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0ਲੀਵਰ ਦਾ ਕ�ਸਰ 

ਲੀਵਰ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਫਫੇੜ ੇਦਾ ਕ�ਸਰ ਅਤ ੇਬਾਓਲ ਕ�ਸਰ ਦ ੇਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤ� ਖਤਰਨਾਕ ਕ�ਸਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਕ�ਸਰ ਦੇ 1800 ਮਾਮਲੇ ਆਦਂ ੇ

ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ� 1500 ਦੀ ਿਮ�ਤ ੂਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵ� ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ� 75% ਪੁਰਸ ਹੁੁਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ  ਸਤਨ  ਮਰ 63 

ਤ� 69 ਸਾਲ ਹੁੁਦੀ ਹੈ। 

ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮੁਿਸ਼ਕਲ ਹੁੁਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਦ ਜ� ਅੁਤਮ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੁੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਰੋਕਥਾਮ ਇਲਾਜ ਤ� ਿਬਹਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੁੂ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਬੀ ਵੈਕਸ਼ੀਨਨ ਦਾ ਟੀਕਾ 

ਲਗਵਾ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਬੀ ਕਰੈੀਅਰ ਦੀ ਨ� ਮੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੀਵਰ ਿਟਊਮਰ ਦ ੇਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਿਦੁਦ ੇਹਨ। 

(ਡਾ. ਿਮਚੇਲ ਕਾਮ, ਕੁਸਲਟ�ਟ, ਕਲੀਨੀਕਲ ਓਨਕੋਲਾਜੀ, ਿਪ�ੁ ਸ ਆਫ ਵੇਲਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸਸੇ 

ਧੁਨਵਾਦ।)  
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 1.      ਲੀਵਰ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਕੀ ਹੈ? 

ਲੀਵਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਹੁੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਟਾਬੋਿਲਕ ਅੁਗ ਵੀ ਹੁੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ ਦ ੇ ਪਰੀ ਿਹੱਸ ੇ'ਤੇ ਸੱਜੀ ਤਰਫ ਹੁੁਦਾ 

ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਲ ਖੱਬਾ ਅਤ ੇਸੱਜਾ ਲੋਬ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੁਦ ੇਹਨ। ਲੀਵਰ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਕੁਮ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

• ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ  ਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਜਦ� ਇਸ ਦੇ ਇਸਤਮੇਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੁਦੀ ਹੈ  

• ਭੋਜਨ ਿਵਚ ਚਰਬੀ ਨੁੂ ਹਜਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਲ ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ  

• ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਨੁੂ ਸਰੀਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ  

• ਪ�ੋਟੀਨ, ਬਲੱਡ-ਕਲਾਿਟੁਗ ਪਦਾਰਥ, ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲੇਸਟ�ੋਲ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ  

• ਿਜਗਰ ਦੇ ਸੈ�ਲ� ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੁੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨ� ਮੀ ਵੁਡ ਹੁੁਦੀ ਹੈ, ਤ� ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 

 2.      ਲੀਵਰ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਿਕੁਨ� ੀ ਤਰ�� ਦੇ ਹੁੁ ਦੇ ਹਨ? 

ਲੀਵਰ ਦ ੇਕ�ਸਰ ਨੁੂ ਪ�ਾਈਮਰੀ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਅਤੇ ਮੈਟਾਸਟੇਿਟਕ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਿਵੱਚ ਵੁਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ�ਾਇਮਰੀ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਇਕ ਘਾਤਕ 

ਿਟਊਮਰ ਲੀਵਰ ਸੈ�ਲ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਹੈਪਟੋਸੈਿਲ ਲਰ ਕਾਰਿਸਨ� ਮਾ" ਅਤ ੇ"ਕੋਲਨਿਜਓਕਾਰਸੀਨ� ਮਾ" ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾਸਟੇਿਟਕ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਇਕ ਤਰ�� ਦਾ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੁਗ� 'ਤੇ ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੁਦਾ ਹੈ।  

 

 3.      ਲੀਵਰ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

ਲੀਵਰ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤ ੇ ਨ� � ਿਵੱਚ� ਕੁਝ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਿਧਐਨ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ �ਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ� ਿਵੱਚ ਇਹ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

      ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਵਾਇਰਸ: 

ਿਵਸ਼ਵ ਦ ੇ55% ਲੀਵਰ ਦ ੈਕ�ਸਰ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਬੀ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸੁਕ�ਮਣ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹੁੁਦ ੇਹਨ। ਕ�ੋਿਨਕ ਹੈਪਾਟਾਇਿਟਸ ਵਾਇਰਸ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ 

ਨੁੂ ਗੈਰ-ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਬੀ ਵਾਇਰਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਿਵੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਤ� ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਹੁੁਦਾ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ 

ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਸਵਾ ਿਹੱਸ ੇਨੁੂ ਜ� ਤ� ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਬੀ ਵਾਇਰਸ ਕੈਰੀਅਰ ਹਨ, ਜ�  ਹ 

ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਿਕ�ਿਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਕ�ੋਿਨਕ ਕੈਰੀਅਰ ਿਵੱਚ�, ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਲੋਕ� ਨੁੂ ਿਸਰਹੋਿਸਸ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

      ਿਸਰਹੋਿਸਸ:  

ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਬੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੁਕ�ਿਮਤ ਲੋਕ� ਨੁੂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਕ�ੋਿਨਕ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ 21 ਸਾਲ ਿਵੱਚ 

ਿਸਰਹੋਿਸਸ ਿਵੱਚ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਸਰਹੋਿਸਸ ਨੁੂ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਬਣਨ ਿਵੱਚ 29 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮ� ਲਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ� ਿਵੱਚ� ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ 

ਦੀ ਅਸਲ ਪ�ਗਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਵਾਇਰਸ ਿਕੁਨ� ਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ 

ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੈ�ਲ� ਨੁੂ ਬਹੁਤ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦ ੇ

ਨਤੀਜ਼ੀਆ ਂਵਜ� ਮਰੀਜ਼ ਨੁੂ ਿਸਰਹੋਿਸਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜ� ਛਤੇੀ ਕ�ੋਿਨਕ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਬੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੁਕ�ਮਣ ਹੋਣ 

ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵਕਾਸ ਹੋਣ ਿਵੱਚ 50 ਤ� 60 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮ� ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

      ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਸੀ:  

ਕ�ੋਿਨਕ ਹੈਪਾਟਾਇਿਟਸ ਬੀ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਲੋਕ� ਨੁੂ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ 150 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੁਦਾ ਹੈ। ਐਚਸੀਵੀ-ਸੁਬੁਿਧਤ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ 
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ ਿਜਆਦਾ ਹੈ।  

      ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਵੇਨ:  

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਰਾਬ ਪੀਣ ਦ ੇਕਾਰਨ ਅਲਕੋਹਲ ਸੁਬੁਿਧਤ ਕਰੜਾਈ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਪਾਟਾਇਿਟਸ ਬੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੁੂ ਲੀਵਰ ਸੈ�ਲ ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਮ ਵਾਇਰਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ 2 

ਗੁਣਾ ਤ� ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਹੁੁਦਾ ਹੈ। 
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      ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਿਲਕ ਫਟੈੀ ਲੀਵਰ ਿਬਮਾਰੀ (ਐਨਏਐਫਐਲਡੀ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਿਲਕ ਹੈਪੇਟੋਸਟਟੇਿੋਸਸ (ਐਨਏਐਸਐਚ): 

ਮੋਟਾਪਾ, ਡਾਈਿਬਟੀਜ ਮੈਿਲਟਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਟੈਾਬੋਿਲਕ ਿਵਕਾਰ� ਦ ੇਕਾਰਨ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਸਰਹੋਿਸਸ ਅਤ ੇ

ਲੀਵਰ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

      ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ: 

ਮੂੁ ਗਫਲੀ, ਮੱਕੀ, ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਿਵਚ ਿਵੱਰ ਅਫਲਾਟੋਕਿਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਖੋਜ 

ਜਾਨਵਰ ਪ�ਯੋਗ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

      ਲੁਬੇ ਸਮਏ ਂਤਕ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤ ੇਪ�ਦਸ਼ੂਣਕ ਜੋਖਮ� ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ (ਅਿਜਹੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਨਗਲਣਨਾ ਿਜਸ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ 

ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਨਰਮਾਣ ਫਕੈਟ�ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ)  

ਚੋਲਾਨਜੀਿਟਸ ਜ� ਕਨੋਜੈਨਿਟਅਲ ਚੋਲਡੋਚੈਲਿਸਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਪੱਤ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

4.      ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

• ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਹਨ: 

• ਬੀੜੀ-ਿਸਗਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ  

• ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਸਵੇਨ ਕਰੋ  

• ਨ� ਮੀ ਕੁਮ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਜੋਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ  

• ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਨਾਲ ਸੁਕ�ਿਮਤ ਲੋਕ� ਦ ੇਸੁਪਰਕ ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ: 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕਈੋ ਮ�ਬਰ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਬੀ ਨਾਲ ਸੁਕ�ਿਮਤ ਹੈ, ਤ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ� ਨੁੂ ਇਹ ਜ�ਚ ਕਰਾ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਿਕੱਥੇ  ਨ� � ਦ ੇਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਵਾਇਰਸ ਮੌਜੂਦ ਤ� ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਜੇ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸੁਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ ਣ ਦ ੇਬਾਅ  ਨ� � ਦ ੇਸਰੀਰ ਨ�  

ਐਟਂੀਬਾਡੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਜੇ  ਹ ਹੁਣ ਤਕ ਸੁਕ�ਿਮਤ ਨਹ� ਹਨ ਤ�  ਨ� � ਨ�  ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਬੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਿਜਸ ਨੁੂ 6 ਮਹੀਨ�  ਿਵੱਚ 3 ਵਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

