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भोजन नलीको क्यान्सर 
हङकङमा हरेक वर्ष भोजन नलीको क्यान्सरका लगभग 400 वटा नयााँ केसहरू देखिने गर्षन,् लगभग 300 

वटा केससाँग ैयस रोगमा महहलाहरूभन्दा पुरुर्हरू थप सहज रूपमा संक्रममत हुन्र्न।्  

यो रोग वदृ्धहरूमा अझ बढी देखिन्र्। भोजन नलीको क्यान्सरका घटना पश्चिमी मुलुकहरूमा भन्दा 
एमियाली मुलुकहरूमा उल्लेिनीय रूपमा उच्ि छ। यो एमियालीहरूको आहारसाँग सम्बश्न्ित रहेको 
हुनसक्र्।  

और्धिमा आएको ववकाससाँगै भोजन नलीको क्यान्सर ननको हुन ेदर बढ्दो छ। भोजन नलीको 
क्यान्सर चरण I मा हुाँदा ननको हुन ेदर 80% सम्म रहेको छ। प्रारश्म्भक ननदानले ननको हुन े

सम्भावनालाई ववृद्ध गनषसक्र्।  
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1. भोजन नलीको क्यान्सर भनेको के हो? 

भोजन नली (आहार नली) 25 देखि 30 सेश्न्टममटर लामो ट्युब जस्तो अगं हो जुन घााँटीदेखि पेटसम्म 

पुगेको हुन्र्। भोजन नलीको पािन प्रकायष हुाँदैन, यसले पािनको लाधग िानालाई घुमाउाँ दै पेटमा 
लैजाने काम गर्ष। भोजन नलीमा हुन ेप्राणघातक ट्युमरलाई भोजन नलीको क्यान्सर भननन्र्। 
भोजन नलीको तन्त ुकोवर्काहरूको वंिाणुगत म्युटेसनले कोवर्काहरूको प्राणघातक रूपान्तरण 

गराउाँर् जुन भोजन नलीको कुन ैपनन भागमा हुन सक्र् जस्तै, घााँटी (माधिको भाग), र्ाती (बीिको 
भाग) र भोजन नली र पेटको संयोजन (तल्लो भाग)।  कोवर्काहरूको प्रकारको आिारमा, यसलाई 

स्क्वामस सेल कामसषनोमा (र्ालाको बाहहरी तहमा क्यान्सर) र एडिनोकामसषनोमा (ग्रन्िीयुक्त तन्तुमा 
क्यान्सर) गरी दईु प्रकारमा वगीकरण गररन्र्।  

  

2. भोजन नलीको क्यान्सरका जोखिम कारक तत्वहरू के-के हुन?् 

अहहलेसम्म भोजन नलीको क्यान्सरको कुनै वविरे् कारण फेला परेको रै्न तर यो दीघषकालीन 

िमु्रपान, श्स्पररटको अत्यधिक सेवन, एमसि ररफ्लक्स र आहार बानी, उदाहरणका लाधग, िब्बामा 
लामो समयदेखि राखिएका तिा स्मोक्ि िाना िाने।  

यहद तपाईं ननम्न वगषमा पनुषहुन्र् भने, तपाईंले वविरे् ध्यान पुर ्याउनुपर्ष : 

 60 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर भएको, पुरूर्  

 अत्यधिक महदरापान गने  

 िमु्रपान गन े  

 िब्बामा लामो समयदेखि राखिएका वा स्मोक्ि िानाको पारिी  

 िेरै तातो पयेपदािष वा सुप िान मन पराउन े  

 एमसि ररफ्लक्स  

 

3. भोजन नलीको क्यान्सको रोकथाम कसरी गने? 

ननम्न तररकाहरूले भोजन नलीको क्यान्सरलाई रोकिाम गनष मद्दत गर्षन:् 

 िमु्रपान नगनुषहोस ्  

 महदरापान त्याग्नुहोस ्  

 िााँदेर रािेका अिार वा स्मोक्ि िाना कम िाने वा िााँदै निाने, जस्तै, नुननलो बन्दाको 
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अिार, सुकुटी बनाएर रािेको मासु र सुपारी, इत्याहद।  

 िेरै तातो िाना (तातो सुप) निानुहोस ्  

 एमसि ररफ्लक्सको नर्टोभन्दा नर्टो उपिार गनुषहोस ्  

 िेरै बोसोयुक्त िाना कम िानुहोस,् िेरै ताजा फलफूल र तरकारी र रेसादार िाना िानुहोस ्  

 स्वस्िकर तौल कायम राख्नुहोस ्
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4. भोजन नलीको क्यान्सरका लक्षण सजजलै पहहचान गनन सककन्छ? 

