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0Bپهيپهڑوں کا کينسر 

سے زائد نئے  4،000پهيپهڑوں کا کينسر ہانگ کانگ ميں ايک معروف کينسر قاتل ہے۔ ہر سال پهيپهڑوں کا کينسر کے 
 اموات ہوتی ہيں۔  3،600کيس ہيں اور اس مرض کی وجہ سے تقريباً 

مرد مريض تمباکو % 90سگريٹ نوشی پهيپهڑوں کے کينسر کے فروغ کا اہم عامل ہے۔ پهيپهڑوں کے کينسر کے تقريباً 
کے فروغ کے خطرے نوش ہيں۔ سگريٹ کے دهوئيں سے کسی دوسرے کو طويل مدت زير کرنا بهی پهيپهڑوں کے کينسر 

کو دوگنا کرتا ہے۔ لہذا، تمباکو نوش کو خود، اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کی خاطر فوری طور پر تمباکو نوشی 
تی ہے تو اس سے اِسے چهوڑنے کے بارے /چهوڑ دينی چاہئے۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار يا دوست جو تمباکو نوشی کرتا

 ميں بات کريں۔

سر کی ابتدائی مراحل ميں کهوج عالج کے امکانات کو بڑها سکتی ہے۔ تاہم، اکثر مريضوں ميں اس وقت پهيپهڑوں کے کين
تک تشخيص نہيں ہوتی ہے جب تک پهيپهڑوں کا کينسر پِس مرحلہ يا شديد مرحلے تک نہيں پہنچ جاتا ہے يوں اس کے 

تمباکو نوش اور جنہيں (ی خطرے کے حامل لوگ عالج کو مزيد مشکل بنا ديتا ہے۔ لہذا، پهيپهڑوں کے کينسر کے انتہائ
کو ابتدائی دريافت کے ذريعے عالج کے امکانات کو بڑهانے کے ) کسی دوسرے کے دهوئيں سے خطرے ميں ڈاال جاتا ہے

 لئے ہميشہ سانس کے امراض کے سلسلے ميں محتاط رہنا چاہئے۔ 

 26/9)ہسپتال، نيو عالقے مغربی کلسڻر کا خصوصی شکريہ، کنسلڻنٹ، شعبِہ کلينکل اونکولوجی، ڻيون من SH LOڈاکڻر (
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1B1.  پهيپهڑوں کا کينسر کيا ہے؟ 

سانس کی چهوڻی /سانس کی بڑی ناليوں اور برونکائی/کا کينسر نظام تنفس کے نچلے حصے بشمول برونکسپهيپهڑوں 
 نالی کی وال کے خليات ميں بننے واال ايک مہلک ڻيومر ہے۔

 

2B2.  پهيپهڑوں کا کينسر الحق ہونے کے خطرے کے کيا عوامل ہيں؟ 

پهيپهڑوں کے کينسر کے کيس سگريٹ نوشی سے وابستہ ہيں۔ اگر آپ مندرجہ ذيل گروپوں ميں سے کسی ايک يا  90%
 :زياده سے تعلق رکهتے ہيں تو براه مہربانی پهيپهڑوں کے کينسر کی عالمات پر خصوصی توجہ ديں

 تمباکو نوش •

 يا اس سے زياده 50عمر  •

يہ پهيپهڑوں کا کينسر (ايک کم عمری ميں شروع کی جانيوالی تمباکو نوشی کی ايک طويل مدت کی ہسڻری ہونا  •
 )ہونے کے خطرے کو بڑهائے گا

 

3B3.   پهيپهڑوں کے کينسر کی روک تهام کيسے کريں؟ 

اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہيں، تو فوراً تمباکو نوشی چهوڑ ديں۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار يا دوست جو تمباکو  •
 اس سے چهوڑنے کے متعلق بات کريں۔تی ہے تو اس سے /نوشی کرتا

بهاپ دينے، ابالنے، اور : بهاپ کا بہت زياده سامنا کرنے سے گريز کريں/کهانا پکانے کے تيل سے خارج گيس •
دم پخت کرنے جيسے طريقوں کا انتخاب کريں۔ گهر پر کهانا پکاتے ہوئے فرائی کرنے سے گريز کريں۔ کهانا 

