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थाइराइडको क्यान्सर 

थाइराइडको क्यान्सर हङकङमा सामान्य छैन र मतृ्य ुदर तुलनात्मक रूपमा न्यून छ। हङकङ 
क्यान्सर रेिजस्ट्र�को डाटा अनुसार, 2014 मा त्यहाँ 795 वटा नयाँ मा�मला (पुरूषमा 147 र 

म�हलामा 648) र 44 वटा मतृ्यु भएका �थए। थाइराइडको क्यान्सरले प्राय: मध्यम-उमेरका वा 
वदृ्ध उमेरका मा�नसहरूलाई असर पाछर्  तर साना मा�नसहरूलाई प्या�पलर� क्यान्सर हुन सक्छ। 
म�हलाहरूलाई क्यान्सर हुने सम्भावना उच्च हुन्छ र यो बालबा�लकाहरूमा �बरलै दे�खन्छ। 

थाइराइडको क्यान्सरको �वकास सुस्त हुन्छ र क्यान्सरका कोषहरू स्पष्ट मासमा �वकास हुन 

केह� वषर् लाग्छ। हालका प्र�व�धबाट, �च�कत्सकहरूले थाइराइडको क्यान्सर सानो भए ताप�न 

पत्ता लगाउन सक्छन ्र नयाँ उपचारहरूले उच्च �नको पानर् दर हा�सल गनर् सक्छन।् यद्य�प, 

�वस्तारै क्यान्सर �वकास भएसँगै, प्रारिम्भक उपचारको धेरै वषर् प�छ प�न पुनराविृत्त हुन े

सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण, �नय�मत भेटहरू गनर् सुझाव �दइन्छ। 

 
1.  थाइराइडको क्यान्सर भनेको के हो? 

थाइराइड भनेको घाँट�को अगा�ड आवाज बाकसको �भत्र हुने ग्रन्थी हो। यो पुतल� जस्तो 
दे�खन्छ। यो इन्डोक्राइन तन्तु हो जुन थाइरोिक्सनकको उत्पादनको ला�ग उत्तरदायी हुन्छ। 
थाइराइड ग्रन्थीको पछा�ड पाराथाइराइड ग्रन्थी हुन्छ जसले पाराथाइराइड हम�न �नकाल्छ। 
शर�रले कायर् गनर् थाइरोिक्सन आवश्यक हुन्छ र यसको कायर्ले रक्त सुगर स्तर, मुटुको 
धड्कन र मगृौलाको प्रकायर्लाई असर पाछर्। पाराथाइराइड हम�नले शर�रमा क्यािल्सयमको 
स्तर �नयन्त्रण गनर् मद्दत गछर्। थाइराइड ग्रन्थीका कोषहरू असामान्य रूपमा व�ृद्ध हुन्छन ्र 

�तनीहरू सामान्य रूपमा मद�नन ्बन,े क्यान्सर हुनेछ। 

 
2. थाइराइडको क्यान्सरका क�तवटा प्रकारहरू रहेका छन?् 

थाइराइडको क्यान्सरलाई 4 प्रकारहरूमा वग�करण गनर् स�कन्छ: 

1. प्या�पलर� थाइराइड क्यान्सर: यो एकदमै सामान्य प्रकार हो र यो प्राय: युवतीहरूलाई हुन्छ। 

2. फो�लकुलर थाइराइड क्यान्सर: यो अक� सामान्य प्रकार हो र यो धेरैजसो वदृ्ध 
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मा�नसहरूलाई हुन्छ। 

3. मेडुलर� थाइराइड क्यान्सर: यो �बरलै प्रकार हो र यो प�रवारहरूलाई हुने सम्भावना हुन्छ। 

4. एनाप्लािस्टक थाइराइड क्यान्सर: यो प�न �बरलै प्रकार हो र यो सामान्यतया 60 वषर्भन्दा 
बढ� उमेरका मा�नसहरूलाई हुन्छ। यो द्रतु रूपमा व�ृद्ध हुन्छ र �नको पानर् क�ठन हुन्छ। 
अनु�चत रूपमा उपचार ग�रएको प्या�पलर� थाइराइड क्यान्सर यो प्रकारको क्यान्सरमा 
प�रवतर्न हुन सक्छ। 

यी प्रकारका क्यान्सरहरू बाहेक, गैर-हज�कन �लम्फोमा थाइराइडमा क�हलेकाह�ँ हुन सक्छ। 

 
3. थाइराइडको क्यान्सरको रोकथाम कसर� गन�? 

