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ও সমেতনতা
রডম্াশমেি ক্ানসাি

এ হেমশি েরেলািা সাধািণত 
হে সব ধিমনি ক্ানসামি 
আক্ান্ত েন, তামেি 
েমধ্ পঞ্চে স্ামন ্থাকমব 
রডম্াশে বা ওভারিি 

ক্ানসাি। হবরশিভাগ সেমেই হিাগ ধিা পম়ে 
এমকবামি হশমেি রেমক, তাই আক্ান্তমেি 
অমনমকই েীর্ঘরেন বাঁমেন না। ওভারিোন 
ক্ানসাি একরিোত্র হিাগ নে, এরি হবশ 
কমেকরি হিামগি সেরটি। ‘ইন্টািন্াশনাল 
এমেরসি েি রিসাে্ঘ এমগসিি ক্ানসাি’-
এি সেীক্া বলমে, অন্তত 26,000 নতনু 
ক্ানসাি হিাগী এই েহুূমত্ঘ িমেমেন এ হেমশ। 
তমব গাইমনামকালরেকাল অম্ালরেস্ট ও 
হেরডকাল অম্ালরেস্টমেি ধািণা, সংখ্ািা 
আসমল আিও অমনক হবরশ এবং ওভারিোন 
ে্ারলগন্ারসিমত আক্ামন্তি োি বা়েমে। 

কত ধরনের হয়
খুব সাধািণভামব ভাগ কিমল দু’ িকে, 
এরপম্থরলোল িাইপ (অ্থ্ঘাৎ রডম্াশমেি 
এমকবামি বাইমিি স্তমি উৎপন্ন) এবং নন 
এরপম্থরলোল িাইপ (রডম্াণু উৎপােনকািী 
হকাে, োে্ঘ হসল রিউোি বা দু’রি 
রডম্াশেমক হে হকােগুরল ধমি ্থামক, 
হসই হট্াোি হকানও হকাে বা হসক্স কমডডে 
রিউোি)। ওভারিোন ক্ানসামি আক্ান্ত 
80 শতাংশই হভামগন এরপম্থরলোল 
ওভারিোন ক্ানসামি। সাধািণত 50 
হপিমনা েরেলািাই এমত আক্ান্ত েন। 
ওভারিোন ক্ানসাি অ্ামরেরসভ (িাইপ 
2) বা নন-অ্ামরেরসভ (িাইপ 1) েমত 
পামি। িাইপ 2 ক্ানসািই হবরশ হেখা 
োে। এই ধিমনি ক্ানসামিি উৎপরতিস্ল 
েমছে ে্ামলারপোন রিউব। হেগুরল কে 

রডম্াশমেি ক্ানসাি এমেমশি েরেলামেি েমধ্ প্ােই হেখা োে, সংখ্ািা ক্েশ বা়েমে। 
কামেি হক্মত্র ঝুঁরকি আশ্া হবরশ? হকান ধিমনি সেস্া শুরু েমল সমেতন েমবন? এ়োমনাি েন্ই 

বা কী কী কিা উরেত োনামছেন ডা. রাহুল রায়ন�ৌধুরী 

ওভাররয়াে ক্ােসার একরিমাত্র 
ররাগ েয়, এরি রেশ কনয়করি ররানগর সমরটি। 
‘ইন্ারে্াশোল এনেরসি ফর ররসা�্চ এনগসিি 
ক্ােসার’-এর সমীক্া েলনে, অন্তত 26,000 
েতুে ওভাররয়াে ক্ােসার ররাগী এই মুহূনত্চ 

