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0Bپروسڻيٹ کينسر 

پروسڻيٹ کينسر عام ترين مہلک ڻيومر ہے، جو متحده امريکہ کے مردوں کی آبادی ميں پايا جاتا ہے اور ہانگ کانگ ميں 
بهی مردوں کا پانچواں قاتل کينسر ہے۔ مريضوں کی تعداد ميں حاليہ برسوں ميں اضافہ ہوا ہے، جن ميں سے زياده تر کی 

 برس سے زائد ہے۔ 50عمر 

ابتدائی مرحلے ميں واضح طبی عالمات کے بغير، آہستہ آہستہ بڑهتا جاتا ہے۔ جس کے نتيجہ ميں،  پروسڻيٹ مہلک ڻيومر
کافی تعداد ميں مريض درميانہ سے انتہائی درجے کے مرحلے ميں مرض دريافت کرتے ہيں، يوں عالج کے نتائج متاثر 

 ہوتے ہے۔

گ، معاون کنسلڻنٹ، شعبِہ کلينکل اونکولوجی، کوئين (اس صفحے کی معلومات کا جائزه لينے کے لئے ڈاکڻر ايچ سی چين
 الزبته ہسپتال کا خصوصی شکريہ۔)
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1. 1Bپروسڻيٹ کينسر کيا ہے؟ 

پروسڻيٹ مردوں کے عمل توليد کے نظام ميں ايک اخروٹ کے سائز کا غدود ہے، جو مثانے کی گردن اور پيشاب گزرنے 
کا راستہ (پيشاب کی نالی) کے درميان واقع ہوتا ہے۔ پروسڻيٹ سفيدی مائل مائع کا اخراج کرتا ہے جو سپرمز کی پرورش 
کرتا اور منتقل کرتا ہے؛ جب سپرم کے ساته مل جاتا ہے، تو مائع ماده منويہ بن جاتا ہے۔ خصيوں سے خارج ہونيوالے نر 

 ہارمون براه راست پروسڻيٹ کی نشونما اور افعال کو متاثر کرتے ہيں۔

مولی مرض ہائپر پروسڻيٹ کی سوجن ادهيڑ عمر اور عمر رسيده مردوں کے درميان عام ہے ليکن بيشتر صورتيں مع
پالسيا/تزائد خلوی ہيں (خليات کی تعداد ميں خالف معمول اضافہ)۔ جب خالف معمول جينياتی تغيرات ہوتے ہيں، تو مہلک 

ڻيومر پروسڻيٹ کينسر کا باعث بنتے ہوئے، پروسڻيٹ ميں پيش رفت کر سکتا ہے۔ پروسڻيٹ کينسر جسم کے دوسرے 
 لمف نوڈز ميں بهی پهيل سکتا ہے۔ حصوں، خاص طور پر ہڈيوں اور پيڑو ميں

پروسڻيٹ کينسر حاليہ برسوں ميں رپورٹ شده کيس کی بڑهتی ہوئی تعداد کے ساته، مردوں کے سب سے عام کينسر ميں 
اور زياده تر مريضوں  کا اضافہ ہوا 1655ميں  2013سے  683ميں  2000ہانگ کانگ ميں نئے کيسز ميں سے ايک ہے۔

 سال زائد ہے۔ 60کی عمر 

 

2. 2Bپروسڻيٹ کينسر کے انتہائی خطره کا عامل(عوامل) کيا ہيں؟ 

ياده خطرات ہوتے ہيں۔ اگر آپ مندرجہ ذيل زمره جات ميں آتے ہيں کچه لوگ کو دوسروں کی نسبت پروسڻيٹ کينسر کے ز
 تو آپ کو خصوصی توجہ دينے کی ضرورت ہے:

 سے زائد 50عمر:  •
 وراثتی: پروسڻيٹ کينسر کی خاندانی ہسڻری کے حامل مردوں کو زياده خطرات الحق ہيں •
 خوراک: بہت زياده کيلوری اور چربی والی غذاؤں کا طويل مدت استعمال  •
 ديگر: تمباکو نوشی، وزن کی زيادتی اور پروسڻيٹ کے امراض، وغيره •

 

3. 3Bپروسڻيٹ کينسر کی روک تهام کيسے کريں؟ 

طرز زندگی اور کهانے کی عادات کو اپنانا پروسڻيٹ کينسر کی روک تهام کرنے کے لئے، ہميں صحت مند 
چاہئے۔ مثال کے طور پر، اعٰلی ريشہ دار اور کم چربی پر مشتمل غذائيں پروسڻيٹ کينسر کی روک تهام يا 

