
පියයුරු පිළිකාව කලින් හඳුනා

ගැනීම 



පියයුරු පිළිකා 

• ල ෝක තත්වය 

• වසරකට පියයුරු පිළිකා ලරෝගීන් මිලියනයකට 

අධික සංඛ්යාවක් වාතතා ලේ 

• 400,000කට වැඩි සංඛ්යාවක් වසරකට පියයුරු 

පිළිකා ලහේතුලවන් මිය යයි 

• තවත් මිලියන 4 කට අධික සංඛ්යාවක් පියයුරු

පිළිකා ලරෝගීන් ල ස දිවි ලගවයි 



 ංකාලේ තත්වය  

• කාන්තාවන් අතර බහු වම වාතතා වන පිළිකාවයි

• 2010 වසලත අලුත් ලරෝගීන් 2 ක් වාතතා වී ඇත. 

ලමය කාන්තාවන් අතර වාතතා වන පිළිකා වලින් 

25% පමණ ප්රමාණයක් ලේ. 

• ද  වශලයන් දිනකට පියයුරු පිළිකා ලරෝගීන් 6 -7

ක් අතර ප්රමාණයක් අළුතින් හඳුනා ගැලන්.



පියයුරු පිළිකා ශ්රී  ංකාලේ තත්වය 
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වයස අනුව පියයුරු පිළිකා වාතතා වීලේ 

ප්රවනතාව 



පියයුරු පිළිකා ඇතිවීමට ලහේතුව

• පියයුරු පිළිකාව ඇති වන්ලන් ජාන 

ව  සිදු වන අසාමානය තාවයක් 

ලහේතුලවනි.

• ලමල ස ජානමය ලවනසේ වීේ සිදු 

වන්ලන්

❖ ප්රලේනිගත ලහේතු නිසා (5 – 10%)

❖ වයසේගත වීම හා ලවනත් පාරිසරික 

ලහේතු නිසා (90% පමණ) 



පියයුලත වුහය 

ලේද හා 

සේබන්ධිකාරක 

පටක (රුධිර වාහිනී, 

වසා  ග්රන්ි හා 

නා )

කිරි නිපදවන ග්රන්ි

හා කිරි පිටතට 

රැලගන එන නා 



පියයුරු පිළිකා 

• පියයුරු ව  ග්රන්ි ව  ලහෝ කිරි නා  ව  සස  

ව  ඇතිවන පා නයකින් ලතාර අසාමානය 

ලබදීමක් පියයුරු පිළිකාවක් ලේ. 



පියයුරු පිළිකා සඳහා අවදානේ

කරුණු/සාධකක 



ldka;djla ùu

• ldka;djka ioyd we;s wjodku

msrsñkag jvd ish.====Khlska jeä fõ

• mshhqre ms<sld wkqmd;h

• ldka;djka ¦ msrsñ

• 100 ට 1 



වයසේගත විම

වයසත් සමඟ පියයුරු පිළිකා 

වැළඳීලේ අවධකානම ක්රමලයන් 

වැඩිලේ.

පියයුරු පිළිකා ලරෝගීන් ලගන් 

80% ක් පමණ වයස අවු 50 ට 

වැඩි කාන්තාවන් ලේ  



සමහර ජානමය ලවනසේකේ 

• 5% - 10% පමණ පියයුරු පිළිකා ඇති විම සඳහා 

ප්රලේනිගත ලහේතුන් බ පායි. 

• ලමවැනි ජාන සමහරක් වන්ලන් BRCA1, BRCA2, 
tp53



පවුල් ඉතිහාසය 

• f,a {d;shl=g ^ uj" 
fidfydhqrsh"ujf.a
uj"ujf.a fidfydhqrsh" 
mshd"mshdf.auj" mshdf.a
fidfydhqrsh wdos& mshhqre
ms<sld je<os we;akï

• äïnfldaI ms<sld i|yd mjq,a
b;sydihla we;s ldka;djka



ඊසේරජන් ලහෝලමෝනයට නිරාවරණය විම 

• ඊසේරජන් ලහෝලමෝනය නිපද වන්ලන්

කාන්තාවන්ලේ ඩිේභලකෝෂ තු  වන

අතර පියයුරු ව  වදතනය සඳහා 

ඊසේරජන් ලහෝලමෝනය අතයවශය ලේ

•



ඔසප් චක්රය
• අඩු වයසින් වැඩිවිය පත් විම (අවු 12 ට ලපර)

• අතතවහරණය පමා විම (අවු 55 පසුවන තුරු) 



පළමු ප්රසුතිය වයස 30 පසු වූ පසු සිදු වූ 
කාන්තාවන් 

ගභතනී කා ලේදී පියයුරු ව සීග්ර වදතනයක් සිදුවන අතර

වයස 30 ට පසු සිදු වන ලමම වදතනය පිළිකාවක් වැළඳීම

සඳහා අවදානමක් විය හැක.



