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0Bجگر دا کينسر 

موتاں  1500نويں کيسز تے تقريباً  1800جگر دا کينسر، پهيپهڑياں دے کينسر تے انتاں دے کينسر توں بعد تيجے نمبر دا قاتل کينسر اے۔ ساالنہ تقريباً 
 دے وچکار اے۔ 69تے  63% مرد نيں تے بيماری دے شروع ہون دی اوسط عمر 75ہوندياں نيں۔ نويں کيسز اچ 

جگر دے کينسر دا عالج کرنا نسبتاً مشکل اے کيوں جے کينسر دی عام طور تے وچکارے يا اخيری مرحلہ اچ تشخيص ہوندی اے، جيہڑا عالج دی 
ذا سانوں ہيپاڻائڻس بی ويکسينيشن دے انجکشن لوانے چائيدے تے ہيپاڻائڻس شرح نوں متاثر کردا اے۔ ايہہ درست اے کہ احتياط عالج توں چنگی اے، لہ

 بی کيريئرز دا ايہہ جانن دے لئی باقاعده معائنے ہونے چائيدے کہ کوئی جگر دے ڻيومر دی عالمتاں نيں۔

اونکولوجی، پرنس آف ويلز ہسپتال دا ، کنسلڻنٹ، کلينکل (Dr. Michael Kam(ايس صفحے دی جانکاری دا جائزه لين دے لئی ڈاکڻر مائيکل کيم (
 خصوصی شکريہ۔)
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1. 1Bجگر دا کينسر کی اے؟ 

ہ بائيں لوب تے دائيں لوب تے مشتمل، پيٹ دے اتلے سدهے پاسے پايا جگر جسم دے اندر سبه توں وڈاعضو اے، تے اک بہت اہم ميڻابولک عضو اے۔ ي
 جاندا اے۔ جگر دے مرکزی افعال اچ شامل نيں:

 جدوں ضروری ہووے تے ورتن دے لئی گلوکوز دی پيداوار تے ذخيره اندوزی  •
 غذا اچ چکنائی نوں ہضم کرن دے لئی بائيل دی تياری  •
 اخراج دے لئی ڻاکسن تے شراب دی سم ربائی  •
 پروڻين، خون بستگی ماده، اينڻی باڈيز تے کوليسڻرول بنانا  •
 جدوں جگر دے خليے تبديل ہونا تے بے ضبط منقسم ہونا شروع ہو جاندے نيں، تے اک جگر دا کينسر بن جاندا اے۔ •

 

2. 2Bجگر دے کينسر دی کنی قسماں نيں؟ 

جگر دے کينسر دی جگر دے شروع دے کينسر تے جگر دے ثانوی کينسر اچ درجہ بندی کيتی جا سکدی اے۔ جگر دا شروع دا کينسر اک مہلک ڻيومر 
خليے، تے عام طور تے "ہيپيڻوسيلولر کارسينوما" تے کولينجيو کارسينوما" کہالنے آلے دے کارن پيدا ہوندے نيں۔ ثانوی جگر دا اے جيہڑا جگر دے 

 کينسر دوجے اعضاء توں کينسر دے خليے دے پهيالؤ دے کارن پيدا ہون آال اک جگر دا کينسر اے۔

 

3. 3Bجگر دے کينسر دے کارن کی نيں؟ 

 :وجوہات نيں تے ايناں وچوں کجه دا اوی وی مطالعہ کيتا جا رئيا اے پر زياده خطرات ظاہر کرنے آلے عوامل نيںجگر دے کينسر دياں کئی 

 ہيپاڻائڻس بی وائرس: 

ہيپاڻائڻس بی وائرس توں انفيکشن دے کارن ہوندا اے۔ دائمی ہيپاڻائڻس وائرس کيريئرز نوں جگر دا کينسر ہون % 55دنيا دے جگر دے کينسر دا 
گنا وده کے امکان اے۔ ہيپاڻائڻس بی ہانگ کانگ اچ بہت عام اے تے اندازه اليا جاندا  100دا غير ہيپاڻائڻس بی وائرس کيريئرز دے مقابلے اچ 

