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पेटको क्यान्सर 
पेटको क्यान्सर हङकङमा सामान्य हो। क्यान्सरमा प्रत्येक वर्ष 1,100 नयााँ केसहरूमा यो चौंथो 
सामान्य घातक हो। पेटको क्यान्सरको दर उमेरसाँग वदृ्धि हुन्छ। पेटको क्यान्सरका बिरामीहरूको 
मध्यम उमेर लगभग 71 हो। 

पेटको क्यान्सरका प्रारम्भभक लक्षणहरू स्पष्ट हुाँदैनन।् धेरै बिरामीहरूले तत लक्षणहरूलाई पेटको 
गडिडीको रूपमा ललन्छन ्र त्यसलाई हलुका मान्छन ्जसकारण उपचारमा ढिलाइ हुन्छ। त्यसकारण 
क्यानसर भएका आधाभन्दा धेरै बिरामीहरू रोगको उनन्त चरणमा छन।् 

पेटको क्यान्सर हुनिाट रोक्नको लागग, तपाईंले आफ्नो आहार सुरु गनष, थप ताजा फलफूल र 
तरकारीहरू र कम आरक्षण गररएको खाना खान सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई तनरन्तर अपच र भोजन 
इच्छामा कमी हुने जस्ता लक्षणहरू भएका छन ्भने तपाईंल द्धवशरे् ध्यान ढदनुपछष।  
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1. पेटको क्यान्सर भनेको के हो? 

पेट पाचन प्रणालीको एक भाग हो। यसले पचाउन र खानाका ठूला टुक्राहरूलाई साना िनाउन मद्दत 
गनषको लागग ग्याम्स्िक अभल तनकाल्छ। त्यसपतछ खाना आन्राको पेररसटललससद्वारा थप पाचन 
प्रक्रक्रयाको लागग आन्रामा प्रवेश गछष। 

पेटका इद्धपथेललयल कोर्हरू प्राणघातक ट्यूमरमा द्धवकास भएपतछ, त्यसलाई पेटको क्यान्सर भतनन्छ।  

 
2. पेटको क्यान्सरका अग्रागामी तत्वहरू के-के हुन?् 

पेटको क्यान्सरसाँग धेरै तत्वहरू सभिम्न्धत रहेको फेला परेको छ। हेललकोब्याक्टर पाइलोरी (पेट 
र डुडनेममा जीउने एक प्रकारको जीवाणु) संक्रमणले पेटको क्यान्सरको सभभावनालाई वदृ्धि गनष 
सक्छ। तपाईं तनभनमध्ये कुनै वगषहरूमा पनुषहुन्छ भने, तपाईंले द्धवशरे् ध्यान ढदनुपछष : 

 यौन: मढहलाहरूलाई भन्दा पुरूर्हरूलाई पेटको क्यान्सर हुने सभभावना दोब्िर हुन्छ।  
 उमेर: विृ उमेरका मातनसहरूलाई पेटको क्यान्सर हुने सभभावना उच्च हुन्छ। 50 वर्षपतछ 

पेटको क्यान्सर हुने सभभावना अझै िढि हुन्छ।  
 आहार: उच्च मात्रामा नुन हाललएका, अचार र सेक्रकएका खानाहरूले पेटको क्यान्सर हुने 

खतरालाई वदृ्धि गनेछ।  
 रोगहरू: पटको पोललपहरू भएका, ग्यास्िेक्टोमी भएका (पेट हटाउने शल्यक्रक्रया) वा घातक 

एनेलमया (लभटालमन B को कमीिाट हुने एनेलमया) भएकका मातनसहरूलाई पेटको क्यान्सर 
हुने सभभावना धेरै हुन्छ।  

 धमु्रपान: धमु्रपान गने मातनसहरूलाई पेटको क्यान्सर हुने सभभावना धमु्रपान नगनेहरूलाई 
भन्दा ििी हुन्छ।  

 वंशाणुगत: आसन्न पाररवाररक सदस्यहरूलाई पेटको क्यान्सर भएका मातनसहरूलाई पेटको 
क्यान्सर हुन ेसभभावना अन्यलाई भन्दा दोब्िर हुन्छ। 

 
3. पेटको क्यान्सरको रोकथाम कसरी गने? 

