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प्याङ्क्रियाजको क्यान्सर 
प्याङ्क्रियाजको क्यान्सर क्यान्सरमा प्रत्येक वर्ष 500 मतृ्युमा हङकङको छैंठौ घातक हो। क्यान्सरको 
आिमण लगभग 70 वर्षको उमेरमा हुने गछष र पुरूर् र महहलाहरूलाई लगभग एउटै दरना हुन्छ। 
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1. प्याङ्क्रियाजको क्यान्सर भनेको के हो? 

प्याङ्क्रियाज भनेको डुडनेमलाई जोड्ने पेटको गहहराइमा पेट र मेरूदण्डको बीचमा स्थित ग्रन्िी हो। 
यो पाचन अङ्क्ग हो, मुख्य रूपमा पाचनमा मद्दत गनषको लागग पाचक इन्जाइमहरू ननकाल्न र रक्त 
सुगर थतरको ननरीक्र्ण गनषको लागग इन्सुललन ननमाषण गनषको लागग।  

प्याङ्क्रियाज एब्डोमेनको गहहराइमा, थटोमक र ठूला र साना आन्राहरूको पछाडड हुन्छ। प्याङ्क्रियाजको 
क्यान्सर आिामक क्यान्सर हो। प्याङ्क्रियाजको प्राणघातक ट्यूमर सुथत वदृ्धि भएर गहहराइमा लुक्न े
हुनाले, त्यसलाई प्रारस्भभक चरणमा पत्ता लगाउन सहज हुुँदैन। वाद्धर्षक रूपमा ननयलमत जाुँच गन े
माननसहरूलाई पनन, सामान्य परीक्षणहरूबाट उक्त व्यस्क्तलाई प्याङ्क्रियाजको क्यान्सर भएको छ 
वा छैन भनी फेला पानष कहठन हुन्छ। त्यसकारण, प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरलाई प्राय उन्नत चरणमा 
ननदान गररन्छ र जसकारण आवश्यक उपचारहरूमा हिलाइ हुन्छ र जीद्धवत हुन ेदर कम छ। बबरामीले 
ट्यूमर हटाउनको लागग शल्यरिया गनष सक्षम भए तापनन, उसको/उनको जीवनयापन अन्य क्यान्सरका 
बबरामीहरूको भन्दा छोटो हुन्छ। 

  
2. प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरका जोखिम कारक तत्तत्तवहरू के-के हुन?् 

प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरका धेरैजसो बबरामीहरू 65 वर्षभन्दा बिी उमेरका हुन्छन ्र अन्य जोखिम 
कारक तत्त्वहरूमा ननभन कुराहरू पछषन:् 

 जानत: काला जानतमा माननसहरूलाई उच्च जोखिम हुन्छ।  
 यौन: महहलाहरूलाई भन्दा पुरूर्हरूलाई उच्च जोखिम हुन्छ  
 धमू्रपान: धमु्रपान गने माननसहरूलाई रोग लाग्ने सभभावना धमु्रपान नगने माननसहरूलाई 

भन्दा 2 देखि 3 पटक सभम उच्च हुन्छ।  
 असामान्य सुगर मेटाबोललजम: मधमुेह मेललटस लागेका माननसहरूलाई उच्च जोखिम हुन्छ।  
 अगधक तौल: मोटा माननसहरूलाई उच्च जोखिम हुन्छ।  
 आहार: जनावरको गचल्लो पदािष धेरै मात्रामा ग्रहण गने र कम मात्रामा तरकारी र फलफूल 

उपभोग गने माननसहरूलाई रोग लाग्ने सभभावना बिी हुन्छ।  
 रसायनहरू: कीटनाशक द्धवर्ादी, पेट्रोललयम वा रङमा लामो समयसभम सभपकष मा रहनु रोगको 

लागग अनतसंवेदनशील हुन्छ।  
 हेललकोब्याक्टर पाइलोरीको संिमण: जीवाणुबाट संिलमत माननसहरूलाई 2 गुणा उच्च 

जोखिम हुन्छ।  
 वंशाणुगत प्याङ्क्रियाहटहटस: वंशाणुगत दीघषकालीन प्याङ्क्रियाहटहटसले प्याङ्क्रियाजको 
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क्यान्सर हुने जोखिम िप्नेछ तर त्यो कहहलेकाहीीँ हुन्छ।  
 दीघषकालीन प्याङ्क्रियाहटहटस: दीघषकालीन प्याङ्क्रियाहटहटस प्राय: प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरसुँग ै

पत्ता लगाइन्छ तर पहहलो दोस्रोको कारण नहुन सक्छ। 
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3. प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरको रोकथाम कसरी गने? 