ے دسويں حصہ يا تے ہيپاڻائڻس بی وائرس کيريئرز نيں، يا بيماری توں متاثر ہوچکے نيں۔ اوناں دائمی کيريئرز اے کہ ہانگ کانگ دی آبادی د
 دے وچکار، ايناں اچوں اک چوتهائی اچ سيروسس پيش رفت پا سکدا اے، جيہڑا جگر دے کينسر دا کارن بن سکدا اے۔ 

 تشنج يا اکڑن : 

سال اچ سروسس اچ پيش  21سال اچ دائمی ہيپاڻائڻس نشوونما پا سکدا اے، جيہڑا فير ہور  10چ تقريباً ہيپاڻائڻس بی وائرس توں متاثره بندياں ا
سال لگن گے۔ بيماری دی اصل پيش رفت وکهرے لوکاں اچ وکهری ہوندی  29رفت پا سکدا اے۔ اک جگر دا کينسر بنن دے لئی سروسس نوں 

ی اے۔ مطالعہ اچ ايہہ پايا گيا کہ وائرس جنے زياده فعال ہوندے نيں، جگر دے خليے نوں اے تے ہيپاڻائڻس وائرسز دی فعاليت تے منحصر ہوند
اونی ای تيزی نال نقصان پہنچاندے نيں، جيس دے نتيجے اچ، مريض اچ چهيتی ای سروسس يا دائمی ہيپاڻائڻس نشونما پاوے گا۔ ہيپاڻائڻس بی 

 ورهے لگن گے  60توں  50ر نوں پروان چڑهان دے لئی وائرس توں متاثر ہون دے بعد اک مريض نوں جگر دے کينس

 ہيپاڻائڻس سی : 

وابستہ جگر دا کينسر  HCVگنا وده کے اے۔  150دائمی ہيپاڻائڻس بی کيريئرز تے ہيپاڻائڻس سی دے کيريئرز نوں جگر دا کينسر ہون د امکان 
 مغربی ممالک اچ زياده غالب اے۔

 شراب دا حدوں وده ورتارا : 

شراب نوشی، شراب متعلقہ جگر دی سخت دا کارن بن سکدی اے، جيہڑا فير جگر دے کينسر اچ پيش رفت ہو سکدی اے۔ شراب حد توں وده 
 گنا وده کے اے۔ 2دے متعلقہ ہيپاڻائڻس بی دے کيريئرز نوں جگر خليہ کينسر ہون دا امکان عام وائرس کيريئرز دے مقابلے اچ 

  الکحل توں پاک چکنائی جگر دی بيماری)NAFLD ( تے الکحل توں پاک ہيپاڻوسڻيوڻوسس)NASH:( 

موڻاپا، ذيابيطس شکری، تے دوجے تحولی بيمارياں اچ وگاڑ، جگر نوں نقصان پہنچان دا کارن ہو سکدا اے جيہڑا سروسس تے جگر دے کينسر 
 دا کارن بندا اے۔

 زہريلی خوراکاں دا ورتنا: 

 مونگ پهلی، مکئی، گری دار ميوے تے اناج اچ پائے جان آال افالڻاکسن جانوراں دے تجربياں اچ جگر دے کينسر دا کارن ثابت ہوا اے۔ 

  جيويں کے پالسڻک تيار کرن دے کارخانے اچ ورتے جان آلی (اک لمے ويلے دے لئی مخصوص ماحولياتی تے متعفن دے خطرات دا سامنا
PVC نوں ُسونگهنا ( 

 بائل نالياں دی سوزش يا پيدائشی کوليڈوکال مثانہ کيسہ بائل ڈکٹ دے کينسر دا کارن بن سکدی اے۔/کولينجائڻس 
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4. 4Bجگر دے کينسر دی روک تهام کيويں کريے؟ 

 ہيڻهاں دتياں جگر دے کينسر دی روک تهام دے طريقے نيں:

 تمباکو نوشی روک ديو  •
 شراب پين دی مقدار نوں محدود کرو  •
 باقاعدگی نال کام تے آرام کرو، تے بوہتی پهل تے سبزياں کهاؤ  •
 ہيپاڻائڻس بی دے لگن توں بچو: •

حق جے کنبے دا کوئی وی بنده ہيپاڻائڻس بی توں متاثر ہووے گا، تے دوجياں نوں وی جانچ کرانی چائيدی کہ کی اونہاں نوں ہيپاڻائڻس وائرس ال
اونہوں ہيپاڻائڻس بی ويکسين دے  اے يا کی وائرس لگن دے بعد اوناں اچ اينڻی باڈيز دی پيش رفت ہوئی اے۔ جے وه متاثر نئيں ہوئياں نيں، تے

