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0Bسرويکل کينسر 

سے زائد نئے مريضوں کے ساته خواتين کے کينسر کے درميان  400سرويکل کينسر ہانگ کانگ ميں عام ہے۔ يہ ہر سال 
دسويں نمبر پر ہے۔ حاليہ برسوں ميں اعدادوشمار نے مريضوں کے درميان تشخيص ميں عمر ميں کمی ظاہر کی ہے۔ بے 

 سال کی عمر کے درميان تمام خواتين مرض کے خطرے سے دوچار ہيں۔ 70اور  20شک، 

فی صد تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کے  90ے کہ ابتدائی سرويکل کينسر کے عالج کی شرح اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہ
آغاز ميں، تاہم، مرض کی عام طور پر کوئی عالمات ظاہر نہيں ہوتی ہيں۔ اس طرح، سرويکل کينسر کے بارے ميں ايک 

اتے ہوئے اور مرض کے اضافہ شده تفہيم اور مناسب احتياطی اقدامات ميں شموليت مرض کی جلد تشخيص کو فعال بن
نمڻنے کی طرف سے سرويکل کينسر کے عالج کی شرح کو بہتر بنائے گی۔ خواتين جنہوں نے پہلے کبهی جنسی فعل نہ 

سال يا اس  25کيا ہو، سرويکل کينسر ويکسينيشن پر غور کرنا چاہئے۔ ان کيلئے جن کا جنسی فعل شروع ہوگيا ہے اور 
 ويکل کينسر معائنہ ضروری ہے۔سے زياده عمر کی ہيں، باقاعده سر

، سروس (Prof. Hextan Y S NGAN(اس صفحے کی معلومات کا جائزه لينے کے لئے پروفيسر ہيکسڻن وائی ايس نان (
 کے سربراه، شعبہ دايہ گيری اور نسوانی مرضيات، کوئين ميری ہسپتال کا خصوصی شکريہ۔)
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1B1.  سرويکل کينسر کيا ہے؟ 

) HPVسرويکس اندام نہانی کے سب سے اوپر ہے اور رحم کے نچلے حصے ميں واقع ہے۔ انسانی پيپيلوما وائرس (
اور جسم ميں اندر کی پرده دار جهليوں کو متاثر کرتا ہے) کی طرف سے انفيکشن، (وائرس کا ايک خاندان جو جلد 

سرويکس کے خليات کی غير معمولی تبديليوں کا باعث بن سکتا ہے، ايک حالت جسے سرويکل انڻريپی تهيليل نيوپليزيا 
)CIN کہا جاتا ہے۔ (CIN ل ہو سکتا ہے۔ايک کينسر نہيں ہے ليکن ايک امکان ہے کہ يہ کينسر ميں تبدي 

 
 

2B2.  سرويکل کينسر کا زياده خطره کس کو ہے؟ 

 ان حاالت کے ساته خواتين سرويکل کينسر کے ہونے کے لئے زياده حساس ہيں:

 کا خطره بڑهتا ہے CINکی طرف سے،  18اور  16اقسام  HPVانفيکشن، خاص طور پر  HPVمستقل  •
 پہلے جنسی تعلق رہا ہے، خاص طور پر اگر ايک ابتدائی عمر ميں شروع کيا۔ •
 جنسی طور پر منتقل ہونيوالے امراض •
 ايک خاتون يا اس کے ساتهی کا زياده ساتهيوں کے ساته جنسی تعلق سے، سرويکل کينسر کا زياده خطره ہے •
 کمزور قوت مدافعت، دائمی گردوں کا مرض، ايڈز يا ديگر مدافعتی نظام کے امراض •
 تمباکو نوشی •

 
 

3B3.  کی روک تهام کيسے کريں؟ سرويکل کينسر 

 :مندرجہ ذيل طريقے سرويکل کينسر کی روک تهام مدد کر سکتے ہيں

 تمباکو نوشی چهوڑ ديں •
انفيکشن يا  HPVذاتی حفظان صحت سے آگاه رہيں۔ محفوظ جنسی عمل اپنائيں کنڈوم کا مسلسل استعمال  •

