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डिम्बाशयको क्यान्सर 
हङकङमा महहलाहरूमा हुन ेशीर्ष क्यान्सरहरूमा डिम्बाशयको क्यान्सर छैठौं नम्बरमा पछष। त्यहााँ 
प्रत्येक वर्ष लगभग 4000 वटा नयााँ केसहरू देखिन्छन ्जसमा धेरैजसो बबरामीहरू 50 वर्ष माथि उमेरका 
हुन्छन।् 

डिम्बाशयको क्यान्सरको उच्च घटनाको दर नभएता पनन यसको स्िान पेल्भभक क्याभभटीको एकदम ै

भभत्रनतर हुन ेर प्रारल्म्भक लक्षणहरू छुट्याउन नसककने हुाँदा यो क्यान्सरको कारणले हुन ेसामान्य 

कारणहरूमा आठौं स्िानमा पदषछ। रोगको प्रारल्म्भक चरणमा पेटमा असहजता हुन ेमुख्य लक्षण हो 
जसलाई धेरैजसो बबरामीहरूले गलत रूपमा बुझ्दै पेट दिेुको वा अपच भएको ठान्दछन।् पररणाम स्वरूप 

प्राय: यसको ननदान र उपचारमा हिलाइ हुन जान्छ। सुस्पष्ट पेटको पपण्िको उपल्स्िनतले रोग पहहले नै 
पनछभलो चरणमा छ भन्ने देिाउाँछ जसले गदाष उच्च मतृ्यु दर ननम्त्याउाँछ।  

महहनावरी रोककएका महहलाहरू डिम्बाशय क्यान्सरको प्रारम्भ मै ननदान गनष ननयभमत रूपमा स्त्रीररग 

सम्बन्धी परीक्षणहरूका लाथग जानुपछष। डिम्बाशय क्यान्सर वा स्तन क्यान्सरको आनुवंभशक 

इनतहास भएका महहलाहरूले अज्ञात कारणले पेटको असहजता भएमा पवशरे् ध्यान हदनुपछष  र सम्भव 

भएसम्म नछटो थचककत्सकसाँग परामशष भलनुपछष। 

 

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


 
 

Ovarian Cancer / Nepali 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 2 
 
 

1. डिम्बाशयको क्यान्सर भनेको के हो? 

डिम्बाशय भनेका पेल्भभक क्याभभटीका महहलाका प्रजनन ्अङ्गहरू हुन।् डिम्बवाहहनी नलीहरूद्वारा 
जोडिएको पाठेघरको दबुैनतर वालनट आकारको एउटा डिम्बाशय हुन्छ। डिम्बाशयले अण्िा उत्पादन 

गछषन ्र महहला हमोनहरूलाई लुकाएर राख्छन।् हरेक महहना डिम्बाशयले एउटा अण्िा हदन्छन।्  

प्रजनन ्भएन भने, अण्िा पाठेघरको भभत्री लाइननङको शडेिङ हुाँदै बाहहर ननल्स्कन्छ, जसले महहलालाई 

महहनावारी बनाउाँछ।  

डिम्बाशयमा घातक ट्युमर फेला परेमा यसलाई डिम्बाशयको क्यान्सर भननन्छ। 

  

2. डिम्बाशयको क्यान्सर हुने जोखिम कस-कसलाई हुन्छ? 

डिम्बाशय क्यान्सरका कारणहरू अझै पनन अननल्चचत छन ्तर ननम्नभलखित अवस्िा भएका 
महहलाहरू यस रोगमा अनतसंवेदनशील हुन्छन:् 

 तुलनात्मक रूपमा हिलोगरी महहनाबारी रोककन े  

 कहहभयै बच्चा नजन्माएका 
 डिम्बाशय क्यान्सर भएको पाररवाररक इनतहास भएको (पवशरे् गरी आमा, हददी र 

सानीआमाहरू) 

 धेरै वजन हुने, उच्च बोसोयकु्त आहार िान े  

 तुहुने वा प्रजनन ्क्षमता नहुने 
 स्तन क्यान्सरको इनतहास भएका 
 महहनावारी रोककएको 5 वर्षमा हामोन प्रनतस्िापन िेरापी गरेका 

 

3. डिम्बाशयको क्यान्सरको रोकथाम कसरी गनन सककन्छ? 

