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0Bآنتوں کا کينسر 

کی ہانگ کانگ کينسر رجسڻری کے اعداد و شمار کے  2013آنتوں کا کينسر ہانگ کانگ ميں سب سے عام کينسر ہے۔ 
لوگوں آنتوں کے کينسر ميں مبتال ہيں۔ آنتوں کے کينسر کا، اگر شروع ميں ہی پتہ  66آبادی ميں سے،  10000مطابق، ہر 

لگايا اور عالج کيا جائے، تو انتہائی قابل عالج ہے۔ مرض کی عالمات اور اسباب کو سمجهنا فوری تشخيص اور عالج کے 
ک جلد صحت يابی اور مرض کے قابل بناتا ہے۔ مرض، عالج کا بنيادی علم، ضروری نرسنگ اور ديکه بهال کی تکني

دوباره لوڻنے کے خطرے کے کم کرنے کو يقينی بناتی ہے۔ صحت مند غذا، مناسب جسمانی ورزش اور معائنہ پروگرام 
 آنتوں کے کينسر کے خطرے کو نہايت کم کرتا ہے۔ 

کلينکل اونکولوجی، کوئين الزبته ، سينئر ميڈيکل آفيسر، (Dr. Y. T. Fu(معلومات کا جائزه لينے کے لئے ڈاکڻر وائی ڻی فو (
 ہسپتال کا خصوصی شکريہ۔)
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1B1. آنتوں کا کينسر کيا ہے؟ 

مشتمل، عمل انہضام کے نظام کا آخری حصہ ہے۔ بعض اوقات، آنتوں کی ديوار پر غير پر بڑی آنت، بڑی آنت اور مقعد 
پولپس، السرز يا ديگر مادوں کا ڈهير ہوتا ہے۔ ان ميں سے بيشتر معمولی مرض ہيں ليکن کچه  معمولی خليات کی افزائش،

 پولپس آنتوں کا کينسر بنتے ہوئے، مہلک رسولی ميں نشونما پا سکتے ہيں۔

 
 

2B2. کس کو آنتوں کا کينسر ہونے کا زياده امکان ہے؟ 
ميں آنتوں کے آنتوں کے کينسر کا بالکل درست سبب ابهی تک معلوم نہيں ہے۔ مندرجہ ذيل خصوصيات کے حامل لوگوں 

 کينسر کے نشونما پانے کے زياده امکانات ہوتے ہيں:

 سے زائد عمر  50 •
 آنتوں کے کينسر کی خاندانی ہسڻری کيساته  •
 دائمی ورِم بڑی آنت يا بڑی آنت پولپس ميں مبتال يا فيملی ہسڻری کے حامل  •
 ايک زياده چربی، زياده کوليسڻرول، کم ريشہ دار غذاؤں کو برقرار رکهيں   •
 سے زياده باڈی ماس انڈيکس)  25وزن کی زيادتی ( •
 بکثرت پيئيں  •
 تمباکو نوش  •
 جسمانی طور پر غير فعال  •

 
 

3B3.  آنتوں کے کينسر کی روک تهام کيسے کی جائے؟ 

 : آنتوں کے کينسر کی روک تهام ميں مؤثر طريقے درج ذيل ہيں

فائبر والی غذاؤں کی زياده مقدار لينا، آپ کی آنتوں کی حرکت کو : مقدار ليناغذائی فائبر کی خاطر خواه  •
 فروغ ديتی ہے اور قبض کو کم کرتی ہے، ڻاکسن اور کينسر پيدا کرنے والے مادوں سے بچاتی ہے؛

 جو وڻامنز اور مانع کينسر مادوں سے بهرپور ہوں؛ خوب پهل اور سبزياں کهانا •
 ں؛سرخ گوشت کا کم استعمال کري •
اتهلے تيل ميں تلنے يا زياده تيل ميں تلنے کی بجائے کم تيل؛ بهاپ، دم پُخت، انگيڻهی پر بُهوننے سے  •

 پکائيں؛
 باقاعدگی سے ورزش کريں اور ايک صحت مند وزن برقرار رکهيں؛ •
 تمباکو نوشی ترک کر ديں، شراب نوشی کم کريں •
 موزوں معائنہ کے طريقہ کار •
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4B4. آنتوں کے کينسر کی کيا عالمات ہيں؟ 