भोजन नलीको क्यान्सरका िेरैजसो बबरामीहरूले अनुभव गरेको पहहलो लक्षण ननल्दा गाह्रो हुने हो 
तर  बबरामीहरू यसको बारेमा सिते नहुन सक्र्न ्र  अन्जानमा न ैआफ्नो िाने बानी पररवतषन गनष 
सक्र्न।् बबरामीले राम्रोसाँग िाना िान नसक्ने हुनाले, उसको/उनको तौल घट्नेर् र  कुपोर्ण 

हुन्र्। तपाईंलाई िाना ननल्दा गाह्रो हुन,े अज्ञात कारण तौल घट्ने र  र्ाती पोल्ने भएमा, तपाईंले 

नर्टोभन्दा नर्टो आफ्नो धिककत्सकसाँग परामिष गनुषपर्ष। 

प्रारश्म्भक िरणका लक्षणहरू यसप्रकार र्न:् 

 सुख्िा ठोस िाना ननल्दा गाह्रो हुने 

 िोकी लाग्ने 

 िाना िााँदा र्ातीमा असहज  हुन ेर  दखु्ने 

 यहद ट्युमर भोजन नलीको माधिको भागमा (घााँटी नश्जकै) देखिन्र् भने, घााँटीमा असहज  

हुनेर् वा ननल्दा केही अप्ठ्यारो हुनेर् 

 यहद ट्युमर भोजन नलीको बीि भागमा (र्ातीको नश्जक) देखिन्र् भने, िाना िााँदा 
र्ातीको हड्िीहरू पर्ाडि वा ढााँिमा दखु्नेर् 

 यहद ट्युमर भोजन नलीको तल्लो भागमा (पेटसाँग जोडिने भागमा) देखिन्र् भने, पेट िुम्म 

भएको अनुभव हुनेर्  

भोजन नली क्यान्सको अश्न्तम िरणका लक्षणहरू यसप्रकार र्न:् 

 ननल्दा गाह्रो हुने समस्यामा ववृद्ध हुनेर्। बबस्तारै, बबरामीले अिष-तरल  िाना मात्र िान 

सक्र्। अन्तत: बबरामीले तरल  पदािष वा रय्ाल ननल्न सक्षम नहुन सक्र् 

 भोजन नलीको ट्युमरले पेटमा सामान्य पािनलाई अवरोि गर्ष। बबरामीलाई वाकवाकी 
लाग्ने वा वान्ता हुन सक्र् र  मुिबाट िाना ननकाल्ने (िाना बाहहर ननकाल्ने) हुनसक्र् 

 

5. भोजन नलीको क्यान्सरको अनुसन्धान र  ननदान कसरी गने? 
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यहद तपाईंलाई िाना ननल्न गाह्रो भइरहेको छ वा िाना िााँदा भोजन नलीमा दखु्ने वा पोल्ने अनुभव 

हुन्र् वा तपाईंको घााँटी र  र्ाती नश्जक केही भएजस्तो महसुस हुन्र् भने, यी लक्षणहरू भोजन 

नलीको क्यान्सरको कारण नभएतापनन तपाईंले आफ्नो पाररवाररक धिककत्सकलाई भेट्नुपर्ष। 
आवचयक परेमा तपाईंको धिककत्सकले तपाईंलाई उपिारको लाधग वविरे्ज्ञलाई सन्दभष गनेर्न।् 

(1) बेररयम ननल्ने र  िानाको परीक्षण 

एक्स-रेमा भोजन नली अदृचय हुन ेहुाँदा, बबरामीले परीक्षण गनुषअनघ बेररयम भएको कन्रास्ट वपउनु 
पर्ष। यहद ट्युमर छ भने, भोजन नली सााँघुरो हुनेर्। ट्युमर छ वा रै्न भनी पूणष रूपमा ननिाषरण 

गनष इन्िोस्कोपी र  बायोप्ठसी गररन्र्।  

बेररयम कन्रास्ट वपउन  ममनेट लाग्र्। बबरामीले असहज  महसुस गदैनन ्तर  बेररयमले 

कश्ब्जयत बनाउन सक्र्। त्यसकारण, बबरामीले परीक्षणपनर् केही हदनसम्म िेरै पानी वपउनुपर्ष  र  

केही हलुका लाक्साहटभ (हदसा िाली गन ेएक  प्रकारको और्धि) िानुपन ेहुनसक्र्। 

(2) Oesophagogastroduodenoscopy (OGD) 