 : تاخير کرنے ميں مدد کر سکتی ہيں

 )خاص طور پر سرخ گوشت(جانوروں کی چربی اور گوشت کے استعمال کو محدود کريں  •
 اور متعلقہ مصنوعات کهائيںسيم /زياده لوبيا •
 زياده تازه سبزياں اور پهل کهائيں •
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4. 4Bپروسڻيٹ کينسر کا سبب(اسباب) کيا ہيں؟ 
 پروسڻيٹ کينسر کا سبب غير واضح رہتا ہے۔

 

5. 5Bکيا پروسڻيٹ کينسر کی عالمات کو آسانی سے شناخت کيا جا سکتا ہے؟ 

پروسڻيٹ کينسر ايک سست رفتار مرض ہے، جس کا پتہ لگے بغير يہ کئی سال تک 
مريضوں کے جسم ميں ره سکتا ہے۔ بارہا ابتدائی مراحل ميں کوئی واضح عالمت نہيں 

ی ہے اور پروسڻيٹ کينسر اور ايک بڑها ہوا غير کينسر پروسڻيٹ کی زياده تر عام ہوت
 عالمات ملتی جلتی ہيں۔

 

 

6. 6Bپروسڻيٹ کينسر کی تحقيقات اور تشخيص کيسے کريں؟ 

پروسڻيٹ کينسر کی موزوں تشخيص کے لئے، 
ڈاکڻرز کو مندرجہ ذيل معائنوں ميں سے ايک يا 
  زياده کو انجام دينے کی ضرورت ہو سکتی ہے:

ڈاکڻر کسی بهی خالف معمول بڑهنے يا سختی کی جانچ کرنے کے لئے مريض کے مقعد  -ڈيجيڻل مقعدی معائنہ  •
 ميں دستانے پہنے انگلی داخل کرے گا۔

پروسڻيٹ کينسر، پروسڻيٹ کی سوجن يا معمولی مرض پروسڻيٹ کے بڑهنے ميں مبتال  -خون کے ڻيسٹ  •
 بلند درجہ ہو سکتا ہے۔) کا PSAمريضوں کو پروسڻيٹ مخصوص اينڻيجن (

ايک چهوڻی الڻراساؤنڈ پروب/سالئی سائز ماپنے اور پروسڻيٹ کی خالف  -الڻراساؤنڈ اسکين اور بائيوپسی  •
معموليت کا پتہ لگانے کے لئے مقعد ميں ڈالی جائے گی۔ مزيد خوردبينی معائنوں کے لئے انجکشن بائيوپسی کے 

 سکتا ہے۔ذريعے ڻشوز کے نمونوں کو بهی حاصل کيا جا 
 مثانے وغيره کا دروں بين کے ذريعے معائنہ۔ •

پروسڻيٹ کينسر کی تشخيص کی تصديق ہو جانے کے بعد، کچه مريضوں ميں مندرجہ ذيل اضافی ڻيسٹ کی ضرورت 
 ہو سکتی ہے:

 ہڈی کا ايکسرے اور/يا ہڈی کا اسکين •
 )MRIاسکين () اسکين يا مقناطيسی ريزونينس اميجنگ CTپيڑو کی کمپيوڻر طبقہ نگاری ( •
 سينے کا ايکسرے •
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7. 7Bپروسڻيٹ کينسر کے کيا عالج ہيں؟ 
اگر ايک مريض کو مقامی پروسڻيٹ کينسر ہونے کی تشخيص کی جاتی ہے، تو عالج کے اختيارات متوقع ڻيومر کے 

 :بڑهنے کی شرح، مرض کی حد، عمر اور مريض کی طبی حالت پر منحصر ہوں گے

)I ( اردگرد کے ڻشوز پر حملہ کيے بغير چهوڻے مقامی بنائے ڻيومرز –پروسڻيٹ کينسر کا ابتدائی مرحلہ 

ميں ہڻا ديا جائے گا۔ نکال دينے کے عمل کو ) پروسڻيکڻومی(پروسڻيٹ اور اردگرد کے لمف نوڈز کو سرجری 
روايتی کاٹ يا جديد تر دروں نما نقطہ نظر کے ذريعے کيا جا سکتا ہے۔ سرجری کے بعد، مريض کو پيشاب خطا 

محدود جگہ پر (ہونے اور کچه نامردی کا خطره ہو سکتا ہے۔ بيرونی ريڈيوتهراپی اور اندرونی ريڈيوتهراپی 
 ج کے نتائج کے ساته قابل عمل متبادل ہيں۔ايک ہی عال) شعاعی عالج

عمر رسيده مريض يا جو دائمی عليل صحت کے حامل ہيں، خاص طور پر کسی نماياں تکليف کے بغير ابتدائی 
انتظار کِريں "يعنی (سست رفتاری سے بڑهنے والے ڻيومر کے حامل مريضوں کے لئے، ڈاکڻر باقاعده نگرانی 