• ਕੁਡਮੋ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਈਆਂ ਦਾ ਸ�ਝਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। 

• ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਦੀ ਕ�ਮਵਾਰ 8-10% ਅਤੇ 0.5% ਆਬਾਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਬੀ ਵਾਇਰਸ ਅਤ ੇਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਵਾਇਰਸ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸੁਕ�ਿਮਤ ਹੈ। 

ਦੋਨ�  ਤਰ�� ਦਾ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਸਰੀਰ ਦ ੇਤਰਲ ਦ ੇਦਆੁਰਾ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੁਭੋਗ ਜ� ਸ�ਝਾ ਸੁਈਆਂਦਂਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪਾਟਾਈਿਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

• ਭੋਜਨ ਨੁੂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਅਤ ੇਸੜੇ ਜ� ਦੂਿਸ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦ ੇਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ:ੋ 

• ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਭੋਜਨ ਅਿਜਹੇ ਮੂੁ ਗਫਲੀ, ਅਨਾਜ ਅਤ ੇਮੱਕੀ ਸੜ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇ ਨ� � ਿਵੱਚ ਅਫਲਾਟੋਕਿਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਜੋਨ ਨੁੂ ਅਿਜਹੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕ ੇਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਠੁਢਾ ਅਤ ੇਸੁੱ ਕਾ ਹੋਵ ੇਤ�ਿਕ 

ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਨਾ ਲਗੇ।  

•  ਹ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਵਾਇਰਸ ਕੈਰੀਅਰ ਹਨ, ਨੁੂ ਨ� ਮੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਬਮਾਰੀ 

ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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 5.      ਲੀਵਰ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ? 

  ਲੀਵਰ ਦਾ ਆਪੇ-ਮੁਰੁਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਰਜ ਹੁੁਦਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਛਟੋਾ ਿਜਹਾ ਿਹੱਸੇ ਬਚ,ੇ ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਤਰ�� ਕੁਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਦ ੇਲੱਛਣ ਦਾ ਸ਼ਰੂੁਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਵ ਨਹ� ਹੈ। ਜਦ� ਿਟਊਮਰ 

ਵੱਡੇ ਹੁੁਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ ਮਰੀਜ਼ ਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇਲੱਛਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਪੇਟ ਦੇ  ਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਦਰਦ  

• ਸੱਜੇ ਮੋਢ ੇਿਵੱਚ ਦਰਦ: ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੋਜ ਡਾਈਆਫ�ਾਮ ਦੀ ਨਸ� ਨੁੂ  ਕਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ ਸੱਜੇ ਮੋਢ ੇਦੀ ਨਸ� ਨਾਲ ਜੁੜ ਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ।  

• ਭੁੱ ਖ ਅਤੇ ਵਜਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੱਿਚਆਪਣ ਅਤ ੇਅਤੇ ਨ�ਦ ਆ ਣਾ  

• ਪੇਟ ਦੀ  ਪਰੀ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਿਗਲਟੀ ਹੋਣਾ  

• ਪੀਲੀ ਚੱਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖ�, ਖਾਰਸ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ: ਿਪੱਤ ਦੀ ਥੈਲੀ ਿਟਊਮਰ ਨਾਲ ਬੁਦ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਿਪੱਤ ਦਾ ਿਪਗਮ�ਟ ਬਲੱਡ 

ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦ ੇਕਾਰਨ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

• ਚਾਹ ਦਾ ਰੁਗ ਵਾਲਾ ਿਪਸਾਬ ਅਤ ੇਹਲਕਾ ਸਲੇਟੀ ਵਾਲੀ ਟੱਟੀ  

• ਏਸੀਟਸੇ (ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਤਰਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ) 
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6. ਲੀਵਰ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤ ੇਿਨਦਾਨ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

�ਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ  ਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਲੋਕ ਿਜਨ� � ਨੁੂ  ਪਰ ਿਦੱਤ ੇਲੱਛਣ ਮਿਹਸਸੂ ਹੁੁਦ ੇਹਨ, ਆਪਣੇ ਫੈਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੁਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤ� ਛਤੇੀ ਜ�ਚ ਕਰਾ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ-ਜੋਖਮ ਗਰੱੁਪ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ  ਪਰ-ਿਜ਼ਕਰ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੁੂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 

ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

• ਅਲਫ਼ਾ-ਫੇਟੋਪ�ੋਟੀਨ ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਜ�ਚ: ਜਦ� ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤ� ਅਲਫ਼ਾ-ਫੇਟੋਪ�ੋਟੀਨ ਦੀ ਸੁਿਖਆ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲਫ਼ਾ-ਫੇਟਪੋ�ੋਟੀਨ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਇਕ ਸਚੂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਨਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। 

• ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਟ�ਾਸਾ�ਡ: ਅਲਟ�ਾਸਾ�ਡ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੁਰਚਨਾ ਨੁੂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਟਊਮਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤ ੇ

ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ।ਇਹ ਟਸੈਟ ਿਵੱਚ ਕਈ ਿਮੁਟ ਦਾ ਸਮ� ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਨੁੂ ਟਸੈਟ ਦੇ ਚਾਰ ਘੁਟੇ ਪਹਲੇ ਪੀਣਾ ਜ� ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਕੁਿਪਊਟਰ ਸਕਨੈ: ਲੀਵਰ ਨੁੂ ਵੱਖਰੇ ਕਣੋ� ਤ� ਸਕਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ�ਿਕ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਗ�ਾਫ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ, 

ਿਟਊਮਰ ਦੀ ਲੋਕਸ਼ਨ ਅਤ ੇਆਕਾਰ ਨੁੂ ਸਹੀ ਤਕੀਕ ੇਨਾਲ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਰੀਜ਼ ਨੁੂ ਇਕ ਖਾਸ ਰੁਗ ਵਾਲੀ ਡਾਈ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ 10 ਿਮੁਟ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਸਮ� ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਐਨਿਜਓਗ�ਾਮ: ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੁੂ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੁੂ ਕੁਟ�ਾਸਟ ਡਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਸੈਟ ਿਟਊਮਰ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ 

 ਹ ਿਸ਼ਰਾਵ� ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਟਊਮਰ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਮੈਗਨ� ਿਟਕ ਿਰਸੋਨ� ਸ ਇਮੇਿਜ਼ੁਗ : ਮੈਗਨ� ਿਟਕ ਫੀਲਡ ਸਰੀਰ ਦ ੇਕ�ਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਚੱਤਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ਼-ਰੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤ�ਿਕ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਿਟਊਮਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੁੂ ਦਿੇਖਆ ਜਾ ਸਕਣ। 

• ਬਾਇਓਪਸੀ: ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ ਦ ੇਪੇਟ ਦੀ ਸੱਜੀ ਤਰਫ ਸਿਕੱਨ ਤ� ਲੀਵਰ ਿਟਊਮਰ ਦਾ ਿਟਸ਼ ੂਲੈਣ ਲਈ ਬਾਰੀਕ ਸੁਈ ਂਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰੇਗਾ 

ਜਦ� ਮਰੀਜ਼ ਨੁੂ ਲੋਕਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੁੂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਟਊਮਰ ਸੈ�ਲ ਿਕਸ ਤਰ�� 

ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਨ ਜ� ਘਾਤਕ। ਇਸ ਟਸੈਟ ਨੁੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਟ�ਾਸਾ�ਡ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੁਈ ਂਨੁੂ  ਿਚਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਇਸ ਟਸੈਟ ਿਵੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਿਨਕਲਨਾ ਮਮੁਿਕਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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7.      ਲੀਵਰ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? 

ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਮਰੀਜ ਨੁੂ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੈ, ਤ� ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦ ੇਮਤੁਾਿਬਕ ਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇਇਲਾਜ਼� 

ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ: 

(1) ਸਰਜਰੀ ਦਆੁਰਾ ਹਟਾ ਣਾ  

• ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰਕ: ਿਟਊਮਰ ਅਤ ੇਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਦ ੇਪ�ਭਾਿਵਤ ਿਟਸੂ ਨੁੂ ਹਟਾ ਣਾ। 

•  ਿਚਤ ਕੀ ਹੈ: ਰੇਿਡਕਲ ਸਰਜ਼ਰੀ ਦਆੁਰਾ ਹਟਾ ਣਾ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਦ ੇ20% ਮਰੀਜ਼� ਲਈ  ਿਚਤ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦਾ ਿਟਊਮਰ ਿਸਰਫ ਇਕ ਲੀਵਰ 

ਲੋਬ ਦ ੇਕਾਰਨ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੁੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਸ ਦੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੁਮ ਸਾਧਾਰਣ ਹਨ।  ਨ� � ਿਵੱਚ� 62% ਮਰੀਜ 3 ਮਹੀਨ�  ਤਕ ਜੀਿਵਤ ਬਚ ਸਕਦ ੇਹਨ 

ਜਦਿਕ 50% ਮਰੀਜ਼ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਜੀਿਵਤ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

(2) ਟ��ਸ-ਆਰਟੀਿਰਅਲ ਚੀਮੋਇਮਬੋਿਲਜੇਸ਼ਨ (TACE) 

• ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰਕ: ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਨਲੀ ਬੁਦ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ��  ਨ� � ਨੁੂ ਬੁਦ ਕਰਕੇ ਿਟਊਮਰ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਿਟਊਮਰ ਦੀ ਵਧਣ ਤ� ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁੂ ਚੋਣੀਦੀ ਖ਼ੂਨ 

ਦੀ ਿਸਰਾਵ� ਿਵੱਚ ਇੁਜੈਕਸ਼ਨ ਰਾਈ ਂਦਵਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਏਓਰਥਾ ਰਾਹ� ਿਟਊਮ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 

ਨਾਲ ਆਰਟਰੀ ਨੁੂ ਬੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਜ ਦ ੇਨਤੀਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਣ ਲੀਵਰ ਿਟਸ਼ ੂ

