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 ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ 

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹ�ਗਕ�ਗ ਿਵਚ ਔਰਤ� ਦੇ 10ਵ� ਕ�ਸਰ� ਿਵੱਚ� 6ਵ� ਸਥਾਨ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼� ਨਾਲ ਪ�ਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 400 ਨਵ� ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਹਾਲ�ਿਕ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਕ�ਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ 8ਵ� ਸਭ ਤ� ਆਮ 

ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਪੇਲਿਵਕ ਗੈਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੰੂਘਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਵੱਖ ਨਹ� ਹਨ। ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ 

ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਟ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮੱੁਖ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਨੰੂ ਪੇਟ 

ਦਰਦ ਜ� ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ��, ਰੋਗ ਿਨਦਾਨ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ 

ਪਿਹਲ� ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ �ਚ ਹੈ।  

ਪੋਸਟ-ਮੀਨ� ਪੋਜ਼ਲ ਔਰਤ� ਨੰੂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨ� ਮੀ ਗਾਈਨੌਜੀਕਲ ਜ�ਚ 

ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਜ� ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਔਰਤ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ 

ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਵੱਲ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ 

ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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1.      ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਕੀ ਹੈ? 

ਪੇਲਿਵਕ ਕੇਿਵਟੀ ਿਵੱਚ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਔਰਤ ਦਾ ਪ�ਜਨਨ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਗਰਭ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਆਕਾਰ 

ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ ੋਫਲੋੈਪਾਈਅਨ ਿਟਊਬ� ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਅੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਮਾਦਾ ਹਾਰਮੋਨਸ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨ�  ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤ� 

ਅੰਡੇ ਨੰੂ ਗਰਭ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਕ ਔਰਤ ਨੰੂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆ�ਦੀ ਹੈ।  

ਜਦ� ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਿਟਊਮਰ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕ�ਸਰ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

  
2.      ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿਕਸ ਨੂੰ  ਿਜਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹਨ, ਪਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਔਰਤ� ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਪ�ਤੀ ਵਧੇਰੇ 

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ: 

• ਮੇਨ� ਪੌਜ਼ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ  

• ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਹੈ 

• ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਇਿਤਹਾਸ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਤਾ, ਭੈਣ� ਅਤੇ ਮਾਵ�) 

• ਵੱਧ ਭਾਰ, �ਚ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਆਹਾਰ  

• ਗਰਭਪਾਤ ਜ� ਬ�ਝਪਨ 

• ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ 

• ਮੈਨੁਪੌਜ਼ ਤ� ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਹਾਰਮੋਨ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਥੈਰੇਪੀ 
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3.      ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਸੰਤੁਿਲਤ ਖ਼ੁਰਾਕ, �ਚੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕ ਤ� ਬਚੋ 

• ਨ� ਮੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ 

• ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਣਾਅ ਕੰਟਰੋਲ 

• ਿਜਹੜੇ ਔਰਤ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਅੰਡਕੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈਣ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਰਗਰਮ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਿਧਐਨ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਔਰਤ� 5 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਗਰਭ ਿਨਰੋਧ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ� � ਨੰੂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ, ਛਾਤੀ ਦਾ 

ਦੱੁਧ ਚੰੁਘਾਉਣਾ, ਟੰੁਡਲ ਲਾਈਿਜੰਗ (ਫੈਲੋਿਪਅਨ ਿਟਊਬ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ) ਜ� ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੰੂ ਹਟਾਊਣ 

ਨਾਲ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

50 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤ� ਨੰੂ CA125 ਖੂਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ ਜ�ਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਤ� ਿਕ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

  
4.      ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅੰਡਕੋਸ਼ (ਆਂਡੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ) ਦੇ ਨਤੀਜ ੇ

ਵਜ� ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਿਟਸੂ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਕਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈ�ਲ ਿਵਕਾਸ 

ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
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5.      ਕੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

5ਿਕ�ਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਡੰੂਘੇ ਪੇਲਿਵਕ ਕੈਿਵਟੀ ਿਵੱਚ ਗਿਹਰੇ ਿਛਪੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ, ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਸਪਸ਼ਟ 

