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ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ 

ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਹ�ਗਕ�ਗ ਿਵੱਚ ਆਮ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਹ�ਗਕ�ਗ ਕ�ਸਰ 

ਰਿਜਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2014 ਿਵੱਚ 795 ਨਵ� ਮਾਿਮਲਆਂ (147 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 648 ਔਰਤ�) ਅਤੇ 44 

ਮੌਤ� ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ-ਉਮਰ ਜ� ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ 

ਪੈਿਪਲਰੀ ਕ�ਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ� ਨੰੂ ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿਜਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਦੀ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਦੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਥਾਈਰਾਇਡਸ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੌਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲ� ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਫੈਲਣ 

ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ ਭਾਵ� ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਵ� ਉਪਚਾਰ� ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ �ਚ ਦਰ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, 

ਜਦ� ਕ�ਸਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਵਕਸਤ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ� ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਉਣਾ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨ� ਮੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

  

1. ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਕੀ ਹੈ? 

ਥਾਈਰਾਇਡਸ ਵਾਇਸ ਬੌਕਸ ਦੇ ਹੇਠ� ਗਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗਲ�ਡ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵ�ਗ 

ਿਦੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੋਕਰੀਨ ਿਟਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਥਾਈਰੋਕਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਥਾਈਰਾਇਡ ਗਲ�ਡ ਦੇ 

ਿਪੱਛੇ ਪੈਰਾਥਾਈਰਾਇਡ ਗਲ�ਡ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੈਰਾਥਾਈਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਨੰੂ ਅਲਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਈਰੋਕਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬਲੱਡ ਸੂ਼ਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ, 

ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਰਾਥਾਈਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੈਲਸੀਅਮ 

ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਥਾਈਰਾਇਡ ਗਲ�ਡ ਿਵਚ ਸੈ�ਲ ਅਸਧਾਰਨ ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨਹ� ਹਨ ਤ� ਕ�ਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 

  

2. ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਿਕੰਨ� ੀ ਤਰ�� ਦ ੇਹੁੰ ਦ ੇਹਨ? 

ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਨੰੂ 4 ਪ�ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

1. ਪੈਿਪਲਰੀ ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ: ਇਹ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਜਵਾਨ ਔਰਤ� ਿਵੱਚ 

ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। 
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2. ਫੋਲੀਿਕਊਲਰ ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ: ਇਹ ਅਗਲਾ ਆਮ ਪ�ਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਜਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 

ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

3. ਮੈਡੂਲਰੀ ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ: ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਪ�ਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਰਵਾਰ� ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

4. ਐਨਾਪਲੇਿਸਟਕ ਥਾਈਰਾਇਡਸ ਕ�ਸਰ: ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਪ�ਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ 60 ਸਾਲ ਤ� 

ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪੈਿਪਲਰੀ 

ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਥਾਈਰਾਇਡ ਿਵੱਚ ਗੈਰ-ਹੋਜਿਕਨ ਦੇ ਿਲੰਫੋਮਾ ਘੱਟ ਹੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

  

3. ਥਾਈਰਾਇਡ ਦ ੇਕ�ਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ 

ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਜ� ਥਾਇਰਾਇਡ 

ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨ�  ਿਵੱਚ ਗਰਦਨ ਦੀ ਸਵੈ-ਜ�ਚ 

ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨ� ਮੀ ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

  

4. ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ। ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹੰੁਦੇ 

ਹਨ ਜੋ ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

1. �ਚ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ: ਇਹ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ �ਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ�ਮਾਣੂ ਪਲ�ਟ 

ਤ� ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪਿਹਲ� ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਮਾਣੂ ਪਲ�ਟ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ� ਨੰੂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 

ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੀ। 

2. ਖਾਨਦਾਨੀ ਹਾਲਾਤ: ਜੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਗੋਇਟਰ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਾਨਿਸਕ ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ, 

ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਡੋਕਰੀਨ ਿਨਓਪਲਾਸੀਆ ਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਡੈਨ� ਮੈਟਸ ਪੋਲੀਪੋਿਸਸ ਹੈ, ਤ� ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਥਾਈਰਾਇਡ 

ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

3. ਜਾਤੀ ਇਿਤਹਾਸ: ਜਦ� ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਗੋਇਟਰ ਅਤੇ ਬੈਿਨਗਨ ਥਾਈਰਾਇਡ ਨੂਡਲਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ 
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ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ �ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

4. ਿਲੰਗ: ਔਰਤ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

5. ਖ਼ੁਰਾਕ: ਆਯੋਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

6. ਉਮਰ: ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ 40 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

  

5. ਕੀ ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਦ ੇਲੱਛਣ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਥਾਈਰਾਇਡਸ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ� ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

- ਗ�ੈਿਨਊਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਰਿਹਤ ਗੰਢ 

- ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਗਾਪਣ 

- ਗਰਦਨ ਿਵਚ ਜ� ਗਲੇ ਿਵਚ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੰਨ� ਦੇ ਉਪਰ ਦਰਦ 

