Breast cancer: Gujarati

સ્તન કેન્સર
આ મામિતી પમત્રકા સ્તન કેન્સરનું કઈ રીતે મનદાન અને સારવાર થાય છે તેના મવશે છે .
સ્તન કેન્સરનું મનદાન થયેલ મોટાભાગની વ્યમતતઓ સ્ત્રીઓ િોય છે . પરુષને પણ સ્તન કેન્સર થઈ શકે છે પરુંત
તે ભાગ્યે જ થાય છે .
અમારી પાસે શસ્ત્રક્રિયા, રેક્રિયોથેરપી, કીમોથેરપી, કેન્સરની સારવારની આિઅસરો, તમે પોતાને મદદ કરવા માટે
શું કરી શકો, બેમનક્રિટો તલેઇમ કરવા અને જીવનના અુંત મવશે તમારી ભાષામાું પણ મામિતી પમત્રકાઓ છે .
અમને આશા છે કે આ મામિતી પમત્રકા તમારા પ્રશ્નોનાું જવાબ આપશે. જો તમને વધ પ્રશ્નો િોય તો તમે જયાું
સારવાર લઈ રહ્યા િો તે િૉમસ્પટલમાું તમે તમારા િૉતટર અથવા નસસને પૂછી શકો છો.
જો તમે આ મામિતી મવશે તમારી ભાષામાું અમારા કેન્સરના સિાયક મનષ્ણાતો સાથે વાત કરવા માુંગતા િો તો
અમારી પાસે મબન-અુંગ્રેજી ભાષીઓ માટે દભામષયાઓ છે . તમે સોમવારથી શિવાર, સવારે 9 વાગ્યાથી રાત્રે 8
વાગ્યા સધી 0808 808 00 00 પર Macmillan Support Line - મેકમમલન સપોટસ લાઈનનો મિત સુંપકસ
કરી શકો છો. જો તમને સાુંભળવાની તકલીિ િોય તો તમે ટેતસ્ટિોન 0808 808 0121, અથવા Text Relay
- ટેક્ષ્ટ ક્રરલેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અથવા તમે અમારી વેબસાઈટ macmillan.org.uk પર જઈ શકો છો.
આ મામિતી પમત્રકા આના મવશે છે :













કેન્સર શું છે ?
સ્તન
કારણો અને જોખમના પક્રરબળો
લક્ષણો
પરીક્ષણો
સ્તન કેન્સરના પ્રકારો
સ્ટેજીંગ અને ગ્રેડિગ
સારવાર
નૈદામનક અજમાયશો
આગળની તપાસ
તમારી લાગણીઓ
તમારી ભાષામાું વધ મામિતી
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કેન્સર શું છે ?
શરીરના અુંગો અને પેશીઓ કોષના નામે ઓળખાતા સૂક્ષ્મ મનમાસણ ઘટકોના બનેલા િોય છે . કેન્સર એ આ કોષોનો
રોગ છે .
શરીરના પ્રત્યેક ભાગમાું કોષો અલગ િોય છે પરુંત મોટાભાગનાું પોતાને દરસ્ત કરવાનું અને પન:સજસ ન કરવાનું કામ
સમાન રીતે કરે છે . સામાન્ય રીતે, કોષો િમબદ્ધ રીતે મવભાજન પામે છે . પરુંત જો આ પ્રક્રિયા મનયુંત્રણ બિાર જાય
તો કોષો મવભાજન પામવાનું ચાલ રાખે છે અને તેઓ ગાુંઠ કિેવાતા ગઠ્ઠામાું મવકસે છે .
બધી ગાુંઠો કેન્સર નથી િોતી. િૉતટરો ગાુંઠમાુંથી પેશી અથવા કોષોનો નાનો નમૂનો લઈને કિી શકે છે કે તે કેન્સર છે
કે નિીં. આને બાયોપ્સી કિે છે . કેન્સરના કોષો જોવા માટે િૉતટરો માઈિોસ્કોપ િેઠળ નમૂનાને તપાસે છે .
સૌમ્ય (કેન્સરરમિત) ગાુંઠમાું કોષો વૃમદ્ધ પામી શકે છે પરુંત શરીરમાું અન્યત્ર તયાુંય િેલાતા નથી. જો તે નજીકના
અુંગો પર દબાણ કરે તો જ સામાન્ય રીતે તે સમસ્યાઓ કરી શકે છે .
જીવલેણ (કેન્સરયતત) ગાુંઠમાું, કોષો નજીકની પેશીમાું વૃમદ્ધ પામી શકે છે . તયારેક, કેન્સર જયાું પ્રથમ શરૂ થયું િોય
(પ્રાથમમક જગ્યા) ત્યાુંથી કેન્સરના કોષો શરીરના અન્ય ભાગો સધી િેલાઈ શકે છે . તેઓ લોિી અથવા લમસકા
તુંત્રમાુંથી પ્રવાસ કરી શકે છે .
લમસકા તુંત્ર આપણને ચેપ અને રોગ સામે રક્ષણ આપવામાું મદદ કરે છે . તે લમસકા વામિનીઓ કિેવાતી સૂક્ષ્મ
નમલકાઓનું બનેલું િોય છે . આ સમગ્ર શરીરમાું વાલ આકારની લમસકા ગ્રુંમથઓ (ગ્લેન્્સ)ના સમૂિો સાથે જોિાયેલી
િોય છે .
જયારે કોષો શરીરના અન્ય ભાગો સધી પિોંચે છે ત્યારે તેઓ વૃમદ્ધ પામવાનું શરૂ કરે છે અને અન્ય ગાુંઠ બનાવે છે .
આને માધ્યમમક કેન્સર અથવા મેટાસ્ટેમસસ કિે છે .
સ્તન
સ્તન ચરબી, સિાયક પેશી અને લોબ્ઝ ધરાવતી ગ્રુંમથય પેશીના બનેલાું િોય છે . લોબ્ઝ (દૂધ ગ્રુંમથઓ)માું સ્તનના
દૂધનું મનમાસણ થાય છે . દૂધ નમલકાઓના જાળાું દ્વારા દીંટિી સાથે તે જોિાયેલાું િોય છે .
સ્તન
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પાુંસળી
સ્નાય
ચરબીયતત કોમશકા
લોબ
દૂધ નમલકા
દીંટ઼િ