धिककत्सकले मसिै यस  परीक्षणबाट भोजन नलीमा हुनसेक्न ेकुनै पनन घाउलाई अवलोकन गनष 
सक्र्न।् धिककत्सकले ट्युब आकारको इन्िोस्कोप प्रयोग गर्षन,् जुन बाक्लो केबल जस्तो देखिन्र् 

र  जसलाई कुनै तन्तुहरूमामा पररवतषन आएको छ वा रै्न भनी नाङ्गो आाँिाले हेनष बबरामीको 
भोजन नलीमा घुसाइन्र् र  यो क्यान्सर वा अन्य कुन ैरोग हो भनी यककन गनषका लाधग प्रयोगिाला 
परीक्षणका लाधग िंकास्पद क्षेत्रका नमूना मलइन्र्।  

OGD को अवधिमा, बबरामी सुतेको हुन्र्न ्र  परीक्षणबाट हुनसक्न ेअसहजतालाई हटाउन दिुाइ 

हटाउने इन्जेक्सन हदन आवचयक हुनसक्र् र  घााँटीमा स्िानीय एननस्िेमसयाको आवचयक पनष 
सक्र्। एनेस्िेमसयाको प्रभाव नहट्दासम्म बबरामीले परीक्षणपनर् 4 घण्टासम्म िानु वा वपउनु 
हुाँदैन। केही माननसहरूलाई पनर् पनन घााँटी दखु्ने हुनसक्र्, जुन सामान्य हो र  प्रया: गरी 2 

हदनसम्ममा ठीक हुन्र्।  

सामान्यतया, यो परीक्षणको लाधग अस्पतालमा रातभर  बस्नु पदैन। तर  बबरामीलाई स्िानीय 

एनेस्िेमसया र  दिुाइ हटाउने इन्जेक्सन हदनुपन ेहुनसक्न ेहुाँदा, बबरामीलाई परीक्षणपनर् सािीहरू 

वा पररवारद्वारा घरमा लैजानु अझ राम्रो हुन्र्। 

भोजन नलीको क्यान्सरको फैलावको परीक्षण 

परीक्षणहरूपनर् बबरामीमा भोजन नलीको क्यान्सर  भएको पुश्टट गररयो भने, क्यान्सर कोर्हरू 

फैमलएका र्न ्वा रै्नन ्र  यो कुन िरणमा छ भनी सुननश्चित गनष र  यसबाट बबरामीको लाधग 
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सबैभन्दा उपयुक्त उपिार गनषको लाधग अझै पनन थप  परीक्षणहरू गनष आवचयक हुन सक्नेर्। 
परीक्षणहरू ननम्न कुराहरू समावेि हुन्र्न:् 

(1) कम्प्युटराइज्ड टोमोग्राफी (ससटी(CT)) स्कक्यान 

मसटी स्क्यान उच्ि यिािष एक्स-रे जााँि हो जसले िरीर मभत्रको 3D र्वव देिाउन सक्र्।  यसलाई 

लगभग  15 ममनेट समय  लाग्र्। 

बबरामीले स्क्यान गनुषभन्दा 4 घण्टाअनघदेखि भोकै बस्नुपर्ष। स्पटट र्वव देिाओस ्भनी सुननश्चित 

गनष स्क्यान गनुषअनघ धिककत्सकले बबरामीलाई कन्रास्टको इन्जेक्सन हदनेर्न।् केही ममनेटमा, 
तपाईंले िरीरभरी तातो महसुस गनष सक्नुहुन्र्। यहद बबरामीलाााई आयोडिनमा एलजी छ, दम  वा 
अन्य एलजीको इनतहास छ भने, उसलाई/उनलाई यस  कन्रास्टमा किा प्रनतकक्रया हुन सक्नेर् र  

परीक्षण गनुषअनघ धिककत्सकलाई जानकारी हदइएको हुनुपर्ष।  

मसटी स्क्यान गदाष कुनै पीिा हुाँदैन। िेरैजसो माननसहरू स्क्यान गरेपनर् तुरुन्त ैघर  जान सक्र्न।् 

(2) इन्डोस्ककोपपक अल्रासोनोग्राफी 
इन्िोस्कोवपक अल्रासोनोग्राफीको परीक्षण OGD कै समान हुन्र्। मुख्य फरक  भनेको 
इन्िोस्कोपमा अन्त्यमा सानो अल्रासाउण्ि प्रोब हुन्र् जुन भोजन नलीको इन्टाइन र  वरपरको क्षेत्र 