ननम्न तररकाहरूले डिम्बाशयको क्यान्सरलाई रोकिाम गनष मद्दत गनष सक्छन:् 

 सन्तुभलत आहार िाएर र उच्च बोसोयुक्त िाना निाएर 

 ननयभमत व्यायाम गरेर 

 भावनात्मक रूपमा ल्स्िर रही तनाव व्यवस्िापन गरेर 

 दीघषकालीन डिम्बाशय सम्बन्धी िराबी भएका महहलाहरू सकिय उपचारमा जानुपछष  
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यसका अनतररक्त, पााँच वर्षभन्दा धेरै समय मुिबाट कन्रासेल्टटक भलएका महहलाहरूमा डिम्बाशयको 
क्यान्सर हुन ेसम्भावना अझ कम हुन्छ। कम्तीमा एकपटक गभषवती भएको, स्तनपान गराएको, 
ट्युबहरूलाााइ बााँथधएको (डिम्बवाहहनी नलीहरू हटाउने शभयकिया) वा पाठेघर हटाउने कायषले पनन 

डिम्बाशयको क्यान्सरको जोखिमलाई कम गराउवछ। 

50 वर्ष भन्दा धेरै उमेरका महहलाहरूले रोगलाई प्रारल्म्भक चरणमा नै पत्ता लगाउनका लाथग CA125 

इन्िके्स रगत जााँच र अभरासाउण्ि जााँच गनष सोच्न सक्नुहुन्छ। 
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4. डिम्बाशयको क्यान्सरका कारणहरू के-के हुन?् 

डिम्बाशय क्यान्सरका कारण अस्पष्ट छन।् ओबुलेसन (अण्िा उत्पादन)को कारणले डिम्बाशयका 
तन्तुहरूमा स-साना िराबी र ररकभरीहरू वा ओबुलेसनको अवथधमा हामोन सम्बन्धी िराबीले कोर्को 
असाधारण वपृि भयाउन सक्छ भनी भसि गररएको छ।  

 

5. डिम्बाशयको क्यान्सरका लक्षण सजजलैसँग पहहचान गनन सककन्छ? 

डिम्बाशय पेल्भभक क्याभभटीको भभत्रतरर लुकेको हुन ेहुाँदा, प्रारल्म्भक लक्षणहरू स्पष्ट हुाँदैनन।् 
ननम्नभलखित लक्षणहरू भए-नभएको बारे सावधान रहनुपछष : 

 लगातार र अझ िराब रूपमा पेट दखु्ने र अपच हुन े

 पेटमा असहजता, पेट फुभलने 
 बारम्बार पपसाब लाग्ने 
 कल्जजयत 

 यौन सहवासको समयमा दखु्न े

 िाि दखु्नु 

 

6. डिम्बाशयको क्यान्सरको अनुसन्धान र  ननदान कसरी गनन सककन्छ? 

इनतहास हेररसकेपनछ डिम्बाशयको क्यान्सर भएको शंका लागेमा, ननदानको पुल्ष्ट गनष थचककत्सकले 

थचककत्सकीय जााँचहरूका अनतररक्त ननम्नभलखित जााँचहरू मध्ये केही वा सब ैजााँचहरूको आदेश हदन 

सक्नेछन:् 

 योनी मागषको परीक्षण: पाठेघरको परीक्षण, डिम्बाशय भभत्र पपण्ि वा हाइपरटलाभसया 
(कोर्हरूको असाधारण पोभलफेरेसन) पत्ता लगाउन योनीबाट मलद्वार र पेल्भभक 

क्याभभटीसम्मको परीक्षण 

 अभरासाउण्ि: ट्युमर कहााँ छ भनी पत्ता लगाउन 

 रगत जााँच: डिम्बाशयको क्यान्सर वा सामान्य डिम्बाशयको भलसनहरू भएका महहलाहरूको 
CA125 को स्तर बिेको हुनसक्छ। यद्यपप, डिम्बाशय क्यान्सरको प्रारल्म्भक चरणमा CA125 

स्तर सामान्य रहन पनन सम्भव हुन्छ  

 कम्टयुटराइज्ि टोमोग्राफी स्क्यान (भसटी स्क्यान) र म्याग्नेहटक ररजोनेन्स इमेल्जङ (एमआरआई 
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स्क्यान)ले ट्युमरको स्िान पत्ता लगाउन मद्दत गछषन ्