 واری لوانا الزمی اے۔  3ماه اچ  6انجيکشن لوانے چائيدے، جيہڑا 

 کنڈوم ورتو تے سوئياں/انجکشنز دا سانجها نہ کرو: •

اڻائڻس % فيصد اے، جيہڑے ہيپاڻائڻس بی وائرس تے ہيپاڻائڻس سی وائرس کيريئرز نيں۔ ہيپ0.5% تے 10-8ہانگ کانگ دی آبادی دا بالترتيب 
 دی دونويں قسماں جسم دے مائع دے ذريعے منتقل کيتی جا سکدی نيں، ايس لئی غير محفوظ جنسی مالپ يا انجکشنز دا سانجها ہيپاڻائڻس بی تے

 ہيپاڻائڻس سی نوں پهيال سکدا اے۔ 

 غذا نوں مناسب طريقے نال محفوظ کرو تے گلی سڑی يا آلوده غذاواں توں احتياط ورتو: •

يويں مونگ پهلی، اناج تے مکئی گل سڑ سکدی نيں، تے افالڻاکسنز پيدا کر سکدی نيں جيہڑا جگر دے کينسر ہون دے خطرے نوں کئی غذاواں ج
 ودهاندا اے۔ ايناں خوراکاں نوں اک تهاں تے محفوظ کرنا چائيدا جتهے ايہہ گلن سڑن توں بچن دے لئی ڻهنڈی تے خشک رہن۔ 

کيريئرز نيں دے لئی باقاعدگی نال معائنے کرانا الزماً ياد رکهنا چائيدا، ايس توں بيماری دے شروع دے  ايناں دے لئی جيہڑا ہيپاڻائڻس وائرس •
 مرحلے اچ پتہ الن اچ مدد ملدی اے۔
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5. 5Bجگر دے کينسر دی کی عالمتاں نيں؟ 

کرن دے قابل ہون دی صالحيت رکهدا اے۔ ايتهے تائيں کہ جدوں ايس دا اک صرف اک نکا جيا حصہ باقی ہوندا اے، تے جگر آپے اپنی مرمت  
فير وی جگر عام طور تے کم کر سکدا اے ايس لئی اوہدے شروع دے مرحلے اچ اک جگر دے کينسر دی عالمتاں واضح نئيں ہوندی۔ جدوں 

 دتياں دا مشاہده کر سکدا اے: ڻيومر وڈا ہو جاندا اے، تے مريض ہيڻهاں

 اتلے پيٹ دے کبهے پاسے پيڑ  •
کبهے کندهے اچ پيڑ: متورم جگر ڈايا فرام دی اعصاب نوں متحرک کر  •

ديندا اے، تے ايتهے اعصاب سدهے کندهے اچ اعصاب نال جڑے ہوندے 
 نيں۔ 

 بهک تے وزن اچ گهاڻا، متلی تے غنودگی  •
 پيٹ اچ اتلے پاسے گلڻياں  •
جلد تے اکهياں دا پيال ہونا، جلد تے کهجلی: بائل ڈکٹ نوں ڻيومر دے ولوں  •

مسدود کيتا جاندا اے، جيہڑا خون اچ جمع کرن بائيل رنگ ماده دا کارن بندا 
 اے تے ايس طرح يرقان پيدا ہوندا اے۔ 

 چائے ورگے رنگ دا پيشاب تے ہلکا سرمئی پاخانہ  •
 اسائيڻيز (پيٹ اچ مائع دا مجموعہ) •
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6. 6Bجگر دے کينسر دی تحقيقاں تے تشخيص کيويں کريے؟ 
بوہتی خطرے نال دوچار گروپ تے اتے دسی عالمتاں آلے لوکی 

نوں چهيتی توں چهيتی معائنوں کران دے لئی فيملی ڈاکڻرز نال 
دريافت، مشوره کرنا چائيدا۔ جنی چهيتی تشخيص تے بيماری دی 

عالج دے اونے وده امکان۔ جگر دے کينسر دے لئی متعلقہ معائناں 
  اچ ہيڻهاں دتياں شامل نيں:

