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0Bسرويکل کينسر 

توں وده نويں مريضاں دے نال زنانياں دے کينسر دے وچکار  400سرويکل کينسر ہانگ کانگ اچ عام اے۔ ايہہ ہر سال 
دسويں نمبر تے اے۔ ايناں ورهياں اچ اعدادوشمار نے مريضاں دے وچکار تشخيص دی عمر اچ گهاڻا ظاہر کيتا اے۔ بے 

 سال دی عمر دے وچکار سارے زنانياں بيماری دے خطرے نال دوچار ہوندی نيں۔ 70تے  20شک، 

فی صد تائيں پہنچ سکدی اے۔  90ظاہر ہوندا اے کہ شروع دے سرويکل کينسر دے عالج دی شرح  اعداد تے شمار توں
اوہدے آغاز اچ، تاہم، بيماری دی عام طور تے کوئی عالمتاں ظاہر نئيں ہوندی نيں۔ ايس طرح، سرويکل کينسر دے بارے اچ 

چهيتی تشخيص نوں فعال بناندے ہوئياں تے بيماری اک وادها شده تفہيم تے مناسب احتياطی اقدامات اچ شموليت بيماری دی 
دے نمڻن دے ولوں سرويکل کينسر دے عالج دی شرح نوں چنگا بناوے گی۔ زنانياں جنہاں نے پہالں کوئی جنسی فعل نہ 

سال  25کيتا ہووے، سرويکل کينسر ويکسينيشن تے غور کرنا چائيدا۔ ايناں دے لئی جن دا جنسی فعل شروع ہو گيا اے تے 
 ا اس توں وده عمر دی نيں، باقاعده سرويکل کينسر معائنہ ضروری اے۔ي

، سروس (Prof. Hextan Y S NGAN(اس صفحے دی جانکاری دا جائزه لين دے لئی پروفيسر ہيکسڻن وائی ايس نان (
 دے سربراه، شعبہ دايہ گيری تے نسوانی بيمارييات، کوئين ميری ہسپتال دا خصوصی شکريہ۔)
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1. 1Bسرويکل کينسر کی اے؟ 

) HPVسرويکس اندام نہانی دے سبه توں اتال حصہ اے تے رحم دے تهلويں حصے اچ واقع اے۔ انسانی پيپيلوما وائرس (
(وائرس دا اک خاندان جيہڑا جلد تے جسم اچ اندر دی پرده دار جهلياں نوں متاثر کردا اے) دے ولوں انفيکشن، سرويکس 

) سديا CINليوں دا کارن بن سکدا اے، اک حالت جنوں سرويکل انڻريپی تهيليل نيوپليزيا (دے خليے دی غير معمولی تبدي
 اک کينسر نئيں اے ليکن اک امکان اے کہ ايہہ کينسر اچ تبديل ہو سکدا اے۔ CINجاندا اے۔ 

 
 

2. 2Bسرويکل کينسر دا زياده خطره کس نوں اے؟ 

 زياده حساس نيں:ان حاالت دے نال زنانياں سرويکل کينسر دے ہون دے لئی 

 دا خطره ودهدا اے CINدے ولوں،  18تے  16قسماں  HPVانفيکشن، خاص طور تے  HPVمستقل  •
 پہالں جنسی تعلق رئيا اے، خاص طور تے جے اک شروع دے عمر اچ شروع کيا۔ •
 جنسی طور تے منتقل ہون آلے بيمارياں •
جنسی تعلق، سرويکل کينسر دے وده ے خطره اک زنانی يا اوہدے نالی دے سجن دا اگے کئی جنسی سجناں نال  •

 کا کارن اے۔
 کمزور قوت مدافعت، دائمی گردوں دا بيماری، ايڈز يا دوجے مدافعتی نظام دی بيمارياں •
 تمباکو نوشی •

 
 

3. 3Bسرويکل کينسر دی روک تهام کيويں کريے؟ 

 :ہيڻهاں دتياں طريقے سرويکل کينسر دی روک تهام مدد کر سکدے نيں

 چهڈ ديوتمباکو نوشی  •
انفيکشن يا دوجے  HPVذاتی حفظان صحت توں آگاه رہو۔ محفوظ جنسی عمل اپناؤ کنڈوم دا مسلسل استعمال  •