 رنے کے لئے ہميشہ اخراج گيس ہوادان کا استعمال کريں۔پکانے کے تيل سے خارج گيس کو کم ک

 انگيڻهی پر پکائے کهانوں سے گريز کريں۔/ڈبوں ميں بند يا باری کيو: خوراک •

 خوشبودار چيزيں جالنے کو کم کريں۔: رہن سہن •
 

4B4.   پهيپهڑوں کا کينسر کے اسباب کيا ہيں؟ 

کے فروغ کے لئے ايک معروف اہم ترين عامل ہے۔ اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہيں، تو سگريٹ نوشی پهيپهڑوں کے کينسر 
 :ان مندرجہ ذيل حقائق سے باخبر رہنا اہم ہے

 گنا زياده ہوتا ہے۔  20تمباکو نوشوں کو پهيپهڑوں کے کينسر ہونے کا خدشہ غير تمباکو نوشوں کی نسبت  •
 ر ہوتا ہےکو پهيپهڑوں کا کينس 1تمباکو نوشوں ميں سے  10 •
معمول (دوسروں کی تمباکو نوشی پر تکشف پهيپهڑوں کے کينسر ہونے کے خطره ميں انتہائی اضافہ کرے گا  •

 )گنا زياده 3سے  2کی نسبت 
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 :تمباکو نوشی کے عالوه، مندرجہ ذيل عوامل بهی پهيپهڑوں کا کينسر ہونے کے خطرات ميں اضافہ کر سکتے ہيں

ر سبزيوں کی عدم موجودگی، اور ايک فرد کی خوراک ميں وڻامن اے سے ايک طويل مدت تک تازه پهلوں او •
 بهرپور غذائيں

 بهاپ کا طويل مدت تک سامنا/کهانا پکانے کے دوران تيل سے پيدا ہونے والی گيس •
 ڈبوں ميں بند يا انگيڻهی پر پکے کهانوں کا کثرت سے استعمال •
 طويل مدت سامنا خوشبودار چيزوں کو جالنے سے پيدا ہونيوالے دهوئيں کا •
 نسلی يا موروثی عوامل •

 

5B5.  پهيپهڑوں کے کينسر کی کيا عالمات ہيں؟ 

 مندرجہ ذيل نشانيوں يا عالمات ميں سے کوئی بهی پهيپهڑوں کے کينسر کی نشاندہی کر سکتی ہے: 

 طويل مدت تهکاوٹ •

 بهوک کم لگنا اور وزن ميں کمی •

 کهانسیمستقل  •

 خراڻے سے سانس لينا •

 بلغم ميں خون آنا •

سينے کا درد: کهانستے ہوئے يا ايک گہری سانس لينے کے دوران غير واضع درد يا سينے ميں اذيت انگيز  •
 درد

پهيپهڑوں کے شديد درجے کے کينسر کے حامل مريضوں کو درج ذيل کا سامنا بهی ہو سکتا ہے: گردن کی گنڈماال 
ور ہاته کی سوجن؛ پيٹ ُپهولنا، ہڈيوں کا درد، سر درد، جزوی مرگی يا آدهے دهڑ کا فالج (جسم سوجن، گردن، چہره ا

 کے ايک طرف کا فالج)
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6B6.   ں کے کينسر کی تحقيقات اور تشخيص کيسے کريں؟پهيپهڑو 

جب کہ تمباکو نوشوں کو باقاعدگی سے سينے کے معائنے کرانے چاہئيں، جبکہ مندرجہ باال 
عالمات ميں سے کسی عالمت سے کے حامل افراد کو بهی فوری طور پر اپنے فيملی ڈاکڻرز 

ڻيسڻس ميں مندرجہ ذيل شامل سے رجوع کرنا چاہئے۔ پهيپهڑوں کے کينسر کے لئے تشخيصی 
  ہيں:

 a (سينے کا ايکسرے 
 

b (خالف معمول کام کرنيوالے خليات کی جانچ کرنے کے لئے ايک خوردبين کے ذريعے بلغم کے : بلغمی خليات کا معائنہ
 نمونہ کا معائنہ کرنا

 
c (لعابی جهلی کی کيفيت کو مرئی بنانے کے لئے ہوا کی ناليوں کے معائنہ کے ذريعے ہوا کے راستوں کا : برونکواسکوپی