थाइराइड क्यान्सरको कारण अ�हलेसम्म अ�ात रहेकोले, यसका कुनै रोकथाममूलक 

उपायहरू छैनन।् तपा�को प�रवारका सदस्यलाई थाइराइडको क्यान्सर वा थाइराइडको 
समस्या भएको छ भने तपा� सतकर्  हुनुपछर्। अधर्-वा�षर्क रूपमा घाँट�को पर��ण गराउनु र 

�नय�मत अल्ट्रासाउण्ड स्क्यान गनुर् उत्कृष्ट हुन्छ। 

 
4. थाइराइडको क्यान्सरका कारणहरू के-के हुन?् 

धेरै �बरामीहरूको थाइराइडको क्यान्सरको स�टक कारण अ�ात छ। �नम्न�ल�खत कुराहरू 

थाइराइडको क्यान्सरलाई �वकास गन� सम्भावनालाई व�ृद्ध गन� जो�खम कारक तत्वहरू हुन।् 

1. उच्च स्तरका रे�डएसनमा अनावरण: यो बाल्यावस्थामा �दइएको रे�डएसन थेरापीको 
कारणले वा वातावरणको असामान्य रे�डएसनको स्तरको कारणले हुन सक्छ। प�हले रे�डएसन 

चहुावट भएको न्युिक्लयर प्लान्टको निजकै बस्ने मा�नसहरूलाई थाइराइडको क्यान्सर हुन े

सम्भावना उच्च हुन्छ। 

2. वंशाणुगत अवस्थाहरू: प�रवारको सदस्यलाई गोइटर, फे�म�लयल मेडुलर� थाइराइडको 
क्यान्सर, बहु�वध इन्डोक्राइन �नयोप्लािजया वा फे�म�लयल एडनेोमाटोअस पो�लपो�सस 

भएको �थयो भने, त्यो पा�रवारको व्यिक्तलाई थाइराइडको क्यान्सर हुने सम्भावना ब�ढ 

हुन्छ। 
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3. व्यिक्तगत इ�तहास: व्यिक्तलाई गोइटर र बे�नङ्ग थाइराइड नोड्यलू्ष जस्ता अवस्थाहरू 

�थए भने, उक्त व्यिक्तलाई रोग लाग्ने सम्भावना बढ� हुन्छ। 

4. �लङ्ग: म�हलाहरूलाई क्यान्सर हुन ेसम्भावना उच्च हुन्छ। 

5. पोषण: आयो�डनको कमीले थाइराइडको क्यान्सरको �वकास हुन सक्छ। 

6. उमेर: धेरै जसो थाइराइडको क्यान्सरका �बरामीहरू 40 भन्दा बढ� उमेरका हुन्छन।् 

 
5. थाइराइड क्यान्सरका ल�णहरू सिजलै प�हचान गनर् स�कन्छ? 

थाइराइडको क्यान्सरका सामान्य रूपमा देखा पन� ल�णहरू �नम्न�ल�खत छन।् 

 - क्रमश साइज व�ृद्ध हुने गर� घाँट�मा नदखु्न ेलम्प। 

 - �नरन्तर स्वर बस्न े

 - घाँट� वा थ्रोटमा दखु्न ेर क�हलेकाह�ँ कानसम्म दखु्ने 

 - �नल्ने वा श्वासप्रश्वासमा समस्या हुन े

 - �नरन्तर खोक� लाग्न ेतर फ्लूका ल�णहरू�बना 

प्रारिम्भक थाइराइडको क्यान्सर स्पष्ट हँुदैन तर तपा� त्यसको िस्थ�तको बारेमा सचते नहुन 

सक्नुहुन्छ। �नदान र उपचारमा �ढलाइ हुन न�दनको ला�ग, थाइराइडको समस्या भएको 
बारेमा �चन्ता लाग्दा �च�कत्सकबाट सुझाव प्राप्त गनुर्पछर्। 

 
6. थाइराइडको क्यान्सरको अनुसन्धान र  �नदान कसर� गन�? 

