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यी अप्थोउस अल्सरहरू मरेो ओरल क्याभिटीमा हाल ैदभेिए। भिनीहरू के-के हुन?् 

अप्थोउस अल्सर िनेको पुन: दोहोररन सके्न एक प्रकारको मुिको अल्सर हो। यो गालाहरूको म्यूकोसा, ओठ र घााँटी र 

भिब्रोको सहि सभहि ओरल क्याभिटीका नरम िन्िुहरूमा दिेा पर्छन्। यो गैर-संक्रामक हुन्र्। 

  

अप्थोउस अल्सर गगाँिाहरूमा दिेापर्छ 

  

अप्थोउस अल्सर भिब्रोमा दिेापर्छ 

 

 

 

 

 

 

 अप्थोउस अल्सर ओठमा दिेापर्छ 

अप्थोउस अल्सर सुरुमा गोलो वा अण्डाकार हुन्र्। एक ददनभित्र, यो रािो मार्िछन िएको सेिो अल्सर बन्र्। 

कभहलेकाही ाँ, यसले वास्िवमै कष्ट ददन्र्! 

 

मलाई प्राय: अप्थोउस अल्सरहरू दकन हुन्र्? यो फ्राइ गररएका िानकुेरा, िलन र अपयाछप्त सिुाइसाँग सम्बभन्िि र्? 

बिल्कुल छैन। वास्तवमा अप्थोउस अल्सरको इटियोलोजी पुष्टि गररएको छैन। तर  प्रिडिस्पोष्जङ तत्तत्तवहरू 

भनम्न हुन िनी िाभनन्र्: 

kimmy
文字方塊



 ओरल िन्िुको चोट 

 मानभसक िनाव 

 हमोन-सम्बन्िी अवरोि, उदाहारण अप्रकायाछत्मक वा अपयाछप्त सेिा रक्त कोषहरू 

 प्रभिरक्षा प्रणाली असन्िुलन, उदाहारण अप्रकायाछत्मक वा अपयाछप्त सेिा रक्त कोषहरू 

 गटका समस्याहरू, उदाहरण अपच 

 भिटाभमन वा िभनिहरूको कमी, िस्िै भिटाभमन B12, फोभलक एभसड वा आइरन 

 अनुपयुक्त डने्चर लगाउन े

 

 

 

भिनीहरू सि ैपनुरावभृि हुन्र्न।् मलै ेके गनुछपर्छ? 

भचदकत्सा िााँचको लाभग भचदकत्सककोमा िानहुोस्। उपचार गनुछपने भप्रभडस्पोभिङ ित्त्वहरू र्न् वा रै्नन ्हनेुछहोस्। 

 

 

 

यसल ेभनकै कष्ट ददन्र्... 

अल्सरहरूलाई उिेभिि गने नुभनलो, मसालेदार वा अभिष्ट िानेकुरा निानुहोस्। 

 

कभहलकेाही ाँ यो अपररहायछ हुन्र्। िााँदा मात्र ैहोइन, यसल ेभपउाँदा वा बोल्दा पभन कष्ट ददन्र्। 

मलाई थाहा र्। असहििा कम गनछको लाभग, िपाईंल ेदिुाइबाट राहि पाउन असर परेको क्षेत्रमा भचदकत्सक वा दन्ि 

भचदकत्सकद्वारा भनदभेिि मलम लगाउन सकु्नहुन्र्। साथै, टुथब्रस गदाछ प्रिाभवि क्षेत्रमा चोट लाग्न नददनुहोस,् चोट 

लाग्यो िने त्यसल ेफेरर कष्ट ददन्र्। 



 
 

मलै ेअप्थोउस अल्सरहरूलाई कभहल ेअलभबदा िन्न सक्रु्? अप्थोउस अल्सरहरूलाई पूणछ रूपमा भनको पान े

औषभिहरू र्न?् 

रै्नन,् अप्थोउस अल्सरहरू प्राय: दईु हप्ताभित्र आफै भनको हुन्र्न्। यदद िएनन ्िने, िपाईं अन्य रोगहरूबाट ग्रभसि 

हुनुिएको हुन सक्र् र िपाईंल ेिााँच गनछको लाभग भचदकत्सकलाई िेट्नुपर्छ। 

भविषेज्ञको सझुाव…. 

िानेकुरा: िािो, मसालेदार वा अभिष्ट िानेकुरा निानुहोस्। 

टुथब्रभसङ: घाउले असर पारेको क्षेत्रमा ब्रि नगनुछहोस्। 

िैयछ: अप्थोउस अल्सरहरू दईु हप्ताभित्र आफै भनको हुन्र्न्। 

सिकछिा: भिनीहरू दईु हप्तािन्दा लामो समयसम्म रहमेा, भवस्िृि चेक-अपको लाभग भचदकत्सकसाँग परामिछ 

भलनुहोस्।  




