
 
 
ேமல�க மார்பக ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கள் எ�ப்பதற்காக 
�ண்�ம் வ�மா� நீங்கள் ேகட்கப்பட்�ள்ளரீக்ள். 
ேமல�க ேசாதைனக�க்காக �ண்�ம் வ�மா� 
ேகட்கப்பட்�ள்ள ெபண்களில் 
ெப�ம்பாலாேனா�க்� ேசாதைன ���கள் 
சாதாரணமானைவயாகேவ இ�க்�ன்றன 
(மார்பகப் �ற்� ேநாய் இல்ைல என்ற ���). 

�ண்�ம் வ�மா� என்ைன ஏன்
ேகட்��க்�றாரக்ள்? 
ேமல�க மாரப்க ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கள் எ�ப்பதற்காக 
�ண்�ம் வ�மா� ேகட்கப்ப�வ� ��தல்ல. �ண்�ம் 
வ�மா� ேகட்கப்ப�வதற்கான காரணங்களில் 
�ன்வ�வன உள்ளடங்�ம்:   

�� அடரத்்� (Density) 
‘ேமெமாக்ராம்ʼ என்ப� உங்க�ைடய மாரப்கத் ���ன்  
‘எக்ஸ்-ேரʼ படமா�ம். மாரப்கத் ��க்களின் பரவல் 
சமமாக இல்லாதேபா� அ� ஒ� அசாதாரணமானதாகத் 
ேதான்�ம். ��க்கள் அடரத்்�யாகக் காணப்ப�ம் ஒ� 
ப�� சாதாரணமான �ரப்�கள் சம்பந்தப்பட்ட�தான் 
என்� அைடயாளம் காண ேமல�க ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்களால் 
உதவ இய�ம். 

நீரக்்கட்�கள் (Cysts) 
ெதளிவான �ளிம்�கைளக் ெகாண்ட வட்ட வ���ள்ள 
ஒ� அடரத்்�யான ப�� ெபா�வாக ஒ� ‘சாந்தமானʼ 
(‘benignʼ (�ற்� அல்லாத)) நீரக்்கட்�யாகேவ இ�க்�ம். 
�ளிம்�கள் ெதளிவாகத் ெதரிய�ல்ைல என்றால் 
ேமல�கச ்ேசாதைனகள் ேதைவப்படலாம். 

ப�மானம் (Calcification) 
ப�ந்�ேபான �ண்ணாம்� (calcium) ��க்�கள் �ல 
ெபண்க�ைடய மாரப்க ‘எக்ஸ்-ேரʼ-க்களில் காணப்ப�ம்; 
இந்த �ண்ணாம்�ப் ப�மானங்கள் ெபா�வாக 
சாதாரணமானைவேய. இ�ந்தா�ம், ஒ�ங்��ைற 
இல்லாத ப�மானக் �ம்பல்கள் �ற்� ேநா�ன் ஆரம்ப 
அ���களாக இ�க்கக்��ம், மற்�ம் இவற்�ற்கான 
ேமல�க ேசாதைனகள் ேதைவப்ப�ம். 

த�ம்�கள் (Scarring) 
மாரப்கத்�ல் இதற்� �ன்� ெசய்த 
அ�ைவ��சை்ச�ன் காரணமாகத் த�ம்� ஒன்� 
ஏற்பட�்�க்கக்��ம். ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கைள ஆய்� 
ெசய்வ� த�ம்ேப�ய ��க்களின் காரணமாகக் 
க�னமாக இ�க்�ம், ஆகேவ இன்�ம் �ல ேமல�க 
ேசாதைனகள் உங்க�க்�த் ேதைவப்படலாம்.   

ேதால் அைடயாளக் ��கள் (Skin markers) 
‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கைள ஆய்� ெசய்வ�ல் நி�ணரக்�க்� 
உத�வதற்காக, ‘எக்ஸ்-ேரʼ படத்�ல் மாரப்கத்��ள்ள 
த�ம்�, மசச்ம் அல்ல� ம� அல்ல� ேநாய��� உள்ள 
இடங்களின் �� ‘ேதால் அைடயாளக் ��கள்ʼ (skin markers) 
ைவக்கப்படலாம். 

