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कोरोनर� मुटुको रोग 
हङकङमा क्यान्सरप�छको मतृ्युको कारणको रूपमा मुटु रोग र सेरेब्रोभास्कुलर रोग दोस्रो 
दजार्मा पछर्। कोरोनर� मुटुको रोग प्रमुख मुटु रोग हो। स्वास्थ्य �वभागको तथ्याङ्क अनुसार, 

2015 मा मुटु रोगद्वारा भएका सबै मतृ्युहरू मध्ये 66.6% मतृ्युहरू कोरोनर� मुटुको रोगद्वारा 
भएको �थयो।  

 हालैका वषर्हरूमा युवा उमेरमा नै कोरोनर� मुटु रोगका प्रारिम्भक ल�णहरू दे�खएका छन।् 
कुनै व्यिक्तलाई आफ्नो 40 वषर्को उमेरमा यो रोग �वक�सत हुनु असामान्य होइन। 
�बरामीहरूलाई प�हलो हृदय घातमा कुनै ल�णहरू देखा पद�नन।् त्यसैकारण यो रोग �वक�सत 

हुने सम्भावनालाई सिजलै नजरअन्दाज ग�रन्छ। 

 
1. कोरोनर� मुटुको रोग भनेको के हो?  

कोरोनर� रक्तनल�हरू रक्त नल�हरूको एक प्रणाल� हो जसले मुटुलाई ग�तमा राख्नको ला�ग 

मुटु मांसपेशीहरूमा अिक्सजन र पोषणहरू आपू�तर् गदर्छ। यसलाई रक्त नल�हरूको प्रणाल� 
भन्नुको कारण धमनीहरूको प्रणाल� कोरोना आकारमा भएको हुनाले हो। 

य�द, कुनै कारणले गदार्, कोरोनर� रक्तनल�हरू साँगुरो वा बन्द भए भने, मुटुमा रगतको प्रवाह 

बन्द हुनेछ, जसले गदार् रक्त मांसपेशीहरूमा अिक्सजनको आपू�तर् कम गराउँछ वा रो�कन्छ।  

�बरामीलाई छाती दखु्न ेर गम्भीर अवस्थामा हृदय घात हुन ेगदर्छ। 

 
2. कोरोनर� मुटु रोगका जो�खमका कारक तत्वहरू के-के हुन?्  

कोरोनर� मुटुको रोगका धेरै जो�खमका कारकहरू प�हचान ग�रएका छन।्  �तनीहरूलाई 3 

प्रकारका वग�करण गनर् स�कन्छ। 

• जीवनशैल�  

- अस्वस्थकर आहार (स्वस्थकर आहारमा कम नुन, कम �चनी, कम फ्याट र उच्च 

फाइबर, हरेक �दन कूल आहारको पाँच भागा तरकार� र फलफूल खाइएको हुनुपछर् ) 
- व्यायामको कमी  
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- अ�धक तौल र मोटोपना 
- धमु्रपान गन� 
- तनाव 

• द�घर्काल�न रोगहरू 

-उच्च रक्तचाप 

-मधमुेह 

-हाइपर�ल�पडाइ�मया 

• पयार्वरणीय 

-वाय ुप्रदषूण 

-ध्वनी प्रदषूण 

 
3. कोरोनर� मुटुको रोगलाई कसर� रोक्न?े  

द�घर्काल�न रोगहरूको प्रारिम्भक उपचारको ला�ग स्वस्थकर जीवन शैल� र �नय�मत स्वास्थ्य 

पर��ण महत्त्वपूणर् हुन्छ। 

  स्वस्थकर जीवनशैल�को: 

 स्वस्थकर आहार 

 कम नुन खाने: अ�धक मात्रामा नुन खाएमा रक्तचाप बढ्नेछ। प्रशोधन र संर��त 

ग�रएको खाद्य वस्तुहरू र ससहरू जस्ता नुनको मात्रा धेरै भएका खानाहरू खानुहँुदैन।  

प्र�त �दन 2 ग्रामभन्दा बढ� सो�डयम (एक �चयाचम्मच नुन) नखानुहोस।् 

न्यून �चनी: �चनीको मात्रा धेरै भएको खाना र पेय पदाथर्हरू खानुहँुदैन। स्वस्थकर 

शर�रको तौल भएको व्यिक्तले �चनीबाट कूल शिक्तको 10% भन्दा कम अथार्त 50 

ग्राम (अथार्त ्12 लेभल �चयाचम्मच ज�त हुन्छ) बराबर भन्दा कम उपभोग गनुर्होस।् 
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न्यून फ्याट: फ्याटबाट कूल शिक्त मध्ये 30% भन्दा कम उपभोग गनुर्पछर्।  

