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ਅਗਨਾਸਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ 

ਅਗਨਾਸਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਵ ਿੱ ਚ ਨੰਬਰ 6 ਕੈਂਸਰ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਵਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 500 ਮੌਤਾਂ 
ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ ਰੂਆਤ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦ ਆਲੇ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਪ ਰਸ ਅਤ ੇਔਰਤਾਂ ਨੰੂ 

ਇਸ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਖਤਰਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
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1.       ਅਗਨਾਸਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? 

ਅਗਨਾਸਾ ਇਿੱਕ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਿੋ ਪੇਟ ਅਤ ੇਰੀੜ੍ਹ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਪੇਟ ਵ ਿੱ ਚ ਡੂੰ ਘਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਵਡਉਡਨਮ ਨੰੂ ਿੋੜ੍ਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਮ ਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਚਨ ਐਨਿਾਈਮਾਂ ਨੰੂ ਪਾਚਣ ਵ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਬਲਿੱ ਡ 

ਸੂਗਰ ਦੇ ਪਿੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਇਨਸ ਵਲਨ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਅਗਨਾਸਾ ਪੇਟ ਵ ਚ, ਪੇਟ ਵ ਿੱ ਚ ਡੂੰ ਘਾ ਅਤ ੇ ਿੱ ਡੀ ਅਤ ੇਛੋਟੀ ਆਂਤੜ੍ੀਆਂ ਦੇ ਵਪਿੱ ਛੇ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ।ਅਗਨਾਸਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ 

ਇਿੱਕ ਘਾਤਕ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਅਗਨਾਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਤਕ ਵਟਊਮਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ  ਧਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਡੂੰ ਘੀ ਵਛਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ ਰੂਆਤੀ ਅ ਸਥਾ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾ ੇਂ ਕੋਈ 

ਵ ਅਕਤੀ ਨੇਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਿਾਂਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰ  ੀ ਸਾਧਾਰਨ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ 
ਮ ਸਕਲ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਵ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਗਨਾਸਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਗਨਾਸਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਐਡ ਾਂਸ ਅ ਸਥਾ 'ਤੇ ਵਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਇਲਾਿਾਂ ਲੈਣ ਵ ਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਅਤ ੇਿੀ ਨ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਘਿੱਟ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਟਊਮਰ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਿਰੀ 
ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਿੀ ਨ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ  ਾਲੇ ਮਰੀਿਾਂ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲ ਘਿੱਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

  

2.       ਅਗਨਾਸਾ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

ਅਗਨਾਸਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਵਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਦੂਿ ੇਿੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

 ਨਸਲ: ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚ ਿੋਖਮ ਹੈ  

 ਵਲੰਗ: ਮਰਦਾਂ ਨੰੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਵਿਆਦਾ ਿੋਖਮ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ  

 ਵਸਗਰਟ ਪੀਣਾ: ਵਸਗਰਟ ਪੀਣ  ਾਵਲਆ ਂਨੰੂ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ 2 ਤੋਂ 3 ਗ ਣਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ।  

 ਅਸਾਧਾਰਣ ਸ ਗਰ ਮੈਟਾਬੋਵਲਿਮ: ਡਾਈਵਬਟੀਜ਼ ਮੈਲੀਟਸ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ  ਧੇਰਾ 
ਿੋਖਮ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ।  

  ਿੱ ਧ ਭਾਰ: ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ  ਧੇਰਾ ਿੋਖਮ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ।  

 ਖ ਰਾਕ: ਉਹ ਲੋਕ ਿੋ ਿਾਨ ਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਖਾਰਬ ਸਬਿੀ ਅਤ ੇਿਿੱਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ  ੀ ਇਹ ਵਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ।  
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 ਰਸਾਇਣ: ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਿਾਂ ਡਾਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਤਕ ਸੰਪਰਕ  ਧੇਰੀਆਂ 

ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

 ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗ: ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿੋਖਮ 2 

ਗ ਣਾ  ਿੱ ਧ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  

 ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਗਨਾਸਾ ਦੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ: ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਗਨਾਸਾ ਦੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ  ਾਲੇ ਪਵਰ ਾਰ 

ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਅਗਨਾਸਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਿਆਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘਿੱਟ ਹੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ.  