ேமல�க மார்பக ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்களின்
���கைள நான் எப்ப�த் 
ெதரிந்�ெகாள்வ�?
உங்க�ைடய ‘எக்ஸ்-ேரʼ ேசாதைன�ன் ���கைள 
உங்க�க்�த் ெதரி�க்க ‘ப்ெரஸ்ட்ஸ்க்ரீன்  WAʼ 
உங்கைளத் ெதாைலேப��ல் அைழக்�ம். ��தல் 
ேசாதைனகள் ேதைவப்படலாம், மற்�ம் இந்தக் ��தல் 
ேசாதைனகள் மாரப்க ‘எக்ஸ்-ேரʼ-�ன் ேதாற்றத்ைதப் 
ெபா�த்� அைம�ம். நீங்கள் ஏன் �ண்�ம் வ�மா� 
ேகட்கப்பட்�ள்ளீரக்ள் என்பைத 
�ளங்�க்ெகாள்வதற்காக, எத்தைன ேகள்�கைள 
ேவண்�மானா�ம் நீங்கள் ேகட்கலாம்.   

��தல் ேசாதைனகள் உங்க�க்�த் ேதைவப்பட்டால், 
ேமல�க மாரப்க ேசாதைனக�க்காக ‘ப்ெரஸ்ட்ஸ்க்ரீன் 
WAʼ மாரப்கச ்ேசாதைன ம�ப்�ட்� ைமயʼத்�ல்  
சந்�ப்�ேவைள ஒன்� உங்க�க்�த் தரப்ப�ம். இந்த 
ேசைவ இலவசம், மற்�ம் �ரா�யப் ப��ப் ெபண்கள் 
‘ேநாயாளர ்பயண ஒத்தாைசத் �ட்டʼ(Patient Assisted Travel 
Scheme - PATS)த்�ன் �ழ் உத� ெப�வதற்கானத் த�� 
ெபறக்��ம். ேமல�கத் தகவல்க�க்� தய� ெசய்� 
உங்க�ைடய �.�-ையப் பா�ங்கள்.   

�ந்ைதய ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கள் 
நீங்கள் ெப�ம் �ந்ைதய மாரப்க ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கள் 
மற்�ம் மாரப்க ‘அல்ட்ரா ச�ண்ட்ʼ படங்கள் அைனத்ைத�ம் 
ைவத்��ங்கள். உங்க�ைடய தற்ேபாைதய ‘எக்ஸ்-ேரʼ 
படத்�ல் இ�க்கக்��ய கவைல ஏற்ப�த்�ம் ப�� 
ஒன்ைறப் பற்�க் கவைலப்படத் ேதைவ�ல்ைல, அ� 
நீண்ட நாட்களாக இ�க்�ம் ஒன்� என்பைதக் காண்�க்க 
�ந்ைதய ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கள் நி�ண�க்� உத�ம்.  

ேதைவப்படக்��ய ேவ� ேமல�க 
ேசாதைனகள் யாைவ? 
மாரப்க ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்களால் கண்���க்கப்ப�ம் 
ெப�ம்பாலான மாற்றங்கள் ெதாட்�ப்பாரத்்�த் 
ெதரிந்�ெகாள்ள இயலாத அள�ற்�ச ்��யைவயாக 
இ�க்�ம், ஆகேவ இவற்�ற்கான ேமல�க ேசாதைனகள் 
ேதைவப்ப�ம்.    
ேமல�க ஆய்�ற்கான ேநாய�� ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கள் 
(Diagnostic further view mammography) 
ம�த்�வ ரீ�யாகச ்ேசா�க்கப்படேவண்�ய இடத்ைதக் 
��ப்பாய்க் க�த்�ல் ெகாள்�ம் ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கள் இ�ல் 
உள்ளடங்�ம்.   

