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0Bنيزو فرنجل کارسينوما/خلق انفی دا سرطان 
، ايہہ ہانگ کانگ اچ بوہتی عام کينسرز اچوں اک نيزو فرنجل کارسينوما/خلق انفی دا سرطان، جنوبی چين اچ اپنے بوہتی پهيالؤ دے کارن توں "کينڻن ڻيومر" دے ناں نال وی جانيا جاندا اے

 سال دے آلے دوالے اے۔  60توں  50گنا وده اے، تے بوہتی دائره اثر عمر  3لئی  نويں کيس سامنے آندے نيں۔ دائره اثر دی شرح مرداں دے 900اے۔ ہانگ کانگ اچ ساالنہ تقريباً 

دی بيمارياں دے لئی، عالج دی شرح  Iشروع دی جانکاری اہم اے۔ جے خلق انفی دا سرطان شروع دے مرحلے اچ دريافت کر ليتا جاندا اے، تے عالج دی شرح بوہتی وده اے۔ مرحلہ 
 فيصد اے۔ 90تقريباً 

 ، کنسلڻنٹ، کلينکل اونکولوجی، پاميال يوڈے نيدر سول مشرقی ہسپتال دا خصوصی شکريہ۔)(Dr. Ng Wai Tongفحے دی جانکاری دا جائزه لين دے لئی ڈاکڻر نگ وائی ڻونگ ((ايس ص
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1. 1Bخلق انفی دا سرطان کی اے؟ 

تهاں اے، تے نيچے دی طرف حلق نال جڑی ہوندی اے۔ خلق انفی دا سرطان خلق انفی نک دی نالی دا عقبی حصہ تے نرم تالو دے وچکار، سر دے مرکز اچ واقع اک 
 خلق انفی اچ اک مہلک ڻيومر اے۔/نيزوفيرنکس

 خلق انفی دا سرطان ہانگ کانگ اچ سر تے گردن دا سبه توں وده عام سرطان اے۔

 

2. 2Bخلق انفی دا سرطان دے خطرے دے کی عوامل نيں؟ 

 :معلوم نئيں نيں۔ مشتبہ کارن اچ شامل نيںخلق انفی دا سرطان دے کارن پوری طرح 

نوں دوجياں دی نسبت اکو ای سرطان اچ مبتال ہون دا ) بشمول ماں پيو، بهين بهرا، تے بال(اک خلق انفی دا سرطان مريض دے سبه توں نيڑے دے رشتہ دار : موروثيت
 خطره بوہتی وده کے اے۔

نسبتاً بوہتی زياده شرح دے نال، پوری دنيا اچ خلق انفی دا سرطان اچ مبتال ہون اچ چينی پہلے نمبر تے نيں، جيہدا چينی، جنوبی چين تے ہانگ کانگ اچ واقعات دی :خوراک
لوڑ توں وده ورتارا  کارن نمک لگی مچهی تے نمکيں پانی اچ پکی سبزيوں دے ول رغبت وی ہو سکدی نيں۔ جانوراں اتے تجربات توں وی ظاہر ہوا کہ نمکين مچهلی دا

 ے سرطاون دا موجب بن سکدا اے۔نک د

 تمباکو نوشوں نوں خلق انفی دا سرطان دے پيش رفت کرن دا تهوڑا زياده خطره ہو سکدا اے۔:حياتی دا ڈهنگ

ہو سکدا اے۔  انفيکشن دا نتيجہ عام سردی لگن ورگی عالمتاں دی صورت اچ) سرطان تے تپ غدی وغيره دا اک وائرس/اپسڻائن بار وائرس(ای بی وائرس :ای بی وائرس
 رقيق مادے عين سدهے ای بی وائرس دے خالف اک يا زياده اينڻی باڈی اتے مشتمل ہوندے نيں۔ /زياده تر خلق انفی دے سرطان دے مريضاں دے خون دے سيرم

 

3. 3Bاسی خلق انفی دے سرطان دی روک تهام کيويں کر سکدے آں؟ 

 :رقرار رکهنا اےتهام دے ول پہال قدم اک صحت مند غذائی عادتاں نوں بروک 

 لگے، نمکين پانی اچ پکے کهانياں توں بچو تے پہالں توں ڈبياں اچ بند يا محفوظ کهانے کهانا بالکل گهٹ کر ديو۔نمک  •
 جے عالمتاں وکهائی دين، تے خاص طور تے گردن لمف نوڈز دی سوجن، تے جنی چهيتی ممکن ہووے اک ڈاکڻر نال مشوره کرو۔: محتاط رہو •
 جے تسی دے خاندان اچ پہالں وی کسی نوں خلق انفی دا سرطان ہوا سی، تے تہانوں باقاعدگی نال معائناں دی لوڑ دا مشوره دتا جاندا اے۔: معائنہباقاعدگی نال  •

