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मस्तिष्कको ट्युमर 
हङकङमा मस्तिष्कका ट्युमरहरू विरलै हुन्छन।् हङकङ न्यूरोलोस्िकल सोसाइटी (Hong Kong 
Neurosurgical Society) ले देखाउँछ कक हङकङमा 2009 मा मस्तिष्कका ट्युमरहरूका 
लगभग 1,000 नया ँमाममलाहरू थिए िसमध्ये 70 घािक स्ललयोमस थिए र 200 माध्यममक 
मस्तिष्कका ट्युमरहरू थिए। यद्यवि, प्रािममक मस्तिष्क ट्युमरहरू हङकङका 0-19 िर्ष उमेरका 
माननसहरूमा अत्यन्िै साधारण हुन।् 2006 का बालबामलका ििा ककशोरहरू (0-19 िर्ष) मा 
देखखएका नया ँक्यान्सरका सबै माममलाहरू मध्ये प्रािममक मस्तिष्कको ट्युमर िुरूर्हरूमा िाँचौं 
र महहलाहरूमा चौँिो दिाषमा िछष। 

मस्तिष्कको ट्युमर ननको िानष नसककने खालको हँुदैन। नयाँ उिचारहरू विकमसि हुन िारी 
रहेकाले मस्तिष्कको ट्युमर प्रारम्भमै ित्िा लगाइ उिचार गररन्छ भने, ननको हुन ेसम्भािना 
उच्च हुन्छ। 
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1. मस्तिष्कको ट्युमर भनेको के हो? 

सेररब्रम, सेररबेलम र मस्तिष्क नली गरेर मस्तिष्कमा िीन िटा मुख्य भागहरू हुन्छन।् सेररब्रम 
भनेको मानि शरीरको कमान्डर हो। यो दईु अधषगोलाहरूमा विभास्िि हुन्छ। प्रत्येक 
अधषगोलाहरूमा फ्रन्टल लब, िरेइटल, टेम्िोरल लब र ओककविटल लब गरी चार िटा लबहरू 
हुन्छन,् िसले शरीरका विमशष्ट प्रकायषहरूलाई ननयन्रण गछषन।्  

मस्तिष्कको ट्युमर भनेको मस्तिष्कमभर रहेका कोर्हरू असामान्य रूिमा िवृि हुन ुहो। यो घािक 
िा सामान्य दबुै हुनसक्छ। घािक ट्युमरहरू भनेका क्यान्सर हुन।् सामान्य ट्युमरहरू िुलनात्मक 
रूिमा वितिारै िवृि हुन्छन।् निनीहरू शरीरका अन्य भागहरूमा फैमलँदैनन।् घािक ट्युमरहरू 
िुलनात्मक रूिमा िीव्र रूिमा िवृि हुन ेखालका हुन्छन ्र िररिरर रहेका िन्िुहरूमा फैमलन 
िा दबाि हदन सक्छन,् िसले मस्तिष्कको प्रकायषलाई प्रभाि िाछष र यो खिरनाक हुनसक्छ। 

  
2. मस्तिष्कको ट्युमरका वर्गहरू के-के हुन?् 

मस्तिष्क ट्युमरहरू प्रािममक िा माध्यममक खालका हुनसक्छन।् 

प्राथममक मस्तिष्क ट्युमरहरू 

प्रािममक मस्तिष्क ट्युमरहरू मस्तिष्कमा उत्िन्न हुन्छन।् निनीहरू असामान्य हुन्छन ्र 
मस्तिष्कमा कोर्हरू अननयस्न्रि रूिमा िवृि हुन्छन।् निनीहरू सामान्य िा घािक हुनसक्छन।् 
मस्तिष्क ट्युमरहरूलाई साधारणिया निनीहरूले समािेश रहेका मस्तिष्कका कोिहरूका आधामा 
नाम हदइन्छ। अत्यन्िै साधारण प्रकारको प्रािममक मस्तिष्क ट्युमर भनेको स्ललयोमा हो। 
उदाहरणका लाथग, एतरोसाइटोमा भनेको िारा-आकारका कोर्हरूबाट उत्िन्न हुने ट्युमर हो। 

माध्यममक मस्तिष्क ट्युमरहरू 

माध्यममक मस्तिष्क ट्युमरहरू भनेका शरीरका अन्य भागका क्यान्सरहरूबाट  मस्तिष्कमा 
फैमलने ट्युमरहरू हुन।्  यी केही क्यान्सरहरू मस्तिष्कको नस्िके हुन्छन।् नासोफेररङ्थगयल 
क्यान्सर विमशष्ट उदाहरण हो।  