রনয়নেে এ রেনশ 

অ্ামরেরসভ, হসগুরল প্া্থরেক অবস্াে 
ধিা পম়ে। বারক হে 20 শতাংশ, অ্থ্ঘাৎ 
নন-এরপম্থরলোল ক্ানসাি, সাধািণত 
হেখা োে বেঃসরধিকাল বা সে্ সাবালক 
েওো হেমেমেি েমধ্। এই রিউোিগুরলও 
প্া্থরেক স্তি বা অ্াডভাসিড স্তমিি েমত 
পামি। এ হক্মত্র রেরকৎসাি সেে এেন 
পদ্ধরতি আশ্রে হনওো েে োমত ভরবে্মত 
হেমেরিি সন্তানধািমণি ক্েতা বোে 
্থামক, বঁাোমনাি হেটিা কিা েে েিােু 
ও সুস্ রডম্াশেরিমক। হসই সমগে েতিা 
সম্ভব রিউোি বাে হেওো েে, এেনকী 
হপমিি েমধ্ অন্ত্র হে সব স্ামন রিউোি 
সাধািণত আশ্রে হনে, হসগুরলমকও বাে 
হেওো েে। এই বেমসি হেমেিা অমনমকই 
তামেি রডম্াণু বা ভ্রূণ সংিক্ণ কমি িাখমত 
োন ভরবে্মতি ক্থা হভমব। খুব হগা়োি 
রেমক হিাগ ধিা প়েমল এরপম্থরলোল 
ওভারিোন ক্ানসামিি হক্মত্রও এই পদ্ধরত 
প্মোগ কিা হেমত পামি। অপামিশমনি 
পি হবরশিভাগ েরেলািই হকমোম্থিারপি 
প্মোেন েে। অপামিশন আি 
হকমোম্থিারপি োমঝি সেেিাে সসু্ রডম্াশে 
হ্থমক রডম্াণ ুসংিক্ণ কিা েমে ্থামক। 

ররস্ক ফ্াক্টর
বয়�: সাধািণত 40 বেমিি আমগ 
ওভারিোন ক্ানসাি েে না, বেমসি সমগে 
সমগে ঝুঁরকও বাম়ে।
ওববস�সি: গমবেণাে প্কাশ, েঁািা হেেবহুল 
অ্থবা েঁামেি ওেন হবরশ, তঁামেি এই 
অসুমখ আক্ান্ত েওোি আশ্াও হবরশ।
�ন্তানধতারবের ইসিহতা�: 35-এি পি 
েঁামেি সন্তান েে, বা েঁািা কখনওই পরূণ্ঘ 
সেে গভ্ঘধািণ কমিনরন, তঁামেি হক্মত্র এই 
ক্ানসামিি আশ্া হবরশ। স্তন্পান এই 
আশ্ামক আিও কোে।
ফতাসিটিসিসির ওষুধ: রকছু সেীক্া োনামছে, 
েঁািা উব্ঘিাশরতিি োি বা়োমনাি েন্ ওেুধ 
খান, তঁামেি ওভারিোন রিউোি েওোি 
আশ্া হবরশ।
ইবট্তাবেন সেরতাসি ও হরব�তান সেরতাসি: 
পঁাে বা েশ বেি ধমি হে সব েরেলা 

আশ্া বাম়ে। শুধু োমেি রেক হ্থমক নে, 
বাবাি রেক হ্থমকও এ হিাগ হপমত পামিন 
হকানও েরেলা। হকামলামি্াল বা হরেস্ট 
ক্ানসাি ্থাকমলও ওভারিি ক্ানসাি 
েওোি আশ্া ্থামক।
ফ্তাস�সি ক্তান�তার স�নব্তা�: পঁাে হ্থমক 
েশ শতাংশ পরিবামিি ক্ানসাি রসনম্াে 
হেখা হেে কমেকরি রেমনি রেউমিশন হ্থমক। 
হেরিমডিারি হরেস্ট ও ওভারিোন ক্ানসাি 
BRCA1 ও BRCA2 রেমনি রেউমিশমনি 
কািমণ েমে ্থামক। সুস্ অবস্াে এগুরল 
এেন একরি হপ্ারিন উৎপােন কমি ো 
ক্ানসাি হেরকমে িামখ, রেউমিশমনি পি 
এিা হস ক্েতা োিাে। এই রসনম্ামেি 
েমল ওভারিোন, ে্ামলারপোন রিউব 
ইত্ারেি ক্ানসাি বাম়ে। েরে 100 েন 
েরেলাি BRCA1 রেউমিশন েে, তমব তঁামেি 
েমধ্ 35 হ্থমক 70 েমনি ওভারিমত ক্ানসাি 
েওোি আশ্া ্থামক। BRCA2 রেউমিশমনি 
হক্মত্র 70 বেি বেমসি েমধ্ 10 হ্থমক 30 
শতাংমশি এই হিামগি আশ্া ্থামক। 
এো়োও আিও রকছু কািণ ্থামক। হরেস্ট 
ক্ানসাি েমেমে েঁামেি, তঁামেি রকন্তু 
ওভারিমত ক্ানসািও েমত পামি। 
ি্তািক� িতাউডতার: হে সব েরেলা সিাসরি 
হেৌনামগে বা ঋতুকামল স্ারনিারি ন্াপরকমন 
ি্ালকে পাউডাি ের়েমে ব্বোি কমিন, 
তঁামেি কািরসমনাো েওোি আশ্া হবরশ 
্থামক। রকছু সেীক্া বমল, েঁািা হেৌনামগে 
পাউডাি ব্বোি কমিন, তঁামেি ওভারিমত 
ক্ানসাি েওোি আশ্া সাোন্ েমলও 
হবরশ। আমগ পাউডামি অ্ামবসিস বমল 
একরি উপাোন ্থাকত ো ক্ানসামিি কািণ 
বমল সমদেে কিা েে।

