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लुके�मया 
लुके�मया भनेको बोन म्यारो र रक्त कोषहरूको क्यान्सर हो। प्रत्येक वषर् लगभग 500 नयाँ 
मा�मलाहरू �नदान भए सँगै हङकङमा शीषर् 10 घातक क्यान्सरहरू मध्येको एक यो हो। अन्य 

अ�धकतम क्यान्सरहरूको �वपर�त, लुके�मया वयस्क र बालबा�लकाहरू दबुैमा देखा पछर् , 
यद्य�प वयस्कहरूमा यो हुनु सामान्य हो। 

लुके�मया सम्भा�वत रूपमा उपचार गनर् स�कने हुन्छ। सबै म्या�लग्नेिन्सजहरू मध्ये यसको 
�नको हुने दर उच्च छ। लुके�मयाका धेरै सह-प्रकारहरू छन ्र उपचार �भनन्-�भन्न हुन्छ। 
लुके�मयाको सामना ग�ररहेका �बरामी र आफन्तहरूलाई आफ्ना रोग र त्यसका 
उपचारहरूका बारेमा थप कुराहरू जान्न प्रोत्सा�हत ग�रन्छ, जसले �च�कत्सा स्याहारमा 
सु�चधा पुरय्ाउनेछ। 

 
1. लुके�मया भनेको के हो? 

रगतमा राता रक्त कोषहरु, प्लेट्लेट्स तथा सेता रक्त कोषहरू गर� जम्मा तीन प्रकारका 
रक्त कोषहरू फै�लएर रहेका हुन्छन।् �तनीहरू सबै बोन म्यारोमा स्टेम कोषद्वारा उत्पा�दत 

भएका हुन।् सामान्यतया, बोन म्यारो स्टेम कोषहरू प�रपक्व रक्त कोषहरूमा असङ्खय 

रूपमा बढ्नेछन।् रक्त कोषहरू प�रपक्व भइसकेप�छ, �तनीहरूले बोन म्यारो छाड्नेछन ्र 

�तनीहरू बाह्य रगतमा फै�लनेछन।् लुके�मयामा, सेतो रक्त कोष �गन्तीको उचाईलाई 

नेततृ्व गद� बोन म्यारो तथा बाह्य रगत दबुैमा सेता रक्त कोषहरूको असामान्य व�ृद्ध वा 
सञ्चय हुन्छ।  

लुके�मयाका प्रकारहरू धेरै छन ्र यसका �व�भन्न प्रकारहरू अनुसार उपचार प�न 

�भन्न�भन्न रहेका छन।् �च�कत्सक�य प्रस्तुतीकरणको अनुसार, लुके�मयालाई व्यापक 

रूपमा घातक र द�घर्काल�नको रूपमा वग�करण गनर् स�कन्छ। �तनीहरूलाई कोषका 
प्रकारहरू अनुसार थप व�गर्करण गनर् स�कन्छ: 

•एक्युट माइलोब्लािस्टक लुके�मया (AML): अप�रपक्व माइलोइड रक्त कोषहरूको 
क्यान्सर। यो वयस्कहरूमा देखा पन� सामान्य प्रकारको लुके�मया हो। यी क्यान्सरका 
कोषहरूको व�ृद्ध दर �वशषेगर� �तव्र छ र यसले सामान्य रक्त कोषहरूको उत्पादनलाई असर 
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पाछर्। �बरामीहरूलाई प्रस्तुतीकरणमा प्राय: रक्त कोषको संख्या कम भएको ल�ण दे�खन्छ 

(उदाहरण, एने�मया, कम सेतो रक्त कोषको संख्याको कारणले संक्रमण, कम प्ला�टलेटको 
संख्याको कारणले असामान्य रगत बग्ने)।  

