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0Bجگر کا کينسر 

اموات  1500نئے کيسز اور تقريباً  1800جگر کا کينسر، پهيپهڑوں کے کينسر اور آنت کے کينسر کے بعد تيسرے نمبر کا کينسر قاتل ہے۔ ساالنہ تقريباً 
 کے درميان ہے۔ 69اور  63% مرد ہيں اور مرض کے شروع ہونے کی اوسط عمر 75ہوتی ہيں۔ نئے کيسز ميں 

 جگر کے کينسر کا عالج کرنا نسبتاً مشکل ہے کيونکہ کينسر کی عام طور پر درميانے يا آخری مرحلہ پر تشخيص ہوتی ہے، جو عالج کی شرح کو
ہيپاڻائڻس بی ويکسينيشن کے انجکشن لگوانے چاہئيں اور ہيپاڻائڻس بی کيريئرز کا متاثر کرتا ہے۔ يہ درست ہے کہ احتياط عالج سے بہتر ہے، لہذا ہميں 

 يہ جاننے کے لئے باقاعده معائنے ہونے چاہئيں کہ کوئی جگر کے ڻيومر کی عالمات ہيں۔

 تال کا خصوصی شکريہ۔)(اس صفحے کی معلومات کا جائزه لينے کے لئے ڈاکڻر مائيکل کيم، کنسلڻنٹ، کلينکل اونکولوجی، پرنس آف ويلز ہسپ
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1B1.  جگر کا کينسر کيا ہے؟ 

ہے۔ يہ بائيں لوب اور دائيں لوب پر مشتمل، پيٹ کی اوپری دائيں طرف  جگر جسم کے اندر سب سے بڑا عضو ہے، اور ايک بہت اہم ميڻابولک عضو
 پايا جاتا ہے۔ جگر کے مرکزی افعال ميں شامل ہيں:

 جب ضروری ہو تو استعمال کے لئے گلوکوز کی پيداوار اور ذخيره اندوزی  •
 غذا ميں چربی کو ہضم کرنے کے لئے بائيل کی تياری  •
 اخراج کے لئے ڻاکسن اور شراب کی سم ربائی  •
 پروڻين، خون بستگی ماده، اينڻی باڈيز اور کوليسڻرول بنانا  •
 جب جگر کے خليات تبديل ہونا اور بے ضبط منقسم ہونا شروع ہو جاتے ہيں، تو ايک جگر کا کينسر تشکيل پاتا ہے۔ •

 

 ہيں؟ اقسام کتنی کی کينسر کے جگر .2
 

 جو ہے ڻيومر مہلک ايک کينسر ابتدائی کا جگر۔ ہے سکتی جا کی بندی درجہ ميں کينسر ثانوی کا جگر اور کينسر ابتدائی کا جگر کی کينسر کے جگر
 ديگر کينسر کا جگر ثانوی۔ ہيں ہوتے پيدا سبب کے والے کہالنے" کارسينوما کولينجيو اور" کارسينوما ہيپيڻوسيلولر" پر طور عام اور خليات، کے جگر

 ۔ہے کينسر کا جگر ايک واال ہونے پيدا سبب کے پهيالؤ کے خليات کے کينسر سے اعضاء
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2B3.   جگر کے کينسر کے اسباب کيا ہيں؟ 

 :جگر کے کينسر کی کئی وجوہات ہيں اور ان ميں سے کچه کا ابهی بهی مطالعہ کيا جا رہا ہے ليکن زياده خطرات ظاہر کرنے والے عوامل ہيں

  وائرسہيپاڻائڻس بی: 

ہيپاڻائڻس بی وائرس سے انفيکشن کے سبب ہوتا ہے۔ دائمی ہيپاڻائڻس وائرس کيريئرز کو جگر کا کينسر ہونے کا % 55دنيا کا جگر کے کينسر کا 
يا جاتا ہے گنا زياده امکان ہے۔ ہيپاڻائڻس بی ہانگ کانگ ميں بہت عام ہے اور اندازه لگا 100غير ہيپاڻائڻس بی وائرس کيريئرز کے مقابلے ميں 

کہ ہانگ کانگ کی آبادی کے دسويں حصہ يا تو ہيپاڻائڻس بی وائرس کيريئرز ہيں، يا مرض سے متاثر ہوچکے ہيں۔ ان دائمی کيريئرز کے بيچ، 
 ان ميں سے ايک چوتهائی ميں سيروسس پيش رفت پا سکتا ہے، جو جگر کے کينسر کا سبب بن سکتا ہے۔ 

 تشمح يا اکڑن : 

سال ميں سروسس پيش رفت  21سال ميں دائمی ہيپاڻائڻس نشوونما پا سکتا ہے، جو پهر مزيد  10رس سے متاثره افراد ميں تقريباً ہيپاڻائڻس بی وائ
سال لگيں گے۔ مرض کی اصل پيش رفت مختلف لوگوں ميں مختلف ہوتی ہے  29پا سکتا ہے۔ ايک جگر کا کينسر بننے کے لئے سروسس کو 

اليت پر منحصر ہوتی ہے۔ مطالعہ ميں يہ پايا گيا کہ وائرس جتنے زياده فعال ہوتے ہيں، جگر کے خليات کو اتنی ہی اور ہيپاڻائڻس وائرسز کی فع
تيزی سے نقصان پہنچاتے ہيں، جس کے نتيجے ميں، مريض ميں جلد ہی سروسس يا دائمی ہيپاڻائڻس نشونما پائے گا۔ ہيپاڻائڻس بی وائرس سے 

 سال لگيں گے  60سے  50و جگر کے کينسر کو پروان چڑهانے کے لئے متاثر ہونے کے بعد ايک مريض ک

 ہيپاڻائڻس سی : 

وابستہ جگر کا کينسر  HCVگنا زياده ہے۔  150دائمی ہيپاڻائڻس بی کيريئرز اور ہيپاڻائڻس سی کے کيريئرز کو جگر کا کينسر ہونے کا امکان 
 مغربی ممالک ميں زياده غالب ہے۔

 شراب کا انتہائی استعمال : 

حد سے زياده شراب نوشی شراب سے متعلقہ جگر کی سخت کا سبب بن سکتی ہے، جو پهر جگر کے کينسر ميں ترقی کر سکتی ہے۔ شراب 
 گنا زياده ہے۔ 2سے متعلقہ ہيپاڻائڻس بی کے کيريئرز کو جگر خليہ کينسر ہونے کا امکان عام وائرس کيريئرز کے مقابلے ميں 

  الکحل سے پاک چربی جگر کا مرض)NAFLD ( اور الکحل سے پاک ہيپاڻوسڻی اڻوسس)NASH:( 

موڻاپا، ذيابيطس شکری، اور ديگر تحولی امراض کا بگاڑ، جگر کو نقصان پہنچانے کا موجب ہو سکتا ہے جو سروسس اور جگر کے کينسر کا 
 باعث بنتا ہے۔

 زہريلی غذاؤں کا استعمال: 

 ری دار ميوے اور اناج ميں پائے جانيواال افالڻاکسن جانوروں کے تجربات ميں جگر کے کينسر کا سبب ثابت ہوا ہے۔ مونگ پهلی، مکئی، گ

  جيسا کہ پالسڻک تيار کرنے کے کارخانے ميں استعمال (ايک طويل وقت کے لئے مخصوص ماحولياتی اور متعفن کے خطرات کا سامنا
 ) ُسونگهنا PVCہونيوالی 

 بائل ناليوں کی سوزش يا پيدائشی کوليڈوکال مثانہ کيسہ بائل ڈکٹ کے کينسر کا باعث بن سکتی ہے۔/کولينجائڻس

3B4.  جگر کے کينسر کی روک تهام کيسے کريں؟ 

 ينسر کی روک تهام کے طريقے ہيں:مندرجہ ذيل جگر کے ک

 تمباکو نوشی نہيں کريں  •
 پينے کی مقدار کو محود کريں  •
 باقاعدگی سے کام اور آرام کريں، اور زياده پهل اور سبزياں کهائيں  •
 ہيپاڻائڻس بی کے لگنے سے بچيں: •

حق ہے يا اگر خاندان کا کوئی بهی رکن ہيپاڻائڻس بی سے متاثر ہو گا، تو ديگر ارکان کو بهی جانچ کرانی چاہئيے کہ کيا انہيں ہيپاڻائڻس وائرس ال
انجيکشن کيا وائرس لگنے کے بعد ان ميں اينڻی باڈيز کی پيش رفت ہوئی ہے۔ اگر وه متاثر نہيں ہوئے ہيں، تو انہيں ہيپاڻائڻس بی ويکسين کے 

 بار لينے الزمی ہيں۔  3ماه ميں  6لگوانے چاہئيں، جو 

 کنڈوم کا استعمال کريں اور سوئيوں کا اشتراک مت کريں: •

% فيصد ہيں جو ہيپاڻائڻس بی وائرس اور ہيپاڻائڻس سی وائرس کيريئرز ہيں۔ ہيپاڻائڻس کی 0.5% اور 10-8ہانگ کانگ کی آبادی کا بالترتيب 
مائع کے ذريعے منتقل کی جا سکتی ہيں، لہذا غير محفوظ جنسی مالپ يا انجکشنز کا اشتراک ہيپاڻائڻس بی اور ہيپاڻائڻس دونوں اقسام جسم کے 
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 سی کو پهيال سکتا ہے۔ 

 غذا کو مناسب طريقے سے محفوظ کريں اور گلی سڑی يا آلوده غذاؤں سے احتياط برتيں: •

بعض غذائيں جيسا کہ مونگ پهلی، اناج اور مکئی گل سڑ سکتی اور افالڻاکسنز پيدا کر سکتی ہيں جو جگر کے کينسر ہونے کے خطرے کو 
 بڑهاتی ہيں۔ ان غذاؤں کو ايک جگہ محفوظ کرنا چاہئے جہاں يہ گلنے سڑنے سے بچنے کے لئے ڻهنڈی اور خشک رہيں۔ 

ز ہيں کے لئے باقاعدگی سے معائنے کرانا الزماً ياد رکهنا چاہئے، اس سے مرض کے ابتدائی مرحلے ميں ان کيلئے جو ہيپاڻائڻس وائرس کيريئر •
 پتہ لگانے ميں مدد ملتی ہے۔
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4B5.  جگر کے کينسر کی کيا عالمات ہيں؟ 

قابل ہونے کا عجوبہ ہے۔ يہاں تک کہ جب اس کا ايک صرف ايک جگر خود مرمت کرنے کے  
چهوڻا سا حصہ باقی ہوتا ہے، تو جگر تب بهی عام طور پر کام کر سکتا ہے اس لئے اس کے 

 ابتدائی مرحلے ميں ايک جگر کے کينسر کی عالمات
 ہے: واضح نہيں ہيں۔ جب ڻيومر بڑا ہو جاتا ہے، تو مريض مندرجہ ذيل کا مشاہده کر سکتا

 اوپری پيٹ کے دائيں طرف درد  •
دائيں کندهے ميں درد: متورم جگر ڈايافرام کی اعصاب کو  •

متحرک کر ديتا ہے، اور يہاں اعصاب دائيں کندهے ميں 
 اعصاب سے جڑے ہوتے ہيں۔ 

 بهوک اور وزن ميں کمی، متلی اور غنودگی  •
 اوپری پيٹ ميں گلڻياں  •
جلد اور آنکهوں کا پيال ہونا، جلد پر کهجلی: بائل ڈکٹ کو ڻيومر  •

کی طرف سے مسدود کيا جاتا ہے، جو خون ميں جمع کرنے 
بائيل رنگ ماده کا سبب بنتا ہے اور اس طرح يرقان پيدا ہوتا 

 ہے۔ 
 چائے جيسے رنگ کا پيشاب اور ہلکا سرمئی پاخانہ  •
 اسائيڻيز (پيٹ ميں مائع کا مجموعہ) •
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5B6.  جگر کے کينسر کی تحقيقات اور تشخيص کيسے کريں؟ 

انتہائی خطرے سے دوچار گروپ اور مندرجہ باال عالمات کے 
حامل لوگوں کو جلد از جلد معائنوں کرانے کے لئے فيملی ڈاکڻرز 

دريافت، سے مشوره کرنا چاہئے۔ ابتدا ميں تشخيص اور مرض کی 
عالج کے زياده امکانات۔ جگر کے کينسر کے لئے متعلقہ معائنوں 

  ميں درج ذيل شامل ہيں:

الفا فيڻو پروڻين کے لئے خون کے ڻيسڻس: جب جگر کے کينسر کے خليات مسلسل بڑهتے ہيں، تو الفا فيڻوپروڻين کی عددی قدر بہت زياده ہو  •
 انڈيکس ہے اور يہ جگر کے کينسر کے ابتدائی مرحلے ميں اس کی تشخيص ميں مدد ديتی ہے۔جائے گی۔ الفا فيڻوپروڻين کينسر کے لئے ايک 

ڻيومر کے سائز اور مقام کی تصديق کرنے کے لئے جگر کی ساخت کو اسکين کرنے کے لئے الڻراساؤنڈ کيا جاتا ہے۔ اس :پيٹ کا الڻراساؤنڈ •
 ے قبل کهانا پينا بند کرنا الزمی ہے۔ڻيسٹ ميں کئی منٹ لگتے ہيں اور مريض کو ڻيسٹ سے چار گهنڻ

: ايک تفصيلی گراف حاصل کرنے کے لئے مختلف زاويوں سے جگر کو اسکين کرنے کے لئے ايکسرے کا استعمال کيا جاتا کمپيوڻر اسکين •
تی ہے اور ہے، جو ڻيومر کے مقام اور سائز کو ہو بہو ظاہر کر سکتا ہے۔ مريض کو ايک خصوصی کنڻراسٹ ڈائی پينے کی ضرورت ہو

 منٹ لگتے ہيں۔ 10مکمل عمل ميں زياده سے زياده 
: خون کے بہاؤ کا مشاہده کرنے کے لئے، مريض کنڻراسٹ ڈائی داخل کی جاتی ہے۔ يہ ڻيسٹ ڻيومر کے مقام اور خون کی وريدوں اينجيوگرام •

 کی تصديق کر سکتا ہے جو ڻيومر کو غذائيت فراہم کرتے ہيں۔
جگر کے کينسر ڻيومر کے مقام کا مشاہده کرنے کے لئے جسم کے ايک کراس سيکشن تصوير بنانے کے لئے : مگنيڻک ريزونينس اميجنگ •

 مقناطيسی ميدان کو ايکس رے کی جگہ تبديل کيا۔
جب مريض جزوی بے حسی کے زير اثر ہو تو ڈاکڻر جگر کے ڻيومر کا ڻشو حاصل کرنے کے لئے مِريض کے دائيں پيٹ پر جلد :بائيوپسی •

ے ايک عمده انجکش کی سوئی کا استعمال کرے گا۔ يہ ڻيومر کے خليات کی قسم کی تصديق کرنے اور فيصلہ کرنے کے لئے ہے آيا کے ذريع
 کہ وه معمولی مرض يا مہلک ہيں۔ اس ڻيسٹ کو عام طور پر الڻراساؤنڈ کے ايک ساته کيا جاتا ہے يہ يقينی بنانے کے لئے کہ نيڈل کو بالکل

 ال جاتا ہے۔ اس ڻيسٹ سے خون نکلنے کا معمولی خطره ہوتا ہے۔درست پوزيشن ميں ڈا
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6B7.   جگر کے کينسر کا کيا عالج ہے؟ 
 جانے کے بعد، ڈاکڻر عام طور پر کينسر کے مرحلے کے لحاظ سے درج ذيل عالج تجويز کرے گا:مريض کو جگر کا کينسر ہونے کی تشخيص ہو 

 سرجری کے ذريعے ہڻانا ) 1(

 ڻيومر اور اردگرد کے متاثره ڻشوز کو ہڻانے کے لئے۔: عالج کی منطق •
ہے جن کے ڻيومر جگر لوبز کے تک موزوں % 20جگر کے کينسر کے مريضوں کے لئے بنيادی سرجری کے ذريعے ہڻانا : موزوں برائے •

سال زنده ره سکتے ہيں جبکہ ان ميں  3 %62صرف ايک کو متاثر کرتے ہيں اور ان کے جگر کے افعال معمول کے مطابق ہيں۔ ان ميں سے 
 سال تک زنده ره سکتے ہيں۔ 5 %50سے 

 )TACE(ڻرانس آرڻيريل کيموامبوالئزيشن ) 2(

يہ خون کی وريدوں کو مسدود کرنے کے لئے ہے، يوں ڻيومر کو غذائيت فراہم کرنے کو روکنا۔ يہ کينسر کے ڻيومر کو : عالج کی منطق •
بڑهنے سے روک سکتا ہے، جو اس کے سائز کو کم کر سکتا ہے۔ ايسا ادويات کو منتخب شده خون کی وريدوں ميں داخل کرنے سے کيا جا 

غذائيت فراہم کرنے کے لئے ہيں۔ يہ شريان کو مسدود کرنے کے لئے ہے، جو عالج کے نتائج سکتا ہے جو شہ رگ کے ذريعے ڻيومر کو 
 حاصل کرنے کے لئے اور عام جگر کے ڻشوز کو متاثر نہ کرنے کے لئے جگر کے کينسر پر نظر رکهتا ہے۔ 

ا ہو ليکن ابهی تک ديگر اعضاء ميں يہ ايک مريض کے لئے موزوں ہے جس کا ڻيومر جگر کے دونوں اطراف ميں پهيل چک: موزوں برائے •
منتقل نہ ہوا ہو، يا اس مريض کے لئے جس کا ڻيومر جگر کے ايک طرف محدود ہے ليکن جن کے جگر کا فعل، ڻيومر کا مقام، ڻيومر کا سائز، 

 يا ڻيومر کی تعداد سرجری يا مقامی ايبليڻو عالج کے لئے مناسب نہيں ہے۔

 الکوحلم کا انجکشن ) 3(

ارتکاز کے ساته الکحل جلد % 95الڻراساؤنڈ يا کمپيوڻر اسکين کی مدد سے، ڻيومر کے مقام کی کی تصديق کی جاتی ہے۔ تب : منطقعالج کی  •
کے ذريعے ايک پتلی نيڈل کے ساته ڻيومر ميں براه راست داخل کی جاتی ہے۔ انتہائی ارتکاز کيساته الکحل خليات کو خشک کرے گی اور اس 

 طرح ان کو مارے گی۔
سے کم ہے۔ جيسا کہ  3سے چهوڻا ہے يا جن کے ڻيومر کی تعداد  3cmيہ ايک مريض کے لئے موزوں ہے جس کا ڻيومر ميں : موزوں برائے •

انجکشن صرف ڻيومر کے مرکزی حصے کو پژُمرده کر سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ساته والے ڻشوز بدستور زنده رہتے ہيں اور بڑهتے 
کو بہت سے انجيکشن حاصل کرنے ہوں گے يہ يقينی بنانے کے لئے کہ جگر کے کينسر کے خليات ختم ہو جاتے رہتے ہيں، اس لئے مريض 

 ہيں۔

 �ريڈيو فريکوئنسی خليوں کا خاتمہ) 4(

يہ لوکاالئيزڈ تهرمل عالج تکنيک کا استعمال کرنے کيلئے ہے، جب درجہ حرارت ڻيومر کے ڻشوز کو تباه کرنے کے لئے : عالج کی منطق •
60∘C ڻيومر کے مقام اور سائز پر منحصر، سرجری جلدی يا پيٹ شگافی کے ذريعے کی جا سکتی ہے۔ بيک وقت اليکڻروڈز کی تک پہنچتا ہے۔

 رہنمائی اور ڻيومر کی خليات کے خاتمہ کی سطح کی نگرانی کے لئے الڻراسونوگرافی کا استعمال کيا جاتا ہے۔
 پرائمری جگر کے کينسر اور ثانوی جگر کے کينسر سے متاثر ہيں۔يہ ان لوگوں کے لئے ہے جو : موزوں برائے •

 جگر کی پيوند کاری ) 5(

 يہ ان کے لئے ہے جو جگر کو ہڻانے کے لئے ايک آپريشن سے نہيں گزر سکتے ہيں۔ يہ ان مريضوں کے لئے جن کا جگر : عالج کی منطق
الئزيشن کرا چکے ہيں اور الکوحل کے انجکشن لگوائے ہيں، بشرطيکہ کہ ناقص طريقے سے کام کرتا ہے اور جو مِريض ڻرانزاڻيريل کيميومبو

سے زياده بڑے نہيں ہيں۔ اگر ڻيومر ايک خاص سائز تک پہنچ گيا ہے، يہ امکان بہت زياده ہے کہ کينسر کے خليات جسم  5cmان کے ڻيومر 
کينسر کا خليہ خود سے نئے جگر ميں تيزی سے دوباره  کے ديگر حصوں تک پهيل گئے ہيں۔ پهر اگر جگر کی پيوند کاری کی جاتی ہے، تو
 پيدا ہو گا، جس کا نتيجہ جگر کا کينسر دوباره الحق ہونے کی صورت ميں نکلے گا۔

 )SIRT(انتخابی اندرونی ُشعاع ريزی ) 6(

 عالج کی منطق :SIRT رگوں ميں بہنے والی کيتهيڻرز سداديت تکنيک ہے جس ميں تابکار کروی خليوں کو /ايک شعاعوں کی ريڈيوامبوالئزيشن
کے ساته جوڑا کيا جاتا ہے جو  90-کے ذريعے جگر کی شريانوں ميں داخل کيا جاتا ہے جو ڻيومر کی فراہمی ہے۔ ان کروی خليوں کو اڻرئيم

بغير ايک اعٰلی  عام جگر کے فعل کو بہت زياده نقصان پہنچائے SIRTمختصر فاصلے کی تابکاری خارج کرنے کی صالحيت رکهتا ہے۔ لہذا، 
 SIRTتابکاری کی مقدار کے لئے ڻيومر کی ترجيحی شعاع ريزی کی اجازت ديتا ہے۔ جگر کے انتہائی درجے کے کينسر کے مريضوں ميں 

 ماه کے اوسط بڑهنے کے وقت کی رپورٹ کی۔ 12-7، اور ايک RR) 20-89%(کے مختلف مطالعوں نے ردعمل کی شرح 
 جگر کے کينسرز کے لئے جو سرجری يا مقامی ايبليڻو عالج کے اہل نہيں ہيں۔ : موزوں برائےTACE  کے ساته تقابل ميں، جگری رگ خون

 TACEاور  SIRTکے لئے مثبت طور پر تحمل رکهنے والے نظر آئے۔  SIRTکے لئے معکوس، کے ساته کچه مريض،  TACEتهرومبوسس، 
کا آمنے سامنے موازنہ کرنے کے  TACEاور  SIRTسی اثر انگيزی کی تجويز پيش کی، ليکن کے درميان متعلق بہ ماضی موازنہ نے ايک جي

 لئے بے ترتيب زير ضبط آزمائشوں کی رپورٹ نہيں کی جاتی ہے۔
 SIRT  نے ان مريضوں کے لئے غير موافق ہونے کی عالمت دی جن کے جگر کے افعال ناقص ہيں يا بے قابو پيٹ پانی ہے۔ جگر کا اينجيوگرام

اسکين، پهيپهڑوں، جگر، اور معدے کی نالی ميں کروری خليوں استعمال کی مقدار کا اندازه  MAAکے ساته قبل از عالج تشخيص اور ڻيکنيڻم 
کروی خليوں کی نادانستہ طور پر فراہمی شديد پيٹ درد، لبلبہ کی شديد سوزش،  SIRروری ہے۔ معدے کی نالی يا لبلبہ کو لگانے کے لئے ض

پِتّے کی سوِزش، يا ہاضمی زخموں کا باعث بنے گی۔ پهيپهڑوں کو حد سے زياده غلط جگہ فراہمی تابکاری پهيپهڑوں کی سوزش کا سبب بن 
 ضرورت سے زياده تابکاری کا نتيجہ تابکاری ہيپاڻائڻس کی صورت ميں ہو سکتا ہے۔ سکتی ہے۔ عام جگر کے مغز کو
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 )SABR(اسڻيريوڻيکڻک ابيليڻو باڈی ريڈيوتهراپی ) 7(

 عالج کی منطق :HCC  کے لئے بيرونی بيم شعاع ريزی کو جگر کی کم تابکاری برداشت کرنے کی وجہ سے ماضی ميں شاذونادر ہی استعمال
کا خطره جگر کے ناقص بنيادی افعال ميں اضافہ کرتا ہے۔ بڑهنے کے تجربے کے ساته، ) RILD(تابکاری کے باعث جگر مرض  کيا جاتا تها۔

اب يہ معلوم ہے کہ مرض پر قابو پانا ممکن ہو سکتا ہے اگر عام جگر ريزرو کی ايک کافی مقدار کو بچاتے ہوئے تابکاری کی شديد مقدار 
ہے۔ کثير موڈيليڻی شبيہ رجسڻريشن، ريڈيوتهراپی کی منصوبہ بندی، سانس لينے کی تحريک کا انتظام اور شبيہ  ڻيومر کو فراہم کی جا سکتی

ميں تکنيکی ترقی ميں نماياں طور پر عالج کی فراہمی کی ) SABR(رہنمائی ريڈيوتهراپی کے ذريعے اسڻيريوڻيکڻک ابيليڻو باڈی ريڈيوتهراپی 
کو محفوظ طريقے سے پہنچانے کو ممکن  HCCبکاری کی ايبليڻو مقدار کو ماسکی طور پر ناقابل تراش پذير درستگی ميں اضافہ ہوا ہے اور تا

 بنايا۔
 مريض جو سرجری يا مقامی ايبليڻو طريقہ عالج سے گزرنے کے لئے تيار نہيں ہيں۔ اس کی ان مريضوں کے لئے بهی نشاندہی : مناسب برائے

کے  TACEکے متعدد کورسز کے باوجود مرض بار بار ہوا ہے۔ جگری رگ کی خون بستگی کے حامل مريض جو  TACEکی جاتی ہے جنہيں 
سينڻی ميڻر سے کم، اور بڑے  5قطر ميں % 90-80سے عالج کيا جا سکتا ہے۔ ہدف ردعمل کی شرحيں  SABRلئے موزوں نہيں ہيں ان کا بهی 

 نڻرول اور بقا کو زياده مقدار سے عالج کرانے والے مريضوں ميں ديکها گيا ہے۔ کی حد ميں ہيں۔  بہتر مقامی ک% 70-50کينسر ميں 
 

 نظام جسمانی عالج اور هدف عالج) 8(

  سورافينب کے بڑهنے سے پہلے، نہ ہڻائے جانے کے قابلHCC  کے عالج کے لئے صف اول نظام جسمانی عالج ميں کمی ہو رہی تهی۔ کئی
کے حامل مريضوں ميں منظم کيموتهراپی، ہارمونل  HCCاہره کيا ہے کہ نہ ہڻائے جانے کے قابل زير ضبط آزمائشوں نے مظ-بے ترتيب

 مرکبات، آکڻريوڻائيڈ اور انڻرفيرون کے استعمال نے، کوئی عالج نہ ہونے کی نسبت، بقا کو بہتر نہيں بنايا۔ 
  ناقابل الگHCC  کے مريضوں ميں استعمال کے لئے سورافينب فی الوقت امريکی فوڈ اينڈ ڈرگ ايڈمنسڻريشن کی طرف سے منظوری شده واحد

ب ہدف تهراپی ہے، جس کی بنياد دو بے ترتيب زيرکنڻرول آزمائشوں ميں مظاہره کرده بہترين معاون نگہداشت پر بقا کے فائده پر ہے۔ سورافين
۔ چونکہ سورافينب Flt-3، اور VEGFR-2، VEGFR-3، PDGFR-b، c-KIT: عامل کار خمير کو روکتا ہے/ين کائينيسمندرجہ ذيل درآور ڻائروس

ميں ڻيومر ميں خون کے بہاؤ کو کم کرنے کی صالحيت ہے، سورافينب کو ممکنہ طور پر شفاياب عالج کے لئے ايک ايجووينٹ کی حيثيت 
 HCCميں مقامی عمل کاٹ يا ناقابل الگ  HCCسے تحقيقات کے لئے مطالعات کا آغاز کر ديا گيا ہے جيسا کہ جزوی طور پر الگ يا ناقابل الگ 

 کا امتزاج۔ SBRTيا  TACEکے ساته مريضوں ميں سورافينب اور 
  اگرچہ سورافينب اعٰلی درجے کےHCC  کے ساته مريضوں کے لئے ايک مسکن دوا عالج اختيارات کی نمائندگی کرتی ہے، ليکن يہ زہريلے

ہاته پاؤں پر مجموعہ (تے ہيں۔ ادمياتی ضمنی اثرات مادے بهی پيدا کرتی ہے جو نماياں طور پر مريضوں کی زندگی کے معيار کو متاثر کر سک
، بلند فشار خون، تهکاوٹ اور معدے کی تکليف کی اعٰلی شرح کی رپورٹ کی گئی ہے۔ ديگر پيچيدگيوں ميں قلبی خون کی )عالمات کا ظہور

 کمی، غده ورقيہ فساد فعل، آنتوں کی جراحت، خون کا بہنا اور ہيپاڻائڻس شامل ہيں۔
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7B8.   جگر کے کينسر کی کيا پيچيدگيوں ہيں؟ 

 ميں مشاہده کی گئی عام پيچيدگيوں ميں شامل ہيں:جگر کے کينسر کے مريضوں 

  جگر فيل ہونا: کينسر کے ڻشوز ايک مريض کے جگر کو شديد نقصانات پہنچاتے ہيں، جس کے نتيجے ميں جگر جسم سے ڻاکسن خارج کرنے
 ی بنيادی وجہ ہے۔ کے قابل نہيں رہتا اور يہ ہيپيڻک انسيفيلوپتهی کا سبب بنے گی، جو جگر کے کينسر سے موت واقع ہونے ک

  گرده فيل ہونا: جگر کے کينسر کا مظہر، گرده فيل ہونے کا سبب بنتا ہے جو مريض کے جسم سے فالتو مادوں کے اخراج کی صالحيت کو بے
 بس کر ديتا ہے۔ 

 هيل جاتے ہيں، تو اسائڻيز کا سبب ڻيومر کا انتقال: يہ عام ہے ڻيومر کے خليات پهيپهڑوں اور ہڈيوں ميں پهيل جاتے ہيں۔ جب يہ پيريڻونيم ميں پ
کتا بنتے ہيں۔ يوں ڈايافرام کے قريب جگر کا کينسر براه راست ڈايافرام اور پلورا ميں سرايت کر جاتا ہے، جو خونی پلورل مائع کا سبب بن س

 ہے۔

 

8B9.   جگر کے کينسر کے مريض خود کی ديکه بهال کيسے کرتے ہيں؟ 

پہلے اور بعد ميں اور صحت يابی کے دوران بہت سی باتوں پر توجہ دينے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا زياده مرض کے مريضوں کو سرجری سے 
 بارے ميں وه سمجهيں گے مرض سے نمڻنے ہوئے اتنے زياده مثبت وه بنيں گے۔

باقاعده معائنوں کا اہتمام کيا جائے گا۔ جگر کے افعال اور عالمات کے بار بار ظاہر ہونے کی نگرانی کرنے کے لئے : باقاعدگی سے معائنے •
 �جلدی ممکن ہو ڈاکڻر کو مطلع کيا جانا چاہئے۔  یاگر کوئی بهی نئی عالمات پائی جائيں، تو جتن

 بهوک کو بہتر بنائيں اور کهانے کی حوصلہ افزائی کريں : خوراک •
o  ش کريں اور جانوروں سے حاصل آئل کی مقدار کو محدود اور ملڻی وڻامنز لينے کی کوش) دوده، انڈے اور بنا چربی کا گوشت(پروڻينز

 کريں۔ 
o  غذائيں آسانی سے ہضم ہونيوالی ہونی چاہئيں اور پهل اور سبزيوں کی کافی مقدار کی سفارش کی جاتی ہيں۔� 

 �مناسب ورزشيں ليکن زياده زور ختم کرنے سے بچيں۔: ورزش •
 جوم مقامات کا دوره کرنے سے گريز کريں۔امراض کے انفيکشن کی روک تهام کے لئے پرہ: سرگرمياں •
 شراب نوشی ترک کر ديں اور منشيات اور کيميائی مادوں سے گريز کريں جو جگر پر کام کے بوجه ميں اضافہ کر سکتے ہيں۔ •

 

9B10.  مقامی اور غير ملکی معاونتی تنظيميں 

 

10B11.   دستاويزات(متعلقہ دستاويز( 
 

11B12. ز( ويڈيو متعلقہ) 

12B13. ز(آڈيو متعلقہ) 
 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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