ররাগরের্চয়
ওভারিোন ক্ানসাি হিাগ রনণ্ঘে কিমত 
েমল অরভজ্ঞ হকানও গাইমনামকামলারেকাল 
ক্ানসাি রবমশেমজ্ঞি কামে োওোই 
বাঞ্ছনীে। রেরকৎসমকি সমদেে েমল রতরন 
আলট্া হসামনারোরে, রিউোি োকডোি বা 
আিও নানা পিীক্া হেেন রসরি স্্ান 
কিামত বলমবন।

প্রথমরেনক রতমে রকছুই রোঝা 
যায় ো। যরে ো রকােও লক্র থানক, 

রসগুরলনক অে্ ররানগর সনগে 
গুরলনয় রফলা রের�ত্র েয়।

রকন্তু রকছু লক্নরর সমন্বয় 
রেখনল ওভাররয়াে ক্ােসার সনদেহ 

হওয়া উর�ত। রযমে:
1. রেি ফুনল ওঠা ো র্ারিং

2. রেি ে্থা
3. খাোনর অরেচ্া ো খুে অনপে

রেি ভনর যাওয়া
4. োরোর মূত্রত্ানগর ইচ্া।

এ োডাও দ্ুত ক্ান্ত হনয় েডা, 
রকামনর ে্থা, রযৌে রমলনের সময় 
ে্থা, রকাষ্ঠকারঠে্, ঋতুস্াে সংক্ান্ত 
সমস্া ইত্ারেও রেখা যায়। তাই এ 
োতীয় এক ো একারধক ররাগলক্র 
প্রকাশ রেনলই গাইনোনকালরেকাল 

ক্ােসানর রেনশষনঞের েরামশ্চ 
অেশ্ই রেনেে।

সরতাবের িক্ষে

হপ্ামেমস্টিন ো়োই ইমট্ামেন রনমছেন, 
তঁামেি হক্মত্র এই হিামগি আশ্া হবরশ।
ওভতাসরয়তান ক্তান�তার, সরেস্ট ক্তান�তার বতা 
সকতাবিতাবরক্তাি আবে রঁতাবের বংবে হবয়বে: 
পরিবামিি কািও এই ধিমনি ক্ানসাি 
আমগ েমে ্থাকমল ওভারিোন ক্ানসামিি 
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র�রকৎসা
ওভারিোন ক্ানসামিি প্ধান রেরকৎসা 
অপামিশনই। এই অপামিশমন দু’রি 
ওভারি, েিােু, ে্ামলারপোন রিউব এবং 
অন্ত্র হেখামন রিউোি হেখা োমছে— তাি 
সম্রূণ্ঘিাই শল্ রেরকৎসাি োধ্মে সরিমে 
হেওো উরেত। 
   কে বেমস ওভারিোন ক্ানসাি ধিা 
প়েমল হিাগীি অন্রেমকি সুস্ ওভারি 
এবং েিােু হিমখ রেমে রেরকৎসা কিাি 
ব্বস্া কিা উরেত। এই সেেসামপক্ 
অপামিশন হপি হকমিই কিা উরেত। 
এই অপামিশন ল্াপামিামস্ামপি োধ্মে 
না কিাই বাঞ্ছনীে কািণ তামত হিাগ 
ের়েমে হেমত পামি। অরধকাংশ হক্মত্রই 
ওভারিোন ক্ানসামিি রেরকৎসাে 
হকমোম্থিারপি প্মোেনীেতাও ্থামক। 
রকছু হক্মত্র অপামিশমনি আমগই 
হকমোম্থিারপ হেওোি প্মোেন েমত 
পামি। হকমোম্থিারপ এবং/ অ্থবা 
সাে্ঘারি— কী ধিমনি রেরকৎসা সরেক 
েমব, হসই সেস্াি সোধান েে রিউোি 
হবামডডেি োধ্মে।
    অমনক সেে বহুরবধ পিীক্া সম্বেও 
অপামিশমনি আমগ ওভারিোন রিউোমি 
ক্ানসামিি উপরস্রত সম্মকডে রনরচিন্ত 
েওো োে না। এ সব হক্মত্র আধুরনক 
হ্াম়েন হসকশন বামোপরস কমি 
অপামিশন েলাকালীন অবস্াে হিাগ রনণ্ঘে 
সম্ভব। সামে্ঘন তখন সরেক পদ্ধরতমত 
অপামিশনরি সম্রূণ্ঘ কমিন। 