अन्य माध्यममक मस्तिष्क ट्युमरहरू प्रािममक ट्युमरहरूका क्यान्सरयुक्ि कोर्हरूबाट ननभाषण 
हुन्छन ्िुन मस्तिष्कका रक्ि प्रिाहसँगै घुम्छन ्ििा मस्तिष्कमा तिाविि हुन्छन।्  
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उदाहरणका लाथग, फोक्सो िा तिनमा मौमलकरूिमा सुरुभएका ट्युमरहरूबाट। यी माध्यममक 
ट्युमरहरू प्रािममक ट्युमरहरूको उिचार गररसकेको लामो समयिछी ित्िा लालन सक्छन।्  
बबरामीहरू मध्ये 15% मा क्यान्सर िा ट्युमरको कुनै इनिहास छैन। 
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3. मस्तिष्क ट्युमरको रोकथाम कसरी र्ने? 

मस्तिष्क ट्युमरहरू के कारणले हुन्छन ्भन्ने कुरामा थचककत्सकहरू ननस्चचि छैनन।् केही 
माममलाहरूले उक्ि क्यान्सरहरू िंशाणुगि रूिमा िा रासायननक िदािषहरूले गदाष लालन सक्छन ्
भन्ने कुरा सूथचि गछषन।्  त्यसकारण, यसको रोकिाम गने कुनै िनन ज्ञाि िररका छैन। यसको 
कारक ित्त्ि मोबाइल फोनहरूको रेडडएसन हुनसक्छ भनी केही िैज्ञाननकहरूले बिाउँछन।्  
ििावि, यो प्रमाखणि गनषका लाथग अझसम्म कुनै प्रमाण छैन। 

 
4. मस्तिष्कको ट्युमरका जोखिमका कारक ित्वहरू के-के हुन?् 

मस्तिष्कका ट्युमरहरूको कारण अझसम्म अज्ञाि छ। यद्यवि, केही कारक ित्त्िहरू छन ्िसले 
मस्तिष्कको ट्युमर विकमसि हुने िोखखमलाई िवृि गनष सक्छन।् निनीहरूमा ननम्न कुराहरू 
समािेश हुन्छन:् 

 उमेर: मस्तिष्कको ट्युमर कुनै िनन उमेरका माननसहरूलाई हुनसक्छ िर निनीहरू 40 
िर्ष भन्दा माथिका उमेर समूहहरूमा धेरै हुन्छन।् ननस्चचि प्रकारका मस्तिष्क ट्युमरहरू, 
ितिै मेडुलोब्लातटोमस, लगभग विशरे्गरी बालबामलकाहरूमा देखािछषन।्  

 मलङ्ग: मस्तिष्कका ट्युमरहरू िुरूर् र महहलाहरू दबुैमा अझ साधारण हुन्छन।्  
 िाररिाररक इनिहास: िररिारको सदतयमा स्ललयोमस भएका व्यस्क्िहरूलाई यो रोग लालन े

सम्झािना धेरै हुन्छ।  
 कायषमा रेडडयसन िा ननस्चचि रासायननक िदािषहरू, ितिै फमाषल्डहेाइड, मभन्यल 

क्लोराइड र एकिलोननराइलको सम्िकष मा आउने।  

 
5. मस्तिष्कको ट्युमरहरूका लक्षणहरू के-के हुन?् 

मस्तिष्क ट्युमरका लक्षणहरू ट्युमर रहेको तिान, त्यसको प्रकार र साइिमा आधाररि रहन्छन।् 
केही माननसहरूलाई बबल्कुलै कुन ैिनन लक्षणहरू नदेखखन सक्छन ्र निनका ट्युमरहरू शारीररक 
िरीक्षणमा संयोगले ित्िा लालछन।्  ननम्न लगायिका लक्षणहरू देखखने िोकोहीले सम्भि 
भएसम्म नछटो डाक्टरलाई भेट्नुिछष। 

 मुछाष िने  
 टाउको दखु्ने  
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 िाकिाकी लालन ेिा िान्िा हुने  
 िाखरुा िा खटु्टाहरूका संिेदना िमश: हराउन ेिा नचल्ने, संिेदनशून्यिा हुन,े आंमशक 