अनस्याचरेुटेड फ्याट (माछा, अभोकाडो, नट, सन फ्लावर, कानोला र ओ�लभ ओइलमा 
पाइने) भन्दा स्याचरेुटेड (बोसोयुक्त मासु, �धउ, पाम र न�रवलको तेल, �क्रम र �चजमा 
पाइने) फ्याट प्राथ�मकतामा हुन्छन।्  औद्यो�गक ट्रान्स फ्याट (प्रशोधन ग�रएका 
खानेकुरा, फास्ट फूड, स्न्याक फुड, फ्राइ फुड, कु�कज र माजार्राइनहरूमा पाइन)े हरू 

खानुहँुदैन। 

उच्च फाइबर: हरेक�दन कूल खानाको पाँच भाग तरकार� वा फलफूलहरू खानुहोस।्   

 हप्तामा पाँच �दन कम्तीमा 30 �मनेटको मध्यम तीव्रताको व्यायाम वा हरेक हप्ता 150 

�मनेटको मध्यम तीव्रताको व्यायाम गनुर्होस ्

 धमू्रपान नगनुर्होस ्

 आराम गनुर्होस ्र अ�धक-तनावमा हुनबाट बच्नुहोस।्। तनाव र भार कम गनर्को ला�ग 

स्वास्थ्य �क्रयाकलापहरूमा संलग्न हुनुहोस।् 

 

  स्वास्थ्य समस्याहरूको पूवर् �नदानको ला�ग �नय�मत जाँचहरू: 

 रक्त चाप जाँच गनुर्होस ्

 �ल�पडहरूका ला�ग रगत �लनुहोस ्

 सुगरका ला�ग रगत �लनुहोस ्

 
4. कोरोनर� मुटुको रोगमा कोरोनर� धमनीहरूमा के-के हुन्छ?  

कोरोनर� मुटुको रोगमा, कोरोनर� धमनीहरू साँघुरा हुन्छन ्वा अथेरोस्केलेरो�ससको 
प्र�क्रयाद्वारा �न�मर्त प्लाकले ब्लक हुन प�न सक्नेछन।्   
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5. कोरोनर� मुटु रोगका ल�णहरू के-के हुन?्  

एथेरोस्क्लेरो�ससलाई �वक�सत हुनमा लामो समय लाग्दछ। प�हलो पटक हृदय घात हुनुअ�घ 

कुनै ल�ण नदे�खन प�न सक्छन।्  �बरामीहरूमा �नम्न�ल�खत ल�णहरू हुन सक्छन:् 

 छाती दखु्न:े �बरामीहरूमा प्राय: भार� व्यायामप�छ वा भावनात्मक तनावमा पदार् छाती 
दखु्ने गदर्छ। उनीहरूले आफ्नो छातीमा ठूलो ढुङ्गाले च्यापेर छातीमा किस्सएको जस्तो 
अनुभव गदर्छन।् यो दखुाइ पाखरुा, काँध, घाँट� र तल्लो बङ्गारोसम्म फै�लन सक्छ र 

�बरामीले केह� �मनेट �वश्राम �लए प�छ कम हुन सक्छ। 

 श्वासको कमी: शार��रक श्रम गदार् �बरामीहरूमा श्वासको कमी हुने र थकाइ लाग्ने 
हुनसक्छ। 

 हृदय घात भएका �बरामीहरूलाई अत्य�धक छाती दखु्ने हुनसक्छ र आराम गरेप�छ प�न 

द�ुखरहन सक्छ।  

• अन्य ल�णहरूमा काम्ने, टाउको हलुका हुन ेर प�सना आउने हुनसक्छ। 

 
6. कोरोनर� मुटुको रोगको ला�ग कसर� अनुसन्धान र �नदान गन�?  

