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बिनाइन प्रोस्टेटटक हाइपरप्लासिया (कोषहरूको 
िंख्यामा अिामान्य वदृ्धि) 
बिनाइन प्रोस्टेटटक हाइपरप्लासिया पनन भननने, बिनाइन प्रोस्टेटटक हाइपरप्लासिया (BPH) हङकङका 
विृ माननिहरूमा अत्यन्त ैिाधारण अपकषषक रोग हो। यो रोग लाग्ने दर उमेरको वदृ्धििँगै िढ्दै जान्छ। 
50 वषषभन्दा माथिका ििै माननिहरू मध्ये आधामा BPH द्धवकाि हुन िुरु हुन्छ। 80 वषषभन्दा माथिका 
करीि-करीि 90% माननिमा BPH हुन्छ र नतनीहरू मध्ये लगभग आधामा द्धपिाि गनष िाधा हुन े
लक्षण देखिन्छ।  

BPH ले मूत्रमागषलाई िंकुचन गराउन िक्छ, जिले मूत्र िम्िन्धी द्धवसभन्न िमस्याहरू ननम्याउन 
िक्नेछ। BPH ितरनाक रोग नभए तापनन यिले गुणस्तरीय जीवनमा गम्भीरतापूवषक प्रभाव पानष 
िक्छ। 

माननिको उमेर िढेिँगै प्रोस्टेट िमस्याहरू हुन ेमाननिहरूको िंख्यामा पनन उल्लेिनीय रूपमा वदृ्धि 
हुन्छ। 50 वषषभन्दा माथिका अथधकांश माननिहरूले ननम्न मध्येका केही लक्षणहरूको अनुभव गरेका 
हुनिक्छन:् राती िारम्िार द्धपिाि लाग्ने; टदनमा धेरै द्धपिाि लाग्ने; अचानक द्धपिाि अत्याउने; मूत्र 
प्रवाह अवरोध हुने वा कमजोर हुने, द्धपिािको अन्त्यमा िोपा-िोपा चटुहने र द्धपिाि गरेर िककिकेपनछ 
पनन मूत्रिलैी िाली नभएको महिुि हुने। यी िि ैBPH का चतेावनीका िंकेतहरू हुन।् तपाईंलाई 
यी मध्ये कुन ैपनन लक्षणहरू देिा पछषन ्भने तपाईंले िम्भव भएिम्म नछटो थचककत्िकलाई भेट्नुहोि।् 

अथधकांि विृ माननिहरूमा BPH िमस्याहरू हुन्छन।् BPH भएका माननिहरूले उल्झकका कारणले 
उपचार िोज्न टढलाइ गनुषहँुदैन। प्रारम्म्भक ननदान तिा उपचारले लक्षणहरूिाट प्रभावकारी रूपमा 
छुटकारा पाउन मद्दत समल्न िक्छ। 
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1. बिनाइन प्रोस्टेटटक हाइपरप्लासिया (कोषहरूको िंख्यामा अिामान्य वदृ्धि) भनेको के हो? 

प्रोस्टेट ग्रन्िी ओिरको िाइज भएको पुरूषको अङ्ग हो। यो मूत्रिलैीको तल र मूत्रमागषको वररपरर 
अवम्स्ित हुन्छ। यिको मुख्य काम भनेको वीयषमा तरल पदािष उत्पादन गनुष हो जिले शुक्रककटलाई 
शरीरिाट िाटहर लैजान्छ। 

मध्य-उमेर नहँुदािम्म वयस्क प्रोस्टेटको आकार िामान्यतया म्स्िर रहन्छ, त्यिपनछ हामोनमा हुने 
पररवतषनहरूले गदाष प्रोस्टेट वदृ्धि हुनिक्छ। यो वदृ्धि गैर-क्यान्िरयुक्त हुन ेभएकाले, यिलाई बिनाइन 
प्रोस्टेटटक हाइपरप्लासिया भननन्छ। 