දරුවන් ලනාමැති කාන්තාවන්  

• දරුවන් වැඩි සංඛ්යාවක්  ැබුන කාන්තාවන්ට

දරුවන් ලනාමැති කාන්තාවකට වඩා පියයුරු

පිළිකා අවදානම අඩුය 



මේකිරි  බා ලනාදීම
• මේකිරි  බා ලදන කා යට සමානුපාතිකව  කාන්තාවකට 

පියයුරු පිළිකා වැළඳීලේ අවදානම ලවනසේලේ. වැඩි

කා යක් මේකිරි  බා දුන් කාන්තාවකට අඩු කා යක් 

මේකිරි  බා දුන් කාන්තාවකට වඩා පියයුරු පිළිකා සඳහා 

අඩු අවදානමක් ඇත 



ඖෂධක ල ස ඊසේරජන් ලහෝලමෝනය  බා ගන්න 

කාන්තාවන් 

ලමවැනි කාන්තාවන්ට ද පියයුරු පිළිකා සඳහා වැඩි 

අවදානමක් ඇත.

• උදා: දීර්ත කාලීනව උපත් පා න ලපති  බා ගන්න

කාන්තාවන්

• ලහෝලමෝන ප්රතිසේතාපන ප්රතිකාර  බා ගන්න

කාන්තාවන් 



තරබාරු බව 

• විලශේෂලයන්ම ආතතවහරණලයන් පසුව තරබාරු

වන කාන්තාවන් 



මධකයසාර භාවිතය 

• මධකයසාර පානය පියයුරු පිළිකා සඳහා අවදානේ 

සාධකකයක් බව ලසායා ලගන ඇත 



විකිරණ සඳහා නිරාවරණය විම 

• උදා: කුඩා වයසකදී ලවනත් පිළිකා තත්වයක්

සඳහා විකිරණ ප්රතිකාර සඳහා නිරාවරණය වූ

කාන්තාවන් 

• සාමානය x ray ව ට නිරාවරණය විම අවදානේ 
කරුණක් ලනාලේ. 



මින් ලපර පියයුරු ව  සමහර ලරෝගී

තත්වයන් වැළඳී ඇති කාන්තාවන්
• කලින් පිළිකාවක් වැළඳී ඇති කාන්තාවන්ට එම පියයුලත ම ලහෝ 

අලනක් පියයුලත නැවත අළුතින් පිළිකාවක් වැළඳීලේ අවදානමක් 

ඇත

• පියයුරු ව  සමහර පිළිකා ලනාවන ලරෝග තත්වයන් වැළඳී ඇති

කාන්තාවන් හට පසු කා යක පියයුරු පිළිකා වැළඳීලේ අවදානමක් 

ඇත 

•



ලරෝග  ක්ෂණ 
• ගැටිත්තක්, ගැටිති සේවභාවයක් ලහෝ ර්න වීමක් 

• තනපුඩු ව  ලවනසක් 

හැඩලේ ලවනසක්, පිහිටීලේ අසමමිතික බවක්,  දදයක්, 

තුවා යක්, අසාමානය ශ්රාවයක්, තනපුඩු ඇතු ට ගිලි යාමක් 

• පියයුරු ව  සලේ ලවනසේවීේ,  ව  ගැසීමක්, පැහැලේ

ලවනසක්

• පියයුරුව  ප්රමාණලේ ලවනසක්, අසමමිතික බවක්, 

හැඩලේ ලවනසක් 

• කිහිල්  ප්රලේශලේ ඉදිමීමක්, අපහසුතාවයක් 

• දිගු කා යක් පවතින අසාමානය ලේදනාවක් ( සාමානය 

ඔසප් චක්රය ආශ්රිතව තිලබන ලේදනාවට වැඩිය ලවනසේ හා  

එක පියයුරක පමණක් ඇතිවන ලේදනාවක්) 



පියයුරු ව  හැඩලේ ලවනසේ වීමක් (පියයුරු ව  හැඩය, 
ප්රමාණය සමමිතික/ අසමමිතික බව)       

මෑතක දී ඇති වූ  



පියයුරු ව  එහා ලමහා ලනායන (ලබාලහෝ විට ලේදනාකාරී 

ලනාවන) ගැටිත්තක් ලහෝ ර්න වීමක් 



පියයුරු මතු පිට ව  ගැසේමක් 



පියයුර මතු පිට දදයක්/ තුවා යක්



පියයුරු ව  මතු පිට සලේ වණතය 

ලවනසේ වීමක් 



තන පුඩු වලින් ශ්රාවයක් පිට වීම/ වණ 

වීමක්/ තුවා  වීමක්/ පැලී යාමක්  



පියයුරු ව  සම මතු පිට ලදාඩේ ල ල් ක වැනි සේවභාවයක්



තන පුඩු ගි ා බැසේමක් 



පියයුරු පිළිකාවක් කලින් හඳුනා ගැනීමට ක  

යුත්ලත් 
• සේවයං පියයුරු පරික්ෂාව 

• මැලමාග්රෑේ / 

අල්රාසවුන්් සේකෑන් 

පරීක්ෂාව 

• සායනික පියයුරු පරික්ෂාව 