 عام عالمات اور آنتوں کے کينسر کی عالمات ہيں بشمول:  

 خونی/داغدار پاخانہ، سياه پاخانہ، بلغم کے ساته پاخانہ، يا مقعد سے خون بہنا؛ •

 آنتوں کی صورتحال ميں تبديلی (قبض يا اسہال)، پاخانہ کی شکل ميں تبديلی (پتلی پڻی)؛  •

 وزن ميں کمی؛  غير واضح •

 پيٹ کے نچلے حصے کا درد (ُپهوال ہوا پيٹ يا قولنجی پيٹ کا درد)؛  •

 آنتوں کے مکمل طور پر خالی نہ ہونے کا احساس؛  •

انيميا/خون کی کمی کی جسمانی عالمات: سرد ہاته اور پاؤں، تهکاوٹ، دل کی تيز دهڑکن، سانس لينے ميں  •
 دشواری، پيالپن، چکر آنا

 

5B5.  ريں؟آنتوں کے کينسر کے لئے تحقيقات اور تشخيص کيسے ک 

انتہائی خطرے سے دوچار افراد اور مندرجہ باال عالمات کے حامل لوگوں کو فيملی ڈاکڻرز 
سے مشوره اور جلد از جلد تحقيقات کا بندوبست کرنا چاہئے۔ آنتوں کے مرض سے متعلق 

 تحقيقات ميں شامل ہيں:
 
  

 قولونوسکوپی 

قولونوسکوپی فی الوقت نچلے عمل انہضام کی نالی کی جانچ کرنے کے لئے بہترين طريقہ ہے۔ ايک لچکدار ويڈيو درون 
بينی کے ذريعے، بڑی آنت کی مکمل لمبائی کے ساته ساته چهوڻی آنت کے آخری حصہ کی بهی جانچ کی جا سکتی ہے۔ 

 منٹ لگتے ہيں۔  45سے  10طريقہ کار ميں عام طور پر 

ونوسکوپی پوری بڑی آنت کی جانچ کے لئے کی جاتی ہے۔ سگموئيڈوسکوپی/دوخمہ بينی بڑی آنت اور مقعد کے آخری قول
 حصے کی جانچ کے لئے کی جاتی ہے۔ 

قولونوسکوپی صرف تشخيص کے لئے ہی مفيد نہيں۔ مختلف اسيسری آالت کے استعمال کے ساته، يہ بائيوپسی(حيوی 
 اور ہدف بنايا گيا طريقہ کار فراہم کر سکتی ہے جيسا کہ پولپ کا ہڻانا۔تشخيص) انجام دی جا سکتی ہے 

 خطره اور پيچيدگياں 

معمولی تکليف، بشمول پيٹ کا درد اور ُپهالؤ عام ہے۔ بڑی پيچيدگياں، بشمول معده کی جراحت، خون نکلنا، دل اور 
فيصد  1ہے۔ عام طور پر، بڑی پيچيدگيوں کا خطره پهيپهڑوں کی پيچيدگياں، انفيکشن يا آنتوں کی شديد رکاوٹ شاذو نادر 

سے بهی کم ہے۔  اگر طريقہ کار کے بعد مريضوں کو پيٹ کے درد کا سامنا ہے يا پاخانہ ميں خون ظاہر ہو، تو انہيں فوری 
 طور پر مدد طلب کرنی چاہئے۔ 
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 بيريم اينيما معائنہ

ت کے مطالعہ کے لئے استعمال کيا جاتا ہے۔ ريڈيالوجسٹ بيريم بيريم اينيما ايک خاص ايکس رے طريقہ کار ہے جو بڑی آن
کو ايک اچهی طرح سے چکنی ڻيوب کے ذريعے مقعد ميں داخل کرے گا۔ مائع بيريم جسم ميں مخصوص جگہوں کو نماياں 