प्रोस्टेट वदृ्धि हँुदा, यिले मूत्रमागषमा दिाव उत्पन्न गराउँछ। यो दिाव द्धपिाि गनष कटिन हुन ेतिा 
अन्य मूत्र िम्िन्धी िमस्याहरू ननम्याउँन िक्छ। थचककत्िकीय तथ्याङ्कहरूले देिाउँछन ्कक BPH 
ले लगभग 51 र 60 वषष उमेर िीचका 50% माननि र 70 वषष उमरेका 70% माननि र 80 वषष 
भन्दा िढी उमेरका 90% माननिहरूलाई प्रभाव पाछष।  

 
2. बिनाइन प्रोस्टेटटक हाइपरप्लासियाका जोखिमका कारक तत्वहरू के-के हुन?् 

BPH मुख्य रूपमा उमेरिँग िम्िम्न्धत हामोनीय पररवतषनहरू तिा प्रोस्टेट तन्तुको गैर-क्यान्िरयुक्त 
वदृ्धिद्वारा उत्पन्न हुन्छ।   मूत्र िम्िन्धी िंक्रमणहरूले BPH का लक्षणहरूलाई तीव्रता रूपमा वदृ्धि 
गनष िक्छन।् यि िाहेक, मोटोपन, तनाव, डिप्रेशन, मटदरा िेवन, धमु्रपान, औषथध, अल्पाहार िानी 
तिा कम िरिफाइ जस्ता कुराहरूले BPH को जोखिमलाई वदृ्धि गदषछन।् 

 
3. बिनाइन प्रोस्टेटटक हाइपरप्लासियालाई किरी रोकथाम गनन िककन्छ? 

BPH हुने जोखिम उमेरिँगै िढ्दै जान्छ। के कुराले यिको रोकिाम गनष िक्छ भन्ने कुरा अझै पनन 
अननम्चचत छ। यद्यद्धप, ननम्न कुराहरूले BPH द्धवकसित हुने जोखिमलाई कम गनष मद्दत गनष िक्छन:् 

 ननयसमत जाँचहरू 

अमेररकन क्यान्िर िोिाइटीका अनुिार, 50 वषष माथिका माननिहरूले BPH को प्रारम्म्भक 
रूपमा पटहचान गरी उपचार गनषका लाथग ननयसमत प्रोस्टेट परीक्षण गराउनुपछष।  
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 डिम्जटल रेक्टल परीक्षण (DRE) 

50 वषष भन्दा माथिका माननिहरूले वषषको एकपटक DRE गराउनुपछष। जाँचले प्रोस्टेटको 
िाइज र आकार परीक्षण गछष र अिामान्य गाँिाहरू वा जलन छ वा छैन भनी हेनेछ।  

 स्वस्िकर िाना िाने र स्वस्िकर जीवनशैली अपनाउने  
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4. के कारणले गर्ान बिनाइन प्रोस्टेटटक हाइपरप्लासिया (कोषहरूको िंख्यामा अिामान्य वदृ्धि) 
हुन्छ? 

BPH को वास्तद्धवक कारण अििम्म अज्ञात छ। यद्यद्धप, थचककत्िकीय अध्ययले देिाउँछ कक 50 
वषष उमेरका अथधकांश माननिहरूमा हामोन िम्िन्धी पररवतषनहरूको कारणले गदाष प्रोस्टेट क्रमश: िढ्दै 
जानेछ जिले प्रोस्रेट तन्तकुो अथधक वदृ्धि गराउँछ। प्रोस्टेटमा रहेको मांिपेशीय तन्त ुपनन िमु्म्चनेछ 
र मूत्रमागषलाई िंकुथचत िनाउँछ। यिले द्धपिािको िामान्य प्रवाहलाई रोक्न र द्धपिाि गदाष कटिनाइ 
उत्पन्न गराउन िक्छ।  