•एक्युट लाइम्फोब्लािस्टक लुके�मया (ALL): अप�रपक्व लाइम्फाइड कोषको क्यान्सर। यो 
प्राय बालबा�लकाहरूमा देखा पछर्  र यो बालबा�लकाहरूलाई हुन ेएकदमै सामान्य प्रकारको 
लुके�मया हो। प्रस्तुतीकरण AML सँग समान हुन्छ। 

क्रो�नक माइलाइड लुके�मया (CML): �फलाडिेल्फया क्रोमोजोमको उपिस्थ�तसँग सम्बिन्धत 

प�रपक्क माइलाइड कोषहरूको क्यान्सर। यो धेरैजसो वयस्कहरूमा देखा पछर्। क्यान्सरका 
कोषहरू तुलनात्मक रूपमा सुस्त दरमा व�ृद्ध हुन्छन,् प्रारिम्भक रोग कुनै ल�णहरूसँग 

सम्बिन्धत नहुन सक्छ। प�छको चरणमा, स्प्ले�नक इन्लाजर्मेन्टले पेटको दखुाइ बढाउन 

सक्छ। सामान्य रक्त कोषहरूको उत्पादनमा प�न असर पनर् सक्छ, मा�थ सूचीबद्ध ग�रएका 
ल�णहरूको रूपमा प्रस्तुत गन�।  

•क्रो�नक लाइम्फोकाइ�टक लुके�मया (CLL): जुन प�रपक्व लाइम्फाइड कोषहरूको क्यान्सर 

हो। यो प्राय वदृ्ध मा�नसहरूमा देखा पछर्  (60 वषर्भन्दा मा�थका) यो �बरलै बालबा�लकाहरूमा 
देखा पछर्। यी क्यान्सरका कोषहरूलाई न्यून व�ृद्ध दरका रूपमा प�न �चन्ने ग�रन्छ। 
प्रारिम्भक रोग प्राय: ए�सम्प्टोमे�टक हुनेछ।  

 
2. लुके�मयाका कारण र  यसका जो�खम तत्त्वहरू के-के हुन?् 

लुके�मयाको वास्त�वक कारण अ�हले सम्म कसैलाई थाहा छैन। लुके�मयाको सुरुवात 

म्यारोमा एउटा असामान्य कोषसँगै हुन्छ भन्ने मा�नन्छ जसमा �निश्चत जी�वत 

वंशाणुहरूले असङ्ख्य रूपमा व�ृद्ध भएको, बढेको र मरेको कोष कसर� बद�लएको छ भनी 
�नयन्त्रण गछर्। अ�हलेसम्म, कोष �कन असामान्य हुन्छ भन्ने कारण व्यापक रूपमा अ�ात 

रहेको छ। वास्तवमा, अ�धकतम �बरामीहरूसँग प�हचान भएको कुनै न कुनै �वशषे कारण 

रहेको हँुदैन।  

�नम्न�ल�खत जो�खम तत्वहरूले लुके�मया हुन ेजो�खमलाई वृ�्द्ध गराउन सक्छ। 

•अत्या�धक �व�करणमा अनावरण (जस्तै, पूवर् रे�डयोथेरापी तथा एट�मक बम्ब सभार्इवरहरू) 
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•�वषाक्त रसायनहरूमा अनावरण (जस्तै, बेन्जेन तथा पूवर् केमोथेरापी उपचार) 

•�निश्चत वंशाणुगत रोगहरू (जस्तै, डाउन �सन्ड्रोम) 

•उमेर: AML र CLL वदृ्धमा धेरै सामान्य हुन्छन।् 

 
3. •लुके�मयाका ल�णहरूलाई सिजलै प�हचान गनर् स�कन्छन?् 

एक्युट लुके�मया एकदमै तीव्र रूपमा बढ्ने क्यान्सर हो। �व�शष्ट रूपमा, एक्युट लुके�मया 
एकदमै तीव्र रूपमा �वक�सत हुन्छ र एक हप्ता वा त्यसप�छ चाँड ैनै खराब हुन्छ। सामान्यता 
�बरामीले ए�न�मया, सिजलै रक्तश्राव हुन ेतथा संक्रमणहरूका ल�णहरूका कारण असहज 
महसुस गछर्।  