ے لئے کرنے کے لئے مقابل کی حيثيت سے کام کرتا ہے۔ آنت کی اندرونی ديوار کی غير طبعی حالت کی نشاندہی کرنے ک
 بيريم کا بہاؤ ايک ايکس رے فلوروسکوپ اسکرين پر دکهايا جائے گا۔  

 مقعد کا معائنہ

ڈاکڻرز مقعد کے ذريعے دستانے پہنے اور چکنی انگلی مقعد ميں داخل کريں گے اور اندر کی غير معمولی جگہ يا ڻيومر کا 
 لمس کے ذريعے پتہ لگاتے ہيں۔ 

 بڑی آنت پهوڑا چهپنا خون کا ڻيسٹ

 نتوں ميں خون کا بہنا ظاہری طور پر نماياں نہيں بهی ہو سکتا ہے۔ يہ ڻيسٹ پاخانہ ميں چهپے خون کی جانچ کرتا ہے۔ آ

اگر ڻيومر پايا جاتا ہے، تو مريض کو مزيد شمار ڻوموگرافی ڻيسٹ اور ديگر تصوراتی مطالعے کی ضرورت پيش آ سکتی 
 ہے۔ 
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6B6. آنتوں کے کينسر کے لئے کون کون سے عالج دستياب ہيں؟ 
 آنتوں کے کينسر کے لئے عام طور پر استعمال عالج کے طريقہ کار ميں درج ذيل شامل ہيں:

 سرجری 

ڻيومر کو سرجری کے ذريعے ہڻانا آنت کے کينسر کا بنيادی عالج ہے۔ اس کا ابتدائی مرحلہ آنت کا کينسر اور 
اقليتی معامالت ميں جن کا مرض جگر يا پهيپهڑوں ميں پهيل چکا تها، دونوں کا عالج کيا جا سکتا ہے۔ نہايت 

تيز کرتی ہے بلکہ پيچيدگيوں کے خطرے خفيف دخل اندازی سرجری کی حاليہ آمد نہ صرف بحالی کے عمل کو 
کو انتہائی کم کرتی ہے، اگرچہ يہ ہر ايک مريض کے لئے موزوں نہيں ہے۔ مقعدی کينسر کے لئے، عالج کے 

نتائج بہتر بنانے کے لئے کل ميزوريکڻل جراحی کی حمايت کی جاتی ہے۔ عارضی يا مستقل اسڻوما انفرادی 
 مريضوں ميں ضروری ہو سکتا ہے۔ 

 ووينٹ تهراپی ايج

ايجووينٹ تهراپی بعض مريضوں ميں مرض کے دوباره پهوڻنے کے امکانات کو کم کر سکتی ہے۔ ايجووينٹ 
تهراپی کو بشمول ريڈی ايشن تهراپی اور کيموتهراپی کے طور پر زير غور اليا جا سکتا ہے۔ ريڈی ايشن تهراپی 

ئی تابکاری کا استعمال ہے۔ يہ بنيادی يعنی شعاعوں سے عالج کينسر کے خليات کو تباه کرنے کے لئے اعٰلی توانا
طور پر مقعدی کينسر کے مريضوں ميں استعمال ہوتا ہے۔ کيموتهراپی يعنی کيموتهراپی کينسر کے خليات کو 

ہالک کرنے کے لئے کينسر مخالف ادويات کا استعمال ہے۔ يہ عالج عام طور پر ريڈيکل سرجری کے بعد ديے 
راحی ريسيکشن ميں سہولت کے لئے سرجری سے پہلے اس طرح کے جاتے ہيں، اگرچہ کچه مريضوں کو ج

 عالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

 : ايجووينٹ تهراپی کی کس کو ضرورت ہوتی ہے

 مريض  IIمرحلہ 

بڑی آنت اور مقعد کينسر کے  IIايجووينٹ عالج کو اعٰلی خطرے کی صورت کے حامل مرحلہ 
 مريضوں کے لئے زيرغور اليا جا سکتا ہے۔ 

 مريض IIIہ مرحل •
 بڑی آنت اور مقعد کے مريضوں کے لئے تجويز کيا جاتا ہے۔ IIIايجووينٹ عالج کو عام طور پر مرحلہ 