 

4. 4Bخلق انفی دے سرطان دے کارن کی نيں؟ 

 اصل کارن نامعلوم نيں۔ -خلق انفی اچ خليے دی سطح اتے مہلک تبديلی واقع ہوندی اے 

 

5. 5B انفی دا سرطان دی عالمتاں نوں آسانی نال شناخت کيتا جا سکدا اے؟کی خلق 

ندا اے تے آلے دوالے دے ڻشوز خلق انفی اک چهپا ہويا عضو اے۔ خلق انفی دا سرطان دے شروع دے مرحلے اچ، کوئی واضح عالمتاں نئيں رکهدا اے۔ تاہم، جدوں ڻيومر بڑه جا 
 اہر ہو سکدی نيں:اچ پهيلندا اے، تے ہيڻهاں دتياں عالمتاں ظ

 گهڻن، نک توں لہو آنا يا خون آلود لعاب دہن  •

 ُسنائی نہ دينا، کناں اچ شاں شاں ہونا (کن اچ شاں شاں دی آواز) يا کن دی نالی توں مواد دا اخراج۔  •

 گردن لمف نوڈز دی سوجن  •

 رات دے ويلے سر پيڑ: مسلسل پيڑ شقيقہ (اک شديد بار بار ہون آال ارتعاشی سر پيڑ)، خاص طور تے  •

 چہرے دا فالج، دوہری بصارت، آواز بهاری ہونا يا بيڻه جانا، نگلن اچ اوکڑاں  •

 دند پچی، بے چينی، وزن اچ گهاڻا  •

ر ہور تحقيقاں دے لئی تہانوں اک ا۔ تہاڈا ڈاکڻجے اتے دسی عالمتاں دو توں وده ہفتياں تائيں برقرار رہندی نيں، تے تہانوں چهيتی توں چهيتی اپنے خاندانی ڈاکڻر نال رجوع کرنا چائيد
 اونکالوجسٹ (رسولياں دے لئی ماہر ڈاکڻر) يا اوڻوليرنگالوجسٹ (کن نک تے گلے دے ڈاکڻر) نال رجوع کرن دا حوالہ دے سکدا اے۔ 
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6. 6Bتسی خلق انفی دا سرطان دی چهان بين تے تشخيص کيويں کردے نيں؟ 

نوں اپنے ڈاکڻر نال رجوع کرنا چائيدا تے باقاعدگی وده کے خطرے يا اتے دسی عالمتاں آلے لوکاں 
نال معائنے کرانے چائيدے يا جنی چهيتی ہو سکے، کيوں جے چهيتی تشخيص عالج دی شرح اچ وادها 

  ：کر سکدی اے۔ ہيڻهاں دتے معائنياں دی سفارش کيتی جاندی نيں

 دی پيمائش کرن دے لئی  خون دينا: خون سيرم اچ ای بی وائرس دے عين سدهے خالف اينڻی باڈی • 
 اينڈواسکوپی: خلق انفی اچ کسی غير طبعی حالت دی جانچ کرن دے لئی  •
 بائيوپسی: جے خلق انفی اچ کوئی غير طبعی حالت پائی جاندی اے، تے ڈاکڻر نوں ڻيسٹ دے لئی کجه ڻشوز کڈن دی لوڑ ہو سکدی اے •

دا تعين کرن دے لئی تے ايہہ جانن دے لئی کہ کی سرطان دے خليے دوجے اعضاء اچ وی پهيل گئے نيں، اک ہور ڻيسٹ  خلق انفی دا سرطان دی تصديق ہو جان تے، ڈاکڻر ڻيومر دی حد
 دا بندوبست کرے گا، بشمول:

 
 ) MRIمقناطيسی ريزونينس اميجنگ ( •
 ) اسکين CTکمپيوڻرائزڈ ڻاموگرافی ( •
 سينے دا ايکسرے  •
 منتخب شده مريضاں دے لئی ضروری ہو سکدا اے  ) اسکينPETمثبت اليکڻروں دا اخراج ڻاموگرافی ( •

 
 
 

7. 7Bخلق انفی دا سرطان دے ديا عالج نيں؟ 
 کدا اے:ہيڻهاں دتياں طريقہ عالج دا مشوره دے سڈاکڻر 