सामान्यतया प्रारिम्भक चरणमा क्रो�नक लुके�मयाका कुनै प�न ल�णहरू देखा पद�नन।् 
सामान्यतया यो �नय�मत रक्त जाँचहरूको समयमा पत्ता लाग्छ। �च�कत्सक द्वारा 
�नय�मत पर��णको अव�धमा �वस्तार भएका �लम्फ नोडहरू पत्ता लगाइदा केह� CLL 

�बरामीहरू �नको हुन ेगछर्न।्  

तपा�लाई �नम्न�ल�खत ल�णहरू देखा पछर्न ्भने तपा�ले सम्भव भएसम्म ज�तसक्दो 
चाँडो आफ्नो �च�कत्सकसँग परामशर् �लनुपछर्। 

- सहज थकावट  

- तौल घट्ने 

- भोजन इच्छामा कमी हुन े

- राती प�सना आउने 

- रहस्यमय ज्वरो 

- बारम्बार संक्रमण 

- �लम्फ नोड इन्लाजर्मेन्ट 
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- असामान्य रक्तस्राव (उदाहरण नाकबाट रक्तस्राव भइरहन/ेगम रक्तस्राव) 

 
4. लुके�मयाको अनुसन्धान र  �नदान कसर� गन�? 

य�द ए�तहा�सक तथा शार��रक पर��णबाट लुके�मया पत्ता नलागेमा तपा�को �च�कत्सकले 

तपा�का ला�ग �नम्न जाँचहरूको व्यवस्था गनुर्हुनेछ: 

पूणर् रगतको तिस्वर: राता रक्त कोष, प्लेट्लेट्स , सेता रक्त कोषहरू तथा लुके�मया 
कोषहरूका आकृ�तको प�रमाणको ला�ग रगतको नमूनाको सङ्कलन तथा पर��ण ग�रन्छ। 

बोन म्यारो एिस्परेसन तथा बायोप्सी बोन म्यारो एिस्परेसन तथा बायोप्सी �बरामीको 
कम्मरको हड्डी�भत्र एउटा �वशषे सुई घुसाइ बोन म्यारोको रगत तथा हड्डीको सानो टुक्रा 
�नकाल्नको ला�ग ग�रने प्र�क्रया हो। यो प्र�क्रया सामान्यतया �वस्ताराको छेउमा स्थानीय 

एनेथे�सया अन्तगर्त सम्पन्न ग�रन्छ र यस प्र�क्रयाले क�रब 30 �मनेट समय �लन्छ। प्राप्त 

गरेको बोन म्यारोको नमूनालाई लुके�मया कोषहरूनर व�गर्करणको अविस्थ�त �नधार्रण गनर् 
प्याथोलोिजस्ट द्वारा मूल्याङ्कन ग�रनेछ। कायर्�व�ध प�छ केह� घण्टाको ला�ग �बरामी 
समतल रहनुपन�छ।  

क्रोमोजोम वा आण�वक पर��ण: �यनीहरू लुके�मयाको अविस्थ�तसँग सम्बिन्धत 

क्रोमोजोम वा DNA मा भएका असामान्य प�रवतर्नहरूको प�हचान गनर् बाह्य रगत तथा बोन 

म्यारोको रगतको नमूनामा सम्पन्न ग�रन े�वशषे पर��ण हुन।्  

�लम्फ नोड बायोप्सी: माइक्रोस्कोपमा पर��ण गनर्को ला�ग तन्तुको एउटा सानो टुक्रा 
�नका�लनेछ, यो प्राय: CLL को �नदानको ला�ग प्रयोग ग�रन्छ। 

