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ਨੈਸਫੋਰੈੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ 
ਨੈਸੋਫੈਰੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਦ ੇਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੇ ਿਵਆਪਕਤਾ / ਫੈਲਾਉ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੰੂ “ਕੈਨਟਨ ਿਟਊਮਰ” ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਸਭ ਤ� 

ਆਮ ਕ�ਸਰ ਹੈ।ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 900 ਨਵ� ਮਾਮਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 3 ਗੁਣਾ ਿਜਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ 

ਉਮਰ 50-60 ਸਾਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ।  

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਨੈਸੋਫੈਰੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਸਥਾ 

I ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 90% ਹੈ। 

 

 1.      ਨੈਸਫੋਰੈੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਨੈਸੋਫੈਰੀਿਨਕਸ ਿਸਰ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਨੱਕ ਦੀ ਨਲੀ ਦੇ ਿਪਛ� ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਤਾਲੂ ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਨਲੀ ਦੀ ਨਲੀ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਨੈਸੋਫੈਰੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾਨੈਸੋਫੈਰੀਿਨਕਸ ਦਾ ਘਾਤਕ ਿਟਊਮਰ ਹੈ। 

ਨੈਸੋਫੈਰੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਗਲੇ ਅਤੇ ਗਦਰਦਨ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। 

 

 2.      ਨੈਸਫੋਰੈੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਦ ੇਜਖੋਮਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ? 

ਨੈਸੋਫੈਰੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਂਬਾਰ ੇਹੁਣੇ ਤਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

ਖਾਨਦਾਨੀ: ਨੈਸੋਫੈਰੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਦੇ ਮਰੀਜ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ (ਿਜਵ�ਿਕ ਭੈਣ/ਭਰਾ, ਬੱਚੇ) ਹੋਰ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਸ ਇਸ ਵਰਗਾ ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਖ਼ਰੁਾਕ: ਚੀਨ ਿਵੱਚ ਨੈਸੋਫੈਰੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਨਾਲ ਪੀਿੜਤ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਦੁਿਨਆ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਹ ੈਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ 

ਿਜਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾ ਦਾ ਸਾਲਿਟਡ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਲਈ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ੍ਯੋਗ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਸਾਲਿਟਡ ਮੱਛੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੱਕ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੀਵਨਸ਼ਲੈੀ:ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਵੀ ਨੈਸੋਫੈਰੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਥੋੜਹ੍ ਾ ਿਜਹਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਈਬੀ ਵਾਇਰਸ:ਈਬੀ ਵਾਇਰਸ (ਇਪਸਿਟਨ-ਬਾਰ ਵਾਇਰਸ) ਸੰ�ਮਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਠੰਡੇ ਵਰਗੇ ਸਮਾਨ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਨੈਸੋਫੈਰੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਦੇ 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਬਲਡੱ ਸੀਰਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਿਜਹੇ �ਟੀਬਾਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਈਬੀ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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 3.      ਨੈਸਫੋਰੈੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲ ਚਰਣ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਆਦਤ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ: 

• ਸਾਲਿਟਡ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਜਾਂ ਿਫਰ੍ਜ਼ ਿਵੱਰ ਰੱਖ ੇਭੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। 

• ਚੌਕਸ ਰਹੋ: ਜੇ ਇਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨ ਿਲੰਫ ਨੋਡ ਦੀ ਸੋਜ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਨੇਮੀ ਜਾਂਚ: ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸੋਫੈਰੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਇਿਤਹਾਸ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਨੇਮੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

 4.      ਨੈਸਫੋਰੈੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਹੋਣ ਦ ੇਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

ਨੈਸੋਫੈਰੀਿਨਕਸ ਿਵੱਚ ਸਤਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਸੈ�ਲਾ ਂਿਵੱਚ ਘਾਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਅਸਲ ਕਾਰਨਾ ਂਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਹੈ। 

 

 5.      ਕੀ ਨੈਸਫੋੈਰੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

  ਨੈਸੋਫੈਰੀਿਨਕਸ ਅੰਗ ਖੁਲਾ ਨਹ� ਹੁਦਾ ਹੈ। ਨੈਸੋਫੈਰੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਵੀ ਿਦਖਾਈ ਨਹ� 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ, ਜਦ� ਿਟਊਮਰ ਦਾ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਟਸ਼ ੂਅਤੇ ਿਵਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

 

• ਘੁਟਣ, ਨੱਕ ਤ� ਖ਼ੂਨ ਵਿਹਣਾ ਜਾ ਂਦਾ ਖੰਘਾਰ ਿਵੱਚ ਖ਼ੂਨ ਆਉਣਾ  

• ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਿਟਨੀਟੱਸ (ਕੰਨ ਿਵਚ ਘੰਟੀਆ ਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ) ਜਾਂ ਕੰਨ ਤ� ਮਵਾਦ ਿਨਕਲਣਾ।  

