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ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ 

ਇਹ ਫ਼ਕੈਟ ਸ਼ੀਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਮਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਮਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਜਹਨਾਂ ਦ ੇਰੋਗ ਦੀ ਪਮਹਚਾਣ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵੱਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹ ੁੰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਨ ੁੰ  ਵੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹ ਤ ਘੱਟ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਸਰਜਰੀ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਕੀਮਥੋੈਰੇਪੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦ ੇਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ, ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ 
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਨੈੀਮਫਟਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੁੰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤ ਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ ਫ਼ੈਕਟ 
ਸ਼ੀਟਾਂ ਹਨ। 

ਸਾਨ ੁੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਕ ਇਹ ਫ਼ੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਤ ਹਾਡ ੇਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਤ ਸੀਂ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮਵਖੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੋਂ ਪ ੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਜੱਥੇ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ੁੰ ਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਅੁੰਗਰੇਿੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਮਲਆਂ ਲਈ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਹਨ। ਤ ਸੀਂ ਸਮੋਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ ੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ 
ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਕ 0808 808 00 00 ਤੇ ਮਕੈਮਮਲਨ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ (Macmillan Support Line) ਨ ੁੰ  
ਮ ਫ਼ਤ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਸ ਣਨ ਸਬੁੰ ਧੀ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਟੈਕਸਟਫ਼ੋਨ 0808808 0121, 
ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮਰਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤ ਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ macmillan.org.uk ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਹ ਫ਼ਕੈਟ ਸ਼ੀਟ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ: 

 ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? 

 ਛਾਤੀਆ ਂ

 ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ  
 ਲੱਛਣ 

Breast cancer: Punjabi 
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 ਜਾਂਚਾਂ 
 ਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਦੀਆ ਂਮਕਸਮਾਂ 
 ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਮਵੱਚ ਵੁੰ ਡਣਾ 
 ਇਲਾਜ 

 ਕਮਲਮਨਕਲ ਪਰਖਾਂ  
 ਫਾਲੋ-ਅੱਪ (ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ) 
 ਤ ਹਾਡੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾਂ  
 ਤ ਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਸਰੀਰ ਦ ੇਅੁੰਗ ਅਤ ੇਮਟਸ਼  ਛਟੋੇ ਛਟੋੇ ਮ ਲਭ ਤ ਅੁੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ ਮਜਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਸੈੈੱਲ (ਕਸ਼ੋਾਣ ) ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਕੈਂਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮਬਮਾਰੀ ਹੈ। 

ਸਰੀਰ ਮਵੱਚ ਹਰੇਕ ਮਹੱਸ ੇਦੇ ਸੈੈੱਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਿਆਦਾਤਰ ਸੈੈੱਲ ਇੱਕ ੋਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮ ਰੁੰਮਤ 
ਕਰ ਲੈਂਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੁੰ  ਦ ਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈੈੱਲ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵੁੰਡ ੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪਰਮਕਮਰਆ ਕਾਬ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵੁੰ ਮਡਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਮਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਢ ਮਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਜਸ ਨ ੁੰ  ਮਟਊਮਰ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਰੇ ਮਟਊਮਰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਟਸ਼  ਜਾਂ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦ ੇਛਟੋੇ ਮਜਹੇ ਨਮ ਨੇ ਨ ੁੰ  ਕੱਢ ਕ ੇਦੱਸ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਮਕ ਕੀ ੋਕੋੋਈ ਮਟਊਮਰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨ ੁੰ  ਬਾਇਓਪਸੀ (biopsy) ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ 
ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨ ੁੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਾਈਕਰਸੋਕੋਪ ਹੇਠਾਂ ਨਮ ਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਮਬਨਾਇਨ (ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ) ਮਟਊਮਰ ਮਵੱਚ, ਸੈੈੱਲ ਵਧ ਸਕਦ ੇਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮਵੱਚ ਮਕਤੇ ਹੋਰ 
ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੇੜਲੇ ਅੁੰਗਾਂ ਤ ੇਦਬਾਅ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
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ਮਮਲਗਨੈਂ ਟ (ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ) ਮਟਊਮਰ ਮਵੱਚ, ਸੈੈੱਲ ਨੇੜਲੇ ਮਟਸ਼  ਮਵੱਚ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦਾ 
ਫੈਲਾਓ ਉਸ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱਮਸਆਂ ਤਕ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮਜੱਥ ੇਕੈਂਸਰ ਪਮਹਲਾਂ ਸ਼ ਰ  ਹੋਇਆ ਸੀ (ਸ਼ ਰ ਆਤੀ 
ਜਗਹਾ)। ਉਹ ਖ ਨ ਜਾਂ ਮਲੁੰ ਫੈਮਟਕ (ਲਸੀਕਾ-ਸਬੁੰਧੀ) ਪਰਣਾਲੀ ਦ ੇਿਰੀਏ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

 

ਮਲੁੰ ਫੈਮਟਕ ਪਰਣਾਲੀ, ਇਨਫਕੈਸ਼ਨ (ਲਾਗ) ਅਤ ੇਮਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਬਰੀਕ ਨਲੀਆ ਂਨ ੁੰ  ਮਮਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਜਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਮਲੁੰ ਫੈਮਟਕ ਨਾੜੀਆ ਂਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਮਵੱਚ 
ਲੋਬੀਏ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਲੁੰ ਫ ਨੋਡਸ (ਗਰੁੰ ਥੀਆ)ਂ ਦੇ ਸਮ ਹ ਨਾਲ ਜ ੜੀਆ ਂਹ ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਸੈੈੱਲ ਸਰੀਰ ਦ ੇਮਕਸ ੇਹੋਰ ਮਹੱਸ ੇਤਕ ਪਹ ੁੰ ਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਮਦੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ 
ਮਟਊਮਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਨ ੁੰ  ਸਕੈੁੰ ਡਰੀ (ਗੌਣ) ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਮਟੈਾਸਟੈਮਸਿ (metastasis) ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

 ਛਾਤੀਆ ਂ

ਛਾਤੀਆਂ ਚਰਬੀ, ਸਹਾਇਕ ਮਟਸ਼  ਅਤ ੇਗਰੁੰ ਥੀ ਸਬੁੰ ਧਤ ਮਟਸ਼  ਨ ੁੰ  ਮਮਲਾ ਕ ੇਬਣੀਆਂ ਹ ੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ ਮਜਹਨਾਂ ਮਵੱਚ ਲੋਬ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਲੋਬ (ਦ ੱ ਧ ਗਰੁੰ ਥੀਆਂ) ਉੱਥ ੇਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ ਮਜੱਥ ੇਛਾਤੀ ਦਾ ਦ ੱ ਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ ੱ ਧ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆ ਂ
ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦ ਆਰਾ ਮਨੈੱਪਲ (ਚ ਚੀ) ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਛਾਤੀ 

 

ਪਸਲੀ 

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ 
ਚਰਬੀਦਾਰ ਟਿਸ਼ੂ 

ਲੋਬ 

ਦ ੁੱ ਧ ਨਲੀ 

ਟਨਿੱਪਲ 
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ਚਮੜੀ ਦ ੇਹੇਠਾਂ, ਛਾਤੀ ਦ ੇਮਟਸ਼  ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਸਾ ਕੱਛ (ਐਗਿੀਲਾ) ਮਵੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਛਾਂ ਮਵੱਚ ਵੀ ਮਲੁੰ ਫ 
ਨੋਡਸ (ਗਰੁੰ ਥੀਆਂ) ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਕ ਮਲੁੰ ਫੈਮਟਕ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਹਨ। ਬਰੈਸਟਬਨੋ (ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ 
ਜਾਂ ਪਸਲੀ) ਨੇ ਮਬਲਕ ਲ ਨਿਦੀਕ ਅਤ ੇਕਾਲਰਬਨੋ (ਹੁੰਸਲੀ) ਦ ੇਮਪੱਛ ੇਵੀ ਮਲੁੰ ਫ ਨੋਡਸ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

 

ਛਾਤੀ ਦ ੇਨੇੜਲੇ ਮਲੁੰ ਫ ਨੋਡਸ 

 

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਉਦੋਂ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਨਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਬਸ ਦ ੇਅੁੰਦਰਲੇ ਸੈੈੱਲ ਕੈਂਸਰ ਗਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ 

ਸਾਨ ੁੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਮਕਸ ਕਾਰਨ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਕ ਝ ਜੋਖਮ ਦ ੇਕਾਰਕ ਹਨ ਮਜਸ ਨਾਲ 
ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਇਹ ਮਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਉਮਰ - ਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਮਰ ਦ ੇਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। 

 ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਪਮਹਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛਾਤੀ ਦੀਆ ਂਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਹੋਈਆ ਂਸਨ 

 ਹਾਰਮੋਨ-ਸਬੁੰਧੀ ਕਾਰਕ - ਲੁੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਾਰਮਨੋਿ ਏਸਟਰੋਜਨ (ਮਾਦਾ ਮਲੁੰ ਗ ਹਾਰਮੋਨ) ਅਤ ੇ
ਪਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ, ਤ ਹਾਡ ੇਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕ – ਇਹਨਾਂ ਮਵੱਚ ਬਹ ਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਦਨ ਮਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦ ੋਤੋਂ ਵੱਧ ਯ ਮਨਟ 
ਪੀਣਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਹ ਤ ਮਿਆਦਾ ਮਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 ਪਮਰਵਾਰਕ ਇਮਤਹਾਸ - ਮਸਰਫ 5-10% ਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਮਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਇਹ ਅਨ ਵੁੰ ਸ਼ਕ 
ਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੀਨ (ਗ ਣਸ ਤਰ) ਕਾਰਨ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਮਰਵਾਰਕ ਮਪਛੋਕੜ ਬਾਰੇ 
ਮਚੁੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਕਾਲਰਬੋਨ ਟਪੁੱ ਛੇ 
ਟਲਿੰ ਫ-ਨੋਡਸ 

ਕੁੱ ਛ ਟ ੁੱ ਚ 

ਟਲਿੰ ਫ-ਨੋਡਸ  

ਟਲਿੰ ਫ ਨਾੜੀਆਂ 

ਬਰੈਸਿ ਬੋਨ 
ਨਜ਼ਦੀਕ ਟਲਿੰ ਫ 
ਨੋਡਸ 
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ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹ ੁੰ ਚ ਸਕਦਾ। 

ਲੁੱ ਛਣ 

ਇਹਨਾਂ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ: 

 ਛਾਤੀ ਮਵੱਚ ਗੁੰਢ 

 ਛਾਤੀ ਦ ੇਆਕਾਰ ਜਾਂ ਬਣਾਵਟ ਮਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 
 ਚਮੜੀ ਮਵੱਚ ਡ ੁੰ ਘ ਪੈਣੇ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਮਟਸ਼  ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ  
 ਇੱਕ ਮਨੈੱਪਲ ਜੋ ਅੁੰਦਰ ਨ ੁੰ  ਮ ੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
 ਮਨੈੱਪਲ ਤ ੇਰੈਸ਼ (ਛਪਾਕੀ) ਹੋ ਜਾਣੀ 
 ਮਨੈੱਪਲ ਮਵੱਚੋਂ ਮਰਸਾਵ  
 ਕੱਛ ਮਵੱਚ ਸੋਮਜਸ਼ ਜਾਂ ਗੁੰਢ। 

ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਇਹਨਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣ ੇGP ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ 
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਬਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਜਾਂਚਾਂ 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਮਚੁੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਆਪਣੇ GP ਨ ੁੰ  ਮਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਮਾਹਰ 
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨ ੁੰ  ਮਮਲਣ ਲਈ ਬਰੈਸਟ (ਛਾਤੀ ਦੇ) ਕਮਲਮਨਕ ਮਵੱਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨ ੁੰ  ਛਾਤੀ ਦੀ 
ਸਕਰੀਮਨੁੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਰੀਏ ਭੇਮਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਬਰੈਸਿ (ਛਾਤੀ ਦੇ) ਕਟਲਟਨਕ ਟ ਖ ੇ

ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਕਮਲਮਨਕਾਂ ਮਵੱਚ ਤ ਸੀਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਉਸੇ ਮਦਨ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
ਕਈ ਵਾਰੀ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਹੋਰ ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤ ੇਨਤੀਮਜਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤ ੇਤਕ ਦ ੇਸਮੇਂ 
ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਕਮਲਮਨਕ ਮਵੱਚ ਤ ਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ (ਇੱਕ ਸਰਜਨ) ਨ ੁੰ  ਮਮਲੋਗੇ। ਉਹ ਤ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ ੱ ਛਣਗੇ ਮਕ ਕੀ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  
ਪਮਹਲਾਂ ਕਦੇ ਛਾਤੀ ਦੀਆ ਂਕਈੋ ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤ ੇਉਹ ਤ ਹਾਡ ੇਕੈਂਸਰ ਸਬੁੰ ਧੀ ਪਮਰਵਾਰਕ ਇਮਤਹਾਸ 
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ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ ੱ ਛਣਗ।ੇ ਮਾਹਰ ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦ ੇਹੇਠਲੇ ਮਹੱਮਸਆ ਂਦਾ ਮ ਆਇਨਾ 
ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਦੱਸਣਗ ੇਮਕ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਮਕਹੜੀਆ ਂਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਮੈਮੋਗਰਾਮ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਘੱਟ-ਡੋਿ ਵਾਲਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੈ। 

ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਮਮੈੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਪ (ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਮਹੱਸੇ ਦਾ ਵਸਤਰ) ਅਤੇ ਬਰਾ ਨ ੁੰ  ਉਤਾਰ ਕੇ ਗਾਊਨ 
ਪਮਹਨਣ ਲਈ ਮਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓਗਰਾਫਰ (ਜੋ ਐਕਸ-ਰੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਇਸ ਸਮਥਤੀ ਮਵੱਚ 
ਮਲਆਏਗਾ ਮਕ ਤ ਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤ ਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨ ੁੰ  ਫੇਰ ਇੱਕ ਚਪਟੀ, 
ਪਲਾਸਮਟਕ ਦੀ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ 
ਲਈ ਛਾਤੀ ਨ ੁੰ  ਸਮਥਰ ਅਵਸਥਾ ਮਵੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸ ਮਵਧਾਜਨਕ ਅਤ ੇਥੜੋਹਾ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ 
ਇਹ ਮਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰਮਹੁੰਦਾ। ਤ ਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦ ੋਮਮੈੋਗਰਾਮ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਰਫ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆ ਂਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਛਾਤੀ ਦਾ ਅਲਿਰਾਸਾਊਂਡ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਿ ਤਰੁੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਆਪਣ ੇਟਾਪ ਅਤੇ ਬਰਾ ਨ ੁੰ  ਉਤਾਰਨ, ਅਤ ੇਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਪਣ ੇਮਸਰ ਉਪਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਬਸਤਰ ਤ ੇ
ਲੇਟਣ ਲਈ ਮਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਵਅਕਤੀ ਤ ਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜੈੈੱਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ 
ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਛਟੋੇ ਮਜਹੇ ਯੁੰਤਰ ਨ ੁੰ  ਇਸ ਦ ੇਆਲੇ-ਦ ਆਲੇ ਘ ੁੰ ਮਾਉਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਨੀ ਮਹੱਸੇ ਦੀ 
ਤਸਵੀਰ ਸਕਰੀਨ ਤ ੇਨਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੁੰ  ਮਸਰਫ ਕ ਝ ਕ  ਮਮੁੰ ਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ 
ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੀ। 

40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਵੱਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਫਾਈਨ ਨੀਡਲ ਐਸਪੀਰਸ਼ੇਨ (FNA) ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਵਭਾਗ ਜਾਂ ਬਰਸੈਟ (ਛਾਤੀ ਦ)ੇ 
ਕਮਲਮਨਕ ਮਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸੇਧ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਮਕ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨ ੁੰ  ਸਹੀ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਮਲਆ ਜਾਵੇ। ਬਰੀਕ ਸ ਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਤ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਮਰੁੰਜ ਮਵੱਚ 
ਗੁੰਢ ਤੋਂ ਕ ਝ ਸੈੈੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨਮ ਨੇ ਨ ੁੰ  ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਮਵੱਚ ਭਮੇਜਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
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ਜਦੋਂ ਸ ਈ ਅੁੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸ ਮਵਧਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਤ ਹਾਡ ੇਨਤੀਜੇ ਉਸ ੇਮਦਨ ਮਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਮਵੱਚ ਤ ਸੀਂ ਕ ਝ ਮਦਨਾਂ ਲਈ ਦਰਦ 
ਮਮਹਸ ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ- ਹਲਕੀਆਂ ਦਰਦ-ਮਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਟਲਿੰ ਫ ਨੋਡਸ ਦਾ ਅਲਿਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ FNA  ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੱਛ ਮਵੱਚ ਮਲੁੰ ਫ ਨੋਡਸ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੀ 
ਕਰਵਾਉਗ।ੇ ਜੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਵੱਚ ਕਈੋ ਵੀ ਗਰੁੰ ਥੀ ਸ ੱ ਜੀ ਮਮਹਸ ਸ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ FNA ਕਰੇਗਾ। 

