
උප අෙධ�හ�කග���ය (submandibular gland)
ආ��තශල�යක�ම.
හ�අ��යට (mandible) ය����ටාඇ� උප අෙධ�හ�කග���වමහා ද�ණ ෙලස ෙදක�.
ෙමමග���ම�� ෙ�ඨය�පදවා �වට ය��ඇ��වරයකටනාලය� (submandibular duct)
ම���වෘත ෙ�. අපආහාර ග�නා �ට ෙ�ඨග���ම�� ෙ�ඨයශ�ාවය �ම ඉහලය�. උප
අෙධ�හ�කග���යම���පදවන ෙ�ඨය අෙන�� ෙ�ඨග���ව���පදවන ෙ�ඨයට
වඩඝනබ��වැ�ය. එම ෙ��ව�සා එමග���ෙය�ශ�ාවය වන ෙ�ඨය උප අෙධ�හ�ක
ග���යආ��තග�බවට ප��ෙ� අවධානම�පව�.

 උප අෙධ�හ�කග���යආ��තවඔබටඇ��යහැ�ගැට� ෙමානවාද?

උප අෙධ�හ�කග���ආ��ත�ලභතමගැට�ව ව�ෙ�, එ�ඇ�නාලය (submandibular
duct) අව�ර �ම�. එෙ� � �ටඔබආහාර ග�නා �ට� කැ��ම�සමග ඉ��ම�ඇ��ය
හැ�ය.සමහර අව�ථා වල� ඉ��ම ඉෙ�ම පහව�යහැ�න��,නාලෙ�ඇ�
අව�රතාවය උග���ට,ග���යට ��ඝකා�නවබලපා�.කලා�ර�� අව�ථාවක� එය
ෙ�දනා ර�තගැ��ත�බවට ප��යහැ�ය. එව�ගැ�� ෙබාෙහ� අව�ථා වල� ��කා
අවධානම� ෙනාග�නාන��ඒවා ඉතා ෙහා�� ප��ෂා කර බැ�ම අත�වශ� ෙ�. එයට
ෙ��වන�ඒවා�� අඩ�ම ��කාත�වය� ෙහ� එව� අවධානම�ස�තගැ�� �යහැ�
�සාය.

 ෙ� සදහා ඔබ ���කරගත��ෛව� ප��ෂණ ෙමානවාද?

1.ග���ෙ� එ���රණ (X-ray) ප��ෂණය� ෙහ� �.�.�කෑ� (C.T scan) ප��ෂණය�.

2.සයෙලාග�� ප��ෂණය (Sialogram) -ග���ෙ�නාලය ෙවත එ���රණහරහා ෙහා��
ෙපෙනනමාධය� (contrast) යවා නාලෙ�ඇ� අව�ර ��හා ග� අ�දැ� ප��ෂා කර බල�.

3.අ�ට�ා ස����කෑ� (Ultra sound scan-USS) -ග���ෙ�ඇ�ගැ��ශ�දතරංගහරහා
��ණයකරබල�.

4.ෆ�����ඇ��ෙ�ශ�ස�ෙටාෙලා� (Fine Neddle Aspiration Cytology-FNAC) -ගැ��ෙ�
ඇ��වභාවයහ�නා ගැ�මට ෙමම ප��ෂණය��කර�ලබ�. එ���ඩා ක �ව�
අධාරෙය�ගැ��ෙ� ඇ�ෛසල��පය� ඉවතට ෙගන, අ���ශෙය�ප��ෂා කර බල�.

 උප අෙධ�හ�කග���ෙ�ශල�ක�මය ��කල��ෙ� ඇ�?

නාලෙ� �ර �ඇ�ග��ටතට ෙනාපැ��යෙහා�,ඔබආහාර ග�නා �ටග���ය
ප�මාණෙය��ශාල �යහැ�ය. එම ෙ��ව�සා එමග� ඉව���ම ��කල��ය.
ශල�ක�මයඔබෙ� �ඛයහරහා �� කරන අතර ඒ සදහා �������දනක�මය�භා�ත
කර�ලබ�.



එෙලසනාලෙ� ග��ර �ම�සා ග���ෙ� �ශාල �ම ��ඝකා�නව පැව�යහැ�ය අතර
එම�සා ඔබට ය� අපහ�තාව� අ��යහැ�ය. එෙ� �වෙහා�,ඔබෙ�ෛව�වරයාෙ�
උපෙද� මතඒවා ඉව���ම ��කලහැ�ය.

උප අෙධ�හ�කග���යමතගැ��ත�ඇ���ට එයග���යසමගම ඉව���මටඔබෙ�
ෛව�වරයා උපෙද� ෙද�ඇත. එයට ෙ��වව�ෙ�බ�තරය�ගැ�� ��කා අවධානම�
ස�ත�මටහැ�යාව�ඇ�බැ��. එෙම�මග���ය ඉව�කලප�ව එය ��කා
අවධානම�ස�තදනැ�ද යනවගද ��ණයකලහැ�ය.

