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0Bپروسڻيٹ کينسر 

پروسڻيٹ کينسر بوہتی عام مہلک ڻيومر اے، جيہڑا متحده امريکہ دے مرداں دی آبادی اچ پايا جاندا اے تے ہانگ کانگ اچ 
وی مرداں دا پنجواں قاتل کينسر اے۔ مريضوں دی تعداد اچ حاليہ ورهياں اچ وادها ہويا اے، جناں اچوں زياده تر دی عمر 

 ورهياں توں وده اے۔ 50

ومر ابتدائی مرحلے اچ واضح طبی عالمات دے بغير، آہستہ آہستہ ودهدا جاندا اے۔ جيہدے نتيجے اچ، پروسڻيٹ مہلک ڻي
کافی تعداد اچ مريض درميانے توں انتہائی درجے دے مرحلے اچ اپڑ کے مرض دريافت کردے نيں، انج عالج دے نتائج 

 متاثر ہوندے نيں۔

، معاون کنسلڻنٹ، شعبِہ کلينکل (Dr. HC CHENGايچ سی چينگ ((ايس صفحے دی جانکاری دا جائزه لين دے لئی ڈاکڻر 
 اونکولوجی، کوئين الزبته ہسپتال دا خصوصی شکريہ۔)
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1. 1Bپروسڻيٹ کينسر کی اے؟ 

پروسڻيٹ مرداں دے عمل توليد دے نظام اچ اک اخروٹ دے سائز دا غدود اے، جيہڑا مثانے دی گردن تے پيشاب گزرن دے 
وچکار موجود ہوندا اے۔ پروسڻيٹ سفيدی مائل مائع خارج کردا اے جيہڑا سپرمز دی پرورش رستے (پيشاب دی نالی) دے 

کردا تے منتقل کردا اے؛ جدوں سپرم دے نال مل جاندا اے، تے ايہہ مائع ماده منويہ بن جاندا اے۔ خصياں توں خارج ہون 
 ں۔آلے نر ہارمون عين سدهے پروسڻيٹ دی نشونما تے افعال نوں متاثر کردے ني

 

پروسڻيٹ دی سوجن ادهی عمر تے وڈی عمر دے مرداں دے وچکار عام اے پر بوہتی سارے کيسز اچ ہلکے مرض ہائپر 
پالسيا/تزائد خلوی ہوندے نيں (خليات دی تعداد اچ خالف معمول وادها)۔ جدوں خالف معمول جينياتی تغيرات ہوندے نيں، تے 

ياں، پروسڻيٹ کينسر اچ پيش رفت کر سکدا اے۔ پروسڻيٹ کينسر جسم دے مہلک ڻيومر پروسڻيٹ کينسر دا کارن بندياں ہوئ
 دوجے حصياں، خاص طور تے ہڈياں تے پيڑو اچ لمف نوڈز اچ وی پهيل سکدا اے۔

پروسڻيٹ کينسر ايناں ورهياں اچ رپورٹ شده کيس دی ودهدی ہوئی تعداد دے نال، مرداں دے سبه توں عام کينسر اچوں اک 
 60دا وادها ہويا تے زياده تر مريضاں دی عمر  1655اچ  2013تے  683اچ  2000نويں کيسز اچ ہانگ کانگ اچ  اے۔

 سال توں وده اے۔

 

2. 2Bپروسڻيٹ کينسر دے انتہائی خطره دا عامل(عوامل) کی نيں؟ 

آندے او، کجه لوکاں نوں دوجياں دی نسبت پروسڻيٹ کينسر دے زياده خطرے ہوندے نيں۔ جے تسی ہيڻهاں دتياں زمرياں اچ 
 تے تہانوں خصوصی دهيان دين دی لوڑ اے:

 توں وده 50عمر:  •
 وراثتی: پروسڻيٹ کينسر دی خاندانی ہسڻری دے حامل مرداں نوں وده کے خطرے الحق ہوندے نيں •
 خوراک: بوہتی وده کے کيلوری تے چکنائی آلی غذاواں دا لمے ويلے تائيں ورتارا  •
 پروسڻيٹ دی بيمارياں، وغيرهدوجے: تمباکو نوشی، وزن دی زيادتی تے  •

 

3. 3Bپروسڻيٹ کينسر دی روک تهام کيويں کريے؟ 

پروسڻيٹ کينسر دی روک تهام کرن دے لئی، سانوں صحت مند طرز حياتی تے کهان دی عادتاں نوں اپنانا 
چائيدا۔ مثال دے طور تے، اعٰلی ريشہ دار تے گهٹ چکنائی تے مشتمل غذاواں پروسڻيٹ کينسر دی روک تهام 