 
5. बिनाइन प्रोस्टेटटक हाइपरप्लासियाका लक्षणहरू के-के हुन?् 

BPH िामान्यतया िुस्त द्धपिाि प्रवाहिाट िुरु हुन्छ। त्यि िमयमा कुन ैदिुाइ महिुि नहुने वा 
िाधा नपुग्न ेहुनाले अथधकांश माननिहरूले यिलाई िेवास्ता गछषन।् अवस्िा अझ गम्भीर िनेपनछ, 
द्धपिाि गनष िुरु गदाष कटिनाइ हुन्छ। वदृ्धि भएको प्रोस्टेटले मूत्रमागषमा दिाव टदँदा मूत्रमागष िंकुथचत 
हुने र त्यिपनछ द्धपिािलाई िाटहर ननकाल्न मूत्रिैलीमा धेरै िल लाग्न ेभएकाले यस्तो भएको हो। 
मूत्रिलैीको सभत्ता िाक्लोभन्दा िाक्लो हँुदै जान्छ जििाट मूत्रिलैीले कमभन्दा कम द्धपिाि जम्मा 
गनष िक्छ। यििाट ननम्नसलखित लक्षणहरू देिापछषन:् 

 िारम्िार द्धपिाि लाग्ने। टदनमा धेरै पटक द्धपिाि गने तीव्र इच्छा हुन ेर प्राय: द्धपिाि गनष 
रातीमा उठ्नुपने।  

 द्धपिाि गनष िुरु गदाष कटिनाइ हुने र प्रयाि गरररहेको िेला द्धपिाि टढलो हुने।  
 द्धपिािको प्रवाह अननम्चचत, अननरन्तर, कमजोर वा िुस्त हुने।  द्धपिाि गरररहेको िेलामा 

रोककने तिा िुरु हुन ेवा िोपा-िोपा चटुहने।   
 द्धपिाि गदाष अन्त्यमा िोपा-िोपा चटुहने  
 द्धपिाि गररिकेपनछ मूत्रिैली पूणष रूपमा िाली नभएको महिुि हुने। द्धपिाि गनष कटिन हुन े 
 प्राय: द्धवशषे गरी रातीमा द्धपिाि गने मजिुत वा आकम्स्मक तीव्र इच्छा हुने   
 अिंयमी उत्तेजना हुने, अिाषत द्धपिाि ननयन्त्रण गनष निक्न े 
 द्धपिािमा अिंयसमतता हुने  
 तीव्र मूत्र अवरोधन: द्धपिाि गनष आकम्स्मकता, दिुाइपूणष अिक्षमता हुनाले मूत्रिलैीमा 

द्धपिािको तीव्र अवरोधन गराउँछ  
 तल्लो पेटमा अिहजता  
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 द्धपिािमा रगत देखिने (रक्तमेह)। 

BPH मौिमी रूपमा प्रभावकारी अवस्िा नभए तापनन, यो प्राय: जािो याममा धेरै देखिन्छ। थचिो 
मौिमले सिम्प्यािेटटक स्नायूलाई उत्तेम्जत गने तिा प्रोस्टेटको मांिपेशीको िंकुचननालई वदृ्धि गने 
हुनाले यस्तो हुन्छ, जिले मूत्रमागषलाई िप िंकुथचत िनाउँछ र यी केही लक्षणहरू देिापछषन।्  यि 
िाहेक, माननिहरूलाई प्राय: जािो याममा फ्लु हुन ेहुनाले, केही िाइनि औषथधहरूले पनन प्रोस्टेटको 
मांशपेशीय िंकुचनलाई वदृ्धि गछषन ्र द्धपिाि गनष कटिन हुन ेजस्ता लक्षणहरू देिाउँछन।्  

BPH का लक्षणहरू तिा गम्भीरता व्यम्क्त-व्यम्क्त अनुिार सभन्न हुन्छन र प्रोस्टेटको िाइजिँग 
आवचयक रूपमा अनुकूल हँुदैनन।् 
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6. बिनाइन प्रोस्टेटटक हाइपरप्लासियालाई किरी पत्ता लगाइन्छ तथा ननर्ान गररन्छ? 

