आहि कारि शोधभन काढण्याचा प्रयत्न करार्ययास पाहहजे. मभत्र रोगाचं्या व्यर्सायाि (urologic 
practice) प्रहिबधंक उपायानंा फार महत्र्ाचे स्थान आहे. द लव हक्षि मभत्रमागव ससंगव ककर्ा यो्य प्रकारे 
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उपचार न केलेल्या ससंगाम ळे प ष्ट्कळर्ळेा हचरकारी रृ्क्ककाहटर रृ्क्कशोफ (pyelonephritis) होऊन प ढे 
अन षंहगक कायमची हक्रयात्मक हानी होिे. प्रत्येक मभत्रमागव संसगव हा र्ास्िहर्क ककर्ा संिाव्य रृ्क्ककहटर 
रृ्क्कशोफ समजभन त्याप्रमािे उपचार करार्यास पाहहजे. बस्स्ि आहि मभत्रप्रसेक रोग दशवक लक्षिें, रृ्क्क रोग 
नाही असे हसद्ध करीि नाहीि. 

 
रोग कारक जांतू : जर्ळ जर्ळ ८० टक्क्या पेक्षा ज्यास्ि रो्यािं इ-कोलाय हे जंिभ कारिीिभि 

असिाि. उरलेल्या २० टक्क्याि, १५ टक्क्या पेक्षा ज्यास्ि रो्यािं बी. प्रोहटअस आहि बी. पायोसायहनअस 
हे जंिभ कारिीिभि असिाि. इिर रोगकारक जंिभ म्हिजे स्रेप्टोकॉकस फीकँहलस, स्टॉहफलोकॉकस 
ऑहरअस आहि एरोबॅक्टेहरयम एरोहजनस. 

 
प्रवतशक कारिें (Predisposing Factors) : 
 
जननाांगी अधःपतन (Genital prolapsed) : जननागंी अधःपनाच्य रो्यािं, बस्िीि कमी अहधक 

प्रमािाि अर्हशष्ट मभत्र (residual urine) असिे आहि त्याचेम ळे जंिभ संसगव होण्यास मदि होिे. रार् 
(१९६९) यानंी जननागंी अधःपिनाच्या रो्यािं मभत्रमागािील संसगाचे प्रमाि ४•२८ टके्क असल्याचे नमभद 
केले. 

 
मूि भगांदरे : मभत्र सिि हठकबिे, िगंदराचा स्थभल आकार आहि बस्स्ि श्लेष्ट्मलाचे अधःपिन ही 

सर्व मभत्र संसगाची योगदत्त कारिें होि. मभत्र िगंदरािील मभत्रससंगाचे प्रमाि रार् (१९६९) यानंी ८८•८ 
टके्क असल्याचे प्रहसद्ध केले. 

 
श्रोिीतील अांतघशणट्टत गठे्ठ (Impacted Masses in the pelvis) : – मभत्र प्रसेक लंबायमान र् 

र्ाकडाहिकडा झाल्याम ळे मभत्र बाहेर जाण्यास थोड्या प्रमािाि अडथळा होिो. त्याम ळे बस्स्िि मभत्र िसेच 
राहािे आहि संसगव होिो. अंिघवहट्टि िािंर्मासंाब वद, ककर्ा बीजकोश सद्रर्गं्रथी आहि पिनि बंहधि 
सगिवगिाशय ही महत्र्ाची कारिे होि. 

 
स्थाणनक गभाशयग्रीवा णवक्षणत (local cervical lesions) : गिाशयग्रीर्चेे हर्दर, गिाशयग्रीर्चेी 

लाला (erosion) आहि गिाशयग्रीर्रे्रील व्रि याम ळे प ष्ट्कळर्ळेा बस्स्ि हत्रि जशोफ (trigonitis) आहि 
मभत्रमागाचा ससंगव होिो. 

 
शस्त्रणक्रया पिर : 
 
१. बस्तीिी अतानता (Atony of the bladder) : स्त्रीरोगाकरिा केलेल्या शल्यहचहकत्सेनंिर बस्स्ि 

काही काल अिाहनक (atonic) राहािे आहि स्र्िः, मभत्र करू शकि नाही. 
 
२. नणलकायांि प्रवेशन (catheterisation) : स्त्रीि नहलका यंत्रप्रर्शेनानंिर मभलिभि संसगव 

होण्याची हकिीिरी कारिे संिर्िाि. नहलकायंत्र आिं घालीि असिाना योहनद्वारा पासभन संसगव होण्याचा 
संिर् असिो. नहलकायंत्र ऑटोक्लेव्ह केल्याहशर्ाय हनजि क होि नाही. हनचरा होण्याकरिा ठेर्लेल्या 
नहलकेच्या (drainage tube) खालच्या टोंकापासभन ससंगव र्र जाण्याचा संिर् असिो. हनचरा बाटली 
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बदलण्याकहरिा जेव्हा, हनचरा नहलका र्र उचलिाि, िेव्हा त्यािील र्ाय ब डब ड्याम ळे प्रत्यार्हन 
(regurgitation) होिे. नहलकायंत्र प्रर्शेनानंिर अन कभ ल पहरस्स्थिीि अलक्षिी जीर्ाि मेहाम ळे (a 
symptomatic bacteri-uria) मभत्रसंसगव होण्याची शक्यिा असिे. 

 
लक्षिें : जरी शारीरदृष्ट्ट्या मभत्रमागाचे मभत्रप्रसेक, बस्स्ि, मभत्रर्ाहक आहि रृ्क्क असे हर्िाग पाडीि 

असले, िरी प ष्ट्कळशा रो्यािं या सर्व हर्िागानंा कमी अहधक प्रमािाि ससंगव जडिो. मभत्रमागाच्या 
संसगाचे, सिि असिारे महत्र्ाचे लक्षि म्हिजे थंडीर्ाजभन ज्र्र चढिे. जर मभत्रप्रसेकाचा िीव्र सदाहशोफ 
असेल िर मभत्रास र्देना होऊन िे थोडेथोडे होिे आहि मभत्रास जळजळ होिे. आश कारी बस्स्िशोफाि 
मभत्रास र्ारंर्ार होऊन अधोजठरस्थानी पीडनाक्षमिा (tenderness) असिे. एका हकर्ा दोन्हीं बाजभकडील 
कहटस्थानी र्देना आहि कहट-पश वक कोिाि दाबल्यास र्देनाक्षमिा हे रृ्क्ककहटर रृ्क्कशाशोफाचे 
हनदानदशवक होय. 

 
गिाशययोहन अधःपिन, मभत्रप्रसेक हर्प हट (diverticulum), गिाशयग्रीर्ा लाली, गिवशयग्रीर्ा 

व्रि, गिाशयग्रीर्ा द दवमिा (malignancy), श्रोहिस्थ अब वद आहि द दवम अिंरिरि (malignant 
infltratiion) नाही हे ठरहर्ण्याकरिा हद्वहस्ि योहन परीक्षा ककर्ा योन्यार्के्षकाने िपासिी करार्यास 
पाहहजे. 

 
तपासिी (Investigations) :  
 
१. मूिािा मधधार नमुना (Mid-stream sample of urine) मभत्र धरण्यापभर्ी योहनबाह्यिाग गरम 

पाण्याने स्र्च्छ करार्यास पाहहजे. त्याम ळे योहनस्त्रार्ापासभन मभत्राचे संदभषि होण्याचे टळिे. मभत्र होिाना िे 
सरळ रंूद िोंडाच्या बाटलीि ककर्ा िाडं्याि धरिाि. मभत्र फार प्रमािाि अम्ल असभन, त्याि प्रहथनमेह 
प ष्ट्कळ पेशी, उपकला पेशी आहि थोड्या लालपेशी असिाि. 

 
२. अवरोही वृक्ककणटर णििि (Descending pyelography) : – र्ारंर्ार होिाऱ्या मभत्र संसगाि 

अर्रोही रृ्क्ककहटरहचत्रि करिे चागंले. याम ळे न सिे मभत्रकायव हकिीप्रमािाि चालभ  आहे एर्ढेच समजभन 
येिे असे नव्हे, िर मभत्र ििृरृ्क्क (hydronephrosi) आहि मभत्रििृमभत्रर्ाहक (hydroureters) हदसभन येिाि. 

 
३. मूिािे सांवधशन आणि णनरणनराळ्या प्रणतजीवी औषधाांिी सुग्राणहता (sensitivity to different 

Antibiotics) : – जर नेहमीच्या प्रहिजीर्ी औषधी हचहकत्सेचा पहरिाम होि नसेल िरच हे करिे जरुरीचे 
असिे. 

 
णिणकत्सा : रो्याला हनजर्भन ठेऊन पभिव हर्श्रािंी द्यार्ी. ओटीपोटार्र शके द्यार्ा. रो्याला 

मोठ्याप्रमािाि द्रर् पदाथव घ्यार्यास सागंार् ेर् प ढील हमक्श् चर द्यार्.े 
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— पोटॅहशयम सैरटे ड्राम १. 
 सोहडयम बायकाबोनेट ड्राम १. 
 कटक्चर हायोसायमस ड्राम ½. 
 पािी औंस १. 

 
असे १ औंस हमक्श् चर दर चार िासानी द्यार्.े 

 
त्याचेम ळे र्देना आहि बस्िीिील आर्गे थाबंिाि आहि रो्याला बरे, र्ाटिे. 
 
रसायनणिणकत्सा : सल्वफोनमाइड, सस्ल्फसॉक्झझॅॉल (गहँरहसन) सस्ल्फसोहमहडन (एल्कॉहसन), 

२, ४ डायमेथॉस्क्स-६-सल्फोहनलमायडो-आय, ३ डायहझन (महॅड्रबॉन) ककर्ा असेच एकादे अल्प 
हर्षाल िेचे (low toxicity) सल्फ औषध फार पहरिाम कारक असिे. याचंी नेहमीची मात्रा, १ गॅ्रम 
हदर्सािभन चार र्ळेा, पहहले थोडे हदर्स द्यार्ी र् नंिर मात्रा कमी करून ½ गॅ्रम हदर्सािभन चारर्ळेा 
याप्रमािे आिखी काही हदर्स द्यार्.े 

 
नैरोफ रॅनटाईंन (फ रॅडॅनहटन) हे ही उत्तम ग िकारी औषध आहे. पि िे सल्फोनमाइड पेक्षा िे 

महाग पडिे. याची मात्रा ५० ककर्ा १०० हम गॅ्रम हदर्सािभन चार र्ळेा. दर हदर्शी ४०० हम. गॅ्रम हदल्यास, 
मळमळ आहि र्ािंी सारखे हर्पहरि पहरिाम ज्यास्ि र्ळेा हदसभन येिाि. त्याचे ऐर्जी रोज २०० हम. गॅ्रम 
हदल्यास त्या मानाने कमी हर्िहरपि पहरिाम होिाि. जर फ रॅडॅनहटन फार काल हदल्यास, त्याम ळे त्र्चेर्र 
प रळ (skin rashes) आहि सीमान्ि चेिाशोफ होण्याची शक्यिा असिे. 

 
मेथेनमाईन मेन्डेलेट (मेन्डेलमाईन) हे स रहक्षि खात्रीचे र् ग िकारी औषध असभन, िे फार काल 

देण्यास यो्य आहे. याची मात्रा १ गॅ्रम हदर्सािभन चार र्ळेा रोगाचा जोर र्ाढला असल्यास, याचेबरोबर 
फ रॅडॅनहटन ककर्ा एकादे प्रहिजीर्ी औषध द्यार्.े 

 
प्रणतजीवी औषधे (Antibiotics) : प ष्ट्कळशा प्रहिजीर्ी औषधाचंी ग्रामरंगग्राही ककर्ा ग्रामरंगअग्राही 

अशा दोन्हीही प्रकारच्या जंिभर्र फार प्रमािाि जीर्ान  रोधी हक्रया (antimicrobial action) होिे. हस्त्रयाि 
प्रहिजीर्ी औषधे देण्यामध्ये एक म ख्य िोटा म्हिजे योहनजार्ाि  समभहाचे (vaginal flora) हनजीर्ािभकरि 
(sterilization) आहि कर्काची अहिर्हृद्ध होिे आहि त्याम ळे मोहनहलआजन्य योहनशोफ होिो. 

 
पेणनणसलीन : हे फार प्रिार्ी असे प्रहिजीर्ी औषध आहे. परंि  याचा उपयोग हल्ली मयाहदि 

प्रमािार्र केला जािो. कारि प ष्ट्कळशा रो्यािं या औषधा बद्दल ॲलजी हनमाि झालेली आहे. जर 
५००,००० य हनटचे इजेंक्शन दर हदर्शी दोन र्ळेा या प्रमािे हदल्यास ग िकारी ठरिे. 

 
ॲस्म्पणसलीन : प ष्ट्कळ प्रकारच्या जंिभ हर्रुद्ध हे उत्तम ग िकारी आहे. याची मात्रा, २५०-५०० हम. 

गॅ्रम कॅप्सभल हदर्सािभन चारर्ळेा याप्रमािे देिाि. 
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टेरासायस्क्लन : टेरासायस्क्लन ककर्ा ऑस्क्सटेरासायस्क्लन हे पोटाि देिाि. २५० हम. गॅ्रमची 
कॅप्सभल हदर्सािभन चारर्ळेा या प्रमािे द्यार्ी. हे ग्रामरंगग्राही ककर्ा ग्रामरंगअग्राही अशा दोन्हीही प्रकारच्या 
जंिभ हर्रुद्ध ग िकारी आहे. 

 
क्लोरम्फेणनकॉल (क्लोरोमायसेहटन) : हे ई. कोलाय मभत्रसंसगार्र फार ग िकारी आहे. त्याच 

प्रमािे िे एरोर्कॅ्टर, स्यभडोमोनास, प्रोहटयस, स्टॅहफलोकॉकस ऑहरअस आहि स्रपे्टोकॉकस फीकॅहलस 
याचं्या ससंगार्रही फार उपयोगी पडिे. 

 
एणरथ्रोमायणसन : हे ग्रामरंगग्राही जंि  हर्रूद्ध फार पहरिामकारक आहे. िे कमी प्रमािाि हर्षालभ 

असभन, हर्परीि पहरिामही फार थोडे हदसभन येिाि, िे २५० हम. गॅ्रम या माते्रि हदर्सािंभन चार र्ळेा पोटाि 
देिाि. 

 
आशुकारी बस्स्तशोफ : प्रसभहिनंिर ककर्ा उदरार्रून र्ा योनीिभन केलेल्या शस्त्रहक्रयेनंिर, मभत्र 

काढण्याकरिा नहलकायंत्राचा र्ारंर्ार उपयोग केल्यास ककर्ा अहि िािलेल्या बस्िीिील मभत्र काढभन 
टाकण्यास फार उशीर केलास आश कारी बस्स्िशोफ होिो. अशा प्रकारच्या रो्यािं माहलक र् ग च्छक जंिभ 
(strepto and staphylococcus) हे याला कारिीिभि असिाि. प ष्ट्कळर्ळेा मभत्रप्रसेकािील पभयमेहज 
संसगव र्र बस्स्िि जाऊनी आश कारी बस्स्िशोफ होिो, काही र्ळेा आंत्र जंि जन्य रृ्क्ककहटर शोफािील (B. 
coli pyelitis) संसगव खाली उिरूनही हा हर्कार होिो. 

 
बस्स्िची अंिःत्र्चा लाल असभन त्याि रक्िाहधक्य हदसभन येिे (hyperaemic) र् जशा नेहमीच्या 

अंिःत्र्चेि रक्िर्ाहहन्या हदसभन येिाि िशा याि हदसभन येि नाहीि. 
 
लक्षिें : मभत्र होिाना फार र्देना होिाि र् हदर्स र् रात्रीही मभत्रास र्ारंर्ार होिे. त्याच प्रमािे 

जधनास्थीच्या र्रच्या िागाि (suprapubic) हळ हळ  मंद र्देना होि राहािाि (dullacke). शारीहरक 
लक्षिे फारच कमी असभन ज्र्रही फार नसिो. मभत्राि लाला-र्सा-मेह र् फार प्रमािाि प र्ाच्या पेशी हदसभन 
येिे हे हनदानदशवक होय. बस्स्िदशवक यतं्राचा उपयोग केल्यास (cystoscopy) फार र्देना होिाि र् 
आश कारी रो्यािं याचा उपयोग न करिे चागंले. 

 
णिणकत्सा : रो्याला हनजर्भन ठेऊन, ओहटपोटार्र शके द्यार्ा. रो्याला मोठ्या प्रमािाि द्रर्पदाथव 

घ्यार्यास सागंार् ेर् खालील हमक्श् चर द्यार्.े 
 

 पोटॅहशयम सैरटे ड्राम १. 
 सोहडयम बायकाबोनेट ड्राम १. 
 कटक्चर हायोसायमस ड्राम ½ 
 पािी औंस १. 

 
असे १ औंस हमक्िर दर चार िासानी द्यार्.े 
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संसगार्र सल्फा औषधाचा फार चागंला उपयोग होिो. दोन र्ड्या दर ६ िासानंीं दोन िे िीन 
हदर्स द्याव्या. 

 
स्रेप्टोमायहसन 1/2 गॅ्रम, हदर्सािभन दोन र्ळेा इजेंक्शन रूपाने हदल्यास चागंला फायदा होिो र् हे 

सल्फा बरोबर हदल्यास फार चागंले. 
 
बी. प्रोहटयस र् बी. पायोकेहनअस (B. Pyocyaneus) या जंिभर्र सल्फाचा काहीही उपयोग होि 

नाही. स्रेप्टोमायहसन हर्रुद्धही याचंी प्रहिकार शस्क्ि फार झपाट्याने र्ाढिे. या कहरिा मभत्र हनजवन्ि क व्हार् े
एर्ढ्या कहरिा पहहल्या २४ िासािं ४ गॅ्रम स्रेप्टोमायहसन देिाि र् िदनंिर रोज १ गॅ्रम या प्रमािे काही 
हदर्स देिाि. 

 
क्लोरोमायसेहटनचा उपयोग ग्रामरंगअग्राही दण्डािभर्र (grm-ve bacilli) फार चागंला होिो, पि 

ग्रामरंगग्राही गोलािभ (gramtve cocci) बी. प्रोहटयस र् बी. पायोसाकेहनअस यार्र मात्र 
क्लोरोमायसेहटनचा प्रिार् फार क्ष द्र असिो. 

 
काहीर्ळेा आश कारी बस्स्िकोषाि बस्िीि 1/2 औंस परॅॅहफन ककर्ा गॉमेनॉल िेल घालार् ेलागिे, 

िरच लक्षिें नाहहशी होिाि. 
 
णिरकारी बस्स्तशोफ (chronic cystitis) : हा काहीर्ळेा काही स्त्री रोगाबरोबर हदसभन येिो. 

हचरकारी बस्स्िदाहाची स्त्रीरोगजन्य कारिे म्हिज ज्याि अर्शषेमभत्र राहािे असा बस्स्िपाि, मभत्रप्रसेक र् 
बस्स्िग्रीर्ा यार्र दाब पडिारी कहटस्थ अब वदे, हचरकारी रृ्क्ककहटर सदाहशोफ र् गिाशयाचे शरीर ककर्ा 
ग्रीर् याचं्या फार र्ाढलेल्या कार्मसनोम्याचे बस्स्ििील अंििवरि (infiltration). 

 
काहीर्ळेा हचरकारी बस्स्िदाह हा द सऱ्या एकाद्या मभत्रमागाच्या हर्काराि हदसभन येिो. उदा. 

रृ्क्कयक्ष्माचा, संसगव, अर्रोही बस्स्िचे अकं रकाब वद (papilloma) ककर्ा क्वहचि अश्मरी. 
 
णिरकारी अांतरालींय बस्स्तशोफ (chronic interstitial cystitis) हा ं हर्कार सामान्यिः 

आिवर्हनर्ृहत्त झालेल्या हस्त्रयािं होिो र् िो बरा होण्याच्या दृष्टीन फार िापदायक ठरिो. जसे इिर 
हचरकारी बस्स्िदाहाि फक्ि बस्स्िचा िळच हर्काहरि होिो, िसे याि बस्स्िचे हशखाग्र (apex) र् घ मट 
(dome) हर्काहरि होिाि. याि िीव्र र्देना होिाि र् र्ारंर्ार मभत्रास होिे. याचे हनदान बस्स्िदशवकयंत्राने 
पाहभन करिा येिे. 

 
याच्या उपचाराच्या हनरहनराळ्या पद्धिी आहेि, पि त्यािील एकही समाधानकारक नाही. याि 

र्ापरण्याि येिाऱ्या काही पद्धिी म्हिजे प रोहत्रक मज्जािंिभ छेदन (pre-sacral neurectomy), ईस्रोजेन 
ककर्ा र्ाढत्या प्रमािाचा हसल्र्र नैरेटचा द्रार् बस्स्िि घालिे. 
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प्रकरि ४४ वे 
 

िेतप्रदर ककवा धुपिी 
(Leucorrhoea) 

 
श्वेिप्रदर ही स्त्रीरोग हचहकत्सकाप ढील एक नेहमीची समस्या आहे. याच्या हिन्न हिन्न कारिामं ळे 

मोठी ग ंिाग ंि हनमाि होिे. प ष्ट्कळर्ळेा या हर्काराचे कारि समजभन येिे, पि काही र्ळेा त्याचा पत्ता 
लागि नाही. हर्कृहिकारक कारिाहशर्ाय इिरही म्हिजे शाहररीक, होरमोनजन्य, लैं हगक र् मानहसक 
(psychic) कारिे संिर्िाि. 

 
श्वेिप्रदर याच्या खरा अथव, नेहमीच्या योहनस्त्रार्ाचे अहधक्य, पि हा शब्दप्रयोग शहररहक्रयात्मक र् 

हर्कृहिकारक अशा दोन्ही प्रकारच्या योहनस्त्रार्ाहधक्याला लार्िाि. हे अहनर्ायव आहे, कारि कोित्याही 
प्रकारचे स्त्रार्ाहधक्य असले िरी िे रो्याला त्रासदायक ठरिे. 

 
त्याची कारिें, र् त्यार्रील उपचार हा हर्कार बाहलकािं, प्रौढािं, ककर्ा आिवर्हनर्हृत्त झालेल्या 

हस्त्रयािं आहे यार्र अर्लंबभन असिो. 
 

मुलींतील िेतप्रदर 
 
बालर्यािील श्वेिप्रदराची म ख्य कारिें म्हिजे, योनीिील शल्यें (foreign bodies), योहन 

बाह्यिाग-योहनशोफ (Vulvo-Vaginitis), जननेंहद्रयाचंी अब वदें र् अकाली प्रौढ होिे (precocious 
puberty), 

 
शल्वयें : दगडी पेनहसल, सेफ्टी हपन, ककर्ा काठी या सारखी शल्यें सहज खेळिाखेळिा 

अकस्स्मकपिे योनीि जािाि ककर्ा संिोगेच्छा िागहर्ण्याकहरिा म द्दाम घािली जािाि. प ष्ट्कळर्ळेा शल्य 
घािल्याचे म लगी हर्सरून जािे ककर्ा शल्य घािल्याचे कब ल करण्याची हििी र्ाटिे. याम ळे म लीला िभल 
देऊन योहनमागव िपासार्यास पाहहजे. स्त्रार् द गवन्धीय क्ि ककर्ा रक्िहमहश्रि असिो. गॉनोकॉकस संसगव 
नाहीना हे पहाण्याकहरिा स्र्ॉर् घ्यार्ा. रो्याला छािी-ग ढगे यार्र ओिर्ा केल्यास, आिमध्ये हर्ा जाऊन 
योहन फ हगर होिे र् मग योहन चागंल्या प्रकारे िपासिा येिे. शल्य हदसभन आल्यास िे यो्य हचमट्याने 
काढार्,े र् नंिर काही हदर्स, बारीक नहलकेचा उपयोग करून, एकाद्या जंि नाशकाने योहन ध र्भन काढभन 
स्र्च्छ ठेर्ार्ी. 

 
गॉनोकाकसजन्य योणनबाह्यभाग-योणनशोफ : या हर्काराचे हनदान र् हचहकत्सा प्रकरि २३ मध्ये 

हदली आहे. 
 
अ-हर्हशष्ट (Non-specific) योहनबाह्यिाग-योहनशोफ हा अस्र्च्छ राहािी र् फार गदी करून 

राहािाऱ्या गरीब बायकािं फार प्रमािाि हदसभन येिो. याची इिर प्रर्िवक कारिें म्हिजे सभत्र कृहम (thread 
worms) संक्रासमी अहिसार, ज्र्र ककर्ा योनीिील शल्यें. योहनबाह्यिाग लाल, स जलेला शोथय क्ि 
(oedematous) हदसिो र् िगोष्ठ पभय क्ि स्त्रार्ाम ळे एकमेकानंा चकटलेले असिाि. दोन्ही िगोष्ठ 



 

 

अनुक्रमणिका 

एकमेकापंासभन दभर केल्यार्र योनीिभन मोठ्या प्रमािार्र पभय क्ि स्त्रार् बाहेर पडिो. यार्र पेहनहसलीनची 
इंजेक्शनें देिाि ककर्ा पोटाि सल्फोनमाइड देिाि. जंि नाशक द्रव्याने रोज योहनबाह्यिाग साफ करार्यास 
पाहहजे र् डेटॉलच्या द्रार्ाने योहन ध र्भन काढार्यास पाहहजे. 

 
रोयकोमोनास व्हजायनॅहलसजन्य योहनशोफ प्रौढर्स्थेपभर्ी क्वहचिच होिो र् घटसपवजन्य प्रकार 

उष्ट्िकहटबधंािील देशािं फारच क्वहचि हदसभन येिो. 
 
अबुशदे : योहनबाह्यिाग र् योहन या हठकािी हनमाि होिाऱ्या अब वदामं ळे रक्िहमहश्रि स्त्रार् हनमाि 

होिो. पि या प्रकारची अब वदें लहान म लींि सहसा हदसभन येि नाहीि. 
 
बीजकोशाच्या गॅ्रन्य लोझा-पेशी अब वदाम ळे फार प्रमािाि श्वेिप्रदर र् योहनमागव अहनयहमि रक्िस्त्रार् 

होिो. पि याबरोबर लहान र्याि प्रौढत्र् आल्याची इिर लक्षिें ही हदसभन येिाि. 
 

प्रौंिवयाांतील िेतप्रदर 
(Levcorrhoea in Adults) 

 
प्रौढ हस्त्रयािं श्वेिप्रदर हा सर्व सामान्यपिे हदसभन येिो, र् याबरोबर इिर क्षिे ही काहीर्ळेा 

असिाि. याची कारिें बह हर्ध असिाि र् काही बाबिीि िरी िी बह प्रसर्ा र् अप्रसर्ा हस्त्रयािं थोडी 
हनराळी असिाि. हे फरक म ख्यिः मभल झाल्यानंिर ग्रीर्चे्या रचनेि र् कायाि होिाऱ्या बदलाम ळे होिाि. 
या दोन गटािंील रो्यािं आिखीन एक फरक हदसभन येिो. िो म्हिजे बह प्रसर्ा हस्त्रयािं हदसभन येिारे 
गिाशयग्रीर्चे्या द दवम अब वदाचें ज्यास्ि प्रमाि. 

 
प ष्ट्कळशा हस्त्रयािं न सत्या योन्यार्के्षक यंत्राने िपासभन हर्कृहिकारक कारि (Pathological 

cause) समजभन येि नाही. त्याम ळे सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली िपासण्याकहरिा योनीच्या पाठीमागील 
कप्यािभन स्र्ॉब घ्यार्यास पाहहजे. स्त्रार्ाि प र्ाच्या पेशी आहेि ककर्ा नाहीि यार्रून त्याचे स्थभलमानाने 
दोन म ख्य गटाि लक्षाहिक र्गीकरि करिाि. 

 
पहहल्या गटाि फार थोड्या ककर्ा अहजबाि प र्ाच्या पेशी हदसभन येि नाहीि र् स्त्रार् हा न सिा फार 

प्रमािािील अच्छादक पेशी र् लॅक्टोबॅहसलाय यानंी बनलेला असिो. या प्रकारचा स्त्रार् नेहमीच्या 
स्त्रार्ापेक्षा कोित्याही प्रकारे हनराळा नसिो. पि याचे प्रमाि ज्यास्ि का व्हार् ेयाचे बद्दल कल्पना नाही. 
काहीि, हर्शषेिः क माहरकािं संिोगेच्छा िागर्ली न गेल्याम ळे, हा र्ाजर्ीपेक्षा ज्यास्ि स्त्रार् हनमाि होिो, 
र् ल्न होऊन संिोग स रू झाल्याहशर्ाय कोित्याही प्रकारचा औषधोपचार उपयोगी पडि नाही. अशा 
प्रकारच्या काही रो्याचं्या स्त्रार्ाि यीस्ट सारखे फंगास असिाि र् बॉयकॉटच्या म्हिण्याप्रमािे हा हदसभन 
येिारा फंगस संसगव, या फार प्रमािािील असलेल्या स्त्रार्ािील जंिभंच्या र्ाढीम ळेच असिो. र् िो योनीच्य 
आच्छादक ऊिकाचा खरा संसगव नव्हे. 

 
द सऱ्या गटाि, फार प्रमािाि प र्ाच्या पेशी हदसभन यिाि र् या पभहमहश्रि स्त्रार्ाि हनरहनराळ्या 

प्रकारचे जंिभ असिाि र् त्याि काहीर्ळेा रेकोमोनास नसिािही. याि लॅक्टोबॅहसलाय र् यीस्ट सारखे 
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फंगास हे फार क्वहचि हदसभन येिाि. हा खरा योहनशोफ असभन, िो हर्कृहिकारक होय (pathological 
entity). 

 
श्वेिप्रदराची सामान्यिः हदसभन येिारी कारिें म्हिजे आिवर्पभर्व ककर्ा आिवर्पश् चाि 

शहररहक्रयात्मक दर माहस होिारा श्वेिप्रदर, उपेहक्षि शल्ये, गोनॉकाकस र् इिर जंिभजन्य ग्रीर्ाशोफ, 
ग्रीर्चेे इरोजन, योनीचा रायकोमोना र् मोहनहलआ ससंगव, ग्रीर्ा फाट, ग्रीर्चेे यक्ष्मज र् हफरंगीरोगज व्रि, 
गिाशयाची र् ग्रीर्चेी सनाल अब वदें र् द दवम अब वदें. 

 
शणररणक्रयात्मक दरमाणस होिारा िेतप्रदर : हा आिवर्पभर्व ककर्ा आिवर्पश् च होिो र् िो ग्रीर्ा र् 

गिाशय यािील गं्रथीचे कायव जोराि चालल्याम ळे होिो. हा सामान्यपिे हदसभन येिो र् त्याम ळे जर प्रत्येक 
रो्याि काळजीपभर्वक हर्चारिा केली नाही, की हा स्त्रार् सबंध महहनािर आहे ककर्ा काही थोडे हदर्स 
आिवर्ाचे पभर्ी ककर्ा नंिर हदसभन येिो, िर िो द लव हक्षला जाण्याचा सिंर् असिो. 

 
उपणक्षत शल्वयें (Neglected Foreign bodies) : जर हस्िमथै ना करिा र्ापरलेली र्स्िभ 

अकस्स्मकपिे अरंुद योहनम खािभन आिं गेल्यास क महरकािं श्वेिप्रदर होिो. याचे उदाहरि प्रकरि १७ 
मध्ये हदलेले आहे. गिवपािाकहरिा र्ापरलेल्या लहानशा काठीने योनीि ससंगव होऊन द गवन्धीय क्ि स्त्रार् 
येिो ककर्ा त्या काठीने योनीच्या पाठीमागील कप्याचा िेद झाल्याम ळे कहटस्थ हर्द्रहध फ टभन पभ र्ाहार्यास 
लागिो. पश चाद्वर्मिक गिाशय मभळ स्स्थिीि ठेर्ण्याकहरिा र्ापरलेली बागंडी िशीच राहभन गेल्याची 
उादहरिे प्रकरि १७ मध्ये हदली आहेि. गिवधारिा होऊ नये म्हिभन गिाशयाि ठेर्लेसल्या ग्राफेन्बगव 
कड्याम ळे क्वहचि र्ळेा हचरकारी गिाशयशोफ ककर्ा गिाशयस्थ पभसंचय होऊन पभहमहश्रि स्त्रार् हनमाि 
होिो. 

 
आशुकारी गॉनोकाकस ग्रीवाशोफ, ग्रीर्िेील स्त्रार् काचंपट्टीर्र घेऊन िपासल्यास िाबडिोब 

समजभन येिो. पि हचरकारी गॉनोकाकस ससंगाि, ग्रीर्चे्या इरोजनमध्ये येिारा स्त्रार् श्लेष्ट्मापभय क्ि असिो. 
 
रायकोमोना ककवा मोणनणलआजन्य योणनशोफ : या प्रकारच्या संसगाम ळे क माहरका र् 

प्रसर्ाहस्त्रयािं पाण्यासारखा, फेसाळ र् क्षोिक असा स्त्रार् हनमाि होिो, िपासल्यास योनीच्या कििी 
शोफय क्ि असभन, योनीचे कप्पे र् ग्रीर्ा यार्र सहछद्र असे लाल िाग हदसिाि. याचे हनदान करण्याकहरिा 
योनीच्या पाठीमागील कप्यािील स्त्रार् काचंपट्टीर्र घेऊन िाबडिोब िपासिाि. मोनीहलआ संसगार्र 
जेनशन व्हायलेटचा चागंला उपयोग होिो. याकहरिा जेनशन व्हायोलेटचा पाण्याि बनहर्लेला २ टके्क द्रर् 
हर्काहरि िागार्र काही हदर्स लार्ार्ा. पि रायकोमोना ससंगाचा औषधोपचार फार त्रासाचा असभनहीं 
समाधानकारक नाही. 

 
इरोजन व अ-णवणशष्ट ग्रीवाशोफ : या दोन्ही हर्काराि सिि, फार मोठ्या प्रमािाि, घट्टसर 

श्लेष्ट्मल पभय क्ि स्त्रार् र्ाहािो. गॉनोकाकस संसगव र् प्रसभिीि होिारा ग्रीर्ा फाट ही दोन महत्र्ाची कारिें 
होि. काही रो्यािं आश कारी गॉनोकाकस संसगाचे पभर्वरृ्त्त हमळिे, िर द सऱ्या काहीि प्रसभिी नंिर 
झाल्याचे समजभन येिे. 
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योणन ककवा ग्रीवा याांिे साध व्रि (Non-malignant ulcers) : योनीच्या व्रिाचंी सर्वसाधारि कारिें 
म्हिजे उपेहक्षि बागंड्या ककर्ा शल्यें र् गिाशयभ् रंश (Procidentia) ही होि. यक्ष्मज, हफरंगीरोगजन्य 
ककर्ा ॲस्क्टनोमायकॉहटक ग्रीर्चेे व्रि, प ढे योनीच्या कप्याि पसरिाि. व्रिािं झालेल्या उपद्रर्ात्मक 
संसगाम ळे (secondary infection) द गधीय क्ि रक्िहमहश्रि पभय क्ि स्त्रार् हनमाि होिो. 

 
सनाल अबुशद (Polyp) : ग्रीर्पेासभन हनघालेले मऊ, अंिःत्र्चेचे सनाल अब वद ककर्ा ग्रीर्ा र्ा 

गिाशय याचें सनाल िािंर्ाब िंद याचें म ळे सिि फार प्रमािाि श्लेष्ट्मलय क्ि स्त्रार् हनमाि होिो. जर सनाल 
अब वद व्रहिि झाले, िर मात्र स्त्रार् द गवन्धीय क्ि र् रक्िहमहश्रि असिो. 

 
ग्रीविेा कार्धसनोमा : श्वेिप्रदर हे कार्मसनोमाचे स रर्ािीचे लक्षि असिे. पि प ढे जेव्हा गाठं व्रहिि 

होिे, त्यार्ळेी हनमाि होिाऱ्या उपद्रहर्ि संसगाम ळे द गवस्न्धय क्ि स्त्रार् र् रक्िस्त्रार् होिो. 
 

आतशवणनवृणत्त झालेल्वया णस्त्रयाांतील िेतांप्रांदांर 
 
ग्रीर्ा ककर्ा गिाशयाच्या शहरराचा कार्मसनोमा, रृ्द्धापकालचा योहनशोफ ककर्ा गिाशयशोफ, 

रृ्द्धापकालचा गिाशयस्थ पभसंचय, सडिारे अिंःत्र्चेचे सनाल अब िंद, गिाशयभ् रंशासहहि व्रहिि ग्रीर्ा र् 
बीजकोशाचे गॅ्रन्य लोझा-पेशी अब वद ही आिवर्हनर्ृहत्त झालेल्या हस्त्रयािंील श्विेप्रदराची सर्वसाधारि कारिें 
होि. 

 
ग्रीर्ा ककर्ा गिाशयाच्या शहरराचा कार्मसनोमा हे र्यस्क हस्त्रयािंील श्वेिप्रदराचे सर्ाि ज्यास्ि 

प्रमािाि हदसभन येिारे कारि होय. श्वेिप्रदराच्या प्रत्येक रो्याची फार काळजी पभर्वक िपासिी करार्यास 
पाहहजे, र् जर या बरोबर आिवर्हनर्ृत्तीनंिर रक्िस्त्रार्ही होि असेल, िर गिाशयाच्या शहरराचा कार्मसनोमा 
नाहीना हे ठरहर्ण्याकहरिा गिाशय लेखन करार्यास पाहहजे. 

 
रृ्द्धापकालाचा योहनशोफ योन्यर्के्षक यंत्राने िपासल्यास सहज समजभन येिो. याि योहन 

ग ळग ळीि, पािळ, र् चकाहकि असभन, हिच्या र्रच्या िागाि लहान लहान रक्िस्त्रार् हदसभन येिाि. 
रृ्द्धापकालाच्या गिाशयशोफाच्या हनदाना कहरिा गिाशयलेखन करार्यास पाहहजे. या दोनही हर्काराि 
ईस्रोजेन हचहकत्सा फार ग िकारी ठरिे. 

 
जर पभय क्ि स्त्रार्ाचे पभर्वरृ्त्त असभन, अध नमध न अशा िऱ्हेचा स्त्रार् फार प्रमािाि जाि असेल, िर 

रृ्द्धापकालाचा गिाशयास्थ पभसंचय असल्याचा संशय घ्यार्यास पाहहजे. िपासल्यास गिाशय हािाला 
स्थभल र् लर्हचक असा लागिो, र् लहान आकाराचा ग्रीर्ा हर्स्िारक आंि घािल्यास, स्त्रार् मोठ्या 
प्रमािाि बाहेर र्ाहभन जािो. स्त्रार्ाचा यो्य हनचरा, रोज गिाशयाि स््लसरीन ॲहक्रफ्लेस्व्हन घालिे र् 
पेहनहसलीन याचंा चागला उपयोग होिो. 

 
अांतःत्विेतील सडिारे ताांतवाबुशद : र्यस्क हस्त्रयािं हे सडार्यास लागण्याचे कारि कहटस्थ 

इंहद्रयानंा रक्िाचा प रर्ठा कमी होिो हे असिे ककर्ा रेहडयम र्ा डीप एक्सरे हदल्यानंिर िे सडार्यास 
लागिे. योन्यार्के्षक यंत्राने िपासल्यास, हर्स्िार पार्लेल्या ग्रीर्ामागव ककर्ा योहन यािंील सडिाऱ्या 
सनाल अब वदापासभन द गवस्न्धय क्ि फार प्रमािाि देिारा रक्िहमहश्रि स्त्रार् हदसभन येिो. 
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गिाशयभ् रंशाम ळे ग्रीर्ा ककर्ा योनीि व्रि पडिे हे र्यस्क हस्त्रयािं सर्वसामान्यपिे हदसभ येिे. स्त्रार् 
द गवस्न्धय क्ि असभन, िो प ष्ट्कळर्ळेा रक्िहमहश्रिही असिो. जर फार प्रमािाि व्रि पडले असिील, िर 
रो्याला हनजर्भन पभिव हर्श्राहंि द्यार्ी ईस्रोजेन होरमोनची इजेंक्शनें द्यार्ी, र् व्रिार्र स््लसरीन 
ॲहक्रफ्लेहर्नचा उपयोग करार्ा. नंिर प ढे द रुस्िीकरिा शस्त्रहक्रया करार्ी. 

 
गॅ्रन्य लोझा-पेशी अब वदाि श्विेप्रदर र् रक्िस्त्रार् मध न मध न होिो. 
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प्रकरि ४५ वे 
 

योणनशोष, िेतशल्वकता व योणनभागास्थानी कां ड 
(Kraurosis, Leucoplakia add Pruritus Vulvae) 

 
योणनशोष 

(Kranrosis Vulvae) 
 
या हर्काराि योहनबाह्य िागाला कृशिा येिे, र् याचे कारि म्हिजे ईस्रोजेनची न्यभनिा. हा हर्कार 

आिवर्हनर्ृहत्तचे स मारास ककर्ा आिवर्हनर्ृत्तीनंिर होिो. िरूि हस्त्रयािंही काहीर्ळेा हदसभन येिो. 
शस्त्रहक्रयेने बीजकोश काढभन टाकले गेले ककर्ा रेहडयम र्ा डीप एक्सरे हदले गेल्याम ळे बीजकोशाचें कायव 
नाहहसे झाले िर हा होिो. 

 
सांप्रास्प्त : स्थभल र् लघ  िगोष्ठ याचं्या अंिःत्र्चेर्रील अच्छादक ऊिक फार पािळ होिो र् 

जागोजागी गळभन पडिो, त्याम ळे त्याच्या खालील िाग उघडे पडिाि. त्या हठकािी संसगव होऊन, 
गोलाकार र् प्लाझ्मा पेशींचे अंिरिरि होिे. प ढे या सदाहशोफय क्ि िागाि िंि ऊिक हनमाि झाल्याम ळे 
योहनद्वारे आर्ळले जािे. 

 
लक्षिें : यािं त्र्चा हर्काहरि होि नाही. स रर्ािीला िगोष्ठ, योहनद्वार र् योहनकलग यार्र लहान 

लाल र् स जलेले असे िाग हदसभन येिाि. हे िाग प ष्ट्कळर्ळेा पीडनाक्षम असभन, संिोगाचे र्ळेी र्देना 
होिाि. प ढे प ढे या िागाि िंि ऊिक हनमाि, झाल्याम ळे, योहनद्वार हळ हळ  आर्ळि जािे. 

 
णिणकत्सा : याि ईस्रोजेन देण्यापासभन फायदा होिो. स रर्ािीला मात्र मोठी असार्ी. ५ िे १० हम. 

गॅ्रम इंजेक्शन रूपाने द्यार्,े र् ज्यार्ळेी लक्षिें िाब्याि येिाि त्यार्ळेी ईस्रोजेन पोटाि देिे स रू करार्.े 
 

भग िेत-शल्वकता. 
(Leucoplakia Vulvae) 

 
“ल्य कोल्पेहकया” हा शब्द ग्रीक असभन, याचा अथव “पाढंरी थाळी” असा आहे. बकव ले र् बोने याचं्या 

म्हिण्याप्रमािे हा हचरकारी सदाहशोफ असभन, त्याचे कारि मात्र समजलेले नाही. याि स रर्ािीला 
रक्िाहधक्य असभन (hyperaemia) पेशींची सहक्रयिा असिे, र् प ढच्या आर्स्थेि अर्-उपकला स्िराचे 
कहठष्ट्म (selerosis) र् उपकलेची अहिर्हृद्ध होिे आहि यार्ळेी द दवमिेकडे (malignant) प्ररृ्हत्त असिे. 
यानंी रोगाच्या चार अर्स्था र्र्मिलेल्या आहेि. पि टौहसगच्या म्हिण्याप्रमािे शरे्टली चौथी हनरोगी 
अर्स्था क्वहचिच हदसभन येिे. 

 
प्रथमावस्था : उपकला लाल र् शोफय क्ि असभन, एकमेकानंा सलसर अशा जोडलेल्या उपकला 

पेशी फार गळार्यास लागिाि. अर्-उपकला स्िर फार र्ाहहकामय असभन त्याि लहसकापेशीरृ्हद्ध हदसभन 
येिे. बव्हाकारीकें द्रय क्िपेशी (polymorphonuclear leucocytes) फार थोड्या हदसभन येिाि ककर्ा 
अहजबाि नसिाि. 
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णितीयावस्था : उपकलेच्या िळाच्या थराची रृ्हद्ध होिे, र् उपकला प्रर्धव लंबायमान होिाि. 
र्रच्या थराच्या पेशीि र्ाजर्ीपेक्षा ज्यास्ि कहठििा येिे. केरॅहटनीिर्न (keratinization) र् त्याम ळे 
पृष्ठिाग पाढंरट हदसिो. अर्-उपकला अगहिि लहसका पेशी र् प्लाझ्मा पेशी असिाि. ऊिकाि काचंसम 
फरक (hyaline change) होिाि र् लर्हचकिंिभ नाहहसे होिाि. 

 
तृतीयावस्था : या अर्स्थेि अर्-उपकला ऊिकाि िािंर्धािभ हनमाि होिो. याि फारच थोड्या 

लहसकापेशी ककर्ा प्लाझ्मा पेशी असिाि. यार्रून पभर्ीचा शोफ कमी झाल्याचे हनदशवनास येिे. र्रच्या 
थरािील उपकलाि पेशीि फार कहठििा येिे. पि हद्विीयार्स्थेि हदसभन येिारे लंबायमान उपकला प्रर्धव 
मात्र नसिाि. त्याम ळे िळाचे थर सपाट हदसिाि. 

 
ितुथावस्था : अर्-उपकला ऊिकाि पभिव कहठण्य होिे. र् रोग पभिवपिे शािं झालेला असिो. 

त्र्चा धर्ल असभन चकाहकि असिे, र् त्र्चेर्रील सर्व स रक त्या नाहहशा झालेल्या असिाि. 
 
लक्षिें : हा हर्कार कहदी हस्त्रयािं िरी सहसा हदसभन येि नाही. टौहसगच्या माहलकेिील रो्याचें 

सरासरी र्य ४९ होिे. पि िरूि हस्त्रयािंही प ष्ट्कळर्ळेा हदसभन येिो. कंड हे महत्र्ाचे लक्षि होय. पि 
िरूि हस्त्रयािं द ःसंिोगही असिो. योनीबाह्य िागाच्या बाहेरील िागार्र एकादा पाढंरा डाग हदसभन येिो 
ककर्ा योहनम ख र् मभत्र प्रसेकम ख या व्यहिहरक्ि सबधं योहनबाह्यिाग र् ग दद्वारािोंर्िालची त्र्चा हर्काहरि 
होिे. 

 
स रर्ािीला हे िाग लाल, स जलेले र् श ष्ट्क असिाि. प ढे िेगा पडिाि र् व्रिही पडिाि. यािभन 

स्त्रार् बाहेर पडिो र् हाि लार्ल्यास त्यािभन रक्िस्त्रार्ही होिो. यार्ळेी िेगा ककर्ा व्रि याि कार्मसनोमा 
होण्याचा संिर् असिो. चौर्थया अर्स्थेि लघ िगोष्ट र् योहनकलग अपभिविः ककर्ा पभिवत्र्ाने नाहहसे होिे र् 
योहनबाह्य िागाचे इिर िाग धर्ल, चकचहकि र् ग ळग ळीि असिाि. 

 
णिणकत्सा : कंडे कहरिा हदल्या जािाऱ्या नेहमीच्या हचहकत्से हशर्ाय, िेग पडिाि ककर्ा काय 

यार्र लक्ष ठेर्ार्यास पाहहजे. कारि याि कार्मसनोमा होण्याची िीहि असिे. सर्व रो्यािं योहनबाह्यिागाचे 
उच्छेदन (excision) लािदाई ठरिे असे नाही. प ष्ट्कळर्ळेा त्र्चेच्या चागंल्या िागाि श्वेि-शाकिा परि 
उदिर्िे र् कंड र्देना र् जळजळ (soreness) होिे. हर्काहरि िागाि मधाकाचे इजेंक्शन, क्ष-
करिहचहकत्सा, ककर्ा योहनबाह्यिाग उच्छेदन (vulvectomy) हे उपचारही हििके समाधानकारक नाहीि, 
र् प ष्ट्कळर्ळेा याचेंपासभन हमळालेला फायदा फार थोडा काल हटकिो. 

 
कां ड 

(Prusitus Vulvae.) 
 
कंड, हे स्त्रीरोगाि हदसभन येिारे पीडादायक असे लक्षि आहे. कंड ही स्थाहनक कारिामं ळे, ककर्ा 

त्याला एकादे मज्जािंिभजन्य, ॲलजीजन्य, चयापचयाचे ककर्ा अंिःस्त्रार्ी (endocrine) असे कारि असिे. 
कंड ही सामान्यिः रात्री फार त्रास देिे. त्याम ळे हनद्रानाश होिो र् मग रोगी अगदी आगहिक होिो. 
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म लािं गॉनोकॉकस ककर्ा योनीिील शल्याम ळे ककर्ा अस्र्च्छिेम ळे पभयजन्य योहनबाह्यिाग -
योहनशोफ ही होऊन क्षोिक स्त्रार् हनमाि झाल्याम ळे योहनबाह्यिाग िागार्र लाली, स ज येिे र् कंड स टिे. 
जर या बरोबर ग दद्वाराचे स्थानही कंड स टि असेल, िर आंिड्यािंील जंि, हर्शषेिः सभत्रकृहम नाहीि हे 
मलाची परीक्षा करून ठरर्ार्यास पाहहजे. 

 
प्रौढ हस्त्रयािं रायकोमोनाजन्य योहनशोफ ककर्ा मोहनहलआ ससंगाम ळे क्षोिक स्त्रार् (irritating 

discharge) हनमाि होऊन प ष्ट्कळर्ळेा कंड स टिे. जरी हचरकारी ग्रीर्ा शोफ ककर्ा इरोजन याम ळे 
श्लेष्ट्मापभय क्ि स्त्रार् सामान्यिः हनमाि होि असला, िरी त्याम ळे सहसा कंड स टि नाही. जर बाथोहलन 
हर्द्रहधचा पभिव हनचरा झाला नसेल, िर सिि पभ र्ाहाि राहहल्याम ळे, काहीर्ळेा कंड स टिे. आिवर् हनर्ृहत्त 
झालेल्या हस्त्रयािं हनमाि होिारी कंड, ही प ष्ट्कळर्ळेा रृ्द्धापकालचा योहनशोफ ककर्ा गिाशयशोफ 
याचेंम ळे हनमाि होिाऱ्या क्षोिक स्त्रार्ाम ळे स टिे. 

 
सोहरआहसस, हलचन प्लॅनस, उर्ा र् कर्क संसगव (fungus infection) या सारख्या स्थाहनक 

त्र्चा रोगाम ळे कंड स टिे. क्रॉरोहसस र् ल्य कोप्लेहकया याचेंम ळे कंड स टिे. या दोन्ही हर्काराबद्दल र्र 
साहंगिले आहे. 

 
कंडेच्या प्रत्येक रो्याि मभत्र िपासार्,े कारि कंडेचे मध मेह हे म ख्य कारि संिर्िे. कहद स्िानाि 

फार घाम येि असल्याम ळे मभत्र फार साहंद्रि (concentrated) होि असल्याम ळे कंड स टिे. जर आहार 
समिोल नसेल िर मभत्राि आक्झलेट र् य रेट स्फहटक हनमाि होिाि, त्याम ळे मभत्राची आम्लिा र्ाढिे र् 
मग कंड हनमाि होिे. 

 
ॲलजी, अंिःस्त्रार्ी ककर्ा मज्जािंिभजन्य कंडेबद्दल यो्य कारि हिमासा लार्िा येि नाही, जर 

रो्याच्या िपासिीि कारि साडंपले नाही, िर त्याला प ष्ट्कळ र्ळेा “अज्ञािहेि क” म्हटले जािे. 
 
णिणकत्सा : स्थाहनक कारिामं ळे हनमाि कंड, होिाऱ्या औषधोपचाराने सहज बरी होिे. पि 

“अज्ञािहेि क” प्रकाराि मात्र फार कठीि असिे. प ष्ट्कळशा रो्यािं रात्री कंडेचे प्रमाि र्ाढिे त्याम ळे ग ंगी 
आििारे औषध देऊन झोप आिार्यास पाहहजे. स्र्स्थ झोप येण्याम ळे त्याचे मन खंबीर होिे र् रात्री 
स्र्ास्र्थय लािल्याम ळे त्र्चा रोगार्र केलेल्या स्थाहनक उपचाराचा फायदा हमळिो. 

 
योहनबाह्यिागार्र शके देण्याम ळे फायदा होिो. शके केल्यानंिर ककर्ा आंघोळीनंिर योहनबाह्यिाग 

कोरडा करण्याकहरिा टॉर्लेने हटपार्,े घासभन प सभ नये. यानंिर त्या िागार्र कॅलमाइन लोशन लार्ार्े, र् 
िे स कण्याकहरिा िो िाग १० िे १५ हमहनटे उघडा ठेर्ार्ा. मग त्यार्र परकेन र्ा सहॅलहसहलक ॲहसड 
असिारे मलम लार्ार् े र् योहनदाह्यिाग चोळला जाऊ नये एर्ढ्याकहरिा त्यार्र सैलसर चड्डी नेसार्ी. 
प ढील औषधें उपकारक ठरिाि. 
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लार्ार्याचे मलम  
फेनॉल गे्रन ३. 
कॅम्फर गे्रन ३. 
हलहक्वड पॅरॅहफन ड्राम २. 
पाढंरे व्हॅसहलन औंस १।२. 
लार्ण्याकहरिा द्रार्  
फेनॉल गे्रन ५. 
स््लसरीन ड्राम ½ 
पािी औंस १. 
ॲस्न्टस्स्टन र्ड्या ५. 
मेंथॉल  गे्रन ३. 
कझक ऑक्साइड ड्राम २. 
लॅनोहलन ड्राम २. 
ऑहलव्ह िेल ड्राम २. 
लायकर कॅस्ल्सस ड्राम २. 

 
हट्टी प्रकाराि काहीर्ळेा रेहडयम ककर्ा क्ष-हकरि द्यार् ेलागिाि. पि हा जहाल इलाज देिाना 

हर्चार करार्यास पाहहजे र् िो इलाज यो्य अशा क्ष-हकरि िज्ञाकडभन द्यार्यास पाहहजे र् िोही काही 
हर्हशष्ट रो्यािं द्यार्यास पाहहजे. 

 
योहनबाह्यिाग च्छेदन (vulvectomy) : हा फार जहाल इलाज होय, र् या शस्त्रहक्रयेनंिरही 

प ष्ट्कळर्ळेा कंड सिि िशीच राहािे. या प्रकारची शस्त्रहक्रया श्रेिशल्किेच्या रो्यािं हर्चाराि घ्यार्यास 
पाहहजे, पि अशा रो्यािंही हििके समाधान कारक काम देि नाही. 
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प्रकरि ४६ वे 
 

कां बर दुिी 
(Bazkache) 

 
कंबरद खी ही हस्त्रयािं फार र्ळेा हदसभन येिारी िक्रार आहे. पि प्रत्येक रो्यािील ही िक्रार 

जननेंहद्रयाचें रोग ककर्ा हर्कृहि या बरोबर जोडिा येईल असे नव्हे. पाठीि द खिे हा शब्दप्रयोग, 
स्थभलमानाने, कोठेही पाठीमागच्या कण्याि द खिे, याकहरिा र्ापरला जािो. पि या प्रकरिाि मात्र 
कहटहत्रक स्थानी (lumbosacral region) होिाऱ्या र्देनाबंद्दल हर्चार केलेला आहे. कारि या कण्याच्या 
िागाि होिाऱ्या र्देना या स्त्रीरोग र् प्रसभहि याशंी सलं्न असिाि. प ष्ट्कळर्ळेा स्त्रीरोग हचहकत्सकाचा 
कंबरद खी ही कहटस्थ इंहद्रयाचें रोग, हर्कृहि ककर्ा त्याचंी स्थानभ् रंशिा या बरोबर जोडण्याकडे कल 
असिो. पि प्रत्येक रो्याि या कंबर द खीचा हर्कलागं कारिाशंी (orthopedi) र् रृ्क्क र् मभत्रर्ाहक 
याचं्याशी संबंध नाहीना त्याचे मभल्यमापन करार्यास पाहहजे. ही कंबरद खी एकाद्या लहानशा िागािच 
असेल ककर्ा या र्देना सार्वििृ र् हनिंब र् माडंीर्र जािर्ि असिील. 

 
जर काळजीपभर्वक पभर्वरृ्त्त हर्चारले, िर प ष्ट्कळर्ळेा हनदान होण्यास मदि होिे. ज्या कारिाचंा 

स्त्रीरोगाशी संबधं जोडला जाईल अशी कारिें म्हिजे कहटस्थ रक्िाहधक्य (pelvic congestion), 
गिाशयाच्या हनरहनराळ्या आधार बधंाि लागलेली ओढ, र् नीला र् मज्जािंिभ यारं्र पडिारा दाब. आधीच्या 
प्रसभहिपासभन असिारी कंबर द खी ही प ष्ट्कळर्ळेा हत्रकश्रोहिफलक साधंा, (sacroiliac) र् अन हत्रका या 
हठकािी असिे. मभत्राश्मरीजन्य शभलाचे (renal colic) पभर्वरृ्त्त ककर्ा इिर लक्षिें यार्रून मभत्र हर्काराकडे 
बोट दाखहर्ले जािे. पभर्ी कण्याचे हठकािी मार लागल्याच्या पभर्व रृ्त्तार्रून अस्स्थसंस्थेच्या हर्काराकंडे 
बोड दाखहर्ले जािे. 

 
स्त्रीरोगजन्य कारिें 

(Gynaecological causes) 
 
उपद्रवरणहत गभाशयािे सहज हालिारे पश् िाितशन (uncomplicated mobile 

retrodisplacement of uterus) : कंबरद खी बरोबर जर उपद्रर्रहहि गिाशयाचे सहज हालिारे 
पश् चाद्विवन असेल, िर त्याचंा एकमेकाशंी कायवकारि िार् आहे असे नव्हे, र् गिाशय मभळ पदार्र आिभन र् 
व्यर्स्स्थि बसिाऱ्या बागंडीने िो िसाच काही हदर्स ठेऊन पाहहल्या हशर्ाय, गिाशय अग्रउदराच्या 
कििीला हशर्भन टाकण्याचा सल्ला देिे बरोबर नव्हे. जरी बागंडी ठेर्ल्यानंिर कंबरद खी नाहहशी झाली िरी 
असे धरून चालिा कामा नये की ही कंबरद खी गिाशयाच्या पश् चाद्विवनाम ळेच आहे, र् अस्स्थसंस्थाजन्य 
कारि नाही, हे काळजीपभर्वक हर्चारलेले पभर्वरृ्त्त, पाठीची केलेली शारीहरक िपासिी (physical 
examination) र् कण्याचे क्ष-हकरिानंी घेिलेले फोटो यार्रून हसद्ध केले पाहहजे. पभर्ी उपद्रर्रहहि 
गिाशयाचे पश् चाद्विवन हे हर्कृहिकारक (pathological) समजले जाि असे र् त्यार्र शस्त्रहक्रया करून िे 
द रुस्ि केले जाि असे. हल्ली गिाशय मभळपदार्र ठेर्ण्याकहरिा शस्त्रहक्रयेचा उपयोग कमीि कमी केला 
जाि आहे. पि या देशाि मात्र अजभन गिाशयाचे पश् चाद्विवन हे हर्कृर्हिकारक समजण्याि येऊन, 
लक्षिाबंरोबर त्याचा काय कायवकारििार् आहे याचे मभल्यमापन न करिा गिाशय अग्रउदर कििीला हशर्भन 
टाकण्याि येिो. 
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कणटस्थ सांसगश : (pelvic infection) : फार काल असिाऱ्या कहटस्थ संसगाम ळे कहटि 
रक्िाहधक्य होिे, र् याजबरोबर जर पाठीमागचे बाजभस संसस्क्ि (adhesions) असेल, िर कंबरद खी 
हनमाि होिे. खरे म्हिजे ही कंबरद खी उपद्रर्ात्मक असिे र् इिर लक्षिाबंरोबर याही लक्षिाकहरिा रोगी 
रै्द्याकडे जािो. कंबरद खी र् संसस्क्िय क्ि गिाशयाचे पश् चाद्विवन याचंा कायवकारििार्, गिाशय 
म ळपदार्र आिभन र् बागंडीने िो िसा ठेऊन, समजिार नाही. पि पश् चाद्विवन असो र्ा नसो. ही कहटस्थ 
हर्कृहि (pelvic pathology) हे कारि उदरार्रून शस्त्रहक्रया करार्यास प रेसे आहे. कहटस्थ शोफय क्ि 
गठ्ठ्ठ्या बरोबर गिाशय काढभन टाकार्ा ककर्ा िे गठे्ठ काढभन टाकभ न गिाशय अग्रउदर कििीला हशर्भन 
टाकार्ा. 

 
कणटस्थ अबुशदें (pelvic neoplasm) : याि कंबरद खी करिा प ष्ट्कळ कारिे संिर्िाि. अब वदाच्या 

प ष्ट्कळशा रो्यािं महत्र्ाचे कारि म्हिजे कहटस्थ रक्िाहधक्य. िािंर्मासंाब वद ककर्ा सद्रर्गं्रथी जर कटीि 
घट्ट बसलेली असेल, िर या रक्िाहधक्या हशर्ाय, मज्जािंिभर्रही दाब पडिो. ज्या मोठ्या सद्रर् गं्रथी सबधं 
उदर पोकळी िरून काढिाि, त्याचंा आकार र् र्जन याम ळे शहरराच्या स्स्थिीचा समिोलपिा (postural 
equilibrium) हबघडिो र् त्याम ळे पाठीच्या स्नायभर्र आिखी िाि पडिो. मारक अब वदाच्या रो्यािं 
कहटस्थ ऊिक र् अस्स्थ याि अंिरिरि होिे हे एक महत्र्ाचे कारि असिे. त्याच प्रमािे पाठीच्या कण्याि 
दभरान्र्यीने हर्कार होण्याची शक्यिा ध्यानाि ठेर्ार्यास पाहहजे. 

 
गभाशयग्रीवािे सुदम्य णवकार (Non-malignant cervical lesions) ज्या रो्यािं इरोजन ककर्ा 

हचरकारी ग्रीर्ाशोफ असिो अशा रो्यािं काहीर्ळेा कंबरद खीची िक्रार असिे, र् िक्रार हर्द्य ि 
आिंचनानंिर (ectectro coagulation) नाहहशी होिे. याचा कायवकारििार् स्पष्ट नाही. पि जसे 
शहररािील पभय क्ि कें द्राम ळे (septic focus) शहरराच्या इिर साधं्यार्र पहरिाम होिो. िशाच प्रकारे 
ग्रीर्िेील ससंगवय क्ि कें द्राचा कहटहत्रक साधं्यार्र (lumbosactral joint) पहरिाम होि असार्ा. 

 
णवकलाांग कारिें 

(Orthopaedic causes) 
 
बांधावरील ताि (हत्रकश्रोहिफलक र् कहटहत्रक) (strain on ligaments) : जर या बंधार्र सिि 

िाि पडि असेल, िर त्यानंा इजा पोहोचण्याचा संिर् असिो. त्यानंा सामान्यिः स्नायभकडभन संरक्षि 
हमळि असिे. कारि हे स्नायभ साधं्यानंा त्याचं्या स्थानी ठेर्ण्याचे कायव करिाि. जर स्नायभि पभिवत्र्ाने ककर्ा 
सापेक्ष जोर नसेल, िर बंध र् साधं्याचे आर्रि यार्र र्ाजर्ीपेक्षा फार िाि पडिो. 