• ਗਰਦਨ ਦੀ ਿਲੰਫ ਨੋਡ ਦੀ ਸੋਜ  

• ਿਸਰ ਦਰਦ: ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਈਗਰੇਨ (ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਿਸਰ ਦਰਦ) ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੰੂ  

• ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਲਕਵਾ, ਦੋ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਬੇਸੁਰੀ ਅਵਾਜ਼, ਿਨਗਲਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ  

• ਜਬਾੜਹ੍ ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਬੇਚੈਨੀ, ਵਜਨ ਦੀ ਕਮੀ  

ਜੇ ਇਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦੋ ਸਪਤਾਹ ਤਕ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਫੈਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਓਨਕੋਲੌਿਜਸਟ ਜਾਂ 

ਓਟੋਲੈਿਰਨਗੋਲੌਿਜਸਟ (ਕੰਨ-ਨੱਕ-ਅਤੇ-ਗਲੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ) ਤ� ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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6.        ਨੈਸਫੋਰੈੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਦੀ ਜਾਚਂ ਅਤ ੇਿਨਦਾਨ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨਹ੍ਾ ਂਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਉਪਰ ਿਦੱਤੇ ਲੱਛਣ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਨੇਮੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ 

ਿਕ�ਿਕ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਿਨਦਾਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹੇਠ 

ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ：ੈ   

• ਖ਼ੂਨ ਲੈਣਾ: ਖੂਨ ਸੀਰਮ ਿਵੱਚ ਈਬੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਲੜ ਵਾਲੇ �ਟੀਬਾਡੀ ਦੀ ਮਾਪ ਕਰਨ ਲਈ  

• ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ: ਨੈਸੋਫੈਰੀਿਨਕਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਅਸਾਧਾਰਣਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ  

• ਬਾਇਓਪਸੀ: ਜੇ ਨੈਪਸੋਫੈਰੀਿਨਕਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤੱਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਿਟਸ਼ੂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ

ਜੇ ਨੈਸੋਫੈਰੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਿਟਊਮਰ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲ 

ਹੋਰ ਅੰਗ 'ਤੇ ਫੈਲ ਚੁਕੀ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹ� ਹ,ੈ ਿਜਵ�ਿਕ: 

• ਮੈਗਨੇਿਟਕ ਿਰਸੋਨ�ਸ ਇਮੇਿਡੰਗ (MRI)  

• ਕੰਿਪਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟੋਮੋਗਰ੍ਾਫੀ (CT) ਸਕੈਨ  

• ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ  

• ਪੋਿਸਟਰੋਨ ਇਮਸੀਸਨ ਟੋਮੋਗਰ੍ਾਫੀ (PET) ਸਕੈਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਚੋਣੀਦ ੇਮਰੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ  

 

 7.      ਨੈਸਫੋਰੈੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਦ ੇਕੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ? 

ਡਾਕਟਰ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:  

(I) ਰਡੇੀਓਥਰੈਪੇੀ 

ਇਹ ਨੈਸੋਫੈਰੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਿਹਮ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਿਵੱਚ ਹਾਈ-ਪਾਵਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਿਕਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲਾ ਂਨੰੂ ਨਸ਼ਟ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਛੇ ਤ� ਅੱਠ ਸਪਤਾਹ ਿਵੱਚ ਦੈਿਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਅੱਜਕੱਲ, ਨੈਸੋਫੈਰੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਨਟੈਨਿਸਟੀ ਮਾਡੀਓਲੇਿਟਡ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵੱਚ ਖੁਲਹ੍ ੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬੀਮਾ ਂਨੰੂ 

ਿਟਊਮਰ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਟਊਮਰ ਸੈ�ਲਾ ਂਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਿਟਸ਼ੂ ਦੇ 

ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

(II) ਕੀਮਥੋੈਰਪੇੀ 

ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਰ੍ਭਾਿਵਕਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣੀਦੇ ਮਰੀਜ ਲਈ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਡਾਕਟਰ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਲੱਡ ਿਸਰਾਵਾ ਂਰਾਹ� ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ।  
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ਜੇ ਿਟਊਮਰ ਨੰੂ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੇਟਸਟਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਿਟਊਮਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

(III) ਸਰਜਰੀ  

ਿਕ�ਿਕ ਨੈਸੋਫੈਰੀਨਿਗਅਲ ਿਸਰ ਦੇ ਭੀਤਰ ਗਿਹਰਾਈ ਤਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਰਚਨਾਵਾ ਂਦੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਨਜਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ�ਿਕ ਿਦਮਾਕੀ ਸਟੈਮ, ਇਸਲਈ 

ਮਰੀਜ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨਾ ਸਰਲ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸਲਈ, ਨੈਸੋਫੈਰੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਸਰਫ ਸਰਜਰੀ ਪਿਹਲਾ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ 

ਤਿਹਤ, ਿਟਊਮਰ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਟਊਮਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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8.        ਨੈਸਫੋਰੈੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਦੀ ਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂਅਤ ੇਇਸ ਦ ੇਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ? 