• �बरामीहरूको �च�कत्सा इ�तहास �लने 
• रक्तचापको जाँच स�हत शार��रक पर��ण 
• सुगर र �ल�पड स�हत रगत पर��ण 
• इलेक्ट्रोका�ड र्योग्राम (ECG) 
•  व्यायाम ECG  

  इकोका�ड र्योग्राम (मुटुको अल्ट्रासाउण्ड) 

  कम्प्युटराइज्ड टोमोग्राफ� कोरोनर� एिन्जयोग्राम  

• मुटुको म्याग्ने�टक �रजोनान्स इमेिजङ 

• कोरोनर� एिन्जयोग्राम 
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7. कोरोनर� मुटु रोगका ज�टलताहरू के-के हुन?्  

  हृदयाघात: रक्त सञ्चारमा पूणर् रूपमा वा लगभग पूणर् रूपमा अवरोध हँुदा हृदयाघात 

हुन्छ। रक्तनल�लाई तुरुन्त खलुा ग�रएन भने मुटुका मांशपेशी गम्भीर रूपमा वा स्थायी रूपमा 
खराब हुनसक्छन।् 

 हाटर्फेल 

 ए�रथ�मया (मुटुको असामान्य चाल) 

 
8. कोरोनर� मुटुको रोग उपचारहरू के-के हुन?्  

स्वस्थकर जीवन शैल� र �न�दर्ष्ट द�घर्काल�न रोग जस्तै उच्च रक्तचाप, मधमुेह र 

हाइपर�ल�पडाइ�मयाको उपचार बाहेक कोरोनर� मुटुको रोगका �वशषे उपचारमा औष�धहरू, 

क्याथेटर हस्त�ेप र का�ड र्याक शल्य�क्रया समावेश हुनसक्छन।् 

  

औष�ध:  

  

 एिस्प�रन र अन्य एिन्ट-प्ला�टलेट औष�धहरू 

 बेटा अवरोधकहरू 

 भ्यासोडाइलेटसर् 

 एिन्जयोटेिन्सन-कन्भ�टर्ङ इन्जाइम इिन्ह�बटसर् (ACEI) 

 क्यािल्सयम च्यानल अवरोधकहरू 

 �ल�पड कम गन� औष�धहरू 
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क्याथेटर इन्टरभेन्सन: 

 परक्युटा�नयस कोरोनर� इन्टरभेन्सन (सामान्यतया “बेलून एिन्जयोप्लास्ट�” भनी 
�च�नने) क्याथेटराइजेसन र कोरोनर� एिन्जयोग्रामको बेला धेरै नै साँगुरो वा अवरोधहरू 

फेला परेमा, रक्त नल�लाई खलुाउनका ला�ग डाक्टरले एक �वशषे बेलून प्रयोग गद� बेलुन 

एिन्जयोप्लास्ट� सञ्चालन गन�छ र रक्त नल�मा समतल मागर् कायम राख्नको ला�ग 

उपयुक्त स्टेन्ट रा�खनेछ।  यस प्र�क्रयाका ज�टलताहरूमा रक्त बग्ने, हृदयाघात, स्ट्रोक र 

मतृ्यु हुने, इत्या�द पदर्छन।् 

  

मुटुको शल्य�क्रया 

 कोरोनर� रक्तनल�हरूको बाइपास शल्य�क्रया (सामान्यतया “�ब्रिजङ शल्य�क्रया” भनी 
�च�नने) यो मुख्य ओपन-हाटर् शल्य�क्रया हो। मुख्य धमनीदे�ख ��त भएको मुटुको 
मांसपेशीसम्म अवरोध भएको �ेत्र व�रप�र रक्त सञ्चार हुन �दनको ला�ग तपा�को 
शर�रको अक� अशंबाट नल� प्रयोग गद� डाक्टरले एक बाइपास �सजर्ना गदर्छ। शल्य�क्रयाले 

गम्भीर ज�टलताहरू �नम्त्याउन सक्छ र डाक्टरसँग �वस्ततृ सल्लाह आवश्यक पदर्छ।  
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