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 کینسر دا نالی دی گلے

 300 تقریبا ً نسبت دی خواتین جیہڑا ہین، ہوندے واقعات نویں 400 تقریبا ً دے کینسر دا نالی دی گلے سال ہر اچ کانگ ہانگ

  ہین۔ ہوندے حساس ودھ تئیں دے بیماری ایس مرد نال دے واقعات

 نسبت دی ممالک مغربی شرح دی واقعات دے کینسر دا نالی دی گلے اچ ایشیا اے۔ عام نہایت اچ لوکاں عمر ادھیڑ بیماری ایہہ

  اے۔ سکدا ہو متعلق توں انتخاب غذائی دی لوکاں ایشیائی ایہہ اے۔ ودھ تے طور نمایاں

 دا نالی دی گلے اچ مرحلے پہالں اے۔ ہوندا وادھا اچ شرح دی عالج دے کینسر دا نالی دی گلے نال نال دے رفت پیش اچ دوائیاں

  اے۔ سکدی ودھا نوں امکاناں دے عالج تشخیص ابتدائی اے۔ تائیں% 80 ودھ کافی شرح دی عالج دے کینسر
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 اے؟ کی کینسر دا نالی دی گلے .1

 اے۔ جاندی تائیں معدے توں گلے جیہڑا اے، عضو نما ٹیوب لمبا میٹر سینٹی 30 توں میٹر سینٹی 25( نالی دی خوراک) ایسوفیگس

 کھاندی بل لئی دے جان لے اچ معدے نوں خوراک لئی دے ہاضمے ایہہ اے، ہوندا نئیں فعل دا کرن ہضم اچ نالی دی خوراک

 اچ خلیے دے بافتاں دی نالی غذائی اے۔ جاندا سدیا کینسر دا نالی دی گلے نوں رسولی مہلک اچ نالی دی خوراک اے۔ جاندی

 گردن مثال ً اے، سکدا ہو اچ حصے وی کسی دے نالی دی خوراک جیہڑا اے، سکدا بن کارن دا تبدیلی اچ خلیے مہلک تغیر جینیاتی

 دی ایس منحصر، تے قسم دی خلیاں ۔(حصہ زیریں) مالپ دا معدہ تے نالی دی خوراک تے( حصہ وچکاری) سینہ ،(حصہ باالئی)

 جاندی کیتی بندی درجہ اچ( کینسر اچ ٹشو غدودی) ایڈونوکارسینوما تے( کینسر اچ پرت بیرونی دی جلد) کارسینوما سیل سکوئیمس

  اے۔

  

 ہین؟ عوامل کی دے خطرے دے ہون الحق کینسر دا نالی دی گلے .2

 الکحلی نوشی، تمباکو تائیں مدت طویل ایہہ تے ہین، نئیں کارکن واضح کوئی دے کینسر دے نالی دی گلے تائیں ہون

 بند ڈبہ بوہتی تے طور دے مثال اے، سکدا ہو اچ بارے دے پسند دی غذا تے ریفلکس تیزابی پینا، بوہتی دا مشروبات

  کھانا۔ کھانا لگائے دھواں تے

 :چائیدا دینی توجہ خاص تہانوں تے ہین، رکھدے تعلق توں زمروں دتیاں ہیٹھاں تسی جے

 مرد ودھ، توں ایس یا 60 عمر  

 والے پینے توں کثرت  

 نوش تمباکو  

 شوقین دے کھانیاں لگائے دھواں یا بند ڈبہ  

 والے کرن پسند نوں پینے سوپس یا مائع گرم بہت  

 ریفلکس تیزابی  

 

 کریے؟ کیویں تھام روک دی کینسر دے نالی دی گلے .3

 :ہین سکدے کر مدد اچ تھام روک دی کینسر دے نالی دی گلے طریقے دتیاں ہیٹھاں

 کرو نہ نوشی سگریٹ  

 کرو گریز توں پین مشروب آلے شراب  

 ڈبہ اچار، گوبھی نمکین مثال ً کرو، گریز یا ورتو گھٹ نوں کھانیاں الئے دھواں یا کیتے محفوظ کے ال نمک 