- ਿਨਗਲਣ ਜ� ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆ ਹੋਣਾ 

- ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਹੈ ਪਰ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਦੇ ਿਬਨਾ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਪ�ਤੱਖ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਿਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਥਾਈਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਹੋਣ ਤੇ 

ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

  

6. ਥਾਇਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਜ�ਚ ਅਤ ੇਿਨਦਾਨ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜ�ਚ�: 

ਥਾਈਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਅਤੇ ਟੀਐ�ਸਐਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮ ਿਸਹਤ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਵੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਫਾਈਨ-ਨੀਡਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜ� ਬਾਓਪਸੀ: 

ਛੋਟੇ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ, ਸੈ�ਲ� ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਥਾਈਰਾਇਡ ਨ� ਿਡਊਲ ਤ� ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਕ�ੋਸਕੋਪ 

ਨਾਲ ਇਹ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲ� ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜ� ਨਹ�। ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸੂਈ ਦੀ ਮਦਦ 

ਨਾਲ ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਸਰਜੀਕਲ ਬਾਓਪਸੀ: 

ਜੇ ਫਾਈਨ-ਨੀਡਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਨਦਾਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਡਾਕਟਰ ਥਾਈਰਾਇਡ ਦੇ ਨਜਦੀਕ 

ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਕੱਟ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਟਸੂ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। 

ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਕੈਨ: 

ਡਾਕਟਰ ਗਲੇ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲ�ਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਸੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨ� ਡਲਸ ਠ� ਸ ਹਨ ਜ� ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਥਾਈਰਾਇਡ ਰੇਡੀਓਸੋਪੋਟ ਸਕੈਨ: 

ਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਵ ਆਯੋਡੀਨ ਨੰੂ ਬ�ਹ ਿਵਚ ਿਸਰਾ ਰਾਹ� ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 20 ਿਮੰਟ� ਬਾਅਦ, 

ਮਰੀਜ਼ ਬੈਡ 'ਤੇ ਲੇਟੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਮਾ ਕੈਮਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਰਦਨ' ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਥਾਈਰਾਇਡ 

ਗਲ�ਡ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨੰੂ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲ ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਵ ਆਯੋਡੀਨ ਨੰੂ ਆਮ ਥਾਈਰਾਇਡ 

ਸੈ�ਲ� ਦੀ ਤਰ�� ਨਹ� ਸੋਖਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਿਚੱਤਰ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਏਗਾ। 

ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ: 

ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਿਤੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਤਸਵੀਰ 

ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ��, ਿਟਊਮਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ 

ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਯੋਡੀਨ ਅਲਰਜੀ ਜ� ਦਮੇ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੰੂ 

ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

  

7. ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਦ ੇਕੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ? 

(1) ਸਰਜਰੀ 

ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਿਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ�ਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਨ ਪੂਰੇ ਥਾਈਰਾਇਡ ਗਲ�ਡ ਜ� ਇਸਦਾ 

ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ� ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਜਨ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਨ� ੜੇ ਲਿਸਕਾ ਨ� ਡਸ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਸੈ�ਲ� ਨਾਲ 

ਪ�ਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜ� ਨਹ�। ਜੇ ਕ�ਸਰ ਗਲ�ਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੈਲ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਤ� ਸਰਜਨ ਗੁਆਂਢੀ ਿਟਸੂ਼ ਨੰੂ ਵੀ ਹਟਾ 

ਦੇਵੇਗਾ। 

ਪੂਰੇ ਜ� ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲ�ਡਆਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਥਾਈਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਲੈਣ ਦੀ 
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ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਉਸਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਬਦਲੀ। ਇਹ ਥਾਈਰਾਇਡ ਨੰੂ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ 

(ਟੀਐਸਐਚ) ਦੇ ਸਰਾਵ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਥਾਈਰਾਇਡ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ 

ਪੱਧਰ �ਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਬਾਕੀ ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਕ�ਸਰ ਮੁੜ ਵਾਪਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(2) ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਵ ਆਯੋਡੀਨ ਥੈਰੇਪੀ 

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਵ ਆਯੋਡੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੇ 

ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹ� ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜ� ਕ�ਸਰ ਦੀ ਸੈ�ਲ� ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਫੈਲ 

ਚੁਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਵ ਪਦਾਰਥ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਜ� ਪੀਣ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲ ਰੇਡੀਓ-ਐਕਿਟਵ ਆਯੋਡੀਨ ਨੰੂ ਸੌਖ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹਨ� ਨੰੂ 

ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਧਾਰਣ ਸੈ�ਲ� ਤੇ ਕੋਈ ਪ�ਭਾਵ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਵ ਆਯੋਡੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਤ� 4 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਥਾਈਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਰੇਡੀਐਕਿਟਵ ਆਯੋਡੀਨ ਨੰੂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਕਰੇਗਾ। ਥਾਈਰੋਇਡਸ ਹਾਰਮੋਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ 

ਸੰਭਾਵਤ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕੰਬੀਨ� ਟ ਮਨੱੁਖੀ ਥਾਈਰੋਇਡ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਹਾਰਮੋਨ (rhTSH) ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ �ਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਯੋਡੀਨ ਵਾਲੇ 

ਭੋਜਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਤ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਸਮੰੁਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਆਯੋਡੀਨ-ਵਧੀਕ ਲੂਣ, ਖ�ਸੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਅੰਡੇ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦੱੁਧ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 4 ਤ� 5 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਿਪਸ਼ਾਬ, ਖੂਨ, ਲਾਰ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਿਵੱਚ �ਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਿਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ ਦੂਜੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤ� ਬਚਣ ਲਈਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਜਦ� ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਡੱਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਫਰ ਛੱੁਟੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਵ ਆਯੋਡੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਆਮ 

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਥੈਰਪੀ ਤ� 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਕ ਔਰਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਗਰਭਵਤੀ ਬਣਨ ਜ� 

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਚੰੁਘਾਉਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

(3) ਬਾਹਰੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ 

ਕੀ ਸਰਜਰੀ ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਦਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜ� ਕ�ਸਰ ਨੰੂ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ 

ਨਹ� ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤ� ਬਾਹਰੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ 

ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਦਮਾਗੀ ਥਾਈਰੋਇਡ ਕ�ਸਰ ਜ� ਐਨਾਪਲਾਸਿਟਕ ਥਾਈਰੋਇਡ ਕੈਡ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ 
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ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਗਰਦਨ ਿਵੱਚ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਮੁੜ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

ਥੈਰੇਪੀ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਸਕ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਫੱਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਿਤਆਰ 

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਿਸਰ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਿਵੱਚ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਤ� 7 ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਸਮ� ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

(4) ਟਾਰਗੇਿਟਡ ਥੈਰੇਪੀ 

ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਉਦ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਦੂਜੇ ਇਲਾਜ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜ� ਰੇਡੀਏਿਟਵ ਆਯੋਡੀਨ ਅਸਰਦਾਰ 

ਨਹ� ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

  

8. ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜਿਟਲਤਾਵ� ਹਨ? 

ਥਾਈਰਾਇਡ ਗਲ�ਡ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਖ਼ੂਨ ਵੱਗਣਾ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 

• ਬੇਸੁਰਾਪਣ 

• ਥਕਾਵਟ 

• ਪੈਰਾਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲ�ਡ� ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ� ਿਵੱਚ ਤੇਜ ਿਗਰਾਵਟ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰੁਨ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਕਰੰਪ ਪੈ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਸਪਲੀਮ�ਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 

ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜ� ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਿਪੱਛ� ਗਰਦਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

  

ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਵ ਆਯੋਡੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਦੁਸ਼ਪ�ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:  

• ਮਤਲੀ 

• ਖੁਸ਼ਕ ਮੰੂਹ 

• ਖੁਸ਼ਕ ਅੱਖ� 

• ਸਾਲੀਵਾ ਗਲ�ਡ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ 

• ਸੁਆਦ ਜ� ਗੰਧ ਦੀ ਬਦਲਾਅ 
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• ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਜ� �ਚੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 

  

ਬਾਹਰੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਦੁਸ਼ਪ�ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਮਤਲੀ, ਥਕਾਵਟ 

• ਗਲ਼ੇ ਦਾ ਦਰਦ, ਿਨਗਲਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

• ਖੁਸ਼ਕ ਮੰੂਹ  

• ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ 

• ਬੇਸੁਰਾਪਣ 

ਿਜਆਦਾਤਰ ਦੁਸ਼ਪ�ਭਾਵ ਅਸਥਾਈ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 

ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

  

9. ਥਾਈਰਾਇਡ ਕ�ਸਰ ਦ ੇਮਰੀਜ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

1. ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ:  

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਸਮ� ਬੈਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਾਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਢੁਕਵ� ਉਿਚਤ ਚਿਹਲਕਦਮੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੰੂਘੀ ਸ�ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਬਹਤਰ 

ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ ਿਬਹਤਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੰੂ ਬੈਡ ਤੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਤੇ ਢੁਕਵ� ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਨਗਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰਲ ਜ� ਨਰਮ ਭੋਜਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

2. ਨ� ਮੀ ਦਵਾਈਆਂ: 

ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ (ਿਜਵ� ਿਕ ਥਾਈਰੋਕਸੀਨ ਹਾਰਮੋਨ, ਕੈਲਸੀਅਮ ਅਤੇ 

ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ) 

3. ਨ� ਮੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ: 

ਕ�ਸਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਨ� ਮੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ� ਿਕ ਥਾਈਰਾਇਡ 

ਗਲ�ਡ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਵ ਆਯੋਡੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਤ� 

ਛੇ ਮਹੀਨ�  ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਸੈ�ਲ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜ� ਨਹ�। 
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ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ, ਥਾਈਰੋਗਲੋਬੂਿਲਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨ� ਮੀ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

4. ਢੁਕਵ� ਪੋਸ਼ਣ 

ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪ�ਭਾਵ� ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 

ਉਹ ਪੌਸ਼ਿਟਕ, �ਚ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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