िक्षघाि हुने, सन्िुलन हुन िा हहँड्न समतयाहरू हुने।   
 दोधारमा िने, व्यस्क्ित्िमा िररििषन हुने िा तमनृि गुम्न े 
 कना बज्न,े ररगंटा लालन े 
 अनुहारका मांसिेशीहरूमा संिेदनशून्यिा हुन ेिा झमझमाउने  
 ननल्नमा कहिनाइ हुने  
 दृस्ष्ट कमिोर हुन ेिा ितिु दईुिटा देख्ने  
 इन्डोिाइनल असन्िुलन हुने  
 िाचनमा समतया हुन,े भार्ा बोध ििा अमभव्यस्क्ि दबुैमा कहिनाइहरू हुने  
 मूरिलैी ििा आन्राका समतयाहरू 
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6. मस्तिष्क ट्युमरहरूलाई कसरी पत्िा लर्ाइन्छ र ननदान र्ररन्छ? 

थचककत्सकहरूले मस्तिष्क ट्युमरहरू ननदान गनषका लाथग केही िाँच ििा प्रकियाहरू सम्िादन 
गनष सक्छन,् ितिै स्क्लननकल िाँच, CT तक्यान, MRI, PET, रक्िनली इमेस्िङ, तिेक्रम 
तक्यान िा बायोप्सी। ननम्नमलखखि कुराहरू केही साधारण िाँच ििा प्रकियाहरू हुन:् 

CT त्यान (कम्प्युटराइज्ड टोमोग्राफी त्यान)  

यसले मस्तिष्कको िीन आयाममक ितिीर बनाएर ट्युमरको स्तिनि ििा अितिाको बारेमा 
बिाउनको लाथग एक्स-रेको प्रयोग गछष। यसलाई अझ तिष्ट रूिमा देख्न मद्दि गनषका लाथग 
नसामा सुईद्िारा रङ ििाइन सक्छ। 

MRI त्यान (म्पयाग्नेटटक रेजोनान्स इमेस्जङ त्यान) 

यसले मस्तिष्कका छविहरू ननमाषण गनषका लाथग चमु्बक र रेडडयो िरङ्गहरूको प्रयोग गछष। 
90% शुििा दरमा, यसले शल्यकियात्मक उिचार र रेडडयोिेरािीलाई मागषदशषन गनष मद्दि गछष। 
एतरोसाइटोमा र िोतटेररयर काननषयल फोसा ट्युमरहरू, विशरे् गरी मस्तिष्क तटेम ट्युमरको 
ननदान गनुष अत्यन्ि ैप्रभािकारी हुन्छ। 

PET त्यान (पोस्जट्रन इममसन टोमोग्राफी त्यान) 

यो क्यान्सरयुक्ि कोर्हरूलाई ननस्चचि रूिमा ित्िा लगाउन सक्न ेइमेस्िङ िाँचको प्रकार हो। 
यसमा नसामा एक सानो माराको रेडडयोएस्क्टभ िदािष (रेसर) घुसाइन्छ। रोग ित्िा लगाउनको 
लाथग रेसर शरीरभरर घुम्दछ। माध्यममक ट्युमर भएका माननसहरूका लाथग प्रािममक 
ट्युमरहरूको तिान ित्िा लगाउनु उत्कृष्ट हुन्छ। 

 
7. मस्तिष्क ट्युमरका उपचारहरू के-के हुन?् 

 यसका उिचारहरूमा शल्यकिया, रेडडएसन िेरािी ििा केमोिेरािी िदषछन।् थचककत्सकहरूले 
व्यस्क्िको अितिालाई िन्दरुूति बनाउनको लाथग उिचारलाई अनुकूल बनाउनुहुनेछ। बबरामीको 
अितिा गस्म्भर छैन, ननको हुने सम्भािना उच्च छ र शल्यकियाको िोखखम न्यून छ भने 
थचककत्सकले शल्यकियात्मक ननराकरण िूरा गनषका लाथग कायष गनुषहुनेछ। केही बबरामीहरूले 
शल्यकियािनछको अिथधमा रोगलाई िुन: दोहोररनबाट रोक्न िूरक और्थधहरू िा रेडडयोिेरािी 
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प्राप्ि गनुषिछष। 

