
 

 

English Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ 

Fibroids 
Fibroids are non-cancerous growths that develop in the muscular 

wall of the womb (uterus). 

These growths are made up of muscle and tissue and can be 

different sizes. Some can be the size of a pea, others can be the 

size of a melon. They're sometimes known as uterine myomas or 

leiomyomas. 

Fibroids are common. Around 1 in 3 people who menstruate 

develop them at some point in their life. They’re more common as 

you get older. 

ਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡਜ਼ 

ਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰਯੁਕਤ ਵਾਧੇ ਹੁੁੰ ਦ ੇਹਨ ਜ ੋਬੱ੍ਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 

(ਯੂਟਿਰਸ ਜਾਂ ਕੱੁਖ) ਟਵੱਚ ਟਵਕਸਤ ਹੁੁੰ ਦ ੇਹਨ। 

ਇਹ ਵਾਧੇ ਮਾਸਪੇਸੀ ਅਤ ੇਟਿਸੂ ਦੇ ਬ੍ਣੇ ਹੁੁੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਕੁਝ ਵਾਧੇ ਇੱਕ ਮਿਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਟਜੁੰ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਟਕ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਰਬ੍ੂਜ ਦੇ 

ਅਕਾਰ ਟਜੁੰ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਿਰੀਨ ਮਾਇਓਮਾ (myomas) ਜਾਂ 

ਲੀਓਮਾਇਓਮਾ (leiomyoma) ਵਜੋਂ ਜਾਟਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡਜ਼ ਆਮ ਹੁੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਮਾਟਸਕ ਧਰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਟਵੱਚੋਂ 

ਤਕਰੀਬ੍ਨ 1 ਨੂੁੰ  ਜੀਵਨ ਟਵੱਚ ਟਕਸੇ ਨਾ ਟਕਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 

ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
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Symptoms 

Many people don't know that they have fibroids because they don't 

have any symptoms. This is nothing to worry about. 

Speak to your doctor if: 

You're worried about your symptoms or you regularly have: 

• heavy periods 

• painful periods 

• tummy (abdominal) pain 

• lower back pain 

• a frequent need to urinate 

• constipation 

• pain or discomfort during sex 

• symptoms which are affecting your day to day life 

If your doctor thinks you might have fibroids, they'll usually refer 

you for an ultrasound scan to confirm the diagnosis. 

ਲੱਛਣ 

ਬ੍ਹੁਤ ੇਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਟਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡਜ਼ ਹਨ ਟਕਉਂਟਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  

ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦ।ੇ ਇਹ ਕੋਈ ਟਚੁੰ ਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ: 

ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਟਚੁੰ ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਬ੍ਾਕਾਇਦਾ: 

• ਭਾਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

• ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

• ਪੇਿ (ਟ ੱਡ) ਟਵੱਚ ਦਰਦ ਰਟਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 

• ਟਪੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਟਹੱਸੇ ਟਵੱਚ ਦਰਦ ਹੈ 

• ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਪਸਾਬ੍ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

• ਕਬ੍ਜ਼ ਹੈ 

• ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬ੍ੇਅਰਾਮੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ 

• ਅਟਜਹ ੇਲੱਛਣ ਹਨ ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਟਨਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੁੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 

https://nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/muscle-bone-and-joints/conditions/new-or-worsening-back-pain/
https://nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/stomach-liver-and-gastrointestinal-tract/constipation/
https://nhsinform.scot/tests-and-treatments/scans-and-x-rays/ultrasound-scan/
https://nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/muscle-bone-and-joints/conditions/new-or-worsening-back-pain/
https://nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/stomach-liver-and-gastrointestinal-tract/constipation/
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ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਿਰ ਨੂੁੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟਕ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸਿੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਇੱਕ ਅਲਿਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਲਈ 

ਰੈਫ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। 

Why fibroids develop 

The exact cause of fibroids is unknown. They’re linked to the 

hormones produced by the ovaries, oestrogen and progesterone. 

Fibroids usually develop and grow as long as the ovaries are 

producing these hormones. Fibroids may continue to grow during 

pregnancy. They tend to shrink when these hormone levels fall, 

such as after the menopause. 

ਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡ ਕਕਉਂ ਬ੍ਣਦੇ ਹਨ 

ਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡਜ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੁੰਡਕੋਸ਼ਾਂ, ਐਸਿਰੋਜਨ ਅਤ ੇ

ਪਰੋਜੈਸਿਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡਜ਼ ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਣਦ ੇਅਤ ੇਵਧਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅੁੰਡਕੋਸ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹੁੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡ ਵਧਣੇ ਜਾਰੀ ਰਟਹਣ। ਜਦੋਂ 

ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਪੱਧਰ ਘਿਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡ ਸੁੁੰ ਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ 

ਬ੍ਾਅਦ। 

Types of fibroids 

There are different types of fibroid. The main types of fibroids are: 

• intramural – the most common type of fibroid, these develop 

in the muscular wall of the womb 

• subserosal – fibroids that develop on the outside part of the 

wall of the womb and can become very large 

ਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡਜ਼ ਦੀਆ ਂਕਕਸਮਾਂ 

ਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਕਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਟਕਸਮਾਂ ਇਹ ਹਨ: 

• ਇੁੰਿਰਾਟਮਉਰਲ (intramural) – ਇਹ ਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਟਕਸਮ ਹੈ 