पत्ता लगाउन भोजन नलीको मभत्रनतर पुगेको हुन्र्। धिककत्सकलाई ट्युमरको अझ राम्रो बुझाइ 

हुनसक्र् र  त्यााँ नश्जकै मलम्फ ग्रन्िी बढेको छ की रै्न भनी ननिाषरण गनुष आवचयक हुन्र्। 

(3) ब्रोङ्कोस्ककोपी 
मुि, घााँटी, चवासनली र  ब्राङकाई र  नतनका िािाहरू हुाँदै नरम  पातलो इन्िोस्कोप घुसाइन्र्, 

धिककत्सकले ट्युमरले चवासप्रचवास नलीम ब्राङ्काईका चवासप्रचवासका अङ्गहरू प्रभाववत भएका 
र्न ्वा रै्नन ्भनी जान्नको लाधग अङ्गहरूको अवस्िालाई अवलोकन गनष सक्र्न।् 

(4) पोजेहटभ इसमसन टोमोग्राफी स्कक्यान (PET स्कक्यान) 

यो िरीरका अन्य भागहरूमा क्यान्सर कोर्हरू फैमलएका र्न ्वा रै्नन ्भनी पत्ता लगाउने 
आिनुनक आइसोटाइप इमेश्जङ प्रववधि हो। 
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6. भोजन नलीको क्यान्सरको उपचार के हो? 

 यहद ट्युमर एउटा क्षेत्रमा सीममत रहेको वा नश्जकैका अङ्गहरू नफैमलएको भएमा, धिककत्सकले 

ट्युमरलाई ननमुषल पानष ननम्नमलखित मध्ये एउटा समािान बारे सोच्नेर्न:्  

(1) हटाउने िल्यकक्रया － धिककत्सकले बबरामीको अवस्िाहरूमा ननभषर रही भोजननलीको भाग वा 
सबैलाई हटाउने भनी ननणषय मलनेर्न ्र हटाइएको भोजन नलीलाई प्रनतस्िापन गनष पेस वा गटको 
भागलाई प्रयोग गनेर्न।् बबरामीले अझै पनन ठोस िानेकुरा मात्र िान सक्र्न।् भोजन नलीको 
क्यान्सरको लाधग भोजन नलीको मध्य वा तल्लो भागको लाधग प्रया: गरी िल्यकक्रया उपिार 

गररन्र्। यहद भोजन नलीको क्यान्सर घााँटीको नश्जक र् भने, िल्यकक्रयाबाट भोकल किष सहहत 

घााँटीलाई पनन हटाउनुपने हुनसक्र्। 

(2) रेडियोिेरापी (क्यान्सर कोर्हरूको ववृद्ध र ववभाजनलाई नटट गनष प्रयोग गररन ेउच्ि पावरको 
रेडिएसन) र मसङ्कक्रनस केमोिेरापी (क्यान्सर कोर्हरूको ववृद्ध र ववभाजनलाई नटट गनष प्रयोग 

गररने एश्न्ट-क्यान्सर और्धिहरू)) 

(3) रेडियोिेरापी सहहत मसङ्कक्रनस केमोिेरापीपनर् िल्यकक्रयाबाट हटाउने 

सामान्यतया, भोजन नलीको माधिल्लो भागमा भएको ट्युमरको लाधग रेडियोिेरापी र केमोिेरापी 
अझ बढी उपयुक्त हुन्र्न ्जबकी भोजन नलीको मध्य र तल्लो भागमा भएको ट्युमरको लाधग सब ै3 

वटा समािानहरूलाई सोच्न सककन्र्।  

ट्युमर टाढा-टाढासम्म फैमलएको वा मुख्य िमनीमा घुसेको वा बबरामी एकदम ैकमजोर भएको संकेत 

भएमा, ननल्ने समस्यालाई आराम हदन धिककत्सकले पाश्ल्लएहटभको कायष गरी बबरामीको जीवनको 
गुणस्तरलाई कायम राख्न सक्नेर्न।् लाग ूगररने ववधिहरूमा ननम्न समावेि हुन्र्न:्  

 ट्युबबाट िवुाउने - िवुाउनका लाधग नाक वा पेटको वालबाट प्ठलाश्स्टक ट्युब राखिन्र् 

 भोजन नलीको ववस्तारण - ननल्नमा मद्दतको लाधग भोजन नलीको भागलाई ववस्तार गनष 
स्टेन्टको प्रयोग गररन्र् 

