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0B(چهاتی کا کينسر) بريسٹ کينسر 

چهاتی کا کينسر ہانگ کانگ اور دنيا کے ديگر ممالک ميں خواتين ميں پائے جانيواال سب سے عام کينسر ہے۔ ہر سال، 
سے زائد نئے کيسز ہوتے ہيں۔ عام طور پر، چهاتی کے کينسر کا خطره  3,500ہانگ کانگ ميں چهاتی کے کينسر کے 

عمر کے ساته بڑهتا ہے۔ تاہم، حاليہ برسوں ميں، چهوڻی عمر کے گروپ ميں رپورٹ شده کيسز کی تعداد ميں نماياں طور 
 سال ہے۔ 54پر اضافہ ہوا ہے۔ ہانگ کانگ ميں چهاتی کے کينسر کے مريضوں کی فی الحال اوسط عمر 

طبی ترقی کی بدولت، چهاتی کے کينسر کے عالج کی شرح کو گزشتہ دہائی ميں بہتر بنايا گيا ہے، پهر بهی، فوری 
تشخيص اور عالج مريضوں کی صحت يابی کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے انتہائی اہم ہيں۔ مقامی اعداد وشمار کے 

% فی صد يا اس 80بی کی شرح موزوں عالج کے بعد مطابق، ابتدائی چهاتی کے کينسر کے حامل مريضوں کی صحت يا
 سے زياده ہو سکتی ہے۔

(اس صفحے کی معلومات کا جائزه لينے کے لئے ڈاکڻر مائی يی لوک، کنسلڻنٹ، کلينکل اونکولوجی، کوئين ميری ہسپتال کا 
 خصوصی شکريہ۔)
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1B1. چهاتی کا کينسر کيا ہے؟ 

غدودی ڻشوز سے بنے ہوتے ہيں۔ حمل /ڻشوز پر محيط گلينڈولربريسڻس ميمری گلينڈ ڻشوز، چربی اور اتصالی 
 کے دوران، ميمری گلينڈز دوده پيدا کرے گا اور بچوں کے لئے خارج کرے گا۔

تاہم، جب ميمری گلينڈ ميں خليات تقسيم ہوتے ہيں ايک غيرمنضبط طريقے سے افزائش کرتے ہيں، تو ايک باآلخر 
عمولی مرض يا مہلک ہو سکتا ہے۔ چهاتی کا کينسر چهاتی ميں ہونے واال وه ايک ڻيومر ميں بڑه سکتے ہيں جو م

 ايک مہلک ڻيومر ہے۔

 

2B2.  چهاتی کا کينسر ہونے کا زياده امکان کس کو ہو سکتا ہے؟ 

 :چهاتی کے کينسر کے اعٰلی خطرے والے عوامل ميں شامل ہيں

تقريباً تمام چهاتی کے کينسر اگرچہ کچه مرد بهی اس مرض کا شکار ہو سکتے ہيں، ليکن : صنف •
 خواتين ميں پائے جاتے ہيں۔

 عام طور پر، چهاتی کے کينسر کا خطره عمر کے ساته بڑهتا ہے۔: عمر •
ايک عورت کو چهاتی کا کينسر ہونے کا زياده امکان ہے اگر اس کی ماں، : خاندانی ہسڻری اور جينيات •

چهاتی کا کينسر % 10-5ے کے مطابق، تقريباً بہن يا قريبی رشتہ اس مرض ميں مبتال تهی۔ طبی مطالع
 جينياتی تبديليوں سے متعلق ہو سکتے ہيں۔

سال کی عمر کے بعد خواتين کو  55سال کی عمر سے پہلے، پہال حيض آنے يا سن ياس کی  12: حيض •
 حيض آنے سے زياده خطره ہو سکتا ہے