 ਗੰਭੀਰ ਅਗਨਾਸਾ ਦੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ: ਗੰਭੀਰ ਅਗਨਾਸਾ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਨਾਸਾ 
ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਨਾਸਾ ਦੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਅਗਨਾਸਾ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਿਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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3.       ਅਗਨਾਸਾ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਅਗਨਾਸਾ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰੋਵਕਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੀ ਨ ਸੈਲੀ ਵ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ 

ਵਬਮਾਰੀ ਲੈਣ ਹੋਣ ਦੇ ਿੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

 ਤਮਾਕੂਨੋਸੀ ਛਿੱਡਣਾ: ਵਸਗਰਟ ਦੇ ਧੰੂਏ ਂਵ ਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਿ ੋ

ਉਸ ਡੀਐਨਏ ਨੰੂ ਨਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੋ ਸੈੈੱਲ ਵ ਕਾਸ ਨੰੂ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 ਵਸਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਠੀਕ ਰਿੱ ਖੋ: ਵਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਪਾਚਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨੰੂ 

 ਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵ ਚ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤ ੇਵਸਹਤਮੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।  

 ਨੇਮੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ: ਉਵਚਤ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਿੋਖਮ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।  

 ਵਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤ ਵਲਤ ਖ ਰਾਕ ਲਓ:  ਧੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਿਲ ਅਤ ੇਭੋਿਨ ਹੋਰ ਘਿੱਟ ਪਸੂ 

ਚਰਬੀ  ਾਲਾ ਭੋਿਨ ਕਰੋ।  

 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਿਾਂ ਸਹੀ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਉਪਾਅ 

ਅਪਣਾਓ।  

  

4.       ਅਗਨਾਸਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦ ੇਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

ਅਗਨਾਸਾ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਨਾਸਾ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤ ੇ

ਹਾਈਪਰਰਪਲਾਸੀਆ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਗਨਾਸਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਐਡਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਹੈ ਿੋ 
ਪੈਨਵਕਿਏਵਟਕ ਡਕਟਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। 

  

5.       ਕੀ ਆਮਾਸਾ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਿ ੇਵਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਇਹ ਲਿੱ ਛਣ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਵਬਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

  

6.       ਆਮਾਸਾ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤ ੇਕਨਦਾਨ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
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ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਵਤਹਾਸ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੇ ਆਮਾਸਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਕ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਿ ਨੰੂ ਹੇਠ ਵਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 ਅਲਟਿਾਸਾਉਂਡ  

 ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਵਪਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟੋਮੋਗਿਾਿੀ (CT) ਸਕੈਨ  

 ਪੇਟ ਦਾ ਮੈਗਨੇਵਟਕ ਵਰਸੋਨੈਂ ਸ ਇਮੇਵਿੰਗ (MRI)  

 ਇਨਡੋਸਕੋਵਪਕ ਵਰਟਰੋਗਰੇਡ ਚੋਲਨਵਿਓਪੈਨਵਕਿਏਟੋਗਿਾਿੀ (ਈਆਰਸੀਏ) ਅਤੇ ਬਾਓਪਸੀ  
 ਪਰਵਕਊਟੇਨੀਅਸ ਟਿਾਂਸਪੈਵਟਕ ਚੋਲਨਿੀਓਗਿਾਮ (ਪੀਟੀਸੀਏ) 

ਬਾਓਪਸੀ: ਬਾਰੀਕ ਸ ਈ ਂਐਸਵਪਰੇਸਨ (ਐਿ ਐਨ ਏ) ਸਾਇਟੌਲੋਿੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਪਤਲੀ ਸ ਈ ਂ

ਲਗਾ ਕੇ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਿਾਂ ਕੰਵਪਊਟਰ ਟੋਮੋਗਿਾਿੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਊਮਰ  ਾਲੀ ਿਗਹਾ ਪਹ ੰ ਚਦਾ ਹੈ। 

ਸੈੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸੂਈ ਰਾਹੀਂ ਵਲਏ ਿਾਣਗ ੇਅਤ ੇਨਮੂਨਾ ਦੀ ਿਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਵਟਸੂ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ 

ਨਾਲ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇਗੀ। 

ਿ ੇਅਗਨਾਸਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਿਾ ਾਂਗ ੇਕੀ 
ਡੀਸੇਮੀਨੇਸਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟੈਸਟਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ, ਿੇਿੜ੍ੇ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ, ਬੋਨ ਸਕੈਨ, 

ਪੋਵਸਟਰੋਨ ਐਮੀਸਨ ਟੋਮੋਗਿਾਿੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ CA19-9 ਲਈ ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਾਮਲ ਹੈ।. 
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7.       ਅਗਨਾਸਾ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ? 