 : تاخير کرن اچ مدد کر سکدی نيںيا 

 )خاص طور تے الل گوشت(جانوراں دی چربی تے گوشت دے ورتن نوں محدود کرو  •
 سيم تے متعلقہ شيواں کهاؤ/زياده لوبيا •
 زياده تازه سبزياں تے پهل کهاؤ •
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4. 4Bپروسڻيٹ کينسر دا کارن(کارن) کی نيں؟ 
 پروسڻيٹ کينسر دا کارن غير واضح رہندا اے۔

 

5. 5B پروسڻيٹ کينسر دی عالمتاں نوں آسانی نال شناخت کيتا جا سکدا ہے؟کی 

پروسڻيٹ کينسر اک سست رفتار بيماری اے، جيہدا پتہ الئے بغير، ايہہ کئی ورهياں تائيں 
مريضاں دے جسم اچ ره سکدی اے۔ کئی واری ابتدائی مرحلياں اچ کوئی واضح عالمت نئيں 

يا ہويا غی رکينسری پروسڻيٹ دياں سبه توں عام ہوندی اے تے پروسڻيٹ کينسر تے اک وده
 نشانياں ملدی جلدی نيں۔

 

 

6. 6Bپروسڻيٹ کينسر دی تحقيقاں تے تشخيص کيويں کيتی جاوے؟ 

پروسڻيٹ کينسر دی موزوں تشخيص دے لئی، 
ڈاکڻراں نوں ہيڻهاں دتياں معائناں اچوں اک يا وده 

  نوں انجام دين دی لوڑ ہو سکدی اے:

ڈاکڻر کسی وی خالف معمول ودهن يا سختی دی جانچ کرن دے لئی مريض دے مقعد اچ  -معائنہ ڈيجيڻل مقعدی  •
 دستانے پا کے انگل داخل کرے گا۔

پروسڻيٹ کينسر، پروسڻيٹ دی سوجن يا معمولی بيماری پروسڻيٹ دے ودهن اچ مبتال مريضاں  -خون دے ڻيسٹ  •
 دا اے۔) دا بلند درجہ ہو سکPSAنوں پروسڻيٹ مخصوص اينڻيجن (

اک نکی جئی الڻراساؤنڈ پروب/سالئی سائز نپن دی تے پروسڻيٹ دی خالف  -الڻراساؤنڈ اسکين تے بائيوپسی  •
معموليت دی گويڑ الن دے لئی مقعد اچ پائی جاوے گی۔ ہور خوردبينی معائناں دے لئی انجکشن بائيوپسی دے 

 ذريعے ڻشوز دے نمونياں نوں وی حاصل کيتا جا سکدا اے۔
 غيره دا اينڈواسکوپ دے ذريعے معائنہ۔مثانے و •

پروسڻيٹ کينسر دی تشخيص دی تصديق ہو جان دے بعد، کجه مريضاں نوں ہيڻهاں دتياں اضافی ڻيسٹ کران دی لوڑ ہو 
 سکدی اے:

 ہڈی دا ايکسرے تے/يا ہڈی دا اسکين •
 )MRI) اسکين يا مقناطيسی ريزونينس اميجنگ اسکين (CTپيڑو دی کمپيوڻر طبقہ نگاری ( •
 سينے دا ايکسرے •
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7. 7Bپروسڻيٹ کينسر دے کی عالج نيں؟ 
جے اک مريض دی مقامی پروسڻيٹ کينسر ہون دی تشخيص کيتی جاندی اے، تے عالج دے اختيارات دا انحصار متوقع 

 ڻيومر دے ودهن دی شرح، بيماری دی حد، عمر تے مريض دی طبی حالت اتے ہووے گا:

)I ( آلے دوالے دے ڻشوز تے حملہ کيتے بغير نکے مقامی بنائے ڻيومرز –پروسڻيٹ کينسر دا ابتدائی مرحلہ 

اچ ہڻا دتا جاوے گا۔ کڈه دين دے عمل نوں ) پروسڻيکڻومی(پروسڻيٹ تے آلے دوالے دے لمف نوڈز نوں سرجری 
روايتی کاٹ يا جديد ترين دروں نما نقطہ نظر دے نال کيتا جا سکدا اے۔ سرجری توں بعد، مريض نوں پيشاب خطا 

محدود تهاں تے (ون تے کجه نامردی دا خطره ہو سکدا اے۔ بيرونی ريڈيوتهراپی تے اندرونی ريڈيوتهراپی ہ
 اکوای عالج دے نتيجياں دے نال قابل عمل متبادل نيں۔) شعاعی عالج

عمر رسيده مريض يا جيہڑے ہميشہ توں بيمار صحت دے مريض نيں، خاص طور تے کسے نماياں تکليف دے 
انتظار "يعنی (سست رفتاری نال ودهن آلے ڻيومر دے نال مريضاں دے لئی، ڈاکڻر باقاعده نگرانی  بغير ابتدائی