 جنسی طور تے منتقل ہون آلے بيمارياں دے خدشے نوں گهٹ کرن اچ مدد کر سکدا اے
يکل کينسر تائيں سرو% 90) دے ناں توں وی جانا جاندا اے" پيپ ڻيسٹ("باقاعده سرويکل کينسر معائنہ  •

دے خدشے نوں گهٹ کر سکدا اے۔ معائنہ شروع دے ہر سال اچ اک بار تے مسلسل دو معمول دے نتيجياں 
 دے بعد، ايس توں بعد ہر تن سال اچ اک واری کيتا جانا چائيدا

 سرويکل کينسر ويکسينيشن •
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4. 4Bسرويکل کينسر دے کارن کی نيں؟ 

بنيادی طور  HPVدے کارن توں ہوندا اے۔ تناسلی  18تے  HPV 16ذيلی قسماں، يعنی،  HPV% دو 70سرويکل کينسر دا 
دا کارن بن سکدا اے۔ اک لمے ويلے  CINانفيکشن  HPVتے جنسی رابطے دے ذريعے منتقل ہوندا اے۔ سرويکس دا مستقل 

 دے بعد، ايہہ سرويکل کينسر اچ وی وده سکدا اے۔

CIN 

CIN ں دی اک حالت اے۔ کينسر نئيں اے ايہہ کينسر دی موجودگی توں پہالCIN دی تن وکهری قسماں نيں۔ 

• CIN 1 –  تے مشتمل غير معمولی تبديلياں 1/3سرويکس دا احاطہ کرن دے لئی چهيتی ای موڻائی دے صرف 
• CIN 2 –  شامل اے 2/3سرويکس دی موڻائی دا 
• CIN 3 - سرويکس دی مکمل موڻائی شامل اے 

 % اے۔40سال اچ اوہدے کينسر اچ بدلن د امکان تقريباً  10جاندا اے تے  دا مناسب طريقے توں عالج نئيں کيتا CIN 3جے 

 

5. 5Bسرويکل کينسر دی کی عالمتاں نيں؟ 

 

سرويکل کينسر ہو سکدا اے اپنے شروع دے مرحلے اچ کسی عالمتاں نوں بالکل وی ظاہر نہ 
کرنا چائيدا کرے۔ جے تسی ہيڻهاں دتياں نوں نوٹ کردے او، تے تہانوں اپنے ڈاکڻر نال مشوره 

 تے جنی چهيتی ممکن ہو معائنے کرانے چائيدے:

 خالف معمول اندام نہانی توں لہو آنا •

 مدت حيض دے وچکار يا جنسی مالپ دے بعد لہو آنا •

 سن ياس دے بعد اندام نہانی توں لہو آنا •

 خون دی مالوٹ نال اندام نہانی ڈسچارج •

 دوجے عالمتاں اچ شامل نيں:

 ڈسچارجگندی بو اندام نہانی  •

 کمر اچ پيڑ، پيراں دی سوجن يا پاخانہ کرن اچ اوکڑاں سرويکل کينسر دے اخيری مرحلياں اچ ہو سکدی اے •
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6. 6Bسرويکل کينسر دی تحقيقات تے تشخيص کيويں کريے؟ 

 ہسڻری لين دے بعد جے سرويکل کينسر دا شبہ ہوندا اے، تو ڈاکڻر ہيڻهاں دتياں معائنہ دا بندوبست کرن گے:

سرويکل کينسر معائنہ يا "پيپ سميئر ڻيسٹ": اک غير تکليف ده طريقہ کار جيس اچ صرف چند منٹ لگدے نيں۔ جے 
 غير طبی تبديلياں يا کينسر دے خليے پائے جاندے نيں تے فالو اپ طريقہ کار ضروری ہو جاوے گا۔

 : سرويکس اچ کسے وی ڻيومر دا معائنہ تے تشخيص:کولپواسکوپ

: جے معائنے دے دوران ڻيومر پايا جاندا اے، تے اک ڻشو نمونہ لتا جاوے گا تے تشخيص بيمارياں بائيوپسیسرويکل 
 ڻيسٹ دے لئی بهيجا جاوے گا۔