معائنہ۔ يہ ڻيومر کے مقام کو ظاہر کر سکتا ہے جس کی کينسر خليہ کی قسم کی تشخيص کے لئے بائيوپسی کی جا سکتی 
 ہيں کہ آيا سرجری کی جانی چاہئے يا نہيں۔ ہے۔ اس کے بعد، نتائج يہ تعين کرنے ميں ڈاکڻروں کی مدد کر سکتے 

 
d (يہ اس بات کا تعين کرنے ميں مدد کر سکتا ہے کہ کيا ڻيومر سينے : پازيڻرون ايميشن ڻوموگرافی اسکين/  سی ڻی اسکين

 کے اندر پهيل گيا ہے، جيسا کہ مقامی لمف نوڈز يا نہيں۔ اس کے بعد ڈاکڻر فيصلہ کريں گے کہ کيا سرجری کے ذريعے
 مريض کے پهيپهڑوں کے کينسر کا عالج کيا جا سکتا ہے۔
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7B7.   پهيپهڑوں کے کينسر کے کيا ممکن عالج ہيں؟ 
 

پهيپهڑوں کے کينسر کے عالج ميں سرجری، بيرونی ريڈيوتهراپی، کيموتهراپی اور مرض ميں تخفيف کے لئے ديگر 
معاون اقدامات جيسا کہ ليزر، اندرونی ريڈيوتهراپی، اور ادويات شامل ہو سکتی ہيں۔ مريض کی عمومی صحت کی کيفيت 

 منحصر واحد يا مشترکہ طريقہ عالج کو استعمال کيا جا سکتا ہے۔پر 

a (سرجری 

يہ طريق عالج ان مريضوں کے لئے عالج کا بہترين موقع فراہم کرتا ہے جنہيں ابتدائی مرحلے کا پهيپهڑوں کا کينسر ہے 
جو پهيپهڑوں سے باہر نہيں پهيال ہے۔ سرجری سے شفايابی کی شرح مرض کے سب سے ابتدائی مرحلے کے مريضوں 

۔ )انحصار کرتا ہے(م مہلک ڻيومر کی کيفيت پر منحصر ہے عمل جراحی کا حج/سے زياده پر قائم ہے۔ ريسيکشن% 60ميں 
آپريشن ميں ايک ڻيومر کو ہڻانے کے ساته اردگرد کے کچه ڻشوز کا خاتمہ بهی شامل ہو سکتا ہے، اس دوران ميں کچه 

 افراد ميں ايک مکمل لوب يا حٰتی کہ ايک پورے پهيپهڑے کو ہڻانا بهی شامل ہو سکتا ہے۔

b (پیبيرونی ريڈيوتهرا 

يہ ابتدائی مرحلے کے پهيپهڑوں کے کينسر کے ان مريضوں کو ايک شفايابی عالج کی حيثيت سے ديا جا سکتا ہے جو 
بڑهاپے يا ديگر امراض کے ہونے کی وجہ سے سرجری کے لئے موزوں نہيں ہيں۔ ريڈيوتهراپی مريضوں ميں کينسر کے 

پهيالؤ رکهتا ہے، آپريشن کے بعد بذريعہ سرجری ناقابل ہڻاؤ  خليات کو تباه کرنے کے لئے مفيد ہو گی اگر ڻيومر مقامی
جيسے ہڈيوں کا درد اور دماغی انتقال (کينسر کے خليات باقی رہتے ہيں، يا کينسر پهيالؤ کے سبب پيدا ہونيوالی عالمات 

 موجود ہيں،) مرض

c (کيموتهراپی 

کو کينسر کے خليات ) اينڻی کينسر ادويات(دويات ميڻيسڻيڻک پهيپهڑوں کے کينسر کے مريضوں کے لئے، کيميوتهراپک ا
منقسم ہونے اور نشونما سے روکنے ميں مدد کے لئے استعمال کيا جائے گا۔ واحد يا اينڻی کينسر ادويات کا مجموعہ کو 