الفا فيڻو پروڻين دے لئی خون دے ڻيسڻس: جدوں جگر دے کينسر دے خليے مسلسل ودهدے نيں، تے الفا فيڻوپروڻين دی عددی قدر بوہتی وده  •
لئی اک انڈيکس اے تے ايہہ جگر دے کينسر دے شروع دے مرحلے اچ ايس دی تشخيص اچ مدد  کے ہو جاوے گی۔ الفا فيڻوپروڻين کينسر دے

 ديندی اے۔
: ڻيومر دے سائز تے تهاں دی تصديق کرن دے لئی جگر دی ساخت نوں اسکين کرن دے لئی الڻراساؤنڈ کيتا جاندا اے۔ اس پيٹ دا الڻراساؤنڈ •

 ں چار گهنڻے قبل کهانا پينا بند کرنا الزمی اے۔ڻيسٹ اچ کئی منٹ لگدے نيں تے مريض نوں ڻيسٹ تو
کمپيوڻر اسکين: اک تفصيلی گراف حاصل کرن دے لئی وکهرے زاويوں توں جگر نوں اسکين کرن دے لئی ايکسرے دا ورتيا جاندا اے، جيہڑا  •

ڑ ہوندی اے تے مکمل عمل اچ وده ڻيومر دی تهاں تے سائز نوں ہو بہو ظاہر کر سکدا اے۔ مريض نوں اک خصوصی کنڻراسٹ ڈائی پين دی لو
 منٹ لگدے نيں۔ 10توں وده 

اينجيوگرام: خون دے بہاؤ دا مشاہده کرن دے لئی، مريض اچ کنڻراسٹ ڈائی داخل کيتی جاندی اے۔ ايہہ ڻيسٹ ڻيومر دی تهاں تے خون دی  •
 وريدوں دی تصديق کر سکدا اے جيہڑا ڻيومر نوں غذائيت فراہم کردے نيں۔

س اميجنگ: جگر دے کينسر ڻيومر دی تهاں دا مشاہده کرن دے لئی جسم دی اک کراس سيکشن تصوير بنان دے لئی مقناطيسی مگنيڻک ريزونين •
 ميدان نوں ايکس رے دی تهاں نال تبديل کيتا گيا۔

ئيں پيٹ تے : جدوں مريض جزوی بے حسی دے زير اثر ہووے تے ڈاکڻر جگر دے ڻيومر دا ڻشو حاصل کرن دے لئی مِريض دے دابائيوپسی •
جلد دے ذريعے اک عمده انجکش دی سوئی ورتے گا۔ ايہہ ڻيومر دے خليے دی قسم دی تصديق کرن تے فيصلہ کرن دے لئی اے آيا کہ اوه 

الکل ں بمعمولی بيماری يا مہلک نيں۔ ايس ڻيسٹ نوں عام طور تے الڻراساؤنڈ دے نال اکو ويلے کيتا جاندا اے ايہہ يقينی بنان دے لئی کہ نيڈل نو
 درست پوزيشن اچ اليا جاندا اے۔ ايس ڻيسٹ توں خون نکلن د معمولی خطره ہوندا اے۔
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7. 7B دا کيا عالج اے؟جگر دے کينسر 
 مريض نوں جگر دا کينسر ہون دی تشخيص ہو جان دے بعد، ڈاکڻر عام طور تے کينسر دے مرحلے دے لحاظ توں ايتهے دتے عالج تجويز کرے گا:

 سرجری دے ولوں ہڻانا ) 1(

 ڻيومر تے آلے دوالے دے متاثره ڻشوز نوں ہڻان دے لئی۔: عالج دی دليل •
تائيں موزوں اے جناں دے ڻيومر جگر لوبز دے % 20ر دے مريضاں دے لئی بنيادی سرجری دے ذريعے ہڻانا جگر دے کينس: کناں لئی مناسب •

ورهے تائيں زنده ره سکدے نيں جدوں  3 %62صرف اک نوں متاثر کردے نيں تے ان دے جگر دے افعال معمول دے مطابق نيں۔ ايناں وچوں 
 نيں۔ورهياں تائيں زنده ره سکدے  5 %50کے ايناں وچوں 