ਬਾਇਓਪਸੀ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁੰਢ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਣ ਮਹੱਸੇ ਤੋਂ ਮਟਸ਼  ਦੇ ਛੋਟ ੇਮਜਹੜੇ ਟ ਕੜ ੇਨ ੁੰ  ਕੱਢ 
ਮਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਮਾਈਕਰਸੋਕੋਪ ਹੇਠਾਂ ਦੇਮਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਕਸਮਾਂ ਹਨ। ਤ ਹਾਡਾ 
ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਕ ਤ ਸੀਂ ਇਸਦੀ ਮਕਹੜੀ ਮਕਸਮ 
ਕਰਵਾਉਗ।ੇ 

ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ ਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ ਝ ਮਦਨਾਂ ਤਕ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤ ਸੀਂ 
ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਰਦ-ਮਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਮਲਦੀ। 

ਅਗਲੇਰੇ ਿਸੈਿ 

ਜੇ ਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੈਸਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤ ਹਾਡ ੇਕ ਝ ਹੋਰ ਟਸੈਟ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟਸੈਟਾਂ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਖ ਨ ਦੇ ਟੈਸਟ 

 ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ 

 MRI ਸਕਨੈ 

 CT ਸਕੈਨ 

ਤ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਮਕ ਤ ਸੀਂ ਮਕਹੜੇ ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਓਗੇ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਮਵੱਚ ਕੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 



ਮੈਕਮਮਲਨ ਫ਼ੈਕਟ ਸ਼ੀਟ 2014: ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਫ ੇ18 ਦਾ 8 

  

 

ਟੈਸਟ ਨਤੀਮਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤ ਹਾਡ ੇਲਈ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦਸੋਤ 
ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਚੁੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤ ਸੀਂ 0808 808 00 00 ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਕਸ ੇ
ਕੈਂਸਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਟਕਸਮਾਂ 

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਕਸਮ ਦਾ ਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਇਨ ੇਟਸ  ਡਕਿਲ ਬਰੈਸਿ ਕੈਂਸਰ (invasive ductal breast 

cancer) ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਕਸਮਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ੋਤਰੀਮਕਆ ਂ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਨੂਿੰ  ਪੜਾਅ (staging)ਅਤੇ ਦਰਜੇ (grading) ਟ ੁੱ ਚ  ਿੰ ਡਣਾ 

ਤ ਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਪੜਾਅ ਟ ੁੱ ਚ  ਿੰ ਡਣਾ 
ਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਨ ੁੰ  ਚਾਰ ਪੜਾਆਂ ਮਵੱਚ ਵੁੰ ਮਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 ਪੜਾਅ 1 ਕੈਂਸਰ ਛਟੋਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਰਫ ਛਾਤੀ ਮਵੱਚ ਹੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ 

 ਪੜਾਅ 2 ਜਾਂ 3 ਕੈਂਸਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦ ੇਮਹੱਮਸਆ ਂਮਵੱਚ ਫੈਲ ਚ ੱ ਕਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

 ਪੜਾਅ 4 ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱਮਸਆ ਂਤਕ ਪਹ ੁੰ ਚ ਚ ੱ ਕਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਦਰਜੇ (ਗਰੇਡ) ਟ ੁੱ ਚ  ਿੰ ਡਣਾ 
ਦਰਜੇ ਮਵੱਚ ਵੁੰ ਡਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਮ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦ ੇਮ ਕਾਬਲੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਹੇਠਾਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲ 
ਮਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮਦਖਾਈ ਮਦੁੰਦੇ ਹਨ। 

 ਦਰਜਾ 1 (ਘੁੱ ਿ ਦਰਜੇ  ਾਲਾ) – ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲ ਆਮ ਸੈੈੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਬਹ ਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 
ਵਧਦੇ ਹਨ। 

 ਦਰਜਾ 2 (ਦਰਟਮਆਨੇ ਦਰਜੇ  ਾਲਾ) –  ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲ ਹੋਰ ਮਿਆਦਾ ਅਸਧਾਰਣ ਲੱਗਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਥੜੋਹਾ 
ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਦ ੇਹਨ। 



ਮੈਕਮਮਲਨ ਫ਼ੈਕਟ ਸ਼ੀਟ 2014: ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਫ ੇ18 ਦਾ 9 

  

 

 ਦਰਜਾ 3 (ਉੱਚ ਦਰਜੇ  ਾਲਾ) – ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲ ਆਮ ਸੈੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹ ਤ ਵੱਖਰੇ ਮਦਖਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਬਹ ਤ 
ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਦ ੇਹਨ। 

ਹਾਰਮੋਨ ਟਰਸੈਪਿਰ (Hormone receptors)  

ਹਾਰਮੋਨ ਸਰੀਰ ਮਵੱਚ ਕ ਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੁੰ  ਮਨਯੁੰ ਮਤਰਤ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਕ ਸੈੈੱਲ ਮਕਵੇਂ ਵਧਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਸਰੀਰ ਮਵੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕੁੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਛਾਤੀ ਦ ੇਕ ਝ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ 
ਮਵੱਚ ਮਰਸੈਪਟਰ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ ਜੋ ਹਾਰਮਨੋਿ ਏਸਟਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਨ ੁੰ  ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲ ਨਾਲ ਜ ੜਨ ਮਦੁੰਦ ੇਹਨ। 
ਜੇ ਵੱਡੀ ਮਗਣਤੀ ਮਵੱਚ ਏਸਟਰੋਜਨ ਮਰਸੈਪਟਰ ਹਨ ਇਸ ਨ ੁੰ  ਏਸਟਰੋਜਨ ਮਰਸੈਪਟਰ ਪਾਮਿਮਟਵ ਜਾਂ ER ਪਾਮਿਮਟਵ 
ਬਰੈਸਟ (ਛਾਤੀ ਦਾ) ਕੈਂਸਰ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨ ੁੰ  ਏਸਟਰੋਜਨ -ਮਰਸੈਪਟਰ ਨੈਗੇਮਟਵ 
ਜਾਂ ER ਨੈਗੇਮਟਵ ਬਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਹ ਤੇ ER ਪਾਮਿਮਟਵ ਬਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ, ਹਾਰਮੋਨ-ਸਬੁੰਧੀ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਵਧੀਆ ਪਰਤੀਮਕਮਰਆ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਰੋਿੀਨ ਟਰਸਪੈਿਰ 

ਕ ਝ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦ ੇਪਰੋਟੀਨ HER2 (ਮਹਊਮਨ ਐਪੀਡਰਮਲ ਗਰੋਥ ਫੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਮਨ ੱ ਖੀ ਬਾਹਰੀ ਚਮੜੀ 
ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਕ 2) ਲਈ ਮਰਸੈਪਟਰ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਮਜਹਨਾਂ ਕੈਂਸਰਾਂ ਮਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਰਸੈਪਟਰਾਂ ਦ ੇਉੱਚ ੇਪੱਧਰ 
ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  HER2 ਪਾਮਿਮਟਵ ਬਰਸੈਟ ਕੈਂਸਰ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਟਰੈਸਟ ਿ ਮਬੈ (trastuzumab) ਦੇ 
ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਚੁੰਗੀ ਪਰਤੀਮਕਮਰਆ ਮਦਖਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਮਜਸ ਨ ੁੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ Herceptin®(ਹਰਸੈਪਮਟਨ) ਮਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਲਾਜ 

ਮਬਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹਮਸ਼ੇਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ। ਤ ਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ ਨ ੁੰ  ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: 

 ਤ ਹਾਡੀ ਆਮ ਮਸਹਤ 

 ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੜਾਅ ਅਤ ੇਦਰਜਾ  
 ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੁੰ ਭਾਵੀ ਫਾਇਦ ੇ

 ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੁੰ ਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ  
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 ਸੁੰ ਭਾਵੀ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤ ਹਾਡ ੇਮਵਚਾਰ। 

ਮਕਸ ੇਵੀ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹ ਤ ਿਰ ਰੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕ ੋ
ਮਕ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮਕਸੇ ਅਮਜਹੇ ਮਵਅਕਤੀ ਨ ੁੰ  ਨਾਲ ਮਲਜਾਣ ਦਾ ਸ ਝਾਅ ਚੁੰਗਾ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤ ਹਾਡੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਅੁੰਗਰੇਿੀ, ਦਵੋੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਚਾਹ ੁੰ ਦੇ ਹੋ ਮਕ ਅਮਜਹਾ ਮਵਅਕਤੀ ਉੱਥ ੇਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ੁੰ  ਪਮਹਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। 

ਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਮ ੱ ਖ ਇਲਾਜ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦ ਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦ ੇਜੋਖਮ ਨ ੁੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ 
ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਵੱਚ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ, ਕੀਮਥੋੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਸਬੁੰ ਧੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤ ਹਾਡ ੇਨਾਲ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪੋਇੁੰਟਮੈਂਟਾਂ (ਤਅੈ-ਮ ਲਾਕਾਤਾਂ) ਦਰਮਮਆਨ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮਕਸ ੇਵੀ 
ਸਮੱਮਸਆਵਾਂ ਸਬੁੰ ਧੀ ਤ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਮਦਖਾਉਣ ਲਈ ਮਕ ਤ ਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨ ੁੰ  ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਹਮਤ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਸਮਹਮਤੀ 
ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤ ਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤ ਸੀਂ 
ਇਸ ਲਈ ਸਮਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਦੱਤੀ ਹ ੁੰ ਦੀ। 

ਸਰਜਰੀ 
ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦ ੇਸਾਰੇ ਮਸਹਤਮੁੰਦ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦ ੇਮਹੱਸੇ ਨ ੁੰ  ਕੱਢਣ 
ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ ਰੀ ਛਾਤੀ ਨ ੁੰ  ਕੱਢਣ (ਮਸੈਟਕੈਟਮੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 
ਮਸਰਫ ਕੈਂਸਰ ਨ ੁੰ  ਕੱਢਣ (ਲੁੰ ਪੈਕਟਮੀ ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤ ੇਚੌੜਾ ਚੀਰਾ) ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਲੁੰ ਪੈਕਟਮੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਬਾਅਦ ਮਵੱਚ ਬਾਕੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦ ੇਮਟਸ਼  ਲਈ 
ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਮਸੈਟਕੈਟਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮਕ ਛਾਤੀ ਦ ੇਸ਼ ਰ ਆਤੀ ਕੈਂਸਰ ਮਵੱਚ ਲੁੰ ਪੈਕਟਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ 
ਕੈਂਸਰ ਦ ੇਇਲਾਜ ਲਈ ਓਨੀ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਮਜੁੰਨੀ ਮਕ ਮਸੈਟੈਕਟਮੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਉਸ ਇਲਾਜ ਦੀ 
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ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤ ਹਾਡ ੇਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢ ਕਵਾਂ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜਾਂ ਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਫਾਇਦ ੇਅਤ ੇਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤ ਸੀਂ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ 
ਜਾਂ ਨਰਸ, ਜਾਂ ਸਾਡ ੇਕੈਂਸਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਮਜਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਸਟਕੈਟਮੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨ ੁੰ  ਮ ੜ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ (ਪ ਨਰ-
ਮਨਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ) ਸੁੰ ਭਵ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੈਟਕੈਟਮੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਮਨਆ ਂਜਾਂ ਵਮਰਹਆ ਂਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਨ ੁੰ  ਮ ੜ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਵੱਖ-
ਵੱਖ ਤਰੀਕ ੇਹਨ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਮਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਮਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤ ਹਾਡੇ 
ਲਈ ਢ ਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

ਮੈਸਟੈਕਟਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਇੱਕ ਬਣਾਉਟੀ ਛਾਤੀ ਦਵੇੇਗਾ, ਮਜਸ ਨ ੁੰ  ਤ ਸੀਂ ਬਰਾ ਅੁੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇ
ਹੋ। ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਨ ੁੰ  ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤ ਰੁੰ ਤ ਬਾਅਦ ਪਮਹਣ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹੱਸਾ ਨਰਮ ਮਮਹਸ ਸ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 
ਤ ਹਾਡਾ ਿਖਮ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਸਥਾਈ ਤਰੌ ਤੇ ਪਰਸੋਥੇਮਸਸ (ਬਣਾਉਟੀ ਛਾਤੀ) ਲਗਾ ਮਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਟਲਿੰ ਫ ਨੋਡਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਲਈ ਮਕਸ ੇਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦ ੇਮਹੱਸੇ ਵੱਜੋਂ, ਸਰਜਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਕ ਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮਲੁੰ ਫ ਨੋਡਸ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ੇਵਾਲੀ ਤ ਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦ ੇਹੇਠਲੇ ਮਹੱਸੇ ਤੋਂ 
ਮਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲੁੰ ਫ ਨੋਡਸ ਨ ੁੰ  ਮਾਈਕਰਸੋਕੋਪ ਹੇਠਾਂ ਦੇਮਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਜਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਦੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਇਹ 
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ ਮਕ ਕੀ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦ ਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ੁੰ  
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜੇ ਮਕਸ ੇਵੀ ਨੋਡਸ ਮਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਸਾਰੇ ਮਲੁੰ ਫ ਨੋਡਸ ਨ ੁੰ  ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਕ ਝ ਔਰਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਲੁੰ ਫ ਨੋਡਸ ਲਈ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ 
ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।ਸਾਰੇ ਮਲੁੰ ਫ ਨੋਡਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਹ ਦੀ ਸੋਮਜਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜਸ 
ਨ ੁੰ  ਮਲੁੰ ਫੋਐਡੀਮਾ (lymphoedema) ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 
ਮਵਸਥਾਰ ਮਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਤ ਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਕਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ 
ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨ ੁੰ  ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦ ੇਬਾਹਰੋਂ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਕਰਨਾਂ ਛੱਡ (ਭੇਜ) 
ਕੇ ਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਮਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਹਤਮੁੰਦ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨ ੁੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨ ਕਸਾਨ 
ਪਹ ੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਛਾਤੀ ਦ ੇਇੱਕ ਮਹੱਸੇ ਨ ੁੰ  ਕੱਮਢਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਲੁੰ ਪੈਕਟਮੀ), ਤਾਂ ਰੇਡੀਓਥੈਰਪੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਉਸ ਮਹੱਸੇ ਮਵੱਚ 
ਦ ਬਾਰਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ੁੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ੇਮਟਸ਼  ਲਈ ਮਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਮੈਸਟੈਕਟਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤ ਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ ਨ ੁੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈੋ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਕ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲ ਛ ਟ 
ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਚਸੈਟ ਵਾਲ (ਛਾਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਵਾਲੀ ਪਰਤ) ਲਈ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਮਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਕ ਝ ਮਲੁੰ ਫ ਨੋਡਸ ਨ ੁੰ  ਕੱਢ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਮਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਮਕਸ ੇਮਲੁੰ ਫ 
ਨੋਡਸ ਨ ੁੰ  ਕੱਮਢਆ ਨਹੀਂ ਮਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਕੱਛ ਮਵੱਚ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਮਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਰਮਹੁੰਦੇ 
ਮਲੁੰ ਫ ਨੋਡਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗੀ। 

ਜੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ ਮਲੁੰ ਫ ਨੋਡਸ ਨ ੁੰ  ਕੱਢ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਛ ਲਈ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੀ। 

ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਤ ਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਕਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੁੰ  ਮਕਵੇਂ ਮਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕ ਝ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 

ਬਾਹਰੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਰੇਡੀਓ-ਐਕਮਟਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡ ੇਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, 
ਮਜਹਨਾਂ ਮਵੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਰਮਹਣਾ ਸ ਰੱਮਖਅਤ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਤ ਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨ ੁੰ  ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕ ਝ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ 
ਕੀਮਥੋੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਅਮਜਹਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨ ੁੰ  ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਸਰ-ਨਾਸ਼ਕ (ਸਾਈਟੋਟਕੋਮਸਕ 
(cytotoxic)) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਨ ੁੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਨਾੜੀ ਮਵੱਚ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰ ਪ ਮਵੱਚ 
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ਮਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨ ੁੰ  ਗੋਲੀ ਵੱਜੋਂ ਮਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਖ ਨ ਮਵੱਚ ਮਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹ 
ਸਰੀਰ ਮਵੱਚ ਮਕਤ ੇਵੀ ਪਹ ੁੰ ਚ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਇਸ ਨ ੁੰ  ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਵੱਡੇ ਕੈਂਸਰ ਨ ੁੰ  ਸ ੁੰ ਗੜਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨ ੁੰ  
ਸਫਲਤਾਪ ਰਕ ਸ ੁੰ ਗੜ ਮਦੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਛਾਤੀ ਦ ੇਮਸਰਫ ਇੱਕ ਮਹੱਸੇ ਨ ੁੰ  ਹੀ ਕੱਮਢਆ ਜਾਵ।ੇ 

ਕੀਮਥੋੈਰੇਪੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦ ਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ੁੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਤ ਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ, ਕੀਮਥੋੈਰੇਪੀ ਨ ੁੰ  ਮਕਵੇਂ ਮਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕ ਝ ਅਮਜਹੇ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰਪੇੀਆ ਂ

ਸਰੀਰ ਮਵੱਚ ਸੈੈੱਲ ਮਕਵੇਂ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਸਰੀਰ ਮਵੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਰਮੋਨ ਇਸ ਨ ੁੰ  ਮਨਯੁੰ ਮਤਰਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਹਾਰਮੋਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਏਸਟਰੋਜਨ, ਕ ਝ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨ ੁੰ  ਵਧਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਸਰੀਰ ਮਵੱਚ ਏਸਟਰੋਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨ ੁੰ  ਘਟਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਕੈਂਸਰ 
ਸੈੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆ ਂਹਨ।  

ਉਹ ਮਸਰਫ ਏਸਟਰੋਜਨ-ਮਰਸੈਪਟਰ ਪਾਮਿਮਟਵ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੁੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਹਾਰਮੋਨ 
ਮਰਸੈਪਟਰਸ ਬਾਰੇ ਮਦੱਤਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ)। 

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਵੱਡੇ ਕੈਂਸਰ ਨ ੁੰ  ਸ ੁੰ ਗੜਾਉਣ ਲਈ ਤ ਹਾਡੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤ ਸੀਂ ਦ ਬਾਰਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ੁੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦ ਜੀ ਛਾਤੀ ਨ ੁੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਵਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ ਹਾਡੀ ਹਾਰਮਨੋਲ ਥੈਰੇਪੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤ ਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ ਤ ਹਾਡੀ 
ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ ਹਾਡੀ ਹਾਰਮਨੋਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ ਰ  ਕਰੇਗਾ। 

ਤ ਸੀਂ ਮਜਹੜੀ ਹਾਰਮਨੋਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਮਕਸਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੇਠ ਮਦੱਤੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਤ ੇਮਨਰਭਰ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ:  

 ਕੀ ਤ ਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬੁੰਦ ਹੋ ਚ ੱ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ 
 ਕੈਂਸਰ ਦ ੇਦ ਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ 

 ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਤ ਹਾਡ ੇਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਕੁੰ ਨੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ ਹ।ੈ 
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ਮੀਨੋਪੋਿ (ਮਾਹਵਾਰੀ ਬੁੰ ਦ ਹੋਣ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੁੰਡਕਸ਼ੋ ਹੋਰ ਏਸਟਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਫਰੇ ਵੀ 
ਆਪਣੇ ਚਰਬੀਦਾਰ ਮਟਸ਼  ਮਵੱਚ ਕ ਝ ਏਸਟਰੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ ਤ ਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬੁੰਦ ਹੋ ਚ ੱ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੇਠ ਮਦੱਮਤਆ ਂਦਾ ਨ ਸਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

 ਇੱਕ ਏਸਟਰੋਜਨ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈ (ਮਜਵੇਂ ਮਕ tamoxifen (ਟਮੈੋਕਸੀਫਨੇ)) 
 ਇੱਕ ਅਰੋਮਾਟੇਿ (aromatase) ਮਨਰੋਧਕ (ਮਜਵੇਂ ਮਕ anatrozole (ਐਨਾਟਰਾਿੋਲ), letrozole 

(ਲੇਟਰੋਿੋਲ), exemestane (ਐਕਿਮੇੇਸਟੇਨ)) 
 ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਮਸ਼ਰਣ। 

ਮੀਨੋਪੌਿ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ, ਅੁੰਡਕੋਸ਼ ਏਸਟਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਮੀਨੋਪੋਿ  ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁੰ ਘੇ ਹੋ (ਮੀਨੋਪੋਿ ਤੋਂ 
ਪਮਹਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਥਤੀ ਹੈ), ਤਾਂ ਤ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਏਸਟਰੋਜਨ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈ tamoxifen (ਟੈਮਕੋੀਫੇਨ) 
ਮਲਖ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ Zoladex® (ਿੋਲਾਡੈਕਸ) ਵੀ ਮਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੁੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਨ ੁੰ  ਏਸਟਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਰੋਕਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਤ ਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਭਾਵ ਆਮ ਤਰੌ ਤੇ ਤ ਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਬੁੰਦ ਹੋਣ ਤ ੇ
ਰ ਕ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। Zoladex (ਿੋਲਾਡੈਕਸ) ਨ ੁੰ  ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਤ ਹਾਡ ੇਪੇਟ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦ ੇਹੇਠਾਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰ ਪ ਮਵੱਚ 
ਮਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਜਹੇ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੀਨੋਪੋਿ ਮਵੱਚ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ ਮਜਵੇਂ ਮਕ: 

 ਬਹ ਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣੀ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ 
 ਜੋੜਾਂ ਮਵੱਚ ਦਰਦ 

 ਸੈਕਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਘੱਟਣਾ। 

ਅਿੰ ਡਕਸ਼ੋਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ (ਓ ਰੀਅਨ ਐਬਲੇਸ਼ਨ (ovarian ablation)) 
ਏਸਟਰੋਜਨ ਪੱਧਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅੁੰਡਕਸ਼ੋ ਦ ੇਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਨ ੁੰ  ਬੁੰ ਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੁੰ  
ਓਵਰੀਅਨ ਐਬਲੇਸ਼ਨ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਜਹਾ ਅੁੰਡਕਸ਼ੋਾਂ ਨ ੁੰ  ਕੱਢਣ ਲਈ ਛਟੋੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਬਹ ਤ ਘੱਟ ਮੌਮਕਆ ਂਤੇ, ਅੁੰਡਕਸ਼ੋਾਂ ਲਈ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਜਹੀ ਅਵਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 

ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਮਕਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਮੀਨੋਪੌਿ (ਹਮਸ਼ੇਾ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਬੁੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ) ਹ ੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਾਈ 
ਮੀਨੋਪੌਿ ਨਾਲ ਨਮਜੱਠਣਾ ਮ ਸ਼ਮਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਪਮਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰ 
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ਰਹੇ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਬਾਂਝ ਬਣਨਾ ਅਮਜਹੀਆਂ ਕ ਝ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹ ਤ ਹੀ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੋ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

ਸੇਧਤ ਇਲਾਜ 

Trastuzumab (ਟਰਸੈਟ ਿ ਮੈਬ)  (Herceptin®) (ਹਰਸੈਪਮਟਨ) ਇੱਕ ਮਕਸਮ ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ (ਜੈਮਵਕ) 
ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਮਜਸ ਨ ੁੰ  ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਟਂੀਬਾਡੀ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਮਵੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ 
ਕੈਂਸਰ ਦ ੇਦ ਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ੁੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਜਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  HER2 ਪਾਮਿਮਟਵ ਬਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ 
ਹੋਇਆ ਹੈ (ਹਾਰਮਨੋਲ ਮਰਸੈਪਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਦਖੋੇ)। 

Herceptin (ਹਰਸੈਪਮਟਨ) ਦ ੇਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਕ ੇਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਕ ਝ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਦਵਾਈ 
ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕ ਝ ਘੁੰ ਮਟਆ ਂਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦ ਜੇ ਕ ਝ ਮਦਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਮਤਆ ਂਬਾਅਦ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ। 
ਤ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤ ਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤ ਹਾਡ ੇਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਗਰਭ ਟਨਰਧੋ - ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗਰਭਧਾਰਣ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਤ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਮਕ ਤ ਸੀਂ ਅਮਜਹੇ ਗਰਭ-ਮਨਰੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ 
ਕਰੋ ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਵੱਚ ਗੋਲੀ ਅਤ ੇਕ ਝ ਕਇੋਲਸ (coils) ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਰਮੋਨ 
ਛੱਡਦੇ ਹਨ। 