)I (ريڈيوتهراپی 

اعٰلی سطحی تابکاری بيم نوں ورتدا اے۔ عالج  ايہہ خلق انفی دا سرطان دے عالج دے لئی بنيادی سہارا اے۔ بيرونی ريڈيوتهراپی سرطان دے خليے نوں تباه کرن دے لئی
 چه توں اڻه ہفتياں تائيں روزانہ دی بنياد تے کيتا جاوے گا

وہتی وده کے پوری پوری آج کل، خلق انفی دا سرطان دے عالج اچ شدت اچ ترميم دے نال ريڈيوتهراپی نوں ورتيا جاندا اے۔ ايہہ عالج ڻيومر تے مرکوز کرن دے لئی ب
ں پہنچن آلے م دی اجازت ديندا اے۔ ايہہ ڻيومر دے خليے نوں مؤثر طريقے نال مکا سکدا اے تے اکو ہای ويلے اچ تابکاری دے آلے دوالے دے عام ڻشوز نوتابکاری بي

 نقصان اچ گهاڻا کردا اے۔ 

)II (کيموتهراپی 

يموتهراپی دے ورتن اتے غور کر سکدا اے۔ ڈاکڻر ريڈيوتهراپی دی اثر افرينی منتخب شده مريض اتے عالج دے اثر نوں ودهان دے لئی ريڈيوتهراپی تے اک ساته کڈاکڻر 
 نوں ودهان دے لئی ريڈيوتهراپی توں پہالں خون دی وريداں دے ذريعے کيميائی دوائياں ديوے گا۔ 

 مدد کر سکدا اے۔جے ڻيومر دوجے اعضاء اچ پهيل گيا اے، تو کيموتهراپی ڻيومر توں پيدا ہون آلی عالمتاں توں نجات دالن اچ 

)III (سرجری 

س لئی مريض تے جيويں کے خلق انفی سر دے وين وچکار اچ شدت نال لک جاندا اے، تے ايہہ بہت سارے بنيادی ڈهانچياں دے بہت نيڑے اے جيويں دماغ خليہ، اي
صوص حاالت اچ، مريض دے لئی سرجری دا عمل کرنا آسان نئيں ہوندا اے۔ لہذا، سرجری خلق انفی دا سرطان دے لئی سرفہرست عالج نئيں اے۔ ايہدے باوجود، کئی مخ

 ڻيومر نوں سرجری دے ذريعے ہڻان دی تجويز دتی جا سکدی اے، جيويں کے ابتدائی ڻيومر دا بار بار بننا۔ 
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8. 8Bخلق انفی دے سرطان دے عالج دی کی اوکڑاں نيں؟ 

 ريڈيوتهراپی

ذائقہ اچ تبديلياں، بهک نہ لگنا، وغيره توں متاثر ہو سکدا اے، بعد دے ہفتياں اچ، مريض نوں منہ دے السر، جلد ريڈيوتهراپی دے شروع دے ہفتياں دے دوران مريض متلی، منہ خشک رہنا، 
لئی، اوناں دا منہ دا و جان گے۔ پر کئی مريضاں دے تے چهائياں ہونا، حلق اچ پيڑ تے واال دا ڈگنا، وغيره الحق ہو سکدا اے تاہم، عالج دی مکمل ہون دے چند ہفتياں بعد ايہہ بتدريج گهٹ ہ

 دتياں کيفيات وی ہو سکدی نيں: خشک رہنا جاری ره سکدا اے کيوں جےان دے لعابی غدود ريڈيوتهراپی دے کارن توں گهٹ لعاب پيدا کرن گے۔ ايہدے عالوه، مريضاں نوں ہيڻهاں

 ر تے سماعت دے نقصاناں دا کارن بندی اے۔ اونہاں نوں اوڻيڻس ميڈيا وی ہو سکدا اے (کن دے وچکارلے حصے دی سوجن)، جيہڑا جزوی طو 

  اونہوں کن پڻی دی ہڈی تے تهلويں گوڈے دے جوڑ دی سختی/اکڑن ہو سکدی اے، اس طرح اک 'دند بند' ہون دا احساس پيدا ہو سکدا اے۔ 

 کر سکدا اے۔  مريضاں دی اک تهوڑی تعداد نوں اينڈوکرائن/غدودوں توں ہارمون دا خارج ہون دے افعال اچ بگاڑ ہو سکدا اے، يا اعصاب دے افعال نوں خراب 