 
र्देना या अगदी सौम्य िे अहििीव्र, की ज्याि हालचाल करिेही अशक्य होिे अशा प्रकारच्या 

असिाि. अगदी स रर्ािी स रर्ािीला, सकाळी उठल्यार्र र्देना नसिाि प ढे जसजसा हदर्स जािो 
िसिशी कंबर द खार्यास लागिे. फार श्रम केल्यास र्देना र्ाढिाि र् पाठीला आधार देऊन हर्श्राहंि 
घेिल्यार्र त्या नाहहशा होिाि. प ढे हळ हळ  र्षार्षाने र्देनाचंी िी र्ाढि जािे...ज्या हस्त्रयाचें पोषि अगदी 
हनकृष्ट आहे र् प्रसभहिनंिर फार लौकर घर कामास लागिाि, अशा हस्त्रयािं स्नायभंना थकर्ा येिो र् शहरराचे 
स्स्थहि दोष (postural defects) हनमाि होिाि. 
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कमरेच्या पाांिव्या मिक्याच्या आडव्या फायािे णिकास्स्थकरिे (sacralization) : कमरेच्या 
पाचव्या मिक्याचा एक फाटा मोठा असभन, िो हत्रकास्स्थला अबाधचल सधंीने (diarthodial joint) 
जोडलेला असिो. याचे म ळे क शीर्र र्ाकिाना हालचालीच्या अक्षाि (axis of movement) फरक होिो, 
र् मग त्याबाजभर्र ककर्ा हर्रुद्ध बाजभर्र िाि पडिो. 

 
कशेरूकाग्रसपशि (Spondylolisthesis) : कण्यािील मिक्याचा हर्कास हा िीन म ख्य कें द्रापासभन 

होिो. एक त्याच्या शहरराकरिा र् एक त्याच्या कमानीच्या प्रत्येक अध्या िागाकहरिा. जर मिक्याचे शरीर 
र् त्याची कमान याचें एकीकरि झाले नाही, िर त्याला “कशेरूकाणवलय” (spondylolysis) म्हििाि. 
दोष सामान्यिः संघायक प्रर्धाि (articular processes) असिो र् िो प ष्ट्कळ र्ळेा दोन्ही बाजभकडे 
असिो. हर्काहरि मिक्याचंी त्याच्या खालच्या मिक्याबरोबर अस्स्थमय बाधंिी (bony attachment) 
नसिे, िर िो खालच्या मिक्याला फक्ि मऊसर ऊिकाने जोडलेला असिो. कशरेुकाग्रसपविमध्ये 
हर्काहरि मिका, त्याच्या र्रील सर्व कण्यासह प ढच्या बाजभस घसरिो. हे संिर्नीय आहे, की प ष्ट्कळशा 
रो्यािं या घराण्याची स रर्ाि, जन्मण्यापभर्ी जन्मिाना ककर्ा जन्मानंिर थोड्याच कालाि होिे. हे व्यगं 
काही काल र्ाढिे. पि मिक्याचं्या आकाराि यो्य असे फरक होऊन, र् प ढच्या बाजभस हनमाि झालेले 
अस्स्थमय टेकार् े (bony butress), याम ळे प ढे घसरण्याला आळा पडिो. जर्ळजर्ळ ९० टके्क रो्यािं 
हर्काहरि मिका, हा कमरेचा पाचर्ा मिका असिो र् िो हत्रकास्स्थर्रून प ढे घसरिो. 

 
याि र्देनाचंी स रर्ाि प ष्ट्कळ र्ळेा र्याि यार्याच्या र्ळेी होिे. सामान्यिः रो्याची िक्रार म्हिजे 

कमरेि थोडे खाली द खिे र् या र्देनाही िेर्ढ्या िीव्र नसिाि, पि हनजभन उठल्यार्र मात्र त्या र्ाढिाि. 
क्वहचि र्ळेा या र्देना माडंीिभन पाठीमागच्या बाजभने खाली उिरिाि. पाठीची रुपरेषा ही हर्हशष्ट असिे. 
कमरेिील पाचव्या मिक्याच्या फाट्याच्या लगेच र्र सरळ खळगा असिो, (sharp-depression) र् 
काहीर्ळेा िो इिका स्पष्ट असिो की, जशी काही माडंिीची फळी. 

 
हा दोष र् स्थानभ्रष्टिा ही क्ष–हकरिानंी घेिल्या फोटोि, हर्शषेिः बाजभने घेिलेल्या कण्याच्या 

फोटोि स्पष्टपिे हदसभन येिे. 
 
णिणकत्सा : स रर्ािीला रो्याला हनजर्भन ठेर्भन पभिव हर्श्रािंी घ्यार्यास पाहहजे. प ष्ट्कळशा रो्यािं 

या साध्या हचहकत्सेने र् हत्रक–श्रोहिफलक पट्ट्याने (sacro-iliac corset) प ष्ट्कळ आराम हमळिो. 
द सऱ्या काही रो्याि शस्त्रहक्रयेची जरूरी असिे. याि हढला असलेला कशरेुका कटंक काढभन टाकभ न, 
कमरेच्या चौर्थया मिक्यापासभन िो हत्रकास्स्थच्या पहहल्या मिक्यापयवन्ि पश् च मेरुदंड हनरोप (posterior 
spinal graft) करिाि. 

 
णिक–श्रोणिफलक शोफ (sacro-iliac inflammation) : सामान्यपिे हत्रक–श्रोहिफलक 

साधं्याि हचरकारी शोफाय क्ि फरक हदसभन येिाि. पि त्याची कारिे र् संप्रास्प्ि याबद्दल ग ढ आहे. 
सामान्यिः हा हर्कार एकाच बाजभस असिो र् याि स रर्ािीला िीव्र र्देना झाल्याचे पभर्वरृ्त्त हमळिे र् त्या 
र्देना हळभहळभ कमी होि हल्ली होिाऱ्या र्देना हशल्लक रहािाि. श्रम केल्यास र्देना र्ाढिाि र् हर्श्रािंी 
घेिल्यार्र त्या कमी होिाि. िपासल्यास लक्षिे हत्रक–श्रोहिफल साधं्याचे स्थाहनच असल्याचे हदसभन येिे. 
क्ष–हकरिानी घेिलेल्या फोटोि काही र्ळेा काहीच हदसभन येि नाही. 
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कण्यािा अस्स्थ सांणधशोफ : हा हर्कार सामान्यिः र्यस्क मािसाि होिो. कमर द खिे हे 
हर्श्रािंीनंिर जास्ि असिे र् हालचालीनंिर हळभ हळभ कमी होिे. क्ष–हकरिानंी फोटो घेिल्यास त्याि 
साधं्याच्या आकाराि अहनयहमििा हदसभन येिे र् अर्उपास्स्थ कहटन्य आहि पहरसीमा अहिर्ृहद्ध (Marginal 
Lipping) हदसभन येिे. 

 
कशेरूकाांतर मण्डल णवकार : (Intervertebal Disc Lesions) जर दोन मिक्यामंधील कभ चेंची 

चकिी पाठीमागे ककर्ा बाहेरच्या र् पाठीमागच्या बाजभकडे सरकल्यास, मज्जारज्जभपासभन हनघालेल्या एका 
ककर्ा अहधक चेिाचं्या म ळार्र दाब पडल्याम ळे कहटर्देना (lumbago) र् गृर आसी (sciatica) होिो. हकिी 
प्रमािाि हे संिर्िे, याबद्दल हनहिि कल्पना नाही. पि हर्द्यमान काल मात्र असा आहे की, कमर द खीला 
हे चकिीचे हर्कार कारिीिभि होिाि असे धरले जािे. जर र्देनाचें कारि समजभन आले नाही र् संरक्षी 
हचहकत्सेचा (conservative treatment) उपयोग झाला नाही िर चकिी बाहेर आली असल्याची शक्यिा 
ध्यानाि घ्यार्यास पाहहजे. जर र्देना पायाकडे जाि नसिील िर हनदान करिे कठीि असिे. पि जर 
प नः प न्हा िीव्र कमरद खी येि असेल र् मध्ये र्देनारहहि काल असेल िर याचे हनदान करण्यास हरकि 
नाही. यािील बाह्यहचन्हे म्हिजे कमरेच्या चौर्थया ककर्ा पाचव्या मिक्याच्या उभ्या कंटकार्र दाबल्यास 
पीडनक्षमिा र् पाठीमागे ककर्ा प ढे र्ाकल्यास र्देना क्ष–हकरिानंी साधा फोटो घेिल्यास त्याि प ष्ट्कळर्ळेा 
काहीही समजभन येि नाही. 

 
गृर आसीसह मिक्यािील चकिीची हर्कृहि असेल िर रोगाची लक्षिे स्पष्ट असिाि. िपासल्यास 

स्थाहनक हपडना क्षमिा, स्नायभि िाठरिा र् काहीर्ळेा क बडासारखी हर्रुपिा असल्याचे समजभन येिे. 
काही हर्हशष्ट स्स्थिीि चेिाचं्या “म ळार्र फार िाि पडि असल्याम ळे िाि हचन्हे” उदा. लासेगभज कसोटी 
(गृर आसीचेिा िाििे) र् ऊस चेिा िाििे (femord nerve streteehing) हदसभन येिाि. त्याचप्रमािे 
कोििी चेिा पकडली गेली आहे, त्याप्रमािे चेिाजन्य लक्षिे (neurological signs) हदसभन येिाि. 
सामान्यिः कमरेिील पाचंर्ा र् हत्रक पहहली चेिा हे पकडले जािाि र् त्याचप्रमािे पे्ररक (motor) 
संर्देना र् प्रहिहक्षप्ि हक्रयाि फरक होिाि. 

 
जर दोन मिक्यािील कभ चेची चकिी सरकली असल्यास प्रथम िीन महहने हनजर्भन ठेर्भन पभिव 

हर्श्रािंी द्यार्यास पाहहजे र् नंिर व्यायाम, पाठीचा चामड्याचा पट्टा र् मग प ढे हळभ हळभ नेहमीच्या 
व्यर्हारास स रर्ाि करार्ी. जर या उपचारानंी फायदा हमळाला नाही, ककर्ा ज्या रो्यािं चेिाजन्य लक्षिे 
र्ाढि जािाि अशाि शस्त्रहक्रया करून िी चकिी काढभन टाकार्यास पाहहजे. 

 
वृक्कस्थ कारिें 

(Renal causes) 
 
वृक्कत्थ सांसगश (Renal infections) : आश कारी र् हचरकारी रृ्क्कस्थ कहटर शोफ (pyelitis) हे 

सामान्यपिे हदसभन येिारे संसगव असभन याि कहट र्ा पाशवका–कशरेूका कोनाि (costovertebral angle) 
र्देना र् पीडनाक्षमिा असिे. रृ्क्कस्थ यक्ष्माम ळेही कहटिागाि र्देना होिाि. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

मूिाश्मरी (renal calculus) : रृ्क्कस्थ मभत्राश्मरीमभळे सिि मंद र्देना होि राहिाि. पि 
लहानशाही मभत्राश्मरीम ळे, िो जर कहटराि असेल िर मभत्रर्ाहकाला अडथळा झाल्याम ळे मभत्राश्मरीजन्य 
शभल (renal colic) येिाि. 

 
वृक्कस्थमूिसांिय (Hydronephrosis) जर मभत्रर्ाहकाि अडथळा असेल, िर रृ्क्कस्थमभत्रसंचय 

होिो. हे चलिर्ृक्काि (mobile kidney) होिे, ककर्ा ग्रीर्ा र्ा बीजकोष याचं्या कार्मसनोमाम ळे रंुदबधंाि 
अंििवरि झाल्याम ळे मभत्रर्ाहक अडकले गेल्याम ळे होिे. 
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प्रकरि ४७ वे 
 

जननेंणद्रयाांत व त्याच्या आजूबाजूस रक्तसांिय होिे. 
(Collection of Blood in and around Genital organs) 

 
जननेंहद्रयाि रक्िसंचय हा प ढीलप्रमािे असिो. (१) योहनबाह्यविागाि रक्ि संचय (haematoma) 

(२) योहनस्थ रक्िसंचय (haematocolpos) (३) गिाशयस्थ रक्िसंचय (haematometra) (४) 
बीजर्ाहहन्यस्थ रक्िसंचय (haematosalpinx), (५) कहटस्थ रक्िसंचय (pelvic haematocele) र् (६) 
रंुदबंधाि रक्िसंचय. 

 
योहनबाह्यिागाि रक्िसंचय, योहनस्थ रक्िसंचय र् कहटस्थ रक्िसंचय याबद्दल माहहिी मागे 

आलेली आहे. 
 

गभाशयस्थ रक्तसांिय 
 
गभाशयस्थ रक्तसांिय (Harmatometra) : गिाशयस्थ रक्िसंचय हा हर्कार फार क्वहचि र्ळेा 

हदसभन येिो. जर गिाशयाच्या शरीराच्या द दवम अब वदा व्यहिहरक्ि हा गिाशयस्थ रक्िसंचय आिवर् साचभन 
रहािो. याची कारिे म्हिजे (१) जािज ग्रीर्ामागाची अहर्र्रिा (congenital atresia), (२) उपर्मजि 
ग्रीर्ामागाची अहर्रिा (acquired atresia), र् (३) अब वदाम ळे ग्रीर्ा मागाि अर्रोध (obstruction) (प्लेट 
१६२). 
 

 
प्लेट १६२. गभाशयाच्या बुध्नाला णिकटून राणहलेल्वया अपरासह गभाशयािे पूिशपिे झालेले अन्तवशतशन दािणविारा 

फोटोग्राफ. 
 
जातज ग्रीवा मागािी अणववरता : या प्रकारचा रक्िसंचय काहीर्ळेा हद्वदल गिाशयाि 

(bicornate uterus) होिो. जर दोन्ही दळे पभिव हर्कहसि असभन, जर दोहोंपकैी एक दल एकाच ग्रीर्िे 
उघडि नसेल ककर्ा दोन्ही ग्रीर्ा मागापकैी एक बंद असेल, िर एका दलाि रक्ि सचंय होिो. 

 
काहीर्ळेा हद्वदल गिाशयाच्या अहर्कहसि श्रृन्गाि (rudimentary horn) रक्िसंचय होिो, कारि 

सामान्यिः हे अहर्कहसि दल योहनि ककर्ा द सऱ्या हर्कहसि दलाच्या ग्रीर्िे उघडि नाही. 
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हद्वदल गिाशयािील रक्िसचंयाचे हनदान करिे फार कठीि असिे. कारि हर्कहसि दलामधभन 
आिवर् हनयहमि स रू असिे. प ष्ट्कळर्ळेा हा रक्िसंचय बीजकोशाची सद्रर्गं्रथी ककर्ा िािर्नासंाब वद धरले 
जािे. 

 
हछद्ररहहि योहनपटलाम ळे ककर्ा योहनि आडर्ा सपंभिव पडदा असल्याम ळे क्वहचि होिो. क्वहचि 

एखाद्या रो्याि आिवर्ाने अगदी पभिान्शाने योहन िरल्यानंिर, गिाशयही िरून जािो. 
 
ग्रीवामागश उपार्धजत कारिामुळ बांद होिे : जर प्रसभहिि ग्रीर्लेा फार प्रमािाि इजा झाली िर प ढे 

ग्रीर्ा मागव बंद होिो. इजेम ळे काही र्ळेा योनीही इिकी आर्ळली जािे की ग्रीर्ा उघडी करिे कठीि जािे 
ककर्ा अशक्य होिे. 

 
ग्रीर्रे्र फार खोलपयवन्ि दाहकमव (cauterization) केल्याम ळे ककर्ा पाचरर्जा कापल्याम ळे 

(conization) ग्रीर्ामागव बदं झाल्याची उदाहरिे आहेि. त्याम ळे या साध्या र्ाटिाऱ्या शस्त्रहक्रया 
करिानाही फार काळजी घ्यार्यास पाहहजे. 

 
जर ग्रीर्चे्या कार्मसनोमाि, ग्रीर्मेधभन रेहडयम हदल्यास काहीर्ळेा ग्रीर्ा मागव बंद होिो. 
 
क्वहचि जर असलेले गिाशयाच्या शहरराचे िािंर्सासंाब वद त्याचं्या आसाच्या िोर्िी हपळर्टले 

गेल्यास, ग्रीर्ा मागव बंद होिो. 
 
काही र्ळेा, आिवर्हनर्ृत्तीनंिर बंद झालेल्या ग्रीर्ामागाम ळे गिाशयाि रक्ि संचय होिो (प्लेट 

१७५). 
 

 
प्लेट १७५. वयस्क णस्त्रयाांतील गभाशयस्थ रक्तसांियािा नमुना (Courtesy : B. Y. L. Nair Hospital) 

 
अबुशदामुळे ग्रीवामागात होिारा अडथळा (obstraction of cermicacanal by new growth) 

अंिःत्र्चेिील िािंर्मासंाब वदाम ळे ककर्ा साकोमाजन्य सनाल अब वदाम ळे ग्रीर्ामागाि काही र्ळेा बभच 
बसल्यास गिाशयाि रक्िसचंय होिो (प्लेट १७६). या प्रकारे गिाशयाि हकिीिरी पॉईंट रक्ि साचंलेल्या 
रो्याचंी माहहिी हमळिे. अशा प्रकारच्या रो्याची टेहरलॉन याने नोंद केल्याचे उदाहरि एडन र् लॉहकयर 
यानंी हदले आहे. या रो्याि साकोमाजन्य गाठंीम ळे ग्रीर्ामागव बंद होऊन गिाशयाि साि हलटर रक्ि 
साचले होिे. 
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प्लेट १७६. ताांतवमाांसाबुशदामुळे अांतरमुि बांद होऊन, झालेला गभाशय रक्तसांिय दािणविारा गभाशयािा नमना 

(Courtesy : Dr. Talwalkar) 
 

बीजवाणहनीत रक्तसांिय 
 
बीजवाणहनीत रक्तसांिय (Haematosalpinx) : या हर्काराि बीज र्ाहहनीि रक्ि साचिे. बीज 

र्ाहहनीि रक्िसाचण्याकहरिा, हिचे गिाशयाकडील र् उदराकडील अशी दोन्हीही िोंडे बंद असार्यास 
पाहहजे. बीज र्ाहहनीिील रक्ि संचयास प ष्ट्कळ कारिे संिर्िाि. 

 
बीजर्ाहहनीिील रक्िसंचय हा फार करुन अस्थहनक संगििंिेम ळे (ectopic gestation) होिो. 

बीजर्ाहहनीचे उदराकरील िोंड प्रथम बंद होऊन, मग स फहलि बीज अभ्यिंर पहरभ्रमिाने (Internal 
migration) बीजर्ाहहनीि हशरिे का प्रथम स फहलि बीजर्ाहहनीि पाय रोर्िे र् मग बीजर्ाहीनीच्या 
उदराकडील िोंडाचे हठकाि असिाऱ्या रक्िाच्या गाठीचे हठकािी िंि  ऊिक हनमाि झाल्याम ळे बंद झाले 
हे सागंिे फार कठीि असिे. जर फहलि बीज बीजर्ाहहनीि फ टले िर रक्ि बीजर्ाहहनीि साचिे ककर्ा 
जर हे बीजर्ाहहनीच्या कििीि फ टले, िर रक्ि बीजर्ाहहनीि न हशरिा िे हिच्या कििीि हशरिे. 

 
सद्रवबीजवाणहनी णपळवटिे (Torsion of a hydrosalpinx) : हपळर्टले गेल्याम ळे, बीजर्ाहहनी 

योजनेिील (mesosalpinx) रक्ि प्रर्ाहाला अडथळा झाल्याम ळे बीजर्ाहहनीि रक्िसंचय होिो. यािील 
द्रर् हा रसरक्िहमहश्रि (Serosanguinous) असिो. कारि बीजर्ाहहनीि आधीच असलेल्या रसाि रक्ि 
हमसळिे. 

 
क्वहचि एखाद्या आश कारी बीजर्ाहहनीशोफ असलेल्या रो्याि बीजर्ाहहनीि साठलेला द्रर् 

रक्िहमहश्रि असिो. 
 
योहनस्थ रक्िसंचयाच्या क्वहचि एखाद्या रो्याि योहनि िरलेल्या आिवर्स्त्रार्ाम ळे फार िाि पडभन, 

गिाशयाि रक्िसंचय होिो र् आिखी आिवर्स्त्रार् गोळा होऊन, मग िे रक्ि बीजर्ाहहन्यािं हशरून, 
“बीजर्ाहहहनस्थ रक्िसचंय” होिो (प्लेट १७७). 
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प्लेट १७७. बीजवाणहनीस्थ रक्तसांियासह गभाशयस्थ रक्तसांिय (Wadia Maternity Hospital Museum) 

 
बीजर्ाहहनीच्या मभलिभि कार्मसनोमामध्ये गाठंीच्या अहलकडील बीजर्ाहहनीचा िाग हर्स्िार पार्िो 

हे हदसभन येिे. काही रो्याि सहज फ टिाऱ्या अब वदापासभन रक्िस्त्रार् होऊन िे हर्स्िार पार्लेल्या 
बीजर्ाहहनीि साठंिे. 

 
रूां दबांधात रक्तसांिय 

 
रूां दबांधात रक्तसांिय (Haematoma of Broad ligaments) : रंुद बंधाि रक्िसंचय हा प ष्ट्कळ 

र्ळेा स्त्रीरोग कारिाऐर्जी प्रसभहिकारिाम ळे होिो. बीजर्ाहहनीस्थ गिवधारिा फ टल्याम ळे (rupture of a 
tubal pregnency) रंुद बंधािील रक्िसंचय प्रकरि ४१ मध्ये र्र्मिला आहे. क्वहचि र्ळेा रंुदबंधािील 
अपस्स्फि नीला (vericose vein) फ टल्याम ळे रक्िसंचय होिो. काही र्ळेा योहनबाह्यविागाि फार हर्शाल 
रक्िसंचय (extensive haematoma) योनीच्या बाजभने रंुदबंधाि पसरिो. 

 
प्रसभहिि िो गिाशय फाटल्याम ळे र् न हदसभन येिाऱ्या आकस्स्मक रक्िस्त्रार्ाि होिो. 
 
उदर घडल्यानंिर ज्या स्थानी रंुदबधंनाि रक्िसचंय असेल, त्यार्र छेद घेऊन रक्िाच्या गाठी 

काढभन टाकिाि र् रक्िस्त्रार्ाच्या कारिार्र इलाज करिाि. छेद घेिलेला रंुदबंधाचा िाग हशर्भन 
काढिाि र् हनचरा होण्याकरिा नहलका न ठेर्िा (without drainage) उदर बंद करिाि. 
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प्रकरि ४८ वे 
 

उदरदशशन, श्रोणिदशशन, स्त्रीजननेंणद्रयणििि आणि पराध्वनी 
(Laparoscopy, culdoscopy, Gynaecography and ultrasound) 

 
उदरदशशन आणि श्रोणिदशशनाकरताां सांकेत 

(Indications for Laparoscapy and culdoscopy) 
 
वांध्यत्व : या दोन्हीही हक्रयाचंा महत्र्ाचा उपयोग र्धं्या हस्त्रयाि असिो. जेव्हा बीजर्ाहहनी प्रधमन 

(tubal insufflations) कसोट्या आहि गिाशयबीजर्ाहहनीहचत्रि याि कोििाही दोष नसिानंा स द्धा फार 
कालाच्या, बदयत्र्ाचे स्पष्टीकरि देिा येि नाही, अशा हस्त्रयाि पहरबीजर्ाहहनी संसक्िी, लहान 
लक्षिरहहि एक पाश्वीय ककर्ा हद्वपाश्वीय जलमृिबीजर्ाहहनी यासारखे हर्कार समजभन येिाि. काहीर्ळेा 
आिापयिंि न संिर्नीय र्ाटलेली श्रोहिहर्कृहि हदसभन येिे अंिः गिाशय प्रर्शेनी मधभन पािळ इंहडगो–
कारमाईन द्रार् घालभन बीजर्ाहहनी हर्रृ्ििा (tubal pateney) िपासिा येिे. 

 
बीजर्ाहहनी द रुस्िी शस्त्रहक्रया अंहगकारण्यापभर्ी, बीजर्ाहहनी द रुस्िी केल्यानंिर इष्ट पहरिाम 

हमळेल ककर्ा बीजर्ाहहनी हर्कृिी फार प्रमािाि असल्याम ळे सगिविा होण्याचा सहसा संिर् नाही, हे 
ठरहर्ण्याकहरिा उदर ककर्ा श्रोिी दशवन करार्यास पाहहजे. 

 
अांतःस्त्रावी मूल्वयमापन (Endocrine evalution) : मभलिभि र् अन षंहगक अनािवर्ाि उदरदशवन र् 

श्रोहिदशवन याचेंम ळे अिंःस्त्रार्ी मभल्यमापन करण्यास मदि होिे बीजहोश अहर्कासाचे रेखाकार बीजकोश 
(Streak overies टनर लक्षिमाहलका) स्टीन–लेव्हेनथॉल लक्षिमाहलकेचे बह पटीमय बीजकोश ककर्ा 
लहान बीजकोश आहि जाड श्वेिकंच काम ळे असिारे अबीजप्रसर् हे पाहिा येिे. 

 
श्रोणि गठे्ठ (Pelvic masses) : िारिाि अनािवर् र् र्धं्यत्र् याचें श्रोहि यक्ष्मा (Pelvic 

Tuberculosis) हे प ष्ट्कळर्ेळा कारि असिे त्याम ळे या पद्धिीने श्रोहि यक्ष्माचे हनदान करिे. हचहकत्सेच्या 
दृष्टीने उपयोगी पडिे. लक्षिरहहि श्रोहिगठ्ठा, हा बीजकोश सद्रर्गं्रहथ आहे र्ा द्रर्मृिबीजर्ाहहनी आहे हे 
जेव्हा लाक्षहिक दृष्ट्ट्या ठरहर्िा येि नाही, िेव्हा या पद्धिीने यो्य हनदान करिा येिे. 

 
अस्थाणनक सगभशता : उदरदशवन ककर्ा श्रोहि दशवनाने अस्थाहनक सगिविा आहे ककर्ा नाही हे 

ठरहर्िा येिे. ही पद्धि हर्शषेिः अस्थाहनक सगिविा आहि न फ टलेले पीिहपड रक्िग ल्म (haematoma) 
याि िेद दाखहर्ण्यास उपयोगी पडिे. कारि अस्थाहनक सगिविेकहरिा उदरच्छेदनाची जरूरी असिे, िर 
पीिकपड रक्िग ल्मार्र संरक्षी पद्धिीने उपचार करिा येिो. 

 
ज्यािे कारि साांगता येत नाही अशा श्रोणिगत वेदना : काहीर्ळेा या प्रकारच्या र्देनाकंहरिा 

उदरदशवन ककर्ा श्रोहिदशवन करिाि आहि क्वहचिर्ळेा स रर्ािीची श्रोहि गिाशयान्िःस्िर अस्थािना ककर्ा 
प ष्ट्कळ हदर्साचंा शोफय क्ि गठ्ठा (inflammatory mass) हदसभन येिो. िथाहप प ष्ट्कळशा रो्यानंा हदलासा 
देिा येिो की, र्देनाचें कारि एकादी स्त्रीरोगाची श्रोहि हर्कृहि नाही हे याचे महत्र् होय. 
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केव्हाां करूां  नये 
(Contra-indications.) 

 
उदरदशवन हे जेव्हा (१) पभर्ीच्या उदर शस्त्रहक्रयेनंिर फार प्रमािाि झालेल्या उदरकिि 

संसक्िीम ळे असिाऱ्या िाहंत्रक अडचिी (२) िीव्र शल्य उदर (acute surgical abdomen) र् त्याचबरोबर 
उदराि र्से्टनशोफ, आतं्रर्धय क्ि आतं्र आध्मान (ileus) ककर्ा आंत्राबरोबर (३) सार्वदोहहक 
संर्देनाहरि, र्ािििृ उदरािंर्से्टन (pneumoperitoneum) हकर्ा रनेडेलेर्गव स्स्थिी या करिा असिारे 
हचहकत्सीय हनषेध (mendical contrindirations) असिो, िेव्हा करू नये. 

 
श्रोहिदशवन हे जेव्हा (१) ड्लस कप्यािील संसक्िीम ळे अंधयानी (cut de-sac) बंद झाली 

असेल, (२) पश् चनि घट्ट बसलेला गिाशय, (३) ६ िे ८ सें. मी. पेक्षा मोठा असलेला पश् च िोरहिकेिील 
गठ्ठा. (४) जान र्क्षासन (Knee-chest position) घेिा येि नाही ककर्ा त्या स्स्थिीि राहिा येि नाही, 
अपयाप्ि योहन (inabequate vagin) र् पभर्ीच्या शस्त्रहक्रयेम ळे आर्ळ झालेले योहनद्वार असिे, िेव्हा करू 
नये. 

 
न फाटलेले योहनपटल हे याला हनहषद्ध नव्हे आहि क मारी हस्त्रयाि श्रोहिदशवन करिा येिे शक्य 

असिे. 
 

रीतां 
(Procedure) 

 
उदरदशवन (Laparoscopy) : उदरदशवन ही शस्त्रहक्रया आहे असे समजभन उदर ियार 

करण्याकरिा पभिव अप हिक काळजी घ्यार्यास पाहहजे. रोगीसार्वदेहहक संर्देना हरिाि आल्यार्र, 
श्वासनहलकेि नहलका घािल्यार्र आहि पभिव स्नायभ हशहथलानंिर, रो्याला हलथॉटॉमी स्स्थिीि करार्ा. 
बस्स्िि नहलका घालभन मभत्र काढभन टाकार्.े श्रोहिगि हनष्ट्कषाबरोबर (pelvic findings) उदर दशवनाि 
हदसभन येिाऱ्या गोष्टीचा मेळ घालण्याकरिा हद्वहस्ि योहनपरीक्षा करार्ी. उदरदशवनाि गिाशय कोित्याही 
हदशलेा आििा यार्ा याकरिा, त्याि स्र्–धारी र्रृ्ििा प्रर्शनी (self-retaining patency cannula) 
घालार्ा. त्याम ळे ज्या हस्त्रयािं, बीजर्ाहहनीची हर्रृ्ििा पहाण्याकरिा पािळ इंडगो आरमाइ द्रार्ही घालिा 
येिो. 

 
आिा रो्याला उत्तान स्स्थिीि (supine position) आिन टेबल कलिे करून थोड्या 

रेनडेलेनबगव स्स्थिीि ठेर्ार्ा. उदर किि र्र ओढण्याकरिा नािीची खालची कडा दोन एहलस हचमट्याि 
पकडिाि. नािीच्या ंखाली, त्र्चेचे १ 1/2 िे २ सें. मी. छेद घेिाि आहि त्यामधभन उदरािंरर्षे्टन ग हेि 
र्ाय प्रधमन सभहचशलाका आहि प्रर्शेनी (gas in sufflation trocar and cannula) घालिाि. सभहचशलाका 
काढभन घेिाि आहि प्रर्शेनी उदरािंरर्षे्टन ग हेि आहे हे ठरहर्ण्याकरिा प्रर्शेनीर्र पाण्याचा एक थेंब 
ठेर्िाि. जर प्रर्शेनी उदरािंरर्षे्टन ग हेि असेल, िर उदर किि परि र्र उचलल्याबरोबर पाण्याचा थेंब 
आि खेचला जािो. प्रर्शेनी र्ाय साठ्याला जोडभन उदर चागंले फ गेपयिंि हडमहडमर्िध्र्नी (tympanitic) 
ऐकभ  यार्यास लागेपयिंि र्ाय ििृ उदरािंरर्षे्टन (pneumoperitoneum) ियार करिाि. सामान्यिः ३ 
हलटर र्ायभ लागिो. अंिः उदरदाबहह पाऱ्याच्या २०-३० हम. हम. इिका असार्ा, नंिर र्ायभ प्रधमन नहलका 



 

 

अनुक्रमणिका 

काढभन टाकिाि कोठभनही उदर कििीि हर्शषेप्रकारची स ई घालभन, त्यामध न र्ािििृ उदरािंर र्षे्टन करिा 
येिे. 

 
त्र्चा छेदा खालील प्रार्रिी ओरखडिाि. सभहचशलाका अिं असिाना उदरदशवनीचे 

(laparoscope) बाह्य आर्रि त्र्चेशी ४५° चा कोन करून असिे. दाब देि आि ढकलिाि. सभहचशलाका 
उदरािंरर्षे्टन ग हेि हशरल्याचे हािाला समजभि येिे. सभहचशलाका काढभन घेिाि आहि हर्ा आि हशरल्याचे 
ऐकभं  येिे, आिा ंआर्रिामंधभन उदरदशवनी आंि घालिाि. 

 
उदरग हा िपासल्यार्र बाह्य आर्रि िसेच आि ठेर्भन उदरदशवनी काढभन घेिाि. उदर कििीर्र 

दाब देऊन, उदर ग हेिील र्ायभ बाहेर जाऊ देिाि. नंिर आर्रि काढभन घेिाि. उदरािंरर्षे्टन ग हेिील 
हचरेमधभन आंिडे बाहेर येऊ नये म्हिभन, संर्देनाहारकाने (anaesthetist) रो्याला पभिव हशहथल ठेर्ला 
पाहहजे. एका खोल गादी टाक्याने त्र्चेिील छेद बंद करिाि. त्याचहदर्शी रो्याला अंथरुिािभन 
उठण्याची परर्ानगी देिाि र् पभिव आहार देिाि. खादं्याि होिाऱ्या र्देनाकंहरिा र्देनाहार औषध द्यार्.े 
द सऱ्याहदर्शी रो्याला घरी पाठहर्िाि. 

 
श्रोणिदशशन (culdoscopy) : याला ५ िे १५ हमहनटापेंक्षा जास्ि र्ळे लागि नसल्याम ळे रोगी 

जान र्क्ष स्स्थिीि चागंल्याप्रकारे राहभ शकिो. 
 
कोित्या प्रकारचे संर्देना हरि करार्याचे िे व्यक्िीर्र अर्लंबभन राहील- १ टक्का नोव्होकेनचे 

स्थाहनक अंिरििरि ककर्ा हशरेमधभन हथओपेन्टेन यािंील एकादे पसिं करिाि. 
 
पश् चयोहनकिि योन्यार्केे्षक यंत्र आि घालिाि आहि गिाशयग्रीर्चेा पाठीमागील ओठ 

ग्रीर्ाकषवकाि (vulcellum) िडकिाि. पश् च िोरहिका िािभन धरिाि आहि गिाशय ग्रीर्चे्या पाठीमागे 
साधारि एक इंच अंिरार्र त्यामधभन सभहचशलाकाने िोंक पाडिाि. सभहचशलाकाबाहेर काढभन घेिल्यार्र, 
त्या हछद्रामधभन हर्ा आि हशरि असल्याचा आर्ाज येिो. र्ािार्रिािील हर्नेे र्ािििृउदरािंरर्षे्टन 
करिाि. श्रोहिदशवनाने पाहहल्यानंिर श्रोहिदशवनी (culdoscope) काढभन घेिाि, परंि  प्रर्शेनीं काढभन घेि 
नाहीि, िशीच आि ठेर्िाि आहि रो्याला क शीर्र र्ळहर्िाि. उदरार्र दाब देऊन उदरािंरर्षे्टन 
ग हेिील हर्ा बाहेर घालहर्िाि. योहनिील जखमेर्र टाकें घालीि नाहीि. 

 
उपगुद वेधन (perforation) हछद्रामधभन र्पा ककर्ा बृहदर्पा अन बधं (appendices epiploicae) 

याचें अधःपिन आहि र्हेधि स्थानापासभन (huncture site) िीव्र रक्िस्त्रार् हे उपद्रर् नमभद केले गेले आहेि. 
 

वायुभृत उदराांतरवेष्टन–स्त्री–जननेंणद्रय णििि 
(Pneumoperitoneo gynaecography) 

 
थोडक्याि, स्त्रीजननेंहद्रयहचत्रि ही एक नैदाहनक पद्धि असभन, याि कृहत्रम र्ाय ििृउदरािंरर्षे्टन 

केल्यार्र रो्याला अधोम ख स्स्थिीि हनजर्भन एकदोन उशा ठेर्भन हिची श्रोहि (pelvis) र्र उचलार्ी. 
त्याम ळे आिील र्ायभ श्रोिीिील इहंद्रयानंा बाजभला सारिो आहि स्स्थर इंहद्रये िशीच हशल्लक राहिाि, आहि 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्याचंा क्ष-हकरिाने सहज फोटो घेिा येिो, याचबरोबर गिाशय–बीजर्ाहहन्याहचत्रि केल्यास “द हेरी–
हर्रोध” दाखहर्िा येिो. 

 
ज्यार्ळेी अल्व्हरेझ (१९२०) याने काबवन डायऑक्साइडचा उपयोग स चहर्ला, िेव्हा पासभन या 

परीके्षकरिा िो आदशव ठरला आहे. िीन मागानी र्ािििृ उदरािंरर्षे्टन करिा येिे. १. पार गिाशय 
(transuterine) (सहबन आहि हपटरसन १९२१) २. पश् चिोरहिकामागे ३. पार उदर, या मागाचा उपयोग 
करिाना नािीच्या खाली एक इंच पि डाब्या बाजभस उदरकििीच्या सर्व स्िरामधभन हळभ हळभ र्धेन करून 
र्ायभ आि घालिाि. हा शरे्टला मागव सर्ाि स लि असा असभन िो ज्यास्िर्ळेा पसंि केला जािो. 
सामान्यिः १००० िे १५०० हम. हलटर र्ायभ लागिो. 

 
कारिे : १. पाच महहन्याचं्या सगिविेपेक्षा ज्यास्ि मोठ्या आकाराची नसलेली श्रोहििील अब वदे. २. 

अगदी स रर्ािीची सगिविा, अंग री मोल, न फ टलेली अस्थाहनक सगिविा याचें हनदान. ३. गिाशय अिार्, 
बीजकोश अजनन, हद्वकाहयक गिाशय र्गैरे सारख्या जािज व्यंगाचे हनदान. ४. अहिस्थभल, हित्रया, ककर्ा 
सहकार न देिाऱ्या रो्यािील जननेंहद्रयाचं्या स्स्थिीचे पहरमापन (estimation) ५. ज्याि योहनगि–
उपग दगि परीके्षि फारच थोडी माहहिी हमळिे, अशा क मारी ककर्ा म लीिील जननेंहद्रयाचं्या स्स्थिीचे 
पहरमापन. ६. रसििृ बीजर्ाहहनी (hydrosal pinx), बीजर्ाहहनी –बीजकोश गठे्ठ, बीजर्ाहहनी अब वदे या 
सारख्या बीजर्ाहहनी र् बीजकोश याचंी हर्कृिीकारक स्स्थिी. 

 
केव्हा कर नये : जर पार उदर मागव स्र्ीकारार्याचा असेल, िर १. आश कारी श्रोहि शोफ; २. 

रो्याला शस्त्रहक्रया मानर् कण्यासारखी नसेल (poor surgical risks) िर करू नये. (प्लेट १७८, १७९). 
 

 
प्लेट १७८. अणवकृत श्रोणिस्थ जननेंणद्रये दािणविारे स्त्रीजननेंणद्रयणििि 
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प्लेट १७९. ताांतवमाांबुशद दािणविारे स्त्रीजननेंणद्रयणििि 

 
पराश्रव्य प्रणतध्यणनक (गांणभरता) मापनािे नैदाणनक उपयोग 

(Diagnostic uses of ultrasomic Echo sounding [Sonar].) 
 
हनदानाथव पराध्र्नी र्ापरण्याच्या दोन म ख्य पद्धिी आहेि : १. प्रहिध्र्हनक (गहंिरिा) मापन 

(echo sounding) आहि २. क्ष-हकरिासारखे िंत्र र्ापरून याि रो्याला ऊजा उगम (energy source) 
आहि ग्राहक (receptor) याि ठेर्िाि. द सऱ्या पद्धिीच्या िाहंत्रक अडचिीम ळे अहलकडील प ष्ट्कळशी िंते्र 
ही प्रहिध्र्हनक मापनाच्या एकाद्या प्रकारार्र आधाहरि असिाि. 

 
पराध्र्नीची आरृ्हत्त (frequency) : इिकी उच्च असिे, िी प्राण्याचं्या ऐकण्याच्या पहलकडे असिे. 

सामान्यध्र्नी, हा त्याच्या उगमस्थानापासभन एकाच र्ळेी सर्व हदशानंा पसरिो आहि त्याम ळे त्याच्या 
प्रहिध्र्नीचे नक्की स्थान ठरहर्िे फार कठीि असिे. िथाहप पराध्र्नी (ultrasound) हा उच्च आरृ्त्ती ध्र्नी 
असल्याम ळे, त्याची िरंग लाबंी (wave length) ही साधारिपिे ध्र्नी प ढे पाठहर्िाऱ्या उगमाच्या 
व्यासाच्या एक िृहियाशं ककर्ा त्यापेक्षा कमी असिे, आहि ध्र्नी ऊजा (sound energy) अन हदक 
हनयतं्रिाखाली (directional control) एक बारीक हकरिर्जा असिे. याम ळे प्रहिध्र्नीचे स्थान जाििे 
शक्य होिे, आहि प्रहिध्र्नी परिण्याचा काळ हा ध्र्नी पाठहर्िाऱ्या उगमाच्या अंिराच्या प्रमािाि असिो. 

 
याचे िंत्र स्टेप्टी ककर्ा डोनल्ड याचं्या प्रहसद्ध झालेल्या इसं््लश र्ाङ्मयाि पहार्.े 
 

णस्त्ररोगणवज्ञानाांत लाक्षणिक प्रयुस्क्त 
(Clinical Application in Gynaecology) 

 
बीजकोश सद्रव ग्रांथी (ovarian cysts) त्याि द्रर् िरलेला असल्याम ळे बीजकोश सद्रर्गं्रथी 

चागंल्याप्रकारे पराध्र्नी पाठहर्िाि, त्याम ळे त्याचंी रुपरेखा स्पष्टपिे हदसभन येिे. 
 
गभाशयािे माांसाबुशद (Myomata of the uteres) : मासंाब वदाच्या ज्यास्ि धनत्र्ाम ळे िे चागंल्या 

प्रकारे पराध्र्नी पाठहर्ि नाहीि, पि त्याचं्या आिभन िो शोहषला जाण्याकडे कल असिो, आहि त्याम ळे 
त्याचंी रूपरेखा दाखहर्ण्याकहरिा हनम्निर आरृ्हत्तची (lower frequency) जरूरी असिे. जर त्याि फार 
प्रमािाि सद्रर्गं्रथीजन्य ककर्ा काचाि व्यपजनन (cyslic or hyaline degeneration) झालेले असेल, िर 
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बीजकोश सद्रर्गं्रथीप्रमािेच पराध्र्नी प्रहिध्र्हनची र्ागिभक असिे. िािंर्मासंाब वदािील खहटिरि झालेला 
िागापासभन उच्चिर प्रहिध्र्नी हमळिाि. 

 
स्त्रीरोगहर्ज्ञानािील सोनारचे (sonar) नैदाहनक मभल्य फार मयाहदि आहे. कारि प ष्ट्कळशा 

रो्यािं याचें लाक्षहिक हनदान शक्य असिे. 
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प्रकरि ४९ वे 
 

प्रजननशक्तीिे णनयांिि 
(Control of Fertility.) 

 
संिहिहनयमन ही आध हनक आय र्मर्ज्ञानाची एक महत्र्ाची शाखा आहे. स रर्ािीला, गिवहनरोध 

(contraception) हा स्रै्र लैं हगक संबधंाि गिवधारिा होईल, या हििीने करण्याि येि असे. प ढे समाज–
अथव (socio-economic) समाज स्र्ास्र्थय (social hygiene) आहि स जनहनकी (eugenic) दृष्टी ध्यानाि 
घेण्याि आली. परंि , गेल्या काही र्षाि, सर्व देशाि सिंहिहनयमानबद्दल अहिशय कळकळ हनमाि झाली 
आहे. “लोकसंख्या–स्फोटा” म ळे हनमाि होिारे प्रश्न र् त्याचे पहरिाम हे त्याचे कारि होय. 

 
संिहिहनयमन करण्यामागे दोन स्पष्ट उदे्दश आहेि : १. कोििीही गिव हनरोधक पद्धि र्ापरून, 

दोन सगिविेि अंिर ठेर्िे, आहि २. पहिपत्नीपैकी कोिाचेही र्धं्यीकरि करून आिखी होिाऱ्या सगिविा 
टाळिे. 

 
दोन सगिविेि चागंले अंिर राहहल्याम ळे मािेला पभर्ीची सगिविा र् बालजन्म याम ळे झालेल्या 

िािािभन चागंल्याप्रकारे बरे होण्यास मदि होिे. मािेचे आरो्य चागंले राहहल्याम ळे, कौट ंहबक जीर्नाि 
आनंद नादंिो आहि त्याम ळे मािेला आपल्या बालकाचें आरो्य आहि हशक्षि, संगोपनाकडे ज्यास्ि लक्ष 
देिा येिे. 

 
हल्लीच्या पहरस्स्थिीि क ट ंब हे िीन हजर्िं म ले र् त्याि हनदान एक िरी ३–४ र्ष ेर्याचा म लगा, 

एर्ढे असार्.े एकादी गिवहनरोधक पद्धहि र्ापरिाना क ट ंबाि आकस्स्मक िर पडभ  नये, म्हिभन र्धं्यीकरि 
शस्त्रहक्रया करून घेिे चागंले, म लािंील अिंर ३ र्षाचे ठेर्ल्यास जरी हिला पहहले मभल २० व्या र्षाचे आि 
झाले िर हिसरे म ल २५ व्या र्षानंिर, प ष्ट्कळ हस्त्रयाचं्या बाबिीि हिसाव्या र्षी ककर्ा त्याच्यानंिर होईल, 
आहि हे र्य र्धं्यीकरिाकरिा यो्य होय. 

 
र्धं्यीकरिानंिर दापंत्यस ख र्ाढिे कारि आकस्स्मक गिवधारिा राहिार नाही, याबद्दल खात्री 

असिे. प ष्ट्कळर्ळेा असे म्हटले जािे की, र्धं्यीकरिानंिर आिवर् अहनयहमििा होण्याचा जास्ि संिर् 
असिो, परंि  व्यर्सायाि मात्र हे खात्रीने हसद्ध झालेले नाही. हशर्ाय, हे लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे की, ३० 
र्षार्रील हस्त्रयाि आिवर् अहनयहमििेचे प्रमाि र्ाढलेले असिे आहि ज्या अथी प ष्ट्कळ र्धं्याकरि 
शस्त्रहक्रया या ३० र्षार्रील केल्या जाि असल्याम ळे ही आिवर् अहनयहमििा प ष्ट्कळर्ळेा च कीने 
शस्त्रहक्रयेच्या माथी मारण्याि येिे. 

 
हल्ली सिंहिहनयमनाच्या हनरहनराळ्या नऊ पद्धिी अस्स्ित्र्ाि आहेि. त्या पद्धहि म्हिजे: हभश, 

‘स रहक्षि’ काल, जेली ककर्ा इिर रसायने, पत्यार्िवन (withdrawal (अंिहरि मथै न), कॉनडोम, जेली 
सह ककर्ा हशर्ाय डायफ् रॅम, पोटाि घ्यार्याच्या गिवहनरोधक ‘र्ड्या, अंिःगिाशय साधने आहि 
र्धं्यीकरि. या पद्धिीची हर्श्वसाहनयिा ही कहगोरानी याने एकहत्रि केलेल्या प ढील िक्त्याि हदली आहे. 
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 गिव हनरोधाची पद्धि सगिविेचे प्रमाि / १०० स्त्री र्ष े
१. डभश ३१  
२. स रहक्षि काल २४  
३. फक्ि जेली २० ६ इहिर्ृत्तार्रून सरासरी. 
४. प्रत्यार्िेन (अंिहरि मथैभन) १८  
५. कॉनडोम १४  
६. जेली सह हकर्ा हशर्ाय डायफ् राम १२  
७. पोटाि घ्यार्याची गिवहर्रोधक औषधे. १ ११ इहिर्ृत्तार्रून सरासरी 
८. अंिःगिाशय साधने ४ २१ इहिर्ृत्तार्रुन सरासरी. 
 
कॉन्डोम (प रुषानंी र्ापरार्याच्या रबरी हपशव्या) : या प ष्ट्कळ देशाि मोठ्याप्रमािार्र र्ापरल्या 

जािाि आहि िे सिंहि हनयमनाचे एक खात्रीचे असे साधन आहे. याचे मभळ गिाशय ग्रीर्ा बाह्यम ख आहि 
गिाशयग्रीर्ामागव याचबरोबर श क्रािभंचा संबधं येऊ हदला जाि नाही, या रबराच्या पािळ हपशव्या असभन 
त्याचं्या बंद िोंडाच्या िागाचे मध्यार्र एक बोंडीर्जा िाग असिो. या हपशर्ीने हशश्न झाकले जािे आहि 
पडिारे र्ीयव गोळा केले जािे. या हपशर्ीच्या बाहेरचे बाजभस संिहिप्रहिबधंक जेली लार्ल्यास र् थोडी 
योनीि सोडल्यास याची क्षमिा र्ाढिे. या पद्धिीि काही उिीर्ा आहेि. ही हपशर्ी हशश्न िाठ झाल्यार्र 
चढर्ार्ी लागिे. त्याम ळे सिंोगपभिव आनंदाि हर्जवि पडिे. सामान्यिः हशश्न योहनच्या अिंःत्र्चेर्र घासले 
जाि असल्याम ळे हमळिारा आनंद, ही हपशर्ी र्ापरल्यास हमळि नाही. त्याम ळे हर्शषेिः प रूष बेचनै होिो 
असे प्रहिपादन केले जािे की, र्ीयव हे योनीच्या अंिःत्र्चेमधभन शोहषले जािे र् िे स्त्रीला फार हहिकारक 
असिे आहि ही हपशर्ी र्ापरल्यानंिर िे अशक्य असिे. परंि  योनीच्या या जाड अंिःत्र्चेमधभन कसे काय 
र्ीयव शोहषले जािे असेल याबद्दल फार शकंा आहे. 

 
रोधी पेसऱ्या (occulusive pesaries) : दोन प्रकारच्या रोधी पेसऱ्या हमळिाि : १. योहन 

डायफ् रॅम, याला ‘डच कॅप’ ही म्हििाि, आहि २. गिाशय ग्रीर्ा टोपी. यािील योहन डायफ् रॅम, प ष्ट्कळ 
देशाि फार प्रमािाि र्ापरला जािो. 

 
योणन डायफ् रॉम : हा रबराचा उथळ कप असभन िो योनीि घालिाि त्याचे र्रचे टोक पश् च 

िोरहिकेि आहि खालचे टोक जघन सधंानकाच्या जधन पृष्ठिागार्र राहािे (प्लेट १८०). या पेसरी ५० िे 
१०५ हम. हम. व्यासाच्या असिाि. यो्य आकार हा योनीच्या धाहरिेर्र अर्लंबभन असिो. यो्य आकार 
ठरर्ण्याकहरिा, स्त्रीने, स्त्रीरोगिज्ञ ककर्ा एखाद्या प्रहशहक्षि कमवचाऱ्याकडभन िपासभन घ्यार्यास पाहहजे. 
कारि जर पेसरीचा खरोखर उपयोग व्हार्यास पाहहजे असेल, िर िी योनीि बरोबर बसली पाहहजे. जर 
िी फार लहान असेल िर संिोगाि िी बाजभला सरण्याची िीिी असिे र् त्याम ळे श क्राि  गिाशयग्रीर्िे 
हशरण्याची शक्यिा असिे. फार मोठी असिारी पेसरी योनी बाहेर डोकार्िे र् त्याम ळे संिोगाला अडथळा 
येिो. आिखी संरक्षि हमळार् े म्हिभन, ही पेसरी योहनि घालण्यापभर्ी पेसरीच्या आिील बाजभर्र जेली 
लार्ार्ी. संिोगानंिर सहा िास िरी डायफ् रॅम काढभन टाकिा कामा नये. 
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प्लेट १८०. योणन अवरोधक पेसरी “डि कॅप” 

 
गभाशय ग्रीवा टोपी (cervical cap) : ही टोपी, गिाशयग्रीर्चे्या, योहनमागार्र बरोबर घट्ट बसिे. 

त्याम ळे िी घालण्यास सोपी नाही. ही टोपीही, संिोगानंिर हनदान सहा िास िरी गिाशयग्रीर्रेून काढिा 
कामा नये. (प्लेट १८१) 
 

 
प्लेट १८१. गभाशयग्रीवा टोपी पेसरी 

 
रासायणनक रोध 

 
रासायणनक रोध (chemical barriers) : गिव हनरोधक म्हिभन हनरहनराळी रासायहनक औषधे 

हमळिाि. या रासायहनक पदाथांशी श क्रािभंचा सयंोग झाल्यास िे एकिर मरिाि ककर्ा त्याचें अचहलकरि 
होिे. ही रासायहनक औषधें जेली, र्ड्या, लाबंोड्या गोळ्या (र्र्मिका) (suppositories) ककर्ा फेस हनमाि 
करिारी चभिे या स्र्रुपाि हमळिाि. जेली ट्यभबमध्ये येिे आहि त्या ट्यभबला नहलका जोडार्याची असिे. 
त्याम ळे जेली योनीि र्र लार्िा येिे. जेलीच्या श क्राि नाशी हक्रयेहशर्ाय, हिचे आर्रि बसिे, आहि 
त्याम ळे श क्राि  र्र गिाशयग्रीर्ा मागांि जाऊ शकि नाहीि. काही रासायहनक गिवहनरोधक र्ड्याचं्या 
स्र्रूपाि असिाि. योनीच्या आद्रविेि या र्ड्या हर्रघळिाि आहि त्याम ळे एक संरक्षी हर्लेपन 
(protective coating) हनमाि होिे. गिवहनरोधक र्र्मिका (contraceptive suppositories) योनीि 
शहरराच्या उष्ट्ििेने हर्िळिाि. हर्रघळण्याकरिा प रेसा र्ळे हमळार्ा म्हिभन र्र्मिका संिोगापभर्ी १५ हमहनटे 
आधी योनीि घालिाि. 

 
रासायहनक गिवहनरोधक पभिव स रहक्षि नाही आहि अपयशाचे प्रमाि जर्ळ जर्ळ २०-२५ टके्क 

असिे. त्याम ळे ही साधने हर्श्वासनीय नाहीि. 
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कालिक्र ककवा गभाग्रहि रीणत 
 
कालिक्र ककवा गभाग्रहि रीणत (Rhythm method) : ही रीहि रै्ज्ञाहनक ज्ञानार्र आधाहरि आहे. 

माहसक पाळीनंि एकदाच बीजप्रसर् होिो आहि बाहेर पडलेले अण्डाि , बीज प्रसर्ानंिर २४-४८ 
िासाचं्या कालािच स फहलि होऊ शकिे. या कालानंिर स फहलि न झालेल्या अण्डािभचा नाश होिो. 
त्याम ळे, ज्या कालाि अण्डािभ हजर्िं राहभ शकिे या कालाि संिोग झाला, ककर्ा जर संिोग एक दोन 
हदर्स आधी झालेला असेल िर जननमागाि हजर्िं श क्रािभ असल्याम ळे गिवधारिा होण्याची शक्यिा 
असिे. त्याच प्रमािे हे ही ज्ञाि आहे की पीिकपडाचे आय ष्ट्य स्स्थर असिे. िे आिवर् स रू होण्यापभर्ी १२ िे 
१४ हदर्स या कालाप रिे असिे. या रै्ज्ञाहनक गमकाच्या आधार घेऊन जपानचे ओहजनो आहि ऑस्स्रआचे 
नॉस (ogino and knaus) यानंी १९३० मध्ये ही कालचक्र रीहि स रू केली. 

 
हनयहमि माहसक पाळी असिाऱ्या स्त्रीला आपल्या आिवर्चक्रािील हदर्साचंी संख्या माहहिी असिे 

आहि त्याम ळे िी सध्या हहशोबाने “अस रहक्षि” हदर्स काढभ  शकिे. आिवर् चक्राच्या हदर्सामंधभन १८ उिे 
केल्यास पहहला अस रहक्षि हदर्स हमळिो, आिवर् चक्राच्या हदर्सामधभन ११ उिे केल्यास शरे्टला 
अस रहक्षि हदर्स हमळिो. या प्रकारे हहशोब केल्यास, ज्या स्त्रीची पाळी हनयहमि २८ हदर्साचंी आहे हिच्याि 
पहहला अस रहक्षि हदर्स हा (२८-१८) –१० आहि शरे्टला अस रहक्षि हदर्स म्हिजे (२८–११)–१७. 
िेव्हा प्रत्येक पाळीि दहाव्या हदर्सापासभन िो सिराव्या हदर्सापयवन्ि अस रहक्षि हदर्स होि. 

 
ज्याची पाळी अहनयहमि असिे, अशा हस्त्रयानंी, आपल्या कहमिकमी हदर्साचं्या पाळीच्या हदर्साचंी 

आहि ज्यास्िीिज्यास्ि हदर्साचं्या पाळीच्या हदर्साचंी नोद कमीिकमी ६ महहने ठेर्ार्यास पाहहजे. 
कहमिकमी हदर्साचं्या पाळीच्या हदर्सामंधभन १८ उिे केल्यास पहहला अस रहक्षि हदर्स हमळिो आहि 
ज्यास्स्िि ज्यास्ि हदर्साचं्या पाळीच्या हदर्सामधभन ११ केल्यास शरे्टला अस रहक्षि हदर्स हमळिो. 

 
अांतणरत मैथुन 

 
अांतणरत मैथुन (Coitus Interruptus) : ही पद्धि सर्वत्र र्ापरली जािे. याि र्ीयवस्खलनाचे र्ळेी 

हशश्न बाहेर काढभन घेिले जािे, र् अशा रीिीने योनीि र्ीयव पडभ  हदले जाि नाही. यो्य र्ळेी हशश्न बाहेर 
काढभन घेिे जरुरीचे असिे नाहीिर योनीि र्ीयाचे काही थेंब पडण्याची शक्यिा असिे, त्याच बरोबर ही ही 
शक्यिा असिे की संिोगपभर्व लैं हगक उद्दीपनाम ळे (precoital sexual excitement) प रःस्थ गं्रथी स्त्रार्ामधभन 
(prostatic fluid) श क्राि  गिाशयग्रीर्ा मागाि जाण्याचा संिर् असिो. त्याम ळे ही पद्धि पभिवपिे स रहक्षि 
नव्हे. याि रहिक्षिाच्या लक्षिाकंरिा र् हशश्न काढभन घेण्याकरिा प रुषाने फार सार्ध असार् े लागि 
असल्याम ळे संिोग हक्रयेि त्याच्या मनार्र थोडा िाि असिो. 

 
पोटात घ्यावयािी गभशणनरोधक औषधें 

 
पोटात घ्यावयािी गभशणनरोधक औषधें (oral contraceptives): १९५६ मध्ये पोटाि घ्यार्याच्या 

गिवहनरोधक औषधाचंा शोध लागला, आहि १९६० पासभन सर्वत्र उपयोगाि आहेि. गिवहनरोधक गोळ्याचंा 
म ख्य पहरिाम हा बीजप्रसर्ाच्या संदमनाने (by inhibition of ovulation) होिो, हे ज्ञाि आहे, की ईस्रीन 
प्रमािेच प्रोजेस्टेरॉनही बीजप्रसर्ाचे संदमन करिे. परंि , िे पोटाि हदल्यास अप्रिार्ी होिे आहि िे 
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इंजेक्शन रूपानेच द्यार् े लागल्याम ळे िे र्ापरले जाि नव्हिे. प्रिार्ी म खसेव्य प्रोजेस्टोजेन हमळार्यास 
लागल्यानंिर आधीच असलेल्या गिवहनरोधक पद्धिीि गोळ्याचंी उपय क्ि अशी िर पडली. याचंा पहहला 
लाक्षहिक प्रयोग प रटो हरकोच्या दाहरद्र्ाने पीहडि असलेल्या रहहर्ाशािं केला गेला, आहि हा प्रयोग 
यशस्र्ी झाल्यानंिर या गोळ्याचंा फार हर्स्िृि प्रमािार्र उपयोग स रू झाला. 

 
िीन प्रकारच्या ‘गोळ्या’ हमळिाि. पहहल्या ‘संय क्ि’ गोळीि म ख्य घटक हा प्रोजेस्स्टनचा एकादा 

प्रकार असिो. हा बीजप्रसर् संदमक पदाथव होय. प्रोजेस्स्टन म ळे हनमाि होिारे र्ाईट पहरिाम 
टाळण्याकरिा, लासन प्रमािाि संहश्लष्ट ईस्रोजने हमसळिाि. प्रत्येक डबीि २१ गोळ्या असिाि. 
आिवर्ाच्या पाचंव्या हदर्सापासभन, रोज एक गोळी या प्रमािे घ्यार्याची असिे. सहाव्या हदर्शी गोळ्या स रू 
केल्यासही जर्ळ जर्ळ धोका नसिो. परंि  सािव्या हदर्शी गोळ्या घ्यार्यास स रर्ाि केलेल्या काही 
हस्त्रयािं सगिविा राहहल्याची नोंद आहे. पाळीच्या आठव्या हदर्शी गोळ्या घ्यार्यास लागल्यास बीजप्रसर् 
होण्याचे थाबंि नाही आहि त्याम ळे गिवहनरोधक म्हिभन हनरुपयोगी. गोळी रोज घेि गेले, िरच गिवहनरोधक 
पहरिाम हमळिो, हे रो्याच्या मनार्र कबबर्ार्यास पाहहजे. जर काही कारिाने, लागोपाठ एक ककर्ा दोन 
हदर्स गोळी घ्यार्याची राहभन गेली, िर िी पाळी अस रहक्षि समजभन त्या पाळीि द सरी एकादी गिवहनरोधक 
पद्धि र्ापरार्यास पाहहजे. 

 
गोळीच्या द सऱ्या प्रकाराला “अन क्रहमक” गोळी (sequential pill) म्हििाि. प्रत्येक डबीि २१ 

गोळ्या असिाि, पहहल्या १६ गोळ्याि संहश्लष्ट ईस्रोजेनचा एकादा प्रकार असिो, आहि शरे्टच्या ५ 
गोळ्यािं ईस्रोजेन आहि प्रोजेस्टोजेन असे दोन्हीही असिाि. या गोळ्या अशा रीिीने ठेर्लेल्या असिाि, 
की स्त्रीला दर महहन्याि यो्य अन क्रमाने सहज घेिा येिाि. पहहली गोळी आिवर्ाच्या पाचंव्या हदर्शी स रू 
करार्याची आहि शरे्टली गोळी पाळीच्या पचंहर्साव्या हदर्शी घ्यार्याची. 

 
म खसेव्य गिवहनरोधकाचा हिसरा प्रकार, ज्याला ‘लघ  गोळी’ (mini-pill) म्हिभन संबोहधले जािे िो 

होय. िी फक्ि २१ च हदर्स घेिली जाि नाही िर र्षविर प्रत्येक हदर्शी घेिली जािे. या लघ  गोळीि 
फक्ि प्रोजेस्टोजेनची अगदी लहान मात्रा “सभक्ष्म मात्रा” (microdose) असिे. आहि ईस्रोजेनचे प ष्ट्कळ 
त्रासदायक र्ाईट पहरिाम टाळलेले असिाि. या लघ गोळीने ०·५ हम. गॅ्रम क्लोरॅहमडॉन ॲसेटेट असिे. 
याचे म ख्य फायदे म्हिजे अगदी कमी ककमि आहि रोज घ्यार्याची असल्याम ळे लक्षाि ठेर्ार्यास सोपे. 
याचा म ख्य िोटा म्हिजे आिवर् अहनयहमििा (menstrual irregularities) होण्याची शक्यिा. याम ळे 
अहर्कहसि देशािंील हस्त्रयािं चलहबलचल होण्याची शक्यिा असिे. 

 
ही लघ  गोळी खरोखर कशाप्रकारे काम करिे, िे समजलेले नाही. परंि  म ख्यिः गिाशयग्रीर्ा 

श्लेष्ट्मार्रील हक्रयेमधभन होि असार्ी. झनरत आहि इिर (zanartuetal) (१९६८) यानंा पाळीच्या मध्यार्र 
गिाशयग्रीर्ा श्लेष्ट्माचे पिीिर्न (ferning) नसल्याचे ककर्ा िे अहर्हशष्ट असल्याचे हदसभन आले. पाळीच्या 
मध्यािंराि गिाशयग्रीर्ा श्लषे्ट्मार्रील श क्राि  प्रर्शे कसोटीि (sperm penetration test) ५० िे १०० टके्क 
श क्राि  अचाल होिे. त्याचें म्हििे असे की क्लोरॅहमडॉन ॲसेटेट म ळे श क्राि  र्र जाऊ शकि नाहीि. 