BPH को ननदान गनषका लाथग, थचककत्िकहरूले लक्षणहरूको गम्भीरता मूल्याङ्कन गनषको लाथग 
िाधारणयता इन्टरनेस्नल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर प्रचनावली (IPSS) को प्रयोग गछषन।् अमेररकन 
युरोलोम्जकल एिोसिएशन (AUA) द्वारा डिजाइन गररए अनुिार, प्ररम्भीक चरणमा प्रोस्टेटका 
िमस्याहरू ननधाषरण गनष, BPH का प्रगनतलाई पछ्याउन तिा प्रभावकारी उपचार पत्ता लगाउनका 
लाथग IPSS महत्त्वपूणष उपकरण हो। 

IPSS मा 7 वटा प्रचन िमावेश हुन्छन।् जिलाई 0 देखि 5 िम्मको स्केलमा स्कोर गररएको हुन्छ।  

 

लक्षणहरूलाई ननम्न िमोम्जम शे्रणीिि गररन्छ: 

नम्र: 1 देखि 7 िम्मको स्केल 
मध्यम: 8 देखि 19 िम्मको 

स्केल 
गम्भीर:         20 देखि 35 िम्मको 

स्केल 

यि िाहेक, थचककत्िकहरूले अवस्िाको ननदान गनषको लाथग ननम्न मध्ये केही जाँचहरू गनष पनन 
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िक्नुहुन्छ। 

डिम्जटल रेक्टल परीक्षण (DRE) 

थचककत्िकले पोस्रेटको िाइज, आकार, िमानता तिा अनुकूलता मूल्याङ्कन गनष, गाँिा तिा किापन 
महिुि गनष तिा मलाशय र मलद्वारलाई एकै िमयमा परीक्षण गनष पञ्जा लगाएर औलंालाई बिरामीको 
मलद्वारिाट मलाशयमा घुिाउनुहुन्छ। यद्यद्धप, यो परीक्षण मात्र अवरोधको डिग्री वा अवस्िाको 
गम्भीरताको ननदान गनषका लाथग पयाषप्त हँुदैन। 

द्धपिाि परीक्षण (द्धपिाि द्धवचलेषण) 

द्धपिाि परीक्षणिाट द्धपिािमा रगत, िंक्रमण वा प्रोटटन्युररया छ वा छैन िाहा हुन्छ। 

प्रोस्टेट द्धवसशष्ट एम्न्टजेन (PSA) रगत परीक्षण 

PSA भनेको प्रोस्टेटले उत्पादन गन ेप्रोटटन हो। मूल्याङ्कन गररएका PSA का स्तरहरूले प्रोस्टेका 
िमस्याहरूलाई िूथचत गनष िक्छन।् PSA रगत परीक्षणले प्रोस्टेट क्यान्िरको परीक्षणमा मद्दत गछष।  

युरोफ्लोमेरी 

युरोफ्लोमेरीले द्धपिािको प्रवाह दर तिा अवरोधको डिग्री मापन गछष र उपचारका प्रभावहरू ननरीक्षण 
गनष मद्दत गछष। 

रान्िरेक्टल अल्रािाउण्ि (TRUS) 

अल्रािाउण्ि जाँचले प्रोस्रेटका मापनहरू उपलब्ध गराउँछ र मूत्रिलैीमा िाँकी रहेको द्धपिाि देिाउँछ। 

मूत्रिलैीको प्रकायष परीक्षण 

द्धपिाि गनष गाह्रो भएकाले द्धपिािलाई िाटहर ननकाल्न जोर गनाषले मूत्रिैलीलाई लामो िमयिम्म 
कमजोर िनाउन िक्छ। मूत्रिलैी कम्त्तको राम्रोिँग कायष गदैछ भनी हेनषको लाथग मूत्रिलैीको प्रकायष 
जाँच आवचयक पछष। 