 ديگر جنسی طور پر منتقل ہونيوالے امراض کے امکانات کو کم کرنے ميں مدد کر سکتا ہے
تک سرويکل کينسر % 90) کے نام سے بهی جانا جاتا ہے" پيپ ڻيسٹ("باقاعده سرويکل کينسر معائنہ  •

عمول کے نتائج کے امکانات کو کم کر سکتا ہے۔ معائنہ شروع کے ہر سال ميں ايک بار اور مسلسل دو م
 کے بعد، بعد ازاں ہر تين سال ميں ايک بار کيا جانا چاہئے

 سرويکل کينسر ويکسينيشن •
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4B4.  سرويکل کينسر کے اسباب کيا ہيں؟ 

بنيادی طور پر  HPVکی وجہ سے ہوتا ہے۔ تناسلی  18اور  HPV 16ذيلی اقسام، يعنی،  HPV% دو 70سرويکل کينسر کا 
کا سبب بن سکتا ہے۔ ايک طويل مدت کے  CINانفيکشن  HPVجنسی رابطہ کے ذريعے منتقل ہوتا ہے۔ سرويکس کا مستقل 

 بعد، يہ سرويکل کينسر ميں ميں بڑه سکتا ہے۔

 

CIN 

CIN  کينسر نہيں ہے يہ کينسر کی موجودگی سے پہلے کی ايک حالت ہے۔CIN کی تين مختلف اقسام ہيں۔ 

• CIN 1 –  ياںپر مشتمل غير معمولی تبديل 1/3سرويکس کا احاطہ کرنيوالی جلد کی موڻائی کے صرف 
• CIN 2 –  شامل ہے 2/3سرويکس کی موڻائی کا 
• CIN 3 - سرويکس کی مکمل موڻائی شامل ہے 

% 40سال ميں اس کے کينسر ميں بدلنے کا امکان تقريبا  10کا مناسب طريقے سے عالج نہيں کيا جاتا ہے تو  CIN 3اگر 
 ہے۔

 
 
 

5B5.  سرويکل کينسر کی کيا عالمات ہيں؟ 

 

کينسر اپنے ابتدائی مرحلے ميں کسی عالمات کو بالکل بهی ظاہر نہيں کر سکتا ہے۔ سرويکل 
اگر آپ درج ذيل کو نوٹ کرتے ہيں، تو آپ کو اپنے ڈاکڻر سے مشوره کرنا چاہئے اور جتنی 

 جلدی ممکن ہو معائنے کرانے چاہئيں:

 خالف معمول اندام نہانی سے خون بہنا •

 کے بعد خون بہنا مدت حيض کے درميان يا جنسی مالپ •

 سن ياس کے بعد اندام نہانی سے خون بہنا •

 خون کی مالوٹ کا اندام نہانی ڈسچارج •

 ديگر عالمات ميں شامل ہيں:

 گندی بو اندام نہانی ڈسچارج •

 کمر درد، پاؤں کی سوجن يا پاخانہ کرنے ميں دشواری سرويکل کينسر کے آخری مراحل ميں ہو سکتی ہے •
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6B6.  سرويکل کينسر کی تحقيقات اور تشخيص کيسے کريں؟ 

 ہسڻری لينے کے بعد اگر سرويکل کينسر کا شبہ ہوتا ہے، تو ڈاکڻر مندرجہ ذيل معائنہ کا بندوبست کريں گے:

ايک غير تکليف ده طريقہ کار جس ميں صرف چند منٹ لگتے ہيں۔ اگر  سميئر ڻيسٹ":سرويکل کينسر معائنہ يا "پيپ 
 غير طبی تبديلياں يا کينسر کے خليات پائے جاتے ہيں تو فالو اپ طريقہ کار ضروری ہو جائے گا۔

 : سرويکس ميں کسی بهی ڻيومر کا معائنہ اور تشخيصکولپواسکوپ

ڻيومر پايا جاتا ہے، تو ايک ڻشو نمونہ ليا جائے گا اور تشخيص امراض : اگر معائنہ کے دوران سرويکل بائيوپسی
 ڻيسٹ کے لئے بهيجا جائے گا۔