 
स्त्रीने कोििी गोळी र्ापरार्ी, हे हिच्या होरमोन सिं लनार्र अर्लंबभन राहील. काही हस्त्रयाचं्या 

लक्षिाि ईस्रोजेनचे प्राबल्य असल्याचे हदसभन येिे, िर द सऱ्या काही हस्त्रयािं प्रोजेस्टोनचे प्राबल्य 
असलेली लक्षिें हदसभन येिाि. एका ककर्ा द सऱ्या प्रकारची गिवहनरोधक गोळी स चहर्ण्यापभर्ी, लाक्षहिक 
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दृष्ट्ट्या होरमोन स्स्थहि ठरहर्ली पाहहजे. स्त्रीि, फार नसले, िरी यो्य प्रमािाि आिवर् स्त्रार्, आिवर्पभर्व 
िाि आहि चागंली कामर्ासना, या र्रून ईस्रोजेनचे प्राबल्य दशवहर्ले जािे. अशा हस्त्रयािं प्रोजेस्स्टन आहि 
ईस्स्रन असलेल्या र्ड्या हदल्यास, र्ाईट पहरिाम फार अल्प होिाि. ज्याि फार कमी प्रमािाि आिवर्स्त्रार् 
असिो आहि कामर्ासनाही कमी असिे, अशा हस्त्रयािं प्रोजेस्टोजेनचे प्राबल्य असिे. अशा हस्त्रयानंा 
“अन क्रहमक” गोळ्या द्याव्या. 

 
म खसेव्य गिवहनरोधक गोळ्या, प ढील प्रमािे हक्रया करून गिवधारिा टाळिाि : १. अधःचेिकार्र 

(hypothalamus) हक्रया होर्भन, प हटका उद्दीपक होरमोन (FSH) आहि पीिकपडकर होरमोन (LH) स्रर्भ 
हदले जाि नाहीि, २ पीयभहषकेर्र, जननगं्रथीपोषी होरमोन स्त्रार्ार्र संदमी हक्रया (inhibitory action) 
करून. ३. बीजकोशार्र, बीजकोश होरमोनची पािळी बदलभन, ४ गिाशयान्िःस्िराि पहरर्िवन घडर्भन 
आिभन. याम ळे स फहलि अण्डािभचे आरोपि (implantation) होऊ हदले जाि नाही, आहि ५. गिाशय 
ग्रीर्ा श्लेष्ट्मार्र हक्रया होऊन िी घट्ट होिे, आहि त्याम ळे श क्रािभ त्याि अचल होिाि. 

 
स्टरप आहि ऑस्टरगाडव (Starrup and Ostergaard) (१८६६) याच्या म्हिण्याप्रमािे सयं क्ि 

ईस्रोजेन प्रोजेस्टरॉन गोळीची हक्रया अधश् चेिकार्र होऊन प हटका उद्दीपक होरमोन आहि पीिकपडकर 
होरमोन स्त्रार्भ हदले जाि नाहीि. 

 
दीघशकाल णक्रयाकारी प्रोजेस्टोजेन इांजेक्शन (Long Acting injectable progesiogen) : 

इंजेक्शनचा दर हम. हलटरमध्ये ५० हम. गॅ्रम मेड्रास्क्सप्रोजेस्टेरॉन ॲसेटेट (डेपो-प्रोव्हेरा) लाक्षहिक अन िर् 
घेिे चालभ  आहे. याच्या अभ्यासार्रून िे जननगं्रथीपोषी होरमोनचे प्रबळ संदमी असल्याचे हदसभन आले 
आहे. इजेंक्शन हदलेल्या स्थानापासभन औषध फार सार्काश शोहषले जािे. िेव्हा त्याचा पहरिाम िीन, चार 
ककर्ा सहा महहनेही असा दीघवकाल राहािो. पीयभहषकेकडभन जननगं्रहथपोषी होरमोनच्या स्त्रार्ाचे दमन होि 
असल्याम ळे, बीजकोश होरमोन स्त्रार्ले जाि नाहीि. अभ्यासार्रून असे हदसभन आले आहे की ही हचहकत्सा 
थाबंहर्ल्यानंिर शरे्टच्या इजेंक्शननंिर सामान्यिः ३ िे ८ महहन्याि गिव राहहला. अहर्कहसि देशािं याचा 
आिखी एक फायदा म्हिजे, रोगी रु्िालयािभन घरी पाठहर्ण्यापभर्ी प्रसर्ोत्तर कालाि इजेंक्शन हदल्यास 
स्िन्यस्त्रार्िार्र कोििाही पहरिाम होि नाही. 

 
अनुषांगी-प्रभाव (side effects) :  
 
मळमळ आणि वाांणत : कोित्याही प्रकारचे ईस्रोजेन यौहगक र्ापरले िरी पहहल्या माहसक पाळीि 

मळमळ आहि र्ाहंि होिे. हिसऱ्या माहसक पाळीि मळमळ आहि र्ाहंि थाबंिे,. 
 
‘मध्येि होिारा’ रक्तस्त्राव (Break through bleeding) : हे म ख्यिः प्रागािवर् कारकाच्या 

(progrestational agent) माते्रर्र अर्लंबभन असिे. 
 
स्तन अणतपूरि (Breast Engorgement) : सगिविेच्या स रर्ािीला जसे स्िनािं बदल होिाि, 

अशाच प्रकारे पहहल्या काहंी माहसक पाळीि स्िन अहिपभरि आहि त्याचंी रृ्हद्ध होि असिे. सामान्यिः 
पहहल्या काही माहसक पाळ्यानंिर स्िन मभळ आकारार्र येिाि. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

वािलेली विशकयुक्तता (Increased pigmentation) : सगिविेि चेहरा र् शहरराचे इिर िाग 
यार्र ज्यास्ि र्िवकय क्ििा हदसभन येिे. म खसेव्य गिवहनरोधक गोळ्या घेिाऱ्या काही हस्त्रयािं अशा प्रकारची 
र्ाढलेली र्िवकय क्ििा हदसभन येिे. 

 
आतशव अणनयणमतता (Menstrual irregularities) : अगदी थोड्या प्रमािाि माहसकस्त्रार् होिे, 

अनािवर्, ककर्ा अहनयहमि माहसकपाळी, काही थोड्या हस्त्रयािं हदसभन येिे. 
 
वणहकामय प्रणतणक्रया (Vascular Reactions) : र्ाहहकामय प्रहिहक्रया जर धमनीगि (arterial) 

असिील, िर हशरःशभल हे सर्वसामान्यपिे हदसभन येिारे त्याचे लाक्षहिक स्र्रूप होय, आहि जर हशराजन्य 
(venous) असेल, िर पायािंील हशरािं बदल आहि पायाि पेटके (cramps) येिाि. 

 
अन षंगी-प्रिार्ाच्या हशरःशभल गटाि अधवहशशी (migraine), मळमळ र्ाहंि, सम्प्रर्ाहक 

(flushing), चक्कर (dizziness) आहि भ्रहम (vertigs) हे येिाि. ज्या गोळ्याि एहथहनल ईस्रॅॅ़हडऑल 
असिे, त्यापेक्षा ज्याि १०० मायक्रोगॅ्रम मेस्रनॅॉल असिे, त्यानंी कमीप्रमािाि हशरःशभल होिो. 

 
अन षंगी-प्रिार्ाच्या हशरा गटाि, फ गलेल्या द ःखदायक हशरा (soreveins) र्ाढि जािारी 

अपस्फीहि (varicosities), पायाि पेटके येिे, शोथ (oedema) आहि धनास्र हशराशोफ 
(Thrombophlebitis). ईस्रोजेनची फार प्रमािाि मात्रा असलेल्या मध्यस्थ प्रोजेस्टोजेनजन्य यौहगके 
(intermediate progestogunic compoonds) घेिल्यास हे सर्व अ षंगी-प्रिार् ज्यास्ि र्ळेा हदसभन येिाि. 

 
या हशरा पहरर्िवना व्यहिहरक्ि घनास्ििा (thrombosis) हनमाि करिारी इिर कारिें म्हिजे 

रक्ि आिंचन कारकाि (blood coagulation faciors) आहि हबम्बािभि होिारे बदल. हे मान्य झालेले 
आहे की ज्या हस्त्रयािं १. घनास्त्रिेचे पभर्वरृ्त्त असिे, २. िीव्र हृद् रोग असिो ककर्ा, ३. हर्हशष्ट रक्ि हर्कृहि 
(blood dyserasia) असिे अशाि म खसेव्य स्टीरॉइड गिवहनरोधक गोळ्या न देिे शहािपिाचे. त्याच 
प्रमािे जर प ढील एकादे लक्षि हदसभन आले, िर म खसेव्य गिवहनरोधक गोळ्या चालभ  ठेर्ार्याच्या ककर्ा 
नाही याचा काळजीपभर्वक हर्चार करार्यास पाहहजे. िी लक्षिें म्हिजे : १. पेटके, र्देना ककर्ा पायार्र 
सभज, २. एकाएकी होिारी अधवहशशी ककर्ा असाधारि हशरःशभल, ३. एकाएकी छािीि होिाऱ्या िीव्र र्देना, 
ककर्ा ४. दृहष्ट हर्क्षोि (visual disturbances). 

 
मुिसेव्य गभशणनरोधक औषधे कॅन्सरजनक आहेत का? : प ष्ट्कळ अभ्यासाि पॅपेहनकोलार् योहन 

लेपनाने (Papanicolaon vaginal smear) र्ारंर्ार अर्लोकन करून ही गिाशयग्रीर्ा पेशीि कोििीही 
पहरर्िवनें हदसभन आली नाहीि. गिाशयग्रीर्चे्या कर्मसनोम्याचे प्रमाि कमीच होण्याची शक्यिा आहे. कारि 
कमी र् चागंल्या प्रकारे आखलेल्या सगिविेम ळे गिाशयग्रीर्लेा कमी प्रमािाि आघाि होिो. 

 
अांतः गभाशय साधने 

 
अांतः गभाशय साधने (Intra--Uterine Devices) : ऐहिहाहसकप्रसर्शस्क्िर्र (fertility) हनयंत्रि 

ठेर्ण्याकहरिा अिंः गिाशय साधनाचा उपयोग कैक शिके माहहिी आहे याबद्दल शकंा नाही. अरब र् ि कव  
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लोक आपल्या उंहटिी गािि राहभ नयेि म्हिभन त्याचं्या गिाशयाि नहलकेमधभन लहान दगड घालीि 
असि. 

 
हपोकॅ्रटस् याने आपल्या “स्त्री रोग” प स्िकाि अंिः गिाशय पेसरीची माहहिी साहंगिली आहे. गेली 

२००० र्ष ेअंिः गिाशय साधनाकंहरिा हनरहनराळी द्रव्यें र्ापरली गेली आहेि. लोकर, हस्स्िदंि, लाकभ ड, 
काचं, चादंी, स र्िव र् प्लॅहटनम आहि हहरे बसहर्लेली र्लयेंही र्ापरण्याि आली आहेि. 

 
ग्राफेनबगव याने गिाशयान्िर साधनाचें यो्य प्रकारे पहरशीलन केले. त्याने १९२९ मध्ये २००० र्र 

हस्त्रयािं अंिः गिाशय चादंीची र्लये बसहर्ल्याची माहहिी हदली. त्याने रॉबटव मेयरच्या सहाय्याने 
गिाशयान्िःस्िराची फार काळजी पभर्वक सभक्ष्मदशीय िपासिी केली. त्यानंा त्याि सदाहशोफचे कोििेही 
हचन्ह हदसभन आले नाही. या आशादायक पद्धिीर्र १९३० सालचा साहव्या आंिरराष्ट्रीय संिहिहनयमनाच्या 
सम्मेलनाि प ष्ट्कळ चचा झाली. ग्राफेनबगव र्लयाला हजिकी लोकहप्रयिा हमळार्यास पाहहजे होिो हििकी 
हमळाली नाही. र्लयाम ळे गिाशय िेद र् त्याम ळे घािक उदरार्रिशोफ, र्लय गिाशयाि असिाना 
क्वहचि सगिार्स्था, आिवर् हर्कृहि र्गैरे म ळे, याला र्ारंर्ार हर्रोध झाला. प ष्ट्कळ रो्याचं्या माहलकेिील 
अभ्यासाऐर्जी, रै्यस्क्िक रो्यारं्रून या उहिर्ाचंी अहिशयोक्िी केली गेली. 

 
सन १९५९ मध्ये इस्त्रायलच्या ऑपेन हीमर (Oppenhetmer) याने आपला स धारलेल्या ग्राफनबगव 

र्लयाच्या प ष्ट्कळ र्षांचा अन िर् प्रहसद्ध केला. याच साली इशीहामा (Ishihama) याने २०,००० जपानी 
हस्त्रयािंील ऑटा प्लॅस्स्टक र्लयाबद्दलचा आपला अन िर् प्रहसद्ध केला. या दोन पहरपत्रकार्रून परि अंिः 
गिाशय साधने र्ापरण्याबद्दल चालना हमळाली आहे र् अंिः गिाशय गिवहनरोधन साधनाचं्या दोन 
आंिरराष्ट्रीय सम्मेलनाि या पद्धिीबद्दल फार उपय क्ि अशी माहहिी गोळा झाली आहे. 

 
सवश साधारि उपयोगात आिली जािारी अांतःगभाशय साधने : ही साधने म्हिजे मारग लीज 

सर्मपल (Margulies spiral) हलपीज लभप, बनवबगव धन ष्ट्य (Bernberg Bow) सभनार्ाला अिंःगिाशय साधन 
(Soona wala IUD), ऑटार्लय (Ota ring), हझपर नायलॉन र्लय, र् ग्राफेनबग, र्लयः मारग लीज 
सर्मपल, हलपीस लभप, बनवबगव धन ष्ट्य, सभनार्ाला अिंःगिाशय साधन र् नर्ीन ऑटार्लय हे सर्व 
पॉहलएहथहलनची बनहर्लेली असिाि. हझपर र्लय हे नायलॉन िंिभचे बनहर्लेले असिे. ग्राफेनबगवर्लय र् 
जपानी ऑटा र्लय ही धािभची बनहर्लेलेली असिाि. हल्ली हनरहनराळ्या देशािं र्ापरण्याि येिारी साधन 
हे प्लॅस्स्टक लभप होि. (प्लेट १८२, १८३, १८४, १८५, १८६). 
 

 
प्लेट १८२. माग्युशलीज सर्धपल 
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प्लेट १८३. लीपीज लूप 

 
प्लेट १८४. सूनावला लूप 

 
प्लेट १८५. बनशबनश बो 

 
प्लेट १८६. ग्राफेनबगश वलय आणि हे गभाशयात ठेवण्याकरता व बाहेर कािण्याकरता वापरण्यात येिारी णवणशष्ट यांिे 
 

काही अंिःगिाशय साधनानंा एक शपेभट असिे र् िी ग्रीर्ा मागामधभन थोडी बाहेर लोंबिे. हे बाहेर 
आलेले शपेभट रो्याच्या हािाला लागभ शकिे र् रो्याला नसमजिा िो लभप बाहेर पडभन गेला नाही याची 
रोगी खात्री करू शकिो. या शपेटीम ळे हे साधन बाहेरही खेचिा येिे. 

 
हे अंिःगिाशय साधन आि ढकलण्याकरिा र्ापरण्याि येिारे यंत्र (inserters) हे प्लॅस्स्टक, धािभ 

ककर्ा धािभर्र प्लॅस्स्टक टोक असलेले असे बनहर्लेले असिे. ही ही प्लॅस्स्टक यंत्रें प ष्ट्कळ िास सवॅ्हलॉन 
ककर्ा हसटॉव्हलॉन याि ठेऊन हनजवन्ि क करिाि. रासायहनक हनजविभकीकरि फार सार्काश होिे एर्ढेच 
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नव्हे िर त्याने बीजािभ (spores) ककर्ा हर्षािभ (viruses) मरि नाहीि. त्याचप्रमािे िे ज्यास्ि खचाचेही 
असिे. जेव्हा या साधनाचंा फार मोठ्याप्रमािार्र उपयोग करार्याचा असिो, त्यार्ळेी उकळभन घेिेच 
चागंले. 

 
रोग्यािी णनवड : माहसक पाळीची काळजीपभर्वक चौकशी करार्यास पाहहजे. कारि ज्या रो्यािं 

फार प्रमािाि माहसक स्त्रार् जािो अशािं िपास करिा लभप बसहर्िे हे शहािपिाचे नव्हे. हा फार 
प्रमािािील स्त्रार् गिाशयाच्या हर्कृहि म ळे असण्याचा संिर् असिो. त्याचप्रमािे ज्या स्त्रीि फार स्त्रार् 
असिो अशाि हे साधन गिाशयाि ठेर्लानंिर रक्िस्त्रार् ज्यास्ि प्रमािाि होण्याची शक्यिा असिे. 

 
आधीच सगिार्स्था नाहीना हे ठरहर्ण्याकहरिा मागची माहसक पाळी केव्हा आली होिी याची 

चौकशी करार्ी. 
 
रक्िाहधक्यज द ःखािवर्, ओटीपोटाि होिाऱ्या र्देना, पभहमहश्रि योहनस्त्रार् हे कहटशोफ दशवहर्िाि. 
 
बीजर्ाहहन्या र् बीजकोश याचंा सदाहशोफ, िािंर्मासंाब वदें र् असाध्य अब वदे याि अंिःगिाशय 

साधनाचंा उपयोग करू नये. ग्रीर्रे्रील फारमोठी लाली (large erosion) ककर्ा पभस्त्रार्य क्ि ग्रीर्ाशोफ 
यार्र प्रथम उपचार करून मग हे साधन गिाशयाि ठेर्ार्.े जर ग्रीर्रे्रील लाली फार लहान प्रमािार्र 
असेल िर हे साधन गिाशयाि ठेर्ण्याि प्रत्यार्ाय नाही. 

 
पंड रोग, हचरकारी रृ्क्कशोफ ककर्ा यक्ष्मा या सारख्या शारीरीक रोगािं हे साधन गिाशयाि 

ठेर्ण्यास हरकि नाही. 
 
अांतःगभाशय साधन आत ठेवण्यािे तांि (Technique of Insertion) : हे साधन गिाशयाि 

ठेर्ण्याची उत्तम र्ळे म्हिजे आिवर्ानंिर िाबडिोब. जशी शास्त्रहक्रयेच्या र्ळेी काळजी घेिाि, िशी याि 
अपभहिक काळजी (aseptic precautions) घ्यार्यास पाहहजे. प्रथम हाि स्र्च्छ ध र्ार्,े नंिर हनज वि क 
केलेले रबराचे हािमोजे चढर्ार्.े योनीि हसम योन्यर्के्षक (sim’s speculum) घालभन योनी र् ग्रीर्ा 
हनजवि क श ष्ट्कबोळ्याने प सभन काढार्ी र् नंिर पाण्याि बनहर्लेल्या ॲहक्रफ्लेस्व्हनचा द्रार् ककर्ा अशाच 
एकाद्या जंि नाशक द्रार् योहन र् हग्रर्ा यार्र लार्ार्ा. ग्रीर्ाकषवक हचमट्याने (Vulcellum forceps) ग्रीर्ा 
पकडार्ी र् मग ग्रीर्ामागव साफ करून त्यार्र जंि नाशक द्रार् लार्ार्ा. गिाशय शलाका (Uterine 
Sound) घालभन गिाशयाची हदशा र् लाबंी पहार्ी. 

 
योनीच्या कििीना स्पशव न करिा, अंिःगिाशय साधन असलेले यंत्र (The inserter) योहनमधभन 

ग्रीर्ा म खापयवन्ि आिं घालिाि. म लें  झालेल्या हस्त्रयािं हे यंत्र गिाशयाि घालण्यास अडथळा येि नाही. 
पि अप्रसर्ा हस्त्रयािं मात्र प्रथम ग्रीर्ा हर्स्िार करून, मग हे यंत्र घालार्.े या यंत्राचे टोंक गिाशयाच्या 
घ मटापयवन्ि पोहोचेल इिपयवन्ि यंत्र आंि घालार्.े नंिर हे यंत्र एक सेंहटमीटर मागे ओढार्.े मग दट्ट्या 
आंि ढकलभन अंिःगिाशय साधन गिाशयाि सोडभन द्यार्े, र् यंत्र हळभहळभ बाहेर काढभन घ्यार्.े या साधनाची 
शपेटी ग्रीर्ाम खाच्या बाहेर एक इंच राहील एर्ढी ठेर्ार्ी. 
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जरी अंिःगिाशय साधन गिाशयाि ठेर्ण्यास सामन्यिः सोपे असले िरी जर गिाशयाचे िीव्र 
प रोनमन ककर्ा पश चान्नमन असेल िर फार काळजी घ्यार्यास पाहहजे. कारि गिाशयाचा िेद होऊन िे 
साधन गिाशया बाहेर गेल्याचे नमभद आहे. (प्लेट १८७). 
 

 
प्लेट १८७. गभाशयाबाहेर पडलेले अन्तःगभाशय साधन दािणविारा क्ष-णकरि फोटो. 

 
लोकसांख्येच्या णनयांििात अांतःगभाशय साधनािे स्थान (place of IUD in Population Control) 

: कहद स्िानासारख्या अहर्कहसि देशाि लोक सखं्येला आळा घालण्याि अंिःगिाशय साधनाचें महत्र्ाचे 
स्थान आहे. पि अधःस्थ ित्र्ाचे (underlying principles) यो्य प्रकारे मभल्य मापन न करिा जेव्हा याचा 
र्ापर फार मोठ्या प्रमािार्र केला जािो, िेव्हा त्याचे उहद्दष्ट साध्य होि नाही. प्रथम रो्यार्र ही साधने 
र्ापरण्याचा ज लभम न करिा स्त्री आपि होऊन ही साधने र्ापरण्यास ियार झाली पाहहजे. अहधकाऱ्यानंी 
ठरहर्लेला आकडा पभिव करण्याकहरिा अंिःगिाशय साधनाकंहरिा हशहबरे िरहर्िे (holding IUD 
Camps) र् मागवदशवक पत्रके काढण्याि शहािपि नाही. मग लोकसखं्या हनयंत्रािाचे कायव हकिीही 
हनकडीचे असो. 

 
या कहरिा नीट चौकशी करून र् यो्य प्रकारे िपासभन रो्याचंी हनर्ड करार्यास पाहहजे. यो्य 

प्रकारे रै्द्यकीय िपासिी केल्याहशर्ाय ज्यानंा रै्द्यक शास्त्राचे यो्य ज्ञान नाही अशा लोकाकंडभन 
(Paramedical personel) ही अंिःगिाशय साधने बसहर्िे हे हनष्ठभर होय. हे लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे की 
देशाच्या कल्यािाइिकेच व्यस्क्िचे हहिही महत्र्ाचे असिे. आहि देशाच्या हहिाकरिा व्यस्क्िचे हहि 
डार्लिे बरे नव्हे. 

 
अांतःगभाशय साधनाांिी पणरिामकारकता (Effectinness of IUD) : अंिःगिाशय साधन र्ापरीि 

असिाना गिवधारिा झालेल्याचें प्रमाि हनरहनराळ्या लोकानंी हनरहनराळे हदले आहे. स्त्री अंिःगिाशय 
साधन गिाशयाि ठेर्ण्यापभर्ी गरोदर असेल, ककर्ा गिाशयान्िर साधन गिाशयाि असिाना िी गरोदर 
राहाण्याची शक्यिा आहे, र्ा हिच्या नकळि हे अंिःगिाशय साधन बाहेर पडभन मग िी गरोदर राहहली 
असेल. आिा पयवन्ि प्रहसद्ध झालेल्या माहलकेि या साहंखकीय आकड्याि (statistical figures) फरक 
हदसभन येिो. 

 
अनुषांगीय प्रभाव (Side effects): याि हदसभन येिारे र्ाईट पहरिाम म्हिजे साधन गिाशयामधभन 

बाहेर फेकले जािे, रक्िस्त्रार्, र्देना र् सदाहशोफ. 
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बाहेर फेकिे : हा सर्वसाधारि अन िर् आहे की, जर रो्याने हे साधन एकदा बाहेर फेकले िर िी 
परि बाहेर फेकण्याची शक्यिा असिे. पहहल्या सहा महहन्यािंच हे साधन बाहेर फेकले जाण्याची शक्यिा 
असिे. 

 
रक्तस्त्राव : अंिःगिाशय साधन र्ापरिाऱ्या जर्ळजर्ळ प्रत्यक रो्याि पभर्ीच्या माहसकस्त्रार्ाि 

फरक होिो. सामान्यिः अिंःगिाशय साधन आंि ठेर्ल्यानंिर पहहल्या माहसक पाळीि फार प्रमािाि 
रक्िस्त्रार् होिो. पि हा फार प्रमािाि होिार माहसकस्त्रार् पहहल्या दोनिीन माहसक पाळीिच होिो. 
काहीर्ळेा हा फार प्रमािािील माहसकरक्िस्त्रार् सिि होि रासािो र् िे साधन बाहेर काढभन टाकल्यार्रच 
थाबंिो. 

 
वेदना : सिि होिाऱ्या र्देनाम ळे काहीर्ळेा हे साधन काढन टाकार् ेलागिे. 
 
अांतःगभाशय साधन ठेवल्वयानांतर होिारा सदाशोफ (Post Insertion Inflammation) : जरी 

शपेटीच्या बाजभने संसगव र्र जाण्याचा संिर् असिो, िरी हलपीस र् इिर. यानंी कसभन हर्चारिा करूनही 
त्यानंा नेहमी माहसक पाळीनंिर होिाऱ्या कहटशोफा पेक्षा, हे साधन आिं ठेर्ल्यानंिर होिाऱ्या कहटशोफाचे 
प्रमाि ज्यास्ि हदसभन आले नाही. 

 
दुदशमता (Malignancy) : गिाशयाि फार हदर्स शल्य (Forign bodw) ठेर्ल्यास द दवमिा 

होण्याची शख्यिा बोलभन दाखहर्ली जािे. पापहनकोलॉ स्स्मअरच्या (Papanicolan Smears) फार मोठ्या 
अभ्यासार्रून नेहमीच्या हदसभन येिाऱ्या द िवमिे पेक्षा त्याचे ज्यास्ि प्रमाि हदसभन आले नाही याला द सरा 
आधार म्हिजे इिर शस्त्रहक्रयाि प्लॅस्स्टक द्रव्य र्ापरले जािे. दािाकहरिा धािभच्या पट्या र्ापरल्या 
जािाि, ककर्ा अस्स्थिगंाचे िाग जोडण्याकहरिाही धािभच्या पट्या र्ापरिाल्या जािाि पि त्याम ळे काही 
द दवमिा होिे असे हदसभन येि नाही. िेव्हा या अंिःगिाशय साधनाम ळे द दवमिा होण्याची शक्यिा नाही. िरी 
याचे उत्तर शरे्टी काळच देईल. 

 
वांध्यीकरि 

(Sterilization) 
 
गिवधारिा यो्य अंिराने झाल्यानंिर प ष्ट्कळ जोडपी हिसऱ्या हजर्िं म लांनंिर (त्यािील एक िीन 

र्षांर्रील म लगा असार्ा) र्धं्यीकरिकरिे पसंि करिाि. जरी पहहल्या गिवधारिेच्या र्ळेी स्त्रीचे र्य १८ 
असले िरी गिवधारिेि यो्य अंिर राखार्यास हिसऱ्या म लाच्या जन्मार्ळेी हिचे र्य २५ असेल. 

 
स्त्रीि र्धं्यीकरि शस्त्रहक्रया करार्याची असल्यास प्रसभिीनंिर हिसऱ्या हदर्शी करिे चागंले. परंि  

जेव्हा िी करिा येिे शक्य नसिे, ककर्ा इष्ट नसिे, िेव्हा शस्त्रहक्रया प ढे केव्हाही करिा येिे. जेव्हा 
शस्त्रहक्रया सगिविा अर्स्थेि करिाि िेव्हा िे प ष्ट्कळशा हस्त्रयािं योनीमधभन करिा येिे. योहनगि र्धं्यीकरि 
शस्त्रहक्रया ही अगदी साधी शस्त्रहक्रया असभन त्याि शस्त्रहक्रया पश् च उपद्रर् होण्याची शक्यिा नसिे. हस्त्रया 
उदरगि शस्त्रहक्रयेपेक्षा ही शस्त्रहक्रया ज्यास्ि पसंि करिाि. 
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प्रजनन शक्िीच्या हनयंत्रिािील (control of fertility) अहलकडील शल्यकमव प्रगिी म्हिजे 
उदरदशी िंत्राने ककर्ा श्रोहिदशीिंत्राने हस्त्रयाचें र्धं्यीकरि करिे हे र्धं्यीकरि डायाथमी आिंचनाने 
(diathermy coagulation) करिाि आहि उदरदशी ककर्ा श्रोिीदशीने प्रत्यक्ष पाहभन प्रत्येक बीजर्ाहहनी 
संकीिवपथाचे (tubel isthmus) हर्िाजन करिाि. 

 
प रुषाचे र्धं्यीकरि हे दोन्ही बाजभकडील श क्रार्ाहहन्या कमीिकमी ५ से. हम. कापभन टाकभ न 

करिाि. ही शस्त्रहक्रया स्थाहनक संर्देनाहरिाखाली करिाि. याकरिा रो्याला रु्िालयाि दाखल 
करण्याची जरुरी नसिे. श क्रर्ाहहकाउच्छेदन शस्त्रहक्रयेनंिर लगेच प रुष र्धं्य (sterile) होि नाही. कारि 
शस्त्रहक्रयेपभर्ी श क्राशयाि (seminal vesicles) गोळा झालेले श क्रािभ बाहेर पडलेले नसिाि. िीन िीन 
हदर्साचं्या अंिराने िीन र्ळेा गोळा केलेल्या र्ीयाि श क्राि  हदसभन आले नाहीि िरच िो पभिवपिे र्धं्य आहे 
असे समजार्,े हे शस्त्रहक्रयेनंिर साधारिपिे दोन महहन्याि होिे. त्याम ळे शल्यहचहकत्सकाने ही गोष्ट 
जोडप्याला स्पष्ट करून सागंार्यास पाहहजे आहि या अस रहक्षि कालाि जोडप्याने कोििे िरी एकादे 
गिवहनरोधक साधन र्ापरार् ेम्हिभन सल्ला द्यार्ा. 
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िांड १४ वा 
 

स्त्रीरोग शस्त्रणक्रया 
(Gynaecological Operations) 

 
प्रकरि ५० वे 

 
शस्त्रणक्रया पूवश तयारी 

 
कोित्याही प्रकारच्या शस्त्रहक्रयेपभर्ी प्रत्येक रो्याची कसभन शारीहरक िपासिी हर्शषेिः पाडं रोग, 

रक्िदाब, हृदय. फ फ्फ सें र् रृ्क्क याचंी स्स्थिी याचे बद्दल, ही िपासिी व्हार्यास पाहहजे. ज्यार्ळेी रो्याचा 
जीर् र्ाचंहर्ण्याकहरिा (उदा. क क्षीगिव फ टिे) िाबडिोब शस्त्रहक्रया करिे जरुरीचे असिे, अशार्ळेी अशा 
प्रकारची िपासिी केली नाही िरी चालेल. 

 
णनत्यक्रम स्वास्थ परीक्षा 

(Routine Medical Examination) 
 
रक्त परीक्षा : सिि र् फार प्रमािार्र होिाऱ्या रक्िस्त्रार्ाम ळे होिारी उपद्रर्ात्मक पंड िा र् 

आहाराआिार्ी येिारी पंड िा ही सर्व सामान्यपिे हदसभन येिे, पि या व्यहिहरक्िही इिर कारिाकंरिा 
रुहधर गिना (Blood count) करार्यसा पाहहजे. ज्यार्ळेी रक्िािील लालपेशींचे प्रमािे एका घन हम. हम. 
३·५ दशलक्षाच्या र्र र् हहमो्लोहबन ७० टके्क च्या र्र असेल, िर नेहमीची योनीिभन केलेल्या प्लॅस्स्टक 
शस्त्रहक्रया र् उदरार्रून केलेल्या पि अर्घड नसलेल्या शस्त्रहक्रया इिर काही द सरे उपचार न करिा 
केल्या िरी चालिाि. अकायवकारी गिाशयािभन होिारा रक्िस्त्रार्, गिाशयाच्या अिंःत्र्चेिील िािंर्ाब वद 
ककर्ा द दवम अब वद की ज्याि लालपेशींचे प्रमाि एका घन हम. हम. मध्ये एक दशलक्षा पयवन्ि खाली येिे र् 
हहमो्लोहबन ३० िे ५० टके्क पयवन्ि येिो. त्यार्ळेी शस्त्रहक्रयेपभर्ी एक ककर्ा अहधक र्ळेा रुहधराधान (blood 
transfusion) करार् ेलागिे. 

 
ज्यार्ळेी श्वेिपेशींचे प्रमाि र्ाढलेले असिे, त्यार्ळेी त्याचें व्यर्च्छेदक गिन (differential count) 

उपयोगी पडण्याचा सिंर् असिो. आश कारी संसगाि बव्हाकारी कें द्रय क्ि पेशींचे प्रमाि र्ाढिे, िर 
लहसकापेशींचे प्रमाि र्ाढले असल्यास हचरकारी ससंगव आहे असे समजार्.े इओहसनोहफल पेशींची रृ्हद्ध 
दमेकरी 

रो्याि, जंि झालेल्या रो्यािं ककर्ा ज्याला “इओहर्नो हफहलक फ फ्फ स” म्हििाि, त्याि होिे 
 
ज्या शस्त्रहक्रयेि फार प्रमािाि रक्िस्त्रार् होण्याचा संिर् असिो, अशािं िे जरी पाडं रोगी नसले, 

िरी रक्िदािा ियार ठेर्िे जरुरीचे असिे. हचरकारी बीजर्ाहहनी-बीजकोशदाह (Salpingooopheritis) 
र् कहटस्थ अंिगविाशयअस्थानिा यार्रील शस्त्रहक्रयेपभर्ी ककर्ा शस्त्रहक्रयेनंिर प ष्ट्कळर्ळेा रुहधराधान देिे 
जरुरीचे असिे. गिाशयाच्या ककर्ा बीजकोशाच्या द दिंम अब वदाकंरिा जी फार हर्स्िृि अशी शस्त्रहक्रया 
करार्ी लागिे, त्याम ळे हनमाि होिाऱ्या मज्जाघािार्र हर्जय हमळहर्ण्य कहरिा फार प्रमािाि रक्ि द्यार् े
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लागिे. फार र्ळे लागिारी र् मोठ्या शस्त्रहक्रयेि फार कमी प्रमािाि हदसभन येिारी मृत्य संख्या ही फार 
प्रमािाि रक्िहदले जािे त्याम ळे होय. 

 
योनीच्या प्लॅस्स्टक शस्त्रहक्रयेि र् उदरार्रून केलेल्या मोठ्या शस्त्रहक्रयेि संसस्क्ि असल्याम ळे, 

रक्िस्त्रार्ाचा काळ (bleeding time) र् रक्ि गोंठण्याचा काल (coagulation time) पाहािे जरूरीचे 
असिे, र् शस्त्रहक्रयापभर्व यो्य अशी कॅल्शम, स्व्हटॅहमन के, र् स्व्हटॅहमन सी हचहकत्सा द्यार्यास पाहहजे. जर 
या साध्या कसोट्या र्ापरल्या नाहीि िर काहंीर्ळेा शल्यहचहकत्सेला शस्त्रहक्रया करिाना कचिा हनमाि 
होिे. 

 
िसन सांस्था : जर रोगी न किाच “सदी” िभन उठला असेल ककर्ा त्याला श्वासर्ाहहन्यादाह 

असेल, िर शस्त्रहक्रया प ढे ढकलार्ी. पि जर शस्त्रहक्रया िाबडिोब करिें जरुरीचे असेल िर मात्र करार्ी. 
ज्या रो्याि हचरकारी कास (cough) असिे अशािं उदरार्रील शस्त्रहक्रयेि मध्य रेषेि उिा छेद घेण्या 
ऐर्जी उदरार्र आडर्ा छेद घ्यार्ा. कारि उिा छेद घेिल्यास उदर फ टण्याची (“burst abdomen”) 
धोका असिो, ककर्ा प ढे व्रिधािभमधभन र्ध्यव (incisional hernia) होण्याचा संिर् असिो. ज्या रो्यािं 
आश कारी ककर्ा हचरकारी फ फ्फ स हर्कार असिो, अशािं योनीिील प्लॅस्स्टक शस्त्रहक्रया करू नये. कारि 
शस्त्रहक्रयेनंिरच्या कालाि बाधंलेल्या टाक्यारं्र सिि िाि पडिो र् मग त्याम ळे केलेली डागड जी फ कट 
जाण्याचा संिर् असिो. ज्या रो्यािं हचरकारी श्वासिाहहन्यादाह, दमा, ककर्ा फ प्फ स यक्ष्मा असिो, 
अशािं अहिश्वसन संज्ञाहरि (inhalation anaesthesia) करू नये. ज्यार्ळेी द्र दवम अब वदाचा संशय असेल 
त्यार्ळेी फ फ्फ साि दभरान्र्यीने रोग नाहीना िे पहाण्याकहरिा फ फ्फ साचंा क्ष-हकरिानंी फोटो घ्यार्ा. 

 
अणभसरि सांस्था : ज्या रो्यािं हृद्स्नायभ व्यपजननाची लक्षिे हदसभन येि असिील अशाचंी 

हृदयिज्ञाकडभन (cardiologist) िपासिी र् उपचार करून घ्यर्ायास पाहहजे र् त्याच्या सल्ल्याने कोित्या 
संज्ञाहरिाचा उपयोग करार्ा र् शस्त्रहक्रयेला समयोहचि काल कोििा िे ठरर्ार्.े 

 
रक्ििाराहधक्य (high blood pressure) हेच फक्ि असेल िर शस्त्रहक्रया करू नये असे नाही. पि 

रक्ििाराहधक्या बरोबर प ष्ट्कळ र्ळेा हृदय हर्कार र् मभत्रहर्कार असिाि, त्याम ळे रोग हनहरक्षिाबरोबर 
(clinical examination) इलेक्रोकार्मडओगॅ्रम र् रृ्क्ककायव कसोटी (renal fuction test) याचंा उपयोग 
करार्ा. 

 
मूि सांस्था : प्रत्येक शस्त्रहक्रयेच्यार्ळेी संसगव, मध मेह र् रृ्क्करोग नाहीना हे पहाण्याकहरिा मभत्र 

िपासार्यास पाहहजे. जर मभत्राि प ष्ट्कळ प र्ाच्या पेशी हदसभन आल्या िर मभत्रर्ाहकाि नहलका यंत्र घालभन 
िे मभत्र िपासार्यास द्यार्.े त्याम ळे योनीि मभत्र दभहषि होि नाहीि. बस्स्िपािासह जननेंहद्रयाचे अधःपिन 
(Prolaps), जननेंहद्रयाचे िगंदर, हचरकारी कहटस्थ सदाहशोफ र् बस्स्ि ककर्ा मभत्रर्ाहक यारं्र अब वदाचंा 
पडिारा दाब याम ळे हचरकारी बस्स्िदाह र् रृ्क्क कहटरशोफ (pyelitis) होिो. 

 
मध मेहाच्या रो्याि शस्त्रहक्रया करिाना हर्चार करार्यास पाहहजे, र् शस्त्रहक्रयेपभर्ी रक्िािील 

शकव रेचे प्रमाि िपासार्यास पाहहजे, र् असल्यास िे आहार र् इन्स्य हलनची यो्य मात्रा याने िाब्याि 
आिार्यास पाहहजे. स्त्रीरोगिज्ञाने काय हचहकत्सकाची (physician) या रो्यािं मदि घ्यार्यास पाहहजे. 
ज्या र्यस्क हस्त्रयािं धमहनकोषकाहठन्य (arterioslerosis) र् रक्ििाराहधक्य असिे अशािं रक्िािील 
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य हरआ र् प्रोटीन व्यहिहरक्ि नैरोजनचे प्रमाि िपासार्यास पाहहजे. त्याम ळे शस्त्रहक्रये नंिर होिाऱ्या 
मभत्रहर्षमयरक्ििेचा धोका टळण्यास मदि होिे. 

 
मभत्रजन्य िगंदराची द रुस्िी करण्यापभर्ी हशरेिभन इंजेक्शन देऊन हचत्रिानेरृ्क्ककहटर अर्रोही 

रृ्क्ककहटर हचत्रिाने (Descending pyelography) रृ्क्क कायव कसे आहे िे पहार्.े त्याच प्रमािे रृ्क्ककायव 
िपासल्या हशर्ाय, ग्रीर्चे्या कार्मसनो-कार्मसनोम्याकहरिा उदरार्रून शस्त्रहक्रया करण्याचे ठरर्भ नये. कारि 
रृ्क्क कायव बरोबर न चालिे हे प ष्ट्कळर्ळेा शस्त्रहक्रयेनंिर होिाऱ्या मृत्यभचे कारि असिे. 

 
रोग्यािी तयारी 

 
योनीिभन र् उदरार्रून करण्याि येिाऱ्या नेहमीच्या शस्त्रहक्रयेकरिा रो्याला आदल्या हदर्शी 

रु्िालयाि दाखल करार्.े ज्या रो्यानंा शस्त्रहक्रये पभर्ी रक्ि देिे जरूर असिे अशानंा दोनिीन हदर्स 
आधी दाखल करार्.े शस्त्रहक्रयेपभर्ी १२ िास रो्याला पभिव हर्श्रािंी द्यार्ी. आदल्या हदर्शी संध्याकाळी 
रो्याला हलका आहार, र् जर शस्त्रहक्रया सकाळी लौकर करार्याची असेल िर रो्याला सकाळचा चहा 
देर्भ नये. पि शस्त्रहक्रया द पारी करार्याचे ठरले असेल िर चहा, टोस्ट र् लोिी द्यार्े, पि शस्त्रहक्रयेपभर्ी ६ 
िास पोटाि काहीही देऊ नये. 

 
शस्त्रहक्रयेच्या आदल्या हदर्शी कोित्याही प्रकारचा िीव्र ज लाब देऊ नये. शस्त्रहक्रयेपभर्ी १२ िास 

साधा एहनमा द्यार्ा. 
 
उदराच्या त्र्चेचे पहरिामकारक हनजवन्ि कीकरि कसे करार्याचे हा एक मोठा प्रश्न आहे. 

उदराची त्र्चा र् पाठीमागील कटीत्र्चा साबभ र् पािी यानी पभिवपिे स्र्च्छ ध र्ार्ी र् कोरडी करार्ी आहि 
नंिर ईथर ककर्ा टरपेस्न्टन यानी परि स्र्च्छ करार्ी. कोरडी झाल्यार्र सर्व त्र्चेर्र जंि नाशक द्रार् 
लार्ार्ा, र् लाबं र् रंुद असा हनजवन्ि क केलेला टॉहर्ल उदरािोर्िाली ग ंडाळार्ा. जर कटीिभन संज्ञाहरि 
करार्याचे असेल (Spinal Anaesthesia) िर पाठीचा कहटिाग चागंल्या प्रकारे हनजवन्ि क करार्यास 
पाहहजे. सर्व जंि नाशके क्षोिक (irritant) असिाि र् त्याचंी हक्रयाही त्र्चेच्या र्रच्या थरापयवन्िच होिे, र् 
खोल थरािंील जंिभ नाश पार्ि नाहीि. उदराच्या त्र्चेर्र लार्ण्याकहरिा प ष्ट्कळ प्रकारची जंि नाशकें  
आहेि र् कोििे र्ापरायचे हे शल्यहचहकत्साकाच्या मनार्र अर्लंबभन राहील. जी नेहमी उपयोगाि आिली 
जािाि िी म्हिजे मद्याकाि बनहर्लेला आयोडीनचा २ टके्क द्रार्, ५० टके्क मद्याकाि बनहर्लेला हपहक्रक 
ॲहसडचा ३ टके्क द्रार्, अहक्रफ्लोहर्नचा १००० ि १ याप्रमािे बनहर्लेला मद्याकािील द्रार् (alcoholic 
solution), श द्ध डेटॉल, र् बेनी ब्लभ. 

 
योनीबाह्य िागार्रील केस काढभन िो साबभ र् पािी यानी स्र्च्छ करार्ा योनीबाह्यिागार्रील 

त्र्चेर्र जंि नाशक लार्ीि नाहीि, कारि हा िाग फार संर्देनाक्षम असिो र् िीव्र जंि नाशकें  लार्ल्यास 
आग होिे र् अस्र्स्थिा र्ाटिे जंि नाशकाने योनीि उत्तरबस्स्ि (vaginal douch) देिाि, नंिर योन्यर्के्षक 
यंत्र (speculum) घालभन योनीच्या कििीना जेनशन व्हायओलेटचा पाण्याि बनहर्लेला २ टके्क द्रार् 
लार्िाि. याचा ससंगाला प्रहिबधं म्हिभन उपयोग होिो र् उदरार्रून केलेल्या शस्त्रहक्रयेि योहनमागव 
उघडण्यास या हनळ्या रंगाचे मागवदशवन होिे. 
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उदरार्रून केलेल्या ककर्ा योनीिभन केलेल्या शस्त्रहक्रयेि, प्रथम बस्स्ि हरकामी करिे महत्र्ाचे 
असिे, र् िी शस्त्रहक्रयेच्या टेबलार्रच हरकामी करिे ज्यास्ि चागंले. उदरार्रून केलेल्या शस्त्रहक्रयेि सबधं 
शस्त्रहक्रया होईपयवन्ि बस्स्िि कॅचेटर घालभन ठेर्ार्यास पाहहजे, र् जर ही काळजी घेिली नाही, िर 
शल्यहचहकत्सकाला शस्त्रहक्रयेि काहीर्ळेा िरलेल्या बस्स्िला िोंड द्यार् ेलागिे. 

 
प ष्ट्कळर्ळेा काळजी र् काय होि आहे, काय नाही असे र्ाटि असल्याम ळे रो्याला झोप लागि 

नाही याकहरिा त्याला ग ंगी आििारे औषध देिे श्रयेस्कर असिे. रो्याला याम ळे बरे र्ाटिे र् द सऱ्या 
हदर्शीच्या हदव्याला िोंड देण्यास ख शीने ियार होिो. या कहरिा पोटाि बार्मबच्य रेटचे औषध देिाि ककर्ा 
१०० हम. गॅ्रम पेहथहडनचे इजेंक्शन देिाि. 

 
शस्त्रहक्रयेपभर्ी शामक औषध देिे जरूरीचे असिे, र् िे कोििे द्यार्याचे िे प्रत्येक संर्देनाहारकार्र 

र् कोित्या प्रकारच्या संज्ञाहरिाचा उपयोग करार्याचा (type of anaesthesia) यार्र अर्लंबभन राहील. 
ऑमनॉपॉन ⅓ गे्रन, ककर्ा ¼ गे्रन मॉर्मफया र् १/१०० गे्रन ॲरोहपन, ककर्ा नेम् ब्य टॉलच्या एक ककर्ा दोन 
कॅप्सभल, शस्त्रहक्रपभर्ी १ िास आधी द्याव्या. 

 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि ५१ वे 
 

शस्त्रणक्रया 
(Operation) 

 
सांवेदनाहरि 

 
सांवेदनाहरि (Anaesthesia) : स्त्रीरोग शल्यहचहकत्सेि नक्की कोित्याप्रकारच्या सरं्देनाहरिाचा 

उपयोग करार्ा हे हनहिि प्रकारे सागंिे धाहरष्ट्ट्याचे ठरेल. कारि रो्याची स्स्थिी र् शस्त्रहक्रयेचा प्रकार 
यार्र जसे अर्लंबभन राहील, िसेच िे शल्यहचहकत्सकाची पसंिी र् संर्िेनाहरि करण्याकहरिा उपयोगी 
पडण्यासारखी साधन साम ग्रीची सोय यार्रही अर्लंबभन राहील. श्वासार्ाटे ईथर देिे, कहटिेद करिे 
ककर्ा स्थाहनक संर्देनाहरि करिे (spinal or local anaesthesia) याचा उपयोग करिाि. 

 
अणभिसन सांवेदनाहरि (Inhalation Anaesthesia) : या प्रकारे ईथर हा “ख ल्या” पद्धिीने 

(open method) ककर्ा “बंद”पद्धिीने (cIosed method) म्हिजे श्वासनहलकेि नहलका घालभन त्यािभन 
देिाि. या प्रकारच्या संर्देनाहरिाचा एक मोठा िोटा म्हिजे शस्त्रहक्रयेनंिर काही िास, िे एक ककर्ा दोन 
हदर्स येिारा आजार (Post-operative sickness). या प्रकारच्या संर्देनाहरिाने शस्त्रहक्रयेनंिर प ष्ट्कळ 
र्ळेा फ फ्फ सगि उपद्रर् होिाि. पि हल्ली शस्त्रहक्रयेनंिर सरसहा अँहटबायॉहटक देि असल्याम ळे या 
फ फ्फ सगि उपद्रर्ाचंी िीव्रिा प ष्ट्कळ कमी झाली आहे. 

 
संर्देनाहरिाची “ख ली” पद्धि, ही स्त्रीरोगाचं्या लहान शस्त्रहक्रयेि म्हिजे ग्रीर्ा हर्स्िार र् गिाशय 

आख रि ककर्ा योहनबाह्य िागाच्या हठकािीचा हर्द्रहध र्ा योहनबाह्य िाग ककर्ा योनीिील सद्रर्गं्रथी छेदन 
या सारख्या शस्त्रहक्रयेि फक्ि र्ापरली जािे. 

 
श्वासनहलकेिभन हदलेला ईथर हा उदरार्रून केलेल्या मोठ्या शस्त्रहक्रयाकंहरिा स रहक्षि र् यो्य 

असे संर्देनाहरि होय. या संर्देनाहरिाम ळे रोगी पभिव बेश हद्धि असिो र् कहटिेद ककर्ा स्थाहनक 
संर्देनाहरिासारखा रो्याच्या शहररार्र मानहसक िाि ही नसिो. कहटशस्त्रहक्रयेि उदराचे स्नायभ पभिव 
हशहथल असार्यास पाहहजेि, िे याने साधिे र् अर्घड शस्त्रहक्रयेि हशहथलिा आििाऱ्या यो्य औषधाची 
(suitable relaxant) लहान मात्रा हशरेिभन हदल्यास प री होिे. याचे मळे रक्िदाब राखला जािो र् थोडा 
र्रही जािो र् उदराच्या जखमेिभन होिारे रक्िाचे पाझरिेही कहटिेद सरं्देनहरिाि होिाऱ्या 
पाझरण्यापेक्षा जरी थोडे ज्यास्ि असले, िरी कहटिेद र्देनहरिाि रक्िदाब कमीकहधक प्रमािाि कमी 
होिो. मासंाब वदछेदन (myomectomy) र् ज्याि गिाशय र् त्याची उपागें पाठीमागच्या बाजभस र् 
आजभबाजभच्या इंहद्रयानंा हचकटलेली असिाि, त्या शस्त्रहक्रयेि होिारे रक्िाचे पाझरिे शल्यहचहकत्सकाला 
काहीर्ळेा अगदी रडक ं डीला आििे. पि एकदा सर्व रक्िस्त्रार् र् रक्िाचे पाझरिे बंद झाल्यार्र, 
शल्यहचहकत्सकाची खात्री असिे की एकदा उदर बंद केल्यार्र मग आि रक्िस्त्रार् होिार नाही. 

 
सौषस्म्नक सांवेदनाहरि (spinal anaesthesia) : रु्िालयाि सौषस्म्नक संर्देनाहरि 

प ष्ट्कळर्ळेा केले जािे. स्टोव्हेन, ५ टके्क द्रार्–१ 1/2 सी. सी. देिाि, पि त्याचा पहरिाम साधारिपिे ४५ 
हमहनटे हटकिो. फार काल चालिाऱ्या शस्त्रहक्रयेकरिा याचा उपयोग होि नाही. ज्या शस्त्रहक्रयेि पहरिाम २ 
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िे ३ िास राहार्यास पाहहजे असिो त्यार्ळेी, २०० ि १ या प्रमािाि बनहर्लेले न्यभपर  केनचा 
(Nupercaine) द्रार् उपयोगाि आििाि. 

 
योनीिील शस्त्रहक्रयेि अहिश्वसन संर्देनाहरि ऐर्जी सौषास्म्नक संर्देनाहरि ज्यास्ि चागंले. 

हर्टप र् योहन पभिवपिे हशहथल होिाि र् त्याम ळे शल्यहचहकत्सकाला मयाहदि के्षत्रािही काम करण्यास 
पंचाइि पडि नाही. याम ळे रक्िदाब खाली जािो र् मग रक्िाचे पाझरिे कमी झाल्याम ळे 
शल्यहचहकत्सकाला शस्त्रहक्रयेचे के्षत्र स्पष्ट हदसि असिे. योनीर्रील शस्त्रहक्रयेि सौष स्म्नक संर्देनाहरिाचा 
पहरिाम २ िासापेक्षा ज्यास्ि कालही हटकिो र् द सऱ्या कोित्याही प्रकारच्या संर्देनाहरिाची मदि न 
घेिा मोठी प्लॅस्स्टक शस्त्रहक्रया करिा येिे. 

 
उदरार्रील शस्त्रहक्रयेकरिा सौषस्म्नक संर्देनाहरि देण्याि प ष्ट्कळ िोटे आहेि. उदराचे स्नायभ 

चागंल्या प्रकारे हशहथल होिाि र् रो्याला र्देनाही जािर्ि नाहीि. पि उदर उघडल्यानंिर कोित्याही 
प्रकारे कहटस्थ इंहद्रयें ओढली गेल्यास प ष्ट्कळर्ळेा मळमळ र् र्ाहंि स रू होिे र् त्याम ळे रो्यालाच त्रास 
होिो असे नव्हे िर आंिडी र् र्पा बाहेर येिाि. ज्या शस्त्रहक्रयानंा 1/2 िासापेक्षा ज्यास्ि र्ळे लागिो, अशा 
शस्त्रहक्रयािं सौषस्म्नक संर्देनाहरि उपयोगी नाही, कारि कहटपोकळीि महत्र्ाची शस्त्रहक्रया चालभ 
असिाना ककर्ा उदर बंद करण्याच्या स मारास या संर्देनाहरिाचा पहरिाम नाहहसा व्हार्यास लागिो. 

 
सौषस्म्नक संर्देनाहरिाम ळे रक्िदाब कमी होिो र् त्याम ळे ज्या रो्याि रक्िदाब कमी असिो, 

अशा रो्याि देिा येि नाही. त्याच प्रमािे ज्याि रक्िदाब फार असिो र् धमहनकोषकाहठण्यही 
(arteriosclerosis) असिे अशा र्यस्क रो्यािं याचे म ळे काही र्ळेा एकाएकी रक्िबाद खाली जािो र् 
त्याम ळे शस्त्रहक्रयेमध्ये ककर्ा नंिर थोडाकाल मोठी कचिा हनमाि होिे. 

 
र्र साहंगिल्या प्रमािे मासंाब वद छेदन (myomectomy) र् फार संसहर्ि असलेल्या शस्त्रहक्रयेि 

सौषस्म्नक संर्देनाहरि देिे चागंले नाही. कारि रक्िदाब कमी झाल्याम ळे जरी शस्त्रहक्रयेच्या र्ळेी रक्ि 
पाझरिे फार कमी होि असले, िरी काही कालानंिर ज्यार्ळेी रक्िदाब मभळपदार्र येिो िेव्हा हे पाझरिे 
स्पष्ट व्हार्यास लागिे. 

 
जरी श्वासार्ाटे हदलेल्या संर्देनाहरिापेक्षा कहटिेद संर्देनाहरिाि शस्त्रहक्रयेनंिर होिाऱ्या 

र्ािंींचे प्रमाि कमी असले िरी प ष्ट्कळ रोगी एक ककर्ा अहधक आठर्डे हशरःशभलाने. इिके बेजार होिाि 
की त्याम ळे हनद्रानाश र् अस्र्स्थिा हनमाि होिे. शस्त्रहक्रयेनंिर होिारे फ फ्फ साचे उपद्रर् हे कहटिेद 
संर्देनाहरिानंिर सहसा उद िर्ि नाहीि. 

 
क्वहचि मेहनन हजझम् ककर्ा मस्स्िष्ट्कार्रिदाहही होिो र् त्याने मृत्यभही येण्याचा संिर् असिो. 

कहटिेद संर्देनाहरिाि एकाएकी मृत्यभ येण्याचा सदोहदि धोका असिो हे ध्यानाि ठेर्ार्यास पाहहजे. 
 
हित्रया रो्यािं मानहसक िाि, कमी व्हार्ा र् शस्त्रहक्रयेि त्याचे सहकायव हमळार् ेम्हिभन या कहटिेद 

संर्देनाहरिा बरोबर हशरेिभन सोहडयम पेन्टोथालचे इजेंक्शन द्यार् ेलागिे. 
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प ष्ट्कळ स्त्रीरोग िज्ञ सौषस्म्नक संर्देनाहरि पसिं करिाि, पि जरा श्वासनहलकेर्ाटे देण्याच्या 
संर्देनाहरिा करिा क शल संर्देनाहारक (anaesthetist) हमळि असेल िर त्याि कमी धोका असभन, 
सौषस्म्नक संर्देनाहरिा पेक्षा ज्यास्ि नसले, िरी, हििकीिरी पहरिामकारक आहे. 

 
स्थाणनक सांवेदनाहरि (Local ancesthesia) : अस्थाहनकसगिविा फ टल्याम ळे एकाएकी होिारा 

उदरस्थ िीव्र रक्िस्त्रार्, बीजकोशाची सद्रर्गं्रथी हपळर्टली जािे या सारख्या स्त्रीरोग आपत्तीि 
(gynaecological emergencies) रो्याची प्रकृहि इिकी खालार्लेली असिे, की स्थाहनक 
संर्देनाहरिाहशर्ाय इिर कोित्याही प्रकारच्या संर्देनाहरिाचा र्ापर करिा येिे शक्य नसिे. 

 
हनरहनराळ्या प्रकारच्या सरं्देनाहरिाचा साराशं रूपाने उपयोग सागंार्याचा झाला िर असे 

म्हििा येईल की सौषस्म्नक संर्देनासरि योनीिील शस्त्रहक्रयेकरिा चागंले. उदरार्रील शस्त्रहक्रयेि 
श्वासनहलकेिभन केलेले ईथर संर्देनाहरि ज्यास्ि यो्य. पि गिाशय अग्र हनलंबन (ventral 
suspection) र् साध्या शस्त्रहक्रया की ज्यानंा एक िासापेक्षा कमी र्ळे लागिो अशाि सौषस्म्नक 
संर्देनाहरि केले िरी चालण्यासारखे असिे. 

 
उदरावरील शस्त्रणक्रया 

(Abdominal operations) 
 
उदर उघडण्याच्या पद्धणत : स्त्रीरोग शस्त्रहक्रयेि उदर उभ्या मध्यरेषेि, मध्यरेषेच्या थोड्या बाजभला 

ककर्ा आडर्ा छेद घेऊन उघडिाि. या गं्रथाचा लेखक स्त्रीरोगाकरिा केलेल्या सर्व मोठ्या शस्त्रहक्रयाकंरिा 
आडव्या छेदाचा उपयोग करिो. फक्ि फार मोठे गिाशयाचे ककर्ा बीजकोशाचे अब वद असेल िर आडव्या 
छेदाच उपयोग न करिा उभ्या छेदाचा उपयोग केला जािो. काही लोकाचं्या म्हिण्याप्रमािे चागंल्या 
प्रकारे दशवन व्हार् े म्हिभन उदराचे प ढचे सरळस्नायभ (recti muscles) कापार्यास पाहहजेि, हे म्हििे 
बरोबर नाही. कारि हे स्नायभ न कापिाही उभ्या घेिलेल्या छेदाप्रमािेच चागंले दशवन होिे र् हचरकारी 
बीजर्ाहहनी-बीजकोशदाहाि असल्याप्रमािे, जरी िीव्र संसस्क्ि असली, िरी अडचि येि नाही. 

 
आडव्या छेदाचे फायदे प ढीलप्रमािे होि. शस्त्रहक्रयेनंिर फ गोटी अगदीच कमी असिे, जखमेच्या 

हठकािी ससंगवही क्वहचि होिो, जखमेच्या हठकािी हनमाि होिारा व्रिधािभ (sear) जर्नास्स्थच्या र्रच्या 
बाजभस असिाऱ्या केसानी झाकला जािो, छेदाचे हठकािी र्ध्मव (incisional hernia) जर्ळ जर्ळ कधीच 
होि नाही, शस्त्रहक्रयेनंिर थोड्याच कालाि गिवधारिा राहहली िरी चालिे, कारि याि व्रिधािभ िािली 
जाण्याचा धोका नसिो, र् रोगीही शस्त्रहक्रयेनंिर दोनचार हदर्साि कहडभ  शकिो. 

 
मध्यरेषेतील उभा िेद (Vertical Mid-line Incision) : याि नािी र् जधनिंि पास्स्थ यामध्ये उिा 

छेद घेिाि र् त्र्चा र् अहधत्र्चा यामधभन कापीि उदराच्या स्नायभच्या आर्रिापयवन्ि (rectus sheath) 
जािाि. रक्िस्त्रार् होिारे कबदभ पकडभन िे बाधंभन टाकिाि. छेदाच्या प्रत्येक कडेर्र टॉर्ले लार्भन, िो 
जा्यार्र राहाण्याकहरिा त्याला चाप लार्िाि. उदराच्या स्नायभच्या आर्रिाि एक इंच छेद घेिाि र् 
त्यामधभन चपट्याबाजभर्र बाकं असलेली कािर घालभन आर्रिापासभन स्नायभ स टा करिाि. छेदाच्या रेषेि 
हे स टे केलेले आर्रि कापिाि. जर हे आर्रि बरोबर मध्य रेषेि कापले, िर उदराचे दोन्ही बाजभकडील 
स्नायभ ज्या हठकािी हमळिाि िी पाढंरी रेषा ककर्ा चरबीची रेषा हदसिे, जर छेद मध्यरेषेच्या जरा बाजभला 
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असेल िर उदराच्या दोन्ही स्नायभंची जोडिी गाठंण्याकहरिा उदर सीर्नीि (linea alba) हत्रकोिी श डंकी 
स्नायभंचे (triangular pyramidalis muscle) बद्धस्थान (insertion) कोठे आहे िे पहार्यास पाहहजे. 
कापलेल्या आर्रनिाच्या कडा २ ककर्ा ३ एहलस हचमट्यानंी (Alli’s forceps) धरून ठेर्िाि, र्ा 
उदराच्या स्नायभंच्या आंिील कडा कािरेने स ट्या करिाि. अंिरा-उदरस्नायभ अर्काश हदसभन आल्यार्र, 
त्या आर्काशाि दोन्ही हािाचं्या िजवनी घालर्भन. त्या छेदाच्या रेषेि हळभहळभ र्र र् खाली सरकर्ीि 
उदराचे स्नायभ स टे करिाि. मभत्राशय कापला जाऊ नये म्हिभन उदरार्रि, छेदाच्या र्रच्या कडे जर्ळ 
दोन हचमट्यानंी धरिाि र् त्याि एक इंच लाबंीचा छेद घेिाि. नंिर उदरार्रिािील छेद कािरेचा उपयोग 
करून प रा करिाि. (आकृहि ६३). 

 

 
P= उदरस्नायभ आर्रि RM= उदरस्नायभ P= उदरािंरर्षे्टन 
(आकृहि ६३) : उदर मध्य रेषेि उघडले आहे. (अ) उदराच्या स्नायभर्रील आर्रि कापले जाि असिाना. 
(ब) आर्रि हचमट्यानी धरून ठेऊन, उदराच्या स्नायभंची आिंील कडा स टी केली जाि आहे. (क) 
उदरार्रि कापले जाि आहे. 
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P. = उदरािंरर्षे्टन RM = उदरस्नायभ RS = उदरार्रि स्नायभ आर्रि 
(आकृहि ६४) : उदर बंबद करीि असिा. अ) उदरार्रिाला टाकें घालीि असिा, ब) उदराचे स्नायभ 
हशर्िाना, क) उदराच्या स्नायभंचे आर्रि हशर्िाना. 