 )TACE(ڻرانس آرڻيريل کيموامبوالئزيشن ) 2(

ايہہ خون دی وريدوں نوں مسدود کرن دے لئی اے، ايس طرح اوناں نوں ڻيومر نوں غذائيت فراہم کرن نوں روکنا۔ ايہہ کينسر دے : عالج دی دليل •
ڻيومر نوں ودهن توں روک سکدا اے، جيہڑا اوہدے سائز نوں گهٹ کر سکدا اے۔ ايسا دوائياں نوں منتخب شده خون دی وريدوں اچ داخل کرن 

جيہڑا شہ رگ دے ذريعے ڻيومر نوں غذائيت فراہم کرن دے لئی نيں۔ ايہہ شريان نوں مسدود کرن دے لئی اے، جيہڑا عالج توں کيتا جا سکدا اے 
 دے نتيجياں حاصل کرن دے لئی تے عام جگر دے ڻشوز نوں متاثر نہ کرن دے لئی جگر دے کينسر اتے نظر رکهندا اے۔ 

يہدا ڻيومر جگر دے دونويں پاسے پهيل چکيا ہووے پر اجے تائيں دوجے اعضاء اچ ايہہ اک مريض دے لئی موزوں اے ج: کناں لئی مناسب •
منتقل نہ ہويا ہووے، يا ايس مريض دے لئی جيہدا ڻيومر جگر دے اک پاسے محدود اے پر جناں دے جگر دا فعل، ڻيومر دی تهاں، ڻيومر دا 

 سب نئيں اے۔سائز، يا ڻيومر دی تعداد سرجری يا مقامی ايبليڻو عالج دے لئی منا

 الکوحلم دا انجکشن ) 3(

ارتکاز دے نال الکحل جلد دے % 95الڻراساؤنڈ يا کمپيوڻر اسکين دی مدد نال، ڻيومر دی تهاں دی تصديق کيتی جاندی اے۔ تب : عالج دی دليل •
نوں خشک کر ديوے گی تے ايس ذريعے اک پتلی نيڈل دے نال ڻيومر اچ عين سدهے داخل کيتی جاندی اے۔ بوہتی ارتکاز دے نال الکحل خليے 

 طرح ايناں نوں مار ديوے گی۔
توں گهٹ اے۔ جيويں کے  3توں نکا اے يا جناں دے ڻيومر دی تعداد  3cmايہہ اک مريض دے لئی موزوں اے جيہدا ڻيومر اچ : کناں لئی مناسب •

وز فير وی زنده رہندے نيں تے ودهدے رہندے انجکشن صرف ڻيومر دے مرکزی حصے نوں ُمرده کر سکدا اے، جيہدا مطلب اے کہ نال آلے ڻش
 نيں، ايس لئی مريض نوں بہت سارے انجيکشن لوانے پہن گے ايہہ يقينی بنان دے لئی کہ جگر دے کينسر دے خليے مک جاندے نيں۔

 ريڈيو فريکوئنسی خلياں دا خاتمہ) 4(

لئی اے، جدوں درجہ حرارت ڻيومر دے ڻشوز نوں تباه کرن دے ايہہ لوکاالئيزڈ تهرمل عالج تکنيک دا استعمال کرن دے : عالج دی دليل •
تائيں پہنچ دتا جاندا اے۔ ڻيومر دے مقام تے سائز تے منحصر، سرجری چهيتی يا پيٹ شگافی دے ذريعے کيتی جا سکدی اے۔ بيک  C∘60لئی

 نوگرافی نوں ورتيا جاندا اے۔وقت اليکڻروڈز دی رہنمائی تے ڻيومر دی خليے دے خاتمہ دی سطح دی نگرانی دے لئے الڻراسو
 ايہہ ايناں لوکاں دے لئی اے جيہڑا پرائمری جگر دے کينسر تے ثانوی جگر دے کينسر توں متاثر نيں۔: کناں لئی مناسب •

 جگر دی پيوند کاری ) 5(

 يناں مريضاں دے لئی جناں دا يہ ايناں دے لئی اے جيہڑے جگر نوں ہڻان دے لئی اک آپريشن توں نئيں گزر سکدے نيں۔ ايہہ ا: عالج دی دليل
جگر ناقص طريقے نال کم کردا اے تے جيہڑا مِريض ڻرانزاڻيريل کيميومبوالئزيشن کرا چکے نيں تے الکوحل دے انجکشن لوائے نيں، 