: کينسر سے متاثره حصے اور عالج کی حکمت عمليوں کی رہنمائی کا خون کے ڻيسٹ، ايکسرے اور مختلف اسکينز
 تعين کرنے کے لئے

 مرحلہ ہيں: 4سرويکل کينسر کے 

ات ڻشو (جو جلد کے نيچے ہوتے ہيں) کے نيچے ُگهس گئے ہيں ليکن سرويکس يوڻيری تک کينسر کے خلي – Iمرحلہ 
 محدود رہتے ہيں۔

 کينسر کے خليات سرويکس کے اردگرد يا اندام نہانی کے سب سے اوپر کے ڻشوز ميں پهيل گئے ہيں۔ – IIمرحلہ 

ميں پهيل گئے  1/3کے نچلے حصہ کے  کينسر کے خليات پيلوک کيوڻی کے اطراف ميں يا اندام نہانی - IIIمرحلہ 
 ہيں۔

 کينسر کے خليات ديگر اہم اعضاء ميں پهيل گئے ہيں، جيسے مثانہ، بڑی آنت يا پهيپهڑے۔ – IVمرحلہ 

 

7B7.   سرويکل کينسر کا کيا عالج ہے؟ 
 ڈاکڻر سرويکل کينسر کے لئے مندرجہ ذيل طريقہ عالج تجويز کر سکتا/سکتی ہے:

 جراحی عالج) 1(

سرويکس ميں ڻيومر کے عالوه، رحم، اندام نہانی کا حصہ، رحم کے اردگرد کے ڻشوز اور قريبی لمفی ڻشوز کو 
 کو زير غور اليا جائے گا۔ بهی ہڻا ديا جاتا ہے۔  بيضہ دانی کو ہڻانے کا فيصلہ کرنے کے لئے مريض کی عمر

 ريڈيوتهراپی) 2(

ريڈيوتهراپی کی، بيرونی ريڈيوتهراپی اور اندرونی ريڈيوتهراپی دو اقسام ہيں۔ بہترين نتائج کے لئے انہيں عموماً 
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 ايک ساته استعمال کيا جاتا ہے۔

کيوڻی پر اعٰلی ڻيومر کی جگہوں پر اور ڻيومر کے خاتمے کے لئے پوری پيلوک  -بيرونی ريڈيوتهراپی  •
 سطحی تابکاری بيم فراہم کرنے کے لئے الئينيئر ايکسيليڻر استعمال کرنا۔

اس طريقہ کار کو آپريڻنگ کمرے ميں انجام ديا جاتا ہے جب مريض عام بے  -اندرونی ريڈيوتهراپی  •
س سے ہوشی ميں ہو۔ ڈاکڻر مريض کی اندام نہانی اور سرويکس ميں ايک چهوڻا سا آلہ داخل کريں گی ج

سے چند  10عالج کے لئے تابکاری خارج کی جاتی ہے۔ مريض کو عام طور پر ہر وقت کے لئے 
 مرتبہ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 4سے  3درجن منڻس کے ساته عالج کے 

 :ريڈيوتهراپی کے ممکنہ ضمنی اثرات

 اسہال اور تهکاوٹ •
 مثانہ يا مقعد سے خون بہنا •
 اندام نہانی کا تنگ ہونا •

 تهراپیکيمو) 3(

کيموتهراپی ڻيومر کو چهوڻا کرنے ميں مدد کرتی ہے اور کيموتهراپی سے اثر کو بڑهانے کے لئے تکميلی ہے۔ 
 درون وريدی کيموتهراپی، جو ايک رگ کے ذريعے ادويات کا دخول ہے، عام طور پر استعمال کيا جاتا ہے۔

شمار الدم ميں کمی کا سبب بنتا /ے بلڈ کاؤنٹجب کيموتهراپی ريڈيوتهراپی کے ساته کيا جاتا ہے، تو يہ مريض ک
ہے، جس کا نتيجہ تهکاوٹ اور انفيکشن کے خطره کا ہوتا ہے۔  مريض کو اينڻی بائيوڻکس انتظام کی ضرورت ہو 