 
मध्य रेषेि घेिलेला छेद थराथरानंी बंद करिाि. उदरार्रि हे क्रोहमक कॅटगट नं. ० चे अखंड 

टाके घालभन बंद करिाि. दोन्ही स्नायभ एकमेकाजंर्ळ आिभन, िे िसे राहाण्याकहरिा क्रोहमक कॅटगटचे 
खंहडि टाके घालिाि (interrupted sutures) र् उदराच्या स्नायभचें आर्रि क्रोहमक गटॅगट नं. १ चे 
अखंड टाकें  घालभन हशर्िाि. अहधत्र्चा चरबी एकमेकाजर्ळ आिण्याकरिा नं. ० साध्या कॅटगेटचे खंहडि 
टाके घािल्यानंिर त्र्चा हमचेल चापानंी जोडिाि ककर्ा त्र्चेखाली टाके घालभन (subcuticular stich) 
जोडिाि. काही अहधत्र्चा चरबी एकमेकाजंर्ळ आिण्याकहरिा उिे गोधडी टाके (vertical mattress 
sutures) घालिे पसंि करिाि. (आकृहि ६४). 

 
परामध्यम च्िेद (Paramedian Incision) : नािीच्या खाली पि मध्यरेषेच्या बाजभला अधा इचं 

असा उिा छेद घेिाि. हा छेद त्र्चा र् अहधत्र्चा या मधभन उदराच्या स्नायभंच्या आर्रिा पयवन्ि नेिाि. नंिर 
हे आर्रिही छैदाच्या लाबंी एर्ढे कापिाि. उदराच्या स्नायभची आंिील बाजभ उदरसीर्नी पासभन स टी 
करिाि, र् स्नायभ बाहेरच्या बाजभस खेंचिाि. उदरार्रि दृहष्टपथाि आल्यार्र, िोही छेदाच्या लाबंी एर्ढा 
कापिाि 

 
उभ्या छेदापेक्षा हा छेद बंद करिाना फक्ि एक फरक करिाि. खेंचलेल्या उदराच्या स्नायभची 

आंिील बाजभ उदरसीर्नीला खंहडि टाकें  मारून हशर्िाि. 
 
आडवा च्िेद (Transeverse Incision) : जधन िंि पास्स्थच्या र्र साधारिपिे एक इंच, त्र्चा, 

अहधत्र्चा र् उदरस्नायभचे आर्रि आडर् े कापिाि. कापलेल्या आर्रिाची टोंके २ हचमट्यानंी धरून 
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ठेर्िाि, र् त्याच्या खालच्या िागापासभन स्नायभ र्र दोन इंच पयवन्ि र् खाली जधनिंिभपयवन्ि स टे करिाि. 
उदराचे स्नायभ बाजभला खेचभन धरिाि र् खाली जघनिंि पास्स्थपयवन्ि स टे करिाि. उदराचे स्नायभ बाजभला 
घेचभन धरिाि र् उदरार्रि उिे कापिाि (आकृहि ६५). 

 
आडर्ा छेदही थराथरानंी बदं करिाि. उदरार्रि नं. ० क्रोहमक कॅटगटने उिे हशर्िाि. दोन्ही 

बाजभकडील उदराचे स्नायभ एकमेकाजंर्ळ आिभन त्यानंा खंहडि टाकें घालिाि, उदराच्या स्नायभंचे आर्रि 
नं. १ क्राहमक कॅटगटने आडर् े हशर्िाि. अहधत्र्चा साधा नं. ० कॅटगटचे खंहडि टाकें घालभन 
एकमेकाजंर्ळ आििाि. त्याचे त्र्चेची टोकें  एकमेकाजंर्ळ आिण्याकहरिा हमचेलच्या चापाचंा उपयोग 
करिाि ककर्ा त्र्चेखाली टाकें घालभन जोडिाि. 

 

 
आकृणत ६५ : फॅनेस्स्टअल च्छेद : अ) त्र्चा र् स्नायभ आर्रि आडर् ेकापले आहे. ब) उदर स्नायभ बाजभला 
खेंचभन घेिले आहेि. उिी खंहडि रेषा उदरािंरर्षे्टनािील छद दशवहर्िे. 

 
(Subtotal Hysterectomy.) 

 
कारिें (Indications) : (अ) मभलिभि, (ब) उपद्रर्ात्मक. 
(अ) मभलिभि कारिे की ज्याि गिाशयाच्या एकाद्या हर्कृहि करिा गिाशयछेदन केले जािे. 
 
१. गिाशयाच्या शहररािील बह ग हिि िािंर्ाब वदे (multiple fibromyome), २. गिाशय गं्रहथस्नायभ 

ब वदिा ३. हचरकारी गिाशयदाह (हचरकारी रृ्हद्ध), ४. द स्ष्ट्क्रयाजन्य गिाशयरक्िस्त्रार्. 
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ब) उपद्रर्ात्मक कारिे, की ज्याि गिाशयाच्या उपागंाची हर्कृहि असिे. र् त्याचं्या छेदनाच्या 
र्ळेी गिाशयछेदन करिे जरूर पडिे. 

 
१. चाळीस र्षांर्रील हस्त्रयाि बीजकोषाचा द दवम अब वदे. अशा रो्याि गिाशय र् हर्रुद्ध बाजभचे 

उपागं काढभन टाकिे चागंले. कारि त्याम ळे प ढे, द सऱ्या बीजकोषाि द दवम अब वद हनमाि होण्याचा धोका 
टळिो. 

 
२. ज्याि दोन्हींबाजभस हचरकारी बीजर्ाहहनी-बीजकोश गठ ठे असिाि. अशाि हे गठ ठे संपभिवपिे 

काढिा यार्िे (radical removal), त्याच प्रमािे शस्त्रहक्रयेनंिर संसस्क्ि होऊन हर्कृहि (morbidity) होऊ 
नये म्हिभन गिाशय काढभन टाकिे आगत्याचे असिे. 

 
३. कहटस्थ जननमागाच्या यक्ष्माचे (genital tuberculosis) समभळ उच्चाटि करण्याकहरिा 

(radical removal). 
 
शस्त्रणक्रयेच्या पायऱ्या :  
 
उदर हे मध्य रेषेिील ककर्ा आडव्या छेदाने उघडिाि र् कहटस्थ इंहद्रयें िपासली जािाि. 
 
१. रूां द बांधािा वरील भाग बाांधिे (clamping) : गिाशयाबरोबर बीजर्ाहहन्या र् बीजकोश हे ही 

काढभन टाकार्ायाचे आहेि ककर्ा पाठीमागे ठेर्ार्याचे आहेि यार्र हे अर्लंबभन राहील. जर मागे ठेर्ार्याचे 
असेल िर एकमेकापंासभन अध्या इचं अंिरार्र दोन हचमटे लार्िाि. याि बीजर्ाहहनीचे गिाशयाकडील 
टीक, बीजकोशाचा बधं र् बीजकोशाच्या रक्िर्ाहहन्या पकडिाि र् दोन्ही हचमट्यामंध्ये कापिाि. (आकृहि 
६६). 

 
जर बीजर्ाहहनी र् बीजकोशही काढभन टाकार्याचे असिील, त्यार्ळेी दोन हचमटे इन्फहडब्य लो-

पेहसहक बंधाला लार्िाि र् बीजर्ाहहनीच्या रक्िर्ाहहन्या असिारे बधं कापभन टाकिाि. 
 
जर फक्ि बीजर्ाहहनी कापभन, बीजकोश पाठीमागे ठेर्ार्याचा असेल त्या र्ळेी बीजर्ाहहनी योजनी 

बीजकोश बधं स्र्िंत्रपिे हचमट्याि पकडिाि र् कापिाि. 
 
२. रज्ूबांध बाांधिे : एका बाजभकडील रज्जभबधंार्र गिाशयापासभन साधारिे एकइचं अंिरार्र दोन 

हठकािी हचमटे लार्िाि र् त्यामध्ये कापिाि. 
 
र्र साहंगिलेल्या दोन्ही गोष्टी हर्रुद्ध बाजभलाही िशाच करिाि. दोन्ही बाजभकडील िाग 

कापल्याम ळे, रंूदबधंाची र्रची बाजभ उघडी होिे. (आकृहि ६६). 
 
३. उदरावरिािा पुििा प्रालांब कापिें (Incision of Anterior Flep of Peritoneum) : 

उदरार्रिाचे गिाशय-बस्स्ि आर्रि, गिाशयाच्या प ढचे बाजभस, एका बाजभच्या कापलेल्या रज्जभबधंाच्या 
प ढच्या टोकापासभन िो द सऱ्या टोकाबाजभकडील रंूदबधंापयवन्ि कापिाि (आकृहि ६६). 
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आकृणत ६६ : बीजर्ाहहनी, बीजकोश आहि रज्जभबधं कापभन बाधंभन टाकले आहेि. गिाशय-बस्स्ि 
उदरािंरर्षे्टन कापले जाि आहे. 

 
४. गिाशयाचा खालचा िाग र् ग्रीर्ा याचें प ढचे बाजभस असलेली बस्स्ि खालचे बाजभस ढकलिाि. 
 
५. गिाशय प ढचे बाजभस ओढभन धरून त्याच्या पाठीमागील िागार्र असिारा उदरार्रि कापिाि 

र् खालचे बाजभस सारिाि. पाठीमागील उदरार्रि ग्रीर्लेा घट ट हचकटलेला असिो. त्याम ळे िो फाटिार 
नाही याची काळजी घ्यर्ायास पाहहजे. 

 
६. गभाशयाच्या रक्तवाणहन्या बाांधिे : दोन्ही बाजभकडील गिाशयाच्या रक्िर्ाहहन्या र्क्र कोकार 

हचमट्याने (curved kocheris foreeps) पकडिाि. हचमट्याच्या टोकाि गिाशयाची साधारि ¼ इचं 
पाश्ववबाजभ पकडली गेली पाहहजे. कारि त्याम ळे गिाशयाच्या पाश्वव बाजभने जािाऱ्या सर्व रक्िर्ाहहन्या 
पकडल्या जािाि. हचमट्या पासभन अध्या इंचार्र कापिाि. त्याम ळे हचमट्यामधभन रक्िर्ाहहन्या हनसटभन 
जाण्याची िीहि नसिे. (आकृहि ६७). 

 

 
आकृणत ६७ : बस्स्ि खाली ढकललेली आहे. गिाशय धमन्या बाधंभन कापल्या आहेि. 

 
७. गिाशयग्रीर्ाछेदन (Amputation of cervix) : ग्रीर्चेी प ढची बाजभ ग्रीर्ाकषवकाने (Vulcellum) 

पकडभन ग्रीर्ा स्स्थर करिाि. गिाशय र्र खेंचिाि र् गिाशयाच्या बाधंलेल्या रक्िर्ाहहन्याचं्या 
खालीगिाशयाचे छेदन करिाि. एक िर हग्रर्ा सरळ र्ाटोळी कापिाि ककर्ा कीलाकार कापिाि 
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(wedge-shaped incision) र् गिाशय काढभन टाकिाि. र्धं्या हस्त्रयाि ग्रीर्ा सरळ र्ि वळाकार कापिे 
चागंले. कारि अशा हस्त्रयािं ग्रीर्ा लहान असिे र् ग्रीर्चे्या असलेल्या अग्र र् पि बाजभ सहज एकमेकाजंर्ळ 
आिल्या जािाि. बह प्रसर्ा हस्त्रयािं ग्रीर्ा जाड असिे र् अशािं ग्रीर्ा पाचरेसारखी हिरपी कापिे चागंले. 
त्याम ळे पािळ केलेल्या अग्र र् पि बाजभ सहज एकमेकाजंर्ळ आििा येिाि. (आकृहि ६८). 

 

 
आकृणत ६८ : गिाशयग्रीर्ा कापली आहे. 

 
८. ग्रीर्चे्या ब ंधा नं. १ क्रोहमक कॅटगटने बंद करिाि. सर्व रृ्िं (Pedicles) हशर्भन बाधंभन 

टाकिाि. 
 

 
आकृणत ६९ : गिाशयग्रीर्ा खंडीि टाके घालभन बंद केलेली आहे. रंूद बधं अखंहडि टाक्यानंी हशर्भन 
टाकण्याि येि आहे. 

 
९. रंूदबंधाच्या उदरार्रिाच्या कापलेल्या अग्र र् पि कडा अखंड टाक्यानंी एका बाजभकडील 

बीजर्ाहहनी र् बीजकोश याचं्या रृ्न्िा पासभन िो द सऱ्या बाजभकडील रृ्न्िापयवन्ि हशर्भन टाकिाि. (आकृहि 
६९). 

 
सांपूिश गभाशय िेदन 

(Total Hysterectomy.) 
 
कारिे : सर्व बह प्रसर्ा हस्त्रयािं, र्र जी अपभिव गिाशयछेदनाची कारिे साहंगिली आहेि िी. 
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ग्रीर्स्थ िािंर्मासंाब वद र् फार लंबायमान झालेली ककर्ा फार फाटलेली ग्रीर्ा या कहरिा संपभिव 
गिाशयछेदन करिे जरूर असिे. 

 
काही शल्यहचहकत्सक प ढे ग्रीर्ेच्या ब ंध्याि कार्मसनोमा होण्याचा धोका टाळार्ा म्हिभन अप्रसर्ा 

हस्त्रयािंही अपभिव गिाशयछेदना ऐर्जी समभळ गिाशयोछेदन (extirpation of the uterus) पसंि करिाि. 
 

शस्त्रणक्रयेिा अनुक्रम :  
 
गिाशयाच्या रक्िर्ाहहन्या बाधंीपयवन्िची शस्त्रहक्रया अपभिव अिाशयछेदना सारखी असिे. ग्रीर्ा ही 

हिला बाधंलेले परागिाशयग्रीर्ा (Paracervical) र् गिाशय-हत्रक बधं कापभन काढभन टाकिाि ककर्ा 
प ष्ट्कळसा गिाशयग्रीर्चेा िाग काढभन टाकभ न, फक्ि बधं र् योनीचा घ मट हचकटलेले असे पािळ बाह्य 
अर्रि (Thin outer shell) हशल्लक ठेर्िाि. बधं कापभन गिाशयग्रीर्ा काढभन टाकल्यास, काही र्ळेा प ढे 
योनीच्या घ मटाचे पिन (prolapsed of the vaginal vault) होण्याचा संिर् असिो. पि र्र 
साहंगिल्याप्रमािे गिाशयग्रीर्चेा बाहेरचा पािळ िाग ठेऊन ग्रीर्ा काढभन टाकल्यास असे होि नाही. 

 
बाधंण्यापभर्ी गिाशय-हत्रक र् मकेॅन रॉड (Mackenrodt’s) बंधन िाठ करण्याकरिा गिाशय र्रचे 

बाजभसओढभन धरिाि. यो्य रीहिने हचमटे लार्ल्यास याि योनीच्या पाश्व कििीचा थोडा िाग पकडिाि. 
त्याम ळे बधं कापल्याबरोबर, योनीही हिच्या पाश्वव कोनाशी ख ली होिे. जर बंध कापिाना योनी उघडी 
झाली नाही, िर योनीची प ढची किि ग्रीर्चे्या खाली एहलस हचमट्यानी पकडिाि र् योनी उघडी करिाि. 

 
योनी सर्व बाजभनी कापिाि र् कापीि असिाना कापलेल्या कडेचा खालचा िाग एहलस हचमट्यानी 

पकडभन ठेर्िाि, नाहीिर कििी पाठीमागे हफरिाि र् मग गिाशय काढभन टाकल्यार्र त्यानंा पकडिे फार 
कठीि जािे. मभत्रर्ाहकानंा इजा पोहोचभ नये म्हिभन, कापिाना शल्यहचहकत्सकाने शक्य हििके योनीच्या 
कििीला लागभन कापार्.े योनीची पाठीमागील किि कापली असिाना उपग दाला सहज इजा पोहोचण्याचा 
संिर् असिो. कारि गिाशय खेंचभन धरला असिाना, उपग द प ढचे बाजभस ओढला जािो. योनी, नं. १ 
खंहडि क्रोहमक कॅटगटचे अखंड टाके घालभन ककर्ल खंहडि गोधडी टाके घालभन बदं करिाि. योनीच्या 
घभमटाचे पिन होऊ नये म्हिभन गिाशय-हत्रक र् पाश्वव ग्रीर्ा बंध याचें ख ंट योनीच्या पाश्ववकोनाला हशर्भन 
टाकिाि. 

 
जर योनीचा हनम ळिा िाग (cone of the cervix) काढभन टाकार्याचा असेल, िर गिाशय िाठ 

खेंचभन धरिाि र् ग्रीर्चेी प ढची बाजभ अंिर म खाचे (interal os) पािळीि चाकभ ने हिरपी कापिाि. हळभहळभ 
िाशीि प ढची बाजभ हनम ळिी करिाि. पाठीमागील बाजभही याच प्रमािे हनम ळिी करिाि, एकदा प ढची र् 
नंिर पाठीमागची बाजभ िाशीि बाह्य म खासह सबधं ग्रीर्ा काढभन टाकिाि. या हिरप्या झालेल्या कडा, 
अखंड टाके घालभन एकमेकाजंर्ळ आििाि. ग्रीर्चे्या बाहेरच्या पािळ आर्रिाला, पाश्वव ग्रीर्ा र् गिाशय-
हत्रक बधं िसेच हचकटलेले राहािाि र् त्याम ळे योनीच्या घ मटाचे पिन टळिे. 

 
इिर ख ंट हशर्भन टाकिाि र् रंूदबंदाच्या उदरार्रिाच्या कापलेल्या कडा अपभिव गिाशयछेदनाि 

साहंगिल्या प्रमािे अखंड टाके घालभन एकमेकानंा हशर्िाि. 
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र्र्मदम गिाशयच्छेदन प्रकरि ३० मध्ये र्र्मिले आहे. 
 

माांसाबुशद उच्िेदन 
(Myomectomy) 

 
कारिें : प्रजोत्पादनाकरिा गिाशय पाठीमागे ठेर्िे जरूर असिे अशा र्ळेी मासंाब वदउच्छेदन 

शस्त्रहक्रया करिाि. र्धं्या हस्त्रया ककर्ा ज्याना अजभनही म ले व्हार्ी अशी इच्छा असिे, अशािं या शस्त्रहक्रयेचे 
महत्र् असिे. उदर उघडल्यार्र िािंर्मासंाब वद कोठे आहे र् त्याचंी संख्या बघभन अब वदउच्छेदन करार् ेकी 
नाही हे ठरहर्िा येिे शक्य होिे. शल्यहचहकत्सकाने हे लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे की जर गिाशय फार 
खराब झालेला नसेल र् िो कायव करण्यास समथव असेल. िर िो शक्य हििका राखण्याचा प्रयत्न केला 
पाहहजे. 

 
शस्त्रणक्रयेिा अनुक्रम :  

 
१. उदर उघडल्यानंिर, िािंर्मासंाब वदाचे स्थान, आकार र् त्याचंी संख्या पहाण्याकहरिा गिाशय 

नीट िपासार्ा. 
 
२. शस्त्रहक्रया करिाना गिाशयाच्या रक्िर्ाहहन्यापंासभन रक्िस्त्रार् होऊ नये म्हिभन ग्रीर्चे्या बाजभर्र 

बोनी अब वदउच्छेदन हचमटा (Bouney’s myomectomy clamp) लार्िाि. त्याचंी पािी हनसटभ  नयेि 
म्हिभन त्याच्याि रंुदबंधही पकडभन ठेर्ार्ा. बीजकोशाच्या रक्िर्ाहहन्या पासभन रक्िस्त्रार् होऊ नये म्हिभन, 
दोन्हीबाजभस इन्फंहडब्य लो-पेस्ल्व्हक बधंाला चक्राकार हचमटे (ring forcap) लार्िाि. 

 
३. गिाशयाच्या बाह्यिागाि असिारे सनाल अब वद काढभन टाकण्याकहरिा नालाच्या ब ंध्याच्या 

हठकािी गिाशयाच्या कििीि लंबर्ि वलाकार छेद घेिाि 
 
४. गिाशयाच्या शहरराच्या प ढच्या कििीि असिारे िािंर्मासंाब वद काढभन टाकण्याकहरिा 

गिाशयाच्या कििीि अब वदार्र छेद घेिाि र् िो छेद अब वदाचे आर्रिापयि नेिाि. अब वद बाहेर यार्यास 
लागेपयवन्ि आर्रि कापिाि. जर गिाशयाच्या प ढच्या कििीि प ष्ट्कळ अब वदें असिील, िर प्रथम 
गिाशयाच्या प ढच्या कििीि मध्यार्र असिारे अब वद कापभन काढभन टाकिाि. बाजभला असिारी इिर अब वदें 
काढभन टाकण्या कहरिा पहहल्या अब वदाकरिा घेिलेल्या छेदा मधभन प ढे छेद घेऊन (secondary tunneling 
incisions) िी काढभन टाकिाि. 

 
५. गिाशयाच्या प ढच्या कििीि पि खालच्या बाजभला अब वद असेल, िर गिाशयबस्स्ि 

उदरािंरर्षे्टन कापभन र् बस्स्ि खाली ढकलभन काढभन टाकिाि. 
 
६. गिाशयाच्या पाठीमागील कििीि असिारी अब वदे गिाशयाच्या पोकळीमधभन छेद घेऊन काढभन 

टाकिाि. गिाशयाची पोकळी उघडण्याकहरिा गिाशयाच्या प ढच्या कििीि मध्यार्र छेद घेिाि. 
गिाशयाच्या कििीची कापलेल्या कडा एकमेकापंासभन बाजभला ओढिाि, गिाशयाच्या पाठीमागील कििीच्या 
अंिःत्र्चेि छेद घेऊन िो अब वदापयवन्ि खोल नेिाि. नंिर अब वद काढभन टाकिाि. ही गिाशयाच्या 
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पाठीमागील कििीि असिारे अब वद त्याच्या पोकळीिभन काढार्याची पद्धि, ही सरळ पाठीमागील कििीि 
पृष्ठिागार्र हनमाि होिाऱ्या व्रिामधभन पाझरिाऱ्या द्रर्ाम ळे त्याला आंिडी हचकटली जाण्याचा धोका 
असिो. 

 
७. रंूद बधंाि असिारे िािंर्मासंाब वद काढभन टाकण्याकहरिा, रंूदबंधाच्या प ढच्या पदराि छेद 

घेिाि. मभत्रर्ाहक हा आंिील बाजभने खाली उिरिो र् िो अब वदाच्या खालच्या बाजभस असिो, त्याम ळे अब वद 
काढभन टाकिाना त्याला इजा होिार नाही याची काळजी घ्यार्यास पाहहजे. 

 
८. गभाशयग्रीवेतील ताांतवमाांसाबुशद : ग्रीर्चे्या प ढच्या कििीि असिारे अब वद काढभन 

टाकण्याकहरिा गिाशय-बस्स्ि कप्याच्या उदरािंरर्षे्टनाि एका रज्जभ बंधापासभन द सऱ्या रज्जभबधंापयवन्ि छेद 
घेिाि. अब वदाच्या पृष्टिागापासभन, बस्स्िसह उदरािंरर्षे्टन काळजी पभर्वक स टा करिाि. अब वदार्रील 
आर्रिाि छेद घेऊन, अब वद काढभन टाकिाि र् पोकळी बंद करिाि. कापलेला गिाशय-बस्स्ि कप्याचा 
उदरािंरर्से्टन गिाशयाच्या प ढच्या बाजभस हशर्िाि त्याम ळे व्रि उदरािंरर्षे्टनाच्या बाहेरच्या बाजभस 
राहािो. 

 
गिाशयग्रीर्चे्या पाठीमागचे बाजभस असिारे अब वद काढभन टाकाण्याकहरिा ड्लस कप्याच्या 

उदरािंर्षे्टनािं आडर्ा छेद घेिाि. जर अब वद फार मोठे असेल,िर ड्लस कप्पा पभिवपिे नाहहसा होिो. 
अशार्ळेी उदरािंरर्षे्टनाचे आर्रि कहटकडे पयवन्िही र्र चढिे. अब वदाच्या पृष्ठिागापासभन र्क्रस्थभलातं्र र् 
उदरािंरर्षे्टन काळजीपभर्वक स टे करिाि. नंिर अब वदाचे आर्रि छेदिाि,र् अब वद काढभन टाकाल्यार्र िी 
पोकळी बंद करिाि. कापलेले उदरािंरर्षे्टन गिाशयाच्या पाठीमागील कििीला हशर्िाि र् याम ळे व्रि 
उदरािंरर्षे्टनबाहेर राहािो. 

 
गिाशय ग्रीर्िे मध्यार्र असिारे अब वद सरळ काढिे मोठे कठीि असिे गिाशय अब वद लागेपयवन्ि 

मध्यार्र हर्िागिाि. त्याच्या आर्रिाि छेद घेिाि र् अब वद काढभन टाकभ न, पोकळी बंद करिाि. 
गिाशयािील छेद थराथराने बंद करिाि. 

 
९. वृणद्धिे समूळ णनष्ट्कासन (Enucleation of Growth) : आर्रिाच्या कापलेल्या कडा एहलस 

कचमट्यानंी पकडिाि र् अब वदाचा आर्रिाला हचकटलेला िाग र्क्र कािरीने, चाकभ ने ककर्ा हचरफाड 
करिाऱ्या बोथट हात्याराने स टा करून अब वद काढभन टाकिाि. पोगळीि रक्ि पाझसरि असिे. िी पोकळी 
िपासभन पाझरिाऱ्या रक्िर्ाहहन्या पकडभन बाधंभन टाकिाि. अब वदाचे गिाशयाच्या पोकळीशी असिारे नािे 
पहािाि. अब वद काढभन टाकिाना गिाशयाची पोकळी उघडली असेल ककर्ा नसेल. (आकृहि ७०). 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आकृहि ७० : बोनी मासंाब वदच्छेन हचमटा स्र्स्थानी आहे मासंाब वद उघडे करण्याकरिा गिाशय किि र् संप ट याि छेद 
घेिलेला आहे 

  
आकृणत ७१ : पोकळी बंद करण्याकरिा घािलेले खोल 

टाकें. 
आकृणत ७२ : पोकळी बंद करण्याकरिा पृष्ठिागार्र 

घालिलेले खोल टाकें. 
 
१०. पोकळी णशविे : (Suturing of cavity) : पोकळी खालपासभन खंडीि कॅटगट टाकें घालभन 

हळभहळभ बंद करीि आििाि. खोल असिारी पोकळी बदं करण्याकरिा प ष्ट्कळ रागंाि टाकें घालार्यास 
पाहहजेि. जर गिाशयाची पोकळी उखडली असेल, िर प्रथम िी बंद करण्याकहरिा नं. ० क्रोहमक कॅटगट 
टाकं्याचंी पहहली रागं घालिाि. गोधडी ककर्ा अखंड टाकें घालभ  नये. नाहीिर त्याम ळे ऊिकाच्या 
रक्िाच्या प रर्ठ्याला अडथळा होिो. त्याच प्रमािे टाकेंही फार घट ट बाधंभ नयेि. कारि िो टाका सडभन 
पडभन त्या हठकािी रक्िस्त्रार् होण्याची िीहि असिे. ज्यार्ळेी म ख्य छेदापासभन बाजभची अब वदे काढभन 
टाकण्याकहरिा द सरे छेद घेिाि त्या र्ळेी िे छेद प्रथम बंद करिाि र् नंिर मग म ख्य छेदाची पोकळी बंद 
करिाि. (आकृहि ७१, ७२). 

 
११. शस्त्रहक्रयेिील शरे्टची पायरी म्हिजे गिाशय प रोनमनािं ठेर्िे (forward position). या 

कहरिा रज्जभबधंाला र्ढेा घालिाि–रज्जभबंध र्लीकरि (placating the round ligaments) ककर्ा बदल 



 

 

अनुक्रमणिका 

केलेल्या हगहलअम पद्धिीचा उपयोग करिाि. गिाशयाच्या प ढच्या कििीि असिाऱ्या व्रिाशी आंिड्याचंी 
संसस्क्ि होऊ नये म्हिभन हे करिे जरूरीचे असिे 

 
गभांशयिे अग्रणनलांबन 

(Ventralsuspension of the uterus.) 
 
कारिे :  
 
१. जर पश् चाद्वर्मिि गिाशय (retroverted uterus) पाठीमागील इंहद्रयाचं्या उदरािंर्षे्टनाला 

हचकटलेला असेल, िर प्रथम संसस्क्ि सोडर्िाि र् शस्त्र-हक्रयेनंिर गिाशयाची पाठीमागील किि 
पाठीमागील इहंद्रयानंा हचकटभ  नये म्हिभन गिाशय उदराला टागंिा बाधिे चागंले. 

 
२. ज्याि कंदरद खी ककर्ा द ःखािवर् असभन अस्स्थर गिाशय आहे अशा काही र्चेक रो्यािं. ही 

लक्षिें, इिरही कारिामं ळे होि असल्याम ळे गिाशयाचे पिाद्वििंन हेच याचे कारि आहे ककर्ा काय हे 
ठरहर्ण्या करिा हािाने गिाशय मभळ पदार्र आिभन िो िसा राहाण्याकहरिा यो्य बागंडीचा उपयोग 
करार्ा. जर याम ळे लक्षिे नाहहशी झाली, िर गिाशय उदराला टागंिे यो्य होय. जर ड्लस कप्याि 
बीजकोशाच्या पिनासह गिाशयाचे पिद्विवन असेल र् याम ळे द ःसंिोग असेल, िर गिाशय उदराला 
टागंला पाहहजे. 

 
३. काही र्धं्या हस्त्रयािं गिाशय उदराला टागंण्यापभर्ी प्रथम पिीला िपासार्यास पाहहजे, 

त्याचप्रमािे त्याचे र्ीयवही िपासार्यास पाहहजे. जर गिाशय फार अपभिव र्ाढीचा असेल ककर्ा 
संिोगानंिरच्या परीक्षिाि ग्रीर्ा मागाि श क्रािभ हदसभन आले, िर गिाशय उदराला टागंार्या नको. 

 
४. अब वद छेदनानंिर गिाशयाची कहटस्थ इंहद्रयाशंी ससंस्क्ि होऊ नये म्हिभन गिाशय प ढच्या 

बाजभस टागंिािा. 
 
गिाशय उदरकििीला टागंण्याच्या प ष्ट्कळ पद्धिी आहेि, पि प ढे हदलेल्या चार पद्धिी 

सर्वसाधारिपिे आमलाि आििाि. त्याचे र्िवन खाली हदले आहे. 
 

फेरबदल केलेली णगणलयमिी शस्त्रणक्रया 
(Modified Guilliam’s operation.) 

 
पायऱ्या :  
 
१. उदर आडर्ा ककर्ा उिा छेद घेऊन उघडिाि. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आकृणत ७३ : रज्ज बंधानंा पाश घालिे. 

 
२. दोन्हीं बाजभकडील रज्जभबधं गिाशयापासभन एक इचंार्र पकडिाि, त्याच्या खालभ  रेशमी धागा 

घालिाि र् िो हचमट्याने र्र ओढभन धरिाि, त्याम ळे त्याहठकािी रज्जभबधंाला पाश पडिो. (आकृहि ७३). 
 
३. उदराच्या स्नायभच्या प ढच्या िागापासभन त्याचे आर्रि त्याच्या पाश्वव कडेपयिंि स टे करिाि. 

बोनी रज्जभबधं हचमटा, उदराच्या स्नायभ र् त्याचे आर्रि यामधभन अभ्यंिर उदर र्ल्याच्या (internel 
abdominal ring) हदशलेा घ सर्िाि र् िो रज्जभबंध ज्या हठकािी उदरपोकळीच्या बाहेर जािो, िेथपयिंि 
नेिाि आंि घ सल्यानंिर, रंूदबंधाच्या दोन पदराि जरा खालभन पि त्याला समान्िर असा प ढे घ सर्िाि. 
जेव्हा हचमट्याचे टोक गिाशयापासभन एक इंचार्र येिे, त्यार्ळेी त्याचे टोक रंूदबधंाच्या प ढच्या पदराकडे 
र्ळर्िाि र् त्याच्या टोंकार्र रंूद बधंाि छेद घेिाि हचमट्याचे टोंक उदरािंरर्षे्टनाच्या पोकळीि 
घ सर्िाि, र् रज्जभबंधाचे िोंर्िी असलेला रेशमी धागा त्याने पकडिाि र् हचमटा परि मागे खेचभन घेिाि. 
द सऱ्या बाजभस याच प्रकारे करिाि (आकृहि ७४).  

 

 
आकृणत ७४ : रज्जभबधं उदरकििीि आिले जाि आहेि. P. उदरािंरर्षे्टन, RL. रज्जभबंध, RM. समोदरी 

स्नाय, R.S. समोदरी स्नायर्रील आर्रि. 
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४. रज्जभबंध हा उदरस्नायभच्या आर्रिाच्या आिंील बाजभस अगदी बारीक रेहशमाच्या दोन टाक्यानी 
हशर्भन टाकिाि. जर क्रोहमक कॅटगट र्ापरार्याचा असेल, िर रज्जभबंध र् उदरस्नायभचे आर्रि थोडे 
खरर्डार्यास (scarification) पाहहजेि. जर रज्जभबंध फार हढले असिील, िर हे दोन्ही बधं उदराच्या 
स्नायभर्रून एकमेकानंा हशर्िे शक्य होिे. 

 
णगणलयम पद्धत 

(Gilliam’s Method.) 
 
पायऱ्या :  
 
१. कषवि बंध (traction ligature) हे र्र साहंगिल्या प्रमािे घालिाि. 
 
२. रंूदबधं हचमटा, र्र साहंगल्या प्रमािे र्ाकड्या मागाने आभ्यंिर र्कं्षि र्लयािभन (internal 

inguinal ring) न घालिा सरळ उदराचे स्नायभ र् उदरािंरर्षे्टनािभन घालिाि. कषवि बंध हचमट्यामधभन 
पकडभन, उदराच्या स्नायभमधभन बाहेर खेचिाि र् रंूदबंध र्र साहंगिल्या प्रमािे उदराच्या स्नायभच्या 
आर्रिाला बाधंभन टाकिाि. 

 
बाल्वडे वेस्टर शस्त्रणक्रया 

(Baldy Wehste operation.) 
 

 
आकृणत ७५ : रज्जभबधं गिाशयाच्या पाठीमागच्या बाजभस आिण्याकरिा त्याला हचमटा लार्ला आहे. 

 
पायऱ्या :  
 
१. बीजर्ाहहनी र् गिाशय-बीजकोश बधं बाजभला केल्यार्र, रंूदबंधािभन पाठीमागभन प ढे असा 

हचमटा घालिाि. (आकृहि ७५). 
 
२. नंिर हचमट्याि रज्जभबंध पकडभन, रंूदबधंािभन ओढभन काढिाि. द सऱ्या बाजभस याच प्रमािे 

करिाि. 
 
३. नंिर िे बंध गिाशयाच्या पाठीमागील कििीला हशर्िाि (आकृहि ७६:) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आकृणत ७६. रज्जभबंध गिाशयाच्या पाठीमागील कििीला हशर्ले आहेि. 

 
गभाशयािे अग्रस्स्थरीकरि 

(Ventrifixation of uterus.) 
 
कारिें : क्वहचि एकाद्या रो्यािं अधःपिनाकरिा योनीिभन केलेल्या प्लॅस्स्टक शस्त्रहक्रयाबरोबर 

गिाशय उदराला हशर्भन टाकिाि. या शस्त्रहक्रयेनंिर प ढे गिवधारिेला फार त्रास होि असल्याम ळे हल्ली ही 
शस्त्रहक्रया क्वहचि केली जािे. 

 
पायऱ्या :  
 
१. उदर, नािीच्या खाली सरळ मध्यरेषेि उिा छेद घेऊन उघडिाि. 
 
२. गिाशय, उदरार्र घेिलेल्या छेदाकडे प ढच्या बाजभस ओढभन धरिाि र् पहहला रेशमाचा टाका 

घालिाि. छेदाच्या खालच्या कोनाशी िो टाका उदरार्रिाि हशरिो, िेथभन गिाशयार्रून ज्या हठकािी 
उदरार्रि र्र र्ळिे, त्या हठकािी गिाशयाच्या प ढच्या िागाि हशरून प ढे द सऱ्या बाजभकडील 
उदारार्रिाि हशरल्यानंिर बाधंभन टाकिाि. 

 
३. नंिरचे िीन रेशमाचे टाके प ढील प्रमािे घालिाि. प्रथम घाललेल्या टाक्याच्या अधा इंच र्र 

पहहला टाकंा घालिाि. नंिर िो उदरस्नायभच्या आर्रिाच्या कडेपासभन अध्याइचंार्र आर्रिाि हशरिो र् 
त्याचर्ळेी त्याि कापलेल्या उदरार्रिाची कडही आडकिे. नंिर िो टाका गिाशयाच्या प ढच्या कििीिभन 
प ढे हर्रुद्धबाजभस अशाच प्रकारे जािो. नंिरचे दोन्हीं टाकें अशाच प्रकारे पि एकमेकापंासभन 1/3 इंच 
अंिरार्र घालिाि. अगदी र्रचा टाकंा हा रज्जभबंध गिाशयाला ज्या हठकािी जोडलेला असिो त्या 
पािळीि घालिाि. हे दोनही टाकें हचमट्यानी िाठ धरून ठेर्िाि, पि आिाच बाधंीि नाही. (आकृहि 
७७). 

 

 
आकृणत ७७ : स्र्स्थानी असिारे अग्रस्स्थरीकरिे टाकें. 
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४. उदराच्या छेदाच्या हठकािचा उदरािंरर्षे्टि र् उदराच्या स्नायभचे आर्रि थराथरानंी बंद 
करिाि. 

 
५. आंिा हचमट्याि धरून ठेर्लेले टाकें बाधंभन टाकिाि. 
 

स्व्ददल गभाशयािे एकीकरि 
(Unification of a Bicornuate Uterus.) 

 
ज्या हद्वदल गिाशयाि कोििेही लक्षि हदसभन येि नाही, त्यार्र शस्त्रहक्रयेची जरूर नसिे. 
 
कारिें :  
 
१. प नःप नः गिवपािाकरिा. र्ारंर्ार होिाऱ्या गिवपािाकरिा इिर कोििीही कारिे नाहीि असे 

हसद्ध झाले िर. 
२. रजोदशवनापासभन असिारे िीव्र द ःखािवर्. 
३. एका दलािील रक्िसंचय. 
 
स्रॅसमन शस्त्रणक्रया : (Strassjamnn operation) : आकृहि ७८ आकृहि ७९ : आकृहि ८०). 
हद्वकाहयक गिाशयाि एका श्रृंगापासभन द सऱ्या श्रृंगापयिंि गिाशयाच्या ब ध्नार्रून छेद घेिाि. 

(आकृहि ७८). गिाशयाचा कोििाही िाग कापभन टाकीि नाहीि. छेद घेिलेली श्र वगे अशा रीिीने जोडिाि 
की टाक्याचंी अंहिम रेषा ही गिाशयाच्या मध्यार्र अग्रपि अशी असेल. (आकृहि ७९). 

 

 
आकृणत ७८ 

 
आकृणत ७९ 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आकृणत ८० 

 
स्रसॅमनिी सुधारीत शस्त्रणक्रया : (Modified strassmann operation) 
 
१. गिाशयाच्या दोन्ही अध्या दलाचं्या आिंील कििीर्रून अन दैध्य छेद घेिाि. छेद अग्र 

त्याचप्रमािे पि कििी मधभनही जािो. त्याम ळे पडदा र् गिाशय कििी दोन्हीही कापली जािाि. 
 
२. नंिर हे दोन्ही अधेिाग एकमेकानंा िीन स्िराि जोडिाि. 
 
अ) प्रथम दोन्ही िागािंील गिाशयान्िःस्िर नं. ० क्रोहमक कॅटगटच्या अखंड टाकं्यानंी एकमेकानंा 

जोडिाि, आहि त्याम ळे एक गिाशय ग हा हनमाि होिे. 
 
ब) द सरा स्िर नं. १ क्रोहमक कॅटगटचा घालिाि. याचे खंहडि टाकें घालन गिाशयस्नायभचें 

हनत्तल िाग एकमेकानंा जोडिाि. (आकृहि ७९, ८०). 
 
क) हिसरा स्िर हा नं. ० क्रोहमक कॅटगटच्या खंहडि टाकं्याचंा घालिाि र् त्याने गिाशयस्नायभंचा 

उत्तल िाग र् सीरसी आर्रि एकमेकानंा जोडिाि. 
 

बीजवाणहनीवरील शस्त्रणक्रया 
(Operations on Fallopian Tubes.) 

 
बीजवाणहनी उच्िेदन व बीजवाणहनी बीजकोश उच्िेदन 
(Salpingectomy and Salpingo-oophorectomy.) 

 
कारिे :  
 
१. सद्रर् बीजर्ाहहनी (hydrosalpinx) र् बीजर्ाहहनी हर्द्रहध (pyosalpinx). 
 
२. यक्ष्मज बीजर्ाहहनीशोफ. 
 
३. क हक्षगिव, अस्थाहनक सगिविा. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

४. बीजर्ाहहनीस्थ गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा. 
 
५. र्ध्यीकरिाकरिा (for sterilization). 
 
पायऱ्या :  
 
१. ज्यार्ळेी र्पा हा बीजर्ाहहन्यानंा हचकटलेला असिो, त्यार्ळेी िो पकडभन र् कापभन सहज स टा 

करिा येिो. र्क्रस्थभलातं्र र् लघ्र्ातं्र याचंी ससंक्िीि फार काळजीपभर्वक स टी करार्यास पाहहजे. ज्या 
हठकािी सामान्यपिे संसस्क्ि होिे िे स्थान म्हिजे गिाशय र् रंूदबधं याचंी पाठीमागील बाजभ, र् याच 
हठकािी बीजर्ाहहनी-बीजकोश गठे्ठ याचंी ससंस्क्ि होिे. ही संसस्क्ि कापभन स टी करिाि ककर्ा बोटें र् 
गॉझ याचंा दाब देऊन स टी करिाि. सर्व हठकािची ससंस्क्ि स टी केल्याहशर्ाय शस्त्रहक्रयेला हाि घालिा 
येि नाही. दोन्ही बाजभकडील स ट्या केलेल्या बीजर्ाहहन्या र् बीजकोश हे उदरार्र घेिलेल्या छेदाचे 
हठकािी आिभन िपासिाि. फार खराब झालेल्या बीजर्ाहहन्या र् बीजकोश कापभन टाकार्यास पाहहजेि. 
पि शक्य िर बीजकोशाचा थोडा िरी िाग हशल्लक ठेर्ण्याची कोशीश करार्ी. 

 
जी र्क्र स्त्रभलातं्र र् लहान आंिड्याची र्लयें हचकटलेली असिाि िी फार काळजीपभर्वक 

िपासिाि. कारि त्यार्रील उदरार्रिाचे आर्रि र् स्नायभंच्या आर्रिाचा काही िाग प ष्ट्कळ र्ळेा उघडा 
पडिो, र् त्याम ळे त्याची डागड जी करिे जरूरीचे असिे. याकरिा नं. ०० क्रोहमक कॅटगट र्ापरिाि. जर 
याकडे द लवक्ष केले, िर शस्त्रहक्रयेनंिर मलिगंदर (faecal fistulla) होण्याचा संिर् असिो. 

 
२. जर फक्ि बीजर्ाहहन्या उच्छेदभन करार्याचे असेल, िर बीजर्ाहहनीच्या दोन्ही टोकानंा एहलस 

हचमटे लार्िाि. हे दोन्ही हचमटे र्र ओढभन धरल्यास बीजर्ाहहनी योजनी (mesosalpinx) स्पष्ट होिे. या 
बीजर्ाहहनी योजनीला बीजर्ाहहनीच्या टोकाकडभन रृ्न्ि संधर (pedicle clamp) लार्िाि र् ही योजनी, 
बीजर्ाहहनी र् हचमटा याि छेदिाि. उरलेला योजनी िाग पकडण्याकहरिा योजनीला द सरा हचमटा 
लार्िाि. ज्या हठकािी बीजर्ाहहनी गिाशयाि हशरिे त्या हठकािी लंबर्ि वलाकार छेद घेऊन बीजर्ाहहनी 
कापभन टाकिाि. (आकृहि ८१, ८२). 

 

 
आकृणत ८१ : बीजर्ाहहनीयोजनीर्र लार्लेला पहहला हचमटा. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आकृणत ८२ : संपभिव बीजर्ाहहनीयोजनीला हचमटा लार्ला आहे. 

 
३. बीजर्ाहहनी काढभन टाकल्यार्र हचमटे लार्लेला िाग हशर्भन टाकिाि. 
 
४. गिाशयार्र लंबर्ि वलाकार घेिलेला छेद, खंहडि टाकें घालभन हशर्भन टाकिाि. (आकृहि ८३)  
 

 
आकृणत ८३ : बीजर्ाहहनी कापभन टाकली आहे. गिाशय श्रृंगाच्या कापलेल्या लंबगोलाकार छेदार्रील 

टाकें. 
 
५. कापलेल्या िागी आंिड्याचंी संसस्क्ि होऊ नये म्हिभन त्या िागार्र उदरार्रिाचे आर्रि 

घालिाि ककर्ा िो िाग झाकला जार्ा म्हिभन त्यार्र रज्जभ बधं आििाि. 
 
जर संसस्क्ि स टी केसयानंिर असे हदसभन आले की बीजकोश राखिा येिे शक्य नाही, िर 

बीजर्ाहहनी-बीजकोश उच्छेदन (salpingo-oophorectomy) करिाि. बीजर्ाहहनीच्या पाश्वविागाबरोबर 
इन्फहडब्य लो-कहट बधंाला हचमटा लार्िाि. आिील टोकाकडे बीजर्ाहहनीचे आिंील टोक, र् 
बीजर्ाहहनीच्या झालरीच्या आंिील िागासह बीजकोश बंधाला हचमटा लार्िाि. 

 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

बीजावणहनी णिद्रीकरि 
(Salpingostomy) 

 
कारिें : ज्याि पभर्ी बीजर्ाहहनीशोफ झालेला आहे अशा र्धं्या हस्त्रयािं बंद झालेली बीजर्ाहहनी 

ख ली करण्याकरिा ही शस्त्रहक्रया करिाि. जर बीजर्ाहहनीचे बाह्य टोक ककर्ा त्याच्या जर्ळचा काही 
थोडा िाग बंद झाला असल्यासच फक्ि ही शस्त्रहक्रया करार्ी. बीजर्ाहहनीि आयोडाइज्ड िेल घालभन क्ष-
हकरिानंी कोठे अडथळा आहे (hysterosalpingography) िे पहािा येिे. पि िरीही शस्त्रहक्रयेच्या र्ळेी 
बीजर्ाहहन्या पाहभनच याचा हनिवय घ्यार्यास पाहहजे. 

 
या शस्त्रहक्रयेचे पहरिाम हििके उत्साहर्धवक नाहीि. प ष्ट्कळशा रो्यािं शस्त्रहक्रयेनंिर थोड्याच 

आठर्ड्याि बीजर्ाहहनीची पोकळी परि बंद होिे. पि अहलकडे पॉहलएथीहलन नहलकेचा र्ापर करीि 
असल्याम ळे बीजर्ाहहनी परि बंद न होिा ख ली राहण्याचा संिर् ज्यास्ि प्रमािाि र्ाढलेला आहे. जरी 
शल्य हर्शारद बीजर्ाहहनी ख ली करू शकला, िरी गिाधारिा होिेच असे नाही. कारि बीजर्ाहहनीच्या 
अंिःत्र्चेि र् स्नायभंच्या आर्रिाि बीजर्ाहहनीशोफा म ळे झालेले हर्कृहिकारक फरक (pathological 
changes) 

 
ही शस्त्रहक्रया दोन प्रकारे करिा येिे. ज्यार्ळेी बीजर्ाहहनीचे झल्लरी टोक (fimbrial end) ख ले 

असिे, पि पहरबीजर्ाहहनीशोफाम ळे (perisalpingitis) सिोर्िी संसस्क्ि झाल्याम ळे बंद झाले असल्यास 
“सीमान्ि बीजर्ाहहनी हछद्रीकरि स्टॉमी” (terminal salpingostomy) शस्त्रहक्रया करिाि. जर झल्लरी 
टोक बंद असेल र् म दगराच्या आकाराचे (club-shape)  असेल, िर “पाश्वव बीजर्ाहहनी हछद्रीकरि” 
(lateral salpingostomy) शस्त्रहक्रया करिाि. पाश्वव पद्धिी पेक्षा सीमान्ि पद्धिीि यश हमळण्याचा ज्यास्ि 
संिर् असिो. 

 
सीमान्त बीजवाणहनी णिद्रीकरि 
(Terminal Salpingostomy.) 

 
पायऱ्या : 
 
१. झल्लरी टोका िोर्िालची संसस्क्ि सोडर्ल्यार्र बीजर्ाहहनी बाहेर आिभन िपासिाि. 

एकमेकानंा हचकटलेल्या झल्लरी हळभहळभ स ट्या करिाि. बीज र्ाहहनीची पोकळी ख ली आहे हे 
पहाण्याकहरिा क्षिाशोधनी (probe) घालभन पाहािाि, ककर्ा हर्ा र्ा सलाईनचे स हचका िरि (injection) 
करून पहािाि. 

 
२. झल्लरीि टोकाचे हठकािी असिारे रंध्र मोठे करण्याकहरिा िे दोन्ही बाजभस अधा अधा इंच 

कािरेने कापिाि. 
 
३. कापल्याम ळे हनमाि झालेल्या पाळ्या (flaps) बाहेरच्या बाजभस द मडिाि र् बीजर्ाहहनीच्या 

बाहेरच्या कििीला अहिबाहरक क्रोहमक कॅटगटच्या प ष्ट्कळ टाक्यानंी हशर्भन टाकिाि. (आकृहि ८४). 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आकृणत ८४ : सीमन्ि बीजर्ाहहनी हछद्रीकरिािील झल्लरी टोकाचे बहहर्िवन करिारे टाके. 
 
४. या नव्या झल्लरीि टोकामधभन बीजर्ाहहनीिभन गिाशयाि अहिबारीक पॉहलएहथहलन नहलका 

घालिाि. सहाय्यक ग्रीर्ामागािभन गिाशयाि हचमटा घालभन त्याने पॉहलएहथहलन नहलकेचे टोक पकडभन, 
योनीि ओढिो. ही पॉहलएहथहलन नहलका टाका घालभन ग्रीर्लेा हशर्िाि र् िी िशी ३ िे ४ आठर्डे 
ठेर्िाि. 

 
गिाशय र् त्याची उपागें याचंी ससंस्क्ि होऊ नये म्हिभन गिाशय उदराच्या कििीला टागंिाि 

(Ventral suspension). 
 

पािश बीजवाणहनी णिणद्रकरि 
(Lateral Salpingostomy.) 

 
कारिे :  
 
१. सिोर्िालच्या संसस्क्िपासभन बीजर्ाहहनी मोकळी करिाि बीजर्ाहहनीची बाहेरची मोकळी 

बाजभ दोन एहलस संदंशाने धरिाि; एक संदंश म दगराच्या आकाराच्या टोकाला लार्िाि र् द सरा त्या 
पासभन १ 1/2 इंचार्र लार्िाि. या दोन संदंशािं बीजर्ाहहनीची किि कापिाि. बीजर्ाहहनीच्या 
पोकळीपयिंि आल्यार्र, पोकळी ख ली आहे ककर्ा नाही हे पहाण्याकहरिा त्यािभन सळी घालिाि ककर्ा हर्ा 
िरिाि. 

 
२. बीजर्ाहहनीच्या कििीच्या कापलेल्या कडा उलट्या करिाि र् बीजर्ाहहनीची अंिःत्र्चा, 

उदरार्रिाला, नंबर ० क्रोहमक कॅटगटचे खंहडि ककर्ा अखंड टाके घालभन हशर्भन टाकिाि. या प्रकाराने 
हशर्ण्याम ळे कापलेल्या कडापंासभन रक्िग पाझरि नाही, र् अंिःत्र्चा उलटी केली गेल्याम ळे ससंस्क्ि 
होऊ हदली जाि नाही. 

 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

बीजवाणहनी दुरूस्स्त (णशरोडकराांिी पद्धत) 
(Tuboplasty Shirodkar’s Technique.) 

 
पायऱ्या :  
 
१. टेनॅक्य लम संदंशाने गिाशय घट्ट धरून ठेर्िाि, गिाशयाच्या दोन्ही कोपऱ्यार्र स्नायभमधभन नं. 

०० क्रोहमक कॅटगटचे दोन टाके घालिाि. त्या प्रत्येक टाक्याचे एक टोक लाबं ठेर्िाि. या टाक्याम ळे 
गिाशयाच्या घ मटार्रून जािाऱ्या संगहमि रक्िर्ाहहनीर्र (anastomotic blood vessels) हनयंत्रि 
ठेर्ले जािे. (आकृहि ८५ अ). 

 
२. बीजर्ाहहनीच्या बाह्यम खािभन अडथळा होईपयिंि क्षिाशोधनी (director probe) आिं 

घालिाि. (आकृहि ८५ ब). र् या हठकािी बीजर्ाहहनी कापिाि. 
 

 
आकृणत ८५ 

 
३. बीजर्ाहहनीच्या कापलेल्या टोकाच्या खालच्या बाजभस हिच्या नं. ०० क्रोहमक कॅटगटचा टाका 

घालिाि. या टाक्याचे एक टोक लाबं ठेर्िाि. याचेम ळे बीजर्ाहहनीची योजनी िाठ केली जािे. (आकृहि 
८६अ) . बीजर्ाहहनीचे हे कापलेले टोक माशाच्या िोंडा सारखे कापिाि. या कापलेल्या टोकाच्या र्रच्या 
पाळीला नं. ०० क्रोहमक कॅटगटचा टाका घालिाि. त्याचे एक टोक लाबं ठेर्िाि. (आकृहि ८६ ब). 

 

 
आकृणत ८६, 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

४. बीजर्ाहहनीचा बंद झालेला िाग (blocked portion) र् त्याच बरोबर गिाशयाचे श्रृन्ग कापभन 
टाकिाि. गिाशय धमनीची उध्र्वशाखा बाधंण्याकहरिा गिाशयाच्या कोपऱ्याच्या खालच्या बाजभस नं. ०० 
क्रोहमक कॅटगटचा एक टाका घालिाि र् त्याचेही एक टोक लाबं ठेर्िाि. नंिर (आकृहि ८७क). 
हछद्रर्धवकाने (reasner) या श्रृन्गाि हर्र्र पाडिाि. (आकृहि ८७अ). जर दोन्ही बाजभस बीजर्ाहहनी 
द रुस्िी करार्याची असेल, िर याच प्रकारे द सऱ्या बाजभस करिाि. 

 

 
आकृणत ८७, 

 
५. पन्हळीय क्ि पॉहलएहथलीननहलका मागवदशवक गिाशयाला दोन्ही बाजभला पाडलेल्या हछद्रामंधभन 

इकडभन हिकडे घालिाि (आकृहि ८८अ). पॉहलएहथलीन नहलका मागवदशवक काढभन घेिल्यार्र कृहत्रम-
अंग लभप गिाशयाला पाडलेल्या एका हछद्रामधभन गिाशयाि ढकलिाि (आकृहि ८८ क). 

 

 
आकृणत ८८, 

 
६. पॉहलएहथलीन कृहत्रम-अंगाचे उजर् ेटोक क्षिाशोधनीच्या पन्हळीमधभन आरोपिाकरिा ियार 

केलेल्या उजव्या बीजर्ाहहनीमधभन घालिाि. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आकृणत ८९, 

 
७. बीजर्ाहहनीच्या कापलेल्या टोकार्र घािलेले दोन्ही टाके गिाशयाच्या पाडलेल्या हछद्रामधभन 

आरोपिाकरिा र्ापरण्याि येिाऱ्या स यानंी बाहेर काढभन घेिाि. (आकृहि ८९) . 
 
८. र्क्र मशक संदंशाने (mosquito forceps) र्रची पाळी धरून, बीजर्ाहहनीचे कापलेले टोक 

गिाशयाच्या पोकळीि ढकलिाि. र्रचा टाका हा गिाशयाच्या श्रनृ्गाच्या र्रच्या बाजभस मारलेल्या 
टाक्याला बाधंिाि र् खालचा टाका, गिाशयाच्या श्रृन्गाच्या खालच्या बाजभस मारलेल्या टाक्याला 
बाधंिाि. 

 
९. बीजर्ाहहनीर्रील उदरार्रि गिाशयाच्या श्रृन्गाचे हठकािी पाडलेल्या हछद्रासिोर्िाली 

हशर्िाि र् हशर्ण्याकरिा नं. ०० क्रोहमक कॅटगटचा उपयोग करिाि. पॉहलएहथलीन कृहत्रम-अंगाची 
र्ाजर्ीपेक्षा ज्यास्ि असलेली लाबंी दोन्ही बीजर्ाहहनींच्या बाह्य टोकापासभन एक इंच अंिरार्र कापभन 
टाकिाि. शरे्टी गिाशयाच्या घ मटार्रील हछदे्र हशर्भन टाकिाि. 

 
शस्त्रहक्रये शरे्टी आरोहपि केलेल्या बीजर्ाहहन्या. (आकृहि ९०) . 
 

 
आकृणत ९०, 

 
जर एकाबाजभचीच बीजर्ाहहनी द रुस्ि करार्याची असेल, िर पॉहलएहथलीन कृहत्रम-अंगाचे एक 

टोक गिाशयाच्या हर्रुद्ध बाजभच्या श्रृन्गा जर्ळ गिाशयाच्या प ढच्या कििीिभन बाहेर काढिाि र् कॅटगटच्या 
एकदोन टाक्यानंी रज्जभबधंाला हशर्िाि. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

गिाशयाचा उिा छेद. याि गिाशयाि पॉहलएहथलीन कृहत्रम-अंगाचा लभप कसा असिो हे हदसभन 
येिे. त्याच प्रमािे पॉहलएहथलीन लभप गळही हदसभन येिो. या गळाचा उपयोग शस्त्रहक्रयेनंिर सहा महहन्यानंी 
कृहत्रम-अंग काढभन टाकण्याकरिा करिाि. (आकृहि ९१) . 

 
डॉ. हशरोडकर यानंी र्ारंर्ार बदल केल्यानंिर हे पॉहलएहथलीन कृहत्रम-अंग शोधभन काढले. 

याच्या लभपमध्ये चादंीची िार) असिे. त्याम ळे लभप क्ष-हकरिानंी घेिलेल्या फोटोि सहज हदसभन येिो र् 
योनीिभन गळाने ओढभन काढिाना िो मोडि नाही. द सरा केलेला फरक म्हिजे गिाशयाच्या श्रनृ्गार्र हछद्र 
पाडण्याकरिा हछद्रर्धवकाचे ऐर्जी शाकंर्ीक-बस्स्ि चाकभ चा (conicalbladder knife) उपयोग. 

 

 
आकृणत ९१. 

 
बीजर्ाहहनीचे गिाशयाकडील िोंड परि बंद होण्याचे म ख्य कारि म्हिजे अंिगविाशयअस्थानिा. 

या कहरिा शस्त्रहक्रयेनंिर रो्याला िीन महहने पयिंि एनोस्व्हड (Enovid) र्ड्या देिाि.  
 

वांध्यीकरिाच्या पद्धती 
(Methods of sterillization.) 

 
कारिें :  
 
१. ज्याि हृद्रोग, फ प्फ सयक्ष्मा रृ्क्कदाह (nephritis), रक्ििाराहधक्य (hypertension), र्ारंर्ार 

होिारी हर्षमयरकििा (toxaemia) याम ळे प ढे म लें  होऊ देिे श्रेयस्कर नसिे.  
 
२. जर स्त्री िीस ककर्ा त्यापेक्षा ज्यास्ि र्याची असेल र् हिला प ष्ट्कळ म लें  असिील, िर हे 

र्धं्यीकरिाकरिा एक कारि होय. पि अशा स्त्रीला चार िरी हजर्िं म लें  पाहहजेि र् त्यािील दोन िरी 
पाच र्षार्रील पाहहजेि.  

 
३. स जनन कारिाकंहरिा (eugenic reasons).  
 
पद्धती :  
 
१. दोन्हीं बाजभकडील बीजर्ाहहनी उच्छेदन त्याच बरोबर गिाशयाच्य श्रृन्गही कापभन टाकिे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

२. बीजर्ाहहनीचा काही िाग कापभन टाकिे. 
 
३. बीजर्ाहहनी कापिे र् कापलेले अहिमध्य टोक (medial cut end) रंूदबधंाि प रिे. 
 
४. बीजर्ाहहनीचे झल्लरीि टोक (fimbrial end) रंूदबधंाि प रिे. 
 
५. मडॅ्लेनर पद्धि (Madlener’s method). 
 
६. पॉमेरॉय पद्धि (Pomeroy’s method). 
 

दोन्ही बाजूकडील बीजवाणहनी उिेदन व गभाशय श्रृांग कापिे 
(Bilateral salpingectomy with cornual Excision.) 

 
पायऱ्या :  
 
बीजर्ाहहनी र्र ओढभन धरिाि र् हिच्या झोलरीला हचमटा लार्िाि, र् िी झालर बाहेरील 

बाजकडभन आिंील बाजभकडे कापिाि. गिाशयाच्या श्रृन्गाचे हठकािी गिाशयाचे कििीि लंबर्ि वलाकार 
छेद घेिाि र् बीजर्ाहहनीचा गिाशयाच्या हििीिील िाग काढभन टाकिाि. गिाशयाि घेिलेला छेद 
थराथरानंी हशर्भन टाकिाि. गिाशयाच्या छेदार्र उदरािंरर्षे्टन आिभन िे हशर्भन टाकिाि. 

 
बीजवाणहनीिा काांही भाग कापून टाकिे 
(Resection of a portion of the tube.) 

 
पायऱ्या :  
 

 
आकृणत ९२ : बीजर्ाहहनीची कापलेली टोके एकमेकारं्र आिभन िी बीजर्ाहहनी योजनीला हशर्भन टाकली 

आहेि. 
 
एहलस हचमट्याने बीजर्ाहहनी धरून ठेर्िाि र् बीजर्ाहहनीच्या साधारिपिे मध्यार्र एक इंचाचे 

अंिराने दोन हठकािी घट ट बाधंिाि. या दोन हठकािी बाधंलेल्या िागाि बीजर्ाहहनी कापिाि. ही 
कापलेली दोन टोके एकमेकानंा जोडली जाऊ नये म्हिभन िी कापलेली टोके एकमेकानंा अंशिः झाकिील 
असे करार् ेर् िी बीजर्ाहहनीच्या योजनीला हशर्भन टाकार्ी (आकृहि ९२). 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

बीजवाणहनी कापिे व कापलेले अणभमध्य टोंक रूां दबांधात पुरिे 
(Resection of tube and Burying Medial cut Ends into the Broad ligament.) 

 
पायऱ्या :  
 
१. गिाशयापासभन एक इचंार्र बीजर्ाहहनी रेशमी धा्याने घट ट बाधंिाि. बाधंलेल्या धा्याची 

टोके लाबं ठेर्िाि. पहहल्या बाधलेल्या हठकािच्या बाहेरच्या बाजभस एक इंचार्र परि घट ट बाधंिाि, र् 
या दोहो मध्ये बीजर्ाहहनी कापिाि. 

 
२. बीजर्ाहहनी र् रज्जभबंध यामध्ये रंूद बंधाच्या प ढच्या अस्िराि अधा इचं लाबंीचा छेद घेिाि. 

छेदाच्या िोर्ािली उदरािंरर्षे्टन स टे करिाि र् बीजर्ाहहनीच्या आभ्यंिर िागाकरिा जागा ियार 
करिाि. (आकृहि ९३). 

 

  
आकृणत ९३ : बीजर्ाहहनीचा काही िाग कापभन 

टाकिाि. बीजर्ाहहनील रंूद बंधाि जागा करिाि. 
आकृणत ९४ : बीजर्ाहहनीचे अहिमध्य टोक गाडभन 

टाकिाि. 
 
३. बीजर्ाहहनीच्या आभ्यंिर टोकार्र बाधंलेल्या रेशमी धा्याची लाबं टोके छेदामधभन रंूदबंधाच्या 

प ढच्या थरािभन एकमेकापंासभन पार् इंच अंिरार्र बाहेर काढिाि. ज्यार्ळेी िी धा्याचंी टोके एकमेकानंा 
बाधंल्यार्र, बीजर्ाहहनीचे कापलेले टोक रंूद बधंाि प रले जािे. रंूदबंधाि घेिलेला छेद एकदोन टाके 
घालभन बंद करिाि. (आकृहि ९४). 

 
बीजवाांणहनीिे झल्लणरत टोंक रूां दबांधाांत पुरिे 

(Burning the Fimbrial end in the broad ligament.) 
 