  وغیرہ۔ چھالیا، تے گوشت بند

 بچو توں( سوپ گرم) کھانے کھانے گرم بوہتی  

 کرو نگہداشت چھیتی توں چھیتی دی ریفلکس تیزابی  
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 کھاؤ غذاواں بھرپور توں ریشے تے سبزیاں تے پھل تازہ ودھ کھاؤ، گھٹ کھانے بھرپور توں چربی  

 رکھو برقرار وزن جسمانی مند صحت اک 
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 اے؟ سکدا جا کیتا شناخت نال آسانی نوں عالمتاں دی کینسر دے نالی دی گلے کی .4

 ودھنا بتدریج دا اوکڑاں اچ نگلن عالمت پہلی آلی جان دی تجربہ توں طرف دی مریضاں دے ودھ دے کینسر دے نالی دی گلے

 ہین۔ سکدے کر تبدیل نوں انتخاب دے کھانیاں اپنے تے طور نادانستہ تے ہین سکدے ہو وی نئیں آگاہ توں ایس مریض تے اے،

 گا۔ ہووے اچ صورت دی گھاٹا دا غذائیت نتیجہ تے گا جاوے ہو گھٹ وزن دا ایس اے، سکدا کھا نئیں توں ٹھیک مریض اچ شروع

 چھیتی توں چھیتی تہانوں تے ہین، کردے تجربہ دا جلن اچ سینے تے کمی وزن بغیر دے کارن نامعلوم اوکڑاں، اچ نگلن تسی جے

 چائیدا۔ کرنا مشورہ نال ڈاکٹر اپنے

 :ہین شامل اچ عالمتاں دی مرحلے ابتدائی

 اوکڑ اچ نگلن غذا ٹھوس خشک 

 کھانسی 

 پیڑ تے چینی بے اچ سینے دوران دے کھانے 

 یا احساس دا تکلیف اچ گلے ،(نیڑے دے گلے) اے ہوندی رونما اچ حصے باالئی دے نالی دی خوراک رسولی جے 

 گا۔ ہووے احساس دا چیز کسی اچ گلے ہوئیاں نگلتے

 دے ہڈیاں دی سینے تے ،(نیڑے دے سینے) اے ہوندی ظاہر اچ حصے وچکارلے دے نالی دی خوراک رسولی جے 

 گی۔ ہووے پیڑ پاسے دے کنڈھ ویلے کھاندے یا پیچھے

 تے ،(اے ہوندی جڑی نال دے معدے ایہہ جہاں) اے ہوندی رونما اچ حصے زیریں دے نالی دی خوراک رسولی جے 

  گا ہووے احساس دا ُپھولن پیٹ

 :ہین شامل اچ عالمتاں دی مرحلے دے کینسر دا نالی دی گلے دے بعد ایہدے

 مائع مریض اچ، اخیر اے۔ سکدا کھا کھانا مائع نیم صرف مریض آہستہ، آہستہ گی۔ لیں کر اختیار شدت اوکڑاں اچ نگلن 

 سکدا ہو نئیں قابل دا نگلن دہن لعاب یا

 قے یا احساس دا متلی نوں مریض اے۔ کردی پیدا بگاڑ اچ ہاضمے معمول حسب اچ معدے رسولی اچ نالی دی خوراک 

 (دینا انڈیل واپس دا غذا) ریگرگیٹیشن تے اے آسکدی
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 کریے؟ کیویں تشخیص تے تحقیقاں دی کینسر دا نالی دی گلے .5

 اچ نالی دی خوراک ہوئیاں کھاتے یا اے ہوندی محسوس پیڑ یا اے، ہوندی اوکڑ اچ نگلن تہانوں جے