: کينسر توں متاثره حصے تے عالج دی حکمت عمليوں دی رہنمائی دا خون دے ڻيسٹ، ايکسرے تے وکهرے اسکينز
 تعين کرن دے لئی 

 لہ نيں:مرح 4سرويکل کينسر دے 

کينسر دے خليے ڻشو (جيہڑے جلد دے تهلے ہوندے نيں) دے تهلے ُگهس گئے نيں ليکن سرويکس يوڻيری  – Iمرحلہ 
 تائيں محدود رہندے نيں۔

 کينسر دے خليے سرويکس دے آلے دوالے يا اندام نہانی دے سبه توں اتلے ڻشوز اچ پهيل گئے نيں۔ – IIمرحلہ 

 اچ پهيل گئے نيں۔ 1/3وک کيوڻی دے اطراف اچ يا اندام نہانی دے تهلويں حصے دے کينسر دے خليے پيل - III مرحلہ

 کينسر دے خليے دوجے اہم اعضاء اچ پهيل گئے نيں، جيويں مثانہ، وڈی انت يا پهيپهڑے۔ – IVمرحلہ 

 

 

 

7. 7Bسرويکل کينسر دا کی عالج اے؟ 
 سکدا/سکدی اے:ڈاکڻر سرويکل کينسر دے لئے ہيڻهاں دتياں طريقہ عالج تجويز کر 

 جراحی عالج) 1(

سرويکس اچ ڻيومر دے عالوه، رحم، اندام نہانی دا حصہ، رحم دے آلے دوالے دے ڻشوز تے نيڑے دے لمفی 
ڻشوز نوں وی ہڻا دتا جاندا اے۔  بيضہ دانی نوں ہڻاون دا فيصلہ کرن دے لئی مريض دی عمر نوں زير غور اليا 

 جاوے گا۔
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 ريڈيوتهراپی) 2(

ريڈيوتهراپی فی، بيرونی ريڈيوتهراپی تے اندرونی ريڈيوتهراپی دو قسماں نيں۔ بہترين نتيجياں دے لئی اونہا نوں 
 عموماً اک ساته ورتيا جاندا اے۔

ڻيومر دی تهاں تے ڻيومر دے مکان دے لئی پوری پيلوک کيوڻی تے اعٰلی سطحی  -بيرونی ريڈيوتهراپی  •
 ئينيئر ايکسيليڻر ورتنا۔تابکاری بيم فراہم کرن دے لئی ال

اس طريقہ کار نوں آپريڻنگ کمرے اچ انجام دتا جاندا اے جدوں مريض عام بے  -اندرونی ريڈيوتهراپی  •
ہوشی اچ ہوندا اے۔ ڈاکڻر مريضہ دی اندام نہانی تے سرويکس اچ اک نا جيا آلہ داخل کرے گی جيہدے 

توں  10وں عام طور تے ہر ويلے دے لئی نال عالج دے لئی تابکاری خارج کيتی جاندی اے۔ مريضہ ن
 واری کران دی لوڑ ہوندی اے۔ 4توں  3چند درجن منڻس دے نال عالج 

 ريڈيوتهراپی دے ممکنہ ضمنی اثر

 دست تے تهکاوٹ •
 مثانہ يا مقعد توں لہو آنا •
 اندام نہانی دا تنگ ہونا •

 کيموتهراپی) 3(

کيموتهراپی دے اثر نوں ودهان دے لئی مکمل ہونی اے۔ کيموتهراپی ڻيومر نوں نکا کرن اچ مدد کردی اے تے 
 درون وريدی کيموتهراپی، جيہڑا اک رگ دے ذريعے دوائياں دا دخول اے، عام طور تے ورتيا جاندا اے۔

شمار الدم اچ گهاڻا دا کارن /جدوں کيموتهراپی ريڈيوتهراپی دے نال کيتا جاندا اے، تے ايہہ مريض دے بلڈ کاؤنٹ
دا نتيجہ تهکاوٹ تے انفيکشن دے خطره دا ہوندا اے۔  مريض نوں اينڻی بائيوڻکس انتظام دی لوڑ ہو بنندا اے، جيہ