ডা. রাহুল রায়চ�ৌধুরী কনসালটান্ট গাইচনাচকাচলাজিকাল 
অচ্ালজিস্ট জিচসচে এএমআরআই িাসপাতাচলর গাইজন 
ক্ানসার জেভাগ, নারায়ণা সুপারচপেশাজলজট িাসপাতাচলর 
ক্ানসার জেভাগ এেং সচরাি গুপ্ত ক্ানসার সসন্টার ও 
জরসা�্চ ইনজস্টজটউট, ঠাকুরপুকুচরর সচগে যুক্ত৷

েররনশনষ
1. বলা োে হে, েরেলামেি হে হকানওিকে 
স্াস্্োরন ওভারিোন ক্ানসামিি পরূব্ঘলক্ণ 
েমত পামি। এই ক্থা েমন হিমখ হে 
হকানও েীর্ঘস্ােী শািীরিক সেস্াে একেন 
ডাতিামিি পিােশ্ঘ হনওো উরেত।
2. হকানও ওভারিোন রিউোি েরে 
ক্ানসাি বমল সমদেে কিা েে, হসমক্মত্র 

‘‘��ীক্ষতায় সেখতা সেবয়বে সর সিতা ফ্তাি 
ডতাবয়বির �তাধ্ব�ও ওভতাসরয়তান ক্তান�তাবরর 
ঝুঁসক ক�তাবনতা রতায়’’ –ডা. রাহুল রায়চ�ৌধুরী

ওভারিোন ক্ানসামিি ঝুঁরক কোমনাি উপাে

1 সেীক্াে হেখা রগমেমে হে, েন্মরনমিাধক কনট্ামসরটিভ রপল হখমল ওভারিোন ক্ানসামিি ঝঁুরক কমে। এেনকী, রপল 
খাওো বধি কিমলও এই প্ভাব হবশ রকছুকাল বোে ্থামক।

2 েন্মরনেন্ত্রক লাইমগশান অপামিশন এবং রেমস্টমি্রে এবং ওভারিি অপামিশমনি পমিও ঝঁুরক কমে।

3 োমেি BRCA রেন রেউমিশন িমেমে বা পরিবামি হরেস্ট বা ওভারিোন ক্ানসামিি প্বণতা িমেমে, তঁামেি হক্মত্র 40 বেি 
বেমসি পমি অপামিশন কমি ওভারি এবং ে্ামলারপোন রিউব বাে রেমল ওভারিোন ক্ানসামিি ঝুঁরক ্থাকমব না।

4 সেীক্াে হেখা রগমেমে হে, হলা ে্াি ডামেমিি োধ্মেও ওভারিোন ক্ানসামিি ঝঁুরক কোমনা োে।

ল্াপামিামস্ারপ না কিাই বাঞ্ছনীে।
3. অল্প বেমস ওভারিোন ক্ানসামিি 
রেরকৎসা েমল প্েনন ক্েতা িক্া কিাি 
প্মেটিা কিা উরেত।


