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 کینسر دا دانی بچہ

 نویں 400 تقریبا ً سال ہر اے۔ اتے درجہ ویں 6 وچکار دے کینسر دے زنانیاں 10 نمایاں توں سبھ اچ کانگ ہانگ کینسر دا دانی بچہ

 اے۔ ہوندی ودھ توں سال 50 عمر دی مریضاں تر زیاد اچوں جناں ہین، آندے کیسز

 ترین عام ویں 8 دی اموات آلی ہوں کارن دے کینسر ایہہ اے، ہوندی نئیں ودھ بہت شرح دی واقعات اچ کینسر دے دانی بچہ اگرچہ

 مرض ہین۔ عالمتاں آلی سکنے جا نہ پہچانی تے طور ابتدائی تے ہونا واقع اچ گہرائی اچ کیویٹی پیول دا ایس کارن دا ایس اے کارن

 یا پیڑ اچ پیٹ اونہوں مریض سی بہت اچ بارے دے جیس اے، ہوندی شکایت وڈی دی تکلیف دی پیٹ دوران دے مرحلے ابتدائی دے

 مواد تے پیٹ صریح اے۔ جاندی ہو تاخیر اکثر اچ عالج تے تشخیص تے، طور دے نتیجے ہین۔ کردی غلطی دی سمجھن بدہضمی

 اموات شرح ودھ نتیجہ دا ایس طرح ایس تے اے اچ مرحلہ دے بعد اک ای پہالں بیماری کہ اے وکھاندی تے طور عام موجودگی دی

  اے۔ نکلدا اچ صورت دی

 دانی بچہ چائیدا۔ کرانا معائنہ گائناکالوجیکل نال باقاعدگی لئی دے الن سراغ ابتدائی دا کینسر دے دانی بچہ نوں زنانیاں حیض از بعد

 دینی توجہ خصوصی تے تکلیفاں دی معدہ کارن دے کارن نامعلوم نوں زنانیاں آلی ہسٹری فیملی دی کینسر دے چھاتی یا کینسر دے

  چائیدا۔ کرنا مشورہ نال ڈاکٹر ہووے ممکن چھیتی جنی تے چائیدی
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 اے؟ کی کینسر دا دانی بچہ .1

 جیہڑی اے ہوندی اووری اک برابر دے سائز دے اخروٹ پاسے دونویں دے رحم ہین۔ اعضاء تولیدی مادہ اچ کیویٹی پیول دانی بچہ

 اوریز مہینے، ہر ہین۔ کردی پیدا ہارمون تے رطوبتاں زنانہ تے انڈے اووریاں ہین۔ ہوندی منسلک ولوں دے ٹیوبس فیلوپین اک کہ

 جس گا، جاوے بہہ ہی نال دے پھٹن دے پرت اندرونی دی رحم انڈہ تے جاوے، کیتا نہ بارآور اونہوں جے ہین۔ کردی جاری انڈی اک

  ہین۔ ہوندے حیض نوں عورت توں کارن دے

 ہین۔ کہندے کینسر دا دانی بچہ اونہوں تے اے، جاندا پایا ٹیومر مہلک شدید اک اچ اووریز جدوں

  

 اے؟ نوں کیس خطرہ ودھ دا کینسر دے دانی بچہ .2

 حساس ودھ تئیں دے بیماری ایس زنانیاں دتیاں ہیٹھاں تے ہین، غیریقینی تائیں اجے کارکن دے کینسر دے دانی بچہ

 :ہین

 اے ہوندا واقع اچ عمر دی بعد نسبتا ً حیض اختتام  

 اے نئیں جمیا نوں بال کدے 

 (پھپھیاں/خاال تے بہناں والدہ، تے طور خاص) تریخ خاندانی دی کینسر دانی بچہ 

 غذا آلی چربی ودھ بھار، کے ودھ  

 پن بانجھ یا حمل اسقاط تحریک بال 

 تریخ دی کینسر دے چھاتی 

 تھراپی دی تبدیلی ہارمون بعد سال 5 دے جان رک حیض 

 