प्याङ्क्रियाजको क्यान्सर पूणष रूपमा ननको नभए तापनन, जीवन शैलीमा पररवतषन गनाषले रोग लाग्ने 
सभभावना कम गनष सक्छ: 

 धमु्रपान त्याग्ने: लसगरेटमा क्यान्सर-ननभत्याउने पदािषहरू हुन्छन ्जसले कोर्को वदृ्धिलाई 
ननरीक्षण गने DNA लाई नष्ट गनष सक्छ।  

 थवथिकर तौल कायम राख्ने: अत्यगधक तौलले प्याङ्क्रियाजको क्यान्सर हुने जोखिमलाई वदृ्धि 
गछष। शरीरको तौल कमी िलमक रूपमा र थवथ्य तररकामा हुनुपछष।  

 ननयलमत रूपमा व्यायाम गने: उपयुक्त मात्रामा व्यायाम गनाषले क्यान्सर हुन ेजोखिम कम 
गनष सक्छ।  

 थवथि र सन्तुललत आहार िाने: धेरै तरकारी, फलफूल र जनावरको गचल्लो पदािष कम भएका 
िानाहरू िाने।  

 ितरनाक रसायननक पदािषहरूको सभपकष मा नआउनुहोस ्वा उपयुक्त सुरक्षा उपायहरू 
अपनाउनुहोस।्  

 
4. प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरका कारणहरू के-के हुन?् 

प्जाङ्क्रियाजको क्यान्सरका कारणहरू ज्ञात हुुँदैनन ्तर भयुटेसन र प्याङ्क्रियाज कोर्हरूका 
हाइपरप्लास्जया कारण हुनसक्छ। धेरैजसो प्याङ्क्रियाजका क्यान्सरहरू प्याङ्क्रियाजको डक्टल 
इद्धपिेललयमबाट उत्पन्न हुने एडनेोकालसषनोमा हुन।् 

 
5. प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरका लक्षण सजजलै पहहचान गनन सरकन्छ? 

बबरामीलाई ननभनललखित लक्षणहरू हुन्छन ्भने, उसला/उनलाई रोग लाग्न सक्छ: 

 
6. प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरको कसरी अनुसन्धान र ननदान गनन सरकन्छ? 

बबरामीको इनतहास ललएर उस/उनलाई प्याङ्क्रियाजको क्यान्सर छ भनी शंका गरेपनछ, गचरकत्सकले 
ट्यूमरको साइज र थिान अन्वेर्ण गनषको लागग ननभनललखित परीक्षणहरूको व्यवथिा लमलाउनुहुनेछ: 
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 अल्ट्रासाउन्ड  
 एब्डोलमनल कभप्युटराइज्ड टोमोग्राफी थक्यान  
 एब्डोलमनल चभुबकीय रेजोनान्स इमेस्जङ  
 इन्डोथकोद्धपक रेट्रोगे्रड कोलाङ्क्स्जयोप्याङ्क्रियटोग्राफी (ERCA) र बायोप्सी  
 परकुटाननयोस ट्रान्थहेप्याहटक कोलाङ्क्स्जयोग्राम (PTCA) 

बायोप्सी: फाइन ननडल एस्थपरेसन (FNA) साइटोलोजी प्रयोग गरेर, गचरकत्सकले ट्यूमर भएको 
साइटमा अल्ट्रासाउण्ड वा कभप्युटर टोमोग्राफीबाट सानो ननडल छालामा लगाउुँछन।् ननडलबाट 
कोर्हरूका नमूनाहरू ननकाललनेछ र ननदान गनषको लागग माइिोथकोपबाट नमूना तन्तुहरूको परीक्षण 
गररनेछ। 