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਹੁੁਦ ੇਹਨ।  

•  ਿਚਤ ਕੀ ਹੈ: ਇਹ  ਸ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ  ਿਚਤ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਿਟਊਮਰ ਲੀਵਰ ਦੇ ਦੋਨ�  ਤਰਫ ਫੈਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਅੁਗ� ਤਕ ਹੁਣੇ ਤਕ 

ਮੈਟਾਸਟਸੇਾਈਜ਼ਡ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ�  ਹ ਮਰੀਜ ਿਜਸ ਦਾ ਿਟਊਮਰ ਲੀਵਰ ਦੇ ਇਕ ਤਰਫ ਹੁੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਜਸਦਾ ਲੀਵਰ ਕੁਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਿਟਊਮਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਿਟਊਮਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਜ� ਿਟਊਮਰ ਦੀ ਸੁਿਖਆ ਸਰਜਰੀ ਲਈ  ਿਚਤ ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਲੋਕਲ ਯੋਗ  ਪਚਾਰ ਹੈ। 

(3) ਅਲਕੋਹਲਮ ਦਾ ਟੀਕਾ  

• ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰਕ: ਅਲਟ�ਾਸਾ�ਡ ਜ� ਕੁਿਪਊਟਰ ਸਕੈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਿਟਊਮਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ 95% ਸੁਘਣਾ 

ਅਲਕੋਹਲ ਿਸੱਧੇ ਿਟਊਮਰ ਿਵੱਚ ਚੱਮੜੀ ਤ� ਹੋ ਕ ੇਸਈੁ ਂਰਾਹ� ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸੁਘਣਾ ਅਲਕੋਹਲ ਸੈ�ਲ� ਨੁੂ ਸੁੱ ਕਾ ਿਦੁਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ��  ਨ� � ਨੁੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

•  ਿਟਤ ਕੀ ਹੈ: ਇਹ  ਸ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਿਟਊਮਰ 3 ਸਮੇੀ ਤ� ਛਟੋਾ ਹੈ ਜ� ਿਜਸ ਦ ੇਿਟਊਮਰ ਦੀ ਸੁਿਖਆ 3 ਤ� ਘੱਟ ਹੁੁਦੀ ਹੈ। 

ਿਕ�ਿਕ ਇੁਜੇਕਸ਼ਨ ਿਸਰਫ ਿਟਊਮਰ ਦੀ ਮੱਧ ਭਾਗ ਨੁੂ ਹੀ ਸੁੁ ਗੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਟਸ਼ ੂਿਫਰ ਵੀ ਬਚ ਜ�ਦ ੇ

ਹਨ ਅਤ ੇ ਨ� � ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਿਵਕਾਸ ਹੁੁਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੁੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਕਈ ਇੁਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ੇਹੁੁਦ ੇਹਨ ਿਕ ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲ 

ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹਨ। 

(4) ਰੇਡੀਓ ਆਿਵਰਤੀ ਐਬਲੇਸ਼ਨ/ਅਲਿਹਦਗੀ 

• ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰਕ: ਇਹ ਲੋਕਲਾਇਜ਼ਡ ਥਰਮਲ ਟ�ੀਟਮ�ਟ ਟਕੈਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਹੈ, ਜਦ� ਤਾਪਮਾਨ ਿਟਊਮਰ ਿਟਸ਼ ੂਨੁੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 60 

ਿਡਗ�ੀ ਸ�ਟੀਗ�ੇਟ ਤਕ ਪਹੁੁਚ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਟਊਮਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤ ੇਆਕਾਰ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਿਕ ਟੇਿਨਅਸ ਜ� ਲੈਪਾਰੋਟਮੋੀ ਰਾਹ� ਸਰਜਰੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਅਲਟ�ਾਸੋਨ� ਗ�ਾਫੀ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਇਲੈਕਟ�ੋਡ ਨੁੂ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇਿਟਊਮਰ ਦੀ ਅਲਿਹਦਗੀ ਦ ੇ

ਲੇਵਲ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

•  ਿਚਤ ਕੀ ਹੈ:  ਹ ਲੋਕ� ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪ�ਾਈਮਰੀ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਅਤ ੇਮੈਟਾਸਟੇਿਟਕ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਨਾਲ ਸੁਕ�ਿਮਤ ਹਨ। 

(5) ਲੀਵਰ ਟ��ਸਪਲ�ਟ  

      ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰਕ:  ਹ ਲੋਕ� ਲਈ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੇ ਨੁੂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਆੁਰਾ ਹਟਾ ਣਾ ਮਮੁਿਕਨ ਨਹ� ਹੈ।  ਹ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਿਜਨ� � ਦਾ ਲੀਵਰ ਪੂਰੀ 
ਤਰ�� ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਟ��ਸਆਰਟੀਿਰਅਲ ਕੀਮਮੋਬੋਿਲਜਾਿਟਓਨ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਇੁਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ 