ਨਹ� ਹੰੁਦੇ। ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਲੱਛਣ� ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ 

• ਪੇਟ ਿਵਚ ਬੇਆਰਾਮੀ, ਆਫਰ 

• ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋੜ 

• ਕਬਜ਼ 

• ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਹੋਣਾ 

• ਿਪੱਠ ਦਰਦ 
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6.      ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਿਨਦਾਨ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

7ਜੇ ਇਿਤਹਾਸ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਡਾਕਟਰ ਿਨਦਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 

ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜ�ਚ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਜ� ਸਾਰੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ:  

• ਯੋਨੀ ਦੀ ਜ�ਚ: ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਪੰੁਜ ਜ� ਹਾਈਪਰਪਲਾਸੀਆ (ਕੋਸ਼ਾਣੂਆਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਫੈਲਾਅ) 

ਨੰੂ ਖੋਜਣ ਲਈ ਯੋਨੀ ਰਾਹ� ਗਰਭ, ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਪੈਲਿਵਕ ਕੈਿਵਟੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨਾ 

• ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ: ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਿਟਊਮਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ 

• ਖੂਨ ਦੀ ਜ�ਚ: ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕ�ਸਰ ਨਾਲ ਔਰਤ� ਜ� ਸੁਭਾਵਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੇ ਜਖਮ� ਨ�  CA125 ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ 

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ CA125 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਆਮ ਰਿਹਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ 

ਹੈ।  

• ਕੰਿਪਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟੋਮੋਗ�ਾਫੀ ਸਕੈਨ (ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ) ਅਤੇ ਮੈਗਨ� ਿਟਕ ਰੈਜ਼ੋਨ� ਸ ਇਮੇਿਜੰਗ (ਐ�ਮ ਆਰ 

ਆਈ ਸਕੈਨ) ਿਟਊਮਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ (ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ) ਅਤੇ ਿਨਦਾਨ: ਨਾਭੀ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 

ਿਜਹਾ ਕੱਟ (ਬਟਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਆਮ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ।ਇੱਕ ਲੇਪਰੋਸਕੋਪ (ਿਸਰੇ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਤਲੀ, ਬ�ਡੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ) ਨੰੂ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਟਸੂ਼ ਦੀ 

ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਟਊਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਰੋਗ ਦੀ ਜ�ਚ ਲਈ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

• ਖੋਜੀ ਲਾਪਰੋਟਮੀ (ਪੇਟ ਦਾ ਚੀਰਾ): ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ�ਚ, ਿਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 

ਸਰਜਰੀ, ਬਾਓਪਸੀ: ਸੈ�ਲ ਦੇ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਸੱ਼ਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਟਊਮਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ�ਚ� ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:  

• ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ  

• ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ 

• ਐਮ ਆਰ ਆਈ ਸਕੈਨ 

• �ਪਰੀ ਐਡੋਂਸਕੋਪੀ (ਿਗਲਟੀਆਂ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਐਡੋਂਰੋਸਕ ਦੁਆਰਾ ਿਡਓਡੈਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ�ਚ) ਜ� 

ਕੋਲੋਨ� ਸਕੋਪੀ (ਐਡੋਂਸਕੋਪ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਲਾਈਨ� ਦੀ ਜ�ਚ) 

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚਾਰ ਸਟੇਜ� ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਸਟੇਜ I - ਕ�ਸਰ ਿਟਊਮਰ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਤਕ ਸੀਿਮਤ ਹੈ 

ਸਟੇਜ II - ਕ�ਸਰ ਿਟਊਮਰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਟਸੂ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਫਲੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਪੈਲਿਵਕ ਕੈਿਵਟੀ 

ਤਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਹੈ 

ਸਟੇਜ III - ਕ�ਸਰ ਿਟਊਮਰ ਪੈਰੀਟੋਿਨਯਮ (ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਿਹ) ਜ� ਲਿਸਕਾ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਿਗਆ 

ਹੋ।ਪੱਕਾ ਿਨਦਾਨ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਟੇਜ III ਿਵੱਚ ਹਨ। 
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7.      ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? 