ਜੋ ਬੱ੍ਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟਵੱਚ ਟਵਕਸਤ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ 

https://nhsinform.scot/tests-and-treatments/scans-and-x-rays/ultrasound-scan/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/womens-health/later-years-around-50-years-and-over/menopause-and-post-menopause-health/menopause/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/womens-health/later-years-around-50-years-and-over/menopause-and-post-menopause-health/menopause/
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• submucosal – fibroids that develop in the muscular layer of 

the womb beneath the womb's inner lining (endometrium) 

and grow into the inside of the womb 

• pedunculated – subserosal or submucosal fibroids that are 

attached to the womb with a narrow stalk of tissue 

• ਸਬ੍ਸੇਰੋਸਲ (subserosal) – ਅਟਜਹ ੇਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡਜ਼ ਜ ੋਬੱ੍ਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 

ਦੇ ਬ੍ਾਹਰਲੇ ਟਹੱਸੇ 'ਤੇ ਟਵਕਸਤ ਹੁੁੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਬ੍ਹੁਤ ਵੱਡ ੇਬ੍ਣ ਸਕਦ ੇਹਨ 

• ਸਬ੍ਟਮਊਕੋਸਲ (submucosal) – ਉਹ ਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡਜ਼ ਜੋ ਬੱ੍ਚੇਦਾਨੀ ਦੀ 

ਅੁੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ (ਐਡੋਂਮੀਿਰੀਅਮ) ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੱ੍ਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਵਾਲੀ 

ਪਰਤ ਟਵੱਚ ਟਵਕਸਤ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਬੱ੍ਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੁੰਦਰਲੇ ਟਹੱਸੇ ਟਵੱਚ ਵਧਦ ੇ

ਹਨ 

• ਪੇਡਨਕੁਲੇਟਿਡ (pedunculated) – ਸਬ੍ਸੇਰੋਸਲ ਜਾਂ ਸਬ੍ਟਮਊਕੋਸਲ 

ਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡਜ਼ ਜੋ ਟਿਸੂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁੰਗ ਟਜਹੀ ਡੁੰਡੀ ਨਾਲ ਬੱ੍ਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 

ਹੁੁੰ ਦ ੇਹਨ 

Treatment 

Fibroids will often shrink after the menopause, as hormone levels 

in your body change. 

If you have fibroids, but you're not affected by any symptoms then 

you don't need treatment. 

However, if you do have symptoms, your doctor can recommend 

the right treatment for you. Treatment options include: 

• over-the-counter pain relief like ibuprofen 

ਇਲਾਜ 

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡਜ਼ ਅਕਸਰ ਸੁੁੰ ਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟਕਉਂਟਕ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਟਵੱਚ 

ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬ੍ਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  

ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

https://nhsinform.scot/tests-and-treatments/medicines-and-medical-aids/types-of-medicine/ibuprofen/
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• the contraceptive pill which can reduce heavy menstrual 

bleeding 

• medication taken only during your period that can reduce 

heavy menstrual bleeding 

• medicines that can shrink fibroids by lowering your 

oestrogen and progesterone levels 

• in rare cases, surgery 

Your doctor will discuss these treatments with you and you can ask 

any questions that you might have. 

ਹਾਲਾਂਟਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਿਰ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੀ 

ਟਸਫ਼ਾਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਟਵਕਲਪਾਂ ਟਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

• ਡਾਕਿਰੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬ੍ਗੈਰ ਟਮਲਣ ਵਾਲੀ ਦਰਦ ਟਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਟਜਵੇਂ ਟਕ 

ਆਈਟਬ੍ਊਪਰੋਫ਼ੇਨ 

•  ਗਰਭ ਟਨਰੋਧਕ ਗੋਲੀ  ਜੋ ਮਾਟਸਕ ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਦੇ ਟਰਸਾਅ ਨੂੁੰ  ਘਿਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ 

• ਟਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਗਈ ਦਵਾਈ ਜ ੋਮਾਟਸਕ ਧਰਮ ਟਵੱਚ ਖੂਨ 

ਦੇ ਭਾਰੀ ਟਰਸਾਅ ਨੂੁੰ  ਘਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

• ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਐਸਿਰੋਜਨ ਅਤ ੇਪਰੋਜੈਸਿਰੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਘਿਾ ਕੇ 

ਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡਜ਼ ਨੂੁੰ  ਸੁੁੰ ਗੜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

• ਟਵਰਲੇ ਮਾਮਟਲਆਂ ਟਵੱਚ, ਸਰਜਰੀ 

 ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਟਵਚਾਰ-ਵਿਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਸਕਦ ੇਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

Fibroids and getting pregnant 

If you're having difficulty getting pregnant, your doctor or specialist 

may suggest extra support or treatments that can help. Your doctor 

ਫਾਈਬ੍ਰੌਇਡਜ਼ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ 

https://www.nhsinform.scot/healthy-living/contraception#the-pill
https://nhsinform.scot/campaigns/its-ok-to-ask/
https://nhsinform.scot/tests-and-treatments/medicines-and-medical-aids/types-of-medicine/ibuprofen/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/contraception#the-pill
https://nhsinform.scot/campaigns/its-ok-to-ask/
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will discuss these with you and you can ask any questions that you 

might have. 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਟਵੱਚ ਸਮੱਟਸਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਿਰ ਜਾਂ ਮਾਹਰ 

ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਟਮਲ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਿਰ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਵਚਾਰ-ਵਿਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਜ ੋ

ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੁੰ  ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

For more information about periods in Punjabi go to 

https://www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi/ 

ਪੁੰਜਾਬ੍ੀ ਟਵੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬ੍ਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ 

https://www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi/ 
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