रगत पर��णहरू: 

थाइराइड हम�न र TSH स्तरहरू जाँच्नको ला�ग रगतका नमूनाहरू �नका�लनेछ। व्यिक्तको 
सामानय् स्वास्थ्य जाँच्नको ला�ग रगत प�न पर��ण ग�रनेछ। 
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फाइन-�नडल एिस्परेसन वा बायोप्सी: 

सानो �नडलको प्रयोग गरेर, थाइराइड नोड्यूलमा क्यान्सरका कोषहरू छन ् वा छैनन ्भनी 
जाँच्नको ला�ग थाइराइड नोड्यूलबाट कोषहरूको नमूना �नका�लन्छ र माइक्रोस्कोपमा 
पर��ण ग�रन्छ। �नडललाई सह� �ेत्रमा प्रयोग गनर् मद्दत गनर्को ला�ग �च�कत्सकले 

अल्ट्रासाउण्ड स्क्यानरको प्रयोग गनर् सक्नुहुन्छ। 

सिजर्कल बायोप्सी: 

फाइन �नडल एिस्परेसनप�छ �नदान गनर् स�कँदैन भने, �च�कत्सकले थाइराइडको निजकै थोरै 

काटेर तन्तुको नमूना �नकाल्नुहुनेछ। 

अल्ट्रासाउण्ड थाइराइड स्क्यान: 

�च�कत्सकले घाँट� र थाइराइड ग्रन्थीको �भत्री भागको तस्वीर �सजर्ना गनर् अल्ट्रासाउण्ड 

स्क्यानरको प्रयोग गनुर्हुन्छ। त्यसकारण, नोड्यूलहरू  ठोस भएका वा तरल पदाथर्द्वारा 
भ�रएका छन ्भने व्यिक्तले थाहा पाउन सक्छन।् 

थाइराइड रे�डयोआइसोटोप स्क्यान: 

पाखरुाको नसामा सानो रे�डयोएिक्टभ आयो�डन सुईद्वारा �दइन्छ। 20 �मनेटप�छ, �बरामी 
�बस्तारामा सुत्नेछन ् र �बरामीको थाइराइड ग्रन्थीको रे�डएसन �क्रयाकलाप मापन गनर्को 
ला�ग �बरामीको घाँट�मा गामा क्यामेरा रा�खनेछ। क्यान्सरका कोषहरूले सामान्य थाइराइड 

कोषहरूले जस्तो उ�चत त�रकासँग रे�डयोएिक्टभ आयो�डनलाई आत्मसात गद�नन।् 
त्यसकारण, छ�वले क्यान्सरको िस्थ�त देखाउनेछ। 

�सट� स्क्यान: 

CT स्क्यान भनेको एक्स-रेहरूको अनुक्रम हो जसले मा�नसको �भत्री शर�रको तीन-आकारको 
तस्वीर �नमार्ण गछर्। त्यसकारण, ट्यूमरको साइज र िस्थ�त स्पष्ट रूपमा प्रदशर्न गनर् 
स�कन्छ। �बरामीलाई आयो�डन एलज� वा दम भएको इ�तहास छ भने उस/उनले सुरुमा 
�च�कत्सा कमर्चार�लाई बताउनुपछर्। 
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7. थाइराइडको क्यान्सरका उपचारहरू के-के हुन?् 

(1) शल्य�क्रया 

थाइराइडको क्यान्सर भएका धेरैजसो मा�नसहरूले शल्य�क्रया गन�छन।् शल्य�च�कत्सकले 

�बरामीका अवस्थाहरूमा आधा�रत रहेर थाइराइड ग्रन्थीको पूरै वा केह� भाग हटाउँछन।् 

अपरेशनको अव�धमा, �लम्फ नोडहरूलाई क्यान्सरका कोषहरूले असर पारेका छन ्वा छैनन ्

भनी हेनर्को ला�ग शल्य�च�कत्सकले थाइराइडको निजकै भएका �लम्फ नोडहरूको पर��ण 

गन�छन।् क्यान्सर ग्रन्थीको बा�हर फै�लएको छ भन,े शल्य�च�कत्सकले व�रप�रका 
तन्तुहरूलाई प�न हटाउनुहुनेछ। 

सम्पूणर् वा लगभग सबै थाइराइड ग्रन्थी हटाएप�छ, �बरामीले आफ्नो बाँक� जीवनको ला�ग 

प्र�तस्थापनको रूपमा थाइराइड हम�न �लन आवश्यक हुन्छ। यसले थाइराइड उत्तेजक हम�न 

(TSH) को स्रावलाई रोक्न प�न मद्दत गछर्। थाइराइड उत्तेजक हम�नको स्तर उच्च छ भने, बाँक� 
रहेका क्यान्सरका कोषहरू उत्तेजक हुन सक्छन ्जसको प�रणाम स्वरूप क्यान्सर फे�र हुन 