 लापारोस्कोपी (पेटको भभत्रनतर दृचयात्मक रूपमा ननरीक्षण गन ेप्रकिया) र ननदान: बबरामी 
सामान्य एनेस्िेभसयामा हुाँदा नभेल (बेली बटन)को नल्जक िोरै काहटन्छ। लापारोस्कोप 

(अन्त्यनतर हलुका भएको पातलो, मोडिने माइिोस्कोप) पेटको क्याभभटीमा भभत्र भएका 
तन्तुहरूलाई परीक्षण गनष प्रयोग गररन्छ र ट्युमरलाई प्रयोगशाला ननदानका लाथग लथगन्छ 

 एक्टलोरेटोरी लापारटोमी (पेटको इल्न्सजन): बायोस्पी आवचयक हुाँदा बबरामीलाई परीक्षण, 

ननदान र उपचार गनषको लाथग शभयकिया: कोर्को प्रकार वगीकरण गनष 

 डिम्बाशयको क्यान्सर भएको उच्च रूपमा शंका भएमा ट्युमरबाट प्रभापवत क्षेत्र ननधाषरण गनष अन्य 

परीक्षणहरू आवचयक हुनसक्छन:्  

 छातीको एक्स-रे  

 भसटी स्क्यान 

 एमआरआई स्क्यान 

 माथिभलो इन्िोस्कोपी (इन्िोस्कोपद्वारा भोजन नली, पेटको भभत्र र ड्युिनेमको परीक्षण) वा 
कोलोनोस्कोपी (इन्िोस्कोपद्वारा हदसाको लाइननङको परीक्षण) 

डिम्बाशयको क्यान्सरलाई ननम्नभलखित चार प्रकारमा वगीकरण गनष सककन्छ: 

चरण I - डिम्बाशयमा सीभमत रहेको क्यान्सर ट्युमर 

चरण II - डिम्बाशयको वरपरको तन्तुहरूमा फैभलएको हुन्छ तर पेल्भभक क्याभभटीमा सीभमनत रहन्छ 

चरण III - क्यान्सर ट्युमर पेहटषयोननयम (पेटको भभत्रको लाइननङ) वा भलम्फ प्रणाली फैभलएको हुन्छ। 
ननदान पुल्ष्ट गररएका धेरैजसो बबरामीहरू चरण III का हुन्छन ्

चरण IV - क्यान्सरका कोर्हरू कलेजो र फोक्सो जस्ता शरीरका मुख्य अङ्गहरूमा फैभलएका हुन्छन ्
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7. डिम्बाशयको क्यान्सरको उपचार के हो? 

डिम्बाशयको क्यान्सरलाई शभयकिया र केमोिेरापी सहहतका द्रतु उपचार आवचयक पछष। बााँच्ने 
दरलाई बिाउन रोगको लाथग ननयभमत फलो-अप महत्त्वपूणष हुन्छ। 

शल्यकिया रेसेक्सन:  

दबुैररेका डिम्बाशय हटाउने, अण्िाको ट्युब, पाठेघर, ठूलो ओमेन्टम (पेटबाट तल झुल्न्िने खझभलीको 
ठूलो फोभि) नल्जकैका भलम्फ नोि र फैभलएको संकेत गरेका तन्तुहरू सहहतका क्षेत्रहरू हटाउने।  

प्रारल्म्भक चरण (एउटा डिम्बाशयमा ट्युमर सीभमत रजेको) को क्यान्सर भएको युवा बबरामीकोको 
लाथग, थचककत्सकले प्रभापवत डिम्बाशय र फलोपपयनलाई मात्र हटाउने सोच्न सक्नेछन ्तर स्ट्याथगङ 

अप्रेसनपनछ अको डिम्बाशयलाई राख्न सक्नेछन ्जसकारण हाम्रोन सिेसन कायन रहन्छ र बबरामीले 

चाहेमा गभषवती हुन सक्नेछन।्  

केमोथेरापी: 