 فیملی اپنے تہانوں تے اے، ہوندا احساس دا چیز کسی اچ سینے تے نیڑے دے حلق یا اے، ہوندی جلن

 کارن دے کینسر دا نالی دی گلے عالمتاں ایہہ کہ نئیں الزمی ایہہ چاہے چائیدا کرنی مالقات توں ڈاکٹر

 دا رجوع توں اسپیشلسٹ اک تہانوں تے اے ہوندی ضرورت جے ڈاکٹر، فیملی تہاڈا  ہین۔ ہوئی پیدا ای

 گا۔ دیوے حوالہ

 معائنہ دا کھانے تے نگلنا دا بیرئیم( 1)  

 جے گا۔ ہووے پینا بیرئیم مشتمل تے کنٹراسٹ پہالں توں معائنہ نوں مریض تے دے، نہ وکھائی اچ ایکسرے نالی غذائی جے

 لئی دے کرن تعین تے طور مکمل دا موجودگی دی رسولی گی۔ جاوے ہو تنگ نالی دی خوراک تے اے، موجود رسولی

  گی۔ جاوے کیتی بائیوپسی تے اینڈوسکوپی

 طرح، ایس اے۔ سکدا بن کارن دا قبض بیرئیم تے گا کرے نئیں محسوس ناساز مریض ہین۔ لگدے منٹ 15 اچ پینے کنٹراسٹ بیریم

 نوں انتاں جیہڑا قسم دی دوا اک) لیگزیٹو کجھ تے اے ہوندی لوڑ دی پینے ودھ پانی لئی دے دناں چند بعد دے معائنہ نوں مریض

 اے۔ سکدی ہو لوڑ دی لین( اے سکدی کر مدد اچ کرن خالی

 (OGD) جیوڈینوسکوپی ایسوفگوگیسٹرو( 2) 

 اینڈوسکوپ ورگی ٹیوب اک ڈاکٹر اے۔ سکدا کر مشاہدہ دا زخموں وی کسے راست براہ اچ نالی دی خوراک اچ ٹیسٹ ایس ڈاکٹر

 انکھ ننگی کے گزار توں نالی دی خوراک دی مریض جنہوں اے، دیندی وکھائی طرح دی کیبل موٹی اک جیہڑا اے، ورتدا نوں

 لتے کڈھ نمونہ لئی دے معائنہ عالج بہ اچ بارے دے حصے مشتبہ تے اے، جاندا کیتا معائنہ دا تبدیلی وی کسے اچ ٹشوز توں

  بیماریاں۔ دوجی یا اے کینسر ایہہ آیا کہ لئی دے کرن تصدیق ایہہ ہین جاندے

OGD انجکشن آلے کرن گھٹ پیڑ لئی دے کرن گھٹ نوں تکلیف آلی ہون کارن دے ٹیسٹ تے گا جاوے لیٹ مریض دوران، دے 

 کجھ تائیں گھنٹے 4 بعد دے ٹیسٹ نوں مریض اے۔ سکدی ہو لوڑ دی حسی بے جزوی یا مقامی اچ حلق تے اے سکدی ہو لوڑ دی

 ہو سوجن اچ گلے نوں لوکاں کجھ بعد ایہدے ہین۔ جاندے ہو نئیں ختم اثرات دے حسی بے تائیں جدوں چائیدا نئیں پینا یا کھانا وی

  گی۔ جاوے ہو ٹھیک اچ دن 2 تے طور عام تے اے ہوندی عموما ً جیہڑا اے، سکدی

 اچ پیڑ تے حسی بے مقامی نوں مریض پر اے۔ ہوندی نئیں لوڑ دی ٹھہرنے نوں رات اچ ہسپتال لئی دے ٹیسٹ ایس تے، طور عام

 لے گھر ہمراہ دے خانہ اہل یا دوستاں نوں مریض بعد دے ٹیسٹ کہ اے چنگا لئی، ایس اے، سکدی ہو لوڑ دی انجکشن دے گھاٹا