केह� प्रकारका लुके�मया (उदाहरण CLL) को मूल्याङ्कनमा इमेिजङ स्ट�डज (उदाहरण 

पो�सट्रोन इ�मसन टोमोग्राफ�/कम्प्युटेड टोमोग्राफ�, कम्प्युटेड टोमोग्राफ�) आवश्यक पनर् 
सक्छ 

लम्बर पङ्चर: केन्द्र�य स्नायु प्रणाल�मा रोगको संलग्नताको मूल्याङ्कन गनर् उपयोगी। 
कायर्�व�ध प�छ केह� घण्टाको ला�ग �बरामी तल सुत्नुपन�छ।  
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�च�कत्सकले �बरामीहरूका साधारण स्वास्थ्य तथा रोगको फैलावको �नधार्रण गनर् केह� थप 
पर��ण पूरा गनर् प�न सक्छन।्  

 
5. लुके�मयाको उपचार के हो? 

लुके�मयाको उपचार त्यसको प्रकार अनुसार �भन्न-�भन्न हुन्छ। CLL जस्ता केह� 
लुके�मयामा, �वशषे गर� रोग प्रारिम्भक चरणमा छ र �बरामीहरू ए�सम्प्टोमे�टक छन ्भन े

उपचार आवश्यक नपनर् सक्छ। लुके�मयामा उपचारको आधार भनेको संयोजन केमोथेरापी 
हो।  

केमोथेरापी वा साइटोटिक्सक केमोथेरापी भनेको क्यान्सरका कोषहरूलाई मान� औष�धको 
प्रयोग हो। यो मुखबाट खवुाउने वा इन्ट्राभेनस इन्फ्यूजनको ढाँचामा हुन्छ। मान� कायर् 
गैर-चयनात्मक हुन्छ र �त उपचार सामान्य कोषहरूलाई प�न �वषाक्त हुन्छन।्  

केमोथेरापीलाई प्राय: �व�भन्न िस्थ�तहरूमा �वभाजन ग�रन्छ: 

i. सुधारको आरम्भ: क्यान्सरका कोषहरूलाई मानर्को ला�ग तीव्र केमोथेरापी �दँदा प्रारिम्भक 

उपचार प्रस्तुत गछर्। 

ii. सुधारको एक�करण: बाँक� क्यान्सरका कोषहरूलाई थप �नमूर्ल गनर्को ला�ग 

केमोथेरापीको थप उपचार प्रस्तुत गछर्। केमोथेरापी आरम्भमा प्रयोग ग�रएका भन्दा प्राय: कम 
तीव्र हुन्छ 

iii. सुधार कायम राख्न:े सुधार कायम राख्नको ला�ग केमोथेरापीको प्रयोगलाई समावेश 

गछर्। 

ल�य थेरापी: केह� लुके�मयामा �व�शष्ट �निश्चत “ल�यहरू” मा ल��त हुन्छ। त्यसकारणले 

गदार् क्यान्सरबाट �बरामीहरूको मतृ्यु हुन ेछनोटपूणर् �बरामीहरूका सामान्य कोषहरू कम गन� 
हुनेछ। तर सबै प्रकारका लुके�मयामा त्यस्ता �व�शष्ट ल��त औष�धहरू हँुदैन। त्यसकारण 

“ल��त थेरापी” को प्रयोग �निश्चत प्रकारका लुके�मयामा मात्र सी�मत छन।्  

रे�डयोथेरापी: ट्यूमर भएको साइटमा उच्च डोजको रे�डएसनको ड�ेलभर� संलग्न गछर्। रोगमा 
�निश्चत �लम्फ नोड समूहहरू समावेश हँुदा यो केह� प्रकारका लुके�मया (उदाहरण CLL) को 
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ला�ग स्थानीय �नयन्त्रणको रूपमा मात्र प्रयोग हुन्छ।  

हेमाटोपोइ�टक स्टेम सेल प्रत्यारोपण: प�हले बोन म्यारोको प्रत्यारोपण (BMT)को रूपमा 
जा�नने,  यो केह� त्यस्ता �बरामीहरूलाई लाग ूहुन्छ जसको लुके�मया केमोथेरापीले मात्र 

�नयन्त्रण गनर् स�कन्न।  

 
6. लुक�मया भएको �बरामीको स्याहार कसर� गन�? 