ශල�ක�මය ��බද ඔබෙ� මතයඔබටඕනැම අව�ථාවක� ෙවන�කලහැ�ය.ඔබට ඒ
��බදවගැට�ව�ඇ��ඕනෑම අව�ථාවක�ෛව�වරයාහ��ගැට�ව�රාකරණයකර
ගතහැ�ය.

 ශල�ක�මය ��බදව.

ෙමය ඔබට ��නැ�කරවා (under general anesthesia) ��කර�ලබ�.ඔබෙ� ෙගල
ෙපෙද��හ� අ��යට පහ��කැ�ම ��කර�.ශල�ක�මයට පැයක පමණකාලය�ගත
ෙ�.ශල�ක�මය අවසානෙ�,ඔබෙ�ෛව�වරයා ���සමට ය�� රැ�රකැ� එක��ම
වැළැ��ම ��ස�ලා���නලය� (drain) ෙයා� ග�ලබ�. ෙබාෙහ� අව�ථා වල�
ශල�ක�මෙය�පැය 24-48ඇ�ලත ෙමමනලය ඉව�කර ෙර�හෙල��ට� යාමට ඔබට
හැ�ය.

 ශල�ක�මෙය��� �යහැ� සං�ලතා.

1.රැ�රකැ� සෑ�ම.

සමට ය�� රැ�රය එක�� රැ�රකැ� සෑ�ම (haematoma formation) �� �යහැ�ය. ෙමය
ෙර���ෙග� 5%කටපමණ�� �යහැ� අතර, එෙ� �වෙහා� ෙර��යානැවත�
ශල�ාගාරයට යවා රැ�රකැ� ඉව�කර,නැවත��ලා���නලය (drain) ස�කර�ලබ�.

2.�වාලයආසාදනය �ම.

ෙමය ඉතා කලා�ර���� �යහැ�න��,ඔබෙ�ග���යට දරැ� ෙලසහා� �
��ණෙහා�, ෙමෙ� �� �මටහැ�යාව� පව�. එ�� සැරව  ර�� ��ණෙහා� ඒවා ඉව�
කරන අතර, ප���වකඖෂධම��ත��වය පාලනයකර�ලබ�.

3.��ෙ�මාංශෙ�� ��වල �ම.

ඔබෙ� ය� ෙතාෙ� චලනය�ටඋපකා� වන�නා�ව� උප අෙධ�හ�කග���යට ඉතාම�
ආස�නෙය�ගම�කර�. ෙබාෙහ� අව�ථා වල� ශල�ක�මෙය�ප�වද ෙමම �නා�ව
සාමාන� ආකාරයටම��යාකරනන��,කලා�ර�� අව�ථාවක� ය� ෙතාෙ� චලනවල
��වලතාවය� දැක ගතහැ�ය. එෙ� ව�ෙ�ග���ය දරැ� ෙලසආසාදනයට ල�වඇ�
අව�ථා වල� ෙහ� �නා�වගැ��තට යාවඇ��ට�ය. ෙබාෙහ� �ට ෙමම �නා� ��වලතාය



තාවකා�ක වන අතර, ස� 6-12���ව අතර ප� ෙ�. ඉතාම�කලා�ර�� ෙමය ��ඝ
ක�නවපැව�මටද හැ�ය.

4.��ෙ�හා කෙ�ඇ�වන��ග�ය.

ෙමය ස���පය�යන�රැ පැව�යහැ� අතර, ප��කාර ව�� ෙතාරවම යථා ත��වයට
ප� ෙව�.

5.�ෙ�ඇ�වන��ග�ය.

�ෙ� එ� අ�ධයක රස ස�ෙ�දනයට උපකා� වන�නා�ව උප අෙධ�හ�කග���ෙ�නාලය
(submandibular duct) අස��ගම�කර�. ඉතා කලා�ර��එම�නා�වටහා� �යහැ�
අතර, එෙ� �� �වෙහා�ශල�ක�මය අවස��වහාම ෙමමත��වයඇ��, ඉෙ�ම �ව
අතට ප� ෙ�. ��ඝකා�නව ෙමමත��වය පැව�ම ඉතාම�කලා�ර���� ෙ�.

6.�ෙ� චලනය�වලටඇ�වනබලපෑම.

�ෙ� චලනය�පාලනයකරන�නා�වද උප අෙධ�හ�කග���යටආස�නෙය�ගම�කර�,
ෙමය ඉතාම�කලා�ර���� �යහැ� අතර ෙ��සාෙව�සැල�ය ��බලපෑම�ඇ�
ෙනාෙ�.

 ශල�ක�මෙය�ප�ව�ඛෙ� �ය� �වභාවය�ඇ��යහැ�ද?

ෙබාෙහ� �ට එෙ� �� �මට අව�ථාව� ෙනාමැත.

 නැවත�සාමාන� වැඩකට��වල�යැ�යහැ�ෙ� ෙකාපමණ �න��ද?

ස� 2ක��ප�සාමාන� වැඩකට��වල�රත�යහැ�ය.