क्यान्सरको सभभावना कम गनषको लागग सामान्य आहार तनदेशनमा तनभन कुरा लागू हुन्छन ्:  

धेरै ताजा फलफूल र तरकारीहरू: 
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 ब्रालसकाको पररवारका तरकारीहरू (उदाहरण, ब्रोकाउली, गचतनयााँ िन्दा, फूलगोभी, केल, 
आढद)मा एम्न्ट-क्यान्सर तत्त्व हुन्छ जसले शरीरको कालसषनोजेन (क्यान्सर तनभत्याउने 
क्षमता भएको पदाथष) लाई टुक्राउन मद्दत गछष ;  

 धेरै मात्रामा क्यारोढटन समावेश गने तरकारीहरू (उदाहरण, गाजर, आाँप, मेवा, आढद)ले 
शरीरको प्रततरक्षालाई पररष्कृत गनष र लसध ैक्यान्सरको सभभावनालाई कम गनष मद्दत गछष।  

 धेरै मात्रामा लभटालमन C समावेश गने खाना (उदाहरण, सुन्तला, अगंुर, स्ििेरी, आढद)मा 
एम्न्ट-अम्क्सडसेन प्रकायष हुन्छ र त्यसले पेटको क्यान्सरको सभभावनालाई कम गनष सक्छ। 

थोरै उच्च नुन भएको खाना: 

 अचार र सेक्रकएका खाना (उदाहरण, नुन हाललएको अण्डा, ससेज, ह्याम, िेकन, नुन हाललएको 
माछा, आढद)मा उत्पादनको प्रक्रक्रयामा तनमाषण भएका कालसषनोजेतनक लमश्रणहरू हुन्छ।  

 धेरै फ्राइ गररएको खाना। धेरै फ्राइ गदाष स्वतन्त्र रेडडकलहरू उत्पन्न हुन्छन ्जसले शरीरका 
तन्तुमा हातन गदै ततनीमा भएको अम्क्सजनको मात्रालाई कम गछषन। 

व्यक्क्तगत सरसफाइको बारेमा सचते रहनुहोस:् 

 हेललकोब्याक्टर पाइलोरी (पेट वा डुडनेमका द्धवलभन्न क्षेत्रहरूमा िस्ने जीवाणु)को संक्रमण हुन 
नढदनको लागग आफ्ना हातहरू िारभिार धनुुहोस ्र मल वा वान्तालाई नछुनुहोस।् 

ननयममत जााँचहरू: 

 तपाईं 40 वर्षभन्दा ििी उमेरको हुनुहुन्छ र तपाईंको पररवारलाई पेटको क्यान्सर भएको 
इततहास छ भन,े तपाईंलाई प्रत्येक वर्ष मागथल्लो इन्डोस्कोपी (गुलेट र पेटको इन्डोस्कोपी) 
गनष सुझाव ढदइन्छ। 
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4. पेटको क्यान्सरका कारणहरू के-के हुन?् 

पेटको तन्त ुकोर्हरूको वंशाणुमा पररवतषनले (वंशाणुमा पररवतषन) कोर्हरूलाई प्राणघातक रूपमा 
रूपान्तरण गने। पेटको क्यान्सरको इढटयोलोजी अढहले अतनम्चचत छ। 

 
5. पेटको क्यान्सरका लक्षण सक्जलै पहहचान गनन सककन्छ? 

तनभनललखखत लक्षणहरू देखा परेमा, त्यो पेटको क्यान्सर हुन सक्छ तर अन्य सामान्य बिरामीहरू 
हुन सक्छ, उदाहरण ग्याम्स्िढटस (पेटको जलन), पेट वा डुडनेल (सानो आन्राको माथी) अल्सर। 
तपाईंलाई शंकास्पद लक्षणहरू देखा पछषन ्भन,े तपाईंले सभभव भएसभम जततसक्दो चााँडो आफ्नो 
पाररवाररक गचक्रकत्सकसाँग परामशष ललनुपछष :  

 तनरन्तर अपच, भोजन इच्छामा कमी हुन े 
 ततव्र तौल घट्ने  
 तल्लो पेट सुम्न्नने  
 खाना खाएपतछ फूम्ल्लएको महसुस हुने  
 वान्ता हुन,े रगत सढहत वान्ता हुने ् 
 ढदसामा रगत आउने वा कालो ढदसा लाग्ने  
 एनेलमया, थकावट, कमजोरी 

 
6. पेटको क्यान्सरको अनुसन्धान र ननदान कसरी गने? 