ਅਗਨਾਸਾ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਟੇਿ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਮ ਿੱ ਚੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਅਤ ੇਮਰੀਜ਼ ਦੀ 
ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਟਊਮਰ ਇਲਾਿ ਦਾ ਮ ਿੱ ਖ ਉਦੇਸ ਵਟਊਮਰ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਿਦ ਇਹ ਅਸੰਭ  ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਤਾਰ ਨੰੂ ਹੌਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧਆਨ ਵਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ ਤਰਹਾਂ  ੀ 
ਇਹ ਸੰਭ  ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਨ ਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਵਚਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕ ਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵ ਚ,  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ 

ਲੋਕਾਂ ਲਈ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਦਰਦਨਾਕ ਇਲਾਿ ਢ ਕ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਰਜਰੀ 

ਮੌਿੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱ ਚ, ਸਰਿਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਨਾਸਾ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਰਿ ਵਟਊਮਰ ਨੰੂ 

ਕਿੱ ਵਢਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੈੱਲ 

ਅਗਨਾਸਾ ਤੋਂ ਦੂਿੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਿ ਨੋਡ ਹੋਰ ਖੂਨ ਦੀ ਵਸਰਾ ਾਂ ਤਿੱਕ ਿੈਲ ਚ ਿੱ ਕੇ ਹਨ। 

ਵ ਪਰਲ ਓਪਰੇਸਨ: ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ  ਰਤੀ ਿਾਂਣ  ਾਲੀ ਸਰਿਰੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਵਿਸ ਵ ਿੱ ਚ 

ਅਗਨਾਸਾ, ਵਡਓਡੇਨਮ, ਗਲ ਬਲੇਡਰ ਅਤ ੇਪੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵਹਿੱ ਵਸਆਂ ਨੰੂ ਕਿੱਢਣਾ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਿਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ 5% ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ। 

ਲਗਭਗ 25% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਗਨਾਸਾ  ਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤ ੇਉਸ ਦੀ ਪੂਛ ਸਰੀਰ ਵ ਿੱ ਚ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਦਾ 
ਪਤਾ ਵਸਰਿ ਅਗਾਊਂ ਸਟੇਿ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਡਸਟਲ ਪੈਨਵਕਿਏਟੈਕਟੋਮੀ ਿਾਂ ਕ ਲ 

ਪੈਨਵਕਿਏਟੈਕਟੋਮੀ ਹੈ। 

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ  

ਹਾਈ ਊਰਿਾ ਰੇਡੀਏਸਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾ ਨੰੂ ਨਸਟ ਕਰਨ  ਾਸਤ ੇਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਪਿਵਕਵਰਆ ਨੰੂ ਸਰਿਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲਗ ਿਾਏ ਵਕ ਉਸ ਨੰੂ ਸਰਿਰੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਦੋਨੋ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤ ੇਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ 
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ਇਹ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਰਾ ਰਾਹੀਂ 
ਇੰਿੈਕਸਨ ਿਾਂ ਮੰੂਹ ਦ ਆਰਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨੰੂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ 
ਤਰਾਂ ਨਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਦੀ 
ਿੀ ਨ ਦੀ ਗ ਣ ਿੱ ਤਾ ਵ ਿੱ ਚ ਸ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਗਨਾਸਾ ਵਟਊਮਰ ਨੰੂ ਸਰਿੀਕਲ 

ਦ ਆਰਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨੰੂ  ੀ ਸਹਾਇਕ ਇਲਾਿ  ਿੋਂ  ਰਵਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਟਾਰਗੇਟ ਥੈਰੇਪੀ 

ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਵ ਕਾਸ ਅਤ ੇਵਰਕ ਰੀ ਯੋਗਤਾ ਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਸ ਿੈ  ਮੌਲੀਵਕਊਲ ਦੀ  ਰਤੋਂ 
ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿ ੇਂ ਵਕ ਵਮਸਾਈਲ ਦ ਆਰਾ ਵਸਿੱ ਧੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੰੂ ਵਨਸਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਆਦਾਤਰ ਅਗਨਾਸਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਿ ਵ ਿੱ ਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਨਵਾਰਕ ਇਲਾਜ 