 سکدی اے تے لہو دی کمی آلے لوکاں نوں انتقال خون دی لوڑ ہو سکدی اے۔

سرويکل کينسر دے لئی اکو جيا اثر رکهدا اے۔ پر چنگی صحت  IIتے  Iجراحی عالج تے ريڈيوتهراپی دا مرحلہ 
حاالت آلی نوجوان مريضاں دے لئی، توليدی ہارمونز دے لئی بيضہ دانی نوں بچان دے لئی جراحی عالج دے 

نوں ترجيح دتی جاندی اے۔ ايہہ ريڈيوتهراپی دے کارن ہون آلے اندام نہانی دے تنگ تے سخت ہون توں متعلقہ 
ثر ريڈيوتهراپی دے اثر توں گهٹ جنسی افعال تے اثرات نوں گهٹ کر سکدا اے۔ جراحی عالج دا لمے ويلے دا ا

 اے۔

 بعد دے مرحلے اچ سرويکل کينسر دے لئی، ريڈيوتهراپی تے ايجووينٹ کيموتهراپی مرکزی عالج نيں۔
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8. 8Bنيں؟ اںعالج دی ممکنہ اوکڑاں کيہڑي 

 اوکڑاں جيہڑا سرويکل کينسر دے جراحی عالج دے دوران ہو سکدی نيں:

نقصان پہنچانا جيہڑا کثير خون بہن د کارن بندی اے۔ حالت حياتی  سرجری دے دوران خون دی وڈی وريدوں نوں •
 دے لئی خطرناک ہو سکدی اے۔

مثانے، مقعد، يوريڻر (گردياں توں مثانہ نوں جان آلی نالی) تے اعصاب نوں نقصانات۔ جے ضروری ہووے تے  •
 مريضاں نوں اک ہور آپريشن دی لوڑ ہو سکدی اے۔

 سرجری دے بعد ممکنہ منفی اثرات

 پيشاب کرن اچ اوکڑ •

 جسم دے تهلويں اعضا دا ورم (مائعات دی رکاوٹ متاثره حصے دی سوجن دا باعث)، راناں دی ہلکی بے حسی •

پيلوک کيوڻی اچ لمف دا انبار، لمفوسيلی (لمفی سيال نال بهريا اک وڈا، سسڻک ماس) تے بعد اچ انفيکشن دا کارن  •
 بننا

 اندام نہانی توں لہو آنا يا ہيماڻوسيل (خون دا جمع ہونا)، زخم دا انفيکشن  •

 حاملہ ہون توں قاصر  •

 

9. 9Bسرويکل کينسر دے مريض دی ديکه بهال کيويں کريے؟ 

مريض عالج دے بعد جسمانی طور تے کمزور ہو جان گے۔ صحت يابی اچ وادها تے قوت مدافعت نوں مستحکم 
 :کرن دے طريقوں اچ شامل نيں

 جتنا چهيتی ممکن ہووے جسمانی طور تے فعال بننا •
 جيويں چلنا پهرنا، خوش خرامی، تائی چی، قيگونگ، وغيره۔: مناسب آرام تے ورزش •
 تمباکو تے شراب نوشی چهڈ ديو  •
 :غذا دے لئی، اک ہونی چائيدی •

o اوس غذا توں بچو، جيہڑی مصالحہ دار، محفوظ شده يا زياده چکنائی آلی اے 
o  پروڻين تے وڻامنز توں بهرپور غذا۔ انتاں توں اخراج فضلہ نوں آسان بنان دے لئی تازه پهلوں

 تے سبزيوں دی مقدار لينا       
ہفتياں  6مريضاں نوں سرجری دے بعد زخم دے مندمل ہون نوں ويلے دين دے لئی پہالں : جنسی عمل •

ور تے ڻهيک ہو جان دے بعد جنسی فعل دے دوران جنسی فعل توں گريز کرنا چائيدا۔ جسم دے مکمل ط
 نوں دوباره شروع کيتا جا سکدا اے
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