लुके�मयाको �नदानले �बरामी र �बरामीका प�रवारहरू दबुैलाई हा�न पुरय्ाइरहँदा्, धेरै 

�बरामीहरूले उ�चत द�घर्काल�न �नयन्त्रण प्राप्त गनर् वा आज उपलब्ध उपचारहरूबाट �नको 
प�न हुन सक्छन ्भनी जान्न महत्त्वपूणर् हुन्छ।  

त्यहाँ �बरामीले पालना गनर् सक्न े�व�भन्न महत्त्वपूणर् पोइन्टहरू छन:्  

औष�धहरू �नय�मत रूपमा �लनुहोस:् �बरामीलाई �व�भन्न प्रकारका औष�धहरू (केमोथेरापी 
औष�ध वा एिन्टबायो�टकहरू) को मात्रा तथा पाश्वर् प्रभावहरूको बारेमा थाहा हुनुपछर्। 
तपा�को �च�कत्सकद्वारा �दइएको �नद�शनको पालना गनुर्होस।् तपाई स्वयंले औष�ध खान 

नछाड्नुहोस।् 

�नय�मत रूपमा भेटहरूमा उपिस्थत हुनुहोस:् उपचार प�छ प�न कडा रूपमा भेटहरूको 
ता�लका अनुसार चल्नुहोस।् �बरामीको अवस्थाको मूल्याङ्कन गनर्को ला�ग �नय�मत 

शार��रक पर��ण र रक्त पर��णहरू महत्त्वपूणर् हुन्छन।् 

घरायसी तथा शार��रक सरसफाइ एक्युट लुके�मया वा उन्नत क्रो�नक लुके�मया भएका 
�बरामीहरू संक्रमणबाट असुर��त हुन्छन।् तपा�ले घरायसी तथा शार��रक सरसफाइमा 
सावधानी अपनाउनुपछर्। कोठा, कपडा तथा घरायासी उपकरणहरूलाई स्वच्छ तथा सफा 
राख्नुपछर्। �भडभाड भएका ठाउँहरूमा नजानुहोस ्वा �बरामी साथीहरूको सम्पकर् मा 
नआउनुहोस।्  घरबाट बा�हर जाँदा मास्क लगाउनुहोस।्  

रक्तस्राव रोक्न:े नासल म्यूकोसाको सुख्खापनले प्ला�टलेटको संख्या कम भएका 
�बरामीहरूमा नाकबाट रक्तस्राव हुन सक्न ेहुनाले घरको वातावरणमा पयार्प्त मात्रामा आद्रर्ता 
कायम राख्नुहोस।् आकिस्मक चोटपटकहरूले प�न गम्भीर रक्तस्राव हुन सक्न ेहुनाले 
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दै�नक �क्रयाकलापहरूमा सावधान रहनुहोस।्  

कोह� सँग कुराकानी गनुर्होस:् लुके�मया भएका मा�नसहरू एकदमै तनावपूणर् हुन सक्छन।् 
उपचार कायर्को अव�धमा आफ्ना भावनारूका बारेमा आफ्नो प�रवार, साथीहरू, �च�कत्सक 

वा तपा�ले �वश्वास गन� कोह� व्यिक्तसँग कुराकानी गनुर्होस ्तपा�ले �तनीहरूसँग कुराकानी 
गर� भावनात्मक सहारा प्राप्त तथा थप आराम महसुस गनुर्हुनेछ। आवश्यक भएमा, तपा�को 
�च�कत्सकले तपा�लाई मनो�च�कत्सक, च्यापलेन सेवा र �बरामी सहायता समूह माफर् त थप 
सहायता तथा परामशर् उपलब्ध गराउनुहुनेछ। 
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