 چائیدا۔ جانا جایا

 معائنہ دا پھیالؤ دے کینسر دا نالی دی گلے

 کرن ٹیسٹ ہور وی اجے نوں ڈاکٹر تے اے، کینسر دا نالی دی گلے نوں مریض کہ اے جاندی کیتی تصدیق ولوں دے ٹیسٹس جے

 مریض جے تاں اے تے مرحلے کس ایہہ تے ہین چکے پھیل خلیے دے کینسر دی لئی دے کرن تسلی ایہہ اے سکدی ہو لوڑ دی

 :ہین شامل اچ ٹیسٹس سکے۔ جا کیتا تعین دا عالج موزوں توں سبھ لئی دے
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 اسکین( CT) ٹوموگرافی کمپیوٹرائزڈ( 1) 

 تقریبا ً اچ ایس  اے۔ سکدا وکھا نوں شبیہہ 3D اندر دے جسم جیہڑا اے ٹیسٹ ایکسرے حامل دا درستگی عین اک اسکین ٹی سی

 ہین۔ لگدے منٹ 15

 داخل کنٹراسٹ اک اچ جسم دے مریض ڈاکٹر پہالں توں اسکین چائیدا۔ پینا کھانا نئیں کجھ پہالں گھنٹے 4 توں اسکین نوں مریض

 اے۔ سکدا ہو محسوس گرم جسم پورا تہانوں اچ، منٹوں چند گی۔ جاوے وکھائی شبیہہ واضح اک کہ اے بناندا یقینی جیہڑا گا کرے

 توں کنٹراسٹ ایس اونہوں تے اے، حامل دا ہسٹری دوسری کسی دی الرجی یا دمہ اے، ہوندی الرجی توں آیوڈین نوں مریض جے

  چائیدا۔ کرنا آگاہ پہالں توں ٹیسٹ نوں ڈاکٹر لئی ایس تے اے، سکدا ہو ایکشن ری بوہتی

CT ہین۔ سکدے جا گھر بعد فورا ً دے اسکین لوگ دے ودھ  اے۔ بندا نئیں کارن دا پیڑ کسی اسکین 

 الٹراسونوگرافی اینڈوسکوپک( 2) 

 جیا نکا اک اچ آخر دے اینڈوسکوپ ایس کہ اے ایہہ فرق بنیادی اے۔ جیسا OGD معائنہ دا الٹراسونوگرافی اینڈوسکوپک

 دی نالی دی خوراک لئی دے الن سراغ دا حصے دے اردگرد ایہدے تے آنت دی نالی دی خوراک جیہڑا اے،( آلہ) پروب الٹراساؤنڈ

 قریبی کی کہ وی دی کرن تعین ایہہ تے اے سکدی ہو حاصل بھار سمجھ چنگا دی رسولی نوں ڈاکٹر اے۔ سکدا پہنچ تائیں گہرائی

 اے۔ ہوا وادھا اچ غدود لمفی

 

 برونکوسکوپی( 3) 

 ولوں دے لینس ڈاکٹر کے، گزار اینڈوسکوپ پتلی نرم، اک ولوں دے شاخاں دی اونہاں تے نالی قصبی تے نالی دی ہوا گلہ، منہ،

 تنفسی دے وغیرہ نالی، قصبی نالی، دی ہوا رسولی آیا کہ سکے ہو معلوم ایہہ جے تاں ہین سکدے ویکھ صورتحال دی ٹشوز

 نئیں۔ یا اے رئی کر متاثر نوں اعضاء

 

 (اسکین PET) اسکین ٹوموگرافی ایمیشن پازیٹو( 4) 

 امیجنگ آئسوٹوپ دی درجے اعٰلی اک لئی دے الن سراغ دا پھیالؤ دے خلیے دے کینسر اچ حصوں دوجی دے جسم ایہہ