 جانوروں کی زياده چربی والی غذا طويل وقت کے لئے لينا: غذا •
 سگريٹ نوشی، شراب نوشی اور ورزش کی کمی خطرے ميں اضافہ کرے گی: رز زندگیط •
 سال کی عمر کے بعد ان کا پہال بچہ ہونا 35خواتين کا کوئی بچہ نہ ہونا يا : بچے کی پيدائش •
 سے زياده سالوں تک ہارمونی تبديلی کا عالج کرانا 5مانع حمل کی طويل مدت تک مقدار لينا يا : ادويات •
مخصوص امراض کی ہسڻری جيسے ہاجکن مرض، پهيپهڑوں کا کينسر، : ی کينسر کی ہسڻریخود ک •

 آنت کا کينسر، بچپن ميں کينسر کی ہسڻری
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3B3.  چهاتی کے کينسر کی روک تهام کيسے کی جائے؟ 

کی سب سے زياده چهاتی کے کينسر کو مريضوں کے خود کی طرف سے دهبہ ديکها جاتا ہے۔ ابتدا ميں عالج 
شرح ابتدائی چهاتی کے کينسر ميں بہت زياده ہے، خواتين کو ہر ماه اپنی چهاتی سے آگاه رہنا اور خود معائنہ 

 :کرنا چاہئے

 صحت مند طرز زندگی سے چهاتی کے کينسر کے خطرے کو کم کرنے ميں مدد ملے گی۔

 باقاعدگی سے ورزش  •
o نے سے گريز کريں زياده تازه سبزياں اور پهل کهائيں اور زياده چربی کها 
o کوئی شراب يا تمباکو نوشی نہيں 

ايشيائی آبادی ميں ماس بريسٹ معائنہ کا کردار متنازع رہتا ہے۔ اب تک، تمام خواتين کے لئے باقاعده معائنہ 
جيسے چهاتی کا کينسر کی (تجويز کرنے کا کوئی قائل ثبوت نہيں ہے۔ تاہم، اعٰلی خطرے کی حامل خواتين 

 کو مشوره کے لئے اپنے ڈاکڻروں سے صالح کرنی چاہئے۔ ) ہسڻریمضبوط خاندانی 

 

4B4. چهاتی کے کينسر کی کيا عالمات ہيں؟ 

چهاتی کے کينسر کا بالکل درست سبب غير واضح رہتا ہے۔ چهاتی کا کينسر بنيادی طور پر ميمری ڈکٹ خليات يا لوبولر 
جينياتی سبب، مانع حمل ادويات کا استعمال يا خواتين ہارمون تبديلی خليات ميں بنتا ہے۔ ممکنہ وجوہات ميں خاندانی اور 

عالج، چهاتی کی جگہ کے لئے تابکاری (ايکس رے)، اعٰلی غذائی چکنائی، تمباکو نوشی، شراب ، يا ورزش کی کمی شامل 
 ہيں۔
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5B5.  چهاتی کے کينسر کی کيا عالمات ہيں؟ 

 آپ کو چهاتی کا کينسر ہو سکتا ہے: اگر آپ کو مندرجہ ذيل عالمات ہيں، تو

 سينہ  •
o  کسی بهی سائز* کی گانڻه 

o  شکل يا سائز ميں تبديلی 

o  جلد پر گڑها بننا 

o  اجتماع خون يا جلد پر نارنگی چهلکا کے جيسی سطح کا ظہور 

 نپل  •
o  خون آلود اخراج مواد 

o (پستان ميں دهنسنا) اندر کيطرف کهينچاؤ 

 بغل  •
o متورم لمف نوڈز 

گلڻی دار پستان گردشی ہارمونی تبديليوں کے سبب عام جسمانی ردعمل ہيں، جو خواتين ميں حيض دورانيہ  * پهولے يا
سے قبل عام ہيں۔ اس کے بارے ميں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہيں ہے۔ اگر آپ کو گلڻيوں کے وجود کے بارے 