सक्छ। 

(2) रे�डयोएिक्टभ आयो�डन थेरापी 

अपरेशन प�छ, क्यान्सरका कोषहरू पूणर् रूपमा हटाइएका छैनन ् वा क्यान्सरका कोषहरू 

शर�रका अन्य भागहरूमा फै�लएका छैन ्भने, रे�डयोएिक्टभ आयो�डन प्रयोग गरेर उपचार 

ग�रन्छ। यो एक प्रकारको आन्त�रक रे�डयोथेरापी हो। रे�डयोएिक्टभ पदाथर्लाई क्याप्सुल वा 
पेय पदाथर्को रूपमा सेवन ग�रन्छ। थाइराइड क्यान्सरका कोषहरूले रे�डयोएिक्टभ 

आयो�डनलाई सोस्नेछन ्जसले �तनीहरूलाई नष्ट गन�छ। सामान्य कोषहरूमा असर पन�छैन। 

रे�डयोएिक्टभ आयो�डन थेरापीको अगा�ड 4 हप्ता �भत्र, �बरामीले थाइराइड हम�न �लन बन्द 

गनुर्पछर्  �कनभने यसले रे�डयोएिक्टभ आयो�डन अप्रभावकार� रहेको प्रस्तुत गन�छ। थाइराइड 

हम�नलाई रोक्न े सम्भा�वत समस्याहरूलाई पार गनर्को ला�ग उस/उनलाई �रकिम्बनेन्ट 

ह्युमन थाइराइड िस्टमुले�टङ हम�न (rhTSH) द्वारा उपचार गनर् स�कन्छ। साथसाथ,ै �बरामीले 

थेरापीको कम्तीमा 2 हप्ता अगा�ड सुरु गरेर उच्च आयो�डनको मात्रा भएका खानेकुरा खान 

छोड्नुपछर्। खानामा समुन्द्र� खाना, आयो�डन हा�लएको नुन, खोक�का औष�ध, अण्डा, �चज र 

दधु पछर्न।् 
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थरापीप�छ प�हलो 4 दे�ख 5 �दनको �भत्रमा उच्च स्तरको रे�डएसन �पसाब, रगत, थकु र 

प�सनामा पत्ता लगाउन स�कन्छ। अन्य मा�नसहरूसँग सम्पकर् मा नआउनको ला�ग �बरामी 
अस्पतालमा बस्नेछन।् रे�डएसनको स्तर सुर��त स्तरमा झरेप�छ, �बरामीलाई �डस्चाजर् गनर् 
स�कन्छ। 

रे�डयोएिक्टभ आयो�डन थेरापीले द�घर्का�लन प्रभाव पाद�न र म�हला �बरामीहरू सामान्य 

रूपमा गभर्वती हुन सक्छन।् यद्य�प, थेरापीको 1 वषर्�भत्र म�हला �बरामीलाई गभर्वती नहुन र 

बच्चालाई स्तनपान नगराउन �सफा�रस ग�रन्छ। 

(3)बाह्य रे�डएसन थेरापी 

अपरेशनप�छ क्यान्सरका कोषहरू अझै प�न घाँट�मा रहन्छन ् वा शल्य�क्रयाद्वारा 
क्यान्सरलाई हटाउन स�कन्न भने, बाह्य रे�डएसन थेरापी ग�रन्छ। यो प्रकारको उपचार 

सामान्यतया मेडुलर� थाइराइड क्यान्सर वा एनाप्लािस्टक थाइराइड क्यान्सरबाट पी�डत 

�बरामीहरूमा प्रयोग हुन्छ। यो थेरापीको अक� संकेत भनेको घाँट�मा क्यान्सर फे�र हुन ेहो। 

थेरापीभन्दा अगा�ड, �बरामीको टाउको र घाँट�मा �फट हुने पारदश� मास्क तयार ग�रन्छ। यो 
मास्कले थेरापी अव�धमा टाउकोलाई िस्थर बनाउन मद्दत गछर्। उपचारको पूरा प्र�क्रयालाई 

सामान्यतया 6 दे�ख 7 हप्ता लाग्छ। 

(4) ल��त थेरापी 

शल्य�क्रया वा रे�डयोएिक्टभ आयो�डन जस्ता अन्य उपचारहरू प्रभावकार� नहँुदा प्रयोग 

ग�रन्छ। 

 
8. थाइराइडको क्यान्सरका ज�टलताहरू के-के हुन?् 

थाइराइड ग्रन्थी हटाएप�छ, �बरामीले �नम्न�ल�खत पाश्वर् प्रभावहरूको सामना गनर् सक्छन:् 