 ਨ� � ਦ ੇਿਟਊਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡ ੇਨਹ� ਹਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਆਕਾਰ 5 ਸੇਮੀ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਿਟਊਮਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਕ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਆਕਾਰ ਤਕ ਵਧ 

ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲ ਸਰੀਰ ਦ ੇਦੂਜੇ ਿਹੱਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਿਫਰ ਵੀ ਲੀਵਰ ਟ��ਸਪਲ�ਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, 

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


 

Liver Cancer / Punjabi (India) 
Copyright © 2017 Hospital Authority. All rights reserved 

ਤ� ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲ ਨਵ� ਲੀਵਰ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵ�ਗੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਮੜੁ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(6) ਚੋਣੀਦੇ ਅੁਦਰਨੂੀ ਇੱਰੇਡੀਏਸ਼ਨ (SIRT)  

      ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰਕ: SIRT ਇਕ ਰੇਡੀਓ-ਇਮਬੋਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟਕੈਨੀਕ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਵ ਮਾਈਕ�ਸੋਫੀਅਰਸ ਇਟ�ਾਵਾਸਕੁਲਰ 

ਕੈਥਟੇਰ ਰਾਹ� ਹੈਪੇਿਟਕ ਆਰਟਰੀ ਿਵੱਚ ਸੁਈ ਂਰਾਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਟਊਮਰ ਨੁੂ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਕ�ਸੋਫੀਅਰਸ ਨੁੂ 

ਯਟਿਰਅਮ-90 ਨਾਲ ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਜ�ਦ ੇਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੁੂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, SIRT ਿਟਊਮਰ ਦ ੇਇੱਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੁੂ �ਚ 

ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤਕ ਸਾਧਾਰਣ ਲੀਵਰ ਦ ੇਕੁਮ� ਨੁੂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੁਚਾ ਣ ਦਾ ਕੁਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਡਵ�ਸਡ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ 

ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼� ਿਵੱਚ SIRT ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਿਧਐਨ� 20-89% ਦੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਦਰ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 7-12 ਮਹੀਨ�  ਪ�ਗਤੀ ਦਾ ਮੱਧ ਸਮ� ਹੈ। 

       ਿਚਤ ਕੀ ਹੈ: ਅਿਜਹੇ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਿਜਨ� � ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜ� ਲੋਕਲ ਅਬਲੇਿਟਵ ਥੈਰੇਪੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ। TACE ਦੇ  ਲਟ, ਪੋਰਟਲ ਵੇਨ 

ਥਰੋਮਬੋਿਸਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ ਨਾੜੀ TACE ਲਈ ਿਸੁਗੁਣਨ  ਤਪੁਨ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ SIRT ਨੁੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸਿਹਣ ਕਰਦ ੇਮਲੂਮ ਹੁੁਦ ੇ

ਹਨ। SIRT ਅਤੇ TACE ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਆਪੀ ਤੁਲਨਾ ਨ�  ਸਮਾਨ ਪ�ਭਾਿਵਕਤਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ SIRT ਅਤੇ TACE ਦੀ ਆਮ�ਣ ੇਸਾਮ�ਣੇ 

ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਿਨਯੁਿਤ�ਤ ਜ�ਚ ਦੀ ਕੋਈ ਿਰਪੋਰਟ ਨਹ� ਹੈ। 

      SIRT ਦੇ  ਹ ਮਰੀਜ਼� ਿਵੱਚ  ਲਟ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦਾ ਲੀਵਰ  ਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਮ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਅਿਨਯੁਿਤ�ਤ ਏਸਾਈਟਸ ਹਨ। 

ਹੈਪੇਿਟਕ ਐਨਿਜਓਗ�ਾਮ ਅਤੇ ਟੈਕਨ� ਿਟਅਮ MAA ਸਕੈਨ ਨਾਲ ਪ�ੀ-ਇਲਾਜ ਇਹ ਮੂਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਫੇਫੜੇ ਿਵੱਚ ਮਾਈਕ�ੋਸਫੀਅਰ ਦੀ ਿਕੁਨ� ੀ ਮਾਤਰਾ 
ਹੈ। SIR ਨੁੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹ� ਦੇਣਾ- ਗੈਸਟ�ੋਇਨਟੈਸਟਾਈਨ ਟ�ੈਕਟ ਿਵੱਚ ਮਾਈਕ�ੋਸਫੀਅਰਸ ਜ� ਤੀਬਰ ਪਾਚਨ ਗ�ੁ ਥੀ ਜ� ਪੇਪਿਟਕ ਅਲਸੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਫੇੜੇ 
ਨੁੂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਟਾ ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਡੀਏਸਨ ਿਨਊਮੋਨੀਿਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਲੀਵਰ ਪਾਰੇਨਚਾਈਮਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ 

ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
  

(7) ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਿਟਕ ਐਬਲੇਿਟਵ ਰਡੇੀਓਥੈਰੇਪੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ (SABR) 

        ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰਕ: HCC ਲਈ ਬਾਹਰਲੀ ਬੀਮ ਇੱਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬੀਤੇ ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ�ਿਕ ਲੀਵਰ 

ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੁਦੀ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਬੀਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋਖਮ (RILD) ਲੀਵਰ ਦ ੇਕੁਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੁੂ ਵਧਾ 

ਿਦੁਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਿਨਯੁਤ�ਣ ਸੁਭਵ ਹੈ ਜੇ �ਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਿਟਊਮਰ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਜਦਿਕ ਸਾਧਾਰਣ ਲੀਵਰ ਦੀ  ਿਚਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਚ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਸਟੀਰੀਓਟੈਕਿਟਕ ਐਬਲੇਿਟਵ ਬਾਡੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਿਵੱਚ ਟੈਕਨ� ਲਾਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਮਲਟੀ-ਮੋਡਾਿਲਟੀ 
ਇਮੇਜ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਗਤੀ ਪ�ਬੁਧਨ ਅਤੇ ਇਮੇਜ ਗਾਈਿਡਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨ�  ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਐਬਲੇਿਟਵ ਖ਼ੁਰਾਕ� ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਅਨਰੀਸੇਕਟੇਬਲ HCC ਨੁੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

           ਿਚਤ ਕੀ ਹੈ: ਅਿਜਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਿਜਨ� � ਨੁੂ ਸਰਜਰੀ ਜ� ਲੋਕਲ ਅਬਲੇਿਟਵ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾ ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਮਰੀਜ਼� ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ 

ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ TACE ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੜੁ ਵਾਪਰ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਵੇਨ ਥ�ੋਮਬੋਿਸਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ TACE ਦ ੇ

ਲਈ  ਿਚਤ ਨਹ� ਹਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ SABR ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। HCC ਿਵੱਚ ਇਸ ਦ ੇਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 80-90% ਹੈ ਪਰ ਿਜਸ ਦਾ 

ਿਵਆਸ 5 ਸੇਮੀ ਤ� ਘੱਟ ਹੁੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵੱਡ ੇਕ�ਸਰ� ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਦੀ ਰ�ਜ 50-70% ਹੁੁਦੀ ਹੈ।  ੁਨਤ ਲੋਕਲ ਕੁਟ�ੋਲ ਅਤ ੇਬਚਾਅ  ਹ ਮਰੀਜ਼� ਿਵੱਚ 

ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦਾ �ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  
  

(8) ਿਸਟੈਿਮਕ ਥੈਰਪੇੀ ਅਤੇ ਨੀਯਤ ਥੈਰਪੇੀ 

    ਸੋਰਾਫੇਿਨਬ ਦ ੇਿਵਕਾਸ ਤ� ਪਿਹਲਾ, ਅਲਗਾ ਨਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਯੋਗ HCC ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਿਸਸਟੈਿਮਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਕਈ 

ਬੇਤਰਤੀਬੀ-ਕੁਟਰੋਲ ਜ�ਚ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਸਸਟੈਿਮਕ ਕੀਮਥੋੈਰੇਪੀ, ਹਾਰਮੋਨਡ ਕੁਪਾ�ਡ, ਓਕਟਰੀਓਟਾਈਡ ਅਤੇ 

ਅਨਿਰਸੈਕਟੇਬਲ HCC ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼� ਿਵੱਚ ਇੁਟਰਫੇਰੋਨ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਬਚਾਅ ਸੁਧਾਰ ਨਹ� ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ।  

    ਸੋਰਾਫੇਿਨਬ ਿਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੁੂ ਯੂਐਸ ਫਡੂ ਐਡਂ ਡ�ਗ ਐਡਿਮਿਨਸ਼ਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਨਰੀਸੈਕਟੇਬਲ HCC ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼� 

ਿਵੱਚ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਬਹਤਰੀਨ ਦਖੇਭਾਲ ਤੇ ਬਚਾਅ ਲਾਭ ਤ ੇਆਧਾਿਰਤ ਹੈ ਅਤ ੇਿਜਸ ਨੁੂ ਦੋ 

ਬੇਤਰਤੀਬ ਿਨਯੁਿਤ�ਤ ਜ�ਚ� ਿਵਚ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਸੋਰਾਫੇਿਨਬ ਰੋਧਕ ਰੀਸੈਪਟਰ ਟਾਈਰੋਿਸਨ ਿਕਨਾਸਸੇ ਦ ੇਬਾਅਦ: VEGFR-2, 

VEGFR-3, PDGFR-b, c-KIT, ਅਤੇ Flt-3 । ਿਕ�ਿਕ ਸੋਰਾਫੇਿਨਬ ਦਾ ਿਟਊਮਰ ਿਵੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਨੁੂ ਘਟਾ ਣ ਦੀ ਸੁਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ 