وره کريں کہ وه عام مرض يا مہلک ہيں۔ ان ميں کوئی شبہ ہے، تو يہ جانچنے کے لئے براه مہربانی اپنے ڈاکڻر سے مش
ميں سے کئی گلڻياں معمولی مرض بند تهيلياں (خليات ميں سيال سے بهری تهيلياں يا جيبيں) يا فائبروما (فائبر دار ڻشوز 

 سے بنے غير کينسر ڻيومر) ہيں جو انسانی جسم کے لئے غير مضر ہيں۔
 

6B6.   تشخيص کيسے کی جائے؟چهاتی کے کينسر کے لئے تحقيقات اور 

طبی تاريخ لينے اور جسمانی معائنہ کے بعد، ڈاکڻر مشتبہ کيسز کی مندرجہ ذيل جانچ کا بندوبست 
  کريں گے:

 a (چهاتی ڻيومرز کا پتہ لگانے اور جگہ کی تصديق کے لئےميموگرام : 
 

b معائنہ کے لئے ايک عمده سوئی کے ذريعے ) بائيوپسی: لمپ ميں خليات کی نوعيت کا تعين کرنے ميں مزيد خوردبينی
 لمپ کے ڻشوز کو باہر نکاال جاتا ہے۔

 
 اگر ضروری ہوا تو بعض دوسرے ڻيسٹ کا بهی اہتمام کيا جائے گا:

 
a (الڻراساؤنڈ اسکين مقام، سائز اور چهاتی کی گلڻياں کی نوعيت کا تعين کرنے ميں ميموگرام کو بڑهانے کے الڻراساؤنڈ :

 کيا جاتا ہےلئے استعمال 
 

b ہارمون درآور اور (HER2  ڻيسڻس: يہ تعين کرنے ميں مدد کر سکتے ہيں کہ آيا کہ ايک مريض کو ہارمونی عالج يا
 ہدفی عالج حاصل کرنا چاہئے

 
cخون کے ڻيسڻس: جسم کے عام حاالت اور جگر اور گردوں کے افعال کا اندازه لگانے کے لئے ( 
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dسينے کا ايکسرے ( 
 

e () کمپيوڻڈ ڻوموگرافیCT اسکين اور ہڈی اسکين؛ يا (PET  اسکين؛ خاص طور پر ديگر اعضاء ميں پهيلنے کے انتہائی
 خطرے سے دوچار مريضوں کے لئے۔ 

 
 

7B7.   چهاتی کے کينسر کا کيا عالج ہے؟ 
زياده کی مرض کی تشخيص کی تصديق ہو جانے کے بعد، مريضوں کے لئے مندرجہ ذيل عالج ميں سے ايک يا 

 : سفارش کی جائے گی

 سرجری

 :کی دو اہم اقسام ہيں سرجری

 تهراپیچهاتی تحفظ ) 1

تی ہے؛ مريض کو اس کے بعد مرض کے /سرجن صرف چهاتی ڻيومر اور اس کے اردگرد کے ڻشوز کو ہڻاتا
سے  دوباره لوڻنے کے خطرے کو کم کرنے کے لئے ريڈيوتهراپی کی ضرورت ہونی چاہئے۔ يہ نقطہ نظر نپل

 دور واقع چهوڻی گلڻيوں کے لئے سب سے مناسب ہے جسمانی بناوٹ پر کم ناپسنديده اثر ہے۔

 )پورے پستان کو ہڻانا(چهاتی کی جراحی /ميسڻيکڻومی) 2

جب چهاتی ڻيومرز بہت بڑے ہوں يا پستانوں کے مختلف حصوں ميں پائے جائيں، تو جراحی کے ذريعے پورے 
 پستان کو ہڻا دينا ہوگا۔ 

دوسرے طريقہ کار ميں، متاثره طرف کے بغل نوڈز لمف کے نمونے لينے ہوں گے يا مزيد خوردبينی معائنہ  ايک
کے لئے ہڻا ديا جائے گا۔ آج کل موزوں مريضوں کو سينڻينل لمف نوڈز بائيوپسی کی پيشکش کی جائے گی۔ اگر 