ਮਜਹਨਾਂ ਕੋਇਲਸ ਮਵੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਜਾਂ ਰੋਕ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦ ੇਉਹ ਆਮ ਤਰੌ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢ ਕਵੇਂ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਮਵੱਚ ਕੁੰ ਡਮੋ (ਮਨਰੋਧ) ਅਤੇ ਕੈਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤ ਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  
ਸਲਾਹ ਦ ੇਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਹਾਰਮੋਨ ਟਰਪਲੇਸਮੈਂਿ ਥੈਰੇਪੀ - ਡਾਕਟਰ ਹਾਰਮਨੋ ਮਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ (HRT) ਦੀ ਮਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 
ਮਕਉਂਮਕ ਇਸ ਮਵੱਚ ਏਸਟਰਜੋਨ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨ ੁੰ  ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਹਾਡ ੇਮੀਨੋਪੋਿ ਦੇ 
ਲੱਛਣ ਗੁੰ ਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਸ ੇਹੋਰ ਚੀਿ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਮਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ ਝ ਡਾਕਟਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂHRT ਦਾ 
ਨ ਸਖਾ ਮਲਖ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਸੁੰ ਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨ ੁੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪਏਗੀ। 

ਕਟਲਟਨਕਲ ਪਰਖਾਂ 
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ਕੈਂਸਰ ਖੋਜ ਪਰਖਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤ ੇਮਬਹਤਰ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਮਜਹੜੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਮਰੀਿਾਂ ਤ ੇਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਕਮਲਮਨਕਲ ਪਰਖਾਂ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹ ਤੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਹ ਣ ਇਹਨਾਂ ਪਰਖਾਂ ਮਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦ ੇਹਨ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਜੌ ਦਾ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ 

ਫਾਲੋ-ਅੁੱ ਪ (ਅੁੱ ਗ ੇਦੀ ਕਾਰ ਾਈ) 

ਤ ਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ ਸੀਂ ਮਨਯਮਮਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਮ ਆਇਨੇ ਅਤੇ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਗੇ। ਸ਼ ਰ ਆਤ 
ਮਵੱਚ ਇਹ ਕ ਝ ਕ  ਮਹੀਮਨਆਂ ਬਾਅਦ ਹ ੁੰ ਦੇ ਰਮਹਣਗ ੇਪਰ ਆਖਰ ਮਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਸਾਲ ਮਵੱਚ ਇੱਕ 
ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ੇਪੈਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਮਕਸ ੇਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮਚੁੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਰ ਟੀਨ ਅਪੋਇੁੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ, 
ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਆਪਣ ੇਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਭਾ ਨਾ ਾਂ 

ਜਦੋਂ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਦੱਮਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮਮਹਸ ਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ 
ਤ ਹਾਡੇ ਅੁੰਦਰ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਵੱਚ ਗ ੱ ਸਾ, ਰੋਸ, ਅਪਰਾਧ-ਬੋਧ, 
ਮਚੁੰ ਤਾ ਅਤ ੇਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਸ ਭਾਮਵਕ ਪਰਤੀਮਕਮਰਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮਕਮਰਆ ਦਾ 
ਮਹੱਸਾ ਹਨ ਮਜਸ ਤੋਂ ਬਹ ਤ ੇਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਬਮਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਮਵੱਚ ਲੁੰ ਘਦੇ ਹਨ।  

ਤ ਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟ ੁੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 ਕੀਮਥੋੈਰੇਪੀ ਫ਼ੈਕਟ ਸ਼ੀਟ 

 ਬੈਨੀਮਫਟ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਕੈਟ ਸ਼ੀਟ 

 ਵੱਡੀ ਅੁੰਤੜੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਦੀ ਫ਼ੈਕਟ ਸ਼ੀਟ 

 ਫੇਫੜ ੇਦ ੇਕੈਂਸਰ ਦੀ ਫ਼ਕੈਟ ਸ਼ੀਟ 

 ਪਰੋਸਟਟੇ (ਗਦ ਦ) ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਫ਼ਕੈਟ ਸ਼ੀਟ 

 ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਫ਼ਕੈਟ ਸ਼ੀਟ 

 ਕੈਂਸਰ ਦ ੇਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਕਟ ਸ਼ੀਟ 

 ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ਕੈਟ ਸ਼ੀਟ 

 ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਮਕ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤ ਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
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ਇਹ ਫ਼ਕੈਟ ਸ਼ੀਟ ਮੈਕਮਮਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਇਨਫਾਰਮਸ਼ੇਨ ਮਡਵੈਲਪਮੈਂਟ (Macmillan Cancer 

Support’s Cancer Information Development) ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਲਖੀ, ਸੋਧੀ ਅਤੇ ਸੁੰ ਪਾਮਦਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਨ ੁੰ  ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁੰ ਪਾਦਕ, ਡਾ. ਮਟਮ ਇਵੈਸਨ, ਕੁੰ ਸਲਟੈਂਟ ਕਮਲਮਨਕਲ ਆਨਕੋਲੋਮਜਸਟ (Dr Tim 

Iveson, Consultant Clinical Oncologist) ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। 

 

ਕੈਰੇਨ ਸ਼ੀਨ, ਆਨਕੋਲੋਜੀ ਯ ਜੀਆਈ ਨਰਸ (Karen Sheen, Oncology UGI Nurse); ਮਲਨ ਮੈਫਟੋ 
ਸੀਐਨਐਸ ਬਰਸੈਟ ਕੇਅਰ (Lynn Moffatt,CNS Breast Care); ਅਤ ੇਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਰਭਾਮਵਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਧੁੰਨਵਾਦ ਮਜਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸਮੀਮਖਆ ਕੀਤੀ। 

 

ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਨ ੁੰ  ਮਲਖਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 
ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:   

 ਅਰਲੀ ਐਡਂ ਲੋਕਲਾਇਿਡ ਬਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ (Early and localised breast cancer): ਡਾਇਗਨੋਮਸਿ ਐਡਂ 
ਟਰੀਟਮੈਂਟ (diagnosis and treatment)। ਫਰਵਰੀ 2009। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੁੰਸਟੀਮਚਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਐਡਂ 
ਕੇਅਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (National Institute for Health and Care Excellence) (NICE)। 

 ਪਰਾਇਮਰੀ ਬਰਸੈਟ ਕੈਂਸਰ (Primary breast cancer): ਮਬਮਾਰੀ ਦੀ ਪਮਹਚਾਣ, ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਫਾਲੋ-ਅੱਪ 
ਲਈ ਈਐਸਐਮਓ ਕਮਲਮਨਕਲ ਪਰਕੈਮਟਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ (ESMO Clinical Practice Guidelines)। 
ਈਐਸਐਮਓ ਗਾਈਡਲਾਈਨਿ ਵਰਮਕੁੰਗ ਗਰ ੱ ਪ (ESMO Guidelines Working Group)। Annals of 

Oncology(ਐਨੱਲਸ ਆਫ ਆਨਕੋਲੋਜੀ)। 2013. 24 Supplement (ਸਪਲੀਮੈਂਟ) 6.  

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਉਹ 
ਦਰ ਸਤ ਹੋਵ ੇਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਸਮਥਤੀ ਨ ੁੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 
ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਮਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਹਤ ਬਾਰੇ ਮਚੁੰ ਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਮਮਲਨ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਕਸ ੇਤੀਜੀ ਮਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ 
ਉਹਨਾਂ ਵਬੈਸਾਈਟਾਂ ਤ ੇਮਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ ੜ ੇਹ ੁੰ ਦ ੇਹਾਂ, ਮਵੱਚ ਮਕਸ ੇਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 
ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨ ਕਸਾਨ ਦੀ ਮਿੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। 
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Breast cancer: English

Breast cancer 
This fact sheet is about how breast cancer is diagnosed and treated. 

Most people diagnosed with breast cancer are women. Men can get breast cancer too 
but it is rare.  

We also have fact sheets in your language about surgery, radiotherapy, chemotherapy, 
side effects of cancer treatment, what you can do to help yourself, claiming benefits  
and end of life.

We hope this fact sheet answers your questions. If you have any more questions,  
you can ask your doctor or nurse at the hospital where you are having treatment. 

If you would like to talk to our cancer support specialists about this information in your 
language, we have interpreters for non-English speakers. You can call the Macmillan 
Support Line free on 0808 808 00 00, Monday–Friday, 9am–8pm. If you have 
problems hearing you can use textphone 0808 808 0121, or Text Relay. Or you can  
go to our website macmillan.org.uk

This fact sheet is about: 

•	 What is cancer?

•	 The breasts

•	 Causes and risk factors 

•	 Symptoms 

•	 Tests 

•	 Types of breast cancer

•	 Staging and grading 

•	 Treatment 

•	 Clinical trials

•	 Follow up

•	 Your feelings

•	 More information in your language
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What is cancer?

The organs and tissues of the body are made up of tiny building blocks called cells. 
Cancer is a disease of these cells.