•रक्तस्राव हुन,े घाउमा संक्रमण हुन े

•घोक्रो स्वर 

•थकान 
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•पाराथाइराइड ग्रन्थीहरू हटाउनाले शर�रमा क्यािल्सयमको मात्रामा सशक्त कमी हुन्छ जसले 

अगं अचतेना वा �याम्पहरू �नम्त्याउँछ। �बरामीले पूरकको रूपमा क्यािल्सयमका 
ट्याबलेटहरू वा �भटा�मन D सेवान गनर् सक्छन।्  

•अपरेशन गरेप�छ घाँट�को तल्लो भागमा एउटा दाग बाँक� रहन्छ तर त्यो क्र�मक रूपमा कम 
हँुदै जान्छ। 

 

रे�डयोएिक्टभ आयो�डन थेरापी प्राप्त गरेप�छ, �नम्न�ल�खत पाश्वर् प्रभावहरू देखा पनर् 
सक्छन:्  

•वाकवाक� लाग्ने 

•मुख सुख्खा हुन े

•आँखाहरू सुख्खा हुन े

•से�लभर� ग्रन्थीहरू सुिन्नन ेर त्यहाँ पीडा हुने 

•स्वास वा सुगन्धको प�रवतर्न हुन े

•घाँट� वा मा�थल्लो छाती दखु्न े

बाह्य रे�डएसन थेरापी प्राप्त गरेप�छ, �नम्न�ल�खत पाश्वर् प्रभावहरू देखा पनर् सक्छन:् 

•वाकवाक� लाग्ने, थकान 

•घाँट� दखु्ने, �नल्नेमा क�ठनाइ 

•मुख सुख्खा हुन े

•छाला दखु्ने 

•घोक्रो स्वर 

धेरै जसो पाश्वर् प्रभावहरू अस्थायी हुन्छन।् �बरामीले असहज महसुस गछर्न ्भने, उस/उनले 
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�च�कत्सकबाट सुझाव �लनसक्छन।् 

 
9. थाइराइडको क्यान्सर भएका �बरामीहरूले आफ्नो ख्याल कसर� राख्न सक्छन?् 

1. शल्य�क्रया प�छ स्याहार गरेर: 

शल्य�क्रया प�छ, �बरामीले प्रारिम्भक सम्भा�वत समयमा �बस्ताराबाट बा�हर �नस्कन ेप्रयास 

गनुर्पछर्। उस/उनलाई �बस्तारामा बस्न आवश्यक हुन्छ भने, उस/उनले पयार्प्त चाल कायम 

राख्न र ग�हरो सास �लनको ला�ग �च�कत्सा कमर्चार�का �नद�शनहरूको पालना गनुर्पछर्। 
उत्कृष्ट वायुमागर्को ला�ग, उ/उनी �बस्तारामा पल्टदाँ सुतेको िस्थ�तमा हुनुपछर्। �बरामीले 

केह� कुरा �नल्दा दखुाइ महसुस गनर् सक्छन ् र उसले/उनले तरल पदाथर् वा नरम खाना खान 

सक्छन।् 

2. �नय�मत रूपमा सेवन गनुर्पन� औष�ध: 

�च�कत्सकका �नद�शनहरू अनुसार औष�धहरू सेवन गनुर्होस ् (उदाहरण थाइरोिक्सन हम�न, 

क्यािल्सयम तथा �भटा�मन D) 

3. �नय�मत भेटहरू: 

क्यान्सरको पुनराविृत्त पत्ता लागेको प्रारिम्भक चरणमा �नय�मत भेट महत्त्वपूणर् हुन्छ। 
थाइराइड ग्रन्थी हटाइएको भए ताप�न, अझै प�न पुनराविृत्त हुन े सम्भावना हुन्छ। 
रे�डयोएिक्टभ आयो�डन थेरापीको आधा वषर् प�छ, क्यान्सरका कोषहरू शर�रमा बाँक� छन ्वा 
छैनन ्भनी हेनर्को ला�ग पूणर् शर�र स्क्यान गनर् स�कन्छ। त्यसप�छ, �नय�मत शर�र जाँच र 

थाइरोग्लोबु�लन स्तरको ला�ग रक्त पर��ण ग�रनेछ। 

4. पयार्प्त पोषण 

थेरापीका पाश्वर् प्रभावहरूका कारणले गदार्, �बरामीले सामान्य आहार सहन नसक्न सक्छन ्र 

उस/उनले खानेकुराहरूलाई पौिष्टक, उच्च क्यालोर� भएका पेय पदाथर्हरूसँग बदल्न सक्छन।् 
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