ه کے اے کہ توں وده وڈے نئيں نيں۔ جے ڻيومر اک خاص سائز تائيں وڈا ہو گيا اے، ايہہ امکان بوہتی ود 5cmبشرطيکہ کہ ايناں دے ڻيومر 
کينسر دے خليے جسم دے دوجے حصياں تائيں پهيل گئے نيں۔ فير جے جگر دی پيوند کاری کيتی جاندی اے، تے کينسر دا خليے آپے نويں 

 جگر اچ تيزی نال دوباره پيدا ہووے گا، جيہدا نتيجہ جگر دا کينسر دوباره الحق ہون دی صورت اچ نکلے گا۔

 )SIRT(ی انتخابی اندرونی ُشعاع ريز) 6(

 عالج دی دليل :SIRT سداديت تکنيک اے جيس اچ تابکار کروی خلياں نوں رگوں اچ بہن آلی کيتهيڻرز دے /اک شعاعوں دی ريڈيوامبوالئزيشن
دے نال جوڑا بنايا جاندا اے  90-ذريعے جگر دی شريانوں اچ داخل کيتا جاندا اے جيہڑا ڻيومر دی فراہمی اے۔ ان کروی خلياں نوں اڻرئيم

عام جگر دے فعل نوں بوہتی وده کے نقصان  SIRTيہڑے مختصر فاصلے دی تابکاری خارج کرن دی صالحيت رکهندے نيں۔ ايس لئی، ج
پہنچائے بغير اک اعٰلی تابکاری دی مقدار دے لئی ڻيومر دی ترجيحی شعاع ريزی دی اجازت ديندا اے۔ جگر دے ايڈوانسڈ درجے دے کينسر دے 

 ماه دے اوسط ودهن دے ويلے دی رپورٹ کيتی۔ 12-7، تے اک RR) 20-89%( دے وکهرے مطالعياں نے ردعمل دی شرح SIRTمريضاں اچ 
 جگر دے کينسرز دے لئی جيہڑے سرجری يا مقامی ايبليڻو عالج دے اہل نئيں نيں۔ : جناں لئی موزوںTACE  دے نال تقابل اچ، جگری رگ خون

دے  TACEتے  SIRTدے لئی مثبت طور تے تحمل رکهن آلے نظر آئے۔  SIRTل کجه مريض، دے لئی معکوس، دے نا TACEتهرومبوسس، 
دے آمنے سامنے موازنہ کرن دے لئی  TACEتے  SIRTوچکار متعلق بہ ماضی موازنہ نے اک ورگی اثر انگيزی دی تجويز پيش کيتی، ليکن 

 بے ترتيب زير ضبط آزمائشوں دی رپورٹ نئيں کيتی جاندی اے۔
 SIRT  ان مريضاں دے لئے غير موافق ہون دی عالمت دی جن دے جگر دے افعال ناقص ہيں يا بے قابو پيٹ پانی اے۔ جگر دا اينجيوگرام نے

اسکين، پهيپهڑياں، جگر، تے معدے دی نالی اچ کروری خلياں ورتن دی مقدار دا اندازه لگان  MAAدے نال قبل از عالج تشخيص تے ڻيکنيڻم 
 دے لئی ضروری اے۔

کروی خلياں دی نادانستہ طور تے فراہمی شديد پيٹ دی پيڑ، لبلبہ دی شديد سوزش، پِتّے دی سوِزش، يا ہاضمی  SIRے دی نالی يا لبلبے نوں معد
زخماں دا کارن بنے گی۔ پهيپهڑياں نوں حد توں وده غلط تهاں فراہمی تابکاری پهيپهڑياں دی سوزش دا کارن بن سکدی اے۔ عام جگر دے مغز 

 ڑ توں وده تابکاری دا نتيجہ تابکاری ہيپاڻائڻس دی صورت اچ ہو سکدا اے۔نوں لو
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 )SABR(اسڻيريوڻيکڻک ابيليڻو باڈی ريڈيوتهراپی ) 7(

 عالج دی دليل :HCC  دے لئی بيرونی بيم شعاع ريزی نوں جگر دی گهٹ تابکاری برداشت کرن دے کارن توں ماضی اچ کدے کدار ای ورتيا
دا خطره جگر دے ناقص بنيادی افعال اچ وادها کردا اے۔ ودهن دے تجربے دے نال، ہون ) RILD(جاندا سی۔ تابکاری دے کارن جگر بيماری 