 کریے؟ کیویں تھام روک دی کینسر دے دانی بچہ .3

 :ہین سکدے کر مدد تھام روک موثر دی کینسر دے دانی بچہ طریقے دتیاں ہیٹھاں

 بچو توں غذا آلی چربی ودھ غذا، متوازن 

 ورزش نال باقاعدگی 

 انتظام دا تناؤ موثر تے مستحکم تے طور جذباتی 

 چائیدا کرانا عالج فعال نوں اونہاں ہوں، شکار دا مسلیاں دے دانی بیضہ مدتی طویل جیہڑا زنانیاں 

 دوائیاں حمل مانع دہانی تائیں عرصہ ودھ توں سال 5 نے جنہاں زنانیاں کہ اے چلدا پتہ توں مطالعے عالوہ، ایہدے

 حاملہ واری اک گھٹ توں گھٹ اے۔ ہوندا گھٹ نسبتا ً خطرہ دا ہون کینسر دے دانی بیضہ اچ اوناں ہون، کیتی استعمال

 وی دینا کڈھوا سرویکس یا( سرجری دی کرن بند نوں ٹیوبز فیلوپین) بندش دی نلی قناتی پالنا، ددھ توں چھاتی ہونا،

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


 
 

(inatiikaP) ibajPun   /Ovarian Cancer 
d .iyi2 k t gir  l i.ika  ouk  yikip o   yi2 ki yoioypoC 3 

 

 اے۔ کردا گھٹ نوں خطرہ دے کینسر دے دانی بیضہ

 ٹیسٹ دا خون لئی دے اشاریہ CA125 زنانیاں دی عمر ودھ توں سال 50 لئی، دے الن پتہ اچ مرحلہ ابتدائی دا مرض

 ہین۔ سکدی کرا معائنہ الٹراساؤنڈ تے
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 ہین؟ کی کارکن دے کینسر دے دانی بچہ .4

 بیضہ اخراج یا( پیداوار دی انڈے) بیضہ اخراج/اوویولیشن کہ اے گیا کیتا فرض ایہہ اے۔ رہندا یقینی غیر کارن دا کینسر دے دانی بچہ

 پیش دی خلیہ غیرمعمولی بحالیاں، تے نقصان معمولی دے دانی بچہ آلے ہون اچ نتیجے دے چڑھاؤ اتار اچ ہارموننز دوران دے

  ہین۔ سکدے ہو کارن دا رفت

 

 اے؟ سکدا جا کیتا شناخت نال آسانی نوں عالمتاں دی کینسر دے دانی بچہ کی .5

 واضح عالمتاں ابتدائی لئی ایس اے، ہوندی چھپی اچ گہرائی اندر دے کیویٹی پیلوک دانی بیضہ چونکہ  

 :چائیدا دینا توجہ تے عالمتاں دتیاں ہیٹھاں ہین۔ ہوندی نئیں

 ہاضمہ تے پیڑ دی پیٹ ہوندا خراب تے مسلسل 

 اپھارہ تکلیف، دی پیٹ 

 حاجت بار بار دی کرن پیشاب 

 قبض 

 پیڑ دوران دے تعلقات جنسی 

 پیڑ اچ کنڈھ 

 

 کریے؟ کیویں تشخیص تے تحقیقاں دی کینسر دے دانی بچہ .6

 تصدیق دی تشخیص ڈاکٹر تے اے، جاندا کیتا شک دا کینسر دے دانی بیضہ بعد دے لین ہسٹری جے

  :  اے سکدا دے حکم دا ٹیسٹ تمام دتے ہیٹھاں یا کجھ نال نال دے معائنہ کلینکیکل لئی دے کرن

 دے الن سراغ دا( بڑھوتری معمولی غیر اچ خلیے) ہائیپرپلیسیا یا مواد وی کسی اندر دے دانی بیضہ: معائنہ دا نہانی اندام 

 کرو۔ معائنہ دا کیویٹی پیلوک اچوں نہانی اندام تے مقعد دانی، بچہ لئی

 اے کتھے ٹیومر کہ لئی دے الن پتہ: الٹراساؤنڈ 

 افزائش ضرر بے دی چوٹ دی دانی بیضہ یا زنانیاں مبتال اچ کینسر دے دانی بیضہ: ٹیسٹ دا خون CA125 توں سطح دی 

 اچ مرحلے ابتدائی دے کینسر دے دانی بیضہ اوہ کہ اے ممکن وی ایہہ لئی دے سطح CA125 وی، فیر ہووے۔ چکی ودھ