 اے۔ ٹیکنالوجی
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 اے؟ عالج کی دا کینسر دا نالی دی گلے .6
 مکا توں جڑ نوں رسولی ڈاکٹر تے اے، پھیلی نئیں اچ اعضاء قریبی یا اے محدود تائیں حصے کسی رسولی جے 

 : گے کرن غور تے حل کسی اچوں دتیاں ہیٹھاں لئی دے دین

 دی خوراک پوری یا حصہ کجھ توں لحاظ دے حالت دی مریض آیا کہ گا کرے فیصلہ ڈاکٹر - سرجری دی ہٹان( 1) 

 اجے مریض ورتو۔ دا نالی دی خوراک یا معدہ لئی دے لین تھاں دی نالی دی خوراک گئی ہٹا یا چاہیئے ہٹانا نوں نالی

عام طور تے خوراک دی نالی دے وسط یا زیریں  نوں عالج نال سرجری اے۔ سکدی/سکدا کھا غذا ٹھوس وی

 تے اے، نیڑے دے حلق کینسر دا نالی دی گلے جے حصے اچ گلے دی نالی دا کینسر دے لئی ورتیا جاندا اے۔

 اے۔ سکدا جا ہٹایا نوں حلق نال دے( صوت آلہ) کارڈ ووکل اچ سرجری

 نوں تابکاری حامل دی قوت اعٰلی لئی دے کرن تباہ نوں تقسیم تے نشوونما دی خلیاں دے کینسر) ریڈیوتھراپی( 2) 

 دوائیاں کینسر مانع لئی دے کرن تباہ نوں تقسیم تے نشوونما دی خلیاں دے کینسر) کیموتھراپی ویلے بیک تے( ورتنا

 (ورتنا نوں

 ہٹانا نال سرجری بعد دے کیموتھراپی ویلے بیک نال دے تھراپی ریڈیو( 3) 

 اے مناسب ودھ کیموتھراپی تے تھراپی ریڈیو لئی دے رسولی اچ حصے اوپری دے نالی دی خوراک تے، طور عام

 جا کیتا غور اتے حل 3 سارے لئی دے عالج دے رسولی اچ حصے تھلویں تے وسط دے نالی دی خوراک کہ جدوں

  اے۔ سکدا

 یا اے، گئی ہو داخل اچ شریاناں مرکزی یا اے گئی پھیل تائیں آگے کافی رسولی کہ اے جاندی کیتی نشاندہی ایہہ جے

 رکھن برقرار نوں معیار دے حیاتی دی ایس تے لئی دے نجات توں مسئلے دے نگلن تے اے، کمزور بہت مریض

 : بشمول اے سکدا جا کیتا اطالق دا طریقیاں جناں اے۔ سکدا دے انجام نگہداشت آور مسکن صرف ڈاکٹر لئی دے

 الؤ نالی دی پالسٹک اک اچ معدہ کر گزار توں دیوار دی پیٹ یا ناک لئی دے کھالنے - کھالنا نال دے نالی 

 اک لئی دے کرن کھال نوں حصہ دا نالی دی خوراک لئی دے کرن مدد اچ نگلن - پھیالؤ دا نالی دی خوراک 

 ورتو نوں سٹنٹ

 خوراک آگے توں رسولی آلی پان رکاوٹ نوں حصہ اک دا آنت نکی یا آنت وڈی اک - سرجری پاس بائی 

  دیں جوڑ توں حصے باالئی دے نالی دی

 

 ہین؟ پیچیدگیاں کی دی کینسر دے نالی دی گلے .7

 کمی تشویشناک اچ وزن تے اے بناندی اوکھا ودھ نوں نگلن جیہڑا گی، رہے ودھدی مسلسل بخود خود رسولی دی نالی دی خوراک

 دے نالی دی خوراک کہ تائیں ایتھے تے گی جاوے پھیل اچ اعضاء تے لمف قریبی رسولی اے۔ بندی کارن دا گھاٹا دا غذائیت تے