ਿ ੇਕੈਂਸਰ ਵ ਆਪਕ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਿੈਵਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮ ਿੱ ਖ ਉਦੇਸ ਲਿੱ ਛਣ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਿੀ ਨ 

ਦੀ ਗ ਣ ਿੱ ਤਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ ਹੈ। 

ਵਨ ਾਰਕ ਸੰਟ: ਿੇ ਵਟਊਮਰ ਬਾਈਲ ਡਕਟ ਨੰੂ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਿਾਂ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੇ 

ਸਟੇਂਟ ਬਾਈਲ ਡਕਟ ਵ ਿੱ ਚ ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕ ਡਕਟ ਦੇ ਪਿ ਾਹ ਨੰੂ ਸੂਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ। ਿ ੇ

ਆਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਈ-ਪਾਸ ਸਰਿਰੀ ਨੰੂ ਿਰੂਰੀ ਸਮਵਝਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਿ: ਇਹ ਅਗਾਊਂ ਸਟੇਿ ਵ ਚ  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਦੀਆਂ ਨਾੜ੍ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਵਟਊਮਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹ ਤ ਤੇਿ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੌਿਰਟੀਨ ਇਸ ਸਟੇਿ ਵ ਚ ਵ ਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਦ ਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਦੂਿੇ ਵ ਕਲਪਾਂ ਦਾ 
ਮਸ ਰਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿ ੇਂ ਦਰਦ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿਾਂ ਪੇਨ 

ਵਰਸੇਪਸਨ ਵਸਰਾ ਾਂ ਨੰੂ ਨਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਰਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇਣਾ। 
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8.       ਅਗਨਾਸਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕੀ ਜਕਟਲਤਾਵਾਂ ਹਨ? 

ਅਗਨਾਸਾ ਕੈਂਸਰ  ਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਿਵਟਲਤਾ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

 ਪੀਲੀਆ  

 ਦਰਦ: ਪੇਟ ਵ ਚ ਦਰਦ  ਧ ਿਾ ੇਗਾ ਵਿ ੇਂ ਹੀ ਵਟਊਮਰ  ਿੱ ਡਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਤੂਆਂ ਨੰੂ 

ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ  

  ਿਨ ਦੀ ਕਮੀ: ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮ ਸਕਲਾਂ  ਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਨਸੋਪੈਵਟਕਲ ਵਟਊਬ ਿਾਂ 
ਨਾੜ੍ੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਸਣ ਪੂਰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਰਿਰੀ ਦੀਆਂ ਿਵਟਲਤਾ ਾਂ: ਅਗਨਾਸਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਓਪਰੇਸਨ ਬਹ ਤ ਹੀ ਔਖੇ ਹ ੰ ਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਿੀ ਨ ਬਚਣ 

ਦੀ ਦਰ ਵ ਿੱ ਚ ਬਹ ਤ ਸ ਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਵਟਲਤਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਖੂਨ  ਵਹਣਾ, ਲਾਗ ਅਤ ੇਅਸਵਥਰ ਬਲਿੱ ਡ ਸੂਗਰ 

ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਸਾਮਲ ਹਨ। 

  

9.       ਅਗਨਾਸਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਸਰਿਰੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱ ਚ, ਅਤ ੇਵਰਕ ਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਿ ੋਰੋਗੀ 
ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਵਿੰਨਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਇਸ ਵਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਉਨਹ ਾ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਨੇਮੀ ਿਾਲੋ-ਅਿੱਪ:ਇਿੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤ ੇਮ ੜ੍  ਾਪਰਨ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਨੇਮੀ ਿਾਲੋ-ਅਿੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।ਿੇ ਇਸ  ਰਗਾ ਕੋਈ ਲਿੱ ਛਣ ਮਵਹਸੂਸ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ 
ਸੂਚਨਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਵਨ ਾਰਕ ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਵਿ ੇਂ ਵਕ ਪੋਸਣ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਦਰਦ 

ਵਨ ਾਰਕ ਦ ਾਈ ਦੈਣਾ ਬਗੈਰਾ। 
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