युरोिाइनासमक परीक्षण ्

युरोिाइनासमक परीक्षणले मूत्रिलैीमा रहेको द्धपिािको मात्रा र चाप, द्धपिािको प्रवाह दर तिा मूत्रिलैीमा 
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िाँकी रहेको द्धपिाि मापन गछष। 

सिस्टोस्कोपी 

अवरोध वा अिामान्यताहरू जस्ता िंकेतहरूका िारेमा जान्नका लाथग प्रकाशयुक्त लथचलो टेसलस्कोप 
(सिस्टोस्कोपी) लाई मूत्रमागषमा घुिाइन्छ। 

 

केही अवस्िाहरूमा, ननदानलाई पुम्ष्ट गनषका लाथग िप परीक्षणहरू आवचयक पनष िक्छन।् यी 
परीक्षणहरूमा पोस्टभोइि िाँकी रहेको द्धपिाि परीक्षण, अल्रािोनोग्राफी, इन्राभेनि युरोग्राम, 
म्याग्नेटटक ररजोनान्ि इमेम्जङ (MRI), एक्ि-रेहरू वा इन्राभेनि प्येलोग्राम (IVP) पदषछन।्  
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7. बिनाइन प्रोस्टेटटक हाइपरप्लासियाका उपचारहरू के-के हुन?् 

BPH लाई िाधारणतया औषथधहरू वा न्यून आक्रामक शल्यकक्रया माफष त उपचार गररन्छ। 
अवस्िाहरूको गम्भीरतामा आधाररत रहेर, थचककत्िकहरूले लक्षणहरूिाट छुटकारा पाउन, 
जटटलताहरूको जोखिमलाई कम गनष वा BPH को प्रगनतलाई रोक्न उपयुक्त उपचारहरू िुझाव 
गनुषहुनेछ। 

औषधिहरू  

थचककत्िकहरूले BPH का मध्यम लक्षणहरूको उपचार गनषको लाथग िाधारणतया औषथधहरू प्रयोग 
गछषन।्  औषथधका मुख्य दईु वगषहरू छन:् 5-अल्फा-रेिक्टि इम्न्हबिटिष र अल्फा –ररिेप्टर ब्लकि ्ष। 
यी औषथधहरू प्राय: लामो िमयावथधिम्म औषथध िेवन गनुषपन ेहुन्छ। अथधकांश अवस्िाहरूमा, 
औषथधहरूले BPH कारणले द्धपिाि गनष कटिन हुन ेलक्षणलाई िुधार गनष िक्छ। 

 5-अल्फा-रेिक्टि इम्न्हबिटिष  

यी औषथधहरूले प्रोस्रेटको वदृ्धि गराउने डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (DTH) भननने हामोनको 
उत्पादनलाई रोकेर प्रोस्टेटलाई िमु्चाउँछ। नयनीहरूले 5-अल्फा-रेिक्टेि भननने इन्जाइमलाई 
ब्लक गरेर यिो गछषन।्  यी औषथधहरूले BPH को गम्भीरतालाई तिा शल्यकक्रयाको 
आवचयकतालाई कम गनष मद्दत गछषन।् नतनीहरू प्रभावकारी हुन 3 देखि 6 मटहना लाग्न िक्छ। 
एन्टी-एन्ड्रोजेन कफनास्टेराइि भनेको िाधारणतया BPH को उपचारमा प्रयोग गररन े
5-अल्फा-रेिक्टेि इम्न्हबिटर हो।  