‘மாரப்கப்�ற்� எக்ஸ்-ேர ப�ப்பாய்�ʼ / ‘எக்ஸ்-ேரʼ  
ேசாதைன (Breast Tomosynthesis / 3D mammography) 
‘�ப்பரிமாண எக்ஸ்-ேர ʼ (three-dimensional mammography) 
(இ� ��ட்டல் மாரப்க ‘ேடாேமா�ன்த�ஸ்ʼஎன்�ம் 
அைழக்கப்ப��ற�), �ரத்�ேயகமான கணினி 
ெமன்ெபா�ைளப் பயன்ப�த்� ‘எக்ஸ்-ேர’-க்கள் 
(‘ேமெமாக்ராம்ʼகள்) �லம் ெவவ்ேவ� ேகாணங்களில் 
எ�க்கப்பட்ட படங்கைளக் ெகாண்� மாரப்கத்�ன் 3D 
ேதாற்றம் உ�வாக்கப்ப��ன்ற�. ெபா�வாக 
எ�க்கப்ப�ம் ‘ேமெமாக்ராம்ʼகள் மாரப்கத்�ன் இ�-
பரிமாணத் (2D) ேதாற்றத்ைதேய உ�வாக்��ன்ற�. 

ம�த்�வரீ� மாரப்கப் பரிேசாதைன 
உங்க�ைடய ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கைள நி�ணர ்ஒ�வர ்ஆய்� 
ெசய்த �ற�, ம�த்�வரீ�யான பரிேசாதைன ஒன்� 
உங்க�க்�த் ேதைவப்பட்டால், ெபண் மாரப்க ம�த்�வர ்
ஒ�வர ்உங்க�ைடய மாரப்கங்கைள �ற்��மாகச ்
ேசா�த்� உங்க�ைடய ம�த்�வ வரலாற்ைறப் பற்� 
உங்க�டன் ேப�வார.்  

மாரப்க ‘அல்ட்ரா ச�ண்ட்̓ 
மாரப்கத் ��க்கைள இன்�ம் ெதளிவாகக் 
காண்�ப்பதற்காக ஒ� அைலகைளப் (க�ர�்சை்ச அல்ல) 
பயன்ப�த்�ம் ேசாதைனயா�ம் இ�. மாரப்கத்�ன் �� 
களிம்� (ெஜல்) ஒன்ைறப் ��, ஆய்�ேகால் (probe) ஒன்� 
ேதால் �� ைவத்� அ�த்தப்ப�ம்.  

நிழ��ப்பட உத��டன் ெசய்யப்ப�ம் ��ச ்
ேசாதைன (Image guided biopsy)  
மாரப்கத் ��ச ்ேசாதைன�ல், மாரப்கத்�ற்�ள் ஊ� 
ஒன்� ெச�த்தப்பட்� ம�த்�வப் �ரச�்ைன இ�ப்பதாகக் 
க�தப்ப�ம் இடத்���ந்�, ‘ைமக்ெராஸ்ேகாப்ʼ-இன் �ழ் 
ேசா�க்கப்ப�வதற்காக, மா�ரித் �� எ�க்கப்ப�ம்.

ேமல�க ேசாதைனகள்  - இதன் அரத்்தம் என்ன? 
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சரியான இடத்���ந்� ஊ� �லம் மா�ரி 
எ�க்கப்ப��ற� என்பைத உ��ப்ப�த்த, இந்த 
ேசாதைனையச ்ெசய்�ம் ‘எக்ஸ்-ேரʼ நி�ணர ்அல்ட்ரா 
ச�ண்ட் அல்ல� க�ர�்ச�் வ�காட்டைலப் 
பயன்ப�த்�வார.் ��ப்�ட்ட இடத்ைத மட்�ம் 
மரத்�ப்ேபாகச ்ெசய்�ம் ம�ந்� பயன்ப�த்தப்ப�ம். 
இந்தத் ��ைவ ேநாய்க்�� நி�ணர ்(pathologist) ஒ�வர ்
ேசா�ப்பார,் மற்�ம் ���கள் ெபா�வாக 24 மணி 
ேநரத்�ற்�ப் �ற� �ைடக்�ம்.  

அைடயாளக்�� (Marker clip) 
�ல ேவைளகளில் ‘எக்ஸ்-ேரʼ உத�ேயா� ெசய்யப்ப�ம் 
��ச ்ேசாதைன ெசய்யப்பட்ட �ற� மா�ரி எ�க்கப்பட்ட
இடத்�ல் �� உேலாக ‘க்ளிப்ʼ ஒன்ைறப் பயன்ப�த்� 
அைடயாளக் �� ஒன்� ஏற்ப�த்தப்ப�ம்.  