Cells in each part of the body are different but most mend and reproduce themselves 
in the same way. Normally, cells divide in an orderly way. But if the process gets out of 
control, the cells carry on dividing and develop into a lump called a tumour.

Not all tumours are cancer. Doctors can tell if a tumour is cancer by removing a small 
sample of tissue or cells from it. This is called a biopsy. The doctors examine the sample 
under a microscope to look for cancer cells. 

In a benign (non-cancerous) tumour, the cells may grow but cannot spread anywhere 
else in the body. It usually only causes problems if it puts pressure on nearby organs.

In a malignant (cancerous) tumour, the cells grow into nearby tissue. Sometimes,  
cancer cells spread from where the cancer first started (the primary site) to other  
parts of the body. They can travel through the blood or lymphatic system.

The lymphatic system helps to protect us from infection and disease. It’s made up of fine 
tubes called lymphatic vessels. These connect to groups of bean-shaped lymph nodes 
(glands) all over the body.

When the cells reach another part of the body they begin to grow and form another 
tumour. This is called secondary cancer or a metastasis.

The breasts

The breasts are made up of fat, supportive tissue and glandular tissue that contains 
lobes. The lobes (milk glands) are where breast milk is produced. These are connected 
to the nipple by a network of milk ducts.

Rib

Muscle

Fatty tissue

Lobe

Milk duct

Nipple

A breast
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Under the skin, an area of breast tissue goes into the armpit (axilla). The armpits also 
contain a collection of lymph nodes (glands), which are part of the lymphatic system. 
There are also lymph nodes just by the breastbone and behind the collarbone. 

Breast cancer occurs when cells within the breast ducts and lobes become cancerous.

Causes and risk factors

We don’t know what causes breast cancer. There are some risk factors that can increase 
your chances of getting it. 

•	 Age – The risk of developing breast cancer increases with age. 

•	 If you have had cancer or other breast conditions before 

•	 Hormonal factors – Exposure to the hormones oestrogen and progesterone for  
long periods can affect your breast cancer risk.

•	 Lifestyle factors – These include drinking more than two units of alcohol a day  
over many years, being overweight and smoking heavily.

•	 Family history – Only 5–10% of breast cancers are thought to be caused by an 
inherited breast cancer gene. Talk to your doctor if you are worried about your  
family history.

 
Breast cancer is not infectious and cannot be passed on to other people.

Lymph 
nodes in 
the armpit

Lymph 
nodes 
near the 
breastbone

Lymph 
nodes 
behind the 
collarbone 

Lymph 
vessels

The lymph nodes near the breast
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Symptoms

These can include: 

•	 a lump in the breast

•	 a change in size or shape of the breast

•	 dimpling of the skin or thickening of breast tissue

•	 a nipple that is turned in (inverted)

•	 a rash on the nipple

•	 discharge from the nipple

•	 swelling or a lump in the armpit.

 
If you have any of these symptoms, get them checked by your GP. All of them can be 
caused by illnesses other than cancer.

Tests

You should see your GP if you are worried about breast cancer. They will refer you to  
a breast clinic to see a specialist doctor or nurse. Some women are referred through  
the breast screening programme.

At the breast clinic

In many clinics you can have tests and get the results on the same day. Sometimes you 
may need to come back for more tests and wait up to a week for the results.

At the clinic you will see a breast specialist (a surgeon). They will ask if you have had  
any breast problems before and about your family history of cancer. 

The specialist will examine your breasts and under your arms. They will explain which 
tests you need.

A mammogram is a low-dose x-ray of the breast.

You’ll be asked to take off your top and bra and may have to wear a gown before the 
mammogram. The radiographer (who takes the x-ray) will position you so your breast 
is against the x-ray machine. Your breast is then flattened and pressed with a flat, 
plastic plate. This keeps the breast still to get a clear picture. It can be uncomfortable 
and a little painful, but does not last long. You have two mammograms of each breast.

Mammograms are usually only done on women over 40.

A breast ultrasound uses sound waves to build up a picture of the breast.

You’ll be asked to take off your top and bra, and lie down on a couch with your arm 
above your head. The person doing the scan puts a gel onto your breast and moves  
a small hand-held device around it. A picture of the inside of the breast shows up on  
a screen. It only takes a few minutes and doesn’t hurt.

An ultrasound is more useful than a mammogram in women under 40.
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Fine needle aspiration (FNA) is a simple test done in the x-ray department or the 
breast clinic. The doctor uses x-ray or ultrasound guidance to make sure the cells are 
taken from the right area. Using a fine needle, your doctor takes some cells from the 
lump into a syringe. The sample is sent to the laboratory to check for cancer cells.

It can be uncomfortable when the needle goes in, but it’s usually over quickly. Your 
results may be ready on the same day. You may feel sore for a few days afterwards – 
taking some mild painkillers should help.

Ultrasound and FNA of the lymph nodes You’ll also have an ultrasound of the 
lymph nodes in the armpit. If any of the nodes feel swollen or look abnormal on the 
ultrasound, the doctor will do an FNA on them.

Biopsy This is when a small piece of tissue is removed from the lump or abnormal area 
and looked at under a microscope. There are different types of biopsy. Your surgeon or 
breast care nurse can explain which type you will have. 

After a biopsy your breast can be bruised and feel sore for a few days. You can take 
painkillers until it eases.

Further tests 

If breast cancer is confirmed then you may have some other tests to prepare for  
an operation or to find out more about the cancer. These tests include: 

•	 Blood tests

•	 Chest x-ray

•	 MRI scan

•	 CT scan

 
Your doctor or nurse will explain which tests you are having and what they involve.

Waiting for test results can be an anxious time for you. It may help to talk about your 
worries with a relative or friend. You could also speak to one of our cancer support 
specialists in your language on 0808 808 00 00.

Types of breast cancer

The most common type of breast cancer is invasive ductal breast cancer. There are 
several other types of breast cancer but they are treated in similar ways.
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Staging and grading of breast cancer

Knowing the stage and grade of your cancer helps doctors decide the right treatment  
for you.

Staging

Breast cancer can be divided into four stages: 

•	 Stage 1 The cancer is small and only in the breast 

•	 Stages 2 or 3 The cancer has spread into areas around the breast. 

•	 Stage 4 The cancer has spread to other parts of the body.  

Grading

Grading shows how the cancer cells look under the microscope compared with normal 
breast cells.  

•	 Grade 1 (low-grade) – The cancer cells look similar to normal cells and grow very 
slowly. 

•	 Grade 2 (moderate-grade) – The cancer cells look more abnormal and are slightly 
faster growing. 

•	 Grade 3 (high-grade) – The cancer cells look very different from normal cells  
and tend to grow quickly. 

Hormone receptors

Hormones exist naturally in the body. They help to control how cells grow and what 
they do in the body. Some breast cancer cells have receptors which allow the hormones 
oestrogen and progesterone to attach to the cancer cell. If there are a large number 
of oestrogen receptors it is known as oestrogen receptor positive or ER positive breast 
cancer. If not, it’s known as oestrogen-receptor negative or ER negative breast cancer.

Many ER positive breast cancers respond well to hormonal treatments.

Protein receptors

Some breast cancers have receptors for the protein HER2 (human epidermal growth 
factor 2). Cancers that have high levels of these receptors are called HER2 positive 
breast cancers. They respond well to treatment with trastuzumab, which is commonly 
called Herceptin®.
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Treatment

Deciding on the best treatment isn’t always easy.  Your doctor will need to think about  
a lot of things. The most important of these are:  

•	 your general health 

•	 the stage and grade of the cancer

•	 the likely benefits of treatment

•	 the likely side effects of treatment 

•	 your views about the possible side effects.

 
It’s important to talk about any treatment with your doctor, so that you understand what 
it means. It’s a good idea to take someone with you who can speak both your language 
and English. Interpreters may be available if you need one, but try to let the hospital 
know before if you would like one to be there.

The main treatment for breast cancer is surgery. Other treatments are also often given 
to reduce the risk of the cancer coming back. These can include radiotherapy, hormonal 
therapy, chemotherapy and biological therapy.

You may have a breast care nurse who can talk to you about treatment as well as help 
with any problems you may have in between appointments.

You will be asked to sign a consent form to show that you understand and agree to  
the treatment. You will not have any treatment unless you have agreed to it.

Surgery

Surgery is often used to remove the cancer and an area of healthy cells all around 
the cancer. Sometimes the whole breast may need to be removed (mastectomy) and 
sometimes just the cancer may be removed (lumpectomy or wide local excision).

If you have a lumpectomy, you will usually be advised to have radiotherapy to the 
remaining breast tissue afterwards. You may also need to have radiotherapy after a 
mastectomy.