पायऱ्या 
 
बीजकोश झल्लरी (ovarian fimbria) बाधंिाि र् कापभन टाकिाि. बीजर्ाहहनीच्या झल्लरीि िागाचे 

हठकािी बीजर्ाहहनीच्या स्नायभमधभन एक टाका घालिाि. त्या टाक्याची दोन्हीं टोके लाबं ठेर्िाि. 
रंूदबधंाि या कहरिा जागा ियार करिे र् रंूदबंधाि बीजर्ाहहनेचे टोक प रिे याची माहहिी र्र हदली आहे. 

 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मॅडलेनर पद्धत 
(Madlener’s Method.) 

 
पायऱ्या :  
 

 
आकृणत ९५ : ज्या हठकािी बाधंार्याचे असिे त्याहठकािच्या बीजर्ाहहनीचा चापिाग (loop of tube) 

हचमट्याने हचरडभन टाकिाि. 
 
१. बीजर्ाहहनीचा साधारि दीड इंच लाबंीचा लभप ज्या हठकािी बाधारं्याचा त्या हठकािी िो 

हचमट्याने च रडभन टाकिाि. (आकृहि ९५). 
 
२. बीजर्ाहहनी, न शोषल्या जािाऱ्या अशा रेशीम ककर्ा िागाच्य दोऱ्याने बाधंिाि. लभप कापभन 

टाकि नाहीि. 
 

पॉमेरॉय पद्धत 
(Pomeroy’s Method.) 

 
पायऱ्या :  
 
बॅबकॉक हचमट्याने (Babcock’s forceps) बीजर्ाहहनी साधारि मध्यार्र पकडिाि, र् 

साधारिपिे दीड इंच लाबंीचा लभप सोडभन बीजर्ाहहनी कॅटगट्ने बाधंिाि. बाधंलेल्या हठकािापासभन अध्या 
इंचार्र बीजर्ाहहनी कापिाि. (आकृहि ९६, ९७). 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

  
आकृणत ९६ : बीजर्ाहहनीच्या चापाचे हठकािी धागा 

बाधंिाि. 
आकृणत ९७ : बीजर्ाहहनीचा चाप (loop) कापभन 

टाकिाि. 
 

पुरःणिक अनुकम्पीउच्िेदन 
(Presacral Sympathectomy.) 

 
कारिें : १. काहीर्ळेा आर्गेय क्ि द ःखािवर्ाच्या र्देना नाहहशा करण्याकहरिा ही शस्त्रहक्रया 

करिाि. या शस्त्रहक्रये करिा फार काळजी पभर्वक रोगी हनर्डार्यास पाहहजेि, र् जर र्देना नाहहशा 
करण्याकरिा योहजलेले सर्व उपाय हनष्ट्फळ ठरले िरच ही शस्त्रहक्रया करार्ी. 

 
२. फार र्ाढलेल्या ग्रीर्चे्या कार्मसनोम्याि होिाऱ्या र्देना कमी करण्याकहरिा पभर्ी ही व्रशस्त्रहक्रया 

करीि असि, पि याकहरिा क्रभ न शहर्ग सर्ांग हनरसन शस्त्रहक्रया उपयोगाि आल्यापासभन ही शस्त्रहक्रया 
क्वहचिच केली जािे. 

 
पायऱ्या :  
 
१. उदर आडव्या ककर्ा उभ्या छेदाने उघडिाि. गिाशय र् त्याची उपागें याचें चागंले हनहरक्षि 

करिाि. 
 
२. आंिडी र् र्क्रस्थभलातं्र ही ट र्ालाने बाजभला सारिाि. त्याम ळे हत्रकास्स्थचे प्रोत्त गं 

(Promontory of the sacrum) र् त्याच्या आजभबाजभच िाग उघडा होिो. 
 
३. हत्रकास्स्थच्या टेंगळार्रील उदरािंरर्षे्टन हचमट्याने पकडभन िो र्र र् खाली दीड दीद इंच उिे 

कापिाि र् कापलेल्या कडा एहलस संदंशाने पकडभन ठेर्िाि. 
 
४. मज्जािंिभ हे उदरािंरर्षे्टनाच्या खाली र् शरे्टला कहटमिका; हत्रकास्स्थचे टेंगभळ र् र्रचे हत्रक 

मिके याचं्या र्र असिाऱ्या श्रोहिधमनी र् नीला याचं्यार्रील िंिभ अर्काशी ऊिकाि (fibro areolar 
tissue) असिाि. प ष्ट्कळ र्ळेा मज्जािंिभ हत्रकास्स्थच्या टेंगळाच्या खाली हर्िागिो र् उजर्ी र् डार्ी अशा 
त्याच्या दोन शाखा हनमाि होिाि. मिक्याचं्या प ढे र् उदरािंरर्षे्टनच्या पाठीमागे असिारी ऊिकाची 
सबंध चादर स टी करिाि र् कापभन टाकिाि. 
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हे ऊिक स टे करण्याचे कायव कापलेल्या उदरार्रिाच्या पाळ्या (flaps) खालभन स रू करिाि. 
उजर्ा मभत्रर्ाहक हा उजव्या पाळी खालभन जाि असल्याम ळे िो काळजीपभर्वक पाहभन त्याला बाजभला केला 
पाहहजे. र्रच्या कोपऱ्याि र् डाव्या बाजभला र्ाम सामान्य श्रोहि हशरा (left common iliac vein) असिे र् 
हिला इजा पोहोचिार नाही याची काळजी घ्यार्यास पाहहजे. डाव्या पाळीच्या जरा पलीकडे र्क्रस्थभलातं्र 
र् त्याच्या रक्िर्ाहहन्या असिाि, र् त्याम ळे हर्च्छेदन करिाना फार डाव्या पाजभस जाऊ नये. मध्य हत्रक 
धमनी (middle sacral artesy) ही हत्रकास्स्थिर्र असिे र् िी हर्च्छेदनाच्या शरे्टी हिच्या प ढच्या बाजस 
असिारा मज्जािंिभ पेशीजाल काढभन टाकल्यार्र हदसभन येिे. काहीि सबधंच्या सबंध ऊिक काढभन टाकिा 
येिो, िर द सऱ्या काहीि िो ि टिो र् मग िो थोडा थोडा काढभन टाकार्ा लागिो. ज्यार्ळेी सबधं मज्जािंिभ 
काढला जािो त्यार्ळेी हत्रकास्स्थ स्पष्टपिे हदसभन येिो. 

 
५. पाठीमागील उदरािंरर्षे्टनाच्या कापलेल्या कडा अखंड टाक्यानंी हशर्िाि. 
 
६. उदर नेहमीप्रमािे बंद करिाि. 
 

बीजकोशावरील शस्त्रणक्रया 
(Operations on Ovary.) 

 
अबुशदयुक्त बीजकोश-उच्िेदन 

(Ovairotomy.) 
 
अब वदय क्ि-बीजकोशउच्छेदन ही संज्ञा, सनाल बीजकोश अब वदाच्या उच्छेदना करिा र्ापरिाि. 
 
पायऱ्या :  
 
१. सद्रर्गं्रथी उदरार्रील छेदाच्या बाहेर आिािाि आहि हिचा नाल िािन धरिाि. ज्या प्रमािाि 

नाल रंूद असेल, त्या प्रमािाि एक ककर्ा दोन सधंराचंी (clamps) जरूरी असिे. 
 
२. रेशमी गादी टाक्यानंी नाल बाधंडाि. रक्िस्िंिन (haemostasis) चागंल्याप्रकारे होण्याकरिा 

या गादी टाक्याचं्या खाली आिखी एक टाका बाधंिाि. 
 
३. बाधंलेल्या बंधार्रील कापलेल्या नालार्र उदराटंरर्षे्टन आििाि. त्याम ळे कापलेल्या िागाची 

आजभबाजभच्या िागाशंी होिारी संसस्क्ि टळिे. नालाचा कापलेला िाग झाकण्याकरिा रज्जभबधंाचा उपयोग 
केला िरी चालेल. 

 
४. उदर बंद करण्यापभर्ी हर्रुद्ध बाजभचा बीजकोश िपासार्ा. 
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बीजकोशीय सद्रवग्रांणथ उच्िेदन 
(Ovarian Cystectomy.) 

 
कारिें : जेव्हा बीजकोशाच्या नािीचे हठकािी (at the hilum) प ष्ट्कळसा िाग चागंल्या स्स्थिीि 

असिो र् बीजकोशाच्या पृष्ठिागापासभन बीजकोश सद्रर्गं्रथी हनघालेली असेल, िर ही शस्त्रहक्रया करिाि. 
 
पायऱ्या : १. बीजकोशाकडे जािाऱ्या रक्िर्ाहहन्या आर्ळण्याकरिा कीप-श्रोहिबधंाला 

(infundibulopelvic ligament) एक र् द सरा बीजकोश बंधाला, असे दोन र्लयी सदंंश (ring forceps) 
लार्िाि. 

 
२. सद्रर्गं्रथीच्या पृष्ठिागार्र हलक्या हािाने छेद घेऊन हर्दलनाच्या पािळीपयिंि (plane of 

cleavage) जािाि आहि सद्रर्गं्रथीचे समभल हनष्ट्कासन करिाि. 
 
३. हनरोगी बीजकोश ऊिक सर्व बाजभनी एकमेकाजंर्ळ आििाि आहि िागाच्या बारीक धा्याने 

हशर्िाि. अशा िऱ्हेने बीजकोशाच्या राहहलेल्या िागाची प नर्मनर्ममिी करिाि. 
 

बीजकोश उच्िेदन 
(Oophorectomy.) 

 
जेव्हा बीजकोशाच्या अब वदा व्यहिहरक्ि इिर कारिाकंरिा बीजकोश कापभन टाकिे जरूरीचे असिे 

िेव्हा बीजकोश उच्िेदन हा शब्दप्रयोग र्ापरिाि. 
(िपसीलर्ार र्िवनाकरिा बीजर्ाहहनी-बीजकोश उच्छेदन शस्त्रहक्रया पहा.) 
 

बीजकोश उच्िेदन 
(Resection of Ovary.) 

 
बह  अर्धारि सद्रर्गं्रथी असलेला बीजकोशाचा िाग कापभन टाकिे.  
 
पायऱ्या :  
 
१. सद्रर्गं्रथी असलेला िाग पाचरेसारखा छेद घेऊन काढभन टाकिाि. 
 
२. बीजकोशाच्या कापलेल्या कडा एकमेकाजंर्ळ अिभन बारीक क्रोहमक कॅटगटच्या टाक्यानंी 

हशर्िाि. कापलेल्या िाग हजिका खोल असेल त्याप्रमािे एक ककर्ा दोन स्िराि टाके घालार् ेलागिाि. 
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बीजकोशािे णनलांबन 
(Suspension of Ovary.) 

 
जेव्हा बीजकोशाचें ड्लस कप्याि अधःपिन होिे, िेव्हा ही शस्त्रहक्रया करिे जरूर पडिे. 

गिाशयही पिनि असिो आहि द ःसंिोग हे द ःखकारक लक्षि असिे.  
 
पायऱ्या :  
 
१. लंबायमान झालेला गिाशय-बीजकोशबंध बारीक िागाच्या टाक्याने र्लय करून आखभड 

करिाि (shortened by plicating). 
 

 
आकृणत ९८ : बीजकोशबंधाचे र्लय करण्याकरिा (plicating) घािलेले टाके दाखहर्ले आहेि. 

 
२. गिाशयाचे हनलंबन करण्याकरिा हगहलअम स धाहरि शस्त्रहक्रया करिाि. 
 

बीजकोशािी बणहमुशिता 
(Extroversion of ovary.) 

 
जेव्हा श्विेकंच चाच्या (tunica albuginea) जाड होण्याम ळे अबीज प्रसर् (anovulation) असिे 

िेव्हा ही शस्त्रहक्रया करिाि. 
 
पायऱ्या :  
 
१. बीजकोश आडर्ा हर्िागिाि. 
 
२. दोन्हीं अधे िाग बहहर्वर्मिि (उलटे) करिाि, आहि बारीक िागाच्या धा्यानी हशर्िाि. त्याम ळे 

प टक असलेले िाग बाहेरचे बाजभस येिाि. 
 
िशी शस्त्रहक्रया फार समपवक र्ाटिे पि प्रत्यक्षाि मात्र िी सामान्यि-यशस्र्ी होि नाही. कारि 

बीजकोशाच्या बाहेरचे बाजभस आिलेल्या िागाचंी आजभःबाजभच्या िागाशंी संसस्क्ि होिे. 
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योणन शस्त्रणक्रया 
(Vaginal Operations.) 

 
गभाशयग्रीवा णवस्फारि 
(Dilatation of cervix) 

 
कारिें :  
 
१. गिाशय लेखनापभर्ी ककर्ा गिाशय-आंिभन हािाळण्यापभर्ी (intrauterine manipulation). 
 
२. आर्गेय क्ि द ःखािवर्. 
 
३. गिाशयस्थ पभसंचयाचा हनचरा करण्याकहरिा. 
 
पायऱ्या :  
 
१. आव्हाडव ककर्ा हसम योन्यर्के्षकयंत्र (Anvardi’s or Sim’s speculum) घालभन, योनीच्या 

कििीना पाण्याि बनहर्लेल्या जेन शन व्हायोलेटच्या २ टके्क द्रार् ककर्ा कटक्चर आयोहडन लार्िाि. 
 
२. ग्रीर्चेा प ढचा ओठ ग्रीर्ा कषवकाने (Vulcellum) पकडिाि. ग्रीर्ामागव स्र्च्छ करून २ टके्क 

आयोहडनचा द्रार् लार्िाि. 
 
३. गिाशय पोकळीची लाबंी र् हिची हदशा पहाण्याकहरिा गिाशय शलाका घालिाि. 
 
४. ग्रीर्ा हर्स्फाराकरिा क्रमर्ार फेन्टन हर्स्फारकाचंा उपिोग करिाि. ग्रीर्चे्या अंिरम खाशी 

ग्रीर्ा हर्स्फारकानंा िीव्र अडथळा होिो. हर्शषेिः अप्रसर्ा हस्त्रयािं जर गिाशय फार प रोर्र्मिि ककर्ा 
पश् चाद्वर्मिि असेल, (acute anteflexion or retroflexian) िर हा अडथळा ज्यास्ि प्रमािाि होिो. गिाशय 
लेखनाकरिा नंबर १० पयिंि ग्रीर्ा हर्स्फार केल्यास प रे होिे. पि जर बोटाने गिाशयाची पोकळी 
िपासार्याची असेल, िर मात्र याचे पेक्षा ज्यास्ि हर्स्फार करार्यास पाहहजे. 

 
गभाशय आिुरि 
(Curettage.) 

 
कारिें : याचें नैदाहनक (diagnostic) र् हचहकत्साथव (therapeutic) असे दोन हर्िाग करिाि. 
 
नैदाणनक : १. ज्या रो्याि अहनयहमि माहहक स्त्रार् र् गिाशयस्थ रक्िस्त्रार् याचे नक्की कारि 

समजभन येि नाही, अशाि गिाशयाच्या अंिःत्र्चेचा साचा काय आहे िे पहाण्याकहरिा. 
 
२. गिाशयाच्या शहरराच्या द दिंम रोगाची शकंा असल्यास. 
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णिणकत्सा 
 
१. प ष्ट्कळ काल, सिि होिारा अर्हक्रयाजन्मगिांशय रक्िस्त्रार् थाबंहर्ण्याकरिा, गिाशयाि 

गिार्शषे राहहल्यास, ककर्ा हचरकारी गिाशयशोफ. 
 
२. र्धं्यत्र् ककर्ा र्ारंर्ार गिवपाि होिे. 
 
३. गिाशयाि रेहडयम ठेर्ण्यापभर्ी. 
 
स्त्रीरोग कारिाकंहरिा िीक्ष्ि लेखनयंत्राचा (sharp curette) उपयोग करिाि. गिाशयाि 

लेखनयंत्र घालभन, त्याने गिाशयाच्या घ मटापासभन िो ग्रीर्पेयिंि गिाशयाच्या अंिःत्र्चेच्या हचरोट्या 
हलक्या हािाने काढिाि. सबंध गिाशयाची पोकळी पद्धिशीरपिे खरर्डभन काढिाि. 

 
सामान्यत : गिाशय लेखनानंिर रस्िस्त्रार् थाबंिो. पि जर चालभ  राहहला, िर िो गिार्शषे 

पभिवपिे काढभन न टाकल्याम ळे, गिाशयस्थ सनाल अब वदाला इजा झाल्याम ळे ककर्ा ग्रीर्ा फाटाम ळे असेल. 
 
धोके : जर यो्य काळजी घेिली नाही, िर या साध्या रीिीिही धोके आहेि. गिाशयाची अिंःत्र्चा 

फार जोराने न खरर्डण्याची काळजी घ्यार्ी. गिाशयाच्या अंिःत्र्चेची प नरोत्पत्ती ही आधारस्िरापासभन 
(blasel layer) होिे. त्याम ळे जर जोराने खरर्डभन हा स्िर काढभन टाकला िर अनािवर् होण्याचा संिर् 
असिो, 

 
ग्रीर्ाहर्स्फारि करिाना ककर्ा गिाशय लेखनाि गिाशयिेद होण्याचा perforation of the 

utarno) धोका असिो. ग्रीर्ा अंिरम खाच्या हठकािी असिारा अडथळा एकाएकी नाहहसा झाल्याम ळे, 
ग्रीर्ा हर्स्िारक चटकन गिाशयाच्या कििीिभन पहलकडे जाण्याचा संिर् असिो. जर गिाशय शलाकाने 
मोजलेल्या लाबंी पेक्षा ज्यास्ि आिं, न अडथळा होिा हर्स्िारक आिं गेला. िर या अपघािाची शकंा 
यार्यास पाहहजे. जर गिाशय िेद झाला िर िाबडिोब शस्त्रहक्रया थाबंर्भन, हपच्य हरनचे इजेंक्शन द्यार्.े 
क्वहचत एकाद्या रो्याि जर ग्रीर्ाहर्स्िारक ककर्ा लेखनयंत्र मोठ्या रक्िर्ाहहनीि हशरले, िर अंिःस्थ 
रक्िस्त्रार् (internal haemorrage) होिो. 

 
अप्रसर्ा हस्त्रयािं काहीर्ळेा पाश्ववग्रीर्ा फाट (lateral tears of the cervix) होिो, र् त्याम ळे ग्रीर्ा 

नालािभन रक्ि पाझरि असिे. 
 

बाथोणलन सद्रवग्रांथी उच्िेदन 
(Excision of Bartholin’s cyst.) 

 
पायऱ्या :  
 
१. योहनबाह्यिाग र् त्र्चा याचं्या सधंीच्या हठकािी उिा छेद घेिाि. या छेदाची लाबंी गं्रथीच्या 

आकारार्र अर्लंबभन राहील. हा छेद, सद्रर् गं्रथीची चकाहकि हिि येईपयिंि, खोल करीि नेिाि. 
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आकृणत ९९ : समभल हनष्ट्कासनाच्या हक्रयेिील सद्रर्गं्रथी. 

 
२. या छेदाच्या कडा ऊिक संदंशानी पकडभन ठेर्िाि, र् सपाट बाज  र्क्र असलेल्या कािरीने ही 

गं्रथी सिोर्िालच्या संघानक ऊिकापासभन स टी करिाि. ही गं्रथी दोन्ही बाजभंनी र् खालभन सहज स टी 
करिा येिे, पि हिच्या र्रच्या र् पाठीमागील बाजभस िाठर असे ऊिकाचे पदर हदसभन येिाि. या पदरािं 
रक्िर्ाहहन्या असल्याम ळे, त्या प्रथम बाधंभन मग कापार्यास पाहहजेि. (आकृहि ९९). 

 
३. जर सद्रर्गं्रथी घट ट हचकटलेली असेल, िर िी स टी करिाना िी फ टण्याचा संिर् असिो. 

अशार्ळेी मग गं्रथीच्या कििी ठरहर्िे फार कठीि जािे. फ टलेल्या गं्रथीि पजवनी घालभन हिच्या आधारे 
सद्रर्गं्रथी सबधं किि काढभन टाकिाि. 

 
४. सबंध सद्रर्गं्रथी काढभन झाल्यार्र काही प्रमािाि िरी खड्डा हशल्लक राहािो. या खड्याच्या 

दोन्ही बाजभकडील कििी थराथरानंी एकमेकानंा हशर्भन टाकिाि. या कहरिा कॅटगट्चे खंहडि टाके 
घालिाि (interrupted sutures) (आकृहि १००, १०१). 

 

  
आकृणत १०० : पोकळी नाहहशी करण्याकरिा 

घािलेले हनत्तल टाकें. 
आकृणत १०१ : छेद बंद करण्याकरिा घािलेले 

खंहडि टाके. 
 
शस्त्रणक्रयेनांतर होिारे उपद्रव : जर न फ टिा सबधं गं्रथी काढभन टाकली र् खड डा थराथरानी बंद 

केल्यास, सहसा त्याि उपद्रर् हनमाि होि नाहीि. पि जर खड डा चागंल्या प्रकारे हशर्ला नाही िर 
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योहनबाह्य िागाि रक्िसचंय होण्याचा संिर् असिो. जर काढभन टाकिाना ससंगवय क्ि गं्रथी फ टली, िर 
हर्द्रधीही होण्याचा संिर् असिो. 

 
योणनबाह्यभागािे उच्िेदन 

(Excision of Vulva.) 
 
कारिें : श्लीपाद (elephantiasis), श्वेिशल्किा, योहनबाह्यिागाचा यक्ष्मा ककर्ा कार्मसनोमा. 
 
पायऱ्या :  
 
१. त्र्चा र् योहनबाह्यिाग याचें िोंर्िाली दोन छेद घेिाि, र् या छेदामधील हनत्तल प्रार्रिी 

(deep fascia) पयविचे सर्व ऊिक काढभन टाकिाि. बाह्य छेदाची स रर्ाि योहनकलगाच्या िळाच्या 
हठकािच्या त्र्चेपासभन होऊन िो दोन्ही बाजभकडील स्थभल िगोष्ट र् पाठीमागच्या बाजभस िगाजंली 
(fourchette) यानंा र्ढेिो. आंिील छेदाची स रर्ाि मभत्रपे्रसकाच्या बाह्यम खा पासभन होिे, र् िो 
योहनम खाच्या िोंर्िाली घेिला जािो. आिंील छेद घेिानंा मागवदशवक म्हिभन मभत्रप्रसेकाि बस्स्िशलाका 
(bladders sound) घालिाि. दोन्ही छेदामधील त्र्चा, अहधत्र्चा र् खोल प्रार्रिी याचें हर्छेदन करून 
काढभन टाकिाि. (आकृहि १०२). 

 

 
आकृणत १०२ : त्र्चा र् श्लेष्ट्मल कला यािील छेद हठपक्या हठपक्याचं्या रेषानंी दाखहर्ले आहेि. 

 
२. अहध त्र्चा ऊिकाच्या खालच्या िागाि असिाऱ्या रक्िर्ाहहन्या आडव्या कापल्या गेल्याम ळे, 

फार िीव्र रक्िस्त्रार् होिो. त्याम ळे दरर्ळेी थोडा थोडाच छेद खोलपयवि न्यार्ा र् सर्व रक्ि र्ाहिारे कबदभ 
बाधंभन टाकार्.े अशा रीिीने रक्िाचा कमी नाश होण्यास मदि होिे. योहनकलग-अहिपृष्ठ धमनी (dorsal 
artery of the clitoris) र् काही प्रधाि रक्िर्ाहहन्यापंासभन (Vestibular vessels) फार प्रमािाि रक्िस्त्रार् 
होिो. सर्व रक्िर्ाहहन्या घट ट पकडभन र् मोठाल्या रक्िर्ाहहन्या हशर्भन बाधंभन टाकिाि. 

 
३. योहनकलगाच्या िळाच्या र्रच्या बाजभस असिाऱ्या बाह्य छेदाच्या त्र्चेच्या कडा एकमेकाजंर्ळ 

आिभन क्रोहमक कॅट गट्च्या खंहडि टाक्यानंी एकमेकानंा हशर्िाि. नंिर मभत्रप्रसेकाच्या र्र दोन्ही 
बाजभकडील बाह्य र् आंिील कडा एकमेकाजंर्ळ आििाि. बाह्यत्र्चेची कड, योहनम खाच्या सर्व 
बाजभकडील अंिःत्र्चेशी ज ळर्भन क्रोहमक कॅट गट्च्या खंहडि टाक्यानंी हशर्भन टाकिाि. बाह्य त्र्चेची कड 
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आंिील कडेशी न िाि पडिा जोडिा यार्ी म्हिभन प ष्ट्कळ र्ळेा त्र्चेच्या कडेचा खालचा िळ कापभन 
टाकार्ा लागिो (undermining of the outer skin edge). (आकृहि १०३). 

 

 
आकृणत १०३ : छेद बंद केला जाि आहे. 

 
४. दोन्ही बाजभस पि जखमेच्या खालच्या िागाि रबराची मऊ नहलका हनचरा व्हार्ा म्हिभन दोन 

हदर्स ठेर्िाि. मभत्रबस्स्िि अंिःर्ासी मभत्रनहलकायंत्र (catheter) साि हदर्स ठेर्िाि. 
 
शस्त्रणक्रयेनांतर होिारे उपद्रव : प ष्ट्कळर्ळेा जखमेि पभयोद िर् होिो र् प र्ाचा हनचरा चागंल्या 

प्रकारे व्हार्ा म्हिभन घािलेले काही टाके काढार्हेी लागिाि. नंिर जखम किाकं रे हनमाि होऊन िरून 
येिे. (heals by granulation). 

 
मूिप्रसेक पात 

(Prolapse of urethra.) 
 
पायऱ्या 
 
१. मभत्र मागाचा (urethral canal) नं. ८ पयिंि हर्स्िार करिाि. 
 
२. पिन पार्लेली श्लेष्ट्मलकला िाठ ओढभन धरिाि र् चाकभ ने कापिाि. कापलेली मभत्रप्रसेकाची 

श्लेष्ट्मलकला मभत्रमागाि पाठीमागे जाण्याची शक्यिा असिे, याकहरिा िी हचमट्यानंी धरून ठेर्ार्यास 
पाहहजे. 

 
३. कापलेली श्लेष्ट्मलकला बारीक क्रोहमक कॅट गट्ने बाजभच्या ऊिकाला शर्िाि. मभत्रप्रसेकाि 

दोन हदर्स मभत्रनहलकायंत्र ठेर्िाि. 
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योणनतील सद्रवग्रांथी उच्िेदन 
(Excision of Vaginal cyst.) 

 
योनीि असिारी सद्रर्गं्रहथ सामान्यपिे योनीच्या अग्र-पाश्वव कििीि असिे. त्याच्या खालोखाल िी 

योनीच्या पाठीमागच्या कििीि हदसभन येिे. या सद्रर्गं्रथी सामान्यिः भ् रूिजन्य असिाि (of exbryonic 
origin). 

 
१. सद्रर्गं्रथीर्रील योनीची किि आडर्ी कापिाि. काहीर्ळेा या सद्रर् गं्रथीर्र योहन इिकी 

िािलेली असिे की त्यािभन सद्रर्गं्रथीची पािळ, पारदशवक किि हदसभन येिे. 
 
२. योनीची कापलेली किि ऊिक संदंशाि धरून ठेर्िाि, र् िी सद्रर्गं्रहथ हिच्या आजभबाजभच्या 

िागापासभन काळजी पभर्र्वक स टी करिाि. जी सद्रर्गं्रथी प ष्ट्कळ र्र गिाशयाच्या बाजभने जािे, िी गं्रथी 
स टी करिाना फार काळजी घ्यार्यास पाहहजे. कारि त्या मधभन, मभत्रर्ाहक, बस्स्ि र् गं्रथीची पारदशवक 
किि हदसि असिे. अशा र्ळेी लंबगोल छेद (illeptical incision) घेिे जरूरीचे असिे. 

 
३. गं्रहथ काढभन टाकल्यार्र, त्या हठकािाहभन रक्ि पाझरू नये म्हिभन नं. ० क्रोहमक कॅट गट्न िी 

जागा हशर्भन टाकिाि. 
 
४. योनीची कापलेली किि नं. ० क्रोहमक कॅटगटच्या अखंड टाक्यानंी हशर्िाि. 
 

पि योणनकभणतिेदन 
(Posterior Colpotomy.) 

 
ही शस्त्रहक्रया कहटस्थ अब वदािील प र्ाचा हनचरा करण्याकहरिा करिाि, मग िो हर्द्रधी 

परागिाशय संयोजी ऊिकजन्म र्ा पहरगिांशय सयंोजी ऊिकजन्म असेल. 
 
पायऱ्या :  
 
१. योनीि हसम योन्यार्के्षक यंत्र घालिाि, योनीला आयोहडनचा २ टके्क द्रार् चोपडिाि र् योनीचा 

पाठीमागील कप्पा स्पष्ट हदसार्ा या कहरिा ग्रीर्चेा पाठीमागील ओठ प ढचे बाजभस ओढभन धरिाि. 
 
२. हर्द्रहध कोठे आहे हे समजण्या कहरिा, ज्याहठकािी िरंग प्रिीिी हमळिे (fluctuating area) 

त्या मऊ िागाि कहटिेद सभहचका (lumber puncture needle) ख पसिाि र् हसकरजने पभ काढिाि. 
(आकृहि १०४). 
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आकृहि १०४ : हर्द्रधीि पश् च िोरहिकेमधभन स ई घािली आहे. 

 
३. कोित्या स्थानी हर्द्रहध आहे हे ठरहर्ल्यानंिर, सभहचका िशीच राहभ देिाि र् अंिःत्र्चेर्र 

एकइंच लाबंीचा आडर्ा छेद घेिाि र् सभहचकेच्या बाजभने सभची शलाका र् प्रर्हेशनी (trocar and cannula) 
घालभन हर्द्रहध ख ला करिाि. 

 
४. प र्ाचा हनचरा होऊ देिाि र् त्याि रबराची नहलका घालभन िी िशोचा राहण्याकहरिा िी हशर्भन 

ठेर्िाि. हर्द्रहधिील कप्पे िोडण्याचा प्रयत्न करू नये कारि हर्द्रहधच्या छप्पराचा िेद होऊन, 
उदरािंरर्षे्टनाला संसगव होण्याचा संिर् असिो. 

 
गभाशयग्रीवा सीवन 

(Trachelorrhaphy.) 
 
बहहर्विवनासह ग्रीर्ा फाटाि ही शस्त्रहक्रया करिाि. 
 
पायऱ्या :  
 
१. ग्रीर्चेा प ढचा ओठ ग्रीर्ाषवकाने पकडभन, ग्रीर्ा मागाचा नं. १० पयिंि हर्स्िार करिाि. नंिर 

द सऱ्या ग्रीर्ाकषवकाने ग्रीर्चेा पाठीमागील ओठ पकडभन ठेर्िाि. 
 
२. प्रालंब कशा प्रकारे करार्याचे िे चाकभ ने आखभन घेिाि र् नर्ा बनहर्लेला ग्रीर्ा मागव झाकंिा 

यार्ा म्हिभन, मध्यार्र प रेशी श्लेष्ट्मक कला हशल्लक राहील याची काळजी घ्यार्यास पाहहजें. 
 

  
आकृणत १०५: हर्च्छेहदि पट्ट्या एक बाजभस टाके 

घािलेले आहेि. आकृणत १०६: प नर्मनर्ममि गिाशयग्रीर्ा. 
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३. चाकभ  र् कािर यानी प्रालंब हर्च्छेहदि करिाि (flaps are dissected). (आकृहि १०५). 
 
४. पहहला टाका फाटाच्या र्रच्या टोकाच्या र्र घालिाि. नंिर १ सें. हम. च्या अिंराने द सरे टाके 

घालिाि. सर्व टाके घालभन झाल्यार्र िे बाधंिाि. (आकृहि १०६). 
 

योणनगत गभाशय िेदन 
(Vaginal Hysterotomy.) 

 
कारिें १) गिांशयािंला अर्श्लष्ट्मल सनाल िािंर्ाब वद (submucous fibroid polyp). २) १२ िे 

१६ आठर्ड्यािंील हचहकत्सीय गिवपाि. 
 
ही शस्त्रहक्रया दोन प्रकारे करिा येिे. 
 
पणहली पद्धत :  
 
पायऱ्या 
 
१. ग्रीर्ा ग्रीर्ाकषवक हचमट्याने पकडभन ठेर्िाि र् ग्रीर्चे्या प ढच्या ककर्ा पाठीमागच्या पृष्ठिागाचे 

हठकािी योनीि आडर्ा ंछेद घेिाि. 
 
(२. अ) जर प ढाची किि कापली, िर कापलेली योनीची किि प ढच्या बाजभस ओढभन धरिाि र् 

योनी र् ग्रीर्ा यािील प्रार्रिी िंिभ (fascial strands) कािरीने कापिाि. गॉझने बस्स्ि र्रच्या बाजभस 
ढकलिाि र् प्रहिकषवक यंत्राने (retractor) िशीच र्र धरून ठेर्िाि. ग्रीर्चेी प ढची किि र् गिाशयाचा 
खालचा िाग, ग्रीर्चे्या बाह्यम खा पासभन िो जरूर लागेल हििके र्र पयिंि कापिाि. 

 
(२. ब) जर पाठीमागील कििीि छेद घेिला, िर कापलेली योनीची किि पाठी मागे ओढभन 

धरिाि, र् योनी र् ग्रीर्ा यािंील प्रार्रिी कािरीने कापिाि ड्लस कप्याचा उदरािंरर्षे्टन गॉझने 
ग्रीर्चे्या पाठीमागील कििी धरून र्र ढकलिाि र् प्रहिकषवक यंत्राने िो र्रच्या र् पाठीमागच्या बाजभस 
िसाच धरून ठेर्िाि. ग्रीर्चेी पाठीमागील किि र् गिाशयाचा खालचा िाग यारं्र छेद घेिाि र् 
गिाशयाची पोकळी िपासिाि. 

 
३. ग्रीर्ाला दोन थरािं नं. १ क्रोहमक कॅट् गट्चे खंहडि टाके घालिाि. पहहल्या थराि ग्रीर्चेा 

आंिील खोल िाग पकडिाि र् द सऱ्या थराि राहहलेल्या पृष्ठिागाला टाके घालिाि. 
 
४. योनीची कापलेली प ढची ककर्ा पाठीमागची किि हिच्या नेहमीच्या स्स्थिीि आिभन हशर्भन 

टाकिाि. 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

दुसरी पद्धत :  
 
पायऱ्या :  
 
१ र् २ र्र साहंगिल्या प्रमािे. 
 
३. बस्स्ि ही प्रहिकषवक यंत्राने र्र धरून ठेर्िाि र् गिाशय-बस्स्ि उदरािंरर्षे्टन (utero-vesical 

peritnonium) कािरीने कापिाि. उदरािंरर्षे्टनािंील छेद रंूद करिाि. नंिर गिाशयाचा घ मट एहलस 
हचमट्याने पकडिाि र् िो हळ हळ  ओढभन योनीि आििाि. गिाशयाच्या शहरराच्या प ढच्या बाजभर्र जरुरी 
प्रमािे छेद घेिाि. 

 
४. गिाशयाच्या कापलेल्या कडा खंहडि टाक्याचं्या दोन थरानंी एकमेकाजंर्ळ आििाि. पहहल्या 

थराि खोल थरािील स्नायभ र् द सऱ्या थराि पृष्ठिाग धरिाि. 
 
५. गिाशय त्याच्या नेहमीच्या स्थानी ढकलिाि र् बस्स्िच्या उदरािंरर्षे्टनाची कापलेली कडा, 

गिाशयाच्या प ढच्या उदरािंरर्षे्टनाच्या कापलेल्या कडेला अखंहडि टाक्यानंी हशर्भन टाकिाि. 
 
योनीच्या कापलेल्या कडा खंहडि टाक्यानंी एकमेकानंा हशर्भन टाकिाि. 
 

योणनगत गभाशयोच्िेदन 
(Vaginal Hysterectomy.) 

 
कारिें :  
 
१. ३८ र्षार्रील बह प्रसर्ा हस्त्रयािं होरमोन हचहकत्सेला दाद न देिारा नर्हक्रयाजन्य रक्िस्त्रार्. 
 
२. लहान आकाराची िािंर्मासंाब वदें. 
 
३. आिवर्हनर्हृत्तनंिरच्या र्यािील हस्त्रयािं गिाशय पिना करिा केलेल्या मेयोर्ाडव शस्त्रहक्रयेचा 

एक िाग. 
 
पायऱ्या :  
 
१. ग्रीर्मेधभन मजबभि रेशमाचे दोन कषवि टाके (traction suture) घालिाि र् िे बाधंिाि. 
 
२. ग्रीर्चे्या बाह्यम खार्र एक इंच योनीच्या प ढच्या कििीि आडर्ा छेद र्िेाि. छेद खोलर्र 

नेऊन, ग्रीर्ा-योहन प्रार्रिीचे धागे, कािरेने कापिाि (आकृहि १०७). 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

  

आकृणत १०७ : योनीच्या अग्र कििीि आडर्ा छेद 
घेिलेला आहे गिाशय-ग्रीर्ा-योनी प्रार्रिी उघडी 

केली आहे. 

आकृणत १०८ बस्स्िर्रच्या बाजभस खेचभन धरलेली 
आहे. गिाशय-बस्स्ि कप्पा उघडलेला आहे. 

 
३. चकाहकि उदरािंरर्षे्टन हदसेपयिंि गॉझने बस्स्ि र्र ढकलिाि. गिाशयाच्या प ढच्या 

कििीपासभन, प्रहिकषवकयंत्राने बस्स्ि दभर ठेर्िाि. गिाशय-बस्स्ि कप्यािील उदरािंरर्षे्टन कािरीने 
कापिाि. (आकृहि १०८). 

 
४. ग्रीर्ा प ढचे बाजभस ओढभन, योनीच्या प ढच्या िागाि घेिलेला छेद, ग्रीर्चे्या बाह्यम खापासभन एक 

इंच अंिरार्र पि ग्रीर्चे्या िोर्िाली पाठीमागील िागापयिंि नेिाि. योनीची किि पाठीमागे ढकलिाि. 
डगलस कप्याचा उदरािंरर्षे्टन हा दोन्ही बाजभकडील गिाशय-हत्रक बधंामध्ये हदसभन येिो. शदरािंरर्षे्टन 
कापभन िो कप्पा उघडिाि. प ष्ट्कळर्ळेा उदरािंरर्षे्टन उघडल्याबरोबर थाडा द्रार् बाहेर येिो. (आकृहि 
१०९). 

 

  

आकृणत १०९ : योनीच्या पिकििीि आडर्ा छेद 
घेऊिलेला आहे, र् ड्लस कप्पा उघडलेला आहे. 

आकृणत ११० : गिाशय-बस्स्ि कप्यामधभन गिाशय 
बाहेर ओढभन घेिले आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

५. मदिनीस ग्रीर्ा एका बाजभस खेचभन धरिो र् पाश् चर्व ग्रीर्ा र् गिाशयहत्रक बंध िपासभन त्यानंा 
हचमटे लार्िाि, कापिाि र् त्यानंा बंधन बाधिाि. जर परागिाशय ऊिक (Paramatrial tissue) रंूद र् 
जाड असेल िर त्याला हचमटा लार्भन दोन िागाि बाधंिाि. द सऱ्या बाजभसहीं अशाच प्रकारे करिाि. 

 
६. गिाशय-हत्रक बंध कापल्यार्र, गिाशय आिखीच खाली येिो. प्रथम एका बाजभच्या र् नंिर 

द सऱ्या बाजभच्या गिाशयाच्या रक्ि र्ाहहन्याना सधंर लार्िाि, कापिाि र् त्या बाधभन टाकिाि. 
 
७. गिाशय-बस्स्ि कप्पा ककर्ा ड्लस कप्पा यामधभन गिाशयाचा घ मट योनीि ओढभन आििाि. 

(आकृहि ११०). 
 
८. दोन्ही बाजभकडील बीजर्ाहहन्या र् गिाशय बंध याना सधंर लार्िाि. मग कापिाि र् बाधंभन 

टाकिाि. 
 
९. दोन्ही बाजभकडील रज्जभबंध र् त्याचं्या जर्ळचा रंूदबधंाचा िाग यानंा सधंर लार्िाि. बाधंिाि र् 

कापिाि. मग गिाशय काढभन टाकिाि. 
 

 
आकृणत १११ : अग्र र् पि उदरािंरर्षे्टन टाके घालभन बंद करण्याि येि आहे. दोन्ही बाजभस बाधंलेले रृ्न्ि 

हदसभन येि आहेि. 
 
१० प ढच्या र् पाठीमागील कप्याचंा उदरािंरर्षे्टन आडर्ा एकमेकाजंर्ळ आिभन नं. ० क्रोहमक 

कॅट् गट्ने हशर्िाि. (आकृहि १११). 
 
११. दोन्ही बाजभकडील बीजर्ाहहन्य, गिाशयबधं र् गिाशय-हत्रक बधं यानंा बाधंलेले लाब बधंने, 

मध्यरेषेि एकमेकानंा बाधंिाि. 
 
१२. कॅट गटचे गोधडी टाके ककर्ा अखंड टाके घालभन योहन बंद करिाि. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

१३. बस्स्िि स्र्धारी नहलकायंत्र (Self-retaining catheter) ठेर्िाि. 
 

योनीगत अपूिश गभाशयोच्िेदन 
(Vaginalsubtotal Hysterectomy.) 

 
कारिें :  
 
१. अर्हक्रयाजन्य गिाशय रक्िस्त्रार् पि हनरोगी ग्रीर्ा. 
 
२. गिाशयाच्या कििीिील ककर्ा पोकळीिील लहान लहान िािंर्मासंाब वदाम ळे रृ्हद्धपार्लेला 

गिाशय. 
 
पायऱ्या :  
 
पहहल्या ३ पायऱ्या योनीिभन केलेल्या गिाशयोच्छदना सारख्याच. 
 
४. प रोर्र्मिि गिाशय एहलस संदंशाने पकडभन, हळभहळभ ओढभन योनीि आिािाि. 
 
५. दोन्ही बाजभकडील बीजर्ाहहन्या र् गिाशयबधं यानंा सधंर लार्भन िे कापिाि. 
 
६. दोन्ही बाजभकडील रज्ज बंधाना सधंर लार्भन, कापिाि. 
 
७. दोन्ही बाजभकडील गिाशायच्या रक्िर्ाहहन्यानंा गिाशयाचे जर्ळ संधर लार्िाि र् कापिाि. 
 
८. ग्रीर्ा पाचरेच्या आकाराप्रमािे (wedge-shaped) हर्िागभन, गिाशयाचे शरीर काढभन टाकिाि 
 
९. हर्िागलेल्या ग्रीर्चे्या कडा एकमेकाजंर्ळ आिभन कॅट् गट्च्या खंहडि टाक्यानंी एकमेकानंा 

हशर्िाि. 
 
१०. रृ्न्ि पारर्हेधि करून बाधंिाि. 
 
११. ग्रीर् े स्थभिक प ढच्या बाजभस र्ळर्िाि र् गिाशय-बस्स्ि उदरािंरर्षे्टन हा ग्रीर्चे्या 

पाठीमागील पृष्ठिागाला हशर्भन टाकिाि. 
 
१२. कापलेल्या योनीच्या कििी क्रोहमक कॅट गट्ने एकमेकानंा हशर्भन टाकिाि. 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

योनीगत वांध्यीकरि 
(Vaginal sterilization.) 

 
योनीिभन केलेल्या अपभिव गिाशयोच्छेदनाप्रमािे गिाशय-बस्स्ि कप्यामधभन गिाशय योनीि 

आििाि. बीजर्ाहहनीच्या गिाशयािील धिागासह सपंभि बीजर्ाहहनी उच्छेदन करिाि ककर्ा पॉमेरॉय 
पद्धिीप्रमािे बीजर्ाहहनीला घडी पाडभन िी बाधंभन टाकिाि. 

 
गिाशय त्याच्या मभळ जागी ढकलभन गिाशय-बस्स्िकप्याच्या कापलेल्या उदरािंरर्षे्टनाच्या कडा 

एकमेकानंा हशर्िाि. 
 

अधःपतना करता केलेल्वया शस्त्रणक्रया 
(Operations for prolapse.) 

 
अग्र योणनकभणतसीवन 

(Anterior colporrhaphy.) 
 
कारिें : बस्स्िपाि (cystocele) बरा करण्याकरिा. गिाशय अधःपिनाच्या काही शस्त्रहक्रयाि 

स घय्य द रुस्िीि (plastic repair) योनीच्या प ढच्या कििीची द रुस्िी हा एक िाग असिो. 
 
पायऱ्या : अव्हाड योन्यर्के्षक यंत्र आिं घालिाि र् ग्रीर्ाकषवक यंत्राने योहन पकडभन िी खाली 

आढिाि. योनीच्या पाश्ववबाजभ जेले हनर्र्मित्राने (jayle’s retractor) एकमेकापंासभन अलग ठेर्िाि. 
 
१. ग्रीर्चे्या बाह्यम खाच्या अधाइंच र्र, ग्रीर्चे्या प ढच्या कििीि आडर्ा छेद घेिाि. छेदाची र्रची 

कडा व्यर्च्छेदी संदंशाने (dissecting forces) प ढच्या बाजभला ओढभन धरून ठेर्िाि, र् योहन र् ग्रीर्ा 
यािील प्रार्रिीचे उिे धागे काही थोड्या अंिरापयिंि कापिाि. योनीच्या कििीच्या खालच्या बाजभस बोथट 
रोकाची कािर घालिाि, पि खालचे बाजभस असिाऱ्या बस्स्िला इजा पोहोचभ नये म्हिभन हिचे टोक 
योनीकडे करिाि. कािरीची पािी उघडल्या बरोबर योहन र् बास्क यामध्ये असिारा संघानक ऊिक 
(connective tissue) ि टभन जािो. नंिर योनीची प ढची किि मध्यरेषेि बाह्यमभत्रमागव म खाच्या खाली 
अधाइंचपयिंि कािरीने कापिाि. त्याम ळे .योनीचे प ढच्या कििीचे दोन प्रालंब हनमाि होिाि. (आकृहि 
११२, ११३). 
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आकृणत ११२ : योनीच्या अग्र कििीि आडर्ा छेद 
घेिलेला आहे. या छेदामधभन कािर आिं घालभन 

योनीची किि अलग करण्याि येि आहे. 

आकृणत ११३ : योनीच्या अग्र कििीि उिा छेद 
घेण्याि येि आहे. 

 
२. योनीच्या कििीच्या कापलेल्या कडा धमनी-संदंशानी (artery forceps) धरून ठेर्िाि. दोन्ही 

पालंबाचं्या खालच्या बाजपासभन बोळ्याने (swab) बस्स्ि स टी करिाि. गिाशयाच्या पाश्ववबाजभपयिंि बस्स्ि 
स टी व्हार्ी म्हिभन काही हठकािी िंि धागे कािरीने कापार् ेलागिाि. (आकृहि ११४). 

 
ग्रीर्चे्या प ढच्या िागापासभन बस्स्िची खालची कडा कािरीने थोडे थोडे कापभन स टी करिाि, नंिर 

चकाहकि उदरािंरर्षे्टन हदसेपयिंि बोळ्याने बस्स्ि र्र र्र ढकलीि नेिाि. जेव्हा बस्स्ि यो्य प्रकारे र्रिी 
ढकलली जािे िेव्हा िी पभिवपिे हलिी होिे. 

 
बस्स्ि स टी करीि असिाना, योनीच्या कापलेल्या प्रालंबापासभन र् बस्स्िच्या पृष्ठिागापासभन रक्ि 

पाझरि असिे, पि िे थाड्याच र्ळेाि थाबंिे. ज्या रक्िर्ाहहन्यापंासभन हचळकाडंीप्रमािे रक्ि उडि असिे, 
त्यानंा संदंशाने पकडिाि र् बंधनाने बाधंभन टाकिाि ककर्ा गोधडी टाके घालभन रक्िस्त्रार् बंद करिाि. 

 

  
आकृणत ११४ : स्र्ॉबने हळभहळभ बस्स्ि अलग केली 

जाि आहे 
आकृणत ११५ : जघन-बस्स्ि प्रार्रिीि खंहडि टाके 

घािलेले आहेि. खालचे दोन टाकेचे 
गिाशयग्रीर्मेधभन घािलेले आहेि. 
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३. योनीच्या कापलेल्या प्रालंबाच्या खालच्या बाजस असिारी गिाशय-बस्स्ि प्रार्रिी ही 
मभत्रप्रसेकापासभन िो खोलपयिंि क्रोहमक कॅट् गट्च्या खंहडि टाक्यानंी हशर्न टाकिाि. गिाशय-बस्स्ि 
प्रार्रिी कमी अहधक जाड असिे र् काहीि िी फार पािळ असिे. टाका गिाशय-बस्स्ि प्रार्रिीच्या 
प ष्ट्कळ मोठ्या िागािभन जािो, पि स ई, योनीच्या प्रालंबाच्या सबधं जाडी मधभन जाऊ देऊ नये. पहहला 
टाका मभत्रप्रसेकाच्या जरा खालच्या बाजभस घालार्ा र् नंिरचे टाके एका खालोखाल घालार्.े (आकृहि 
११५). 

 
जर गिाशय-बस्स्ि प्रार्रिी फार पािळ असेल, िर र्र साहंगिलेल्या टाक्या ऐर्जी, 

एकापाठोपाठ एक गोधडी टाके घालार्.े स ई, एका प्रालंबाच्या, योनीच्या बाजकडभन घालभन, खालच्या 
बाजभस काढिाि नंिर द सऱ्या बाजभकडील प्रालंबाच्या खालच्या बाजभकडभन र्रच्या बाजभस काढिाि. नंिर 
अधा इंच र्र पि हर्रुद्ध हदशनेे टाका घालभन, िो स रर्ािीच्या हठकािच्या अधा इंच र्र बाहेर काढिाि. 
अशा प्रकारचे िीन िे चार गोधडी टाके घािल्यास, बस्स्िला चागंला आधार हनमाि होिो. (आकृहि ११६). 

 

 
आकृणत ११६ : गादी टाके घािलेले आहेि. अग्रयोहन किि टाके घालभन बंद केलेली आहे. 
 
४. योनीच्या प्रालंबाचा र्ाजर्ी पेक्षा ज्यास्ि असलेला िाग कापभन टाकिाि र् दोन्ही प्रालंबाच्या 

कडा, मभत्रप्रसेकाच्या म खापासभन िो ग्रीर्पेयिंि क्रोहमक कॅट् गट्च्या टाक्यानंी हशर्भन टाकिाि. ग्रीर्चे्या 
म खा जर्ळ घेिलेल्या आडव्या छेदाला थोडे खंहडि टाके घालिाि. 

 
योणनकभत-णवटप सीवन 

(Colpo-perineorrhaphy.) 
 
कारिें :  
 
१. ज ने हर्टप फाट. 
 
२. सामान्यिः गिाशय अधःपिन ककर्ा योनीच्या प ढच्या कििीच्या पिनाच्या द रुस्िीनंिर, ही 

योहनकिि-हर्टप द रुस्िी शस्त्रहक्रया करार्ी लागिे. 
 
पायऱ्या :  
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१. दोन्ही बाजभकडील लघ  िगोष्ठाच्या खालच्या टोकाजर्ळ एहलस संदंश लार्िाि. हे दोन्ही 
संदंश मध्य रेषेि एकमेकाजंर्ळ आिभन, िीन बोटाचंा शकंभ  करून िो आिं जाईल, एर्ढे नर्ीन योहनम ख 
आंखिाि. 

 
२. नर्ीन म ख केव्हढे करार्याचे याची आंखिी केल्यार्र हे लघ  िगोष्ठाला जोडलेले संदंश ओढभन 

धरिाि र् या दोन्ही संदंशामध्ये श्लेष्ट्म-त्र्क याचं्या सगंमाचे हठकािी (muco-cutaneous junction) 
कािरीने हर्टप कापिाि. 

 
३. योनीच्या पाठीमागील कििीची कापलेली कडा धमहन-संदंशाने पकडभन, गॉजने हळ हळ  योनीची 

किि स टी करिाि. जरूर लागल्यास व्रिधािभचे (cicatrical tissue) धागे कापण्याकहरिा कािरीचा 
उपयोग करिाि. जर हर्टि फाट फार हदर्साचंा असेल, िर िंि ऊिक फार प्रमािाि हनमाि झालेला 
असल्याम ळे, त्याला िोंड द्यार् ेलागिे र् उपग दाला इजा होऊ नये म्हिभन शक्य हििके योनीच्या कििीला 
हचकटभन राहार्यास पाहहजे. व्रिधािभ सर्व स टा केल्यार्र, योनीची अंिःत्र्चा गॉजने सहज स टी करिा 
येिे. िी मध्यार्रून, र् बाजभने स टी केल्यार्र दोन्ही बाजभकडील ग दउन्नमनी स्नायभ (levator ani 
muscule) हदसभन येिाि. रक्िस्त्रार् होिारे कबदभ संदंशानंीं पकडभन, बाधंभन टाकिाि र् पाझरिारे रक्ि बंद 
करिाि. (आकृहि ११७). 

 

 
आकृणत ११७ : पश् चयोहन किि स टी केली जाि आहे. 

 
४. पाश्वव बाजभला िपासभन ग द उन्नमनी स्नायभचा फ गीर िाग कोठपयिंि आहे िे ठरर्िाि. काहीि 

हर्शषेिः र्यस्क हस्त्रयािं स्नायभ फार पािळ असिाि, िर द सऱ्या काहीि िे जाड असभन स्पष्ट असिाि. 
उपग द पाठीमागे ढकलभन, र्क्र स ई र् नं. १ क्रोहमक कॅट् गट्चा उपयोग करून दोन्ही बाजभस पि एकाच 
पािळीि दोन्ही स्नायभ र्र उचलिाि. पहहला टाका घािल्यार्र, िो बाधंीि नाहीि, िर स्नायभ स्पष्ट व्हार् े
एर्ढ्या करि ओढभन धरिाि. पहहल्या टाक्याच्या खाली द सरा टाका घालिाि. सामान्यिः दोन टाके प रे 
होिाि. पि काहीर्ळेा हिसऱ्या टाक्याची जरूरी पडिे. सर्व टाके बाधंल्यार्र, दोन्ही स्नायभ मध्यार्र 
एकमेकाजंर्ळ येिाि. (आकृहि ११८, ११९). 
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आकृणत ११८ : ग दउन्नमनी स्नायभि घािलेला 
पहहला टाका. 

आकृणत ११९ : टाके बाधंभन ग दउन्नमनी स्नायभ 
एकमेकाजंर्ळ आिले गेले आहेि. 

 
५. जर योनीची किि र्ाजर्ीपेक्षा ज्यास्ि असेल, िर िी कापभन टाकंिाि हे प्रालंब अशा रीिीने 

आखिाि की र्ाजर्ीपेक्षा ज्यास्ि किि कापली जािार नाही नाहीिर योहनम ख र्ाजर्ीपेक्षा ज्यास्ि आर्ळ 
होईल. योनीच्या पाठीमागील कििीच्या कडा नं. १ क्रहमक कॅट गट्ने जोडिाि. टाके र्रून खाली असे 
घालिाि. जेव्हा ंयोनीचा शरे्टला टाका श्लेष्ट्म-त्र्क सधंीचे हठकािापयिंि आल्यार्र िे िसेच प ढे हर्टप 
िागािही घालार्.े त्याम ळे उत्तल मभलाधार स्नायभ (Superficial perineal muscles) त्याि आडकले 
जािाि. (आकृहि १२०). 

 

  

आकृणत १२० : पि योनी कििीच्या कडा हशर्ल्या 
जाि आहेि. 

आकृणत १२१ : पभिव झालेली शस्त्रहक्रया. 

 
६. त्र्चेचा कडा एकमेकानंा हशर्ण्याकहरिा हसल्कर्मव टाक्याचंा उपयोग करिाि. (आकृहि 

१२१). 
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अधःपतनाकरताां मेयो वाडश शस्त्रणक्रया 
(Mayo Ward operation for prolapse.) 

 
कारि : आिवर्हनर्हृत्तच्या कालािील हस्त्रयािं ककर्ा आिवर्हनर्ृहत्तनंिरच्या कालािील. हस्त्रयािं जर 

फार प्रमािाि गिाशयाचे अधःपिन असेल ककर्ा पभिवपिे गिाशय योनीि आला असेल (complete 
procidentia), िर ही शस्त्रहक्रया करिाि. 

 
पायऱ्या :  
 
या शस्त्रहक्रयेि प्रथम योनीिभन गिाशयोच्छेदन करिाि र् नंिर रंूद बंध एकमेकाजर्ळ आिभन 

त्याचंा आधाराकरिा उपयोग करिाि. 
 
पभर्ी साहंगिल्याप्रमािे योनीिभन गिाशयोच्छेदन करिाि. याि फक्ि फरक एर्ढाच कसिाि की 

योनीच्या प ढच्या कििीच्या द रुस्िीि घेिाि त्याप्रमािे योनीच्या प ढच्या कििीि उलट्या T च्या आकाराचा 
छेद घेिाि. 

 
१ िे ११ पायऱ्या या योनीिभन केलेल्या गिाशयोच्छेदना प्रमािे. (आकृहि १२२, १२३). 
 

  
आकृणत १२२ : योहनगि गिाशयोच्छेदनािंर हदसभन 

यिारे बाधंलेले रृ्न्ि : १. बीजर्ाहहन्या. २. 
गिाशयधमन्या. ३. गिाशय-हत्रक बधं. (B : बस्स्ि 

P : उदरािंरर्षे्टन). 

आकृणत १२३ : उदरािंरर्षे्टनाच्या कडािं टाके 
घािले जाि आहेि (B : बस्स्ि). 

 
१२. अर्-जघन कोि (Subpubic angle) र् रंूदबंधाची र्रची कडा यामधील अर्काश िरून 

काढिाि, त्याम ळे त्यामधभन बस्स्िपाि (prolapsed of the bladder) होि नाही. याि बटर्ा टाक्याचंा (A 
purse string suture) उपयोग करिाि. याची स रर्ाि मभत्रप्रसेकाच्या एकाबाजभने करिाि र् त्याच 
बाजभच्या योनीच्या प्रालंबाच्या खालच्या बाजभस असिाऱ्या जधन-बस्स्ि प्रार्रिीला (pubo-vasical 
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fascia) दोन िीन हठकािी टाका ंघालिाि. ज्यार्ळेी गिाशय-हत्रकबधं पािळीजर्ळ येिो, त्यार्ळेी स ई 
त्याबाजभच्या गिाशय-हत्रक बंधािभन र् नंिर द सऱ्या बाजभकडील त्या बधंािभन, पभर्ी बाधंलेल्या हठकािाच्या 
जरा र्रून घालिाि. नंिर द सऱ्या बाजभ कडील योनीच्या प्रालंबामधभन दोन िीन हठकािी जधन-बस्स्ि 
प्रार्रिीमधभन, मभत्रप्रसेक पहरस्िर ऊिक (Paraurethral tissue) यामधभन जाऊन, स रर्ाि केलेल्या 
हठकािापासभन जरा पहलकडे याचा शरे्ट होिो. ज्यार्ळेी हा टाका बाधंला जािो, त्यार्ळेी गिाशय-हत्रक 
बंध र्र उजलेले जािाि, र् योनीच्या प्रालंबाच्या र्रच्या िागाला बाधंले जािाि. बस्स्ि आिा या िागाच्या 
पभिव बाहेर असिे र् बस्स्िपािाची पभिव द रुस्िी झालेली असिे. (आकृहि १२४). 

 

 
आकृणत १२४ : अधःजधन कोि आहि रंूदबंधचा अग्रिाग या मधील त्याचप्रमािे पि योनी किि आहि 
गिाशय-हत्रक बधं यामधील पोकळी नाहहशी करण्याकरिा घािलेले दोन बटर्ा टाके. (B बस्स्ि. P 

उदरािंरर्षे्टन). 
 
१३. आंिडी र् र्पा याचें पिन होऊ नये, म्हिभन योनीची पाठीमागील किि र् गिाशय-हत्रक बधं 

यािील अर्काश बंद करिाि. याच्या कहरिाही बटर्ा टाक्याचंा उपयोग करिाि. हा टाका पाश्वव 
प्रालंबाच्या (lateral flaps) हठकािी असिारी जधन-बस्स्ि प्रार्रिी, गिाशय-हत्रक बंध, र् योनीच्या 
पाठीमागील कििीर्रील प्रार्रिी यामधभन जािो. हा टाका बाधंल्यार्र पाठीमागील अर्काश पभिवपिे बंद 
होिे. 

 
याच्या ऐर्जी दोन्ही बाजभकडील गिाशय-हत्रक बधं मध्य रेषेि प ष्ट्कळशा एकाखाली एक 

घािलेल्या खंहडि टाक्यानंी बाधंिाि. 
 
याि असे हदसभन येिे की अर्ःजधन कोिापासभन िो उपग द प्रार्रिीच्या प ढच्या िागापयवन्ि रंूद 

बंधाच्या ऊिकाचा चागंला आधार हनमाि होिो. 
 
१४. योनीच्या प्रालंबाचा र्ाजर्ीपेक्षा ज्यास्ि असलेला िाग कापभन टाकिाि र् दोन्ही बाजभकडील 

प्रालंबाच्या कडा अखंड टाक्यानंी एकमेकानंा हशर्भन टाकिाि. 
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१५. नेहमी प्रमािे हर्टपाची द रुस्िी करिाि. 
 

फादरणगल (मॅनिेस्टर) शस्त्रणक्रया 
(Fothergill’s (Manchester) Operation.) 

 
कारिें : गिाशयाच्या अधःपिनाची हद्विीय श्रेिी (second degree) हकर्ा गिाशय योनीि 

उिरला असभन त्याच बरोबर जर ग्रीर्ा फार लाबं र् फाटलेली असिे. 
 
पायऱ्या :  
 
१. फेन्टन नं. १२ ग्रीर्ाहर्स्िारकापयवन्ि ग्रीर्ाहर्स्िार करिाि. 
 
२. ग्रीर्चे्या प ढच्या ओठाला ग्रीर्ाकषवक यंत्र लार्भन ग्रीर्ा खाली ओढिाि योनीची प ढची किि 

उलट्या — आकाराचा छेद घेऊन कापिाि. (आकृहि १२५). 
 
३. योनीच्या प्रालंबाच्या खालच्या िागापासभन र् ग्रीर्चे्या प ढच्या पासभन बस्स्ि स टी करिाि. 

(आकृहि १२६). 
 
४. ग्रीर्ा प ढच्या बाजभस ओढभन धरिाि र् ग्रीर्चे्या पाठीमागील िागार्रील योनीची किि, ग्रीर्चे्या 

बाह्यम खाचेर्र अधा इचं कापिाि. 
 
५. ग्रीर्चे्या पाठीमागील र् बाजभच्या पृष्ठिागार्रील योनीची किि पाठीमागे ढकलिाि. 
 

  

आकृणत १२५ : उलट्या T आकाराचा छेद. आकृणत १२६ : योहन प्रालंबाच्या (Vagina flaps) 
खालच्या बाजभपासभन बस्स्ि ख ली करण्याि येि 

आहे. (B–बस्स्ि) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

६. ग्रीर्ा छेदनाि गिाशय धमनीच्या अर्रोही ग्रीर्ा शाखापंासभन (descending cervical 
branches) रक्िस्स्रार् होऊ नये म्हिभन, ज्या हठकािी ग्रीर्ाछेदन करार्याचे त्याच्या थोड्या र्र पि 
ग्रीर्चे्या दोन्ही बाजभच्या पाश्वव िागाि टाके घालिाि र् िे बाधंिाि. टाक्याचंी टोके लाबं ठेर्िाि र् िी 
संदंशानंी धरून ठेर्िाि. 

 
७. हकिी प्रमािाि ग्रीर्चेी लाबंी र्ाढली आहे, िे पाहभन त्या प्रमािे जरूरी इिकी िी कापिाि. पि 

हे लक्षाि ठेर्ार्यास पाहहजे की कापल्या नंिर ग्रीर्ा ऊिक आक्रसिो र् त्याम ळे ग्रीर्ा जरूरीपेक्षा अधा इंच 
कमी कापार्यास पाहहजे. (आकृहि १२७). 

 
८. कापलेल्या ग्रीर्चेी पाठीमागील बाजभ योनीच्या प्रालंबाने झाकभ न टाकभ न एकच स्टमवडॉफव  टाका 

(Sturmdorf suture) घालिाि ककर्ा ३ र्ा ४ खंहडि टाके ग्रीर्ामागामधभन र् योनीच्या प्रालंबामधभन 
घालिाि. 