அைனத்�ப் �ற்�க்கைள�ம் இந்தச ்
ேசாதைனகளால் கண்���க்க இய�மா? 

ெப�ம்பான்ைமயான மாரப்கப் �ற்�க்கள் 
கண்���க்கப்பட்���ம், ஆனால் எல்லாப் �ற்�க்க�ம் 
கண்���க்கப்ப�ம் உத்�ரவாதத்ைதக் ெகா�க்கக்��ய 
ேசாதைன எ��ம் இல்ைல. பரிந்�ைரகள் ஏ�ம் 
அளிக்கப்பட்டால், அைனத்�ப் ெபண்க�ம் அவற்ைறப் 
�ன்பற்றேவண்�ய� �க்�யம்.  

ம�ப்�ட்�ற்கான சந்�ப்�ேவைள�ன்ேபா� 
இைவ ‘பல்வைக �றப்� ம�த்�வ ைமயங்கʼ(multidisciplinary 
Specialist Centres)ளா�ம். இங்� ‘எக்ஸ்-ேரʼ நி�ணரக்ள், 
ேநாய��� ஆய்வாளரக்ள், ெச��யரக்ள், ‘எக்ஸ்-ேரʼ 
படப்��ப்பாளரக்ள், மாரப்க ம�த்�வரக்ள் மற்�ம் 
அ�ைவ��சை்சயாளரக்ள் ஆ�ேயாைரக் ெகாண்ட எம� 
அணி�னர� நி�ணத்�வ ம�ப்�டை்ட�ம், 
��சை்சைய�ம் நீங்கள் ெப��ரக்ள். 

அைனத்� சந்�ப்�ேவைளக�ம் காைல ேநரங்களில் 
ஏற்பா� ெசய்யப்ப�ம். உங்க�ைடய �� 
ம�ப்�ட்�ற்காக நீங்கள் 8 மணித்�யாலங்கள் 
வைரக்�மான ேநரத்ைத ஒ�க்கேவண்� இ�க்கலாம். 
உங்க�ைடய ேவைலத்தல �தலாளிக்காக ம�த்�வச ்
சான்� ஒன்� உங்க�க்�த் ேதைவப்பட்டால், தய�ெசய்� 
��சை்சநிைலயப் பணியாளரக்ளிடம் ெசால்�ங்கள்.  

வாகனத் தரிப்�க் கட்டணத்�ற்கான பணம் 
ெகாண்�வர�ம்.  அல்ல�, ெபா�ப் ேபாக்�வரத்�த் 
ெதரி�கைளப் பற்�த் ெதரிந்�ெகாள்ள 13 62 13-இல் 
‘ட்ரான்ஸ்-ெபரத்்ʼ- ஐ அைழ�ங்கள்.   

���கைள உங்க�ைடய �.�-க்� 
அ�ப்�தல் 
ஒ� �.�-ைய நீங்கள் ெபயர ்��ப்�ட்��ந்தால் (அப்ப�ச ்
ெசய்�மா� உங்கைள ஊக்��க்�ேறாம்), உங்க�ைடய 
அ�த்த ேசாதைனக�க்கான சந்�ப்�ேவைளகைளப் பற்� 
‘ப்ெரஸ்ட்ஸ்க்ரீன் WAʼ அவ�க்�த் ெதரி�க்�ம். 
உங்க�ைடய ம�ப்�ட்� வ�ைக�ன் ���க�ம் 
உங்க�ைடய �.�-க்�த் ெதரி�க்கப்ப�ம்.  

BreastScreen WA ‘ப்ெரஸ்ட்ஸ்க்ரன்ீ WA’ 
ெதாைலேப�  (08) 9323 6700  
ெதாைல நகல் (08) 9323 6799 
�ன்னஞ்சல்   breastscreenwa@health.wa.gov.au  
ேத�யத் ெதாடர-்மாற்� ேசைவ (National Relay Service) 
www.relayservice.gov.au  
‘ெமா�ெபயரப்்� மற்�ம் ெமா�ெபயரத்்�ைரப்� 
ேசைவʼ (TIS) 13 14 50 

‘ப்ெரஸ்ட்ஸ்க்ரன்ீ WAʼ ம�ப்�ட்� ைமயங்கள்ʼ 
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