کو بغل کی لمف نوڈ چيرنے کے آپريشن سينڻينل لمف نوڈ ميں کسی ڻيومر خليات کا نہيں پتہ چلتا ہے، تو مريض 
 سے بچايا جا سکتا ہے۔ يہ اوپری عضو کے جراحی کے بعد کے لمفوڈيما کے امکان کو کم کرے گا۔

پستان براری سے گزرنے والے مِريضوں کے لئے، مريض پستان کے مصنوعی اعضاء لگوانے يا پستان تجديدی 
نوں کی شکل و صورت کو بحال کرنے کے لئے عام طور سرجری کا انتخاب کر سکتی ہے۔ تجديدی سرجری پستا

پر پيٹ سے چربی يا خاص طور پر تيار کرده سيالئن امپالنٹ کا استعمال کرتی ہے۔ چهاتی سرجری سے پہلے 
 اور بعد ميں تجربہ کار سرجن اور نرس ماہرين سے مزيد مشوره حاصل کرنے کی تجويز دی جاتی ہے۔
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 ريڈيوتهراپی

جيسے چهاتی کا تحفظ (مر يا جراحی کے زخم کے اردگرد ممکنہ باقی ڻيومر خليات کے لئے زياده ناگوار ڻيو
کی بهی مرض دوباره لوڻنے ) اعٰلی توانائی ايکسرے بيم استعمال کرتے ہوئے عالج(، ريڈيوتهراپی )عالج ميں

اپی کے کے خطره کو کم کرنے کے لئے ايک ايجووينٹ عالج کے طور پر ضرورت ہو سکتی ہے۔ ريڈيوتهر
ہفتوں کے ہائپوفريکشنيڻڈ عالج کو  4سے  3ہفتے لگتے ہيں۔ آج کل  6سے  5ايک پوری کورس ميں عام طور پر 

 بهی يکساں طور پر مؤثر ثابت کيا گيا ہے۔

 کيموتهراپی

ايجووينٹ کيموتهراپی فوری سے انتہائی مرض دوباره لوڻنے کے حامل مِريضوں کو سرجری کے بعد اکثر ديا 
ادويات کو باقی مانده کينسر کے خليات کو ختم کرنے کے لئے ) خليہ پاش(انسداد کينسر سائڻوڻوکسکجاتا ہے۔ 

استعمال کيا جائے گا، يوں مرض کے دوباره پهوڻنے کے خطرے کو کم کرنے مدد کرنا۔ کيموتهراپی کے ايک 
حامل مريضوں کے  ماه لگتے ہيں۔ اعٰلی درجے کے چهاتی کے کينسر کے 6-3مکمل کورس ميں عام طور پر 

 لئے، کيموتهراپی مسکن دوا ماحول ميں بهی استعمال کيا جا سکتا ہے۔

 

 ہارمونی عالج

ايسڻروجن چهاتی کے کينسر کے خليات کی افزائش کی ترغيب دے گا۔ لہذا چهاتی کے کينسر کے خليات کی 
ادويات تجويز کر سکتے افزائش کو روکنے کے لئے ڈاکڻرز خواتين کے ہارمونز کے اثر کو مسدود کرنے کی 

سال  10ہيں۔ تاہم، يہ نقطہ نظر صرف مثبت ہارمونی درآور کے ساته ڻيومرز ميں مؤثر ہے۔ عالج عام طور پر 
 سے زياده عرصہ کے لئے زبانی گولياں لينے پر مشتمل ہوتا ہے۔

 تهراپیہدفی 

HER2  مثبت چهاتی کے کينسر کے لئے، ہدفی عالج ادويات ايجووينٹ کيموتهراپی کی تاثير کو بہتر بنائيں گی۔
 سال ميں ختم ہوگا۔ 1کورس 
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8B8.  چهاتی کے کينسر کی کونسی پيچيدگياں ہيں؟ 