तपाईंलाई मागथका लक्षणहरू छन ्भन,े तपाईंले सभभव भएसभम जततसक्दो चााँडो आफ्नो पाररवाररक 
गचक्रकत्सकसाँग परामशष ललनुहोस ्र परीक्षणहरू गराउनुहोस।् पेटको क्यान्सरका परीक्षणहरूमा तनभन 
कुराहरू पछषन:् 

(1) मागथल्लो इन्डोस्कोपी 

गचक्रकत्सकले पेटको परीक्षण गनष र आवचयक भएका प्याथोलोजीकल परीक्षण गनषको लागग तन्तुहरूका 
नमूनाहरू ललन मुख र भोजननलीमाफष त बिरामीको पेटलभत्र अम्प्टकल क्याथेटर लुक्रकङ इन्डोस्कोप 
राख्नहुन्छ। इन्डोस्कोपको व्यास औलंाभन्दा पतन पातलो हुन्छ। 5 देखख 20 लमनेट ललने परीक्षणले 
घााँटीमा केही असहज हुन सक्छ र मागथल्लो पेटमा ग्यास फुललन सक्छ। 
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(2) पेटको अल्िासाउण्ड र कभप्युटर टोमोग्राफी (CT) स्क्यान: 

यी परीक्षणहरूले पेटको क्यान्सरको चरण पत्ता लगाउन र ट्यूमरको मूल्याङ्कन गनष मद्दत गछष।  
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7. पेटको क्यान्सरका उपचारहरू के-के हुन?् 

बिरामीलाई पेटको क्यान्सरको तनदान गररएको छ भने, गचक्रकत्सकले बिरामीलाई तनभनललखखत 
उपचार सुझाव गनेछन:् 

शल्यकिया 

सम्जषकल ररसेक्सन पेटको क्यान्सरको एकदमै अत्यावचयक उपचार हो। बिरामीको अवस्थामा 
आधाररत भएर पेटको केही भाग वा पूरै भाग हटाउने। शल्यक्रक्रयाको अवगधमा, गचक्रकत्सकले तन्तु 
र ललभफ नोडहरूको वररपरर भएका ट्यूमरलाई हटाउाँछन।्  

सामान्यतया, हातन भयूकोसा र सिभयूकोसामा मात्र सीलमत छ भने, पेट हटाउने शल्यक्रक्रयाको सन्चो 
हुने दर 90% भन्दा उच्च हुन्छ। 

रेडियोथेरापी 

रेडडयोथेरापी क्यान्सर कोर्हरूलाई नष्ट गनष उच्च पावरका रेडडएसन बिमहरूको प्रयोग गनषको लागग 
हो। यो शल्यक्रक्रया पतछ क्यान्सर कोर्हरूलाई फेरर उत्पन्न हुनिाट रोक्न ततनीहरूको वदृ्धि हुने दरलाई 
रोक्न शल्यक्रक्रया पतछ केमोथेरापीसाँग प्रयोग गनष सक्रकन्छ।  

रसायननक एक्न्ट-क्यान्सर औषधधहरू 

केमोथेरापी क्यान्सर कोर्हरूलाई मानष र ततनीहरू वदृ्धि हुन र द्धवभाजन हुनिाट रोक्नको लागग 
एम्न्ट-क्यान्सर और्गधहरूको प्रयोग गनष हो। मौखखक वा इन्िाभेनस केमोथेरापी एजेन्टहरू उपलब्ध 
छन।् शल्यक्रक्रया पतछ क्यान्सर कोर्हरूलाई फेरर उत्पन्न हुनिाट रोक्ने ततनीहरूको वदृ्धि हुने दरलाई 
रोक्ने लक्ष्यका साथ ततनीहरू मुख्य रूपमा शल्यक्रक्रयाको उपचार पतछ प्रयोग गररन्छ। केमोथेरापी 
लक्षणहरूिाट आराम प्राप्त गनष र जीवनलाई लभब्याउनको लागग पीडा हटाउने उपचारको रूपमा पतन 
प्रयोग गनष सक्रकन्छ। बिरामीका नािालकलाई पतन लक्षक्षत थेरापीिाट लाभ हुन सक्छ।  