عالج نہ کرانے کی سفارش کر سکتے ہيں۔ اس کی وجہ يہ ہے کہ کچه  اور کوئی مخصوص") اور ديکهيں
پروسڻيٹ کينسر کے خليات بہت آہستہ آہستہ نشونما پا سکتے ہيں اور مستقبل قريب ميں مريض کی زندگی کے 

 لئے خطره نہيں بنيں گے۔

)II ( حامل مرض ہو گااردگرد کی بافتوں پر حملے کے ساته شدت کا  –پروسڻيٹ کينسر کا درميانہ مرحلہ 

معمول کا عالج بيرونی ريڈيوتهراپی ہے، جسے عالج کے نتائج کو بہتر بنانے کے لئے اکثر ہارمونل عالج کے 
 ساته استعمال کيا جاتا ہے۔

)III ( کينسر کے خليات ہڈيوں يا ديگر دور کے اعضاء تک پهيل گئے ہوں –پروسڻيٹ کينسر کا آخری مرحلہ 

اينڈروجن (عے خصيوں کو نکالنا يا پهر ادويات کے ذريعے ہارمونل عالج ہے بنيادی عالج سرجری کے ذري
۔ استدالل نر ہارمون کے درجوں کو دبانے سے پروسڻيٹ کينسر کی نشونما کو کنڻرول کرنا )محرومی کا عالج

 ہے۔ يہ عالج چند سال کے لئے کينسر کے خليات کی نشونما کو کنڻرول کر سکتا ہے اور تکليف اور درد سے
نجات دال سکتا ہے۔ ہارمونل عالج کے زير اثر نہ آنے والے ڻيومرز کے لئے، مسکن دوا کيموتهراپی پر بهی 

 غور کيا جا سکتا ہے۔
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8. 8Bپروسڻيٹ کينسر کی پيچيدگياں کيا ہيں؟ 

اگر پروسڻيٹ کينسر کو مناسب طريقے سے کنڻرول نہيں کيا جاتا ہے، تو حالت خراب ہو سکتی ہے اور نتيجہ درج ذيل کی 
 نکل سکتا ہے: صورت ميں

ديگر اعضاء ميں پهيالؤ: پروسڻيٹ کينسر لمفی رگوں کے ذريعے اردگرد کے لمف نوڈز اور پهر ہڈيوں يا  •
 دوسرے دور کے اعضاء ميں پهيل سکتا ہے۔ 

 درد: اگر کينسر کے خليات ہڈيوں پر حملہ کرتے ہيں، تو مريض شديد درد کا شکار ہو سکتے ہيں۔ •

 کے سبب پيدا ہونيوالی مندرجہ ذيل پيچيدگيوں کا شکار ہو سکتے ہيں: پروسڻيٹ کينسر کے مريض عالج

 پيشاب خطا ہونا •

حاصل کرنے اور برقرار رکهنے ؤ نامردی (ايک تسلی بخش جنسی مالپ کے لئے عضو تناسل کا خاطر خواه تنا •
تر نامردی کا سبب  کی ناقابليت): کينسر خود، سرجری، ريڈيوتهراپی يا ہارمونل عالج تمام کچه مريضوں ميں تمام

 بن سکتا ہے

 مقعد سے خون بہنا يا السر: عام طور پر ريڈيوتهراپی کے سبب پيدا ہوئی •

 

9. 9Bپروسڻيٹ کينسر کے مريض کی ديکه بهال کيسے کريں؟ 

مريضوں کو عالج سے پہلے اور بعد ميں اور صحت يابی کے دوران بہت سے مختلف پہلوؤں پر توجہ کرنے 
از کی ضرورت ہوتی ہے۔ پروسڻيٹ کينسر کے بارے ميں مزيد جاننا اور احتياط برتنے سے انہيں ايک مثبت اند

 ميں اس مرض سے نمڻنے ميں مدد ملے گی۔

 چربی کی مقدار کم کريں: خوراک •
روزانہ کی معتدل ورزش ايک صحت مند جسم جسم کے وزن کنڻرول برقرار رکهنے : معتدل ورزش •

ہارمونل عالج حاصل کرنيوالے مريضوں کا وزن اور خون ميں شکر اور چربی کا : ميں مددگار ہے
 نے کا رجحان ہےضرر رسيده کنڻرول حاصل کر

نامردی کے حامل مريض اپنی شريک حيات کو گلے : شريک حيات کيساته جنسی رابطہ برقرار رکهيں •
لگانے اور چهونے سے اپنا اظہار کر سکتے ہيں۔ کچه مريضوں ميں ادويات بهی عضو کے افعال ميں 

 بہتری ال سکتی ہيں۔
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