 مريض  IVمرحلہ  •
ايجووينٹ عالج صرف اس صورت ميں تصور کيا جاتا ہے جب تمام ميڻيسڻيڻک زخم اور ابتدائی ڻيومر 

 تراشا جاتا ہے۔ /کو مکمل طور کاڻا
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7B7.  آنتوں کے کينسر اور اس کے عالج کی کيا پيچيدگياں ہيں؟ 

بلند فشار خون، ذيابيطس شکری، کورونری دل کے مرض، اور ديگر خطرناک امراض کے حامل مريضوں کا اضافی خيال 
 رکهنا چاہئے۔ 

 تحقيقات 

اينڈوسکوپک تهراپی کے ضرورت مند مريض، جيسا کہ پولی پيکڻومی (پولپس کا خاتمہ)، اينڈوسکوپک ہيموزڻيسز/خون 
نچنے کے تعين کی سنگين پيچيدگيوں کا خطره زياده ہوتا ہے جيسا کہ آنتوں ميں سوراخ اور کهيؤ بندی، کے ساته ساته پهيال

 ہونا اور خون نکلنا۔ 

 سرجری

آنتوں کے جراحی زخم کا ناقص مندمل ہونا ورم باريطون اور پيپ پيدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ سوزش اور پيشاب سے 
قابل نوٹ ہے کہ حاليہ برسوں ميں آنت کے کينسر کے لئے زياده عام طور  متعلقہ فساد فعل بهی ہو سکتا ہے۔ تاہم، يہ نہايت

 پر استعمال ہونيوالی کم از کم سرجری نے بہت سے پيچيدگيوں کے خطرے کو کم کر ديا ہے۔ 

 ايجووينٹ تهراپی

ف بننا، بهوک کی ريڈيوتهراپی اور کيموتهراپی کے عام ضمنی اثرات ميں شامل ہيں: تهکاوٹ، انفيکشن يا خون نکلنے کا ہد
 کمی، متلی اور قے، بالوں کا گرنا، قبض يا اسہال۔

 

8B8.  آنتوں کے کينسر کے مريض کی ديکه بهال کيسے کی جائے؟ 

صحت يابی کے عمل کے دوران ديکه بهال کرنے کی بہت سی چيزيں ہيں۔ بہتر طور پر سمجهنے سے مريضوں 
 يک مثبت رويہ کے ساته مرض کا مقابلہ کرنے ميں مدد ملے گی۔ کو ا

 باقاعدگی سے معائنہ

مريض کی حالت، عالج اور طبی صورتحال مختلف ہيں۔ ڈاکڻرز مريض سے بات چيت کريں گے، مريض کی 
صحت يابی کا قريبی جائزه، ليں گے، فالو اپ عالج کا جائزه ليں گے اور تشخيص کريں گے اور انفرادی 

 وريات کی بنياد پر مشاورت کے انتظامات کی تجويز ديں گے۔ ضر

باقاعدگی سے معائنہ ڻيومر کے دوباره ہونے يا نئے ڻيومر کا پتہ لگانے ميں مدد ديتا ہے، بروقت عالج اور اس 
کے ساته ساته پيچيدگيوں کے کم کرنے کو يقينی بناتا ہے۔ عالج کا ابتدائی حصول، مريضوں کے لئے عالج کے 

 ع کو بہتر بناتا ہے۔ موق
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 سڻوما

جن مريضوں کے نچلے مقعد ميں ڻيومر ہے انہيں ايک عارضی اور مستقل سڻوما ہو سکتا ہے۔ سڻوما نرسز 
سامان منتخب کرنے ميں معاونت کريں گی اور مريضوں کو سڻوما آالت کے مناسب /مريضوں کی سڻوما آالت

 استعمال اور سڻوما ديکه بهال کے لئے بااختيار بنائيں گی۔ 

 غذا

مريضوں کو ايسی غذا کهانے سے گريز کا مشوره ديا جاتا ہے جنہيں ہضم کرنا مشکل ہو جيسا کہ روغنی غذا 
 يدا کر سکتے ہيں جيسے شوربہ دار سالن يا مصالحہ دار کهانا۔ اور وه کهانے جو آنتوں ميں جلن پ
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