Research has shown that in early breast cancer a lumpectomy followed by radiotherapy 
is as effective at curing cancer as a mastectomy. You may be asked to choose the 
treatment which suits you best. The different treatments have different benefits and side 
effects, so this can be a difficult decision to make. You can talk about both options with 
your doctor or nurse, or our cancer support specialists.

It’s often possible for women who have a mastectomy to have their breast reconstructed. 
It can be done at the same time as the mastectomy. It can also be done months or 
years after the operation. There are different methods of breast reconstruction and your 
surgeon can discuss the options that may be suitable for you. 

After a mastectomy, the doctor will give you an artificial breast, which you can put  
inside your bra. You can wear it straight away after the operation when the area  
feels tender. When your wound has healed, you will be fitted with a permanent 
prosthesis (false breast).
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Checking the lymph nodes As part of any operation for breast cancer, the surgeon 
will usually remove some or all of the lymph nodes. They are taken from under your arm 
on the side of the cancer. The lymph nodes are looked at under a microscope. This is to 
check if there is cancer in them. They also give more information about the stage of the 
cancer. This helps the doctor decide if you need further treatment to reduce the risk of 
the cancer coming back. 

If any of the nodes contain cancer cells, you may need an operation to remove all 
the lymph nodes. Some women may have radiotherapy to the lymph nodes instead 
of surgery. There is an increased risk of developing swelling of the arm called 
lymphoedema after all the lymph nodes are removed. Your doctor or nurse can talk  
to you about this in more detail.

We have more information in your language about how surgery is planned and what to 
expect after the operation.

Radiotherapy 

Radiotherapy treats breast cancer by sending high-energy rays from outside the body 
to destroy the cancer cells, while doing as little harm as possible to normal cells. 
Radiotherapy is often used after surgery for breast cancer. It may also be used before,  
or instead of, surgery. 

If part of the breast has been removed (lumpectomy), radiotherapy is usually given to  
the remaining breast tissue to reduce the risk of the cancer coming back in that area.

After a mastectomy, you may be given radiotherapy to the chest wall if your doctor thinks 
there is a risk that any cancer cells have been left behind.

If a few lymph nodes have been removed and cancer was found in them, or if no lymph 
nodes have been removed, you may be given radiotherapy to the armpit. This will treat 
the remaining lymph nodes. 

If all the lymph nodes have been removed from under the arm, radiotherapy to the 
armpit is not usually needed.

We have more information in your language about how radiotherapy is planned and 
given, and some of its side effects.

External radiotherapy does not make you radioactive and it is safe for you to be with 
other people, including children, after your treatment.

We have more information in your language about how radiotherapy is given and some 
of the side effects you may have.

Chemotherapy 

Chemotherapy is a treatment that uses anti-cancer (cytotoxic) drugs to destroy cancer 
cells. The drugs are usually given by injection into a vein or taken as a tablet. They are 
carried in the blood and can reach anywhere in the body. 

It can be given to shrink a large cancer before surgery. If it shrinks the cancer 
successfully, only part of the breast may be removed.

Chemotherapy is often given after surgery to reduce the risk of breast cancer  
coming back.
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We have more information in your language about how chemotherapy is given and 
some of the side effects you may have.

Hormonal therapies

Hormones help to control how cells grow and what they do in the body. Hormones, 
particularly oestrogen, can encourage some breast cancers to grow. Hormonal therapies 
reduce the level of oestrogen in the body or prevent it from attaching to the cancer cells. 
They only work for women with oestrogen-receptor positive cancers (see the section on 
Hormone receptors). 

You may have hormonal therapy before surgery to shrink a large cancer. 

You may also have it to reduce the risk of breast cancer coming back and to protect 
your other breast. You will usually have hormonal therapy for many years. Your cancer 
specialist will start your hormonal therapy after your surgery or chemotherapy. 

The type of hormonal therapy you have depends on:  

•	 whether you’ve been through the menopause or not

•	 the risk of the cancer coming back 

•	 how the side effects are likely to affect you. 

 
After the menopause, the ovaries no longer produce oestrogen. But women still make 
some oestrogen in their fatty tissue. If you have been through your menopause, your 
doctor may prescribe  

•	 an anti-oestrogen drug (such as tamoxifen) 

•	 an aromatase inhibitor (such as anatrozole, letrozole, exemestane) 

•	 or a combination of the two. 

 
Before the menopause, the ovaries produce oestrogen. If you haven’t been through 
the menopause (pre-menopausal), your doctor may prescribe the anti-oestrogen drug 
tamoxifen. They may also prescribe Zoladex®, which stops the ovaries producing 
oestrogen and stops your periods. These effects usually stop when treatment ends. 
Zoladex is given as an injection under the skin of the tummy every month. 

Hormonal therapies can cause side effects similar to menopausal symptoms, such as: 

•	 hot flushes and sweats 

•	 joint pain 

•	 low sex drive. 
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Stopping the ovaries from working (ovarian ablation)  
Another way to lower oestrogen levels is to stop the ovaries working. This is called 
ovarian ablation. It can be done with a small operation to remove the ovaries or,  
rarely, with a short course of radiotherapy to the ovaries.

Both methods cause a permanent menopause. It can be difficult to deal with a 
permanent menopause when you are already dealing with breast cancer. Becoming 
infertile can be very hard for women who were hoping to have children.

Targeted treatment

Trastuzumab (Herceptin®) is a type of biological therapy called a monoclonal antibody. 
It is used to reduce the risk of breast cancer coming back in women who have HER2 
positive breast cancer (see the section on Hormone receptors).

The side effects of Herceptin are usually mild. Some you can get while you are having 
the drug or for a few hours after. Others happen a few days or weeks later. Your doctor 
or nurse can talk to you about these side effects before you start treatment.

Contraception – You should avoid getting pregnant for two years after breast cancer 
treatment. Your doctor will advise you not to use contraception that contains hormones. 
This includes the pill and some coils that release hormones. 

Coils that don’t contain hormones or barrier methods are usually the most suitable. 
These include condoms or the cap. Your breast care nurse can give you advice.

Hormone replacement therapy –  Doctors don’t recommend hormone replacement 
therapy (HRT) because it contains oestrogen. This could encourage breast cancer 
cells to grow. If your menopausal symptoms are severe and nothing else has helped, 
some doctors may occasionally prescribe HRT. You will need to talk to your doctor to 
understand the possible risks.

Clinical trials

Cancer research trials are carried out to try to find new and better treatments for cancer. 
Trials that are carried out on patients are called clinical trials. Many hospitals now take 
part in these trials. Speak to your doctor about current breast cancer research.

Follow up

After your treatment has finished you will have regular check-ups and mammograms. 
These will be every few months at first but eventually you may only have them once a 
year. Sometimes, instead of routine appointments, you will be asked to contact your 
specialist if there is anything you are worried about.

Your feelings

You may feel overwhelmed when you are told you have cancer and have many 
different emotions. These can include anger, resentment, guilt, anxiety and fear.  
These are all normal reactions and are part of the process many people go through  
in trying to come to terms with their illness.



Page 11 of 11 Macmillan fact sheet 2014: Breast cancer

More information in your language

•	 Chemotherapy fact sheet

•	 Claiming benefits fact sheet

•	 Large bowel cancer fact sheet

•	 Lung cancer fact sheet

•	 Prostate cancer fact sheet

•	 Radiotherapy fact sheet

•	 Side effects of cancer treatment fact sheet

•	 Surgery fact sheet

•	 What you can do to help yourself fact sheet

 
This fact sheet has been written, revised and edited by Macmillan Cancer Support’s 
Cancer Information Development team. It has been approved by our medical editor,  
Dr Tim Iveson, Consultant Clinical Oncologist. 

With thanks to Karen Sheen, Oncology UGI Nurse; Lynn Moffatt, CNS Breast Care;  
and the people affected by cancer who reviewed this fact sheet. 

We have used information from many reliable sources to write this fact sheet. These 
include: 

•	 Early and localised breast cancer: diagnosis and treatment. February 2009. National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE). 

•	 Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment 
and follow-up. ESMO Guidelines Working Group. Annals of Oncology. 2013.  
24 Supplement 6. 

We make every effort to ensure that the information we provide is accurate but it should not be relied 
upon to reflect the current state of medical research, which is constantly changing. If you are concerned 
about your health, you should consult your doctor. Macmillan cannot accept liability for any loss or 
damage resulting from any inaccuracy in this information or third-party information such as information 
on websites to which we link. 

© Macmillan Cancer Support 2014. Registered charity in England and Wales (261017), Scotland 
(SC039907) and the Isle of Man (604). Registered office 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ.


	MAC15135_Breast cancer_Punjabi
	MAC15135_Breast cancer_English