  ہووے۔ مطابق دے معمول بظاہر

 اسکین ٹوموگرافی کمپیوٹرائزڈ (CT اسکین )امیجنگ گونج مقناطیسی تے (MRI اسکین )اچ الیناں سراغ دا تھاں دی ٹیومر 

 اے سکدا کر مدد

 دے اینستھیزیا عام دے مریض تے: تشخیص تے( کار طریقہ اک دا کرن معائنہ دا حصہ اندرونی دے پیٹ) لیپرواسکوپی 

 روشنی تے سرے آکری) لیپرواسکوپ اک اے۔ جاندا الیا کٹ جیا نکا اک نیڑے دے ناف تے پیٹ ہوئیاں ہوندے اثر زیر

 تے اے جاندی ورتی لئی دے پڑتال جانچ دی بافتوں اندر دے کیویٹی دی پیٹ نوں( خردبین ہوئی جھکی پتلی، اک نال دے

 اے۔ جاندا لتا نمونہ اک دا ٹیومر لئی دے تشخیص مرضیاتی
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 دے کرن عالج تے تشخیص معائنہ، دا مریض تے ہون لوڑ دی بائیوپسی(: جراحت دی پیٹ) شگافی معدہ/لیپروٹومی تفتیش 

 لئی دے کرن بندی درجہ دی قسم دی خلیہ: جراحت اک لئی

 لوڑ دی معائنوں دوجی لئی دے کرن تعین دا تھاں متاثرہ توں کارن دے ٹیومر تے ہووے، شبہ بوہتی دا کینسر دے دانی بیضہ جے

 : اے سکدی ہو وی

 ایکسرے دا سینے  

 اسکین ٹی سی 

 MRI اسکین 

 اک) کالونوسکوپی یا( معائنہ اندرونی دا انت وڈی/ڈیوڈینم تے معدہ نرخڑہ، نال دے اینڈواسکوپ اک) اینڈوسکوپی اوپری 

 (معائنہ اک دا پرتاں دی انتاں نال دے اینڈوسکوپ

 :اے سکدی جا کیتی بندی درجہ اچ مرحلیاں 4 دتیاں ہیٹھاں دی کینسر دے دانی بیضہ

 اے محدود تائیں اووریز ٹیومر کینسر - I مرحلہ

 ہووے محدود تائیں کیویٹی پیلوک بدستور تے ہو چکا پھیل اچ تھاں دی اردگرد دے دانیوں بیضہ ٹیومر کینسر - II مرحلہ

 دے ودھ نال دے تشخیص مصدقہ ہووے۔ چکیا پھیل تائیں نظام دے لمف یا( استر اندر دے پیٹ) پیریٹونیم ٹیومر کینسر - III مرحلہ

 ہین اچ III مرحلہ مریض

 پھیپھڑے تے جگر کے جیویں ہون، چکے پھیل تائیں حصیاں اہم دوجے دے جسم خلیے دے کینسر - IV مرحلہ
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 اے؟ عالج کی دا کینسر دے دانی بچہ .7

 بچ اے۔ ہوندی لوڑ دی کران تھراپی کیمیو تے سرجری بشمول عالج تے طور فوری لئی دے کینسر دے دانی بیضہ

 اے۔ الزمی اپ فالو نال باقاعدگی دا بیماری لئی دے ودھان مواقع دے جان

 : عمل دا جراحی

 تھلے توں معدے جیہڑی تہہ جئی وڈی اک دی جھلی) اومینٹم گریٹر رحم، ٹیوبز، ایگ دانیاں، بیضہ اچ اطراف دونویں

  دیو۔ ہٹا نوں ہون، موجود عالمتاں دی پھیالؤ اچ جناں بافتاں تے نوڈز لمف قریبی ،(اے لٹکدی

 ڈاکٹر ،(ہووے تصدیق دی ٹیومر اچ دانی بیضہ اک) لئی دے مریضاں نوجوان مبتال اچ کینسر دے مرحلے ابتدائی

 اے سکدا کر غور تے رکھن نوں دوجی تے ہٹان نوں ٹیوب فیلوپین تے اووری متاثرہ صرف بعد دے دین انجام آپریشن

  سکے۔ ہو حاملہ اوہ تے چاہوے مریضہ جے تے سکن جا رکھی برقرار رطوبتاں دی ہارمون جے تاں