ਸੋਰਾਫੇਿਨਬ ਦੀ ਜ�ਚ ਇਕ ਐਡਜੁਵ�ਟ ਦੀ ਤਰ�ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਤ�ਿਕ ਸੁਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕਣ ਿਜਵ�ਿਕ 
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ਰੀਸੈਕਟਬੇਲ HCC ਿਵੱਚ ਰੀਸੈਕਸ਼ਨ ਜ� ਲੋਕਲ ਐਬਲੇਸ਼ਨ, ਜ� ਸੋਰਾਿਫਨ� ਬ ਅਤੇ TACE ਜ� ਅਨਰੀਸਕੈਟਬੇਲ HCC ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼� ਿਵੱਚ SBRT 

।  

 

    ਐਪਰ, ਸੋਰਾਫੇਿਨਬ ਐਡਵ�ਸਡ HCC ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਪੈਿਲਟੇਿਟਵ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਵੀ 

ਟੋਕਸ਼ੀਟਾਇਜ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼� ਦ ੇਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੁੂ ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਰਮੇਟੋਲਾਿਜਕ ਦਸ਼ੁਪ�ਭਾਵ ਦੀ �ਚ ਦਰ 

(ਹ�ਡ ਫੁਟ ਿਸੁਡ�ਮੋ), ਹਾਈਪਰਟੈਨਸਨ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਗੈਸਟ�ੋਇੁਟੇਸਟਾਈਨਲ ਬੇਆਰਾਮੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਟਲਤਾਵ� ਿਵੱਚ ਿਹਰਦ ੇ

ਦੀ ਇਸਚੇਮੀਆ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਬਾਓਲ ਦਾ ਛੇਦ, ਖ਼ੂਨ ਵਿਹਣਾ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਿਟਸ। 
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8.      ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂਕੀ ਹਨ? 

ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਿਵੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

• ਿਜਗਰ ਫੇਲਹ  ਹੋਣਾ: ਕ�ਸਰ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇਲੀਵਰ ਨੂ ੰਗੰਭੀਰ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਲੀਵਰ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾ ਂਨੂੰ 
ਸਰੀਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹੈਪੇਿਟਕ ਇਨਸੇਫਲੋਪੈਥੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਮਰਤੂ ਦਾ ਮਮਖੱ ਕਾਰਨ ਹੈੈ 

• ਿਕਡਨੀ ਫੇਲਹ  ਹੋਣਾ: ਲੀਵਰ ਦੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦ ੇਕਾਰਨ ਲੀਵਰ ਫੇਲਹ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦ ੇਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤ� ਗੰਦਗੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀੈ 

• ਿਟਊਮਰ ਦੀ ਮੇਟਾਸਟੇਿਟਸ: ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਿਕ ਿਟਊਮਰ ਸੈ�ਲ ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਹੱਿਡਆਂ ਨੂ ੰਮੇਟਸਟੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈੈ ਜਦ� ਇਹ ਪੈਰੀਟੋਿਨਅਮ ਨੂ ੰਮੇਟਸਟੇਸਾਈਜ਼ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਾਈਟਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈੈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 'ਤੇ ਡਾਇਆਪਰਾਮ ਦ ੇਆਲੇ-ਦਮਆਲੇ ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਈਆਫਰਾਮ ਅਤੇ ਪਲੂਰਾ 
ਿਵੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੂਨ ਦ ੇਰੰਗ ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਤਰਲ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈੈ 

 
9.  ਲੀਵਰ ਕ�ਸਰ ਦ ੇਮਰੀਜ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਸ ਤਰਹਾ ਂਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ? 

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰਇਲਾਜ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੈ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਨਹੀ ਿਜਆਦਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਉਨਹੇ  ਹੀ ਸਕਾਰਾਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗ ੇਜਦ� ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨੈ 

• ਨੇਮੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ: ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨੇਮੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਮਮੜ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀੈ ਜੇ ਇਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਿਹਸੂਸ 
ਹਮੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋੈ 

• ਖ਼ਮਰਾਕ: ਭਮ ੱਖ ਸਮਧਾਰ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ 
o ਪਰੋਟੀਨ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ  ਦਮ ੱਧ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਮੀਟ) ਅਤੇ ਮਲਟੀਿਵਟਾਿਮਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦ ੇਤੇਲ ਦਾ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋੈ 
o ਭੋਜਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਿਚਤ ਮਾਤਰਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈੈ 

• ਕਸਰਤ ਕਰੋ: ਉਿਚਤ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਪਰ ਵੱਧ-ਮੇਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋੈ 

• ਸਰਗਰਮੀ: ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਿਕ�ਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦਮਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰ�ਮਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣੈ 
• ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤਮਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾ ਸਕਦ ੇ

ਹਨੈ 

 

10. ਸਥਾਨਕ ਅਤ ੇਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਓਰਗਨੇਾਈਜ਼ਸ਼ੇਨ 

11. ਸਬੰਿੰਧਤ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ 

812. ਸਬੰਿੰਧਤ ਵੀਡੀਓ 

913. ਸੰਬਿੰਧਤ ਆਡੀਓ 
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