ચામિીની નીચે, સ્તનની પેશીનો એક મવસ્તાર બગલ (એમતસલા)માું જાય છે . બગલ પણ લમસકા ગ્રુંમથઓ
(ગ્લેન્્સ)નો સમૂિ ધરાવે છે , જે લમસકા તુંત્રનો ભાગ છે . છાતીના િાિકાુંની મબલકલ પાસે અને િાુંસિીના િાિકાુંની
પાછળ પણ લમસકા ગ્રુંમથઓ િોય છે .
સ્તનની પાસે લમસકા ગ્રુંમથઓ
િાુંસિીના
િાિકાુંની પાછળ
લમસકા ગ્રુંમથઓ
છાતીના િાિકાુંની
પાસે લમસકા
ગ્રુંમથઓ

બગલમાું
લમસકા
ગ્રુંમથઓ
લમસકા
વામિનીઓ

જયારે સ્તન નમલકાઓ અને લોબ્ઝની અુંદરના કોષો કેન્સરયતત બને છે ત્યારે સ્તન કેન્સર થાય છે .
કારણો અને જોખમના પક્રરબળો
સ્તન કેન્સર શા કારણે થાય છે તે આપણે જાણતાું નથી. કેટલાક જોખમના પક્રરબળો છે જે નાથી તમને તે થવાની
સુંભાવનાઓ વધી શકે છે .
 ઉંમર - સ્તન કેન્સર થવાનું જોખમ ઉંમરની સાથે વધે છે .
 જો તમને ભૂતકાળમાું કેન્સર કે અન્ય સ્તનનાું રોગો થયા િોય તો
 િોમોન સુંબમું ધત પક્રરબળો - લાુંબા સમયગાળા માટે ઈસ્રોજન અને પ્રોજે સ્ટેરોન અુંત:સ્ત્રાવોના સુંસગસમાું
આવવાથી તમારા સ્તન કેન્સરના જોખમ પર અસર થઈ શકે છે .
 જીવનશૈલીના પક્રરબળો - આમાું ઘણાું વષો સધી ક્રદવસમાું બે યમનટથી વધારે આલ્કોિૉલ પીવાનો, વધ પિતું
વજન િોવાનો અને ભારે ધમ્રપાન કરવાનો સમાવેશ થાય છે .
 કૌટુંમબક ઇમતિાસ - માત્ર 5-10% સ્તન કેન્સર એ વારસામાું મળેલાું સ્તન કેન્સરના જનીનથી થતાું િોવાનું
માનવામાું આવે છે . જો તમને તમારા કૌટુંમબક ઇમતિાસ મવશે ચચતા િોય તો તમારા િૉતટર સાથે વાત કરો.
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સ્તન કેન્સર ચેપી નથી અને અન્ય લોકોમાું તે િેલાવી શકાતું નથી.
લક્ષણો
આમાું નીચેનાનો સમાવેશ થઈ શકે છે :








સ્તનમાું ગઠ્ઠો
સ્તનના કદ અથવા આકારમાું િેરિાર
ચામિી પર ખાિો પિવો અથવા સ્તનની પેશી જાિી થવી
અુંદરની તરિ (ઉલટી તરિ) વળેલી દીંટિી
દીંટિી પર ચકામું
દીંટિીમાુંથી સ્ત્રાવ થવો
બગલમાું સોજો અથવા ગઠ્ઠો