 :کیموتھراپی

 نوں بڑھوتری دی خلیے دے کینسر لئی دے کرن گھٹ نوں موقع دے ہون دوبارہ دے کینسر ڈاکٹر بعد، دے سرجری

  گا۔ ورتے تے طور دے دوا معاون نوں دوائیاں دی کینسر انسداد لئی دے کرن مداخلت تے کرن تباہ

 ہفتوں 4 یا 3 ہر عالج مکمل اک ہین۔ جاندی دی ولوں دے انجیکشن اچ رگ تے طور عام اچ جسم دوائیاں کینسر انسداد

 تے ہونا ختم بھک گرنا، بال الٹی، متلی، اچ اثرات ضمنی عمومی دے کیموتھراپی اے۔ ہوندا مشتمل تے انجکشن 6 اچ،

 ہوندا متاثر گودا دا ہڈیوں جے کیوں اے، عام وی خطرہ دا انفیکشن تے شمار پلیٹلیٹس گھٹ انیمیا، ہین۔ شامل تھکاوٹ

  اے۔

 

 ہین؟ پیچیدگیاں کی دی کینسر دے دانی بچہ .8

 :ہین دتے ہیٹھاں پیچیدگیاں عمومی دی کینسر دے دانی بیضہ

 اے بنندا کارن دا عالمتاں دی الٹی تے متلی پیڑ، پیٹ شدید جیہڑا: انشقاق اچ ٹیومر 

 پیٹ دے مریض اے۔ بندا کارن دا خون اجتماع جیہڑا اے بندا رکاوٹ ٹیومر اچ بہاؤ توں رگاں(: دینا بل) مروڑنا نوں ٹیومر 

 کیفیت دی شاک کہ تائیں ایتھے تے الٹیاں متلی، نال دے جس اے، ہوندا حملہ دا پیڑ شدید اچانک اچ حصے نیویں دے

 اے۔ جاندی ہو سنگین صورتحال جدوں اے ہوندی طاری

 جیہڑا ودھنا، حرارت درجہ دا جسم تے وادھا اچ مقدار دی خلیاں سفید اچ خون اپھارا، دا پیٹ پیڑ، پیٹ بخار،: انفیکشن 

 (اے کردا متاثر نوں اعضاء جیہڑا سوزش دی جھلی اندرونی دی پیٹ) اے بندا کارن دا درجات وکھری دے پیریٹونیٹس

 اچ معدہ یا پیٹ مریض اے۔ ہوندا تبدیل نال دے تیزی اچ ویلے مدت توں تھوڑی ٹیومر: تبدیلیاں مہلک دی ٹیومر ضرر بے 

 اے؛ کردا محسوس جانا ہو ختم بھک اپھارہ،
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 دا توانائی گھاٹا، اچ وزن رکاوٹ، اچ آنت ہونے، ختم بھک بہنے، خون مریض اچ مرحلہ ایڈوانسڈ: عالمتاں دی انیمیا 

 اے کردی/کرتا سامنا دا عالمتاں دی تکلیف اچ پیٹ گھاٹا،

 

 کریے؟ کیویں نگہداشت دی مریض دے کینسر دے دانی بچہ .9

 توں طریقے مثبت نوں مریضاں تفہیم زیادہ ہین۔ شیواں ساری بہت دی رکھن خیال دوران دے عمل دے یابی صحت

 اے۔ سکدی دے مدد اچ کرن سامنا دا بیماری

 طور فوری تے ہووے رئی ہو تنگی اچ ساہ یا اپھارہ یا پیڑ مسلسل اچ پیٹ تہاڈے جے: اپ فالو نال باقاعدگی 

 دسو نوں ڈاکٹر تے

 تے بچو توں تھکانے ودھ توں ضوررت نوں تسی اپنے آرام، سا بہت: کرنا منظم نوں نظام دے حیاتی 

 رکھو برقرار طاقت جسمانی

 کھاؤ۔ سپلیمنٹس مناسب دے پروٹین تے سبزیاں تے پھل تازہ ودھ غذائیت، متوازن: غذا 

 اے کردا وادھا اچ مواقع دے عالج رہنا پرامید: صحت ذہنی 

 توں عمل جنسی اچ مرحلہ ایڈوانسڈ دے کینسر تے بعد دے سرجری دوران، دے تھراپی کیمیو: حیاتی جنسی 

 بچو

 

 

 

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