 अल्फा-ररिेप्टर ब्लकिष/अल्फा ब्लकि ्ष  

यी औषथधहरूले रक्तचापलाई न्यून तिा रक्त नलीहरूलाई फराककलो िनाउँछन।् नतनीहरूले 
मूत्रिलैीको घाँटी तिा मूत्रमागषका मािंपेशीहरूलाई आराम टदलाउन मद्दत गछषन ्र द्धपिाि गनष 
िहज िनाउँछन।् यद्यद्धप, नतनीहरले प्रोस्टेटको िाइज घटाउँदैनन।् त्यिकारण, प्रोस्रेट वृद््धि 
हुन जारी राख्नेछ। यी औषथधहरू लामो िमयिम्म िाइरहनु पछष। औषथध िेवन गनष रोकेमा 
द्धपिाि गनष कटिन हुन ेलक्षण दोहोररन िक्छ र यो अझ गम्भीर िन्न िक्छ। यी औषथधले 
लक्षणहरूलाई कम गनष द्रतु रूपमा कायष गछषन।् 70-80% बिरामीहरूमा केही टदनसभत्रै िुधार 
आउँछ। यद्यद्धप, गम्भीर पाचवष प्रभावहरू देखिएका बिरामीहरूले यी औषथध िेवन गनुषहँुदैन। 
अत्यन्तै िाधारण अल्फा-ररिेप्टर ब्लकरहरू भनेका टेराजोसिन, िोक्िाजोसिन र तामिुरोसिन 
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हुन।्  

शल्यकिया 

बिरामीहरूमा गम्भीर लक्षणहरू देखिएका छन ्र उनीहरूले दीघषकालीन औषथधहरू िेवन गनष चाटहरहेका 
छैनन ्वा औषथध प्रभावकारी छैन वा जटटलताहरू देखिएका छन ्भने थचककत्िकहरूले शल्यकक्रया 
सिफाररि गनष िक्नुहुन्छ।  यिको उदे्दचय भनेको प्रोस्टेट तन्तुको अनतररक्त भागलाई हटाउने हो।  
ननम्नसलखित कुराहरू BPH को शल्यकक्रयाका द्धवसभन्न िाधारण प्रकारहरू हुन:्  

(a) प्रोस्टेटको रान्िुरेथ्रल इम्न्िशन (TUIP) 

यो इन्िोस्कोद्धपक प्रकक्रया हो। यो प्रकक्रयालाई मूत्रमागष माफष त प्रोस्टेटमा इन्िोस्कोप घुिाएर िम्पन्न 
गररन्छ। मूत्रमागषको मुि तिा मूत्रिलैीको आउटलेटलाई िूलो िनाउनको लाथग प्रोस्टेट तन्तुमा िानो 
चीरा िनाइन्छ। TURP उत्कृष्ट िुरक्षक्षत प्रकक्रया हो र शल्यकक्रयापनछ कुनै िाटहरी घाउ हँुदैन। यो 
प्रकक्रयालाई लगभग 40-50 समनेटिम्म लाग्न िक्छ। 

(a) प्रोस्टेटको रान्िुरेथ्रल ररिेक्िन(TURP) 

यो पनन इन्िोस्कोद्धपक प्रकक्रया हो। यो प्रकक्रया सलङ्ग माफष त इन्िोस्कोपलाई घुिाइ द्धवद्युतीय करेन्ििाट 
अवरोधक प्रोस्टेटलाई टुक्रा-टुक्रा गरी हटाएर िम्पन्न गररन्छ। द्धवद्युतीय करेन्टको तापले रक्तस्रावलाई 
द्रतु रूपमा रोक्न पनन िक्छ। यो प्रकक्रयाको लाथग 60-80 समनेट लाग्छ र िाधारण वा क्षेत्रीय 
एननस्िेसियािाटै पूरा गनष िककन्छ। 

(c) िलुा प्रोस्ट्याटेक्टोमी 

यो अझ परम्परागत शल्यकक्रया हो। प्रोस्टेट तन्त ुहटाउनको लाथग तल्लो पेटमा थचरा िनाइन्छ। प्रोस्टेट 
अत्यन्तै िूलो हँुदा िधारणतया यो कायष गररन्छ।  

न्यून आिामक उपचारहरू 

न्यून आक्रामक उपचारहरू तुलनात्मक रूपमा नया ँर कम रमेटटक हुन्छन।् नयनीहरूलाई िाधारणतया 
क्षेत्रीय एनेस्िेसियािाटै िम्पन्न गनष िककन्छ र अस्पतालमा भनाष हुन आवचयक पदैन। .  