انا ممکن ہو سکدا اے جے عام جگر ريزرو دی اک کافی مقدار نوں بچاندے ہوئياں تابکاری دی شديد مقدار ايہہ معلوم اے کہ بيماری اتے قابو پ
ڻيومر نوں فراہم کيتی جا سکدی اے۔ کثير موڈيليڻی شبيہ رجسڻريشن، ريڈيوتهراپی دی منصوبہ بندی، ساه لين دی تحريک دا انتظام تے شبيہ 

اچ تکنيکی ترقی اچ نماياں طور تے عالج دی فراہمی دی ) SABR(يکڻک ابيليڻو باڈی ريڈيوتهراپی رہنمائی ريڈيوتهراپی دے ذريعے اسڻيريوڻ
نوں محفوظ طريقے نال پہنچان نوں ممکن  HCCدرستگی اچ وادها ہويا اے تے تابکاری دی ايبليڻو مقدار نوں ماسکی طور تے ناقابل تراش پذير 

 بنايا۔
 مقامی ايبليڻو طريقہ عالج توں گزرن دے لئی تيار نئيں سن۔ ايس دی ايناں مريضاں دے لئی وی مريض جيہڑا سرجری يا : جناں لئی مناسب

دے کئی کورسز دے باوجود بيماری بار بار ہو جاندی اے۔ جگری رگ دی خون بستگی وچ مبتال  TACEنشاندہی کيتی جاندی اے جناں اچ 
 5قطر اچ % 90-80توں عالج کيتا جا سکدا اے۔ ہدف ردعمل دی شرحيں  SABRدے لئی موزوں نئيں نيں اوناں دا وی  TACEمريض جيہڑا 

دی حد اچ نيں۔  چنگا مقامی کنڻرول تے بقا نوں زياده مقدار توں عالج کران آلے مريضاں % 70-50سينڻی ميڻر توں گهت، تے وڈے کينسر اچ 
 اچ ويکها گيا اے۔ 

 

 نظام جسمانی عالج تے هدف عالج) 8(

  سورافينب دے ودهن توں پہالں، نہ ہڻائے جان دے قابلHCC  دے عالج دے لئی صف اول نظام جسمانی عالج اچ گهاڻا ہو رئيا سی۔ کئی بے
وچ مبتال مريضاں اچ منظم کيموتهراپی، ہارمونل مرکبات، HCCزير ضبط آزمائشاں نے مظاہره کيتا سی کہ نہ ہڻائے جان دے قابل -ترتيب

 حياتی نوں چنگا نئيں بنايا۔ /نڻرفيرون دے ورتن نے، کوئی عالج نہ ہون دی نسبت، بقاآکڻريوڻائيڈ تے ا
  ناقابل الگHCC  دے مريضاں اچ ورتن دے لئی سورافينب ايس ويلے امريکی فوڈ اينڈ ڈرگ ايڈمنسڻريشن دے ولوں منظوری شده واحد ہدف

ہره کيتی بہترين معاون نگہداشت تے بقا دے فائده اتے اے۔ سورافينب ہيڻهاں تهراپی اے، جيہدی بنياد دو بےترتيب زيرکنڻرول آزمائشوں اچ مظا
۔ جيويں کے سورافينب Flt-3، تے VEGFR-2، VEGFR-3، PDGFR-b، c-KIT: عامل کار خمير نوں روکدا اے/دتياں ريسيپڻر ڻائروسين کائينيس

کنہ طور تے شفاياب عالج دے لئی اک ايجووينٹ دی حيثيت نال اچ ڻيومر اچ خون دے بہاؤ نوں گهٹ کرن دی صالحيت اے، سورافينب نوں مم
دے  HCCاچ مقامی عمل کاٹ يا ناقابل الگ  HCCتحقيقاں دے لئی مطالعات دا آغاز کر دتا گيا اے جيويں کے جزوی طور تے الگ يا ناقابل الگ 

 دا اکڻه۔ SBRTيا  TACEنال مريضاں اچ سورافينب تے 
 رجے دے بهانويں کے سورافينب اعٰلی دHCC  دے نال مريضاں دے لئی اک مسکن دوا عالج اختيارات دی نمائندگی کردی اے، پر ايہہ زہريلے