प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरको ननदान गररन्छ भने, त्यो द्धवथतार भएको छ वा छैन भनी जाुँच गनषको 
लागग अन्य जाुँचहरूको व्यवथिा लमलाइनेछ। परीक्षणहरूमा ल्यापरोथकोप, फोक्सोको एक्स-रे, हड्डीको 
थक्यान, पोलसट्रोन इलमसन टोमोग्राफी थक्यान र CA19-9 को लागग रक्त परीक्षण, आहद पछषन।् 
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7. प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरका उपचारहरू के-के हुन?् 

प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरका उपचारहरू क्यान्सरको चरण, बबरामीको उमेर, समग्र थवाथ्य अवथिाहरू 
र बबरामीको प्रािलमकतामा भर पछषन।् ट्यूमरको उपचारको मुख्य लक्ष्य भनकेो ट्यूमरलाई हटाउनु 
हो। तर ट्यूमरलाई हटाउन असभभव हुने भएपनछ, सभभव हुनेसभम ट्यूमरको वदृ्धिलाई सुथत गने 
वा िप क्षनतहरू हुन नहदनमेा उपचार केस्न्रत हुनेछ। त्यसकारण ननस्श्चत पररस्थिनतहरूमा, व्यस्क्तगत 
बबरामीको लागग लघुकारी उपचार उपयुक्त हुनसक्छ। 

शल्यरिया 

हाल, पूणष रूपमा प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरलाई हटाउने एउटा मात्र माध्यम भनेको शल्यरिया माफष त 
ट्यूमरलाई पूणष रूपमा हटाउने हो तर यो सबै बबरामीहरूमा लागू हुुँदैन, द्धवशरे् गरी क्यान्सर कोर्हरू 
प्याङ्क्रियाजभन्दा बाहहर अन्य अगंहरूमा फैललएर व्यापक रूपमा ललभफ नोड र मुख्य रक्त नलीहरूमा 
असर गरेपनछ। 

द्धवप्पल्स अपरेसन: यो एकदमै सामान्य रूपमा प्रयोग गररने शल्यरिया प्रद्धवगध हो जसले प्याङ्क्रियाज, 
डुडनेम, द्धपत्ताशय र पेटको भाग, आहद हटाउनेलाई समावेश गछष। शल्यरियाद्वारा ननस्भतने मतृ्य ु
दर 5% भन्दा कम छ। 

लगभग 25% बबरामीहरूलाई शरीरको प्याङ्क्रियाजको तलनतर प्याङ्क्रियाजको क्यान्सर भएको हुन्छ 
र द्धवकलसत चरणमा मात्र पत्ता लगाइन्छ। उनीहरूले डडथटल प्याङ्क्रियटेक्टोमी वा पूणष 
प्याङ्क्रियटेक्टोमी गनष आवश्यक पनष सक्छ। 

रेडियोथेरापी  

रेडडयोिेरापी भनेको क्यान्सर कोर्हरूलाई नष्ट गनष उच्च-शस्क्तको रेडडएसन प्रयोग गनुष हो र यो 
प्ररिया शल्यरिया पनछ लागू गनष सरकन्छ। बबरामीलाई शल्यरिया गनष उपयुक्त हुुँदैन भन,े 
उस/उनलाई दबुै रेडडयोिेरापी र केमोिेरापरी गनष लसफाररस गनष सरकन्छ। 

केमोथेरापी 

केमोिेरापी भनेको और्गधहरूको प्रयोग गरेर क्यान्सर कोर्हरूलाई मानुष हो र यो प्राय: इन्ट्राभेनस 
सुईमाफष त वा िान हदएर गररन्छ। सामान्यतया केमोिेरापी प्रयोग गरेर क्यान्सर कोर्हरूलाई पूणष 
रूपमा नष्ट गनष नसरकए तापनन, रोगका संकेत तिा लक्षणहरू हटाउन र बबरामीको जीवनको 
गुणथतरलाईलाई सुधार गनष सरकन्छ। तबसभम, प्याङ्क्रियाजको ट्यूमरलाई शल्यरियाका माध्यमबाट 
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हटाएपनछ केमोिेरापीलाई सहायक उपचारको रूपमा पनन प्रयोग गनष सरकन्छ। 