ਰਡੇੀਓਥਰੈਪੇੀ 

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਪਰ ਕੱਿਚਆਪਣ, ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰਹ, ਸੁਆਦ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਬਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਪਤਾਹ ਦੌਰਾਨ, 

ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਮੁੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ, ਸਾਂਵਲਾਪਣ, ਗਲੇ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਵਾਲ ਝਣਨਾ ਬਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹ। ਐਪਰ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। 

ਪਰ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਮੁੰਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮਹ੍ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲੀਵਾ ਗਲ�ਡ ਲਾਰ ਉਤਪੰਨ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮਰੀਜ਼ 

ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

            ਉਹ ਉਟੀਿਟਸ ਮੀਡੀਆ (ਕੰਨ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ ਖਾਰਸ਼ / ਜਲਣ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

           ਉਹ ਟੈਮਪੋਰੋਮੈਨਡੀਬੁਲਰ ਜਾਇੰਟ (ਜਬਾੜਾ) ਦੀ ਕਰੜਾਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਜਬੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

           ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਡੋ�ਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਨਰਵਸ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੀਮਥੋਰੈੇਪੀ 

ਹਾਲਾਿਂਕ, �ਟੀਕ�ਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਸੈ�ਲਾ ਂਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸਾਧਾਰਣ ਸੈ�ਲਾ ਂਨੰੂ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚ 

ਉਲਟੀ, ਵਾਲ ਝਣਨਾ, ਦਸਤ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਨੀਮੀਆ (ਲਾਲ ਬਲੱਡ ਸੈ�ਲ ਦੀ ਕਮੀ), ਸਫੇਦ ਬਲੱਡ ਸੈ�ਲਾ ਂਦੀ ਕਮੀ ਕ ਿਚੱਟਾ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈ�ਲ ਘਟਾ ਤਪੀੜਤ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਘੱਟ ਇਿਮਉਿਨਟੀ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰ�ਮਣ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਕਡਨੀ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

9.      ਨੈਸਫੋਰੈੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਦ ੇਮਰੀਜ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ?  

ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰੇ ਪਹੁਲੂਆਂ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਮਹ੍ਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਨੇਮੀ ਫਾਲੋ-ਅਪੱ 

• ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਵ�ਿਕ ਓਿਟਸ ਐਕਟਰਨਾ (ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਲਣ) ਜਾ ਂਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਬਗੈਰਾ। ਨੇਮੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਉਿਚਤ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

• ਨੇਮੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਅਤੇ ਮੇਟਾਸਟੇਿਸਸ ਦਾ ਇਲਾ ਮੁਮਿਕਨ ਹ ੋਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

ਦਦੰ ਿਗਰਣ ਤ� ਰਕੋਥਾਮ ਅਤ ੇਮੂਹੰ ਦਾ ਸ�ੰਮਣ  

ਿਕ�ਿਕ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲੀਵਰੀ ਗਲ�ਡ ਦਾ ਿਰਸਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੰਦ ਿਗਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ 
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ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ  

• ਘੱਟ ਿਮੱਠੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹ� ਕਰ,ੋ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਬਾਅਦ ਦੰਦ ਬਰ੍ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈ�ਕਅੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੰਦ ਡਾਕਟਰ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

• ਮੂੰਹ ਨੰੂ ਿਗੱਲਾ ਰੱਖੋ: ਮਰੀਜ਼ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੌਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

• ਸੁੱਖੇ ਮੁੰਹ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀ ਰੋਖਥਾਮ ਲਈ ਬੀੜੀ-ਿਸਗਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹ� ਕਰੋ। 

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਜਬੜਾ ਖੁਲਣ ਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਦੀ ਲਚੀਲਾਪਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੰਹ ਦੀ ਦੈਿਨਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਖ਼ਰੁਾਕ  

• ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਿਰਕਵਰੀ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉ�ਚ ਪਰ੍ੋਟੀਨ ਅਤੇ ਉ�ਚ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

• ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਫਰ੍ਾਈ ਕੀਤਾ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। 

• ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾ ਂਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।  

ਚਮੱੜੀ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ 

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸ ੇਵਾਲੀ ਚੱਮੜੀ ਅਤੇ ਹੋਠ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:  

• ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਣ, ਦਵਾਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਕੱਨ ਲੋਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਨਰਮ ਲੋਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। 

• ਧੱੁਪ ਅਤੇ ਅਲਟਰ੍ਾ ਵਾਈਲੇਟ ਲਾਈਟ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। 

•  

10.      ਨੈਸਫੋਰੈੀਨਿਗਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਵਾ ਿਕਥੱ ੇਹੁੰਦਾ ਹ?ੈ 

• ਗਰਦਨ ਿਲੰਫ ਨੋਡ ਵਰਗੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 

• ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਹੱਸ,ੇ ਿਜਵ�ਿਕ ਹੱਡੀਆ,ਂ ਬੋਨ ਮਾਰ,ੋ ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਲੀਵਰ 
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