مہلک ثابت ہو چهاتی کا کينسر اگر جسم کے دوسرے حصوں يعنی پهيپهڑوں، جگر، اور دماغ، وغيره تک پهيل جائے تو يہ 
 سکتا ہے۔ عالج ضمنی اثرات يا پيچيدگيوں کا باعث بهی بن سکتے ہيں، بشمول:

 سرجری کے بعد زخم کا انفيکشن •

بغل لمف نوڈز ہڻائے جانے والے مريض کندهوں کے گرد بازو کی سوجن، خراش/جلن، تکليف اور اکڑن کا  •
 شکار ہو سکتے ہيں۔

پستان براری مريضوں کی اپنے بازووں کی حرکت ميں معمولی حد  سينے کی ديوار کے عضالت ہڻائے جانيوالے •
 عائد ہو سکتی ہے۔

ريڈيوتهراپی جلد کے سرخ ہونے اور خراش/جلن اور چهاتی کی تکليف اور سوجن، يا تهکاوٹ کا سبب بن سکتا  •
 ہے۔ ريڈيوتهراپی کے بعد يہ عالمات چند ہفتوں تک ره سکتی ہيں۔

دفاعی نظام کی کمزوری کی وجہ سے مريضوں کو بيکڻيريل انفيکشن کا زياده کيموتهراپی کے دوران، جسم کے  •
 خطره ہوتا ہے۔ عالج مختصر مدت کے بالوں کے جهڑنا، قے اور تهکاوٹ، وغيره کا بهی سبب بنے گا۔

 ہدف عالج کے عام طور پر ہلکے ضمنی اثرات ہيں، ليکن کمياب صورتحال ميں قلبی افعال کو متاثر کر سکتا ہے۔ •

رچہ عالج شديد نوعيت کے متغير پذير درجے کے ساته کچه ضمنی اثرات کا موجب ہو سکتا ہے، وہاں جديد عالج کو اگ
وابستہ تکليف اور ضمنی اثرات کو کم کرنے کے بہتر کيا گيا ہے۔ نرسنگ ديکه بهال، ادويات کے ساته ساته رشتہ داروں 

 الی تکليف دور کرنے ميں مدد کر سکتی ہے۔اور دوستوں کی جانب سے معاونت معالجوں کے سبب ہونيو

 

9B9.  چهاتی کے کينسر کے حامل مريضوں کی کيسے ديکه بهال کريں؟ 

مريضوں کو سرجری سے پہلے اور بعد ميں اور صحت يابی کے دوران مختلف پہلوؤں پر توجہ دينے کی 
ايک مثبت انداز ميں  ضرورت ہوتی ہے۔ چهاتی کے کينسر کے بارے ميں مزيد جاننے اور محتاط رہنے سے

 مرض کا سامنا کرنے ميں مدد ملے گی۔

مريضوں کو يہ ديکهنے کے لئے باقاعدگی سے معائنہ کرانے کی ضرورت ہوگی آيا : کلينک کے باقاعده دورے
کہ وه مرض کے دوباره لوڻنے کی عالمت کے کسی اشارے يا عالج کی پيچيدگيوں کو بڑهاتے ہيں يا نہيں۔ عام 

 ے ازسرنو لوڻنے کا خطره طويل مرض سے آزاد مدت کيساته کم ہو جائے گا۔ طور پر، مرض ک

متاثره بازو سے بهاری اشياء اڻهانے سے گريز کريں۔ اس سے بهی سرجری کے بعد بازو کی سوجن کا خطره کم 
 ہو جائے گا۔ 

حرکت کو  ڈاکڻرز اور فزيوتهراپسٹ کی ہدايات کے مطابق، مريضوں کو کندهے کے جوڑوں کی: ساده ورزش
برقرار رکهنے اور بازو کی سوجن کے خطرے کو کم کرنے کے لئے اوپری اعضاء کی تربيت کے لئے ساده 

 بازو ورزش کرنی چاہئے۔
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