लक्षक्षत थेरापी 

यो क्यान्सर कोर्हरूको वदृ्धि र ररकभरी क्षमताहरूलाई रोक्नको लागग द्धवलशष्ट जैद्धवक अणुहरू प्रयोग 
गरेर गररन्छ, जथतै लमसाइलहरूले लसध ैलक्ष्यहररूलाई हहकाषउने। यो प्याङ्क्रियाजका क्यान्सरहरूका 
उपचारहरूमा धेरैजसो केमोिेरापीसुँग प्रयोग गररन्छ। 

लघुकारी उपचार 

क्यान्सर व्यापक रूपमा फैललएको छ भने, प्रािलमक उदे्दश्य भनेको लक्षणहरूलाई कम गरेर बबरामीको 
जीवनको गुणथतरलाई सुधार गने हो। 

लघुकारी शन्ट: ट्यूमरले बाइल डक्टलाई ब्लक गछष भने, डक्टमा थवतन्त्र प्रवाह कायम राख्नको लागग 
थटेनलेस थटील वा प्लास्थटक थटेन्टलाई बाइल डक्टमा घुसाइन्छ। आन्रा ब्लक भएको छ भने, 
बाइ-पास शल्यरिया आवश्यक हुन सक्छ। 

दिुाइको उपचार: यो द्धवकलसत चरणमा ट्यूमरले वररपररका थनायुहरूलाई गिचरे गभभीर पीडा हुदाुँको 
अवथिामा हुनसक्छ। यो चरणमा मोफीन द्धवशरे् गरी उपयोगी हुन्छ। और्गध प्रभावकारी रूपमा प्रकायष 
गनष असफल हुुँदा, बबरामीलाई अन्य रोजाइहरूको परामशष हदइन्छ, जथतै दिुाइका संकेतहरूलाई 
बढ्नबाट रोक्नको लागग और्गधहरूको प्रयोग गने वा दिुाइ ररसेप्शन थनायुहरूलाई नष्ट गनषको लागग 
थनायुहरूमा सुईमाफष त महदरा हदने। 
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8. प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरका जहिलताहरू के के हुन?् 

प्याङ्क्रियाजको क्यान्सर भएका बबरामीहरूलाई ननभनललखित जहटलताहरू हुन सक्छन:् 

 जस्न्डस हुने  
 दिुाइ: ट्यूमर ठूलो भएर थनायुहरूलाई गिच्दा पेटको दिुाइ बढ्नेछ।  
 तौल घट्ने: िाना िानमा कहठनाइहरू हुन ेबबरामीहरूलाई नासोग्याहट्रक ट्यूबबाट िवुाउन वा 

पौस्ष्टक पररपूरकहरू शरीरमा घुसाउन इन्ट्राभेनस सुईमाफष त हदन आवश्यक पनष सक्छ। 

शल्यरियाका जहटलताहरू: प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरका अपरेशनहरू गनष ननकै कहठन हुन्छ तर जीद्धवत 
हुने दरमा धेरै सुधार आएको छ। जहटलताहरूमा रगत बग्न,े संिमण हुन ेर अस्थिर रक्त सुगर थतर 
आहद पछषन।् 

 
9. प्याङ्क्रियाजको क्यान्सर भएका बिरामीहरूले आफ्नो ख्याल कसरी राख्न सक्छन?् 

शल्यरिया अनघ र शल्यरिया पनछ र ररकभरीको अवगधमा, बबरामीले ध्यान हदनपने केही कुराहरू 
छन।् बबरमीले रोगको बारेमा जनत धेरै जान्छन,् बबरामी त्यनत सकारात्मक हुन्छन।् 

ननयममत भेिहरू: बबरामीका अवथिा र पुनरावसृ्त्तका लक्षणहरूको ननरीक्षण गनषको लागग ननयलमत 
भेटहरू व्यवस्थित गररन्छन।् कुनै नयाुँ लक्षण देिा परेमा, सभभव भएसभम जनतसक्दो चाुँडो 
गचरकत्सकलाई सूगचत गनुषपछष। 

लघुकारी उपचार र अन्य लक्षणहरूको थयाहार गने, जथतै पोर्ण कायम राख्ने र दिुाइ कम गने, 
आहद। 
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