 
९. र्यस्क हस्त्रयािं पराग्रीर्ा बंध (paracervical ligaments) दोन ककर्ा िीन खंहडि टाक्यानंीं न 

िाि पडिा मध्यार्र आििा येिाि. पि ज्याि हे बंध चागंल्या प्रकारे जाड असिाि, अशाि र्र 
साहंगिल्याप्रकारे हे बंध मध्य रेषेि एकमेका ं जर्ळ आििा येि नाहीि. अशार्ळेी हे बंध ग्रीर्लेा ज्या 
हठकािी हचकटलेले असिाि, त्या हठकािी िे कापभन, ग्रीर्चे्या प ढच्या िागाला िागाच्या टाक्याने हशर्भन 
टाकिाि. (आकृहि १२८). 

 

  

आकृणत १२७ : गिाशयग्रीर्चेे हर्च्छेदन करण्याि 
येि आहे. 

आकृणत १२८ : गिाशयग्रीर्चे्या पाठीमागील ओठाि 
स्टमवडॉफव चा टाका घािलेला आहे. मकेॅनरॉडट बधं 
गिाशयग्रीर्चे्या प ढच्या िागाि हशर्ले आहेि (B– 

बस्स्ि). 
 
१०. कापलेल्या ग्रीर्चे्या अग्रपाश्वव पृष्ठार्र योनीचा प्रालंब पसरिाि. टाका एका बाजभच्या योनीच्या 

प्रालंंबामधभन घालिाि. नंिर िो ग्रीर्चे्या प ढच्या िो िागािभन (कापलेल्या िागाच्या साधारि 1/2 इंच र्र) 
ग्रीर्ा मागाि घालिाि. नंिर हर्रुद्ध मागाने ग्रीर्ा मागािभन द सऱ्या बाजभच्या योनीच्या प्रालंबाि घालिाि. 
प ढे ग्रीर्ा योनीि ढकलिाि र् टाका बाधंभन टाकिाि. आिा ग्रीर्चेा प ढचा आधािाग योनीने झाकला 



 

 

अनुक्रमणिका 

जािो. ककर्ा याच्या ऐर्जी ग्रीर्चेा प ढचा िाग योनीच्या प्रालंबानंी दोन्ही बाजला स्र्िंत्र स्टमवडॉफव  टाका 
घालभन झाकभ न टाकिाि. ऽ (आकृहि १२९). 

 

 
आकृणत १२९ : गिाशयग्रीर्चेा अग्र अधािाग हशर्लेला आहे. अग्र योनी किि बंद करण्याि करिा खंहडि 

टाकें घािले आहेि. 
 
११. र्ाजर्ीपेक्षा ज्यास्ि असलेल्या योनीच्या प्रालंब कापभन टाकिाि र् खंहडि ककर्ा अखंड 

टाक्यानंी हशर्भन टाकिाि. 
 
१२. नेहमी प्रमािे हर्टपाची द रुस्िी करिाि. 
 

ली फोटशिी शस्त्रणक्रया 
(Le Fort’s Operation.) 

 
अग्रव पि योणनकभणतका जोडि 

(Colpocleisis.) 
 
कारिें : या शस्त्रहक्रयेचा संपभिव गिाशय योनी बाहेर येिे (procidentia) हकर्ा गिाशयाच्या 

अधःपिनाची हद्विीय श्रिेी, याि फारच थोडा उपयोग होिो र् िोटेही फार आहेि. याि योनी बंद होि 
असल्याम ळे, संिोग करिा येिे अशक्य असिे र् त्याम ळे ही शस्त्रहक्रया फार र्यस्क हस्त्रयािंच करिा येिे 
शक्य असिे. 

 
जर ग्रीर्ा फाटलेली असेल ककर्ा फार लाबं असेल र् ज्याि ग्रीर्ा मागािभन हकर्ा गिाशयािभन स्त्रार् 

येि असेल अशाि ही शस्त्रहक्रया करिा कामा नये. 
 
पायऱ्या :  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

१. ग्रीर्चे्या प ढचा ओठ ग्रीर्ाकषवक हचमट्याने पकडभन साधारि १ 1/2 इंच रंूद र् मभत्रप्रसेकाच्या 
बाह्य म खाच्या खाली एक इचं िे ग्रीर्चे्या प ढच्या ओठाच्या र्र एक इंच, असे एक चौकोनी के्षत्र त्याच्या 
चारी कोपऱ्यार्र चार एहलस हचमटे लार्भन आखिाि. या के्षत्रािील अंिःत्र्चेचा पभिव जाडीचा थर काढभन 
टाकिाि. (आकृहि १३०). 

 

  
आकृणत १३० : अग्र योनी कििीची चौकोनी पट्टी 

कापण्याि येि आहे. 
आकृणत १३१ : गिाशयग्रीर्ा प ढचे बाजभस ओढभन 

धरलेली आहे, आहि पियोनी कििीची चौकोनी पट्टी 
कापण्याि येि आहे. 

 
२. नंिर ग्रीर्ाकषवक हचमटा ग्रीर्चे्या पाठीमागील ओठाला लार्भन, ग्रीर्ा प ढच्या बाजभस ओढभन 

धरिाि. प ढच्या प्रमािे योनीच्या पाठीमागील कििीपासभनही एक चौकोन कापभन काढिाि. हा चौकोन 
ग्रीर्चे्या पाठीमागील ओठाच्या खाली एक इंच िे श्लेष्ट्म-त्र्क संधीच्या र्र एक इंच इिका पसरलेला 
असिो (आकृहि १३१). 

 
३. दोन्ही प्रालंबाच्या आडव्या कड नं. १ क्रोहमक कॅट गट्ने एकमेकाना अखंड टाक्यानंी हशर्भन 

टाकिाि. याम ळे ग्रीर्चेे ओठ झाकले जािाि र् हदसभन येि नाहीि. (आकृहि १३२). 
 

  
आकृणत १३२ : अग्र आहि पि प्रालंबाच्या कडा 

एकमेकानंा हशर्ल्या जाि आहेि. 
आकृणत १३३ : उघड्या पडलेल्या िागाच्या बाजभच्या 
कडा, एकमेकानं खंकडि टाक्यानी हशर्भन टाकल्या 

जाि आहेि. 



 

 

अनुक्रमणिका 

४. पाश्वव कडार्र एक सेंटीहमटरचे अंिराने नं. १ क्रोहमक कॅट् गट्चे खंहडि टाके घालिाि. हे टाके 
एका कडेर्र बाहेरून आिील बाजभस ित्सम बाजभकडील द सऱ्या कडेर्र आंिभन बाहेरचे बाजभस, अशा 
प्रकारे घालिाि. हे या टाक्याचंी टोके लाबं ठेर्िाि र् सर्व टाके घालभन झाल्यार्र िे बाधंिाि. (आकृहि 
१३३). 

 
५. सर्व बाजभचे टाके बाधभन झाल्यार्र ग्रीर्ा योनीि र्र ढकलिाि र् प ढच्या र् पाठीमागच्या कििीचे 

अंिःत्र्चा काढलेले िाग (raw areas) एकमेकानंा जोडिाि. प्रालंबाच्या आडव्या कडा अखंड टाक्यानंी 
हशर्िाि, त्याम ळे योनी बंद होिे. शस्त्रहक्रयेच्या शरे्टी, ग्रीर् ेपयवन्ि दोन्ही बाजभस दोन मागव (channde) 
हशल्लक राहािाि. 

 
६. नेहमी प्रमािे हर्टयद रूस्िी करिाि. 
 

उपगुदपाताच्या दुरूस्तीकरता शस्त्रणक्रया 
(Operation for Repair of Rectocele.) 

 
पायऱ्या :  
 
१. योनीच्या पाठीमागच्या कििीि, योनीच्या पश् च िोरहिकेपासभन (Posterior fornix) िे 

हर्टपापयवन्ि मध्यरेषेि छेद घेिाि. 
 
२. योनीच्या कििीची दोन्ही प्रालंब उपग दयोनी पडद्या पासभन (recto vuginal septum) स टे 

करून, बाजभला धरून ठेर्िाि. 
 
३. जखमेच्या िागाि फ गलेली उपग दाची किि हदसभन येिे. फ गलेल्या उपग द योनी प्रर्रिीि, 

दीड इंच व्यास असलेला बटर्ा टाका (purse string suture) घालिाि र् िो बाधंभन टाकिाि. हा टाका 
बाधंल्यार्र बाहेर येिारी उपग दाची किि प ष्ट्कळशी कमी होिे. पहहला टाका ब जर्ण्याकहरिा द सरा ककर्ा 
हिसराही बटर्ा टाका खालार्ा लागिो. 

 
४. खंहडि टाके घालभन ग द उन्नमिी स्नायभ (levator ani muscles) एकमेकाजर्ळ आििाि, 

योनीचे पाठीमागील कििीचे र्ाजर्ीपेक्षा ज्यास्ि रंूद असिारे प्रालंब कापभन टाकिाि र् अखंड टाके घालभन 
हशर्भन टाकिाि. 

 
वॅटणकन स्थानाांतर शस्त्रणक्रया 

(Watkin’s interposition operation) 
 
कारिें : बस्स्िपािासह गिाशयाचे अधःपिना मभलें  होण्याच्या र्याि र्धं्यीकरि (sterilization) 

करार्यास पाहहजे. जर गिाशय फार लहान र् कृश असेल, िर मात्र ही शस्त्रहक्रया करिा कामा नये. ही 
शस्त्रहक्रया, हर्शषेिः जर फार मोठ्या प्रमािाि बस्स्िपाि असभन त्याच बरोबर गिाशयाचे अधःपिन असेल, 
िर फार उपयोगी पडिे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

पायऱ्या :  
 
या शस्त्रहक्रयेिील पहहल्या िीन पायऱ्या, या योनीिभन केलेल्या गिाशयोच्छेदनाच्या पहहल्या िीन 

पायऱ्या सारख्याच असिाि. 
 
४. एकार्र एक असे ऊिक संदंश (tissue forceps) लार्भन गिाशयाचा घ मट योनीि ओढभन 

घेिाि. म लें  होण्याच्या काळािील हस्त्रयािं, बीजर्ाहहन्याचें गिाशयािील टोक कापभन, र्धं्यीकरि 
करार्यास पाहहजे. 

 
५. गिाशय-बस्स्ि र्लींिील कापलेल्या उदरािंरर्षे्टन प्रालंब, गिाशयाच्या पाठीमागील बाजभस 

क्रोहमक कॅट् गट्च्या िीन खंहडि टाक्यानंी हशर्भन टाकिाि. (आकृहि १३४). 
 

 
आकृणत १३४ : गिाशय-बस्स्ि उदरािंरर्षे्टन, गिाशयाच्या पाठीमागील पृष्टिागाला खंहडि टाक्यानी 

हशर्ले आहे. (B– बस्स्ि, U– गिाशय. 
 
६. जघन प्रशाखानंा (pubic rami) खाली असिाऱ्या ऊिकाला गिाशयाच्या शृन्गार्र घािलेले 

क्रोहमक कॅट् गट्चे टाके बाधंभन गिाशच्या घ मट ठराहर्क स्स्थिीि आििाि. दोन्हीकडील टाके बाधंल्यार्र 
गिाशय उदरािंरर्षे्टनाबाहेर राहािो. (आकृहि १३५). 

 
७. ज्यास्ि असलेली योनीची किि कापभन टाकिाि र् खंहडि टाक्यानंी हशर्भन टाकिाि. र्रच्या ं

टाक्यािं गिाशयाचा थोडा िाग घेिाि त्याम ळे मधली पोकळी बंद होिे र् योनीच्या कििीला गिाशय 
बाधंला जािो. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आकृणत १३५ : गिाशय श्र न्गार्र घािलेल्या टाक्यानंी, गिाशय ब ध्न जधन प्रशाखानंा (pubic rami) बाधंभन 

टाकण्याि येि आहे. 
(B– बस्स्ि, U– गिाशय). 

 
उदरगत गभाशयग्रीवा स्स्थणरकरि 

(Abdominal cervicopexy.) 
 
पायऱ्या :  
 
१. जधन–िंि पास्स्थ सधंीच्या (symphysis pubis) र्र दोन बोटे, र् ३-४ इंच लाबं असा र्क्र 

आडर्ा छेद घेिाि. 
 
२. त्र्चेिील रक्िस्त्रार्ी कबदभ पकडभन बाधंभन टाकिाि. र् उदराच्या प ढच्या स्नायभचे आर्रि आडर् े

कापिाि. र्रचे आर्रि, स्नायभ र् उदर हसर्नी (linea alba) यापासभन हर्च्छेदनाने स टे करिाि. 
 
३. उदराचे प ढचे स्नायभ मध्य रेषेि एकमेकापंासभन स टे करिाि, उदरािंरर्षे्टन उिे कापिाि. 
 
४. गिाशयाच्या घ मट बोटानंी पकडभन बाहेर आििाि. दोन्ही बाजभचे बीजकोश िपासिाि. 
 
५. गिाशय-बस्स्ि कोष्ठािंील उदरािंरर्षे्टनाि छेद घेिाि र् बस्स्ि ही ग्रीर्ा र् योनीचा र्रचा िाग 

याचें प ढभन खाली ढकलिाि. नंिर गिाशय उदराि ढकलिाि. 
 
६. मध्य रेषेपासभन स रर्ाि करून उदराच्या स्नायभच्या प ढच्या आर्रिाच्या खालच्या कडे पासभन 

दोन पट्ट्या काढिाि. या पट्ट्या साधारि अधा इचं रंूद र् छेदाच्या पाश्ववकडे पयवन्ि, सामान्यिः 
उदराच्या स्नायभच्या पाश्ववकडे पयैन्ि काढिाि (आकृहि १३६). 
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आकृणत १३६ : समोदरी स्नायभच्या आर्रिाच्या खालच्या कडे पासभन प्रार्रिी पट्टा (fascial strip) ियार 

करण्याि येि आहे. 
(RM–– समोदरीस्नायभ, S– प्रार्रिी पट्टा). 

 
७. गिाशय परि बाहेर ओढभन घेिाि र् त्याम ळे उघडी ग्रीर्ा हदसभन येिे. प्रत्येक द्रार्रिी पट्टीचे 

टोक र्क्र संदंशाि पकडिाि र् उदारच्या स्नायभच्या बाह्यकडे पलीकडे नेिाि. नंिर िो संदंश आभ्यिंर 
र्कं्षि र्लयाकडे (internal inguinal ring) अन प्रस्स्थका र्ळर्िाि. संदंश अन प्रस्स्थका प्रार्रिीि 
(transversalis fascia) हशरून मग रंूदबधंाच्या दोन्ही पदराि हशरिो, पि संदंश सर्व र्ळे रंूदबंधाच्या 
प ढच्या पदराला लागभन असिो. 

 
८. दोन्ही पट्ट्या, ग्रीर्चे्या प ढच्या बाजभस एकमेकाचं्या हर्रुद्ध बाजभस नेिाि र् ग्रीर्चे्या प ढच्या र् 

बाजभच्या िागार्र न शोषल्या जािाऱ्या िीन टाक्यानंी हशर्भन टाकिाि. (आकृहि १३७). 
 
९. बस्स्ि उदरािंरर्षे्टन र्र नेऊन गिाशयाच्या घ मटाच्या र्र खंहडि टाक्यानंी हशर्भन टाकिाि. 

गिाशय प रोर्र्मिि अर्स्थेि (anteverted position) राहार्ा म्हिभन दोन्ही बाजभकडील रज्जभबधं गाठं मारून 
आखभड करिि. (plicated) उदरार्रील छेद थराथरानी बंद करिाि. 

 

 
आकृणत १३७ : प्रार्रिी पटे्ट, गिाशयग्रीर्चे्या प ढच्या पृष्टिागार्र हशर्ले आहेि. 

 
उदर प्रावरिी गोंफि कृणिम गभाशय णिक बांध णनमाि करिे 

(Abdominal fascial sling, creating artificial Utero-sacral-ligaments.) 
 
१. पाच इंच लाबं र् अधाइचं रंूद अशी ऊरू प्रार्रिीची पट्टी माडंीच्या बाहेरच्या िागापासभन 

प्रार्रिी हर्च्छेदकाचा (fasciatome) उपयोग करून काढभन घेिाि. याचे एक टोक स िाच्या धा्याने 
हशर्िाि र् बाकीचा िाग मध्यार्र उिा कापिाि, र् त्याम ळे साधारिपिे १० इंच लाबं पट्टी हमळिे. द सरी 
एक प्रार्रिी पट्टी नं. ६ पायरीि साहंगिल्या प्रमािे उपयोगाि आिण्या कहरिा काढिाि. 
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२. नािीच्या खाली मध्य रेषेि उिा छेद घेऊन उदर उघडिाि, र् ग्रीर्चे्या प ढभन बस्स्ि स टीकरून 
खाली ढकलिाि. या ग्रीर्चे्या प ढच्या िागार्र, प्रार्रिीचा टाका घािलेल्या िागाचा मध्य हशर्िाि. 
(आकृहि १३८). 

 
३. कॉटे शस्त्रहक्रयेप्रमािें हत्रकास्स्थच्या प्राि ंगाच्या प ढच्या बाजभस असिाऱ्या उदरािंरर्षे्टनाि छेद 

घेिाि. पाचर्ा कहट र् पहहला हत्रक कशरेुका यामधील अंिराक शरेुका चक्राच्या बाजभस असिारा चेिा-
पेशी ऊिक (neurocellular tissue) काढभन टाकिाि. याहठकािाहभन एकिरी नीला जाि असली िर, 
स्कन्दन इलेक्रोड (coagulating electrode) बंद करून टाकिाि. चक्रा मधभन दोन उिे टाके घालिाि. 

 
४. नेहमी पेक्षा ज्यास्ि मोठी असिारी धमहनकोष हर्स्िार स ई aneurysm needle) हत्रकास्स्थच्या 

प ढच्या बाजभस असिाऱ्या उदरािंरर्षे्टनाच्या छेदाच्या उजव्या कोपऱ्याच्या खालभन घालिाि. स ईचे टोक 
कहटबंधाच्या पोकळीच्या र्रच्या दोन्हीकडेने पि उदरािंरर्षे्टनाच्या पाठीमागभन जाऊन रंूद बंधाि हशरिे. 
नंिर रंूद बंधाच्या दोन्ही पदरामधभन जाऊन ग्रीर्रे्र ज्याहठकािी प्रार्रिीची पट्टी हशर्लेली असिे, त्याच्या 
बाजभला बाहेर येिे. या धमिंहनकोषहर्स्िार स ईच्या नेढ्याि प्रार्रिीच्या पट्टीची उजर् ेटोक घालिाि र् ही 
पट्टी उदरािंरर्षे्टनाच्या पाठीमागभन हत्रकास्स्थच्या प्रोत्त ंगाजर्ळ ओढभन घेिाि. मभत्रर्ाहकाबद्दल मात्र 
काळजी घ्यार्यास पाहहजे. 

 

  
आकृणत १३८ : दोन्ही पटे्ट स्थास्र्ानी आहेि. आांकृणत १३९ : दोन धा्याचें टाके, हत्रक प्रोत्त ंगाच्या 

मंडलािं घािले आहेि. 
 
५. डाव्या बाजभस र्क्रस्थभलातं्र (sigmoid colon) असल्याम ळे थोडा गोंधळ होिो. जर डाव्या 

बाजभसही उजव्या बाजभप्रमािेच रीि र्ापरली, िर प्रार्रिीची पट्टी पाठीमागे ओढिाना, र्क्रस्थभलातं्र 
मध्यरेषेकडे ओढले जाईल र्ा त्याम ळे त्याच्या रक्िाच्या प रर्ठ्याि अडथळा हनमाि होईल र् र्क्र 
स्थभलातं्राला अढीपडेल. याला डार्लण्याकहरिा, या बाजभला पायरी ६ ची जरूरी आहे. 

 
६. कहटबधंाच्या पोकळीच्या डाव्याबाजभच्या कडेच्या साधारिपिे मध्यार्र, डाव्या कहटलस्म्बनी 

स्नायभर्र (sigmoid muscle) असिाऱ्या उदरािंरर्षे्टनाि छेद घेिाि. र्ाम बाह्य श्रोहिफलक 
रक्िर्ाहहन्या (left externailiac vassels) कहटलस्म्बनी स्नायभच्या आंिील बाजभस असभन जननोरु चेिा 
(genitofe moral nerve) या स्नायभच्या प ढभन आडर्ा जािो. एक लहान धमहनकोषहर्स्िार स ई बाह्य 
श्रोिीफलक रक्िर्ाहहन्या र् कहटलस्म्बनी स्नायभची आंिील बाजभ यामधभन पि पाठीमाग न प ढे अशी 
घालिाि, र् स ई स्नायभच्या अध्या जाडीमधभन बाहेर येिे. प्रार्रिीची एक लहानशी पट्टी या स ईच्या 
नेढ्यामधभन घालिाि र् स्नायभमधभन बाहेर काढभन घेिाि. प्रार्रिीचे एक लहानसे र्ळे होईल इिक्या 
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प्रमािाि या पट्टीची टोके बाधंिाि. प्रार्रिीच्या पहहल्या पट्टीचे डार् े टोक या र्ळ्या मधभन घालभन 
र्क्रस्थभलातं्राच्या पाठीमाग न हत्रकास्थीच्या प्रोत्त ंगा जर्ळ ओढभन घेिाि. 

 
७. प्रार्रिी पट्टीचे उजर् े र् डार् े टोक, ग्रीर्ा, हत्रकास्स्थ प्रोत्त ंगा चागंले र्र र् पाठीमागे येईल 

इिक्या प्रमािाि खेचिाि ही दोन्ही टोके थोड्या िागाच्या दोऱ्याने हशर्िाि र् शस्त्रहक्रयेच्या स रर्ािीला 
चक्रािभन घेिलेल्या दोन टाक्यानंी चक्राला हशर्भन टाकिाि. (आकृहि १३९). 

 
८. उदरािंरर्षे्टनाि घेिलेले सर्व छेद म्हिजे हत्रकास्स्थ प ढील, कहटलस्म्बनी स्नायभप ढील, 

गिाशय-बस्स्ि र् उदरािील प ढच्या बाजभचे, बंद करिाि. 
 
उदराचे इिर थर नेहमी प्रमािे बंद करिाि. 
 

योणनघुमट पतनाकरताां केलेली गोफि शस्िणक्रया 
(Sling operation for Vault Prolapse.) 

 
पायऱ्या :  
 
१. उदर आडर्ा, फॅनेनस्स्टअल छेद (Fdnnenstial Incision) घेऊन उघडिाि. 
 
२. िार असंयिीकरिा (stress incontinence) हमलीन शस्त्रहक्रयेि साहंगिल्या प्रमािे प्रार्रिीच्या 

लाबं अशा दोन पट्ट्या, कापलेल्या समोदरी स्नायभच्या आर्रिाच्या र्रच्या र् खालच्या कडे पासभन 
कापिाि. 

 
३. एका पट्टीचे टोंक रज्जभबंध संदंशाि धरिाि र् अन्िर उदर र्लया मधभन (internal abdominal 

ring) योनीच्या पाश्वव कोपऱ्यापयवन्ि नेिाि. या हठकािी संदंशाच्या टोकार्र रंुदबंधाचे उदरांिरर्षे्टन 
कापिाि र् प्रार्रिीच्या पट्टीचे टोक आि ओढभन घेिाि. 

 
४. पहिि झालेला योनीचा घ मट र्र ओढभन घेिाि र् पट्टी घ मटाच्या कोपऱ्याला लीन टाक्यानें 

बाधंभन टाकिाि. 
 
५. याच प्रमािे द सऱ्याही बाजभस करिाि. 
 
६. नेहमी प्रमािे उदर बंद करिाि. 
 

आांिपात दुरूस्त करण्याकणरता शस्त्रणक्रया 
(Operation for Repair of Enterocele.) 

 
पायऱ्या :  
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१. पहहल्या दोन पायऱ्या या उपग दपाि द रुस्िीच्या शस्त्रहक्रयेि घेिाि त्याचप्रमािे. 
 
३. प ष्ट्कळर्ळेा उपग दाच्या प ढच्या कििीर्र असलेला कोष स्पष्टपिे समजभन येि नाही. काही 

र्ळेा, अपारदशवक पाढंरा कोष स्पष्ट हदसभन येिो र् िो उपग दाच्या कििीपासभन काळजी पभर्वक हनराळा 
करिाि. याि फार काळजी घ्यार्ी लागिे नाहीिर अपघािाने उपग दाची किि फ टण्याचा संिर् असिो. 

 
४. ज्यार्ळेी कोष स्पष्टपिे समजभन येि नाही, त्यार्ळेी ग्रीर्ा प ढचे बाजभस ओढभन धरिाि र् ड्लस 

कप्याच्या िळाचा उदरािंरर्षे्टन ग्रीर्चे्या पाठीमागील कििीला लागभन उघडिाि. उदरािंरर्षे्टनाच्या 
पोकळीि बोट घालिाि र् कोष ठरहर्ण्याकहरिा खालच्या बाजभस र्ळहर्िाि र् मग कोषाचे हर्च्छेदन 
करिाि. 

 
५. कोषाि र्या आहे ककर्ा आंिडी आहेि हे पहाण्याकहरिा कोष उघडिाि. त्या कोषाच्या 

मानेजर्ळ बटर्ा टाका घालभन कोष बंद करिाि र् टाक्याच्या खालच्या बाजभस असिारा कोषाचा िाग 
कापभन टाकिाि. 

 
६. ड्लस कप्याचा उदरािंरर्षे्टन बंद करिाि. 
 
इिर पायऱ्या उपग द द रुस्िीि साहंगिल्या प्रमािे. 
 

सांपूिश णवटप फाटाकरताां शस्त्रणक्रया 
(Operation for complete Perineal Tear.) 

 
कारिें : जर हर्टप फाट हा ग द समाक ं चक स्नायभि (anal sphincter) पोहोचला िर समाक ं चक 

स्नायभचा प ढचा िाग र् उपग दाची प ढची कििही फाटिे र् त्याम ळे मलहर्सजवनार्रील िाबा जािो. ज्या 
रो्याि फार मोठ्या प्रमािाि फाट असिो अशािं, उपग दाच्या प ढच्या कििीच्या काही िागाचेही पिन 
होिे. 

 
पायऱ्या :  
 
१. ग द-योहन संगम (ano-Vaginal junction) िािण्याकरिा दोन एहलस हचमटे लार्िाि. या 

रेषेर्रून छेद घेिाि. (आकृहि १४०). 
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आकृणत १४० : कटबाकटबाची रेषा छेदाचे स्थान 

दशवहर्िे. 
आकृणत १४१ : पश्वव योनी किि, अग्र उपग द 

कििीपासभन अलग केली आहे. (P– उदरािंरर्षे्टन. 
R–उपग द). 

 
२. योनीची पाठीमागची किि, उपग द–योनी पडद्याच्याबाजभने उपग दाच्या प ढच्या कििीपासभन 

काळजीपभर्वक स टी करिाि. उपग द प ढच्या र् त्याचप्रमािे पाश्ववबाजभसही मोकळा करिाि. उपग द पभिवपिे 
मोकळा करिे फार जरुरीचे असिे. कारि उपग दाच्या फाटलेल्या प ढच्या कििीच्या कडा हशर्िाना िाि 
पडभ  नये. (आकृहि १४१). 

 
३. उपग दाच्या फाटलेल्या प ढच्या कििीच्या र् ग दमागव याचं्या कडा थोड्या कापिाि 

(freshened) र् नं. ० क्रोहमक कॅगगट्च्या खंहडि टाक्यानंी हशर्िाि. टाके उपग दाच्या स्नायभमधभन 
जािाि, पि अंिःत्र्चा मात्र स टीच राहािे. टाक्याचंी स रर्ाि फाटलेल्या टोकाच्या र्र आधा इंचापासभन 
करिाि. त्याम ळे एकादे लहान ही हछद्र राहाि नाही. कारि त्याचेम ळे प ढे उपग द-योनी िगंदर होण्याचा 
संिर् असिो. (आकृहि १४२). 

 
४. समाक ं चक स्नायभच्या प ढच्या अध्यािागाची पाठीमागे गेलेली फ गीर टोके पहाण्याकहरिा, 

स रर्ािीला घेिलेल्या त्र्चेच्या छेदाच्या बाह्य टोकापासभन दोन्ही बाजभस छेद घेिाि. हे छेद ग दाच्या बाजभस 
असभन िे बाहेरच्या र् पाठीमागच्या बाजभस जािाि. समाक ं चक स्नायभची पाठीमागे गेलेली, फाटलेली टोके 
कोठे आहेि िे ठरहर्िाि. फाटलेल्या स्नायभच्या फ गीर टोकािभन नं. १ क्रोहमक कॅट् गट टाका घालिाि र् 
समाक ं चक स्नायभ परि ियार करिाि. पहहल्या टाक्याच्या बाहेरच्या बाजभस द सरा टाका घालिाि. र् िो 
बाधंला म्हिजे पहहल्या टाक्यार्रील िाि कमी होिो र् फाटलेला समाक ं चक स्नायभही चागंला ज ळभन येिो. 
(आकृहि १४३, १४४, १४५). 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

  
आकृणत १४२ : फाटलेल्या अग्र उपग द कििीि 

खंहडि टाके घािलेले आहेि. (P–उदरािंरर्षे्टन. 
R–उपग द). 

आकृणत १४३ : अग्र उपग द किि हशर्ली आहे. (P–
उदरािंरर्षे्टन. R–उपग द). 

 
शस्त्रहक्रयेच्या इिर पायऱ्या, हर्टप द रुस्िीच्या शस्त्रहक्रयेि साहंगिल्या प्रमािे. 
 

  
आकृणत १४४ : फाटलेल्या ग द सम क ं चक स्नायभच्या 
प नर्ममनमीिी करिा घािलेले टाकें. ग दउन्नमनी 
स्नायभि घािलेला टाका हदसभन येि आहे. (P–

उदरािंरर्षे्टन). 

आकृणत १४५ : ग द समाकं चक स्नायभची प नर्मनमीिी 
झालेली आहे. ग दउन्नमनी स्नायभि घािलेले टाके 

बाधंले आहेि. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

भार असांयतीकरता शस्त्रणक्रया 
(Operations for Stress Incontinence.) 

 
केली शस्त्रणक्रया 

(Kelly’s operation.) 
 
पायऱ्या :  
 
१. बस्स्िि अंिरहनर्ासी कॅथेटर (indwelling catheter) घालिाि. योनीच्या प ढच्या कििीि 

मभत्रप्रसेकाच्या बाह्यम खापासभन ५ िे ६ सें. हम. पयवन्ि मध्य रेषेि छेद घेिाि. अशा प्रकारच्या छेदाम ळे 
बस्स्िची मान या छेदाच्या साधारिपिे मध्यार्र येिे. 

 
२. अशा िऱ्हेने हनमाि झालेले योनीचे दोन्ही प्रालंब, बस्स्िच्या माने िोर्िाली २ िे ३ सें. हम. 

स ट्या करिाि. पि मभत्रप्रसेक ककर्ा बस्स्ि कापली जािार नाही याबद्दल काळजी घ्यार्ी. 
 
३. बारीक लीनन ककर्ा रेशमाचा गोधडी टाका, बस्स्िच्या मानेच्या िोर्िाली असिाऱ्या 

परामभत्रप्रसेक ऊिकाि (Para-urethral tissues) घालिाि. बस्स्िच्या मानेची जागा ठरहर्ण्याकहरिा, 
बस्स्ििील कॅथेटर खेचिाि. टाका बाधंिाि. द सरा टाका पहहल्या टाक्याच्या बाह्य बाजभस पि त्याच 
पािळीि घालिाि. हा टाका बंधल्यार्र पहहल्या टाक्याला बळकटी येिे र् त्याच्या र्रचा िाि कमी होिो. 
अशा प्रकारे बस्स्िची मान र्र उचलली जािे. मभत्रप्रसेक र्र उचलण्या कहरिा अशाच प्रकारे आिखी दोन 
टाके घालिाि. 

 
जघन–अनुणिक गोफि शस्त्रणक्रया 

(Pubococcygeus Sling operations.) 
(ग्रांथकत्यािी शस्त्रणक्रया) 

 
पायऱ्या :  
 
१. योनीच्या प ढच्या कििीि मभत्रप्रसेक म खाच्या 1/2 इंच खाली २ 1/2 िे ३ इंच लाबं उिा छेद 

घेिाि. 
 
२. योनीच्या दोन्ही प्रालंबाचं्या खालच्या िागापासभन बस्स्ि र् म त्रप्रसेक स टे करिाि, हे स टे करिे, 

जधन प्रशाखेची (pubic ramus) कहटबंधाची कड हािाला लागेपयवन्ि चालभ  ठेर्िाि. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

  
आकृणत १४६ : १ जघन-अन हत्रक स्नायभ. २. 

मभत्रप्रसेक. कबद रेषेने गोफि कशी ियार करार्याची 
िे दाखहर्ले आहे. 

आकृणत १४७ : १. मभत्रप्रसेकाच्या खालच्या बाजभस 
पटे्ट हशर्ले आहे २. मभत्रप्रसेक. 

 
३. जधन अन हत्रक स्नायभ एहलसच्या हचमट्याि पकडभन आंिील बाजभस ओढिाि याचे पासभन १ 1/2 

२ सें हम लाबंीची गोफि आढिाि. ही र्रच्या टोकाल टोकाशी जोडलेली असिे. (आकृहि १४६). द सऱ्या 
बाजभलाही आशाप्रकारे करिाि. 

 
काही र्ळेा नीलािंभन रक्ि पाझरिे. पि त्यार्र दाब हदल्यास िे थाबंिे. 
 
४. बस्स्िि स्र्धारी कॅथेटर यंत्र घालिाि. र् िो ओढल्यास बस्स्ि ची मान समजभन येिे. या दोन्ही 

बाजभकडील गोफिीं मध्य रेषेि एकमेकाजंर्ळ आििाि र् बस्स्िच्या मानेच्या पािळीि दोन ककर्ा िीन 
धा्याचे टाके घालभन एकमेकानंा हशर्िाि. (आकृहि १४७). सामान्यिः दोन्ही गोफिी एकमेकारं्र येिील 
एर्ढ्या लाबं असिाि. टाके बाधंण्यापभर्ी बस्स्ििील स्र्धारी कॅथेटर काढभन टाकिाि र् साधी रबराची 
नहलका घालिाि. 

 
५. योनीचे प्रालंि जोडण्याकहरिा दोन ककर्ा िीन गोधडी टाके घालिाि. गोधडी टाक्याचं्या बाहेर 

योनीची जास्ि असिारी किि कापभन टाकिाि, र् कापलेल्या कडा अखंड टाक्याने हशर्िाि. 
 
बस्स्ििील कॅथेटर पाचं हदर्सानंी काढभन टाकिाि, र् रो्याने आपि होऊन मभत्र करार् े म्हिभन 

त्याला उते्तजन देिाि. 
 

प्रावरिी गोफि शस्त्रणक्रया (ॲस्ल्विज पद्धत) 
(Fascial sling operation (Aldridge Method.) 

 
पायऱ्या :  
 
१. योनीिील शसै्त्रहक्रये प्रमािे योनीची प ढची किि मध्यरेषेि कापिाि र् योनीच्या दोन्ही प्रालंबाचें 

हर्स्िृिपिे हर्च्छेदन करिाि. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

२. जधनाच्या र्र दीड इचं, असा उदराि ४ इंच लाबंीचा आडर्ा छेद घेिाि र् िो छेद 
कंडशकलेपयवन्ि (aponeurosis) नेिाि. 

 
३. हमहलन पद्धिीि साहंगिल्या प्रमािे कंडशकलेपासभन अधा इंच रंूदीच्या दोन पट्ट्या काढिाि. 
 
४. बस्स्िि कॅथेटर घालभन बस्स्ि हरकामी करिाि. योनीिभन एका बाजभकडील प्रत्यगजधन 

अर्काशाचे (retro-pubic space) बाजभने बोट घालिाि र् नंिर िे उदराच्या सरळ स्नायभंिभन त्याच्या 
बद्धस्थानाच्या स मारे दीड इंच र्रचे बाजभस, काढिाि. बोटाच्या बाजभने र्क्र संदंश घालभन, त्याि 
प्रार्रिीच्या पट्टीचे टोक पकडिाि र् खालच्या बाजभस आििाि. अशाच प्रकारे द सऱ्या बाजभसही करिाि. 
याि बस्िीला धक्का लागिार नाही याची काळजी घ्यार्यास पाहहजे. 

 
५. या पट्ट्या मभप्रत्रसेकाच्या पाठीमागे, बस्स्िच्या पािळीि आिभन एकमेकानंा ओलाडंिाि र् 

एकमेकानंा लीननच्या टाक्यानंी हशर्िाि. हशर्िाना इिका िाि पाहहजे की मभत्रप्रसेक-बस्स्ि संगम र्र 
उचलला गेल पाहहजे. 

 
६. उदर र् योनी या हठकािचे छेद बंद करिाि. 
 

णिरकारी अांतरवांतशनावरताां शस्त्रणक्रया 
(Operations for chronic Inversion.) 

 
प ष्ट्कळ काल अिंर्विीि असिारा गिाशय र्र ढकलभन, त्याच्या मभळ स्स्थिीि आिण्याकरिा िीन 

पद्धिी र्ापरिाि. त्यािील एक, स्स्पनेली शस्त्रहक्रया (spinelli’s operation) ही योनीिभन करार्याची 
शस्त्रहक्रया होय, िर हॉल्टेन र् डॉबेन शस्त्रहक्रया, या उदरार्रून करार्याच्या शस्त्रहक्रया होि. 

 
जर गिाशयाचे अंिर्विवन फार कालाचे असेल र् संसस्क्िही फार हठकािी असेल, िर स्पायनेली 

पद्धि र्ापरिे ज्यास्ि चागंले. या पद्धिीि गिाशय मभळ स्स्थिीि कािण्याकरिा न सिे संक चन र्लय 
(constriction ring) कापिाि असे नाही, िर त्याच बरोबर गिाशयाची प ढची किि गिाशयाच्या 
घ मटापयवन्ि कापिाि. 

 
हॉल्टन उदरार्रील शस्त्रहक्रयेच्या पद्धिीि संक चन र्लय पाठीमागचे बाजंभस कापिाि र् 

गिाशयाची पाठीमागील किि शरे्टपयवन्ि कापार्यास पाहहजे असे नाही : त्याम ळे ही पद्धि त्या मानाने 
सोपी होय. डोहबन शस्त्रहक्रयेि र्लय प ढच्या बाजभने कापिाि. 
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स्स्पनेली शस्त्रणक्रया 
(Spinelli’s operation.) 

 
पायऱ्या :  
 
१. दोन्हीबाजभला लार्लेल्या दोन ग्रीर्ाकषवक संदंशानी ग्रीर्चेा प ढचा ओठ ओढभन धरिाि र् 

योनीच्या प ढच्या कििीि आडर्ा छेद घेिाि. बस्स्ि र्रिी सरकर्िाि र् प्रहिकषवक यंत्राने (retractor) 
िशीच धरून ठेर्िाि. गिाशय, बस्स्ि कोष्टाचे उदरािंरर्षे्टन कापिाि र् िे द्वार बोटानंी िािभन मोठे 
करिाि. 

 

 
आकृणत १४८ : गिाशयग्रीर्ा आहि गिाशयाची अग्र किि हे कापले जाि आहेि. 

  
आकृणत १४९ : कापलेली गिाशय-ग्रीर्ा आहि 

गिाशयाची अग्र किि दाखहर्ली आहे. 
आकृणत १५० : आंगठा र् िजवनी यानंी दाब देऊन 
गिाशय प नःस्थाहपि (being reduced) करण्याि 

येि आहे. 
 
२. ग्रीर्िे हिच्या बाह्यम खा पासभन िे र्रिी सकं चन र्लयापयवन्ि छेद घेिाि र् नंिर 

खालच्याबाजभस गिाशयाच्या प ढच्या कििीर्रून काही थोड्या अिंरापयवन्ि घेिाि र् शरे्टी आंगठा र् बोटें 
याचा िाबा देऊन गिाशय मभळ स्स्थिीि आिण्याचा प्रयत्न करिाि. जर यश आले नाही िर प ढच्या कििीि 
आिखी थोड्या अिंरापयवन्ि र् जर अगदीच जरूर लागली, िर गिाशयाच्या घ मटापयवन्ि छेद र्ाढर्िाि 
(आकृहि १४८, १४९, १५०). 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

३. गिाशय मभळ स्स्थिीि आिल्यार्र गिाशयाची जाड किि सारखी करिाि (frimmed), 
नाहीिर िी जोडिे कठीि जािे. गिाशयाची किि घ मटापासभन खाली दोन िागाि हशर्िाि. (आकृहि 
१५१, १५२). 

 

  
आकृणत १५१ : गिाशय बंद करण्याकरिा हनत्तल 

टाके घािले जाि आहेि. 
आकृणत १५२ : गिाशय बंद करण्याकरिा उत्तल 

टाके घािले जाि आहेि 
 
४. आिापयवन्ि जो गिाशय योनीि होिा, िो गिाशय-बस्िी कोष्ठािंील छेदामधभन कहटबंधाच्या 

पोकळीि र्र ढकलिाि. 
 
५. गिाशय-बस्िी कोष्ठाचं्या उदरािंरर्षे्टनािंील छेद हशर्िाि र् योनीच्या प ढच्या कििीिील 

छेदही हशर्िाि. 
 

हॉल्वटेन शस्त्रणक्रया 
(Haultain’s operation.) 

 
स्पायनेली शस्त्रहक्रयेपेक्षा हॉल्टेनच्या शस्त्रहक्रयेि प ढील फायदे जास्ि आहेि. 
 
१. योनीिभन केलेल्या स्पायनेली शस्त्रहक्रयेपेक्षा हॉल्टेन शस्त्रहक्रया ज्यास्ि साधी आहे. २. बस्िी, 

बीजर्ाहहन्या र् बीजकोश याचें स्थान प्रत्यक्ष डोळ्याने पाहािा येिे र् संक चनर्लयाची पाठीमागील कड 
कापली जाि असल्याम ळे बस्िीला इजा होण्याचा धोका टळिो. ३. गिाशयार्रील छेद हा स्पायनेली 
शस्त्रहक्रयेि घेण्याि येिाऱ्या छेदापेक्षा प ष्ट्कळ लहान असिो. 

 
पायऱ्या :  
 
१. उदर उघडल्यार्र संकभ चन र्लय िपासिाि र् बस्िी, बीजर्ाहहन्या र् बीजकोश याचें स्थान 

पाहहले जािे. सकं चन र्लय र्र खेचभन र् ग्रीर्ाकषवक हचमट्याने धरून ठेर्िाि र् पाठीमागच्या बाजभने 
साधारिपिे एक इंच लाबंीचा, र्लयाची जाडी कापली जाईल असा छेद घेिाि. (आकृहि १५३, १५४). 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

  
आकृणत १५३ : उदर उघडल्यानंिर हदसभन येिारे 

संक चन र्लय (constriction ring). 
आकृणत १५४ : पाठीमागचे बाजभस संक चन र्लय 

कापले आहे. 
 
२. गिाशयाच्या अिंर्विीि कििीला दोन्ही बाजभस दोन एहलस संदंश लार्िाि. र् त्यानंा हळभहळभ 

र्रच्या बाजभस ओढ लार्िाि र् त्याला मदि म्हिभन शल्यहचहकत्सकाचा मदिनीस योनीिभन बोटाने र्रच्या 
बाजभस दाब देिो. 

 
३. जेव्हा अंिर्विन पभिवपिे स टिे, िेव्हा पाठीमागच्या कििीि गिाशयाच्या शहरराच्या खालच्या 

िागापासभन िो ग्रीर्चे्या र्रच्या िागापयवन्ि साधारिपिे दीड इंच लाबंीचा छेद हदसभन यिो. हा छेद दोन 
पािळीि हशर्िाि. लँबटव टाके घालभन छेद र्ाजर्ीपेक्षा ज्यास्ि हशर्िाि (oversewn), त्याम ळे 
शस्त्रहक्रयेनंिर आंिड्याशव, ससंक्िी होण्याचे टळिे. (आकृहि १५५). 

 

 
आकृहि १५५: अंिर्विवन कमी केले आहे. गिाशयाच्या पाठीमागील िागार्रील छेद टाके घालभन बंद 

करण्याि येि आहे. 
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जननाांगी नालव्रिाकणरताां शस्त्रणक्रया 
(Operations for Genital Fistulae.) 

 
 

प्रालांब-णवपाटन शस्त्रणक्रया 
(Flap-splitting operation.) 

 
पायऱ्या :  
 
१. नालव्रि उघडा करिाि र् त्याच्या कडेपासभन एक इंच अंिरार्र ऊिक संदंश लार्भन स्स्थर 

करिाि. नालव्रिाच्या म खाच्या िोर्िाली, ¼ इंच अंिरार्र छेद घेिाि. त्याम ळे योनी र् बस्स्ि या 
हठकािच्या नालव्रिाच्या कडा नव्याने ियार होिाि, र् त्याचबरोबर बस्स्ि र् योनी यानंा चागंल्या प्रकारे 
स टे करिा येिे. बस्स्ि चागंल्या प्रकारे स टी, गमनशील करिा यार्ी म्हिभन योनीिील नालव्रिाच्या कडे 
पासभन एक इंच पयवन्ि चार हदशानंा कापिाि र् योनीच्या हे प्रालंब मागे हफरर्िाि. त्याम ळे बस्स्ि 
चागंल्याप्रकारे हदसभन येिे. (आकृहि १५६). 

 

  
आकृणत १५६ : कबद रेषा नालव्रिा िोर्िालच्या छेद 

दशवहर्िे. 
आकृणत १५७ : बस्स्ि स टी करण्याि येि आहे. 

 
२. गॉझ र् र्क्र कािरीने िंि ऊिकाने हनमाि झालेली संसस्क्ि कापभन बस्स्ि सर्व बाजभनी मोकळी 

करिाि. (आकृहि १५७). शस्त्रहक्रयेचे यश हे प ष्ट्कळसे हर्स्िृि प्रमािार्र बस्स्ि मोकळी करण्यार्र 
अर्लंबभन असिे. त्याम ळे िाि न पडिा नालव्रिाच्या कडा एकमेकानंा जोडिा येिाि. बस्स्ि मोकळी करीि 
असिाना मभत्रर्ाहकाच्या स्थानाची काळजी घ्यार्यास पाहहजे, र् जर नालव्रि फार मोठा असेल, िर 
म त्रर्ाहकाचें स्थान ठरहर्िे आगत्याचे असिे, र् प्रत्येकाि मभत्रर्ाहक नहलकायंत्र (uretric catheter) 
घालभन ठेर्ार्,े त्याम ळे बस्स्ि स टी करिाना र् बस्स्ि हशर्िाना, त्याचंा मागवदशवक म्हिभन उपयोग होिो. 

 
३. यार्ळेी बस्स्िि मभत्रप्रसेकामधभन रबराचा स्र्धारी कॅथेटर (self-retaining catheter) घालिाि. 

जर हा कॅथेटर शस्त्रहक्रयेच्या शरे्टी शरे्टी घािले, िर घािलेल्या टाक्याि हबघाड होण्याचा संिर् असिो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

४. नं. ० क्रोहमक कॅट् गेटाचे टाके एक-चि थांश इचं अंिरार्र घालिाि. पहहला र् शरे्टला टाका 
नालव्रिाच्या म खाच्या सीमेच्या पहलकडे घालिाि. त्याम ळे टोकाचं्या कडेला सभक्ष्म हछद्र राहण्याचा संिर् 
राहाि नाही. टाके घालिाना िे बस्स्िच्या अंिःत्र्चेिभन न जािा हिच्या स्नाय िभन जािील याची काळजी 
घ्यार्यास पाहहजे (आकृहि १५८). 

 

  
आकृणत १५८ : बस्िीिील म ख बंद करण्याकरिा 

खंहडि टाके घािले जाि आहेि. 
आकृणत १५९ : बस्िीिील म ख बंद करण्याकरिा 

अखंड टाके घािले जाि आहेि. 
 
टाके बाधंभन झाल्यार्र, कॅथेटरमधभन बस्स्िि मेहथहलन ब्ल्यचा द्रार् घालिाि. त्याम ळे नालव्रिाच्या 

कडा एकमेकानंा पभिवपिे हमळाल्या आहेि ककर्ा नाही हे समजभन येिे. जर घािलेल्या टाक्यामधभन द्रर् 
बाहेर आला, िर जघन जलािेद्य करण्याकहरिा आिखी एक ककर्ा दोन टाके घालार्.े पहहले टाके 
घािल्यार्र त्यािभन द्रर् बाहेर पडि नाही असे पाहहल्यार्र, जेव्हा जेव्हा शक्य असेल, िेव्हा टाक्याचंा 
द सरा थर घालिाि, र् हे टाके बाधंल्या र्र, पहहले टाके झाकले जािाि. 

 
खंडीि टाक्या ऐर्जी अखंड टाके घािले िरी चालिाि (आकृहि १५९) 
 
५. योनीिील छेद खंहडि टाक्यानंी बंद करिाि. (आकृहि १६०). जर योनीच्या कििीि फार अंिर 

असेल, र् त्या एकमेकानंा हशर्िा येि नसिील, िर जखम कहिकाऊिक हनमवि होऊन िरून येिे. ककर्ा 
योनींिील फट िरून काढण्याकरिा त्यार्र लख  िगोष्टापासभन हनमाि केलेल्या त्र्चा हनरोपाचा उपयोग 
करार्ा. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आकृणत १६० : पभिव झालेली शस्त्रहक्रया. 

 
६. प ढचे दोन आठर्डे बस्स्ििील मभत्राचा सिि हनचरा करून िी हरकामी ठेर्िाि. 
 

मूिवाहकाांिे प्रणतरोपि 
(Transplantation of uretes.) 

 
कारिें :  
 
१. मभत्र िगंदराच्या रो्याि जर योनीिभन केलेली द रुस्िी फलदायी ठरली नाही ककर्ा 

अहर्र्रिेम ळें  (atresia) योनीिभन द रुस्िी शक्य नसल्यास. 
 
२. ग्रीर्चे्या कार्मसनोम्याच्या रो्याि जर बस्स्ििही अिंरिरि (infitration) झाले असेल र् 

शस्त्रहक्रयेि बस्स्िही काढभन टाकार्याचे ठरले, िर. 
 
रृ्क्ककायव िपासिाि र् अर्रोही मभत्रहचत्रिाने (descending pyelography) मभत्रर्ाहक पाहिाि. 

काहीर्ळेा मभत्रर्ाहकस्थ मभत्रसंचय र् रृ्क्कस्थ मभत्रसंचय (Hydroureter and hydronephrosis) असण्याचा 
संिर् असिो र् अशा पहरस्स्थिीि शस्त्रहक्रया करिे शक्य नसिे. 

 
पायऱ्या :  
 
१. नािीच्या खाली मध्य रेषेि ककर्ा मध्यरेषेच्या थोड्या बाजभला घेिलेल्या छेदाने उदर 

उघडल्यार्र, आंिड्यािोर्िी स्पजं िरिाि. 
 
२. हत्रकास्स्थच्या प्रोत्त ंगार्रील उदरािंरर्षे्टनाि २ िे ३ इंच उिा छेद घेिाि. सामान्यिः उजर्ा 

मभत्रर्ाहक उदरािंरर्षे्टनाच्या उजव्या प्रालंबाच्या खाली हदसभन येिो. शक्य हििक्या खालपयवन्ि िो स टा 
करिाि, कापिाि र् खालचे टोक बाधंभन टाकिाि कापलेल्या मभत्रर्ाहकाचे र्रचे टोक उदराच्या 
जखमेच्या बाहेर आििाि र् जखमेि मभत्र गळभ नये म्हिभन त्याच्या िोर्िी गॉझ ग ंडाळिाि. 
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३. मभत्र र्ाहक िाि न पडिा राहभ शकेल, अशा हठकािच्या र्क्रस्थभलातं्रार्रील प ढच्या स्नायभच्या 
पट्ट्यार्र (anterior longitudinal band) एकमेकापंासभन िीन इचं अिंरार्र दोन एहलस संदंश लार्िाि. 
या दोन संदंशामध्ये स्नायभिंिभ लागेपयवन्ि छेद घेऊन मभत्रर्ाहका करिा शय्या ियार करिाि. छेदाच्या कडा 
एहलस संदंश लागभन एकमेकापंासभन दभर करिाि. 

 
४. नं. ० कॅटगटचे १ से. मी. अंिरार्र चार टाकें  छेदाच्या कडामध न घालिाि. र् त्या टाक्याची 

टोके धमनी संदंशाि पकडभन ठेर्िाि. 
 
५. नं. १ क्रोहमक कॅट् गट्चा टाका मभत्रर्ाहकाच्या कापलेल्या टोका जर्ळ त्याच्या स्नायभमधभन 

घालिाि र् िो टाका बाधंल्यार्र त्याची टोके लाबं ठेर्िाि. 
 
६. मभत्रर्ाहक, त्याच्या कहरिा र्क्रस्थभलातं्राि केलेल्या शय्येमध्ये पभर्ी घािलेल्या चार टाक्याचं्या 

खालभन नेिाि (आकृहि १६१). शय्येच्या खालच्या टोकाजर्ळ र्क्रस्थ लातं्राि चाकभ ने छेद घेिाि. हा छेद 
स्थभलातं्राच्या पोकळीपयवन्ि गेलेला आहे. र् िो अधःश्लषे्ट्मल थराि नाही हे पहाण्याकहरिा धमनी संदंश 
आि घालिाि. 

 
७. पभर्ी मभत्रर्ाहकाि घािलेल्या टाक्याचं्या लाबं टोकाला लार्लेली स ई र्क्रस्थभलातं्राच्या 

िोकामधभन घालभन खालच्या बाजभस एक इंच अंिरार्र बाहेर काढिाि. त्याच प्रमािे टाक्याचें द सरे टोकही 
अशाच प्रमािे बाहेर काढिाि. अशा प्रकारे मभत्रर्ाहक र्क्र स्थभलातं्राि ओढिाि र् टाका बाधंल्यार्र 
मभत्रर्ाहक स्थभलातं्राला घट्ट बाधंला जािो. (आकृहि १६२). 

 

  
आकृणत १६१ : बृहदातं्राच्या कापलेल्या कडामधभन 
खंहडि टाके घािलेले असभन, मभत्रर्ाहक, त्याच्या 

करिा केलेल्या जागेर्र आहे. 

आकृणत १६२ : बृहदातं्राि मभत्रर्ाहकाचे रोपि 
केलेले आहे. 

 
८. शय्येि घािलेले चार टाके आिा बाधंिाि र् अशा प्रकारे मभत्रर्ाहकाचे प्रहिरोपि होिे. शक्य 

असल्यास स्थभलातं्राच्या कापलेल्या िागार्र बृहद् र्पा अन बधं (appendices epiploicae) आििाि. 
(आकृहि १६३). 
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आकृणत १६३ : पभिव केलेली शस्त्रहक्रया. 

 
९. नंिर डाव्या बाजभकडील मभत्रर्ाहक बाहेर काढभन अशाच प्रकारे त्याचे प्रहिरोपि करिाि. 
 
१०. कापलेला पि हिहत्तक उदरािंरर्षे्टन हशर्िाि र् नेहमीच्या पद्धिीने उदर बंद करिाि. 
 
उपग द नहलका आि घालभन िी बाटलीला जोडिाि र् त्याि मभत्र जमा होिे. पहहले दोन हदर्स 

आस ि जलाि (distilled water) बनहर्लेला ्लभकोजचा ५ टके्क द्रार् हशरेिभन थेंबाथेंबाने देिाि र् 
त्याचप्रमािे १ िे २ पाइटं सोहडयम लॅक्टेटचा द्रार्ही देिाि. 

 
प ष्ट्कळशा रो्यािं शस्त्रहक्रये नंिर रृ्क्ककहटरशोफ (pyelitis) होिो र् िो प ष्ट्कळ हदर्स राहािो. 
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प्रकरि ५२ वे 
 

शस्त्रणक्रयोत्तर णिणकत्सा 
(Post-operative Treatment and Complications.) 

 
उदरावरून केलेल्वया शस्त्रणक्रयेनांतर घ्यावयािी नेहमींिी काळजी 

 
शस्त्रहक्रयेनंिर रो्याला काही िास पाठीर्र सपाट हनजर्ार्ा र् नंिर त्याला थोडा बसिा करार्ा 

(Fowler’s position). शस्त्रहक्रयेनंिरच्या र्देना र्देनाहारक (analgeric) र्ड्या ककर्ा इजेंक्शनें यानंी 
नाहहशा करिा येिाि, 

 
रोगी आपि होऊन काही थोडे औंस मभत्र करू शकेल, पि हिला जर मभत्र करिा आले नाही, िर 

शस्त्रहक्रयेनंिर ६ ककर्ा ८ िासानंी हिला मभत्र करण्यास उद्य क्ि करार्.े ज्यार्ळेी गिाशय छेदनाची 
शस्त्रहक्रया केलेली असिे. त्यार्ळेी शस्त्रहक्रयेनंिर ८ िासानंी नहलकायतं्र घालभन मभत्र काढभन टाकार्,े 
नाहीिर कहटस्था उदरािंरर्षे्टनाच्या हशर्लेल्या रेषेर्र (Pelvic peritoneal suture line) िाि पडण्याचा 
संिर् असिो. उदरार्रून केलेल्या इिर शस्त्रहक्रयेि १२ ककर्ा त्याही पेक्षा ज्यास्ि िास नहलकायंत्राचा 
उपयोग करीि नाहीि, पि जर बस्स्ि िरल्याम ळे रो्याला त्रास होि असेल, िर मात्र नहलकायंत्राचा 
उपयोग करार्यास पाहहजे. शक्य हििके, र्ारंर्ार नहलकायंत्र घालार्याचे टाळार्,े कारि ससंगव होण्याची 
िीहि असिे. 

 
सर्व श्रोहिउदर शस्त्रहक्रयानंिर काही प्रमािाि िरी पोट फ गिेच, र् कार्ममनहटव्ह हमक्श् चर हदल्यास 

र् आंत्रर्ायभ नहलका (flatus tube) घािल्यास ही फ गोटी नाहीशी होिे. जर आिंडे कहटस्थ इहंद्रयानंा 
हचकटलेले असेल, िर ही फ गोटी त्रास देण्याचा संिर् असिो. गिाशयाच्या अिंःत्र्चेच्या सद्रर् गं्रथीचे 
छेदन, बीजर्ाहहनी बीजकोश संसक्ि गठ्ठा (adherent tubo-ovarian masses) र् द दवम, हपरगळलेली 
ककर्ा रक्िस्त्रार्ी बीजकोशाची सद्रर्गं्रथी याचं्या शस्त्रहक्रये नंिर फार प्रमािाि पोटाि र्ाि धरण्याचा संिर् 
असिो. जर आंडर्ा छेद घेऊन उदर उघडले, िर सामान्यपिे फारच कमी प्रमािाि पोट फ गिे. या पोट 
फ गण्याम ळे बह संख्य रो्यािं पहहले दोन िीन हदर्स त्रास होिो, र् शौचास झाल्यास ककर्ा एहनमा 
हदल्यार्र हा त्रास नाहहसा होिो. त्याच्या उलट काहीर्ळेा हा फार िीव्र होऊन मरिासही कारिी िभि 
होिो. ही फ गोटी होऊ नये एर्ढ्या कहरिा पहहल्या हदर्सापासभन हनयहमि शौचाला होऊ लागे पयवन्ि, 
र्ािहारक र्ड्या ककर्ा इजेंक्शन (tablets or injections of parasympatheticomimetic,) दर ७६ 
िासानंी देिाि. कॅल्शम पेन्टोथेनेट (calcium pentothenate) २५० हम. गॅ्रम हदर्सािभन दोन ककर्ा िीन 
र्ळेा स्नायभिभन ककर्ा हशरेिभन इंजेक्शन रूपाने हदल्यास आंिड्याच्या स्नायभि आक ं चनलहरी हनमाि होिाि 
र् त्याम ळे पोटाची फ गोटी नाहहशी होिे. या द्रव्याचं्या इजेंक्शन नंिर थोड्या र्ळेाने, जरूर लागेल 
त्याप्रमािे आंत्रर्ायभ नहलका यंत्र र्ापरार्.े जाठराि फ गोटी असेल, िर कार्मम नेहटव्ह हमक्श् चर देऊन, 
उपयोग होिो. पि फ गोटी फार प्रमािाि असल्यास र् सिि र्ािंी होि असल्यास जठराि राईल नहलका 
(Ryle’s Tube) घालभन ठेर्िाि र् आि साठंलेला द्रर् मध न मध न काढभन टाकिाि. 

 
त्र्चेर्र मारलेले टाके ककर्ा चाप पाचंव्या ककर्ा सहाव्या हदर्शी काढभन टाकिाि र् नर्व्या हदर्शी 

ककर्ा दहाव्या हदर्शी रो्याला इकडे हिकडे हफरण्यास परर्ानगी देिाि. जर पोटार्र आडर्ा छेद घेिला 



 

 

अनुक्रमणिका 

असेल, िर रो्याला सािव्या हदर्शी इकडे हिकडे हफरार्यास परर्ानगी हदल्यासही िी त्र्चेची जखम 
फ टण्याची ककर्ा प ढे क्षिहचन्ह कमव (sear hernia) होण्याची िीहि नसिे. रो्याला अंथरुिािभन उठभन 
लौकर इकडे हिकडे हफरण्याची परर्ानगी हदल्याम ळे शस्त्रहक्रया पश् च होिारी घनास्रिा (Post-operative 
thrombosis) होण्याचा धोका टळिो र् त्याचप्रमािे उदराि संसस्क्ि होण्याची िीहि कमी होिे. 

 
योनीच्या शस्त्रणक्रयेनांतर घ्यावयािी नेहमीिी काळजी 

(Routine Post-operative care after vaginal operations.) 
 
प ष्ट्कळशा योनीर्रील शस्त्रहक्रया सौष स्म्नक संर्देनाहरिाखाली (under spinal asmacs thesia) 

केल्या जाि असल्याम ळे रो्याला शस्त्रहक्रयेनंिर काही िास िरी डोक्याखाली उशी न देिा पाठीर्र िाठ 
हनजर्भन ठेर्ार्ा. ज्यार्ळेी सौष स्म्नक संर्देनाहरिाचा पहरिाम नाहहसा होिो, त्यार्ळेी रो्याला पाय र्र 
उचलार्यास सागंार् ेर् क शीर्र र्ळार्यास सागंार् ेत्याम ळे पायािंील रक्िप्रर्ाह न थाबंिा चालभ  राहािो. 
सिि मभत्राचा हनचरा व्हार्ा म्हिभन सामान्यिः बस्स्िि अिंर्मनर्ासी कॅथेटर (indwelling catheter) घालभन 
ठेर्िाि. हिसऱ्या हदर्शी हा कॅथटर काढभन टाकिाि, र् यानंिर रोगी आपि होऊन मभत्र करू शकिो. पि 
जर रोगी मभत्र करू शकला नाही ककर्ा र्ारंर्ार थोडें थोडे मभत्र होि असेल, िर दर ८ िासानंी कॅथेटर 
घालभन मभत्र काढभन टाकार्यास पाहहजे. 

 
संर्देनाचा पहरिाम नाहहसा झाल्यार्र रो्याला र्देना व्हार्यास लागिाि. या कहरिा पहहल्या 

हदर्शी दर ६ िासानंी १०० हम. गॅ्रम पेहथहडन हैड्रोक्लाइडचे इंजेक्शन स्नायभिभन द्यार्.े द सऱ्या हदर्सापासभन 
५ गे्रन ॲस्स्पहरन र् ३ गे्रन फेनॅहसहटन दर ४ िासानंी हदल्यास, ककर्ा अशाच प्रकारच्या पीडाहारक र्ड्या 
हदल्यास र्देना शमिाि. 

 
सामान्यिः शस्त्रहक्रयेनंिर दोनिीन हदर्स १ लाख य हनट पेहनहसलीन दर ४ िासानंी ककर्ा २५० हम. 

गॅ्रम कॅप्सभल ब्रॉड स्पेक्रम ॲस्न्टबायॉटहक दर ६ िासानंी देिाि. 
 