 बाइ-पास सजषरी- ठूलो आन्रा वा सानो आन्राको भागलाई अवरोि गने ट्युमरलाई बाइपास 

गनष भोजन नलीको माधिल्लो भागमा जोड्न े  

 

7. भोजन नलीको क्यान्सरका जहटलताहरू के-के हुन?् 
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भोजन नलीको ट्युमर आफै पनन बढ्न जारी रहनेर् र जसले ननल्नमा थप कठीन बनाउाँर् र जसले 

गदाष गम्भीर रूपमा वजन कम हुने र कुपोर्ण ननम्त्याउाँर्। ट्युमर मलम्फ र नश्जककैका अङ्गहरूमा 
पनन फैलनेर् र भोजन नलीका तन्तुहरूलाई नटट गनुषका साि-साि ैभोजन नली र चवासप्रचवास 

नलीकाबीिमा कफस्टुला (दईुवटा अङ्ग वा भेसलहरूकाबीिमा असामान्य जिान वा पासेजवे) 
ननम्त्याउनेर्। यहद कफस्टुला बन्यो भने बबरामीले िाने िाना वा पेयपदािषहरू चवासनली हुाँदै 

फोक्सोमा प्रवेि हुनसक्र् र ननमोननया हुनसक्र्।  

िल्यकृयाका माध्यमबाट हटाउने कायषका सम्भाववत जहटलताहरूमा भोजन नली र पेटको जोडिएको 
भागमा सही तररकाले ननको नहुन ेवा मलकेज हुन,े दखु्ने / घाउमा सङ्क्रमण हुन ेर एमसि ररफ्लक्स 

हुने समावेि हुन्र्न।्  

रेडियोिेरापी र केमोिेरापीका पाचवष प्रभावहरूमा अस्िायी रूपमा ननल्नमा समस्या हुन,े वाकवाकी 
हुने, वान्ता हुन,े भोजन इच्र्ामा कमी हुने, भोजन नलीमा जलन हुने, कपाल झने आहद समावेि 

हुन्र्न।् 
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8. भोजन नलीको क्यान्सरका बबरामीको कसरी स्कयाहार गने? 

स्वास््यलाभको प्रकक्रयाको अवधिमा स्याहार गनुषपने िेरै कुराहरू हुन्र्न।् बबमारीको उत्कृटट 

बुझाइले बबरामीहरूलाई सकारात्मक मनोवशृ्त्तद्वारा रोगको सामना गनषमा मद्दत पुर ्याउनेर्। 

ननयसमत फलो-अप: उपिारपनर् धिककत्सकले बबरामीलाई ननयममत फलो-अपको व्यवस्िा ममलाउने 
र्न।् बबरामीले आफूमा कुन ैनयााँ लक्षण देिा परेमा सम्भव भएसम्म नर्टो धिककत्सकलाई 

जानकारी गराउनुपर्ष। 

आहार: 

 गम्भीर कुपोर्ण भएका केही बबरामीहरूलाई ग्याश्स्रक क्यािेटर वा इन्राभेनस 

इन्फ्युजनबाट भएपनन पोर्णको पूरक आवचयक हुन्र्। 
 आहार वविरे्ज्ञद्वारा सुझाव गररएको असल पोर्णको पूरक बारे सोध्नुहोस ्

 उपिारले भोजन इच्र्ालाई प्रभाव पानष सक्र्। बबरामीले आफूलाई मनपन ेर भोजन इच्र्ा 
जगाउने िानाहरू र्नोट गनुषपरछ् 

 िाना पािन र अविोर्णको लाधग हलुका र स्वाहदटट हुनुपर्ष। अनत तेलयुक्त िानकुेरा 
निानुहोस ्

 स्टोमक हटाउनाले बबरामीले िोरै मात्र िााँदा पनन आफूलाई पूणष भएको अनुभव गराउाँर्। 
बबरामीले िोरै-िोरै र बारम्बार िाइरहनुपर्ष। बबरामीले बबरामीको-सन्तुमलत आहार वा िेरै 

िाना िानु हुाँदैन 

 िाना िााँदा सुिद वातावरण, आरामदायी मनोदिा र सुस्त िानुपर्ष  

व्यायामहरू: ररकभरीको अवधिमा अत्यधिक श्रम नगनुषहोस।् यद्यवप, िारीररक र क्यान्सर-ववरुद्धको 
क्षमतालाई ववृद्ध गनष उपयुक्त व्यायामहरू (जस्तै हहाँड्न,े जधगङ गने, ताई िी िेल्ने) गनुषपर्ष। 
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