उिचारका विकल्िहरूमा ननम्न कुरा समािेश हुन्छन:् 

शल्यक्रिया 

शल्यकिया भनेको ट्युमरहरूको उिचारको प्रािममक तिरूि हो। थचककत्सकले बबरामीको खप्िर 
खोल्नुहुनेछ र सम्भि हँुदासम्म धेरै ट्युमर ननकाल्नुहुन्छ। केही अितिाहरूमा, ट्युमरहरू 
मस्तिष्कका सम्बेदनशील क्षेरहरूको नस्िकै अिस्तिि हुन्छन ्िसले शल्यकियालाई िोखखमिूणष 
बनाउँछ। यी अितिाहरूमा थचककत्सकले सुरक्षक्षि हँुदासम्म धेरै ट्युमर हटाउने प्रयास गनष 
सक्नुहुन्छ। बाँकी रहेका भागहरूलाई रेडडएसन िेरािी िा केमोिेरािीद्िारा हटाइनेछ। 

न्यूनिम रूिमा आिामक सिषरी प्रविथधहरू बढ्दो रूिमा िररशोधन भइरहेकाले, ट्युमरहरू 
ननराकरणको क्षेर वितििृ भए िािनन सिषनहरू ट्युमरलाई अझ प्रभािकारी ििा सुरक्षक्षि रूिमा 
हटाउन सक्षम छन।्  यसले तिति हुने ििा िाचिष प्रभािहरूलाई कम गने सम्भािनालाई िनन 
िवृि गछष। 

रेडडयसन थेरापी 

रेडडयसन िेरािीले ट्युमरका कोर्हरूलाई मानष ििा तिति कोर्हरूमा हुने क्षनिलाई कम गनष 
उच्च शस्क्िका ककरणहरू प्रयोग गछष। हालैका िर्षमा, थचककत्सकहरूले अझ उन्नि रेडडयसन 
िेरािीहरू प्रयोग गरका छन,् ितिै इन्टेस्न्सटी मोडुलेटेड रेडडयसन िेरािी (IMRT), इमेि गाइडडे 
रेडडयसन िेरािी (IGRT) र भोल्युमेहरक मोडुलेटेड आकष  िेरािी (VMAT)। निनीहरूले ट्युमर 
कोर्हरू मानष र सामान्य िन्िुहरूलाई त्यस ैछोड्नको लाथग रेडडएसनको मारालाई बढाउँछन।्   

रेडडएसन िेरािीले प्राय: शल्यकियाको अनुसरण गछष। केही अितिाहरूमा, यसलाई 
केमोिेरािीसँगसँगै प्रयोग गररन्छ। रेडडएसन िेरािीका िात्कामलक िोखखमहरू शल्यकियाका 
भन्दा न्यून हुन्छन।् अझै िनन, हाइड्रोसेफालस हुने, किाल झने, टाउको दखु्ने, िाकिाकी लालने, 
िान्िा हुने र छाला रािो हुनसक्ने र घाउ हुने ितिा िहटलिाहरू छन।् 

केमोथेरापी 

केमोिेरािीले क्यान्सरका कोर्हरू मानषका लाथग और्थधहरूको प्रयोग गछष। साधारण 
और्थधहरूमा टेमोिोल्माइड िा कामुषतटाइन, BCNU िदषछन।् केमोिेरािी और्थधहरू खान िा 
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नसाबाट प्रिेश गराउन सककन्छ िसकारण निनीहरू रक्िप्रिाहमा िान्छन ्र क्यान्सरका कोर्हरू 
नष्ट गनषका लाथग शरीरभरर घुम्छन।् यद्यवि, निनीहरूले तितिकर कोर्हरूलाई िनन हानन 
िुर् याउन सक्छन ्र िान्िा हुने, ररगंटा लालने, किाल झने, िकाइ लालने र संिमण हुने ितिा 
िाचिष प्रभािहरू देखखन सक्छन।् 

शल्यकियाको अिथधमा अको प्रकारको केमोिेरािी िनन प्रयोग गनष सककन्छ। सिषनहरूले ट्युमर 
हटाउँछन ्र ट्युमर हटाइसकेिनछको खाली िाउँहरूमा विमभन्न िेफरहरू राख्छन।् निनीहरूले 
केमोिेरािीको और्थधलाई मसध ैमस्तिष्कमा ििाउँछन ्िसले क्यान्सरका कोर्हरूलाई माछष। 
यसले और्थधहरूलाई अन्य क्षेरहरूमा फैमलने ििा तितिकर कोर्हरूमा क्षनि िुलने 
सम्भािनालाई कम गछष। 