योनीर्रील शस्त्रहक्रयेनंिर होिारी पोटाची फ गोटी इिकी त्रासदायका नसिे र् कार्ममनेहटव्ह 

हमक्श् चर, ॲहसहटल कोहलन या सारखे औषध हदल्यास नाहहशी होिे. द सऱ्या हदर्शी रात्री १ औंस पॅरॅहफन 
र् परि हिसऱ्या हदर्शी सकाळी १ औसं पॅरॅहफन देिाि, नंिर एहनमा देिाि. यानंिर रो्याला बसण्याची 
परर्ानगी हमळेपयवन्ि र् हनयहमि शौचाला होईपयवन्ि रोज रात्री पॅरॅहफन देिाि. 

 
दर र्ळेी मभत्रास ककर्ा शौचास झाल्यार्र हर्टपाचा िाग (Perineal region) एकाद्या जंि नाशक 

द्रार्ाने ध र्भन काढभन, घािलेले टाके स्र्च्छ ठेर्िाि र् त्यार्र हनजवन्ि क केलेला गॉझ ठेर्िाि, र् पट टी 
बाधंिाि. लीनन ककर्ा हसल्कर्मव गटाचे टाके शस्त्रहक्रयेनंिरच्या पाचव्या ककर्ा सहाव्या हदर्शी काढिाि, 
पि कट गट्चे टाके मात्र काढभन टाकण्याचे कारि नाही, जर टाक्याचं्या टोकाम ळे रो्याला त्रास होि 
असेल, िरच काढभन टाकार्.े 

 
योनीि घािलेले टाके स्र्च्छ ठेर्ण्याकहरिा रबराच्या नळीला जोडलेल्या नरसाळ्यािभन योनीि १ 

औंस हैड्रोजन पेरॉक्साइड घालिाि. त्याम ळे हनमाि होिारा फेस थोड्या जंि नाशक द्रार्ाने ध र्भन काढिाि 
र् शरे्टी १ औंस स््लसरीन ॲहक्रफ्लेहर्ना आि ठेर्िाि. 
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हिसऱ्या हदर्सापासभन रो्याला संपभिव आहार देिाि र् थोडे टेकभ न बसार्याची परर्ानगी देिाि र् 
एक आठर्ड्यानंिर इकडे हिकडे हफरार्याची परर्ानगी देिाि. 

 
शस्त्रणक्रयेनांतर होिारे उपद्रव 

(Post-operative complications.) 
 
शस्त्रहक्रयेनंिर होिारी स्िब्धिा (Post-operative shock). या स्िब्धिेि कापल्या गेलेल्या 

ऊिकापासभन जो हहस्टॅहमन-सारखा पदाथव बाहेर पडिो त्याम ळे होिे र् िी स्िब्धिा शस्त्रहक्रया हकिी मोठी 
आहे, त्या प्रमािाि होिे स्िब्धिेला प्रर्िवक होिारी कारिें म्हिजे फार काल केलेले संर्देनाहरि फार 
प्रमािाि होिारा रक्त्तस्त्रार्, उघडी पडल्याम ळे इंहद्रयानंा येिारी हशिलिा (chilling of viscera), संसस्क्त्त 
स टी करीि असिाना ऊिकाना होिारी इजा, र् बीजकोशाची फार मोठी सद्रर्गं्रथी काढभन टाकल्याम ळे, 
एकाएकी खाली जािारा रक्त्तदाब. 

 
यार्र प्रहिबंधक उपाय योजिे अत्यिं महत्र्ाचे आहे, कारि हा फार गंिीर र् प ष्ट्कळर्ळेा मृत्यभस 

कारिीिभि होिारा असा उपद्रर् आहे. जर शस्त्रहक्रया पभर्व ियारी फार काळजी पभर्वक केली, कोित्या 
प्रकारचे संर्देनाहरि करार्याचे िे नीट ठरहर्ले, इंहद्रयें हळभर्ारपिे हािाळली र् शस्त्रहक्रया फार चाि याने 
केली, िर शस्त्रहक्रयेनंिर होिारी स्िब्धिा प ष्ट्कळ प्रमािाि टाळिा येिे. जर रोगी पाडं रोगी असेल, िर 
शस्त्रहक्रयेनंिर होिारी स्िब्धिा टाळण्याकहरिा त्याला शस्त्रहक्रया करण्यापभर्ी एक दोन र्ळेा रुहधराधान 
द्यार्.े फार मोठ्या असिाऱ्या बीजकोशाच्या सद्रर्गं्रथीिील द्रर् काढभन टाकिाि (Tapping) र् नंिर िी 
गं्रथी लहान छेदा घेऊन काढभन टाकिाि. ज्या शस्त्रहक्रया फार कठीि र् फार काल चालिाऱ्या असिाि 
अशाि शस्त्रहक्रया चालभ  असिाना सलाइन ककर्ा रक्त्त देिाि र् शस्त्रहक्रयेनंिर प ष्ट्कळ िास ऊध्र्वपाहिि 
जलाि (Distilled water) ्लभकोजचा बनहर्लेला ५ टके्क द्रार् हशरेिभन थेंबाथेंबाने देिाि. 

 
िीव्र स्िब्धिा ही द्र ि नाडीर्रून समजभन येिे. रक्त्तदाब खाली जािे हे स्िब्धिेचे पहहले लक्षि 

होय. त्याची इिर लक्षिें म्हिजे गार र् साद्र त्र्चा, अहिशय घाम. नीहलमा, र् जीि, नखें र् नेत्रार्रि याचंी 
पंड िा. श्वासोच्छर्ास जलद र् र्रर्र होिो. शस्त्रहक्रयेि उदरािील इंहद्रयाचंी ओढािाि होिाना, स्िब्धिा 
िात्प रिी र्ाटिे र् उदर बंद करार्यास लागल्यार्र त्याि काही प्रमािाि स धारिा व्हार्यास लाढिे. 
त्याच्या उलट ईथर, नैरस ऑक्साइड र् सायक्लोप्रोपेन र्ायभ अशा सारख्या संर्देनाहारी म ळे िात्प रिा 
रक्त्तदाब र्ाढि असल्याम ळे काही प्रमािाि िरी स्िब्धिा झाकंली जािे. पि ॲनेस्थेहशआ फार काल देि 
राहहल्यास मेंदभिील कें द्रानंा मंदिा येिे र् त्याम ळे स्िब्धिा र्ाढिे. 

 
णिणकत्सा : यो्य रो्याचंी हनर्ड, यो्य शस्त्रहक्रयापभर्व उपचार, उळ र्ारपिे इंहद्रये हािाळिे, 

शस्त्रहक्रया चालभ  असिाना सलाईन ककर्ा रक्त्त देिे हे महत्र्ाचे उपाय होि. जर रुहधराधाना करिा रक्त्त 
हािाशी नसेल िर २५० िे ६०० सी.सी प्लाझ्मा सब स्स्टट्यभट हा, ५ टके्क ्ल कोज थेंबाने देण्यापेक्षा, जास्ि 
पहरिामकारक ठरिो. 

 
जर रक्त्तदाब फार खाली गेला असेल, िर िो र्रिी आिण्याकहरिा ॲहड्रनल कॉर्मटकल हार  मोन 

५-१० हम. गॅ्रम दर िासानंी देिाि. हृत-स्नायभची स्फभ िी (tone) कायम ठेर्ण्याकहरिा, थोड्या थोड्या 
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िासानंी ४ सी.सी. कोऱ्याहमन स्नायभंिभन ककर्ा हशरेिभन देिाि. रक्त्तदाब र्ाढहर्ण्याकहरिा नॉरॲहड्रनलीनचा 
फार चागंला उपयोग होिो र् िे ५% ्लभकोजमधभन, हशरेिभन थेंबाथेंबाने देिाि. 

 
खाटेची पायाकडील बाजभ र्र करिाि र् शहरराचे उष्ट्ििामान कायम ठेर्ण्यास गरमपाण्याच्या 

बाटल्या, हर्जेने गरम केलेली ब्लँकेटे ककर्ा हर्जेचे हदर् े असलेला कपजरा खादं्यापासभन पायापयिंि 
र्ापरिाि. गमर पाण्याच्या बाटल्या ठेर्िाना या त्र्चेला लागिार नाहीि याची काळजी घ्यार्यास पाहहजे, 
नाहीिर रोगी, संर्देनाहरिा खाली असिा, फार गंिीरपिे िाजला जाण्याचा संिर् असिो. 

 
शस्त्रणक्रयेनांतर होिारा रक्त्तस्त्राव : हा उपद्रर् उदर श्रोहि शस्त्रहक्रयेंनंिर क्वहचिच हदसभन येिो, पि 

काहीर्ळेा हा उपद्रर् योनीच्या प नरिंचनात्मक शस्त्रहक्रयेनंिर होिो. ज्यार्ळेी हा रक्त्तस्त्रार् योनीर्रील 
शस्त्रहक्रयेनंिर होिो, त्यार्ळेी िो रक्त्तस्त्रार्ाची स्थाने नीट न बाधंली गेल्याम ळे होिो र् हा रक्त्तस्त्रार् जर 
योनी मागाि चागंल्या प्रकारे गॉझचा िरार् केल्यास थाबंहर्िा येिो. उदरार्रील शस्त्रहक्रये नंिर काही 
थोड्या िासािं रक्त्तस्त्रार् क्वहचिच होिो, पि जर झाला िर मात्र हा फार गंिीर उपद्रर् असभन त्यार्र 
त्र्हरि इलाज केला गेला नाही िर रोगी दगार्ण्याचा सिंर् असिो. हा रक्त्तस्त्रार् होिाऱ्या रक्त्तस्त्रार्ाच्या 
बाधंलेल्या दोऱ्या हनसटभन ककर्ा कापंलेल्या फार मोठ्या िागापासभन पाझरण्याम ळे होिो. याि इंहद्रयािं 
होिाऱ्या रक्त्तस्त्रार्ाची लक्षिें िाबडिोब हदसार्यास लागिाि र् ही लक्षिें स्िब्धिेच्या लक्षिासंारखी 
िासिाि, पि र्ाढि जािारे नाडीचे प्रमाि, खाली जािारा रक्त्तदाब बचेैनी, उदराि र्देना, फ गोटी र् 
पीडानाक्षमिा यार्रून आि रक्त्तस्त्रार् होि आहे असे समजार्.े 

 
अनुषांगी रक्त्तस्त्राव : (Secondary haemorrhage) : या प्रकारचा रक्त्तस्त्रार् काहीर्ळेा योनीर्रील 

शस्त्रहक्रयेनंिर हर्शषेिः, ज्याि ग्रीर्ाछेदन ककर्ा ग्रीर्ा द रुस्िी केली जािे अशा शस्त्रहक्रयेनंिर होिो. हा 
रक्त्तस्त्रार् पहहल्या आठर्ड्याच्या शरे्टी ककर्ा द सऱ्या आठर्ड्याि होिो. सामान्यिः िो संसगव र् सडलेला 
िाग स टा झाल्याम ळे होिो. पि एकाद्या मोठ्या रक्त्तर्ाहहनीला बाधंलेला दोरा हनसटभन ककर्ा बाधंलेला 
क ट गट फार लौकर शोषला गेल्याम ळे, त्या मोठ्या रक्त्तर्ाहहनीपासभन होण्याचा सिंर् असिो. सडलेला 
िाग स टल्याम ळे होिारा रक्त्तस्त्रार् िेर्ढा िीव्र नसिो र् थोड्या र्ळेानंिर थाबंिो, पि मोठ्या 
रक्त्तर्ाहहनीपासभन होिारा रक्त्तस्त्रार् फार मोठ्या प्रमािाि र् सिि होि राहािो. 

 
णिणकत्सा : सामान्यिः सडलेला िाग स टल्याम ळे होिारा रक्त्तस्त्रार् थोड्याच र्ळेाि थाबंिो. 

योनीि जमा झालेल्या रक्त्ताच्या गांठी ध र्भन काढण्याकहरिा योनी जंि ध्न उष्ट्ि जलाने ध ऊन काढिाि. 
योनीि एक औसं हैड्रोजन पेरॉक्साइड घालिाि. जर रक्त्तस्त्रार् चालभच राहहला, िर रो्याला शस्त्रहक्रयेच्या 
टेबलार्र घेऊन योनीि योन्यार्के्षक यंत्र घालार्.े जर रक्त्तस्त्रार् कोठभन होि आहे िे हदसभन आले, िर त्या 
हठकािी गादी टाका घालार्ा. जर कोठभन रक्त्तस्त्रार् होि आहे हे हदसभन आले नाही, िर रक्त्तस्त्रार् 
थाबंहर्ण्याकहरिा योनीि गॉझचा घट ट िरार् करार्ा, र् गॉझचा पहहला काही िाग कटक्चर फेरी 
पर  क्लाराइडमध्ये ब डहर्लेला असार्ा. हा गॉझ २४ िासानंिर काढभन टाकार्ा. नंिर काही हदर्स रोज 
योनीि स््लसरीन ॲहक्रफ्लेस्व्हन घालार्.े 

 
उदराांतरवेष्टनशोफ : (Peritonitis) : शस्त्रहक्रयेनंिर होिारा उदरािंरर्षे्टनशोफ हा सहसा न 

हदसभन येिारा असा उपद्रर् होय. बीजर्ाहहनी हर्द्रहध ककर्ा ससंगवय क्त्त बीजकोशाची सद्रर् गं्रथीर्रील 



 

 

अनुक्रमणिका 

शस्त्रहक्रयेि पभय क्त्त स्त्रार् बाहेर पडल्याम ळे हा होिो. काही र्ळेा हा संसगव, संसस्क्त्त सोडहर्ि असिाना 
लहान ककर्ा मोठे आिंडे अपघािाने फ टभन होिो. हा उदरािंरर्षे्टनशोफ सार्वििृ ककर्ा स्थाहनक असिो. 

 
सावशभृत उदराांतरवेष्टनशोफ व आांिवध : (General Peritonitis and Paralytic Ileus) : हा उपद्रर् 

फार गंिीर असभन, प ष्ट्कळर्ळेा मरिास कारिीिभि होिो. पि प्रहिजीर्ी औषधाचंा (antibiotics) उपयोग 
करार्यास लागल्यापासभन याचे प्रमाि फार घटले आहे. 

 
सिि र्ाहंि र् र्ाढि जािारी फ गोटी ही दोन महत्र्ाची र् हर्हशष्ट अशी लक्षिें होि. अन्न र् 

द्रर्पदाथव घेिले ककर्ा नाही िरी र्ाहंि सिि होि राहािेच. स रर्ािीला र्ािंीचा रंग काळसर-िपहकरी 
असिो र् प ढे मलय क्त्त असभन त्याला द गवन्धी येिे. उदराची फ गोटी ही सर्विर असिे र् हळभहळभ र्ाढि जािे. 
िाप असिो र् नाडीचे प्रमाि र्ाढिे र् िी क्षीि होिे. 

 
िपासल्यास उदर फ गलेले, पीडनाक्षम र् िाठर लागिे. अंग ली िाडनाने त्यार्र कडहडमर्ि 

आर्ाज (tympanitic note) येिो र् नहलकाश्रर्िाने उदरार्र आक ं चन लहरींचा पभिव आिार् (complete 
absence of peristalsis) असल्याचे समजभन येिे. श्वेिपेशींची रृ्हद्ध र् त्या एका घन हम. हम. मध्य ३०,००० 
ककर्ा त्याहीपेक्षा ज्यास्ि असिाि. 

 
णिणकत्सा : याची हचहकत्सा दोन सामान्य ित्र्ारं्र आधाहरि असिे. हर्षाक्त्तिा (toxicity) कमी 

करिे र् सिि र्ाहंिम ळे शहररािील बाहेर गेलेला द्रर् िरून काढिे. पेहनहसलीन ५००,००० य हनट दर िीन 
िासानंी र् ½ गॅ्रम स्रेप्टोमायहसन दर ६ िासानंी देिाि, इिर ब्रॉड स्पेक्रम अँहटबायाहटकही इजेंक्शन 
रूपाने देिाि. कारि सिि र्ाहंिम ळे िी िोंडाने देिा येि नाहीि. शहररािील बाहेर गेलेला द्रर् िरून 
काढण्याकहरिा, थेंबथेंबाने ५% ्लभकोजचा द्रार् प ष्ट्कळ प्रमािाि देिाि. बाहेर गेलेले सोहडयम र् 
पोटॅहशयम िरून काढण्याकहरिा नॉमवल सलाईन र् त्याबरोबर पोटॅहशयम देिाि. 

 
जठराि राइल नळी घालभन ठेर्िाि र् त्यािभन जठराि जमा होिारा द्रर् र्गेँन स्टीन पद्धिीने 

चभषिाने सारखा काढभन टाकिाि. अशा रीिीने जठराची फ गोटी कमी झाल्याम ळे रो्याला थोडा आराम 
हमळिो. ज्याम ळे आक ं चन लहरी हनमाि होिाि, अशा एकाद्या औषधाचे इंजेक्शन द्यार्.े अशा रो्याि 
काहीर्ळेा ५ म हनट हपरहेसन हदल्यास ज्यास्ि फायदा होिो. टपेस्न्टन, कहग ककर्ा ऑक्स-बाइल याचंा 
एहनमा हदर्सािभन एक ककर्ा दोन र्ळेा देिाि. कॅल्शम पेन्टोयेनेट, २५० हम. गॅ्रम हदर्सािभन दोन ककर्ा 
िीनर्ळेा स्नायभिभन ककर्ा हशरेिभन हदल्यास आक ं चन लहरी हनमाि होिाि र् या दृष्टीने हे औषध फार 
ग िकारी आहे. 

 
ज्या रो्याि या सर्व उपचाराचंा चागंला उपयोग होिो अशािं, राईल नहलकेिभन येिारा द्रर् कमी 

कमी व्हार्यास लागिो र् उपग दािभन प्रथम र्ारा स टिो र् नंिर मल बाहेर पडिो. पोटाची फ गोटी कमी 
होिे, िाप उिरिो र् नाडीचे प्रमाि कमी होऊन िी हािाला चागंली लागार्यास लागिे. ज्या रो्यारं्र या 
र्रील उपचाराचंा काहीच उपयोग होि नाही त्याचंी प्रकृिी खालार्ि जािे र् िे ५/६ हदर्सािं मरिाि. 

 
स्थाणनक उदराांतरवेष्टन शोफ : काही र्ळेा या प्रकारचा उदरािंर्षे्टन शोफ हा, संसक्त्त संसर्मगि 

बीजर्ाहहनी बीजकोश गठ ठे, ककर्ा गिाशयाच्या अंिःत्र्चेची सद्रर् गं्रथी काढभन टाकल्यार्र हनमाि होिो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्या कापलेल्या िागार्र चागंल्या प्रकारे उदरािंरर्षे्टन पसरले गेले नाही अशा िागापासभन रक्त्त पाझरून 
ककर्ा परागिाशय (parametrium) ऊिकापासभन ससंगव होऊन होिो. पभयीिर्न झाल्यास कहटस्थ हर्द्रहध 
(pelvic abscess) होिो. पि प ष्ट्कळ र्ळेा सदाहशोफजन्य िाठरिा येिे र् िी हळभहळभ कमी होिे ककर्ा 
काहीर्ळेा िी िशीच राहािे र् हिला हचरकारी पहरगिाशयशोफ (chronic Perinetritis) म्हििाि. 

 
सामान्यिः याची स रर्ाि पहहल्या आठर्ड्याच्या शरे्टी होिे. या कालाि थोडा िाप असिो ककर्ा 

नसिोही. पि स्थाहनक उदरािंरर्षे्टनशोफ हनमाि व्हार्यास लागल्या बरोबर िाप चढार्यास लागभन िो 
१०२° िे १०३° फॅ. पयवन्ि चढिो र् नाडीचे प्रमािही त्याच प्रमािाि र्ाढभन िी १२० पयवन्ि जािे. उदराच्या 
खालच्या िागाि थोडी फ गोटी असिे, पि एहनमा हदल्यास शौचाला होिे. ओटीपोटाि सिि र्देना होिाि 
र् पीडनाक्षमिा र् िाठरिा असिे. उदराच्या खालच्या िागाि, एका ककर्ा दोन्ही बाजभस सदाहशोफजन्य 
गठ ठा हािाला लागिो. योनीि बोट घालभन िपासल्यास, योनी िोरहिकाि ककर्ा ड्लस कप्याि 
अहनयहमि पीडनाक्षम िाठरिा हािाला लागिे. जर हर्द्रहध हनमाि झाला, िर ग्रीर्ा र्रच्या बाजभस 
िंि पास्स्थ संहधच्या (symphysis pubis) पाठीमागे ढकलली जािे, र् योनीच्या पाठीमागील कप्याि 
हािाला एक मऊ, फ गोटी लागिे र् त्याि िरंगप्रिीहि (fluctuation) प्रिीि होिे. श्वेिपेशींचे प्रमाि र्ाढिे 
र् त्याि बव्हाकारी जीर्कें द्रय क्त्त पेशीचे (Polymorphonuclear Lucocytes) प्रमाि ज्यास्ि असिे. 

 
णिणकत्सा : जर पभयीिर्न झाले नसेल िर प्रहिजीर्ी र् रेहडअन्ट हीट हदल्यास सदाहशोफ कमी 

होिो. प ढे योनीिभन शॉटवर्वे्ह डायाथमी हदल्यार्र आंिील घट टसर गठ ठा हळभहळभ शोहषला जािो. जर 
हर्द्रहध हनमाि झाला, िर योनीच्या पाठीमागील िोरहिकेि छेद घेऊन त्याचा हनचरा करार्ा. 

 
आशुकारी आमाशय णवस्तार : (Acute dilatation of stomach) : हा क्वहचि होिारा उपद्रर् 

असभन, याि एकाएकी उदराच्या र्रच्या िागाि फ गोटी येऊन फार अस्र्स्थ र्ाटिे, श्वासोच्छार्ासास त्रास 
होिो र् र्ारंर्ार फार मोठ्या प्रमािार्र र्ाहंि होिे. िाप चढिो, र् नाडीचे प्रमाि र्ाढिे. रोग फार गंिीर 
असभन याि प ष्ट्कळर्ळेा रोगी मरण्याची िीहि असिे. 

 
याची हचहकत्सा प ष्ट्कळशी आश कारी सार्वििृ उदरािंरर्षे्टनशोफा सारखीच असिे. जाठराि राईल 

नहलका घालभन, त्यािभन द्रार् काढभन टाकल्याम ळे त्रास कमी होिो र् थकर्ा येि नाही. प्रहिजीर्ी द्यार् ेर् 
शहररािभन जािारा द्रर् िरून काढण्याकरिा ५ टके्क ्लभकोज हशरेिभन थेंबथेंबाने द्यार्ा नॉमवल सलाईन मधभन 
पोटॅहशयम द्यार्.े 

 
वृक्ककणटरशोफ : (Pyelitis) रृ्क्ककहटरशोफ हा उदरार्रून र् योनीिभन केलेल्या शस्त्रहक्रयेनंिर 

सामान्यिः होिारा असा उपद्रर् आहे. हर्शषेिः हा हर्कार ज्या शस्त्रहक्रयेि म्हिजे ग्रीर्चे्या कार्मसनोम्याची 
फार मोठी शस्त्रहक्रया, रंूदबंधाच्या सद्रर् गं्रथीर्रील शस्त्रहक्रया ककर्ा रंूदबधंाच्या िािंर्ाब वदार्रील 
शस्त्रहक्रया की ज्याि परागिाशय ऊिक फार प्रमािाि मोकळा करार्ा लागिो ककर्ा मभत्रर्ाहक त्याचं्या 
स्थानापासभन स टे करार् ेलागिाि, त्याि होिो. 

 
याि मध नमध न थंडीर्ाजभन िाप येिो, कहटिागाि र्देना होिाि र् कटीच्या पाठीमागील िागी–

रृ्क्ककोनाि (Post-renal angle) दाबल्यास िो िाग र्देनाक्षम असल्याचे समजभन येिे. मभत्रास 
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जर्ळजळिे, पि बस्स्िशोफ नसल्यास हििक्या प्रमािाि मभत्रार् र्ारंर्ार होि नाही. मभत्र िीव्र आम्लधमीय 
असिे र् मभत्राि प ष्ट्कळ प्रमािाि पभर्ाच्या पेशी हदसभन येिाि. 

 
णिणकत्सा : याि अल्कलाईन हमक्श् चर द्यार्.े 
 

 सोहडयम बायकोबोनेट ३० गे्रन 
 पोटॅहशयम सैरटे ३० ग्र न 
 कटक्चर हायोसायमस १ ड्राम 
 पािी १ औंस 

 
एक औंस दर िीन िासानंी द्यार् ेर् मभत्र अल्कधमीय झाले ककर्ा नाही िे र्ारंर्ार हलटम्स् कागदाने 

िपासार्.े सल्फा २ र्ड्या दर चार िासानंी, स्रेप्टोमायसीन ½ गॅ्रम हदर्सािभन दोन र्ळेा ककर्ा एकहह ब्रॉड 
स्पेक्रम अँहटबायॉहटक पोटाि ककर्ा इंजेक्शन रूपाने थोडे हदर्स द्यार्.े 

 
बस्स्तशोफ : (cystitis) : हा हर्कार ज्याि बस्स्ि स टी करार्ी लागिे अशा योनीर्रील 

शस्त्रहक्रयेनंिर प ष्ट्कळ र्ळेा होिो. त्याच प्रमािे शस्त्रहक्रयेनंिर होिाऱ्या मभत्रार्धारिा कहरिा (Post-
operative retention of urine) र्ारंर्ार कॅथेटर घालार्ा लागिो, त्यार्ळेी होण्याचा संिर् असिो. 

 
याि एकाएकी िाप चढिो र् रोगी बैचेन होिो, र् ओटीपोटाि िीव्र र्देना होि असल्याची िक्रार 

करिो. दर थोड्या हमहनटानंी िीव्र र्देना होऊन थोडे थोडे मभत्रास होिे. हे हदर्स रात्र चालभ  राहािे, त्याम ळे 
झोप न हमळाल्याम ळे रोगी अगदी थकभ न जािो. मभत्र गढभळ असभन, प ष्ट्कळशा रो्यािं िे अम्लधमीय असिे. 
ज्या प्रमािाि मभत्राि पभ र् रक्त्त असेल त्या प्रमािाि अल्ब्य हमन असिो. सभक्ष्मदशवक यंत्राखाली मभत्र 
िपासल्यास त्याि प ष्ट्कळ प र्ाच्या पेशी र् उपकला पेशी हदसभन येिाि. 

 
णिणकत्सा : र्देना कमी होण्याकहरिा उदे्वष्टरोधी (antispasmodic) औषधें द्यार्ी. त्याच प्रमािे 

सल्फाडायहझन २ र्ड्या दर ४ िासानंी द्याव्या र् त्या बरोबर सोहडयम बायकाबोनेट द्यार्े, ककर्ा 
स्रेप्टोमायहसन 1/2 गॅ्रम हदर्सािभन दोन र्ळेा र्ा एकाद्या ब्रॉड स्पेक्रम अँहटबायॉहटकचाही चागंला उपयोग 
होिो. पि जर र्देना र् र्ारंर्ार मभत्रास होिे चालभ राहहले, िर बस्स्ि ध र्भन काढिे जरूरीचे असिे. बस्स्ि 
बोहरक ॲहसडच्या द्रार्ाने ध र्भन काढिाि र् नहलकायंत्र बाहेर काढण्यापभर्ी त्यािभन १ औंस १% 
मक्य वरोक्रोमचा द्रार् बस्िीि घालिाि. 

 
णशराघनास्रता : (Venous thrombosis) : आिापयिंन्ि असे धरले जाि असे की 

कहटशस्त्रहक्रयेनंिर (pelvic operations) होिारी हशरा घनास्रिेची स रर्ाि कहटस्थ हशराि रक्त्त गोठभन 
होिे. पि अहलकडे काहीर्ष ेशर्च्छेदनाने जो प रार्ा हमळाला आहे, त्यार्रून प ष्ट्कळशा रो्यािं िरी या 
घनास्रिेची स रर्ाि पायाच्या पोटरीिील खोल असिाऱ्या हशराि होिे. असेही हसद्ध झाले आहे की हशरेच्या 
मभलिभि सदाहशोफा नंिर (primary in flammarion of the vein) प्रत्येक र्ळेी त्याि रक्त्त गोठिेच असे 
नाही र् हनदान प ष्ट्कळशा रो्यािं िरी हे ससंगव रहहि असिे (ascptic process) र् त्याची कारिे म्हिजे 
हशराि रक्त्त साखळिे (venous stasis), पाडं रोग, र्ाजर्ीपेक्षा फार प्रमािाि घेिलेला स्स्न्ध पदाथवय क्त्त 
आहार, र् रेन्डेलेन बगव स्स्थिीि (Trendelen burg position) फार काल शस्त्रहक्रया चालभ  असिे. 
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प ष्ट्कळर्ळेा, या संसगवरहहि हशरा घनास्रिेचे एकच लक्षि म्हिजे पायाच्या पोटरीच्या स्नायभंची 
ककर्ा पायाच्य िळव्याच्या स्नायभचंी पीडनाक्षमिा. काहीर्ळेा िाप असिो ककर्ा काहीर्ळेा िाप नसिोही. 
पायार्र येिारी बोटचेपी सभज (Pitting ordema) ही जर हशरा पभिवपिे अन्िःशल्याने अर्रुद्ध झाली असेल 
िरच येिे. र् मग हशरेच्या बाजभला टोकापयवन्ि िाठरिा हािाला लागिे. प ष्ट्कळ र्ळेा याचे पहहलेच लक्षि 
फ फ्फ सधमनी अन्िशल्यिा होऊन (pulmonary embolism) मृत्यभ येिे. 

 
णिणकत्सा : जर पहहल्या हदर्सापासभन पायाचंी हालचाल करार्यास साहंगिली र् अंथरूि लौकर 

सोडार्यास साहंगिले, िर शस्त्रहक्रयेनंिर होिाऱ्या घनास्रिेचे प्रमाि कमी होिे. 
 
आांतिनरोधी औषधें (Anticoagulants) : – हेपॅहरनची हक्रया प्रहिर्थ राँस्म्बन र् प्रहिर्थ राँबोप्लॅस्स्टन 

(anti-thrombin and antithromboplastin) यार्र होऊन र् अशा रीिीने रक्त्त गोठण्याचा काल (clotting 
time of blood) र्ाढिो. िे मभत्रार्ाटे फार जलद बाहेर फेकले जािे र् िे ऊिकाि बंहधि होिे, आहि 
त्याम ळे रक्त्त गोंठण्याचा काल, ३ िे ४ िासाि मभळपदार्र येिो. िे हशरेिभन थेंबाथेंबाने देिे चागंले. त्याची 
मात्रा र्ारंर्ार रक्त्त गोठण्याचा काल िपासभन ठरर्ार्ी. स्नाय ंि इंजेक्शन हदल्यास िे फार द खिे र् मात्रा 
ठरहर्िेही कठीि जािे. हेपहॅरनची सर्व साधारि मात्रा पहहल्या हदर्शी १००० य हनट दर ६ िासानंी. नंिर 
रक्त्त गोठण्याचा काल पाहभन मात्रा ठरर्ार्ी. 

 
काऊमरीन जािीची (coumarin group) औषधे (हडकौमरोल र् रोमेक्झन) रक्त्त कोठण्याकहरिा 

यकृिाि हनमाि होिाऱ्या द्रव्यानंा हनमाि होऊ देि नाहीि. ही औषधें पोटाि देिाि र् त्याचंी मात्रा ही 
प्रोर्थ राँहबनचा काल हदर्सािभन एक र्ळे ककर्ा दोन र्ळेाही िपासभन ठरहर्िाि. ज्या माते्रम ळे प्रोर्थ राँहबनचा 
काल, हा नेहमीच्या कालाच्या २1/2 पट कमी होिो, िी यो्य मात्रा होय. हडकोमरॉलची मात्रा ३०० िे ४०० 
हम. गॅ्रम र् रोमेक्झानची मात्रा १२०० िे १५०० हम. गॅ्रम होय. 

 
रक्त्त न गोठभ  देिाऱ्या औषधाचंा र्ापर फार काळजी पभर्वक करार्यास पाहहजे, िोही, जर र्ारंर्ार 

प्रोर्थ राँहबनचा काल ठरहर्िा येण्याकरिा एकादी चागंली प्रयोगशाळा असेल िर. उदरार्रील ककर्ा 
योनीिील छेदापासभन ककर्ा श्लेष्ट्मलकलेपासभन रक्त्तस्त्रार् होण्याची िीहि असिे. रक्त्त न गोठभ  देिाऱ्या 
औषधाचंा पहरिाम चागंल्या प्रकारे नाहहसा करण्याचा उत्तम उपाय म्हिजे, संपभिव रक्त्त देिे. याम ळे रक्त्त 
गोठण्याची हक्रया मभळ पदार्र येिे. स्व्हटॅहमन “के” मोठ्या माते्रि हदल्यासही यकृिाकडभन प्रोर्थ राँहबन हनमाि 
होऊन रक्त्त गोठण्याचा काल मभळ पदार्र येिो. 

 
फुफ्फुसधमिी अन्तःशल्वयता ((pulmonary embolism) : हा क्वहचि हदसभन येिारा पि धोकेबाज 

असा उपद्रर्, शहररार्र कोठेही शस्त्रहक्रया केल्यानंिर होिो, पि श्रोहिर्रील शस्त्रहक्रयेनंिर िो ज्यास्ि 
प्रमािाि होिो. एकाएकी प रोहृत स्थानी िीव्र र्देना (severe precordial pain) होिाि र् रोगी हनळा 
पडिो रो्याचा श्वासोच्छास धापा टाकल्यासारखा चालिो र् त्याच्या चेहऱ्यार्र अस्र्स्थ िार् हदसभन येिो. 
प ष्ट्कळशा रो्यािं थोड्याच र्ळेाि मृत्यभ येिो. याि मॉर्मफयाचे इजेंक्शन र् ऑस्क्सजन देिे इिक्याच गोष्टी 
करिा येण्यासारख्या असिाि. 

 
सौम्य प्रकाराि प रोहृिस्थानी र्देना होिाि र् थोड्या प्रमािाि नीहलमा हदसभन येिो. काही िास 

श्वासोच्छार्ासाला त्रास होिो. रो्याला शािं ठेर्ण्या कहरिा ¼ गे्रन मॉर्मफयाचे इजेंक्शन देिाि. नंिर 
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एकदोन हदर्स दर थोड्या िासानंी १०० हम. गॅ्रम पेहथहडन हैड्रोक्लोराइडची इंजेक्शनें देिाि. जर 
श्वासोच्छार्ासाला त्रास होि असेल िर प्रािर्ायभ देिाि. 

 
फ फ्फ सधमनी अन्िःशल्यिा होऊ नये म्हिभन ज्या रो्याि पायाच्या पोटरीिील खोल हशराि 

घनास्रिा होिे अशािं ऊरूहशरा (Femoral Vein) बाधंार्ी असे साहंगिले जािे. पि या प्रकारची हचहकत्सा, 
ज्या काही थोड्या रो्यािं फ फ्फ सधमनी अन्िःशल्यिा मध न मध न होिे र् ज्याि रक्त्त न गोठभ  देिाऱ्या 
औषधाचंा व्हार्ा िसा उपयोग होि नाही, ककर्ा या औषधाचंा उपयोग करिे चागंले नसिे, अशािच र्र 
साहंगिलेला उपाय करार्ा. 

 
उदरावरील जिमाांिे उपद्रव 

(Complication of Abdominal Wound.) 
 
रक्त्तसांिय (Haematoma) : हा रक्त्तसचंय सामान्यिः कंडराकलाच्या (aponeurosis) र्र 

असिो, पि काहीर्ळेा िो त्याच्या खालीही असिो. फार थोड्याप्रमािाि असिाऱ्या रक्त्तसंचयाम ळे 
जखमेच्या काही िागाि िाठरिा येिे र् त्यािभन संसगव होिो. िे रक्त्त शोहषले जािे ककर्ा जखमेच्या एकाद्या 
िागामधभन बाहेर पडिे. या पािळ आर्रिाच्या खाली ककर्ा र्र जर मोठ्या प्रमािाि रक्त्त साचंले असेल, 
िर िाप येिो, र् उदरार्रील जखमेच्या हठकािी र्देना र् पीडनाक्षमिा असिे, आहि प ष्ट्कळ र्ळेा त्याि 
पभयीिर्न होिे. त्याम ळे जखमेि कखडार पडिे र् मग िी जखम कहिकाऊिक (granulation tissue) 
हनमाि होऊन िरून येिे ककर्ा नीट छेद घेऊन परि टाके घालार् ेलागिाि. 

 
जर एकाद्या स्पष्ट कारिाहशर्ाय िाप आला, िर जखमेि संसगव झाला आहे असे समजार्.े जखम 

लाल हदसिे, िाठरिा र् पीडनक्षमिा येिे. श्वेिपेशीरृ्हद्ध होिे र् त्याि बव्हाकारी कें द्रय क्त्त पेशींचे प्रमाि 
र्ाढिे. 

 
णिणकत्सा : सामान्यिः हे पभयािर्न प्रार्रिीच्या (fascia) र्र असिे र् नाल हचमट्याने (sinus 

forceps cavity) जखम ख ली करून त्या प र्ाचा हनचरा करिा येिो. त्या जखमेि रोज ॲहक्रफ्लेहर्न ककर्ा 
मक्य वरोक्रोम द्रार्ाि हिजहर्लेल्या गॉझ िरार्यास पाहहजे. सडलेला िाग नाहहसा होईपयवन्ि पभ येि राहािो 
र् नंिर जखमेि कहिकाऊिक हनमाि होऊन जखम िरून येिे. 

 
आर्रिाच्या खाली असिाऱ्या प र्ाचा पृष्ठिागार्रील हर्द्रधीशी ख ला संबधं असिो. पि क्वहचिर्ळेा 

या दोघामंधील द्वार इिके लहान असिे की हर्द्रहध पलैभच्या “उमरुर्ि” आकाराचा होिो. अशा रो्यािं 
आर्रिाचा चागंला छेद घेिल्याहशर्ाय प र्ाचा हनचरा होिार नाही. नंिर या जखमेि जंि नाशक द्रार्ाि 
ब डहर्लेला गॉझ िरिाि, र् कहिकाऊिक हनमाि व्हार्यास लागल्यार्र परि टाकें घालभन थराथरानी 
जखम बंद करिाि. 

 
िेदनोत्तर वध्मश (Incisional hernia) : या प्रकारचे र्ध्मव ही जर मध्यार्र उिा छेद घेिला असेल, 

िर हनमाि होिे र् जर आडर्ा छेद घेिला, िर जर्ळ जर्ळ कधीच हनमाि होि नाही. हे र्ध्मव नािीच्या 
खाली घेिलेल्या उभ्या छेदाच्या खालच्या िागाि होिे. हे प ष्ट्कळ र्ळेा स्थभल रो्यािं हदसभन येिे र् 
त्याचप्रमािे उदरार्रील शस्त्रहक्रयेनंिर थोड्याच हदर्सािं सगिविा आल्यास होिे. या प्रकारचे र्ध्मव ज्या 
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रो्याि हचरकारी श्वासर्ाहहन्यादाह (chronic bronchitis) ककर्ा दमा असिो अशािं होिे. जर जखम न 
िरिा त्याि पभयी िर्न झाले िर सामान्यिः अशा प्रकारचे र्ध्मव होिे. त्याच प्रमािे िे जखमेच्या खालच्या 
िागाि ज्याहठकािी हनचऱ्या कहरिा जागा ठेर्लेली असिे (drain track) त्या हठकािी होण्याचा संिर् 
असिो. 

 
उदरस्थ नाडीव्रि (Abdominal sinus) : जर हा नाडीव्रि उदराच्या समोदरी स्नायभच्या 

आर्िाच्या (rectus sheath) र्र असेल िर िो अहध त्र्चेि घािलेल्या टाक्यािं ससंगव झाल्याम ळे होिो. 
जर या आर्रिाच्या खाली नाडीव्रि असेल, िर िो उदरािंरर्षे्टन बंद करण्याकहरिा घािलेल्या न 
शोहषलेले जािाऱ्या टाक्यािं संसगव झाल्याम ळे होिो, र् जो पयवन्ि सर्व टाके हनघभन गेले नाहीि िो पयवन्ि हा 
नाडीव्रि िसाच हशल्लक राहािो. उदराच्या पोकळीि उघडिारा नाडीव्रि क्वहचि होिो, िो होण्याचे कारि 
म्हिजे, चागंल्या प्रकारे बीजर्ाहहनी हर्द्रर्चा हनचरा न होिे, ककर्ा उदराि स्पंजाचा ि कडा राहािे. 

 
उदरस्थ मल भगांदर (Abdominal faecal fistula) : शस्त्रहक्रयेि लहान आंिड्यापेक्षा 

र्क्रस्थभलातं्र (sigmoid colon) र् उपग द यानंा ज्यास्िर्ळेा इजा होिे. या प्रकारची इजा ही फार संसक्ि 
बीजर्ाहहनी, संसक्ि अब वद ककर्ा ग्रीर्चे्या कार्मसनोम्याच्या शस्त्रहक्रयेि होण्याची ज्यास्ि शक्यिा असिे. 
आंिडे फाटले जािे पि प ष्ट्कळ र्ळेा आिंड्याच्या कििीच्या काही िागाला इजा होिे, प ढे िो िाग सडिो र् 
मग मल िगंदर हनमाि होिे. 

 
गभाशय-उदर भगांदर : हा क्वहचि हदसभन येिारा असा उपद्रर् असभन याि गिाशय र् उदराची किि 

याि दळिर्ळि हनमाि होिे. दर महहन्याला या उदरार्रील हछद्रामधभन माहसक स्त्रार् बाहेर पडिो. हे 
िगंदर सजेहरअन सेक्शन नंिर हर्शषेिः जर गिाशय हशर्ण्याकरिा रेहशम ककर्ा लीनन र्ापरले असेल िर 
होिे. हा नाडीव्रि गिाशयापयवन्ि छेदिाि, न शोहषले गेलेले टाके काढभन टाकिाि, त्याचे गिाशयािील 
िोंड बंद करिाि र् शरे्टी उदरार्रील जखम थराथरानी बंद करिाि. 

 
क्षतणिन्ह गभाशयान्तःस्तर अस्थानता (Scar Endometriosis) : हाही क्वहचि हदसभन येिारा असा 

उपद्रर् आहे. याचेम ळे व्रिर्स्िभच्या काही िागािं हनळसर अब वद (blush tumour) हनमाि होिे. दर माहसक 
पाळीच्या र्ळेी याि आिवर् हनमाि होि असल्याम ळे िे िािले जािे, र्देना होिाि र् रोगी अस्र्स्थ होिो. 

 
उदरावरील जिम फुटिे : (Bursting of Abdominal Wound) : हा फार गंिीर असा अपघाि 

आहे, पि स्त्री रोगार्रील शस्त्रहक्रयेंनंिर हा क्वहचिच होिो. जर प ष्ट्कळ हदर्स पोट फार प्रमािाि फ गलेले 
राहहले, िर टाक्यार्र िाि पडभन हा उपद्रर् होिो. रो्याला काहीिरी ि टल्या सारखे र्ाटिे. 

 
सांवेदनाहरिामुळे होिारे उपद्रव 

(Complications due to Anaesthesia) 
 
शस्त्रणक्रयेनांतर होिारी वाांणत : सामान्यिः हा उपद्रर् अहिश्वसन संर्देनाहरिानंिर होिो. पि 

काहीर्ळेा सौष स्म्नक संर्देनाहरिा नंिरही (after spinal anaesthesia) हििक्याच िीव्रिेने र् सिि र्ाहंि 
होिे. 
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णिणकत्सा : थोड्या पाण्याि एक चमचा सीहडयम बाय काबोनेट हदल्यास उमासे येण्याचे बंद होिे र् 
जठरक्षौभ्यिा (gastric irritability) कमी होिे. ५ गे्रन क्लोरेटोन कॅप्सभलमधभन द्यार्.े जर काही िासापेक्षा 
ज्यास्ि काल र्ाहंि स रू राहहली िर शहररािभन बाहेर गेलेला द्रर् िरून काढण्याकहरिा र् अम्लरक्ििा 
होऊ नये म्हिभन ५ टके्क ्ल कोजचा द्रार् हशरेिभन द्यार्ा. ज्या रो्यािं सिि र्ाहंि होिे, अशािं जठराि 
राईल नहलका घालभन ठेर्िाि र् सोहडयम बायकाबोनेटच्या द्रार्ाने जठर ध र्भन काढिाि. 

 
शस्त्रणक्रयेनांतर होिारा णशरःशूल सौष स्म्नक संर्देनाहरिा नंिर होिारा त्रासदायक असा उपद्रर् 

होय. काही थोड्या हदर्सानंंिर हा नाहहसा होिो, पि असे पयिंि िो रो्याला अगदी रडक ं डीला आििो. 
ही डोकेद खी म ख्यिः पश् चकपालाचे हठकािी जािर्िे. र्देना थाबंर्ण्याकहरिा र्ारंर्ार पीडाहारक औषध 
(analgesic drugs) द्यार्यास पाहहजे. 

 
शस्त्रणक्रयेनांतर होिारा िासवाणहन्यादाह अहिश्वसन संर्देनाहरिा नंिर प ष्ट्कळर्ळेा सौम्य 

प्रमािाि श्वासर्ाहहन्यादाह (mild bronchitis) होिो. हा अहँटबायॉहटक र् शामक कफोत्सारक हमक्िर 
हदल्यास थोड्याच हदर्साि नाहहसा होिो. 

 
शस्त्रणक्रयेनांतर होिारा न्युमोणनया : सामान्यिः िो ब्राँकोन्य मोहनया असिो र् िो अहिश्वसन 

संर्देिाहरिा नंिर होिो. दर ४ िासानंी १००,००० य हनट पेहनहसलीन र् र्र साहंगिल्या प्रमािे हमक्िर 
हदल्यास फ प्फ सािील ससंगव नाहहसा होिो. 
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पाणरभाणषक शब्दकोश 
 

A 
Aberrant endometrium हर्पहथि अन्िगविाशय स्िर 
Aberration हर्पथन 
Abortion गिवपाि 
Aseptic Abortion अपभहिदभहषि गिवपाि 
Missed Abortion लीन गिवपाि 
Septic Abortion पभहिदभहषि गिवपाि 
Threatened Abortion सम्िाहर्ि गिवपाि 
Tubal Abortion बीजर्ाहहनी गिवपाि 
Abruptioplacentae  अपरा पृि् किर्न 
Abscess हर्द्रहध 
Appendicular Abscess आंत्रप च्छ हर्द्रहध 
Ovarian Abscess बीजकोश हर्द्रहध 
Pelvic Abscess कहटस्थ हर्द्रहध 
Tubo-Ovarian Abscess बीजर्ाहहनी-बीजकोश हर्द्रहध 
Achondroplasia उपास्स्थ अहर्कसन 
Acidophile अम्लरागी 
Acidophilic adenoma  अमलरागी गं्रर्थयब वद 
Acquired उपार्मजि 
Acromegaly ॲक्रोमेगलॅी 
Acute toxaemic state  सहन्नपाहिक अर्स्था 
Addisonian crises ॲहडसन संकट 
Adenocanthoma  गं्रथकॅन्थोमा 
Adenocarcinoma  गं्रथकार्मसनोमा 
Adenohypophyis  पीयभहषका गं्रहथ  
Adenomatus hyperplasia  गं्रर्थयब वदजन्य अहि हर्कसन 
Adenomyomatous polyp  गं्रर्थयमासाबं वदजन्य सनाल अब वद 
Adenomyosis  गं्रहथस्नायभब वदिा गं्रथीस्नायभबभवद रोग 
Adhesion संसस्क्ि 
Adhesive संसस्क्िशील 
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Adiposo genitalism  जननेंहद्रय मेद रिा 
Adrenal उपरृ्क्क 
Adrenocorticotrophic उपरृ्क्कप्रान्िस्थोिेजक 
Allergic reaction ॲलजी प्रहिहक्रया 
Alopecia खाहलत्य 
Ambisexual development  स्व्दकलग हर्कास  
Amenorrhoea अनािवर् 
Lactation Amenorrhoea स्िन्यस्रर्ि अनािवर् 
Physiological Amenorrhoea नैसर्मगक ककर्ा शरीर रृ्हत्तक अनािवर् 
Primary Amenorrhoea मभलिभि अनािवर् 
Secondary Amenorrhoea अन शहंगक अनािवर् 
Traumatic Amenorrhoea आघािजन्य अनािवर् 
Amphibian जलस्थलीय 
Ampulla  कलहशका 
Ampulla of the rectum उपग द कलहशका 
Ampullary कलहशका– 
Amputation हर्च्छेदन गिाशयग्रीर्ा हर्च्छेदन 
Amputation of cervix हर्च्छेदन गिाशयग्रीर्ा हर्च्छेदन 
Anaemia  पंडभरोग 
Anaesthesia संर्देनाहरि 
Block Anaesthesia रोधज संर्देनाहरि 
General Anaesthesia सार्वदेहहक संर्देनाहरि 
Inhalation Anaesthesia अहिश्वसन संर्देनाहरि 
Local Anaesthesia स्थाहनक संर्देनाहरि 
Spinal Anaesthesia सौष स्म्नक संर्देनाहरि 
Analgdesic पीडाहारक 
Anaplastic carcinoma  अहर्कसी कार्मसनोमा 
Anastomosis संस्म्मलन 
Anastomotic branch संस्म्मलनी शाखा  
Anatomical sex शारीहरक कलग 
Anatomical situation शरीहरक स्थान 
Anatomy शरीररचना 
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Anencephalic monster अमस्स्िष्ट्क राक्षस 
Angioma नीहलका, र्ाहहकाब िंद 
Anhidrosis स्र्देािार् 
Annular र्लयाकार 
Annular Stricture र्लयाकार हनकोचन 
Anovutatory अबीजप्रसर्ी 
Anoxia अनॉस्क्सिा 
Anteflexed प रोनहमि 
Anteflexion प रोनमन 
Acute Anteflexion िीव्रप रोनमन 
Anteposition प रोस्स्थहि 
Anterolateral अग्रपाश्वव 
Anteverted अग्रनि 
Antevertion प रोर्िवन 
Anterioa अग्र 
Anterior lobe  अग्रखंड 
Anterior wall अग्र किि 
Anterior rectal wall उपग द अग्रकिि 
Antibiotics प्रहिजीर्ी औषधें 
Antidiuretic प्रहिमभत्रल 
Antigonadotrophin जननगं्रहथ पोषीरोधी 
Antihistamin प्रहिहहस्टॅहमन 
Antispasmodic उदे्वष्टरोधी 
Antitoxin प्रहिहर्ष 
Antitoxin Diphteria घटसपव प्रहिहर्ष 
Apex हशखाग्र 
Aplesia अहर्कास 
Aponeurosis कंडराकला 
Apoplexy अपसन्यास 
Applicability प्रयोज्यिा 
Arborization प्रशाखीिर्न 
Arteriosclerosis धमहनकोष काहठण्य 
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Artery  धमनी 
Artery Arcute नागमोडी धमनी 
Artery Azygos Vagginae अय ्म योहन धमनी  
Artery Circular र्ि वलाकार धमनी 
Artery Common iliac सामान्यश्रोहि धमनी 
Artery External iliac बाह्यश्रोहि धमनी  
Artery Internal iliac  आभ्यिंर श्रोहि धमनी 
Artery Hypogastric अधोजठर धमनी 
Artery Hypophyseal पीयभहषका धमनी 
Artery Ovarian बीजकोश धमनी 
Artery External Pudic बाह्यग ह्य धमनी 
Artery Internal Pudic आभ्यिंर ग ह्य धमनी 
Artery Suprarenal, Inferior हनम्न अहधरृ्क्क धमनी 
Artery Supernal, Middle मध्य अहधरृ्क्क धमनी 
Artery Suprarenal, Superior उध्र्व अहधरृ्क्क धमनी 
Artery Thyroid Inferior हनम्न अर्ट  धमनी 
Artery Thyroid, Superior उध्र्व अर्ट  धमनी 
Artery Thyroidaeima  अधस्िम अर्ट  धमनी 
Artery Uterine गिाशय धमनी 
Artery Vaginal योहन धमनी 
Arthritis संहधशोफ 
Artificial insemination कृहत्रम श क्र सेचन 
Ascending Pyelography आरोही रृ्क्क कहटर हचत्रि 
Asymetrical असम 
Artsia अहर्र्रिा 
Artsia of Vagina योहन अहर्र्रिा 
Artsia of Vulva योनीद्वार अहर्र्रिा 
Atrophy कृशिा, शोष 
Autoerotic pleasure स्र्रहिस ख 
Autolysis स्र्लयन 
Autosomes अकलग सभत्र 
Axis अक्ष 
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Axis of the uterus गिाशय अक्ष 
B 

Bacillus coli आंत्रस्थ जंि  
Backache कंबर द खी 
Bacteriostatic  जंि स्िंिक 
Bartholin gland बाथोहलन गं्रहथ 
Bartholinitis बाथोहलन गं्रथीशोफ 
Bartholinitis Acute आश कारी बाथोहलन गं्रहथशोफ 
Bartholinitis Chronic हचरकारी बाथोहलन गं्रहथशोफ 
Basal Metabolic ratio न्यभनिम चपापचय प्रमाि 
Basement Membrane आधार कला 
Besophile िस्मरागी 
Bicornuate हद्वश्रृिंगी 
Bifid हद्वशाखी 
Bifurcation हद्वशाखन 
Bilateral हद्वपाश्वीय 
Bimanual examination हद्वहस्ि परीक्षा 
Biochemical assay जीर्रासयहनक हनधारि 
Biolocical जैर्ी 
Biopsy जीर्ोहिपरीक्षा 
Biosynthesis जीर्सशं्लेषि 
Bisexuality उियकलगिा 
Bladder बस्स्ि 
Bladder sound बस्स्ि शलाका 
Blastocyst बीजप टी 
Blastocystic stage बीजप टी अर्स्था 
Blastomere ब्लास्टोहमअर 
Bleeding time रक्िस्त्रार् काल 
Blood count रुहधरगिन 
Blood mole रक्ि गाठं, रक्िमोल 
Blood pressure रक्िदाब 
Blood pressure high रक्ििाराहधक्य 
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Blood pressure low अल्परक्ि दाब 
Blood transfusion रुहधराधान 
Body कपड 
Body Wolffian र् ल्फी कपड 
Body chromosomes शरीर ग िसभत्र 
Bone, pelvic श्रोहि अस्स्थ 
Brain tumour मस्स्िष्ट्काब वद 
Brenner tumour बे्रनर अब वद 
Bronchiectasis  श्वासर्ाहहन्या हर्स्िार 
Bubo बद 
Bubo Pseudo कभ ट बद 
Bubbling sound ब द ब द ध्र्नी 
Buccal smear  म खलेप परीक्षा 
Bulb कंद 
Bulb Vaginal योहन कंद 
Bundle पभहलका 
Bundle Lateral पाश्वव पभहलका 
Bundle Principal म ख्य पभहलका 
Buttock हनिंब 

C 

Cachexia रै्र्ण्यव, कृशिा 
Caesarean section सशल्यगिव हनकासन 
Calcification खटिरि 
Call-Exner body कॉल-एक्झनर कपड 
Canel of Nuck नक नाल 
Canaligation नहलकािर्न 
Canaligation Non अनहलका िर्न 
Cancer of Fallopian tubes बीजर्ाहहनीचा कॅन्सर 
Cancericide dose कॅन्सर नाशीमात्रा 
Cardiac insufficiency हृद अपयाप्ििा 
Cardiovascular हृद र्ाहहका 
Caruncle मासंर्ृहद्ध 
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Cartilage  उपस्स्थ, कभ चा 
Cartilage Cricoid म द्राकार कभ चा 
Cartilaginous  कभ चासम 
Caseation  कलाटीिर्न 
Castrated women र्धं्यकृि हस्त्रया 
Castration does र्धं्यकरि मात्रा 
Cathater  नहलकायंत्र 
Cathater Self-retaining स्र्धारी नहलकायंत्र 
Caudal part प च्छक िाग 
Cauterization दाहकमव  
Cellularity पेशीिा 
Cellular tissue पेशी ऊिक 
Centripetal growth कें द्रगामी रृ्हद्ध 
Cervical dilator  ग्रीर्ाहर्स्िारक 
Cervical erosion  ग्रीर्ा लाली 
Cervical ployp गिाशयग्रीर्ा सनाल अब वद 
Cervical tears ग्रीर्ा हर्दर 
Cervicities गिाशयग्रीर्ाशोफ 
Cervicities Acute आश कारी गिाशय ग्रीर्ाशोफ 
Cervicities Chronic हचरकारी गिाशय ग्रीर्ाशोफ 
Cervicopexy  गिाशयग्रीर्ा स्स्थरीकरि 
Cervicopexy Abdominal उदरगि गिाशय ग्रीर्ा स्स्थरीकरि 
Cervix गिाशयग्रीर्ा / ग्रीर्ा 
Chancroid उपदंश  
Change पहरर्िवन 
Change Cyclic प्रहिमासी पहरर्िवन 
Change secretory स्त्रार्ी पहरर्िवन 
Chemical transmitters रासायहनक पे्रषक 
Chemotherapy रसायन हचहकत्सा 
Chorioadeno ma destrueus  हर्नाशी जराय  गं्रर्थयब वद 
Choriocaracinoma जराय  कार्मसनोमा 
Chorion जराय   
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Chorionepithelioma जराय  उपकलाब वद 
Chorionic Villi जराय  अकं र 
Chorionic gonadotrophin जराय  जननगं्रहथ पे्रहरका 
Chromophite र्िव रागी 
Chromophobe र्िवहर्रागी 
Chromosomal ग िसभत्री 
Chromosomal sex ग िसभत्री कलग 
Chromosomes ग िसभत्र 
Cicatrization क्षिाकंन 
Ciliated  रोमक 
Ciliated Non अरोमक 
Circulatory collapse अहिसरिपाि 
Circumseribed पहरसीहमि 
Climactric आिवर्हनर्ृहत्त 
Clinical classification लाक्षहिक र्गीकरि 
Clinical syndrome लाक्षहिक लक्षिमाहलका  
Clitoris योहनकलग 
Cloaca अर्स्कर ग हा 
Cloacal membrane अर्स्कर कला 
Coarctation of Aorta महाधमनी संसोच 
Coccygeal eminence अन हत्रक उंचर्टा 
Cochlea किार्िव 
Coelomic epithelium  देहग हा उपकला 
Coitus संिोग, मथै न 
Coitus Forcible जबरी संिोग 
Coitus interrupts अंिहरत मथै न 
Colicky शभलय क्ि 
Colostomy बृहदातं्र हछद्रीकरि 
Coloured rages अश्वेि जािी 
Colpocleisis अग्रपश् च योहनकिि जोडि 
Colpoeprineorrhaphy योहनकिि हर्टप सीर्न 
Colporrhaphy योहनहिहत्त सीर्न 
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Colporrhaphy Anterior अग्रयोहनहिहत्त सीर्न 
Colposcopy  कॉल्पॉस्कोपी 
Colposcopy Terminal सीमान्ि कॉल्पॉस्कोपी 
Colpotomy  योहनकिि छेदन 
Colpotomy Posterior पश् चयोहन किि छेदन 
Columnar epithelium स्िंिाकार उपकला 
Complication उपद्रर् 
Conception गिवधारिा 
condylomata मासंकीलक 
condylomata acumineta काँहडलोमाटा ॲक्य हननेटा 
condylomatalata काँहडलोमाटालाटा 
Congenital जािज 
Congenital developmental abnormalities जािज पहरर्धवन व्यंगे 
Congestion रक्िाहधक्य 
Conjugation संय ्मन 
Connective tissue संयोजी ऊिक 
Conservative measures संरक्षी उपाय 
Consistency संघनिा 
Constitutional diseases शारीहरक रोग 
Contraception संिहि हनयमन 
Contractions संकोच 
Contracted pelvis संक हच श्रोिी 
Contrast medea हर्रोधदशवक माध्यम 
Convulsions आके्षप 
Cornification शल्की िर्न 
Cornified शस्ल्कि  
Corona radiated  अरीय हकरीट 
Corpus albicans श्वेि कपड 
Corpus luteum गिवरक्षक, पीि कपड 
Cortex प्रान्िस्था 
Costovertebral angle पश वका कशरेुका कोि 
Cranioclast कपाल कं्वसी 
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Craniotomy कपाल छेदन 
Cretinism अर्ट र्ामनिा 
Cribriform स हषर, जाळीदार 
Crus clitoridis योहनकलगपाद 
Cryptomenorrhea ग प्िािवर्, प्रछन्नािवर् 
Cubitus valgus बहहनवत प्रकोष्ठ 
Cul-de-sac अंध धानी 
Culture संर्धव, मशागि 
Cumulus oophorus बीजकोश र्षे्टक 
Cuniform resection कीलाकार उच्छेदन 
Curettage गिाशय लेखन, आख रि 
Curette  आख री 
Curette Blunt बोथट आख री 
Curette Sharp िीक्ष्ि आख री 
Cutaneous rash त्र्चेर्रील प रळ 
Cylindroid बेलनाि 
Cyst सद्रर्गं्रहथ, प टी 
Cyst Hydalid हायडॅहटड सद्रर् गं्रथी 
Cyst of Vagina योहन सद्रर् गं्रथी 
Cyst of Vagina inclusion योनी आंिस्थ सद्रर्गं्रथी 
Cystic सद्रर्मय, प टीमय 
Cystitis बस्स्िशोफ 
Cystocele बस्स्िपात 
Cytogenetics पेशी अन र्हंशकी 

D 
Dectylitis अंग लीशोफ 
Decidua पत हनका 
Decidual cells पिहनका पेशी 
Defective सदोष 
Defeminizing symptoms हर्स्त्रीमािी लक्षिें  
Degeneration व्यपजनन 
Degeneration Calcarious खटमय व्यपजनन 
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Degeneration Fatty र्सा व्यफ्जनन 
Degeneration Hyaline काचान्न व्यपजनन 
Degeneration Myxomatous श्लेष्ट्माब वदजन्य व्यपजनन 
Degeneration Red लोहहि व्यपजनन 
Degeneration Telangictatic  र्ाहहका स्स्फहिज व्यपजनन 
Delayed puberty हर्लंहबि ऋि प्रस्प्ि 
Delivery  प्रसर् 
Delivery Breech हनिंब प्रसर् 
Delivery Instrumental शस्त्रहक्रयात्मक प्रसर् 
Delivery uncomplicated स लि प्रसर् 
Delusion भ्राहंि 
Dental compound दंिहमश्रि 
Dermoid अंिःत्र्चाब वद 
Descent अर्रोहि  
Determination हनधारि  
Development हर्कास 
Diabetes मध मेह 
Diabetes insipidus उदकमेह 
Diagnosis  हनदान 
Diagnosis Differential व्यर्च्छेदक हनदान 
Diagnostic aids नैदाहनक साधने 
Diarthrodial joint  अबाधचल सहंध 
Differential count व्यर्स्थेदक गिन 
Difficult child birth कष्टप्रसर्, अर्घड प्रसभहि 
Difficult coitus कष्ट संिोग 
Diffuse हर्सृि, हर्सहरि 
Digital examination बोटानंी केलेली परीक्षा 
Dilatation of cervix ग्रीर्ाम खहर्स्िार 
Diplococci य ्मक जंि  
Discharge  स्त्रार् 
Discharge Foetid द गिंधीय क्ि स्त्रार् 
Discharge Irritating क्षोिक स्त्रार् 
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Discharge Purulent पभ य क्ि स्त्रार् 
Discharge Sanguious पभ रक्ि हमहश्रि स्त्रार् 
Disorder हर्कृहि 
Disorientation हदक्काल व्यामोह, स्स्थहिभ् राहंि 
Displacement हर्स्थापन 
Dissemination प्रसार 
Distension आध्मान, र्ािाने फ गिे 
Diuresis मभत्रलिा 
Diuretics मभत्रल औषधें 
Diverticulum हर्प हट 
Diverticulum uterine गिाशय हर्प हट 
Doderlein bacilli डॉडरलेन दंडािभ 
Donovania granulomatis डोनोव्हॅहनआ गॅ्रन्य लोमहॅटस 
Dose मात्रा 
Douch उत्तरबस्स्ि 
Duct र्ाहहनी 
Duct Gartner’s गाटवनर र्ाहहनी 
Duct Longitudinal अन दघ्य र्ाहहनी 
Duct Mullerian मभलेरी र्ाहहनी 
Duct Paramesonephric परामध्य रृ्क्क र्ाहहनी 
Duct pronephric आहदरृ्क्क र्ाहहनी 
Duct Wolffian र्भल्फी र्ाहहनी  
Dwarfism र्ामनिा 
Dwarfism Ovarian बीजकोशजन्य र्ामनिा 
Dwarfism Pituitary हपय षकाजन्य र्ामनिा 
Dysfunction द स्ष्ट्क्रया 
Dysfunctional द स्ष्ट्क्रयाकारक, हर्कृहि कारक 
Dysfunctional uterine bleeding द स्ष्ट्क्रयाकारक गिाशय रक्िस्त्रार् 
Dysgenesis द ष्ट उत्पहत्त, अपजनन 
Dysplasia द र्मर्कसन 
Dysmenorrhoca द ःखािवर्, आिवर् शभल 
Dysmenorrhoca Membranous आस्िरय क्ि द ःखािवर् 
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Dysmenorrhoca Primary मभलिभि द ःखािवर् 
Dysmenorrhoca Secondary आन शहंगक द ःखािवर् 
Dysmenorrhoca Spasmodic आकषी द ःखािवर् 
Dyspareunia द ःसंिोग 
Dysuria मभत्रकृच्छ 