 سکتی ہے اور خون کی کمی کے حامل لوگوں کو انتقال خون کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

سرويکل کينسر کے لئے ايک ہی اثر ہوتا ہے۔ ليکن بہتر صحت  IIاور  Iجراحی عالج اور ريڈيوتهراپی کا مرحلہ 
حاالت ميں نوجوان مريضوں کے لئے، توليدی ہارمونز کے لئے بيضہ دانی کو بچانے کے لئے جراحی عالج کو 
ترجيح دی جاتی ہے۔ يہ ريڈيوتهراپی کے سبب ہونيوالے اندام نہانی کے تنگ اور سخت ہونے سے متعلقہ جنسی 

 رات کو کم کر سکتا ہے۔ جراحی عالج کا طويل مدتی اثر ريڈيوتهراپی سے کم ہے۔افعال پر اث

 بعد کے مرحلہ ميں سرويکل کينسر کے لئے، ريڈيوتهراپی اور ايجووينٹ کيموتهراپی مرکزی عالج ہيں۔
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8B8.   عالج کی ممکنہ پيچيدگياں کونسی ہيں؟ 

 جراحی عالج کے دوران ہو سکتی ہيں:پيچيدگياں جو سرويکل کينسر کے 

سرجری کے دوران خون کی بڑی وريدوں کو نقصان پہنچانا جو کثير خون بہنے کا سبب بنتی ہے۔ حالت زندگی  •
 کے لئے خطرناک ہو سکتی ہے۔

مثانے، مقعد، يوريڻر (گردوں سے مثانہ کو جانيوالی نالی) اور اعصاب کو نقصانات۔ اگر ضروری ہو تو مريضوں  •
 يک اور آپريشن کی ضرورت ہو سکتی ہے۔کو ا

 سرجری کے بعد ممکنہ منفی اثرات:

 پيشاب کرنے ميں مشکل •

 جسم کے نچلے اعضا کا ورم (مائعات کی رکاوٹ متاثره حصے کی سوجن کا باعث)، رانوں کی ہلکی بے حسی •

ر بعد ميں انفيکشن کا پيلوک کيوڻی ميں لمف کا انبار، لمفوسيلی (لمفی سيال سے بهرا ايک بڑا، سسڻک ماس) او •
 باعث بننا

 اندام نہانی سے خون بہنا يا ہيماڻوسيل (خون کا جمع ہونا)، زخم کا انفيکشن  •

 حاملہ ہونے سے قاصر  •

 

9B9.  سرويکل کينسر کے مريض کی ديکه بهال کيسے کريں؟ 

مريض عالج کے بعد جسمانی طور پر کمزور ہو جائيں گے۔ صحت يابی ميں اضافہ اور قوت مدافعت کو مستحکم 
 :کرنے کے طريقوں ميں شامل ہيں

 جلد از جلد جسمانی طور پر فعال بننا •
 جيسے چلنا پهرنا، خوش خرامی، تائی چی، قيگونگ، وغيره۔: مناسب آرام اور ورزش •
 تمباکو اور شراب نوشی چهوڑ ديں  •
 :غذا کے لئے، ايک ہونی چاہئے •

o غذا سے گريز کريں، جو مصالحہ دار، محفوظ شده يا زياده چربی والی ہے 
o  پروڻين اور وڻامنز سے بهرپور غذا۔ آنتوں سے اخراج فضلہ کو آسان بنانے کے لئے تازه

 هلوں اور سبزيوں کی مقدار لينا       پ
ہفتوں  6مريضوں کو سرجری کے بعد زخم کے مندمل ہونے کو وقت دينے کے لئے پہلے : جنسی عمل •

کے دوران جنسی فعل سے گريز کرنا چاہئے۔ جسم کے مکمل طور پر ڻهيک ہو جانے کے بعد جنسی 
 فعل کو دوباره شروع کيا جا سکتا ہے
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