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸਮੇਤ ਤਤਕਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੋਗ ਦੀ ਨ� ਮੀ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਸਰਜੀਕਲ ਿਰਸੈਕਸ਼ਨ:  

ਦੋਵ� ਪਾਸੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ, ਅੰਡੇ ਦੀਆਂ ਿਟਊਬ�, ਗਰਭ�, ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ (ਪੇਟ ਦੀ ਿਝੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ), ਨ� ੜੇ ਦੇ 

ਿਲਿਮਕਾ ਨ� ਡ ਅਤੇ ਿਟਸੂ਼, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦਓ।  

ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ (ਿਟਊਮਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਤੇ ਕ�ਸਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ, 

ਡਾਕਟਰ ਿਸਰਫ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਅਤੇ ਫਲੋਿਪਅਨ ਿਟਊਬ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਟੇਿਜੰਗ 

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਜੋ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਸਰਾਵ ਨੰੂ ਠੀਕ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 

ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜ ੇਉਹ ਚਾਹੇ।  

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ: 

ਸਰਜਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ�ਸਰ ਦੀਆਂ ਸੈਲ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ 

ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕ�ਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ।  

ਕ�ਸਰ ਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾੜੀ ਰਾਹ� ਇਨਜੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ 

ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ 6 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰੇਕ 3 ਜ� 4 ਸਪਤਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਆਮ 

ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਿਵੱਚ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਵਾਲ� ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਭੁੱ ਖ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਅਨੀਮੀਆ, ਪਲੇਟਲੇਟ ਦੀ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਆਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
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8.      ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕ�ਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿਟਲਤਾਵ� ਕੀ ਹਨ? 

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕ�ਸਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਜਿਟਲਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

• ਿਟਊਮਰ ਦਾ ਫੱਟਣਾ: ਗੰਭੀਰ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 

• ਿਟਊਮਰ ਟੋਰਸ਼ਨ (ਮੋੜਵ�): ਿਟਊਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਲਣ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ�ਦੀ 

ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਮਤਲੀ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਦਰਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਲਗ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਸਿਥਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ 

• ਲਾਗ: ਬੁਖਾਰ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਿਵਚ ਫੈਲਣਾ, ਿਚੱਟੇ ਲਹੂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 

ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਿਰਟੋਨਾਈਟਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਡਗਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ 

ਸੋਜਸ਼ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਕੋਟ ਅੰਗ� ਨਾਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ) 

• ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਟਊਮਰ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਦਲਾਵ: ਥੋੜ� ੇਸਮ� ਿਵੱਚ ਿਟਊਮਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਫਰ 

ਜ� ਪੇਟ ਿਵਚ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਭੁੱ ਖ ਘੱਟ ਜ�ਦੀ ਹੈ; 

• ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਐਡਵ�ਸ ਸਟੇਜ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਭੁੱ ਖ ਲੱਗਣਾ, 

ਆਂਤ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਭਾਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਪੇਟ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

  
9.      ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦ ੇਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਿਸਹਤ ਿਰਕਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇਰੀ ਚੀਜ਼� ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਬਹਤਰ ਸਮਝ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ। 

• ਨ� ਮੀ ਫਾਲੋ-ਅਪ: ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਤਤਕਾਲ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ� ਬੇਚੈਨੀ ਜ� ਸਾਹ 

ਚੜ�ਦੀ ਹੋਵ ੇ

• ਜੀਵਨ ਸੈ਼ਲੀ ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਨਾ: ਿਜਆਦਾ ਆਰਾਮ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਮਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ 

• ਖੁਰਾਕ: ਸੰਤੁਿਲਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਵਧੇਰੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ੋਟੀਨ ਦੇ ਢੁਕਵ� ਪੂਰਕ ਖਾਓ 

• ਿਦਮਾਗੀ ਿਸਹਤ: ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਿਹਣਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ 

• ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ: ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਐਡਵ�ਸ ਸਟੇਜ ਿਵੱਚ ਸੈਕਸ ਨਾ 

ਕਰੋ 
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