टारे्टेड ड्रर् थेरापी 

यो िुलनात्मक रूिमा नयाँ िेरािी हो। टागेटेड ड्रक उिचारहरू क्यान्सर कोर्हरू अन्िगषि देखखन े
विशरे् असामान्यिाहरूमा केस्न्रि हुन्छन।् रक्ि नलीहरूको ननमाषणलाई रोक्न, ट्युमरमा हुन े
रगिको आिूनि षलाई बन्द गनष र क्यान्सर कोर्हरूलाई मानष और्थधहरूलाई नसाबाट प्रिेश 
गराइन्छ।  धेरै िसो टागेटेड ड्रग िेरािीहरू अत्यन्िै नयाँ छन ्र अझै िनन थचककत्सकीय 
िरीक्षणहरूमा निनीहरूको अध्ययन िारी छ।  
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8. मस्तिष्क ट्युमरका जटटलिाहरू के के हुन?् 

मस्तिष्क महत्त्ििूणष अङ्ग हो। मस्तिष्क ट्युमरका िहटलिाहरूले हाननकारक प्रभािहरू ििा 
तिायी खराबीहरू ननम्त्याउँन सक्छन ्िसबाट शारीररक अशक्ििा हुने, अचिे हुने िा बबरामीको 
मतृ्यु हुन ेिनन हुनसक्छ। 

ध्यान हदनुिने केही िहटलिाहरू यहा ँछन:् 

 संज्ञानात्मक ििा िाककष क क्षमिाहरू कमिोर हुने, तमनृि गुम्ने  
 तनायुहरू खराब हुने हुनाले देख्न, सुन्न, गन्ध सुँघन् िा बोल्नमा समतयाहरू हुन े 
 अचिे हुने  
 तरोक हुने, िाखरुा र खटु्टाहरू कमिोर हुन,े शरीरको िल्लो भागमा िक्षघाि हुने  
 हामोनमा असन्िुलन हुन,े सेरेब्रोतिाइनलको िरल िदािष बाहहर आउन े 
 मुछाष िने  
 मेननन्िाइहटस  
 संिमण  
 मूरिलैी ििा आन्राका समतयाहरू  
 ननमोननया  
 व्यस्क्ित्िमा िररििषनहरू हुने 

 
9. मस्तिष्कको ट्युमरहरू भएका बिरामीहरूले आफ्नो ख्याल कसरी राख्न स्छन?् 

बबरामीहरूले असन्िुलन, उिचारका विकल्िहरू ििा शल्यकियािनछ ध्यान हदनुिने कुराहरूका 
बारेमा अझ िान्नुिछष , िसकारण उहाँहरूमा रोगको सामना गनष ियाषप्ि आत्मविचिास आउनेछ 
र अत्यन्िै भयमभि हुनुहुनेछैनन।् उहाँहरूले आफ्नो अितिाका बारेमा िररिारका सदतयहरूलाई 
खलुति रूिमा बिाउनुिछष । उहाँहरूसँग उिचार ििा सबै प्रकारका व्यितिाहरूको बारेमा छलफल 
गनुषहोस।् िररिारका सदतयहरूबाट भािनात्मक सहयोग प्रयाप्ि गनुष अत्यन्ि ैउियोगी हुन्छ। 

अतििालबाट घर गररसकेिनछ, उहाँहरूले थचककत्सकलाई ननयममि रूिमा भेट्नुिछष।  
थचककत्सकलाई उहाँको नस्िकैबाट िाँच गने, उहाँका िहटलिाहरूलाई समाधान गने, बबरामी 
दोहोररन्छ िा दोहोररन्न ित्िा लगाउने ििा यिोथचि उिचारहरू प्रयोग गने अनुमनि हदनुहोस।्   

ट्युमर र िेरािीहरूले मस्तिष्क ििा न्यूरोलोस्िकल प्रकायषहरूमा, अिाषि श्रिण शस्क्ि, दृस्ष्ट 
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िा मोटर सीिहरू कमिोर हुने ितिा खराबी ननम्त्याउन सक्छन।् िसकारण, बबरामीहरूले 
शारीररक िेरािी, िाचन िेरािी िा िेशागि िेरािी आहद प्राप्ि गनुषिने हुनसक्छ। िुनतिाषिना 
प्रमशक्षणका श्रङृ्खलाहरूभरर, खराब भएका प्रकायषहरूको ननस्चचि हदसम्म उिचार सम्भि हुन्छ।  

तियं-तयाहार बारे केही सुझािहरू ननम्न छन:् 

 सन्िुमलि आहार खाने न्यून उत्िेिक खानाहरू खाने  
 धमु्रिान र महदरा सेिन नगने  
 ननयममि व्यायाम गने  
 आराम गनष ििा िनािलाई कम गनष मसक्ने उदाहरण, संगीि सुन्ने  
 खशुी ििा आशािादी रहने 
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