शभयकियापनछ, क्यान्सर फेरर सम्भावनालाई कम गनष क्यान्सर कोर्हरूलाई नष्ट गनष र यसका 
वपृिलाई हस्तक्षेप गनष एड्जुभान्ट िेरापीको रूपमा क्यान्सर पवरुिका और्थधहरू प्रयोग गनेछन।्  

यी क्यान्सर पवरुिका और्थधहरूलाई प्राय: गरी शरीरमा सुईद्वारा नसाबाट हदइन्छ। पूणष उपचारमा 6 

वटा सुईहरू समावेश हुन्छन ्जसलाई हरेक 3 वा 4 हटतामा एकपटक भसइन्छ। केमोिेरापीका सामान्य 

पाचवष प्रभावहरूमा वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने, कपाल झने, भोजन इच्छामा कमी हुने र िकाइ लाग्न े

हुन।् बोन म्यारो प्रभापवत हुने हुाँदा एनेभमया, न्यनू टलाहटलेट थगन्ती, संिमणको जोखिम जस्ता 
कुराहरू पनन सामान्य हुन।्  

 

8. डिम्बाशयको क्यान्सरका जहिलताहरू के-के हुन?् 

डिम्बाशय क्यान्सरका सामान्य जहटलताहरू ननम्नभलखित हुन्छन:् 

 ट्युमर फुट्ने: गम्भीर रूपमा पेटमा दखु्ने, वाकवाकी लाग्ने र वान्ता हुन ेलक्षणहरू देिा पछषन ्

 ट्युमरको टोसषन (ट्पवस्ट): ट्युमर सााँघुरो हुन ेहुाँदा भेनसको नली अवरुि हुन्छ। बबरामीलाई 

वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने सहहतका तभलो पेट गम्भीर रूपमा अचानक दखु्ने जस्ता 
समस्याहरू देखिन सक्छन ्र अवस्िा गम्भीर हुाँदा झट्का लाग्ने पनन हुनसक्छ 
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 संिमण: ज्वरो आउने, पेटमा दखु्ने, पेटको डिस्टेन्सन, सेतो रक्तका थगन्ती बढ्ने र शरीरको 
तापिम बढ्ने जसले गदाष प्रहटओननहटज (अङ्गहरूलाई कोट गने पेटको भभत्री लाइननङको 
जलन)मा भभन्न डिग्रीहरू देिाउन सक्छ 

 सानो ट्युमरको घातक पररवतषनहरू: छोटो समयावथधमा नै ट्युमर द्रतु रूपमा बढ्छ। बबरामीले 

पेट वा स्टोमक फुभलएको, भोजन इच्छामा कमी आएको अनुभव गनष सक्छन;् 

 एनेभमयामा लक्षणहरू: एिभान्स चरणमा रहेका बबरामीमा रक्तस्राव हुन,े भोजन इच्छामा 
कमी हुने, आन्द्रामा अवरोध हुन,े तौल घट्ने, शल्क्त घट्ने, पेटमा असहजता हुने जस्ता 
लक्षणहरू हुन्छन ्

 

9. डिम्बाशयको क्यान्सरका बबरामीको कसरी स्याहार गने? 

ररकभरी प्रकियाको अवथधमा स्याहार गनुषपन ेधेरै कुराहरू हुन्छन।् अझ राम्रो सुझबुझले बबरामीहरूलाई 

रोगलाई सकारात्मक रूपमा सामना गनष मद्दत गनेछ। 

 ननयभमत फलो-अप: तपाईंलाई ननरन्तर पेट दखु्न ेवा डिस्न्सन हुन ेवा चवासको कमी भएमा 
तुरुन्तै थचककत्सकलाई जानकारी हदनुहोस ्

 जीवनशैलीलाई ननयन्त्रण गने: धेरै आराम गने, धेरै श्रम नगन ेर शरीरको बललाई कायम 

राख्ने 
 आहार: सन्तुभलत पोर्ण िाने, धेरै ताजा फलफूल तिा तरकारीहरू िाने, प्रोहटनका उपयुक्त 

पूरकहरू िाने 
 मानभसक स्वास््य: उपचारको प्रभावलाई वपृि गनष आशावादी रूपमा रहने 
 यौन जीवन: केमोिेरापीको अवथधमा, शभयकियापनछ र क्यान्सरको एिभान्स चरणमा यौन 

सम्पकष  नगनुषहोस ्
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