ہته پيراں اتے (مادے وی پيدا کردی اے جيہڑے نماياں طور تے مريضاں دی حياتی دے معيار نوں متاثر کر سکدے نيں۔ جلد دے ضمنی اثرات 
تهکاوٹ تے معدے دی تکليف دی اعٰلی شرح دی رپورٹ کيتی گئی اے۔ دوجے اوکڑاں اچ قلبی لہو ، بلند فشار خون، )مجموعہ عالمتاں دا ظہور

 دی کمی، غده ورقيہ فساد فعل، انتاں دی جراحت، خون دا وگنا تے ہيپاڻائڻس شامل نيں۔
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8. 8Bجگر دے کينسر دی کی اوکڑاں نيں؟ 

 جگر دے کينسر دے مريضاں اچ مشاہده کيتی گئی عام اوکڑاں اچ شامل نيں:

 يض دے جگر نوں شديد نقصانات پہنچادے نيں، جيس دے نتيجے اچ جگر جسم توں ڻاکسن خارج کرن جگر فيل ہونا: کينسر دے ڻشوز اک مر
 دے قابل نئيں رہندا تے ايہہ ہيپيڻک انسيفيلوپتهی دا کارن بنے گا، جيہڑا جگر دے کينسر توں موت واقع ہون دا بنيادی کارن اے۔ 

 ا کارن بندا اے جيہڑا مريض دے جسم توں فالتو مادوں دے اخراج دی صالحيت نوں گرده دا فيل ہونا: جگر دے کينسر دا مظہر، گرده فيل ہون د
 بے بس کر ديندا اے۔ 

 سائڻيز دا ڻيومر دا اگے ودهنا: يہ عام اے ڻيومر دے خليے پهيپهڑياں تے ہڈياں اچ پهيل جاندے نيں۔ جدوں ايہہ پيريڻونيم اچ پهيل جاندے نيں، تے ا
ڈايافرام دے نيڑے جگر دا کينسر عين سدهے ڈايافرام تے پلورا اچ سرايت کر جاندا اے، جيہڑا خونی پلورل مائع دا کارن بندے نيں۔ اس طرحاں 

 کارن بن سکدا اے۔

 

9. 9Bجگر دے کينسر دے مريض آپو اپنی ديکه بهال کيويں کردے نيں؟ 

ے مريضاں نوں سرجری توں پہالں تے بعد اچ تے صحت يابی دے دوران بہت ساری گالں تے دهيان دين دی لوڑ ہوندی اے۔ جنا زياده بيماری دے بار
 مثبت اوه بنن گے۔ اچ اوه سمجهن گے بيماری توں نمڻدياں ہوئياں اتنے زياده

جگر دے افعال تے عالمتاں دے بار بار ظاہر ہون دی نگرانی کرن دے لئی باقاعده معائنياں دا انتظام کيتا جاوے گا۔ جے : باقاعدگی نال معائنے •
 �کوئی وی نويں عالمتاں پائی جان، تے جنی چهيتی ممکن ہووے ڈاکڻر نوں دسيا جانا چائيدا۔ 

 بهک نوں چنگا بناؤ تے کهان دی حوصلہ افزائی کرو : خوراک •
o  تے ملڻی وڻامنز لين دی کوشش کرو تے جانوراں توں حاصل آئل دی مقدار نوں محدود ) دده، انڈے تے بنا چکنائی دا گوشت(پروڻينز

 کرو۔ 
o  غذاواں آسانی نال ہضم ہون آلی ہونی چائيدی تے پهل تے سبزياں دی کافی مقدار دی سفارش کيتی جاندی نيں۔� 

 �مناسب ورزشاں اتے زياده زور ال کے مکان توں بچو۔: ورزش •
 بيمارياں دے انفيکشن دی روک تهام دے لئی پرہجوم تهانواں دا دوره کرن توں بچو۔: سرگرمياں •
 تے منشيات تے کيميائی مادياں توں وی بچو جيہڑے جگر تے کم دے بوجه اچ وادها کر سکدے نيں۔شراب نوشی چهڈ ديو  •

 

10. 10Bمقامی تے غير ملکی معاونتی تنظيماں 
 

11. 11B دستاويزاں(متعلقہ دستاويز( 
 

12. 12B ويڈيوز(متعلقہ ويڈيو( 
 

13. 13Bز(متعلقہ آڈيو( 
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