જો તમને આ પૈકીનાું કોઈપણ લક્ષણો િોય તો તમારા GP - જીપી દ્વારા તેની ચકાસણી કરાવો. આ બધા લક્ષણો
કેન્સર મસવાયની બીમારીઓ દ્વારા થઈ શકે છે .
પરીક્ષણો
જો તમને સ્તન કેન્સર મવશે ચચતા િોય તો તમારે તમારા GP - જીપીને મળવું જોઈએ. મનષ્ણાત િૉતટર અથવા
નસસને મળવા માટે તેઓ તમને બ્રેસ્ટ મતલમનકની ભલામણ કરશે. કેટલીક સ્ત્રીઓની સ્તનની તપાસના કાયસિમ દ્વારા
ભલામણ કરવામાું આવે છે .
બ્રેસ્ટ મતલમનકમાું
ઘણી મતલમનતસમાું તમે પરીક્ષણો કરાવી શકો છો અને એ જ ક્રદવસે પક્રરણામો મેળવી શકો છો. તયારેક તમારે વધ
પરીક્ષણો માટે પરત આવવાની જરૂર પિી શકે છે અને પક્રરણામો માટે એક અઠવાક્રિયા સધી રાિ જોવી પિી શકે છે .
મતલમનકમાું તમે સ્તનના મનષ્ણાુંત (સજસ ન)ને મળશો. તેઓ તમને પૂછશે કે તમને અગાઉ સ્તનની કોઈ સમસ્યાઓ
િતી કે કેમ અને કેન્સરના તમારા કૌટુંમબક ઇમતિાસ મવશે પૂછશે. મનષ્ણાત તમારા સ્તન અને તમારા બાિઓની નીચે
તપાસ કરશે. તમારે કયા પરીક્ષણોની જરૂર છે તે તેઓ સમજાવશે.
મેમ્મોગ્રામ એ સ્તનનો ઓછાું િોઝનો એતસ-રે છે .
મેમ્મોગ્રામ પિેલાું તમને તમારુું ટૉપ અને બ્રા કાઢવા માટે કિેવામાું આવશે અને તમારે ગાઉન પિેરવો પિી શકે છે .
રેક્રિયોગ્રાિર (કે જે એતસ-રે લે છે ) તમને એવી રીતે ઊભા રાખશે જે થી તમારુું સ્તન એતસ-રે મશીનની મબલકલ સામે
િોય. ત્યારબાદ તમારુું સ્તન સપાટ, પ્લામસ્ટકની પ્લેટ વિે સપાટ કરવામાું આવશે અને દબાવવામાું આવશે. આનાથી
સ્તન મસ્થર રિેવાથી સ્પષ્ટ તસ્વીર મળે છે . તેમાું થોિી અસ્વસ્થતા થઈ શકે છે અને સિેજ દખાવો થઈ શકે છે , પરુંત
તે બિ લાુંબ ચાલશે નિીં. પ્રત્યેક સ્તન માટે તમે બે મેમ્મોગ્રામ લેવિાવશો.
મેમ્મોગ્રામ સામાન્ય રીતે માત્ર 40 વષસથી વધ ઉંમરની સ્ત્રીઓ પર કરવામાું આવે છે .
સ્તનના અલ્રાસાઉન્િમાું સ્તનની તસ્વીર બનાવવા માટે ધ્વમન તરુંગોનો ઉપયોગ થાય છે .
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તમને તમારુું ટૉપ અને બ્રા કાઢવાનું કિેવામાું આવશે અને તમારો બાિ તમારા માથા પર િોય તે રીતે પલુંગ પર આિા
પિવાનું કિેવામાું આવશે. સ્કેન કરનાર વ્યમતત તમારા સ્તન પર જે લ મૂકે છે અને તેની આસપાસ િાથમાું પકિેલું એક
સાધન િેરવે છે . સ્તનની અુંદરની તસ્વીર સ્િીન પર દેખાય છે . તેમાું માત્ર થોિી મમમનટ જ લાગે છે અને દખાવો થતો
નથી.
40 વષસથી ઓછી ઉંમરની સ્ત્રીઓમાું મેમ્મોગ્રામ કરતાું અલ્રાસાઉન્િ વધારે ઉપયોગી છે .
િાઈન નીિલ એસ્પાયરેશન (FNA) એ એતસ-રે ક્રિપાટસમેન્ટ અથવા બ્રેસ્ટ મતલમનકમાું કરવામાું આવતું સરળ પરીક્ષણ
છે . કોષો યોગ્ય મવસ્તારમાુંથી લેવામાું આવે તેની ખાતરી કરવા માટે િૉતટર એતસ-રે અથવા અલ્રાસાઉન્િ માગસદશસનનો
ઉપયોગ કરે છે . ઝીણી સોયનો ઉપયોગ કરીને, તમારા િૉતટર ગઠ્ઠામાુંથી કેટલાક કોષો મસક્રરન્જમાું ખચચે છે . કેન્સરના
કોષોની ચકાસણી કરવા માટે નમૂનાને પ્રયોગશાળામાું મોકલવામાું આવે છે .
જયારે સોય અુંદર જાય ત્યારે અગવિતા લાગી શકે છે પરુંત આ ક્રિયા સામાન્ય રીતે તરત પૂરી થઈ જાય છે . તમારા
પક્રરણામો એ જ ક્રદવસે તૈયાર થઈ શકે છે . ત્યારબાદ થોિાું ક્રદવસો માટે તમને વેદના થઇ શકે છે - થોિી િળવી
દદસશામક દવાઓ લેવાથી રાિત મળી શકે છે .
લમસકાગ્રુંમથઓનું અલ્રાસાઉન્િ અને FNA તમે બગલમાું લમસકાગ્રુંમથઓનું અલ્રાસાઉન્િ પણ કરાવી શકો છો. જો
કોઈપણ ગ્રુંમથઓ અલ્રાસાઉન્િમાું સૂજેલી લાગે અથવા અસામાન્ય દેખાય તો િૉતટર તેના પર FNA કરશે.
બાયોપ્સી જે માું ગઠ્ઠા અથવા અસામાન્ય મવસ્તારમાુંથી પેશીનો એક નાનો ટકિો દૂર કરવામાું આવે છે અને
માઈિોસ્કોપ િેઠળ તેનું મનરીક્ષણ કરવામાું આવે છે . બાયોપ્સીના અલગ અલગ પ્રકાર છે . તમારા સજસ ન અથવા સ્તન
સુંભાળ માટેના નસસ સમજાવી શકશે કે તમે કયા પ્રકારની બાયોપ્સી કરાવશો.
બાયોપ્સી બાદ તમારા સ્તન પર ઉઝરિો પિી શકે છે અને થોિાું ક્રદવસો માટે વેદના થઇ શકે છે . તેમાું રાિત ન મળે
ત્યાું સધી તમે દદસશામક દવાઓ લઈ શકો છો.
વધ પરીક્ષણો
જો તમને સ્તન કેન્સર થયે લ છે તેમ પમષ્ટ થાય તો શસ્ત્રક્રિયા માટે તૈયારી કરવા અથવા કેન્સર મવશે વધ જાણવા માટે
તમારે અન્ય વધ પરીક્ષણો કરાવવા પિી શકે છે . આ પરીક્ષણોમાું આનો સમાવેશ થાય છે :