 
8. पेटको क्यान्सरका जहटलता र उपचारहरू के-के हुन?् 

पेटको क्यान्सरका सामान्य जढटलता र त्यसका उपायहरूमा तनभन कुराहरू समावेश हुन्छन ्: 

 ग्यास्िोइनटेम्स्टनल म्ब्लडडङ: ररगंटा लाग्ने, धकधकी, ढदसा लाग्न समय लाग्ने, कफी ग्राउण्ड 
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जस्तै वान्ता।  
 पेटको क्यान्सर फैलनाले सामान्य िाइल डक्टमा चाप तनभत्याउन सक्छन जसले जम्न्डस 

तनभत्याउाँछ। त्यसपतछ बिरामीलाई आाँखा र छाला पहेँलो हुनेको साथै खरैो ढदसा लाग्ने जस्ता 
लक्षणहरू देखा पनेछन।्   

 पेटको तनस्कासनमा अवरोध हुन सक्छ। मागथल्लो पेट दखु्न ेर वान्ता हुने हुाँदै खाना सहज 
रूपमा डुडनेममा पास हुन सक्दैन  

 ट्यूमरले पेटमा तछर ल्याउाँछ, जसले पेररटोतनढटस (पेटका वाल र अङ्गहरूका मांसपेशीहरूको 
जलन) तनभत्याउाँछ।  यो आकम्स्मक रूपमा पेट दखु्ने लक्षण हुन ेघातक तीक्ष्णता हो।  

पेट हटाउने शल्यक्रक्रया गरेपतछ एनास्टोमोलससमा चहुावट हुनसक्छ। शल्यक्रक्रया गरेपतछ तछटै्ट, केही 
बिरामीलाई डम्भपङ लसन्रोम हुन सक्छ जसमा खाना खाएपतछ वान्ता हुने, झाडापखाला, ररगंटा लाग्ने 
र न्यून रक्तचाप जस्ता लक्षणहरू पछषन।् यो पेटको केही भाग वा पूरै पेट हटाएपतछ खाना रतु रूपमा 
सानो आन्रामा पास हुनकेो प्रततक्रक्रयाको कारणले हुन्छ।  

 
9. पेटको क्यान्सर भएको बबरामीको स्याहार कसरी गने? 

पेट हटाएपतछ, बिरामीले आहारमा केही समायोजन गनष आवचयक हुन्छ: 

 िारभिार थोरै खानेकुराहरू खाने, उदाहरण ढदनमा 6 पटक खाना खाने र धेरै खाना नखाने, 
अन्यथा वान्ता हुने, झाडापखाला लाग्ने, ररगंटा लाग्ने र न्यून रक्तचाप हुन ेहुन सक्छ। 
अवशोर्णमा मद्दत गनष खाना पेटमा रहने समय लभब्याउनको लागग खाना खाने अवगधमा 
वा खाना खाएपतछ कुनै पतन तरल पदाथष नद्धपउनुहोस।्  

 पचाउन सहज हुने खाना छान्नुहोस ् 
 खाना सुस्त गरी चपाउनुहोस ् 
 अपच हुन नढदनको लागग खाना खाएपतछ आराम गनुषहोस ् 
 एनेलमया रोक्नुहोस,् लभटालमन B12का पूरक तत्त्वहरू (उदाहरण, कलेजो, मासु, माछा र 

दधु)को िारेमा सचते हुनुहोस ्केही बिरामीहरूलाई तनयलमत रूपमा लभटालमन B12 को सुई 
लगाउन आवचयक हुन्छ 
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