E 

Ectopic अस्थाहनक, अस्थानी 
Ectopic gestation अस्थानी सगिविा 
Ectopic pregnancy अस्थाहनक सगिविा 
Ectopic Vesicae अस्थानी मभत्रबस्स्ि 
Ectropion बहहर्विवन 
Efferent fibres अपर्ाही िंिभ 
Egg अण्डाि  
Ejaculation स्खलन 
Electrical convulsion therapy हर्द्य ि आके्षप हचहकत्सा 
Electrical stimulation हर्द्य ि उद्दीपन 
Electro-coagulation हर्द्य ि आिंचन 
Electroyte हर्द्य ि हर्श्लेष्ट्य 
Elephantiasis श्लीपद रोग  
Elevation of uterus गिाशयाचे उत्थापन  
Embolic occlusion अन्िःशल्य अन्िरोध 
Embolism अन्िःशल्यिा 
Embolism Gas र्ाय  अन्िःशल्यिा 
Embolism Pulmonary फ फ्फ सधमनी अन्िःशल्यिा 
Embryology भ् रौहिकी 
Embryonal chromopholic cells  भ् रूिीय र्िवहर्रागी पेशी 
Embryonal node भ् रूिीय पर्व 
Emergency आपाि 
Emotional disturbancy मानहसक हर्क्षोि 
Encephalitis मस्स्िष्ट्क शोफ 
Endocervical अंिगविाशयग्रीर्ा 
Endocervicitis अंिगविाशयग्रीर्ा शोफ 
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Endocrine अंिःस्त्रार्ी गं्रथी 
Endoerine disorder अंिःस्त्रार्ी हर्कृहि 
Endocrine emballance अंिःस्त्रार्ी असंि लन 
Endocrinology अंिःस्त्रार्ी हर्ज्ञान 
Endometrioma गिाशयान्िःस्िर अब वद 
Endometriosis गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा 
Endometriosis externa बाह्य गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा 
Endometriosis interna आभ्यिंर गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा 
Endometriosis Ovarian बीजकोशस्थ गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा 
Endometriosis sarcomatoid stromal  साकोमासदृश पंजरीय गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा 
Endometriosis stromatoous पंजरीय गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा  
Endometriosis of Bladder बस्स्िगि गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा 
Endometriosis of cervix ग्रीर्ागि गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा 
Endometriosis of Pelvic per toneum कहटस्थ उदरार्रि गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा 
Endometriosis of perineum मभलाधारस्थ गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा 
Endometriosis of round ligament  रज्ज बंध गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा 
Endometriosis of small intestine आंत्रस्थ गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा 
Endometriosis of umbilicus नाहिगि गिाशयान्िःस्िर अस्थानिा 
Endometritis गिाशयान्िःस्िर शोफ 
Endometritis Actue आश कारी गिाशयान्िःस्िर शोफ 
Endometritis Acute gangrenous आश कारी कोशय क्ि गिाशयान्िःस्िर शोफ  
Endometritis senile  जराजन्य गिाशयान्िःस्िर शोफ  
Enteric group of fevers आंत्रर्गीय ज्र्र 
Enterocele आंत्रपाि 
Enucleation समभल हनष्ट्कासन 
Environmental पहरस्स्थहिज 
Enzyme प्रहकण्र् 
Eosinophilic इओहसनरागी 
Epiblast आद्यबहहजवनस्िर 
Epidermitis अहधत्र्चाशोफ 
Epididymis उपरृ्षि 
Epididymitis उपरृ्षि शोफ 
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Epididymitis Gonococcal गॉनोकॉक सजन्य उपरृ्षि शोफ 
Epididymitis Tubercular यक्ष्मज उपरृ्षि शोफ 
Epiphysis अंिर्वधी 
Episiotomy िगछेदन 
Epispadias अहधमभत्र द्वार 
Epithelium उपकला 
Epithelium ciliated रोमक उपकला 
Epithelium columnar स्िंिाकार उपकला 
Epithelium squmous शल्की उपकला  
Epithelium squmous stratified  शल्की स्िहरि उपकला  
Epithelium Transitional  संक्रामी उपकला 
Epoophoron अहधहबजकोश गं्रथी 
Erectile उत्थापक, िाठरक्षम 
Erectile tissue उत्थापक ऊिक 
Erosion लाली 
Eugenic स जनन 
Everted बहहनवि 
Eversion बहहर्विवन 
Examination परीक्षा 
Examination Bimanual हद्वहस्ि परीक्षा  
Examination Histolological  ऊिक परीक्षा 
Examination Vaginal योहनगि परीक्षा 
Exanthematous fevers  स्फोटक ज्र्र 
Exploratory laparotomy अन्र्षेयाथव उदर छेदन 
External os गिाशयाचे बाह्य म ख 
Extirpation  उन्मभलन 
Extracelulor fluid  पेशीबाह्य द्रर् 
Extragonadal  जननगं्रथी बाह्य 
Extraperitoneal  उदरािंरर्षे्टन 
Extral uterine गिाशयबाह्य 
Extravasation of blood रक्िाचे पहरस्रर्ि 
Exudative हनःस्त्रार्ी 
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F 

Fallopian tubes बीजर्ाहहनी 
Fascia  प्रार्रिी 
Fascia Deep हनत्तल प्रार्रिी  
Fascia abturator गर्ाक्ष प्रार्रिी  
Fascia Pelvic श्रोहि प्रार्रिी  
Fascia Pubo-cervical  जधन-ग्रीर्ा प्रार्रिी  
Fascia Pubo-vasical जधन-बस्स्ि प्रार्रिी  
Fascial sling प्रार्रिी गोफि 
Fasting blood sugar हनराहार रक्ि शकव रा 
Female gonad स्त्री जननगं्रथी 
Feminizing tumours  स्त्रीकारी अब वदे 
Femoral canal  ऊरू नाल 
Fertility प्रसर्शस्क्ि 
Fiboid िािर्ाब वद 
Fibromyoma िािर्मासंाब वद 
Filling defect व्यास्प्िदोष 
Fimbria झल्लरी 
Fissure हर्दर 
Fistula िगंदर 
Fistula combined urinary and Faecal  हमश्र मभत्र आहि मल िगंदर 
Fistula congenital जािज िगंदर 
Fistula Entero-Tubal आंत्र-बीजर्ाहहनी िगंदर 
Fistula Entero-uterine आन्त्र गिाशय िगंदर 
Fistula Entero-vaginal आंत्र योहन िगंदर 
Fistula Faecal मल िगंदर 
Fistula Genital जनन मागािील िगंदर 
Fistula Menstrual आिवर् िगंदर 
Fistula Pathological हर्कृहिजन्य िगंदर 
Fistula Recto-vaginal उपग द-योनी िगंदर 
Fistula Traumatic आघािजन्य िगंदर 
Fistula uretero-cervico-vaginal  मभत्रर्ाहक-ग्रीर्ा-योनी िगंदर 



 

 

अनुक्रमणिका 

Fistula uretero-vaginal मभत्रर्ाहक-योनी िगंदर 
Fistula urethra-vesico vaginal मभत्र-प्रसेक-बस्स्ि-योनी िगंदर 
Fistula urinary मभत्र िगंदर 
Fistula utero-Abdominal गिाशय-उदर िगंदर 
Fistula Vesico-cervico-vaginal बस्स्ि-ग्रीर्ा-योनी िगंदर  
Fistula Vesico-vaginal  बस्स्ि-योनी िगंदर 
Fixation स्स्थरीकरि 
Fixative स्स्थरीकारक, स्स्थरकारी 
Flaccid हशहथल 
Flagella कशाि 
Flap-splitting पटल-हर्पाटन 
Flat pelvis चपटी श्रोहि, चपटी कहट 
Flexion नमन 
Fluctuation िरंग प्रिीहि 
Follicle प हटका 
Follicle cystic सद्रर् प टीका 
Follicle Graafian ग्राफाइन प हटका 
Follicle Nobothian नॅबोहथअन प हटका 
Follicle-sti-mulating बीजोते्तजक 
Follicular प टकीय  
Follow up अन परीक्षि 
Foremen रंध्र 
Foremen Greater sciatic बृहत हनिंब रंध्र 
Foremen Lesser sciatic लघ हनिंब रंध्र 
Foremen obturator  गर्ाक्ष रंध्र 
Foramen sacro-sciatic हत्रक-गृध् रंहसरंध् र 
Forceps  संदंश 
Forceps Ovum गिवर्ाहक संदंश 
Fornix िोरहिका 
Fossa खाि 
Fossa Iliac श्रोहिखाि 
Fossa Ischo-rectal  आसन-उपगभद खाि 



 

 

अनुक्रमणिका 

Fossa Pararectal  पराउपग द खाि 
Fourchette िगाजंली, पश्यसयंोजक 
Functional uterine bleeding हक्रयात्मक गिाशय रक्िस्त्रार् 
Functional disturbance हक्रयात्मक दोष 
Fundus ब ध्न 
Fungoid कर्काम 
Fungus infection कर्कसंक्रमि 
Furunculosis केस्ि डे रोग 

G 
Ganglion blocking drugs गंहडका अर्रोधन औषधें 
Gangrene कोथ 
Gangrenous  कोथय क्ि 
Gastro intestinal  आमाशयातं्र 
Gastro-intestinal ulceration  आमाशयंत्र व्रि 
Genetic factor आन र्हंशकी कारक 
Genetic female जीन स्त्री 
Genetic investigation जीन िपासिी 
Genetic male जीन नर 
Genetic sex जीन कलग 
Genetics आन र्ाहंशकी  
Genic ballance  जीन संि लन 
Genital fold  जननर्ली 
Genital hitus जनन चीर 
Genital hypoplasia जननेंहद्रय अल्पहर्कास 
Genital mesen chyma  जनन पभर्वमध्य जननस्िर 
Genital nucleus जनन कें द्रक 
Genital organs  जननेंहद्रयें 
Genital prolapsed जननेंहद्रयाचें पिन 
Genital ridge जनन कटक 
Genital tract जनन मागव 
Genital tubercle जनन ग हलका 
Genitalia जननेंहद्रय, जननागंी 



 

 

अनुक्रमणिका 

Germ cell जनन पेशी 
Germinal भ् रुिीय 
Gestation सगिविा 
Gestation Ectopic अस्थानी सगिविा 
Giant cells िीमकाय पेशी 
Gigantism  महाकायिा 
Glands गं्रथी 
Glands Hypogastric अधोजठर गं्रथी 
Glands Inferior hypogastric  हनम्न अधोजठर गं्रथी 
Glands Superior hypogastric  ऊध्र्व अधोजठर गं्रथी 
Glands inginual  र्कं्षि गं्रथी 
Glands superficial inguinal  उत्तल र्कं्षि गं्रथी 
Glands, lumbar कहटस्थ गं्रथी 
Glands obturator गर्ाक्ष गं्रथी 
Glands sacral हत्रकगं्रथी 
Glandular cells गं्रथी पेशी 
Glandular crypts गं्रथील दरी 
Glycigenolysis ्लायकोजेन हर्लय 
Goblet cells चषक पेशी 
Gonad जनन गं्रथी 
Gonadal agenisis जनन गं्रथी अहर्कास 
Gonadal dystenesis  जननगं्रथी अपजनन 
Gonadotrophin जननगं्रथी पोषी 
Gonococci पभयमेहक जंिभ, गॉनोकॉकस 
Gonorrhoea परमा, पभमेह 
Gonorrhoea chronic हचरकारी परमा 
Gram negative  ग्राम श्रृिी, ग्रामरंग अग्राहह 
Granuloma inguinal  गॅ्रन्य लोमा इं्र्नेल, र्कं्षि कहिकाग ल्म 
Ggranular lulein cysts दािेदार पीि सद्रर्गं्रथी 
Granulation किाकं र 
Granulosa cell tumour दािेदार पेशी अब वद 
Granulosa layer दािेदार स्थर 



 

 

अनुक्रमणिका 

Gravid सगिव  
Gravid uterus सगिव गिाशय 
Growth  अब वद, रृ्हद्ध 
Growth Benign  स दम्य अब वद 
Growth Malignant  द दवम अब वद 
Growth Lipomatous  मेदाब वरसदंश अब वद 
Gubernaculum कषवक 
Gynaecography स्त्रीजननेंहहय हचत्रि 
Gynecological problems  स्त्रीरोग हर्षयक प्रश्न 
Gynaecomastia  प रुषस्िन रृ्हद्ध 

H 

Haematocele  रक्िसंचय 
Haematocele Paratubal पराबीजर्ाहहनी रक्िसंचय 
Haematocele Pelvic कहटस्थ रक्िसंचय 
Haematocolpos  रक्िििृ योहन 
Haematoma  सक्िसंचय, रक्ि ग ल्म 
Haematometra  रक्िििृ गिाशय 
Haematosalpinx बीजर्ाहहनीस्थ रक्िसंचय, रक्ि ििृ बीजर्ाहहनी 
Haematosalpinx Pseudo कभ ट रक्िििृ बीजर् र्ाहहनी 
Haemorrhage  रक्िस्त्रार् 
Haemorrhage Inter stitial अंिरालीय रक्िस्त्रार् 
Haemorrhage Post-pertum  प्रसर्ोत्तर रक्िस्त्रार् 
Halban’s lymphatic Theory हलबन लहसका र्ाहहनीय हसद्धािं 
Hallucination भ्रम, हर्भ्रम 
Heminephrectomy अधवरृ्क्कउच्छेदन 
Hemiplegia पक्षर्ध, पक्षाघाि 
Hepato-splenomegaly यकृि-प्लीहा अहि रृ्हद्ध 
Hereditary trate आन र्ाहंशक लक्षि हर्शषे 
Hermaphrodite उियकलगी, हद्वकलगी 
Hermaphroditism उियकलगिा, हद्वकलगिा 
Hermaphroditism Pseudo कभ ट उियकलगिा, कभ टहद्वकलगिा 
Hernia  र्ध्मव, रृ्हद्ध, आंिगवल 



 

 

अनुक्रमणिका 

Hernia of the ovary  बीजकोश र्ध्मव 
Hernia Post- operative शस्त्रहक्रया पश् च र्ध्मव 
Hernial sac रृ्हद्धकोष, आिंगवल कोष 
Herpes पहरसपव 
Herpes genitalis जननेंहद्रय पहरस्सयव 
Heterogenous हर्जािीय 
Heterologous  हर्षमधमी 
Heterotopy  हर्स्स्थहि 
Hilum हायलम 
Hip-bath कहटस्नान 
Hirsutism  अहधरोमिा, प ंर्ि रोमिा 
Histogenesis ऊिकजनन 
Histological examination  ऊिकीय परीक्षा 
Histology ऊिक हर्ज्ञान 
History पभर्वरृ्त्त 
Hodge pessary हॉज पेसरी 
Homologous  समधमी 
Homo sexual समकलगी सिंोगी 
Hunterian chancre हंटेहरअन व्रि 
Hyalinization काचािीकरि 
Hydatidiform mole हायटडॅहहड सद श मोल 
Hydrarthrosis जलिभि संहधरोग 
Hydronephrosis रृ्क्कस्थ मभत्रसंचय 
Hydrops Folliculi अहिहरक्ि द्रर्ििृ ग्राफाइन फॉहलकल 
Hydrosalpinx  रसििृ बीजर्ाहहनी, सद्रर् बीजर्ाहहनी 
Hydrothorax  रसििृ फ प्फ सार्रि 
Hydroureter मभत्रर्ाहकस्थ मभत्रसचंय 
Hymen  योनीपटल 
Hymen Imperforate  अहछहद्रल योनी पटल 
Hyperacidity  अम्लाहधक्य 
Hyperaemia  रक्िाहधक्य, अहिरक्ििा 
Hyperchromatic अहिरंगज द्रव्य 



 

 

अनुक्रमणिका 

Hyperchromatosis आहिर्िविा 
Hypervunction कायाहधक्य 
Hyperplasia अहिहर्कसन, रृ्हद्ध 
Hyperplastic endometririum  अहिहर्कासी गिाशय अिंःत्र्चा  
Hypertrophic रृ्हद्धजन्य, अहिर्दृ्ध 
Hypertrophy  अहिर्हृद्ध 
Hypnotheraphy संम्माहनी हचहकत्सा 
Hypoblast अधोकला, अन्िजवनस्िर 
Hypochromic anemia  अल्परंगजद्रर्ी पंड रोग 
Hypofunction कायवन्यभनत्र् 
Hypogastric region अधोजठर प्रदेश 
Hypoglycaemia  रक्िाल्पशकव रा 
Hypomenorrkea सभक्ष्मािवर् 
Hypophysectomy पीयभहषकागं्रथी उच्छेदन 
Hypoplasia  हीन रृ्हद्ध, अल्प हर्कसन 
Hypospadias अधोमभत्र द्वार 
Hypotension  अल्परक्ि दाब 
Hypotha amus अधश्वेिक 
Hypothyriolidism अर्ट  अल्पहक्रयिा 
Hysterectomy  गिाशयोच्छेदन 
Hysterectomy Abdominal  उदरगि गिाशयोच्छेदन  
Hysterectomy Pan सासंा गिाशयोच्छेदन  
Hysterectomy Radical आमभलाग्र गिाशयोच्छेदन  
Hysterectomy Rapid Total pan दृि संपभिव सागं गिाशयोच्छेदन 
Hysterectomy Subtotal अपभिव गिाशयोच्छेदन  
Hysterectomy Total संपभिव गिाशयोच्छेदन  
Hysterectomy Vaginal योनीगि गिाशयोच्छेदन  
Hysterography गिाशय हचत्रि 

I 

Identical twins समरूप यमल 
Idiopathic अज्ञािहेि क 
Ileus आंत्रर्धजन्य आध्मान 
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Iilo-cocygeus  श्रोहिफलकान हत्रक 
Implants  रोप 
Implantation आरोपि 
Inactivated हनस्ष्ट्क्रय केले जािाि 
Inborn enzymatic defect अंिजाि प्रहकण्र्ीय दोष 
Incarcerated बंधीकृि, बंहधि 
Incapacity to obtain orgasm कामाते्तजनाची असमथविा 
Incision छेद 
Incompatibility असंयोज्यिा 
Incontinence असंयहि 
Incontinence False कभ ट असयंहि 
Incontinence Stress िार असंयहि 
Incontinence Nocturnal नैश असंयहि 
Incontinence urge  पे्ररिाजन्य असंयहि 
Incubation period अहधशयनकाल 
Indifferent उदासीन 
Indifferent bipotential gonad  उदासीन हद्वकायवक्षम जननगं्रथी 
Indifferent stage उदासीन अर्स्था 
Inductor पे्रहरत्र 
Induration दृढिा, कठीिपिा 
Infantilism  बालकायिा 
Infantilism Pituitary पीयभहषका बालकायिा 
Infection संक्रमि 
Infertility र्धं्यत्र् 
Infiltration अंिरिरि 
Inflammation सदाहशोफ 
Inflammation Pelvic श्रोहि सदाहशोफ 
Inflammation of uterus गिाहशय शोफ 
Inflammatory exudates सदाहशोफजन्य हनःस्त्रार् 
Infundibulum कीप 
Ingrowth अंिर्ृवहद्ध 
Inguinal Canel र्कं्षि नाल 
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Inguinal hernia र्कं्षि र्ध्मव 
Inguinal lymphademitis  र्कं्षि लहसका गं्रहथशोफ 
Inhibition संदमन 
Inhibitory action हनरोधी हक्रया 
Insemination श क्रसेचन 
Insufflation प्रधमन 
Insufflation of tubes बीजर्ाहहनी प्रधमन 
Insulin coma therapy इन्स हलन सन्यास कसोटी 
Insulin tolerarance test इन्स हलन सहहष्ट्ि िा कसोटी 
Interlocking sutures अंिगं्रन्थीि टाके 
Intermenstrual pain ॠि कालािंहरि र्देना 
Internal abdominal ring आभ्यिंर उदर र्लय 
Internal os  गिाशयाचे अिंम वख 
Intersexuality मध्यकलगिा 
Interstitial  अंिरालीय 
Interstitial cells अंिरालीय पेशी 
Intervertebral disc कटरुकािंर मंडल 
Intra-abdominal  अंिःउदरीम 
Intercellular अंिःपेशी 
Intracranial tumour अंिःकरोटी अब वद 
Intraligamentary fibromyoma  अंिःबधं िािंर्मासंाब वद 
Intramural  अंिर्मिहत्तक 
Intranatal प्रसर्कालीन  
Intraperitoneal  अंिःउदरािंरर्षे्टन 
Intrapsychic conflicts अंिरमानहसक झगडे 
Intrauterine अन्िःगिाशय 
Introitus योहनम ख 
Invargination अन्िरे्शन 
Invasive आक्रमक 
Inversion अन्िर्विवन 
Inversion of the uterus गिाशयाचे अिंर्विवन 
Involution प्रत्यार्िवन 



 

 

अनुक्रमणिका 

Ionization आयनीकरि 
Irradiation हकरिन 
Irreducible prolapsed अप नःस्थाप्य गिाशयपिन 
Irritable क्षोभ्यशील 
Ischemic necrosis अरक्ििाजन्य पहरगलन 
Ischial tuberosity आसनास्स्थ गंडक 
Ischio-rectal fossa  आसन-उपग द खाि 
Isthmus संयोजक 

J 
Jaundice  कामला 

K 

Katabolism अपचयहक्रया 
Keratinization केरॅहटनीिर्न 
Kidney insufficiency रृ्क्क अपयाप्ििा 
Kidney pelvis रृ्क्क कहटर 
Knee-chest position जान -र्क्ष आसन 
Koch’s bacillus कॉक दंडािभ, यक्ष्मा जंिभ 
Kraurosis Vulvac योहनशोष 

L 
Labia majora स्थभल िगोष्ट 
Labia minora लघ िगोष्ट 
Labour  प्रसभहि 
Labour Premature अकाहलक प्रसभहि 
Laceration फाटिे, हर्दर 
Lactation स्िन्यस्रर्ि, द ्ध स्रर्ि 
Lactogenic द ्धोत्सजवक 
Laparotomy उदरच्छेदन 
Lateral deviation पाश्वव हर्चलन 
Lateral displacement पाश्वव स्थानभ् रंश 
Lateral flexion पाश्वव नमन 
Lateral levator crura पाश्वव उन्नमनीपाद 
Laxative मृदभ हर्रेचक, सारक 
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Layer थर, स्िर 
Layer Basal आधारस्िर 
Layer Granular दािेदार स्िर 
Leprosy  क ष्ठरोग महारोग 
Leprosy Tyberculoid ग हलकासदंश क ष्ठ रोग 
Leucoderma colli धर्ल पट्टा 
Leucocytes  श्वेि पेशी 
Leucoplakia vulvac  िग श्वेिशल्कला  
Leucorrhoea  श्वेिप्रदर 
Levator plate उन्नमनी पटहटका 
Lichen planus हलचेन प्लॅनस 
Ligament  बंध 
Ligament Arcuate चापाकार बंध, चापीबंद 
Ligament Broad रंुदबंध 
Ligament cardinal प्रम ख बधं 
Ligament Infundibulo-pelvic कहप-श्रोहिबधं 
Ligament Ovarian बीजकोश बधं 
Ligament Paracervical रागिाशयग्रीर्ा बधं 
Ligament Poupart’s पौपटव बंद 
Ligament Pubocervical  जघन ग्रीर्ा बधं 
Ligament Round रज्जभ बंध 
Ligament Sacro-Spinus हत्रक-कटक बधं 
Ligament Suspensory हनलंबी बंध 
Ligament Transverse cervical अन प्रस्थ-ग्रीर्ा बधं 
Ligament Triangular हत्रकोिी बंध 
Ligament Utero-sacral गिाशयहत्रक बधं 
Ligature बंधन  
Ligature Traction ओढ बधंन 
Lipoma मेदोब वद 
Lithopaedion अश्मीिभि गिव 
Lumbago कहटर्ाि, कहटर्देना 
Lumbosacral कहट-हत्रक 
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Luteinizing कोषोत्पादक र् गिवप्रर्िोते्तजक 
Luteotrophin  ल्य हटन पे्रहरका  
Lymphadenectomy लहसका गं्रथीच्छदन 
Lymphadenectomy Pelvic  कहटस्थ लहसकागं्रथी उच्छेदन  
Lymphangitis लहसकार्ाहहन्या शोफ 
Lymphangitis Symphilitic कफरंगरोगज लहसका र्ाहहन्या शोफ 
Lymphatics लहसका र्ाहहन्या 
Lymphogranuloma Venereum  कलफोगॅ्रन्य लोमा स्व्हनेहरयम 
Lytic Substance संलायी पदाथव 

M 

Macroscopic appearance स्थभलस्र्रूप 
Malformations  व्यंगें 
Malformations of Fallopain tubes बीजर्ाहहनीची व्यंगें  
Malformations of Uterus गिाशयाची व्यंगें 
Malformations of Vagina योनीची व्यंगे 
Malformations of Vulva योनीबाह्य िागाची व्यंगे 
Malignant tumour द दवम अब वद 
Manic depressive reaction चक्रहर्हक्षप्ि प्रहिहक्रया 
Manic excitment  क्ष ब्धमनःस्स्थहि 
Masculinizing tumours  प ंसत्र् हनमाि करिारी अब वदें 
Mattress sutures गोधडी टाकें 
Maturation division पक्वािंा हर्िाजन 
Mediastinum मध्य स्थाहनक 
Medulla अंिस्था 
Medullary rays अंिस्था अर 
Melanocyte stimulating मेलॅहननपेशी उते्तजक 
Menarche ॠि दशवन  
Menarche Delayed हर्लंहबि ॠि  दशवन 
Meno-metrorrhagiza  अत्यािवर् रक्ि, पदर, अहनयहमि अत्यािवर् 
Menopause आिवर्हनर्ृहत्त 
Menorrhagia  अत्यािवर्  
Menotoxins  आिवर्हर्षें 
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Menstrual irregularities आिवर् हर्कृहि 
Menstruation आिवर् 
Mesentery योजनी, आंत्रयीजनी 
Mesoblast  पभर्वमध्यजनस्िर, मध्यकला 
Mesocolan रृ्दृदातं्रयोजनी 
Mesocolan Pelvic श्रोहि रृ्दृदातं्रयोजनी 
Mesoderm मध्यजनस्िर 
Mesodermal cells मध्यजनस्िर पेशी 
Mesonephric tubutes मध्यर्ृक्क नहलका 
Mesonephros मध्यर्ृक्क 
Mesonephroma  मध्यर्ृक्काब वद 
Meso-Ovarian बीजकोश योजनी 
Mesosalpinx बीजर्ाहहनी योजनी 
Metabolic disorders चयापचयाच्या हर्कृहि 
Metanephros अस्न्िम रृ्क्क 
Metaplasia इिर हर्कसन, सपािंर 
Metritis गिाशय शोफ 
Metritis Acute आश कारी गिाशय शोफ 
Metritis Chronic हचराकारी गिाशयशोफ 
Metropathia haemorrhagica  रक्िस्त्रार्ी गिाशय हर्कृहि 
Metropathic गिाशय हर्कृहि 
Metrorrhagia  रक्िप्रदर, ॠि कालािंहरि रक्िस्त्रार्, असृगर 
Microscopic appearance सभक्ष्मदशीय स्र्रूप 
Micturition मभत्रि 
Migration पहरभ्रमि 
Migration External बाह्य पहरभ्रमि 
Migration Internal आभ्यिंर पहरभ्रमि 
Mitosis समसभत्रि 
Mitotic figures समसभत्री अर्स्था 
Mobility गहिशीलिा 
Mole मोल, सल 
Mole Hydatidiform हायडॅहटहडफॉम मोल 



 

 

अनुक्रमणिका 

Mole Malignant द दवम मोल 
Mole Vesicular अंग रीमोल 
Moniliasis  मोहनहलया रोग 
Mono Hormone theory एकहोरमोन हसद्धािं 
Mons Venoris मदनाचल, जधन शैंल 
Morbidity  हर्कृहि 
Morphogenetic आकृहिरचनात्मक 
Morphologically आकाहरकीयीय 
Morphology आकाहरकी 
Mortality मृत्यभचे प्रमाि 
Mosaicism हचत्रर्िव 
Motile गहिशील, चलनर्लन करिारे  
Motility गहिशीलिा 
Mucocolpos श्लेष्ट्माििृ योनी 
Mucopurulent श्लेष्ट्मा पभहमहश्रि 
Mucosal theory of Cullen क लन श्लेष्ट्मल उपपत्ती 
Mucous membrane अंिःत्र्चा, श्लेष्ट्मल कला 
Mucous patches  श्लेष्ट्मल व्रि 
Mullerian system मभलेरी संस्था 
Mummification ममीिर्न 
Mumps  गालफ गी 
Muscle स्नायभ 
Muscle Bubo cavernous कंद प्रहषविी स्नायभ 
Muscle coccygeus अन हत्रक स्नायभ 
Muscle Deep transverse Perineal हनत्तल अन प्रस्थ मभलाधार स्नायभ 
Muscle Derussor मभत्र हनस्त्रारिी स्नायभ 
Muscle Ileococcygeus  श्रोहि फलक अन हत्रक स्नायभ 
Muscle Infrahyoid yoid  अर्कंहठि स्नायभ 
Muscle Internal oblique आभ्यिंर हियवक स्नायभ 
Muscle Ishio cavernosus  हशश्न प्रहषविी स्नायभ 
Muscle Ischiococcygeus आसन अन हत्रक स्नायभ 
Muscle Levator ग दउन्नमनी स्नायभ 



 

 

अनुक्रमणिका 

Muscle obturator internus आभ्यिंर गर्ाक्ष स्नायभ 
Muscle Psoas कहटलंहबनी स्नायभ  
Muscle, Puborectalis जघन उपग द स्नायभ 
Muscle Pyriformis  ि ंहर्का स्नायभ 
Muscle Rectus समोदरी स्नायभ 
Muscle Superficial perineal उत्तल मभलाधार स्नायभ 
Muscle Superficial transverse perineal उत्तल अन प्रस्थ मभलाधार स्नामयभ 
Mutant genes उत्पहरर्िी जीन 
Myoma मासंाब वद 
Myomectomy गिाशय मासंाब वद उच्छेदन 
Myxoedema सर्ांगीि घनशोथ 

N 
Necrosis  पहरगलन 
Necrozoospermia  मृिश क्राि िा 
Neoplasm अब वद 
Nerve मज्जािंिभ, चेिा. 
Dorsal nerve of clitoris अहिपृष्ठ योहनकलग चेिा 
Dorsal Nerve Genitofemoral  जननोरु चेिा 
Dorsal Nerve Inferior haemorrahoidal  हनम्न अशव चेिा 
Dorsal Nerve Intermesentaric  आंत्रयोज्यन्यािंर चेिा 
Dorsal Nerve Obturator  गर्ाक्ष चेिा 
Dorsal Nerve Presacral प रःहत्रक चेिा 
Dorsal Nerve pudendal  ग ह्य चेिा  
Nervi erigentis  हषविी चेिा  
Neural disturbance चेिा हर्क्षोि 
Neuritis  चेिा शोफ 
Neurophy-hypophysis पीय हषका गं्रथीचा पिखंड 
Neuromuscular चेिा स्नायभ 
Neurosis मनःस्िाप, हर्हक्षस्प्ि 
Neurotic रु्ििंहत्रक 
New growth अब वद 
New Primary मभलिभि अब वद  
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Nidation पायरोर्िे 
Nocturnal enuresis नैश अनैस्च्छक मभत्रस्त्रार्, नैश असंयि मभत्रिा 
Non-medullated अमायहलनी 
Non-operative शस्त्रकमव हर्हहन 
Nullipara  अप्रसर्ा 

O 

Obesity स्थभलिा  
Obliquity हियवकिा 
Obstetric trauma  प्रसभहिजन्य आघाि 
Obstructed labour अर्रुद्ध प्रसभहि 
Oedema  शोथ 
Oil embolism िेल अन्िःशल्यिा 
Ollgomenorrhoea ऑहलगोमेनोस्ऱ्हआ 
Oligospermia  अल्पश क्राि िा 
Omentum  र्पा 
Oogonia  अण्डाि प्रसभजन 
Oophorectomy बीजकोशोच्छेदन 
Oophorectomy Bilateral हद्वपार्मश्वक बीज कोशोच्छेदन 
Oophoritis  बीजकोशशोफ 
Oophoritis Acute आश कारी बीजकोशशोफ 
Oophoritis Chronic  हचरकारी बीजकोशशोफ 
Oophoritis Peri पहरबीजकोशशोफ 
Operation शस्त्रहक्रया 
Operation Baldy-ebwester  बाल्डे-र्बे्सटर शस्त्रहक्रया 
Operation Buttress र्प्र शस्त्रहक्रया 
Operation Dobbin’s  डॉहबन शस्त्रहक्रया 
Operation Fascial sting प्रार्रिी गोफि शस्त्रहक्रया 
Operation Flap-splitting पटल हर्पाटन शस्त्रहक्रया 
Operation Fother-gill’s फॉदरहगल शस्त्रहक्रया 
Operation Gilliam’s  हगहलअम शस्त्रहक्रया  
Operation Haultain’s हॉल्टेन शस्त्रहक्रया 
Operation Huntington’s हस्न्टंगटन शस्त्रहक्रया 



 

 

अनुक्रमणिका 

Operation Kelly’s केली शस्त्रहक्रया  
Operation Le Fort लीफोटव शस्त्रहक्रया  
Operation Mayo Ward मेयोबाडव शस्त्रहक्रया  
Operation Pacey पेसी शस्त्रहक्रया  
Operation Puboco ceygeus sling जघन अन हत्रक गोफि शस्त्रहक्रया  
Operation sling गोफि शस्त्रहक्रया 
Operation Spinelli’s स्स्पनेली शस्त्रहक्रया 
Operation, Urethral sling मभत्रप्रसेक गोफि शस्त्रहक्रया  
Operation Watkin kin’s inter position बॅट हकन स्थानािंर शस्त्रहक्रया 
Operation Abdominal उदरगि शस्त्रहक्रया  
Operation Exenteration सर्ांगहनरसन शस्त्रहक्रया  
Operation Partial Exenteration अपभिव सर्ांग हनरसन शस्त्रहक्रया  
Operation Vaginal योहनगि शस्त्रहक्रया  
Orchidopexy रृ्षि स्स्थरीकरि 
Organic lesions शारीहरक हर्कार 
Orgasm रहिस ख 
Orthopedic disease हर्कलागं रोग 
Ossification अस्स्थिर्न 
Osteochondritis अस्स्थ-उपास्स्थ शोफ 
Osteoporosis अस्स्थ हर्रलिा 
Ovarian ab sess बीजकोश हर्द्रहध 
Ovarian cyst बीजकोश सद्रर् गं्रथी  
Ovariotomy  बीजकोश छेदन 
Ovary बीजकोश 
Overactivity अहिहक्रयिा 
Ovotestes हबजकोश-रृ्षि 
Ovulation  बीजप्रसर् 
Ovulatory बीजप्रसर्ी 
Ovum अण्डाि  
Oxytocic गिाशयसंकोच 

P 

Pacemaker गहिहनमािा 
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Painful micturition मभत्रकृच्छ 
Palliative उपशामक 
Palpation पहरस्पशवन 
Pampiniform plexus प्रिानाकार जाहलका 
Panpituitarism पभिव पीयभहषकाहक्रयिा 
Paralysis र्ध 
Parametrium परागिाशय ऊिक 
Parametritis परागिाशय शोफ 
Paraplegia अधरागंघाि 
Parasitic fibroma परजीर्ी िािंर् मासंाब वद 
Parasympathetic परान कंपी 
Paroophoron पराबीज कोश गं्रथी 
Parous बह प्रसर्ा 
Pars distalis दभरस्थिाग, परािाग 
Pars intermedia मध्यर्िी िाग 
Parsnervosa चेिािाग 
Pars tuberalis फ गीर िाग 
Pathological हर्कृहिकारक 
Pathologist हर्कृहििज्ञ 
Parthenogenesis अमथै न प्रजनन 
Parturition प्रसभहि 
Pedunculated सनाल 
Peg cells पेग पेशी 
Pelvic brim श्रोहि पयिंि 
Pelvic diaphragm  कहटपटल 
Pelvic floor श्रोहििल 
Pelvic congestion कहटरक्िाहधक्य 
Pelvic infection कहटसंक्रमि, श्रोहिसंक्रमि 
Pelvic tumour कहटस्थ अब वद 
Percussion अंग ली िाडन 
Perforation र्धे, हछद्र 
Perforator  हछद्रक 
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Perifollicular पहरप टकीय 
Perimetritis  गिाशय पहरस्िर शोफ 
Perineal body मभलाधार कपड 
Perineal muscles मभलाधार स्नायभ 
Perinephric पहररृ्क्क 
Perineum मभलाधार, हर्टप 
Periostitis अस्थार्रि शोफ 
Perisalpingitis पहरबीजर्ाहहनी शोफ 
Peritoneum  उदरािंरर्षे्टन 
Peritonitis उदरािंर्षे्टन शोफ 
Peritonitis General सार्वमभि उदरािंरर्षे्टन शोफ 
Periurethral glands पहरमभत्रप्रसेक गं्रथी 
Perivaginal पहरयोहन 
Perivaginal fibrosis  पहरयोहन िंि मयिा 
Pessary बागंडी, पेसरी  
Phallus कलग 
Phobia िीहि 
Physical signs शारीहरक हचन्हे 
Physio-Therapy िौहिक हचहकत्सा 
Pick’s tumour हपक अब वद 
Pinpoint os  स हचम ख 
Pituitary  पीयभषगं्रथी, पीयभहषका 
Placenta अपरा  
Placental extract अपरासत्र् 
Placental mammals अपरारु 
Placental polyp अपरा सनाल अब वद 
Plastic reconstruction रूपदायक प नर्मनर्ममिी 
Pleomorphic बह रूपी 
Plexus जाहलका 
Plexus Inferior hypogastric  हनम्न अधोजठर जाहलका 
Plexus Ovarian बीजकोश जाहलका 
Plexus Renal रृ्क्क जाहलका 
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Plication  र्लीकरि 
Pneumoperito neogynaecography  र्ाय उदरार्रि स्त्रीजननेंहद्रय हचत्रि 
Polycystic ovary  बह सद्रर्गं्रहथय क्ि बीजकोश 
Polymenorrhoea  बह  आिवर् 
Polymorphonuclear  बव्हाकारी जीर् कें द्रय क्ि श्विेपेशी 
Polypoidal सनाल अब वदसदृश 
Polypus सनाल अब वद 
Portal प्रहिहाहरिी 
Portio Vaginalis  योहनगि गिाशय ग्रीर्ा िाग 
Post abortal गिवपाि पि 
Post memopausal  आिवर् हनर्ृत्योत्तर 
Post natal जन्मोत्तर, प्रसर्ोत्तर 
Postnatal stress प्रसर्ोत्तर िार 
Postpartum shock प्रसर्ोत्तर मज्जाघाि 
Post-operative  शस्त्रहक्रया-पि 
Post Ovulatory  बीजप्रसर्ोत्तर 
Post Ovulatory Phase बीजप्रसर्पि अर्स्था 
Posterior com missure पि संयोहजका 
Posterior wall पि किि 
Postural defects स्स्थहिदोष 
Pouch of Douglas ड्लस कप्पा 
Pre-aortic प रो महाधमनी 
Precocious puberty अकालप्रौढत्र् 
Precursor  पभर्वगामी 
Pregnancy सगिविा 
Pregnancy Angular कोिीय सगिविा 
Pregnancy cervical गिाशयग्रीर्ास्थ सगिविा 
Pregnancy Ectopic  अस्थाहनक सगिविा 
Pregnancy Interstitial  अंिरालीय सगिविा 
Pregnancy Ovarian बीजकोशस्थ सगिविा 
Pregnancy Tubal बीजर्ाहहनी सगिविा 
Pregnancy Twin यमल सगिविा 
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Pregnancy Uterine गिाशयस्थ सगिविा 
Preinvasive आक्रमिपभर्व 
Premature  अकाहलक 
Premenstrual आिवर्पभर्व, प्रागािवर् 
Premenstrual tension आिवर्पभिव िाि 
Prenatal प्रसर् पभर्व 
Pre-ovulatory phase  बीजप्रसर्पभर्व अर्स्थ 
Pressure necrosis िारजन्य पहरगलन 
Pressure synytoms िार लक्षिे 
Primary medulla  म लिभि प्रान्िस्था 
Primary stage  प्रथमार्स्था 
Primitive Peritoneum आद्य उदरािंरर्षे्टन 
Primordial follicle आद्य प टक आद्यबीजपेशी 
Primordium  आद्यअंग 
Primordium Gonadal जननगं्रथी आद्यअगं 
Procidentia संपभिव गिाशय भ् रंश 
Proctoscopy उपग ददशवन 
Prognosis साध्यासाध्यिा 
Prolapse अधःपिन 
Prolapse of ovary बीजकोशाचे अधःपिन 
Prolapse of uterus गिाशयाचे अधःपिन  
Promontory  प्रोत्त ंग 
Pronephros पभर्वरृ्क्क, आहदरृ्क्क 
Protozoa प्रजीर्ािभ 
Pruritis कंड 
Pruritis vulvae योहनबाह्यिाग कंड 
Pseudocyesis गिािास 
Pseudomucinous  कभ ट श्लेष्ट्मरसज 
Psychiatry  मनोहर्कार हचहकत्सा 
Psychic मानहसक 
Psychical मनोहर्कारी 
Psychical symptoms मनोहर्कारी लक्षिें 
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Psychoanalysis मनोहर्श्लेषि 
Psychogenic मनोजाि, आहधज 
Psychological मानहसक 
Psychonerurosis मनःचेिा हर्हक्षप्ि 
Psychosis मनोहर्हक्षप्ि 
Psychosexual disorders मनो कलग हर्कार 
Psychosomatic मनःकाहयक 
Psychosomatic disorders  मनःकाहयक हर्कृहि 
Psychotherapy मानसोपचार 
Pubic arch जघन चाप 
Pubic bone जघनास्स्थ 
Pubic remi जघनास्स्थ प्रशाखा 
Pubic tubercle जघन ग हलका 
Pubis जघनास्स्थ  
Pubo-coceygeus जघनान हत्रक 
Puerperal प्रासभहिक 
Puerperal Non अप्रासभहिक 
Puerperal infection प्रसभहिसंक्रमि 
Puerperium प्रसर्ोत्तर काल 
Pyelitis रृ्क्क कहटर शोफ 
Pyogenic organisms  पभउत्पन्न करिारे जंिभ 
Pyometra गिाशयस्थ पभ संचय  
Pyometra Acute आश कारी गिाशयस्थ पभ संचय 
Pyometra chronic हचराकारी गिाशयस्थ पभ संचय 
Pyometra senile जराजन्य गिाशय पभ संचय 
Pyosalpinx बीजर्ाहहनी हर्द्रहध बीजर्ाहहनीस्थ पभ संचय 
Pyronychia नख रोग 

Q 
Quadriplegia हस्िपाद र्ध, चि रंग र्ध 

R 

Radiation हर्हकरि 
Radiography क्ष-हकरिहचत्रि 
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Radio-opeque क्ष-हकरि अपारदशी 
Radiotherapy क्ष-हकरि हचहकत्सा 
Reaction प्रहिहक्रया 
Reaction Dermatological त्र्चीय प्रहिहक्रया 
Reamer हछद्रर्धवक 
Reconstruction प नर्मनर्ममहि 
Rectocele उपग दपाि 
Recto-vaginal septum उपग दयोहन पटल 
Rectum उपग द 
Reduction division अधवसभत्रि 
Referred pain  दभरप्रहिि र्देना 
Refractory cases अनन सारी रोगी 
Regidity िाठरिा 
Regression ऱ्हास, प्रहिक्रमि 
Regurgitation प्रत्यार्हन 
Relaxation हशहथलन 
Renal calculus मभत्राम्मरी 
Renal colic मभत्राम्मरीजन्य शभल 
Renal function रृ्क्क कायव 
Replacement theory प्रहिस्थापन हसद्धान्ि 
Reposition प नःस्थापन 
Reposition Mannual करचल प नःस्थापन 
Repositor प नःस्थाहपत्र 
Resection छेदन, उच्छेदन 
Responsive अन हक्रयाशील 
Rate Ovarii बीजकोश जाल 
Retention cyst अर्धारि सद्रर् गं्रथी 
Retention of urine मभत्रार्धारि 
Retroflexion पश्यान्नमन 
Retroposition पिाि स्स्थहि 
Retroversion पश्याद्विवन 
Retroverted पिनत 
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Rhinitis नासार्मि 
Rotation घभिवन 
Rotation Axial अक्षीय घभिवन 
Rugae च ण्या 
Rupture  हर्दर 
Rupture Extratubal  बीजर्ाहहनी बाह्य हर्दर 
Rupture Intramural  अंिर्मिहत्तक हर्दर 
Rupture Intratubal  अंिःबीजर्ाहहनी हर्दर 

S 
Sacral promontory हत्रक प्राि ंग 
Sacralization हत्रकास्स्थ िर्न 
Sacro-iliac हत्रक श्रोहिफलक 
Safe period स रहक्षि काल 
Salpingectomy बीजर्ाहहनी उच्छेदन 
Salpingectomy Bilateral हद्वपाश्वीय बीजर्ाहहनी उच्छेदन 
Salpingitis बीजर्ाहहनी शोफ 
Salpingitis Acutgonocoeal आश कारी प यमेहज बीजर्ाहहनी शोफ 
Salpingitis Acutgonocoeal streptococeal  आश कारी माहलकाजंि जन्य बीजर्ाहहनी शोफ 
Salpingitis Chronic suppurative हचरकारी पभय क्ि बीजर्ाहहनी शोफ 
Salpingitis Chronic interstitical  हचरकारी अंिरालीय बीजर्ाहहनी शोफ 
Salpingo Oophoritis बीजर्ाहहनी बीजकोश शोफ 
Salpingo chronic हचरकारी बीजर्ाहहनी बीजकोश शोफ 
Salpingostomy  बीजर्ाहहनी हछद्रीकरि 
Salpingostomy Terminal सीमान्ि बीजर्ाहहनी हछद्रीकरि 
Sampson’s implantation theory  समॅ्सन हनरोपि हसद्धािं 
Sarcoma साकोमा 
Sarcoma Vascular र्ाहहकामय साकोमा 
Sarcomatoid साकोमासदश 
Saucerization method थाळाकरि पद्धि 
Scar व्रिधािभ, व्रिहचन्ह 
Schizophrenic reaction  हर्खंहडि मनस्किा प्रहिहक्रया 
Sciatica गृध्रसी 



 

 

अनुक्रमणिका 

Scrapings  आख रि 
Scrapa’s triangle स्कापा हत्रकोि 
Scrotum रृ्षि कोष  
sebaceous त्र््र्सा, स्नेह 
Sebaceous cyst स्नेहकपडाची सद्रर् गं्रथी 
Sebaceous gland स्नेहकपड 
Secondary sex characters आन शहंगक कलग हर्हशष्ट ख िा 
Secondary stage हद्विीयार्स्था 
Secretory स्त्रार्ी 
Sedatives शामक औषधें 
Self punishment आत्मिाडन 
Self-retaining cathelar  स्र्धारक कॅथेटर 
Sella turcica पयाहिका 
Seminal fluid  र्ीयव, रेिस 
Seminiferous tubules श क्रा जनक नहलका 
Septate पटय क्ि 
Sequelae अन गामी 
Serosanguinous रसरक्ि हमहश्रि 
Sessile अरृ्न्ि 
Sessile submucous अरृ्न्ि अर्श्लेष्ट्मल 
Sex कलग 
Sex Anatomical  शारीहरक कलग 
Sex chromosomes कलग ग िसभत्र 
Sex Chromatin  कलग क्रोमहॅटन 
Sex Cord जनन रज्जभ 
Sex-determination कलगहनिवयन 
Sex-differentiation कलग हर्िेदीकरि 
Sex-reversal कलगपहरर्िवन 
Sexual लैं हगक, यौन- 
Sexual aberation लैं हगक हर्पथन 
Sexual gratification कामिृस्प्ि 
Sexual intercourse मथै न 



 

 

अनुक्रमणिका 

Sexual maladjustment  लैं हगक हर्संर्ाद 
Sexual precocity लैं हगक अकाल प्रौढत्र्, यौन काल पभर्विा 
Shifting dullness स्थानािंरिशील जडध्र्नी 
Shock स्िब्धिा 
Shock Hemorrhagic रक्िस्त्रार्जन्य स्िब्धिा 
Sigmoid colon र्क्रस्थभलातं्र 
Sinus नाल 
Sinus Cavernous गहर्र हशरानाल 
Sinus Urogenital जननमभत्र नाल 
Sinusoids  सभक्ष्म हशरा 
Skenitis स्कीनगं्रथी शोफ 
Smegma  हशश्न मल 
Somatic काहयक 
Somatopleure आद्यकायास्िर 
Solar plexus सौर जाहलका 
Somite देहखंड 
Speculum योन्यार्के्षक यतं्र 
Speculum Cusco’s कस्को योन्यार्के्षक यंत्र 
Speculum Ferguson’s फ्य वसन योन्यार्के्षक यंत्र 
Speculum Sim’s हसम योन्यार्के्षक यंत्र 
Sperm श क्राि  
Spermatogenesis श क्राि जनन 
Spermatogonia श क्राि  जन 
Spermatozoon  श क्राि  
Sphenoid bone जंिभकास्स्थ 
Sphincter समाक ं चक स्नायभ, संर्रिी 
Sphincter ani externus बाह्यग द संर्रिी 
Sphincter ani internus अंिराग द संर्रिी 
Sphincter urethrae membranae मभत्रपथ संर्रिी 
Spindle cell िकभव  पेशी 
Spirochaetes स्मायरोहकट, हफरंगी रोगाचे जंिभ 
Splanchnopleure  आद्य आशायस्िर 



 

 

अनुक्रमणिका 

Spondylolisthesis कशरेूकाग्रसपवि 
Spondylolysis कशरेूकाहर्लयन 
Spontaneous स्र्िः हर्च्छेदन 
Squamous stratified  शल्कीस्िर 
Staining  अहिरंजन 
Staining method अहिरंजन पद्धि 
Staphylococei ग च्छक जंिभ 
Stenosis संकोच 
Still-birth  मृिजाि  
Stimulant उद्दीपक 
Stimulation उद्दीपन 
Strepto cocei महलकजंिभ 
Stress िार 
Stricture हनकोचन 
Stricture of the rectum उपग द संकोच 
Stroma  पंजर, स्रोमा 
Struma ovarii स्रमा ओव्हराय 
Subculaneous अर्त्र्क 
Subinvolution  आंहशक प्रत्यार्िवन, अिाशयाचे अप रे हनमीलन 
Submucous अधःश्लेष्ट्मल 
Submucous polyp अधःश्लेष्ट्मल सनाल अब वद 
Subperitoneal  अर् उदरार्रि, अधोउदरािंर र्षे्टन 
Subserous अर्सीरसी 
Sub-urethral abscess अधःमभत्रनहलका हर्द्रहध 
suicidal tendency  आत्मघाि प्ररृ्हत्त 
Superfoetation अहधगिवधारि, अहधगिवि 
Superior cervical ganglion ऊध्र्व गै्रर् ग स्च्छका 
Suppository र्र्मिका 
Supra-pubic अहधजघन 
Supra-renal उपरृ्क्क, अहधरृ्क्क 
Supra-renal cortex उपरृ्क्क प्रान्िस्था 
Supra-vaginal अहधयोनी 



 

 

अनुक्रमणिका 

Surgeon शल्यहचहकत्सक 
Surgical exploration  शल्यहचहकत्सकीय समन्र्षेि 
Susceptible to infection संसगवक्षम 
Swelling सभज  
Sympathetic  अन कंपी 
Sympathetic Para परान कंपी 
Sympathectomy अन कंपी चेिाउच्छेदन 
Sympathectomy Presacral  प रःहत्रक अन कंपी चेिा उच्छेदन 
Symphysis pubis जघन सधंानक 
Symptoms लक्षिें 
Syndrome लक्षिमाहलका 
Syndrome Adrenogenital उपरृ्क्क जनन लक्षिमाहलका 
Syndrome Cushing’s ककशग लक्षिमाहलका  
Syndrome Endocrine अंिःस्त्रार्ी लक्षिमाहलका  
Syndrome Extrapyramidal tract  बाह्य हपरॅहमड पथ लक्षिमाहलका 
Syndrome Frohlich’s फ् रॉहलक लक्षिमाहलका  
Syndrome Klienfelter’s  क्लीनफेल्टर लक्षिमाहलका 
Syndrome Meig’s हमग लक्षिमाहलका  
Syndrome Neurological चिाजन्य लक्षिमाहलका 
Syndrome Sheehan’s शीहन लक्षिमाहलका  
Syndrome Stein-Leventhal स्टेन लेव्हेनथाल लक्षिमाहलका 
Syndrome Testicular Feminisation  रृ्षि स्त्रीकर लक्षिमाहलका  
Syndrome Turner’s  टनवर लक्षिमाहलका  
Synthesis संश्लेषि 
Syphilide हसहफलाइड 
Syphilide Annular मंडलाकार हसहफलाइड 
Syphilide Follicular फॉहलक्य लर हसहफलाइड 
Syphilide Macular मकॅ्य लर हसहफलाईड 
Syphilide Nodular गाठंाळ हसहफलाईड 
Syphilide Papular हपहटका हसहफलाइड 
Syphilide Pustulas पभयिभि हसहफलाइड 
Syphilis गरमी, हफरंगी रोग 



 

 

अनुक्रमणिका 

Syphilis Lale हफरंगी रोगाची िृिीयार्स्था 
Syphilis Neuro मस्स्िष्ट्काचा हफरंगी रोग 
Systemic दैहहक 

T 

Tender पीडनाक्षम 
Tenderness पीडनाक्षमिा 
Tendon कंडरा  
Tendon Central कें द्र कंडरा 
Tension िाि, िनार् 
Tension Mental मानहसक िाि 
Teratoma हर्हर्धधाि  अब वद, कसोटी 
Test कसोटी 
Test Aschheim zondek ॲशहहम झाँडेक कसोटी  
Test Auditory श्रर्ि कसोटी  
Test Biological जैर् कसोटी  
Test Bonney’s urethral elevation  बोनी मभत्रप्रसेक उत्थापन कसोटी  
Test Post coital  संिोगपि कसोटी 
Test provocative उते्तजक कसोटी  
Test Schiller’s codine हश् चलर आयोडीन कसोटी  
Testicular biopsy रृ्षि जीर्ोहि परीक्षा 
Testis अण्डगं्रहथ रृ्षि, 
Theca externa बाह्य र्षे्टन 
Theca interna  आंिर र्षे्टन 
Theca Lutin  र्षे्टन पीि पेशी 
Theca Lutincyst र्षे्टन पीहिका सद्रर् गं्रथी 
Thecoma आन्िरर्षे्टन अब वद 
Therapy  हचहकत्सा 
Therapy Substitusion प्रहिस्थापन हचहकत्सा 
Thyroirophic कंठस्थ हपडोते्तजक 
Theroxin थाय रॉस्क्झन 
Tibia  प्रजंहधका 
Tissue ऊिक  



 

 

अनुक्रमणिका 

Tissue connective संधानक ऊिक 
Tissue Fibroareolar िंिभ अर्काशी ऊिक 
Tissue fibro muscular िंिभ स्नायभिंिभ ऊिक 
Torsion हपळर्टिे 
Torsion of the ovary बीजकोश हपळर्टिे 
Toxaemia of Pregnancy  गिवहि क हर्षमय रक्ििा 
Toxic confusional reaction reaction हर्षारी संभ्रास्न्ि प्रहिहक्रया 
Trabeculoid बंहधका  
Trachelorrhaphy  गिाशय ग्रीर्ा द रुस्स्ि, गिाशय ग्रीर्ा-सीर्न  
Tract पथ 
Tract Descending medial hypothalamic  अर्रोही अहिमध्य अधस्र्िेक पथ 
Tranquilisers प्रशािंक औषधें 
Transitional  संक्रामी 
Transplantation  प्रहिरोपि 
Tranverse presentation  अन प्रस्थ गिवस्स्थहि 
Trauma  आघाि  
Trigone  बस्स्िहत्रकोि 
Trocar सभहचशलाका 
Trophoblast बीजपोषक 
Trophoblastic invasion बीजपोषकाचे आक्रमि 
Tubal gestatation बीजर्ाहहनीस्थ सगिविा 
Tuberculosis  यक्ष्मा 
Tuberculosis Adnexal उपागंाचंा यक्ष्मा 
Tuberculosis genital स्त्रीजननेंहद्रयाचंा यक्ष्मा 
Tubovarian abscess  बीजर्ाहहनी–बीजकोश हर्द्रहध 
Tubo-Ovarian cyst बीजर्ाहहनी–बीजकोश सद्रर् गं्रथी  
Tuboplasty बीजर्ाहहनी द रुस्िी, बीजर्ाहहनी सीर्न 
Tumour  अब वद 
Tumour solid  घन अब वद 
Tunica interna  आंिर कंच क 
Tympanitic  हडम् हडम् र्ि ध्र्नी 

U 



 

 

अनुक्रमणिका 

Ulcer  व्रि 
Ulcer Indolent  मन्दरोही व्रि 
Ulcer sloughing  मृिोिक व्रि 
Ulcer Varicose  अपस्फीि हशरा जन्य व्रि 
Ulcer Venereal  रहिज व्रि 
ulcerated  व्रहिि 
undescended testis  अनर्रोहहिर्ृषि 
unilateral  एकपाश् चीय  
ureter  म त्रर्ाहक 
ureter Accessory उपमभत्रर्ाहक, सहाय्यक मभत्रर्ाहक 
ureter Ectopic अस्थाहनक मभत्रर्ाहक  
Urethra मभत्रपे्रसक, मभत्रनहलका 
Urethral caruncle मभत्रप्रसेकमासंर्ृहद्ध, मत्रप्रसेका मासंाकं र  
Urethritis मभत्रनहलकाशोफ 
Urethrocele मभत्रप्रसेक अधःपिन 
Urethrocystopexy  मभत्रप्रसेक बस्स्िसीर्न 
Urethrography  मभत्रनहलकाहचत्रि 
Urethroscopic  मभत्रनहलकादशक 
Urinary stones  मभत्राश्मरी 
Urinary symptoms  मभत्रजन्य लक्षिें 
Uro-genital diaphragm मभत्र–जनन पटल  
Uro-genital mesentery मभत्र–जनन योजनी 
Uro-genital ridge मभत्रजनन कटक  
Uterine cornu गिाशय श्रनृ्ग 
Uterine interia गिाशय जडत्र् 
Uterine polyp गिाशयािंील सनाल अब वद 
Uterine prolapse गिाशयाचे अधःपिन 
Uterine sound  गिाशय शलाका 
Uterus  गिाशय  
Uterus bicornis हद्वश्रृन्गी गिाशय  
Uterus bicornis bicollis  हद्वश्रृन्गी हद्वग्रीर्ा गिाशय 
Uterus bicornis unicollis  हद्वश्रृन्गी एक ग्रीर्ा गिाशय  



 

 

अनुक्रमणिका 

Uterus Bicornuate  हद्वश्रृन्गी गिाशय  
Uterus didelphys  हद्वगिाशय 
Uterus Double  हद्वकाहयक गिाशय 
Uterus Gravid  सगिव गिाशय 
Uterus Infantile बाल्य गिाशय  
Uterus Pullescent  यौर्नीय गिाशय  
Uterus Septus  पभिवपटलय क्ि गिाशय  
Uterus subseptus  अपभिव पटलय क्ि गिाशय  
Uterus unicornis  एक श्रनृ्गी गिाशय  
utriculoplasty  य हरक्य लोप्लॅस्स्ट 

V 

Vagina योहन 
Vagina Double हद्वयोहन 
Vagina Septate सपटल योनी  
Vagina unilateral एकपार्मश्वक योनी 
Vagina Vault of  योनी घ मट 
Vaginal anus योनीय ग द 
Vaginal cysts योनीच्या सद्रर् गं्रथी 
Vaginal epithelium योनीची उपकला 
Vaginal smear  योनी लेपन 
Vaginismus  योहनसकंोचक्षमिा, योहन–आकषव  
Vagitis  योनीशोफ 
Vagitis Acute puerperal  आश कारी प्रसभहि-योहनशोफ 
Vagitis Chemical रासयहनक योहनशोफ 
Vagitis Gonococcal परमाजन्य योनीशोफ 
Vagitis Senile जराजन्य योनीशोफ 
Varicocele रृ्षि हशरारृ्हद्ध 
Vas deferens श क्रर्ाहहका  
Vascular रक्िर्ाहहन्यामय, र्ाहहकामय 
Vascularisation रक्िर्ाहहका र्धवन 
Vegetation अंक र 
Vein हशरा 



 

 

अनुक्रमणिका 

Vein Hypogastric अधोजठर हशरा 
Vein Ovarian रजःकपड हशरा, बीजकोशहशरा 
Vein Varicose अपस्फीि हशरा 
Veneral disease रहि रोग 
Venous sinusoid हशरा हशरानालाि 
Ventral suspension गिाशय अग्र हनलंबन 
Ventri fixation अग्रस्स्थरीकरि 
Ventri of uterus गिाशय अग्रस्स्थरीकरि 
Vertabral column  कशरेुकादंड 
Vertical position  उध्र्वस्स्थहि 
Vesicles स्फोहटका 
Vestibular anus योहन प्रघािीय ग द 
Vestibule प्रघाि 
Viable cancer cells  जीर्नक्षम कॅन्सर पेशी 
Viability जीव्यिा, जीर्नक्षमिा 
Villi  अंक र 
Villi Abnormal हर्कृि अंक र 
Villi Hypertrophid  अहिर्हृद्ध पार्लेले अंक र 
Virilisation पभर्त्तीकरि 
Virilising  प ंर्त्ताकारी 
Virilism पभंर्त्ता, स्त्रीपभंर्त्ता 
Virus  हर्षाि  
Visual disturbance  दृहष्ट हर्कृहि 
Vulcellum ग्रीर्ाकषवक 
Vulva योहनबाह्य िाग 
Valvectomy  योहनबाह्यिागीच्छेदन 
Valvectomy complete संपभिव योहनबाह्यिागोच्छेदन  
Vulvitis योनीबाह्य िाग शोफ 
Vulvitis Acute अश कारी योनीबाह्य िाग शोफ 
Vulvitis Aphthous हपहटकाय क्ि योनी बाह्य िाग शोफ 
Vulvo-vaginitis  योहनबाह्यिाग योहनशोफ 

W 



 

 

अनुक्रमणिका 

Warts  अहधमासं  
Warts Papillomatous  स्पशांक राब वदजन्य अहधमासं  
Whorled appearance  चक्राकारस्र्रूप 
Withdrawal bleeding  प्रत्याहरि रक्िस्त्रार् 
Wolffian duct र्ल  फी नहलका 
Wombstoes  गिाशयाश्मरी 
Worms  कृहम 
Worms Thread  सभत्र कृहम 

Y 
Yolk sac पीिक कोष 

Z 

Zona glomerulosa  स्िर्क स्िर 
Zona pellucida स्र्च्छ मंडल 
Zygote  य ्मज 

 
 