 اک وچکار دے وریداں یا اعضاء دو) ناسور وچکار دے نالی دی ساہ تے نالی دی خوراک نال نال ایہدے گی دے کر ختم نوں ٹشوز
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 نالی دی ساہ شے آلی پین تے لین غذا دے مریض تے اے، جاندا بن ناسور جے گی۔ بنے کارن دا( گاہ گزر یا جوڑ معمول خالف

  اے۔ بندی کارن دا( سوزش دی پھیپھڑیاں) نمونیا تے اے سکدی ہو داخل اچ پھیپھڑیاں ولوں دے

 ہوندا نئیں مندمل توں ٹھیک حصہ منسلک وچکار دے معدہ تے نالی دی خوراک بشمول ہین پیچیدگیاں ممکنہ دی ہٹان نال سرجری

  اے۔ حامل دا ریفلکس تیزابی تے اے انفیکشن/  پیڑ رساؤ، اچ زخم یا اے

 خوراک لگنا، نہ بھک آنا، قے متلی، مشکل، اچ نگلن تے طور عارضی اچ اثرات ضمنی ممکنہ دے کیموتھراپی تے تھراپی ریڈیو

 ہین۔ شامل وغیرہ ڈگنا دا واالں سوزش، دی نالی دی

 

 کریے؟ کیویں نگہداشت دی مریض دے کینسر دے نالی دی گلے .8

 توں سمجھن تے طور چنگا نوں مرض ہین۔ شیواں ساریاں بوہت دی رکھن خیال دوران دے عمل دے یابی صحت

 گی۔ ملے مدد اچ کرن سامنا دا بیماری نال دے رویہ مثبت اک نوں مریضاں

 مریض جے باقاعدگی نال معائنہ: عالج دے بعد، ڈاکٹر مریض دے لئی باقاعدگی نال معائنہ دا بندوبست کرے گا۔

 چائیدا۔ کرنا مطلع نوں ڈاکٹر چھیتی توں چھیتی نوں مریض تے اے ہوندی ظاہر عالمت نویں کوئی نوں

 ：خوراک

 توں ولوں دے کرن داخل اچ وریداں فیر یا نالی دی معدہ نوں مریضاں کجھ مبتال اچ کمی شدید دی غذائیت 

 اے ہوندی لوڑ دی تکمالت تغذیاتی

 پچھو اچ بارے دے تکمالت تغذیاتی چنگی توں دان غذائیت 

 کردی/کردا پسند کھانا اوہ جیہڑا چائیدا کرنا انتخاب دا ایس نوں مریض اے۔ سکدی ہو متاثر بھک نال عالج 

 ہین سکدی کر وادھا اچ بھک جیہڑی وی غذاواں ایہوجئی تے اے

 توں کھانیاں بھرپور توں چکنائی چائیدا۔ ہونا پھلکا ہلکا لئی دے انجذاب تے ہاضمے چنگا تے مزیدار کھانا 

 کرو گریز

 کھاندی/کھاندا گھٹ بہت اوہ چاہے اے ہوندا احساس دا ہون ہوا بھرا پیٹ نوں مریض توں دین ہٹا دے معدے 

 یا غذا متوازن غیر نوں مریض چائیدا۔ کھانا واری واری نال دے وقفے ودھ تے گھٹ نوں مریض اے۔

 چائیدی کرنی نئیں خوری بسیار

 کھاؤ نال روی سست تے مزاج خوشگوار ماحول، پرسکون ویلے کھاندے کھانا 

 صالحیت کینسر مانع تے جسمانی نوں مریض وی، فیر : صحت یابی دے دوران بوہتی تھکاوٹ توں بچو۔ورزشاں

 چائیدی۔ کرنی( کھیڈنا چی ٹائی جاگنگ، واک، جیویں) ورزشاں مناسب لئی دے ودھان نوں
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