 کيموتهراپی

يں۔ مريض، قے، واالں دا ڈگنا، دست، بهک نہ لگنا، انيميا بهانويں کے سرطان مخالف دوائياں سرطان دے خليے نوں مکا سکدی نيں، وه عام خليے دی تقسيم نوں وی متاثر کر سکدی ن
آسانی نال متاثر ہو سکدے نيں۔ ايہدے  (خون دے الل خليے دا گهاڻا)، خون دے سفيد خليے دا گهاڻا، تے ايس طرح قوت مدافعت دے گهاڻا دا شکار ہو سکدے نيں؛ ايس لئی مريض زياده

 ۔عالوه، گردے دے افعال وی متاثر ہو سکدے نيں

 

9. 9B خلق انفی دا سرطان دے مريض آاپنی ديکه بهال کيويں کردے نيں؟ 

ضاں دی مثبت طريقے نال مريضاں نوں ريڈيوتهراپی توں پہالں تے بعد اچ تے صحت يابی دے دوران بہت سارے مسائل توں آگاه ہون دی لوڑ ہوندی اے۔ وده کے تفہيم مري
 بيماری دا سامنا کرن اچ مدد کر سکدی اے۔

 ی نال معائنہباقاعدگ

يا ) چهيتی سوزش(، ڈرما ڻائيڻس )کن دے باہری حصے دی سوجن(ريڈيوتهراپی توں بعد، مريضاں نوں پيچيدگياں ہو سکدی نيں جيويں کے اوڻيڻس ايکسڻرنا  •
 اعضاء دے افعال اچ بگاڑ وغيره۔ باقاعدگی نال معائنہ مناسب عالج نوں يقينی بناندا اے۔ 

 دا چهيتی پتہ الن تے بار بار اپڑ آم يا پهيلن دے عالج دی اجازت دے سکدا اے باقاعدگی نال معائنہ بيماری •

 خراب ہون تے منہ دے انفيکشن دی روک تهام/دانداں دے گلن

 : اونہاں نوں چائيداخراب ہون دا زياده خدشہ ہو سکدے اے۔ لہذا، /لعابی غدودوں دے لعاب دہن خارج کرن نوں گهٹ کرے گا، ايس توں مريضاں دے دند گلنےريڈيوتهراپی 

 ل مالقات کرو۔ مڻهی خوراکاں تے مشروبات گهٹ ورتن، کهان دے بعد فوراً اپنے دنداں نوں برش کرو، تے معائنياں دے لئی باقاعدگی نال دنداں دے ڈاکڻر نا •
 نہ پونچه سکدے او۔ مريضاں اپنے سون توں پہالں نمک مال پانی دے نال صاف نمدار باريک شفاف کپڑے نال م: منہ نوں گيال رکهو •
 منہ خشک ہون دی شدت نوں روکن دے لئی سگريٹ نوشی تے شراب نوشی چهڈ ديو۔ •

 ۔ريڈيوتهراپی الک جاء بند ہون دا کارن بن سکدی اے۔ مريضاں نوں اپنے منہ دی لچک اچ وادها کرن دے لئی ہر روز منہ دی ورزش کرنی چائيدی

 غذا 

 اچ مدد دے لئی اک پروڻين توں بهرپور تے حرارت توں بهرپور خوراکاں دا ورتارا کرنا چائيدا۔مريضاں نوں صحت يابی دی رفتار تيز کرن  •
 ايہوجئی خوراکاں توں بچو جيہڑی بوہتی تلی ہوئی، مصالحہ دار، يا خشک تے سخت ہون۔ •
 توانائی دی مقدار نوں ودهان دے لئی غذائيت بخش سپليمنڻس پيو۔  •

 جلد دی ديکه بهال

 : دی تهانوں اچ جلد تے ہونٹ جل سکدے نيں۔  مريضاں نوں چائيدا ريڈيوتهراپی عالج

 نرم جلد لوشن ورتو۔ /صابن، دوا مال کلينزر تے جلد دا لوشن استعمال کرن توں بچو۔ ايہدے بجائے ہلکا •
 عين سدهے سورج دی روشنی تے باالئے بنفشی روشنی توں بچو۔   •

10. 10Bخلق انفی دا سرطان کتهے پهيلے گا؟ 

 نوڈز کی آلے دوالے دی تهانواں اچگردن دے لمف  •
 بوہتی دور دی تهانواں اچ، جيويں کہ ہڈياں، ہڈی دا گودا، پهيپهڑياں تے جگر اچ •
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