केही न्यून आक्रामक उपचारहरू ननम्नानुिार छन ्  
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 रान्िुरेथ्रल माइक्रोवेभ िमोिेरापी (TUMT) TUMT ले वदृ्धि भएको प्रोस्टेट तन्तुलाई नष्ट 
गनषको लाथग माइक्रोवेभको ताप प्रयोग गछष।  

 रान्िुरेथ्रल ननिल एब्लेिन (TUNA): TUNA ले धेरै िढेको प्रोस्रेट तन्तुलाई तताएर नष्ट 
गनषको लाथग न्यून स्तरको रेडियोकिक्वेन्िी शम्क्त प्रयोग गछष।  

 प्रोस्टेटको सभजुअल लेजर एब्लेिन (VLAP): VLAP ले अनतररक्त प्रोस्टेट तन्तुलाई नष्ट 
गनषको लाथग उच्च शम्क्तका लेजरहरू प्रयोग गछष।  

 िेलुन िाइलेिन: यो उपचारले मूत्रमागषलाई फराककलो िनाउनको लाथग द्धवस्तार हुने िेलुनहरू 
प्रयोग गछष।  
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8. बिनाइन प्रोस्टेटटक हाइपरप्लासियाका जटटलताहरू के के हुन?् 

BPH भएका केही माननिहरूमा कुनै लक्षणहरू नदेखिन िक्छन।् नतनीहरूले द्धपिाि गदाष अचानक 
दिुाइपूणष अिक्षमता महिुि नगदाषिम्म  उनीहरूलाई आफूमा प्रोस्टेट िम्िन्धी िमस्याहरू भएको 
कुरा िाहा नहुन िक्छ। यो अवस्िालाई तीव्र मूत्रीय अवरोधन भननन्छ। यिलाई तत्काल उपचार 
गराउनुपछष। अन्यिा, अन्य जटटलताहरू आइपनष िक्छन।् 

BPH का िामान्य जटटलताहरूमा ननम्न िमावेश हुन्छन:् 

(a) तीव्र मूत्र अवरोधन 

यो जटटलता भनेको अचानक द्धपिाि गनष निककनु हो। मूत्रिलैी िुम्न्नन्छ र दिुाइपूणष हुन्छ। यो 
तात्काल उपचार गराइहाल्नुपने आपतकासलन अवस्िा हो। 

(b) मूत्र मागषमा िंक्रमणहरू हुने 

BPH ले गदाष द्धपिाि िाँकी रहनाले पुनरावती मूत्र िम्िन्धी रयाक िंक्रमणहरू ननम्त्याउन िक्छ। 

(c) मूत्रिलैीमा पत्िरी हुने 

BPH मूत््रिलैीमा पत्िरी पने जोखिमलाई िढाउँछ। 

(d) द्धपिािमा रगत देखिने 

BPH ले रक्तस्राव गराउन िक्छ। 

(e) मूत्रिलैीको दिुषल प्रकायष 

BPH ले मूत्रिलैी आउटलेटमा अवरोध गराउन िक्छ। मूत्रिलैीले द्धपिािलाई िाटहर ननकाल्न लामो 
िमयिम्म धेरै समटहनेत गनुषपदाष, मूत्रिलैी मस्कुलर सभत्ता तम्न्कन्छ र कमजोर हुन्छ र अि उपरान्त 
उथचत रूपमा िंकुचन हँुदैन। 

(f) मगृौलाको दिुषल प्रकायष   

गम्भीर BPH ले द्धपिािलाई ब्याक अफ गराइ मगृौलाहरू िराि िनाउन िक्छ। हाइड्रोनेिोसिि, 
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युरेसमया र मगृौलाले काम नगन ेिमस्या पनन ननम्म्तन िक्छ।  

(g) प्रोस्टेटाइटटि, प्रोस्टेट ग्रन्िीमा जलन 

BPH ले क्यान्िर गराउँदैन भन्ने माननन्छ तर दिुै अवस्िाहरू एकिाि आउन िक्छन।् 

 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk

