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0Bنيزو فرنجل کارسينوما/خلق انفی کا سرطان 
يہ ہانگ کانگ ميں عام ترين  نيزو فرنجل کارسينوما/خلق انفی کا سرطان، جنوبی چين ميں اپنے انتہائی پهيالؤ کی وجہ سے "کينڻن ڻيومر" کے نام سے بهی جانا جاتا ہے،

سے  50گنا زياده ہے، اور انتہائی دائره اثر عمر  3نئے کيس ہوتے ہيں۔ دائره اثر کی شرح مردوں کے لئے  900کينسرز ميں سے ايک ہے۔ ہانگ کانگ ميں ساالنہ تقريباً 
 سال کے اردگرد ہے۔  60

کے مرض کے لئے، عالج کی شرح  Iابتدائی آگاہی اہم ہے۔ اگر خلق انفی کا سرطان ابتدائی مرحلے ميں دريافت کر ليا جاتا ہے، تو عالج کی شرح بہت زياده ہے۔ مرحلہ 
 فيصد ہے۔ 90تقريباً 

، کنسلڻنٹ، کلينکل اونکولوجی، پاميال يوڈے نيدر سول مشرقی ہسپتال کا (Dr. Ng Wai Tongت کا جائزه لينے کے لئے ڈاکڻر نگ وائی ڻونگ ((اس صفحے کی معلوما
 خصوصی شکريہ۔)
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1B1.  خلق انفی کا سرطان کيا ہے؟ 

ہے، اور نيچے کی طرف حلق سے جڑی ہوتی ہے۔ خلق انفی کا سرطان خلق انفی ناک کی نالی کا عقبی حصہ اور نرم تالو کے درميان، سر کے مرکز ميں واقع ايک جگہ 
 خلق انفی ميں ايک مہلک ڻيومر ہے۔/نيزوفيرنکس

 خلق انفی کا سرطان ہانگ کانگ ميں سر اور گردن کا سب سے زياده عام سرطان ہے۔

 

2B2.  خلق انفی کا سرطان کے خطرے کے کيا عوامل ہيں؟ 

 :طرح معلوم نہيں ہيں۔ مشتبہ وجوہات ميں شامل ہيںخلق انفی کا سرطان کے اسباب پوری 

کو دوسروں کی نسبت ايک ہی سرطان ميں مبتال ہونے کا بہت ) بشمول والدين، بهائی بہن، اور بچے(ايک خلق انفی کا سرطان مريض کے سب سے قريبی رشتہ دار  :موروثيت
 زياده خطره ہے۔

کی نسبتاً انتہائی زياده شرح کے ساته، پوری دنيا ميں خلق انفی کا سرطان ميں مبتال ہونے ميں چينی پہلے نمبر پر ہيں،  چينی، جنوبی چين اور ہانگ کانگ ميں واقعات:خوراک
 ن مچهلی کا ضرورت سےجس کا سبب نمک لگی مچهلی اور نمکيں پانی ميں پکی سبزيوں کی جانب رغبت بهی ہو سکتی ہيں۔ جانوروں پر تجربات سے بهی ظاہر ہوا کہ نمکي

 زياده استعمال ناک کے سرطان کا موجب بن سکتا ہے۔

 تمباکو نوشوں کو خلق انفی کا سرطان کے پيش رفت کرنے کا تهوڑا زياده خطره ہو سکتا ہے۔ :طرز زندگی

عالمات کی صورت ميں ہو سکتا ہے۔  انفيکشن کا نتيجہ عام سردی لگنے جيسی) سرطان اور تپ غدی وغيره کا ايک وائرس/اپسڻائن بار وائرس(ای بی وائرس :ای بی وائرس
 رقيق مادے براه راست ای بی وائرس کے خالف ايک يا زياده دافع جسم پر مشتمل ہوتے ہيں۔ /زياده تر خلق انفی کا سرطان مريضوں کے خون کے سيرم

 

3B3.   ہم خلق انفی کے سرطان کی روک تهام کيسے کر سکتے ہيں؟ 

 :د غذائی عادات کو برقرار رکهنا ہےروک تهام کی طرف پہال قدم ايک صحت من

 ، نمک لگے، نمکين پانی ميں پکے کهانوں سے گريز کريں اور پہلے سے ڈبوں ميں بند يا محفوظ کهانوں کا استعمال بالکل کم کر ديں۔ •
 سے مشوره کريں۔اگر عالمات دکهائی ديں، تو خاص طور پر گردن لمف نوڈز کی سوجن، تو جتنی جلدی ممکن ہو ايک ڈاکڻر : محتاط رہيں •
 اگر آپ کے خاندان ميں پہلے بهی کسی کو خلق انفی کا سرطان ہوا تها، تو آپ کو باقاعدگی سے معائنوں کی ضرورت کا مشوره ديا جاتا ہے۔: باقاعدگی سے معائنہ •

 

4B4.   خلق انفی کے سرطان کے اسباب کيا ہيں؟ 

 اصل اسباب نامعلوم ہيں۔ -خلق انفی ميں خليات کی سطح پر مہلک تبديلی واقع ہوتی ہے 

 

5B5.  کيا خلق انفی کا سرطان کی عالمات کو آسانی سے شناخت کيا جا سکتا ہے؟ 

خلق انفی ايک چهپا ہوا عضو ہے۔ خلق انفی کا سرطان کے ابتدائی مرحلہ ميں، کوئی واضح عالمات نہيں رکهتا ہے۔ تاہم، جب ڻيومر  
 ہے، تو مندرجہ ذيل عالمات ظاہر ہو سکتی ہيں: بڑه جاتا ہے اور اردگرد کے ڻشوز ميں پهيلتا

 گهڻن، ناک سے خون بہنا يا خون آلود لعاب دہن  •
 ُسنائی نہ دينا، کانوں کا بجنا (کان ميں بجنے کی آواز) يا کان کی نالی سے ماده کا اخراج۔  •
 گردن لمف نوڈز کی سوجن  •
 ی سر درد)، خاص طور پر رات کے وقت سر درد: مسلسل درد شقيقہ (ايک شديد بار بار ہونيواال ارتعاش •
 چہرے کا فالج، دوہری بصارت، آواز کا بهاری يا بيڻه جانا، نگلنے ميں دشواری  •
 دانت پچی، بے چينی، وزن ميں کمی  •

۔ آپ کا ڈاکڻر مزيد تحقيقات کے لئے اگر مندرجہ باال عالمات دو سے زائد ہفتوں تک برقرار رہتی ہيں، تو آپ کو جلد از جلد اپنے خاندانی ڈاکڻر سے رجوع کرنا چاہئے
 ے۔ آپ کو ايک اونکالوجسٹ (رسوليوں کيلئے ماہر ڈاکڻر) يا اوڻوليرنگالوجسٹ (کان ناک اور گلے کے ڈاکڻر) سے رجوع کرنے کا حوالہ دے سکتا ہ

 

6B6.  آپ خلق انفی کا سرطان کی چهان بين اور تشخيص کيسے کرتے ہيں؟ 

عالمات کے حامل لوگوں کو اپنے ڈاکڻر سے رجوع کرنا چاہئے زياده خطرات يا مندرجہ باال 
اور باقاعدگی سے معائنے کرانے چاہئيں يا جتنا جلدی ہو سکے، کيونکہ جلد تشخيص عالج 

  ：کی شرح ميں اضافہ کر سکتی ہے۔ درج ذيل معائنوں کی سفارش کی جاتی ہيں
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 خون دينا: خون سيرم ميں ای بی وائرس کے براه راست خالف دافع جسم کی پيمائش کرنے کے لئے  •
 اينڈواسکوپی: خلق انفی ميں کسی غير طبعی حالت کی جانچ کرنے کے لئے  •
 رت ہو سکتی ہےبائيوپسی: اگر خلق انفی ميں کوئی غير طبعی حالت پائی جاتی ہے، تو ڈاکڻر کو ڻيسٹ کے لئے کچه ڻشوز نکالنے کی ضرو •

اعضاء ميں بهی پهيل خلق انفی کا سرطان کی تصديق ہو جانے پر، ڈاکڻر ڻيومر کی حد کا تعين کرنے کے لئے اور يہ جاننے کے لئے کہ کيا سرطان کے خليات دوسرے 
 گئے ہيں، مزيد ڻيسٹ کا بندوبست کرے گا، بشمول:

 
 ) MRIمقناطيسی ريزونينس اميجنگ ( •
 ) اسکين CTی (کمپيوڻرائزڈ ڻاموگراف •
 سينے کا ايکسرے  •
 ) اسکين منتخب شده مريضوں کے لئے ضروری ہو سکتا ہے PETمثبت اليکڻروں کا اخراج ڻاموگرافی ( •
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7B7.  خلق انفی کا سرطان کے کيا عالج ہيں؟ 
 ڈاکڻر مندرجہ ذيل طريقہ عالج کا مشوره دے سکتا ہے:

)I (ريڈيوتهراپی 

بيم کو استعمال کرتا ہے۔  يہ خلق انفی کا سرطان کے عالج کے لئے بنيادی سہارا ہے۔ بيرونی ريڈيوتهراپی سرطان کے خليات کو تباه کرنے کے لئے اعٰلی سطحی تابکاری
 عالج چه سے آڻه ہفتوں تک روزانہ کی بنياد پر کيا جائے گا 

کيساته ريڈيوتهراپی کو استعمال کيا جاتا ہے۔ يہ عالج ڻيومر پر مرکوز کرنے کے لئے بہت زياده پوری پوری  آج کل، خلق انفی کا سرطان کے عالج ميں شدت ميں ترميم
شوز کو پہنچنے والے تابکاری بيم کی اجازت ديتا ہے۔ يہ ڻيومر کے خليات کو مؤثر طريقے سے ختم کر سکتا ہے اور ايک ہی وقت ميں تابکاری سے اردگرد کے عام ڻ

 کرتا ہے۔  نقصان ميں کمی

)II (کيموتهراپی 

هراپی کی اثر افرينی منتخب شده مريض پر عالج کے اثر کو بڑهانے کے لئے ريڈيوتهراپی اور ايک ساته کيموتهراپی کے استعمال پر غور کر سکتا ہے۔ ڈاکڻر ريڈيوت ڈاکڻر
 گا۔ کو بڑهانے کے لئے ريڈيوتهراپی سے پہلے خون کی وريدوں کے ذريعے کيميائی ادويات دے 

 اگر ڻيومر ديگر اعضاء ميں پهيل گيا ہے، تو کيموتهراپی ڻيومر سے پيدا ہونيوالی عالمات سے نجات دالنے ميں مدد کر سکتا ہے۔

)III (سرجری 

ر سرجری کا عمل جيسا کہ خلق انفی سر کے وسط ميں شدت سے چهپ جاتا ہے، اور يہ بہت سے بنيادی ڈهانچوں کے بہت قريب ہے جيسے دماغ خليہ، اسلئے مريض پ
ئے ڻيومر کو کرنا آسان نہيں ہے۔ لہذا، سرجری خلق انفی کا سرطان کے لئے سرفہرست عالج نہيں ہے۔ اس کے باوجود، بعض مخصوص حاالت کے تحت، مريض کے ل

 سرجری کے ذريعے ہڻانے کی تجويز دی جا سکتی ہے، جيسا کہ ابتدائی ڻيومر کا بار بار بننا۔ 

 

8B8.    سرطان کے عالج کی کيا پيچيدگياں ہيں؟خلق انفی کا 

 ريڈيوتهراپی

عد کے ہفتوں ميں، مريض کو منہ ريڈيوتهراپی کے ابتدائی ہفتوں کے دوران مريض متلی، منہ خشک رہنا، ذائقہ ميں تبديلياں، بهوک نہ لگنا، وغيره سے متاثر ہو سکتا ہے، ب
گرنا، وغيره الحق ہو سکتا ہے تاہم، عالج کی تکميل کے چند ہفتوں بعد يہ بتدريج کم ہو جائيں گے۔ ليکن بعض  کے السر، جلد پر چهائياں پڑنا، حلق ميں درد اور بالوں کا

ے عالوه، مريضوں کو مريضوں کے لئے، ان کا منہ کا خشک رہنا جاری ره سکتا ہے کيونکہ ان کے لعابی غدود ريڈيوتهراپی کی وجہ سے کم لعاب پيدا کريں گے۔ اس ک
 کيفيات بهی ہو سکتی ہيں:مندرجہ ذيل 

  انہيں اوڻيڻس ميڈيا بهی ہو سکتی ہے (کان کے درميانی حصہ کی سوجن)، جو جزوی طور پر سماعت کے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ 
  انہيں کن پڻی کی ہڈی اور نچلے جبڑے کے جوڑ کی سختی/اکڑن ہو سکتی ہے، اس طرح ايک 'دانت بند' ہونے کا احساس پيدا ہو سکتا ہے۔ 
 تا ہے۔ مريضوں کی ايک اقليت کو اينڈوکرائن/غدودوں سے ہارمون کا خارج ہونے کے افعال ميں بگاڑ ہو سکتا ہے، يا اعصاب کے افعال کو خراب کر سک 

 کيموتهراپی

، بالوں کا گرنا، اسہال، بهوک نہ لگنا، اگرچہ سرطان مخالف ادويات سرطان کے خليات کو مار سکتی ہيں، وه عام خليات کی تقسيم کو بهی متاثر کر سکتی ہيں۔ مريض قے
ده آسانی سے متاثر انيميا (خون کے سرخ خليات کی کمی)، خون کے سفيد خليات کی کمی، اور اس طرح قوت مدافعت کی کمی کا شکار ہو سکتے ہيں؛ اس لئے مريض زيا

 ہو سکتے ہيں۔ اس کے عالوه، گردے کے افعال بهی متاثر ہو سکتے ہيں۔

 

 

9. 9B خلق انفی کا سرطان کے مريض خود کی ديکه بهال کيسے کرتے ہيں؟ 

ں کی مثبت طريقے مريضوں کو ريڈيوتهراپی سے پہلے اور بعد ميں اور صحت يابی کے دوران بہت سے مسائل سے آگاه ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زياده تفہيم مريضو
 سے مرض کا سامنا کرنے ميں مدد کر سکتی ہے۔

 ئنہباقاعدگی سے معا

يا اعضاء کے ) جلدی سوزش(، ڈرما ڻائيڻس )کان کی باہری حصہ کی سوجن(ريڈيوتهراپی کے بعد، مريضوں کو پيچيدگياں ہو سکتی ہيں جيسا کہ اوڻيڻس ايکسڻرنا  •
 افعال ميں بگاڑ وغيره۔ باقاعدگی سے معائنہ مناسب عالج کو يقينی بناتا ہے۔ 

 اور بار بار لوڻنے يا پهيلنے کے عالج کی اجازت دے سکتا ہےباقاعدگی سے معائنہ مرض کا جلد پتہ لگانے  •
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 خراب ہونے اور منہ کے انفيکشن کی روک تهام/دانتوں کے گلنے

 : خراب ہونے کے زياده امکانات ہو سکتے ہيں۔ لہذا، انہيں چاہئے/لعابی غدودوں کی اخراج لعاب دہن کو کم کرے گا، اس سے مريضوں کے دانت گلنےريڈيوتهراپي

کے ڈاکڻر کا دوره  ميڻهی غذاؤں اور مشروبات کا کم استعمال کريں، کهانے کے بعد فوراً اپنے دانتوں کو برش کريں، اور معائنوں کے لئے باقاعدگی سے دانتوں •
 کريں۔ 

 ہيں۔  مريضوں اپنے سونے سے پہلے نمک مال پانی کے ساته صاف نمدار باريک شفاف کپڑے سے منہ پونچه سکتے: منہ کو نم رکهيں •
 منہ خشک ہونے کی شدت کو روکنے کے لئے سگريٹ نوشی اور شراب نوشی ترک کر ديں۔ •

 ريڈيوتهراپی دانت بند ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ مريضوں کو اپنے منہ کی لچک ميں اضافہ کرنے کے لئے ہر روز منہ کی ورزش کرنی چاہئے۔

 غذا 

 ے لئے ايک پروڻين سے بهرپور اور حرارت سے بهرپور غذاؤں کا استعمال کرنا چاہئے۔مريضوں کو صحت يابی کی رفتار تيز کرنے ميں مدد ک •
 ايسی غذاؤں سے گريز کريں جو زياده تلی ہوئی، مصالحہ دار، يا خشک اور سخت ہيں۔ •
 توانائی کی مقدار کو بڑهانے کے لئے غذائيت بخش سپليمنڻس پئيں۔  •

 جلد کی ديکه بهال

 : ميں جلد اور ہونٹ جل سکتے ہيں۔  مريضوں کو چاہئےريڈيوتهراپی عالج کی جگہوں 

 نرم جلد لوشن استعمال کريں۔ /صابن، دوا مال کلينزر اور جلد کا لوشن استعمال کرنے سے گريز کريں۔ اس کی بجائے ہلکا •
 براه راست سورج کی روشنی اور باالئے بنفشی روشنی سے بچيں۔   •

10. 10Bخلق انفی کا سرطان کہاں پهيلے گا؟ 

 ے لمف نوڈز کی اردگرد کی جگہوں ميںگردن ک •
 زياده دور کی جگہوں ميں، جيسے کہ ہڈيوں، ہڈی کا گودا، پهيپهڑوں اور جگر ميں •
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