دُرون وريدی ادخال کی راه کے ذريعے مريض کے جسم ميں داخل کيا جائے گا۔ مريض کو ايک اور ادخال حاصل کرنے 
ادخال ديے جاتے  6-4ہفتوں تک ڻهہرنے کی ضرورت ہو گی، جبکہ پورے کورس کے دوران عام طور پر  4-3ہلے سے پ

 ہيں۔

d (ہدفی عالج 

يہ ايک مخصوص ڻيومر کی قسم ميں ملوث مخصوص ماليکيولز پر ہدف بناتا ہے۔ ہيميڻوپوئيڻک سڻيم خليات يا مدافعتی نظام 
خراج ثانوی /پی کے مقابلے ميں يہ کم ضمنی اثرات کا سبب بنتا ہے۔ يہ ميڻيسڻيڻکپر کم اثر ڈالنے والی روايتی کيموتهرا

 پهيپهڑوں کے کينسر کے مريض کی ايک مخصوص قسم کے لئے موزوں ہے۔
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8B8.  کيموتهراپی يا ہدفی عالج کی کيا پيچيدگيوں ہيں؟ 

کيميوتهراپک ادويات کينسر کے خليات کا خاتمہ کر سکتی ہيں، ضمنی اثرات کے نتيجے ميں، وه جسم ميں عام خليات کو 
بهی تباه کر سکتی ہيں۔ مريضوں کو متلی، قے، بالوں کا گرنا، منہ سوجن، خون کی کمی، بيکڻيريل انفيکشن کے تئيں 

ہ ہو سکتا ہے اس لئے، آپ کا ڈاکڻر خاص انتباه کے ساته کيموتهراپی مزاحمت کی کمی، اور اندرونی نکسير، وغيره کا تجرب
 کے پورے کورس کا انتظام کرے گا۔

ہدفی عالج ضمنی اثرات کا باعث بن سکتا ہے جيسا کہ جلد ددورا، منہ سوجن يا اسہال۔ براه مہربانی اس قسم کے عالج کو 
 استعمال کرتے ہوئے طبی مشوره پر سختی سے کار بند رہيں۔

 

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

 :سرجری، کيموتهراپی يا کينسر ادويات کے عالج کے بعد صحت يابی کے دوران کچه اہم نوڻس مندرجہ ذيل ہيں

 :باقاعدگی سے معائنے

 سکتا سبب بنکا سرجری اور ادويات سے عالج ايک جزوی يا حٰتی کہ پهيپهڑوں کے کينسر کی عالمات سے مکمل نجات 
ہے۔ تاہم، پهيپهڑوں کے کينسر کے دوباره ہونے کا امکان نسبتاً زياده ہے۔ اس کی بڑی وجہ يہ حقيقت ہے کہ زياده تر 

ينسر بدتر نہيں ہو جاتا اور پهيل نہ گيا ہو، يوں بحالی کی شرح مريضوں کا عالج اس وقت تک نہيں ہوتا جب تک ان کا ک
متاثر ہوتی ہے۔ مريضوں کو پيش رفت کی قريبی نگرانی کی اجازت ديتے ہوئے باقاعدگی سے مابعد دوروں کو برقرار 

ے امکانات کو بڑهاتا رکهنا چاہئے۔ اگر کينسر دوباره ہو جاتا ہے، تو عالج بهی فوری طور پر ديا جا سکتا ہے اور يوں بقا ک
 ہے۔ 

 : روزمره کی طرز زندگی کی ياددہانی

 تمباکو نوشی ترک کر ديں •

 گهر ميں ہوا کی آمدورفت کے اچهے انتظام کو يقينی بنائيں •

 پهيپهڑوں کے افعال کو بہتر بنانے کے لئے مناسب ورزش کريں •

 جگہوں سے دور رہيںتنفسی انفيکشن سے بچنے کے لئے پُرہجوم اور ہوائی آلودگی والی عوامی  •

 :خوراک

کی کافی مقدار پر مشتمل خوراک کی مقدار کو بڑهائيں جيسا کہ گاجر، انگور، اور ناشپاتی،  Cاور  Aوڻامن  •
 وغيره۔

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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