تے کوئی مخصوص عالج نہ کران دی سفارش کر سکدے نيں۔ ايہدا کارن ايہہ اے کہ کجه ") کرو تے ويکهو
يض دی حياتی دے لئی پروسڻيٹ کينسر دے خليات بہت آہستہ آہستہ نشونما پا سکدے نيں تے مستقبل قريب اچ مر

 خطره نئيں بنن گے۔

)II ( آلے دوالے دی بافتاں تے حملے دے نال شدت دی حامل بيماری ہووے  –پروسڻيٹ کينسر دا وچکارال مرحلہ
 گی

معمول دا عالج بيرونی ريڈيوتهراپی اے، جہنوں عالج دے نتيجياں نوں چنگا بنان دے لئی اکثر ہارمونل عالج دے 
 ۔نال ورتيا جاندا اے

)III ( کينسر دے خليے ہڈياں يا دوجے دور دے اعضاء تائيں پهيل گئے ہون –پروسڻيٹ کينسر دا آخری مرحلہ 

اينڈروجن محرومی (بنيادی عالج سرجری دے نال خصياں نوں کڈه دينا يا فير دوائياں دے نال ہارمونل عالج اے 
کينسر دی نشونما نوں کنڻرول کرنا اے۔ ايہہ عالج ۔ منطق نر ہارمون دے درجياں نوں دبان توں پروسڻيٹ )دا عالج

چند ورهے دے لئی کينسر دے خلياں دی نشونما نوں کنڻرول کر سکدا اے تے تکليف تے پيڑ توں نجات دال سکدا 
 اے۔ ہارمونل عالج دے زير اثر نہ آن آلے ڻيومرز دے لئی، مسکن دوا کيموتهراپی تے وی غور کيتا جا سکدا اے۔
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8. 8B کينسر دی پيچيدگياں کی نيں؟پروسڻيٹ 

جے پروسڻيٹ کينسر نوں مناسب طريقے نال کنڻرول نئيں کيتا جاندا اے، تے حالت وگڑ سکدی اے تے نتيجہ ہيڻهاں دتياں 
 صورت اچ نکل سکدا اے:

دوجے اعضاء اچ پهيالؤ: پروسڻيٹ کينسر لمفی رگاں دے ذريعے آلے دوالے دے لمف نوڈز تے فير ہڈياں يا  •
 دے اعضاء اچ پهيل سکدا اے۔ دوجے دور 

 پيڑ: جے کينسر دے خليے ہڈياں تے حملہ کردے نيں، تے مريض شديد پيڑ دا شکار ہو سکدے نيں۔ •

 پروسڻيٹ کينسر دے مريض عالج دے کارن پيدا ہون آلی ہيڻهاں دتياں پيچيدگياں دا شکار ہو سکدے نيں:

 پيشاب نکل جانا •

حاصل کرن تے برقرار رکهن دے قابل نہ ؤ عضو تناسل دا چنگا تنانامردی (اک تسلی بخش جنسی مالپ دے لئی  •
ہونا): کينسر آپے ای، سرجری، ريڈيوتهراپی يا ہارمونل عالج سارے کجه مريضاں اچ ساری نامردی دا کارن بن 

 سکدے نيں

 مقعد توں لہو آنا يا السر: عام طور تے ريڈيوتهراپی دے کارن پيدا ہوندا اے •

 

9. 9Bريض دی ديکه بهال کيويں کريے؟پروسڻيٹ کينسر دے م 

مريضاں نوں عالج توں پہالں تے بعد اچ تے صحت يابی دے دوران بہت سارے وکهرے پہلواں تے توجہ کرن 
دی لوڑ ہوندی اے۔ پروسڻيٹ کينسر دے بارے اچ مزيد جاننا تے احتياط برتنا اونہاں دی اس بيماری نال اک مثبت 

 انداز اچ نمڻن اچ مدد کرے گا۔

 چکنائی دی مقدار گهٹ کرو: خوراک •
روزانہ دی درميانی ورزش اک صحت مند جسم، جسم دے وزن کنڻرول نوں برقرار : درميانی ورزش •

ہارمونل عالج حاصل کرن آلے مريضاں دا وزن تے خون اچ شکر تے چکنائی دا : رکهن اچ مددگار اے
 کمزور کنڻرول حاصل کرن دا رجحان اے

نامردی وچ مبتال مريض اپنی شريک حيات نوں گلے : برقرار رکهوشريک حيات دے نال جنسی رابطہ  •
الن تے چهون نال وه اپنا اظہار کر سکدے نيں۔ کجه مريضاں اچ دوائياں وی عضو دے افعال اچ 

 چنگايائی ال سکدی نيں۔
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