લોિીના પરીક્ષણો
છાતીનો ઍતસ-રે
એમઆરઆઈ સ્કેન
સીટી સ્કેન

તમારા િૉતટર અથવા નસસ સમજાવશે કે તમે કયા પરીક્ષણો કરાવી રહ્યા છો અને તેમાું શાનો સમાવેશ થાય છે .
પરીક્ષણના પક્રરણામોની રાિ જોવાનો સમય તમારા માટે ચચતાથી ભરેલો િોઈ શકે છે . કોઈ સુંબુંધી અથવા મમત્ર સાથે
તમારી ચચતાઓ અુંગે વાત કરવાથી મદદ મળી શકે છે . તમે 0808 808 00 00 પર તમારી ભાષામાું અમારા કેન્સર
સિાય મનષ્ણાતો પૈકીના એક સાથે પણ વાત કરી શકો છો.
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સ્તન કેન્સરના પ્રકારો
સ્તન કેન્સરનો સૌથી સામાન્ય પ્રકાર invasive ductal breast cancer - આિમક નમલકામય સ્તન કેન્સર છે .
સ્તન કેન્સરના અન્ય ઘણાું પ્રકારો છે પરુંત તેની સારવાર સમાન રીતે કરવામાું આવે છે .
સ્તન કેન્સરના તબતકા અને ગ્રેડિગ
તમારા કેન્સરનો તબતકો અને ગ્રેિ જાણવાથી િૉતટરને તમારા માટે યોગ્ય સારવાર નતકી કરવામાું મદદ મળે છે .
તબતકા
સ્તન કેન્સરને ચાર તબતકાઓમાું વિચચી શકાય:




તબતકો 1 કેન્સર નાનું િોય છે અને માત્ર સ્તનમાું જ િોય છે
તબતકાઓ 2 અથવા 3 કેન્સર સ્તનની આસપાસના મવસ્તારોમાું િેલાયું છે .
તબતકો 4 કેન્સર શરીરના અન્ય ભાગોમાું િેલાયું છે .

ગ્રેડિગ
ગ્રેડિગ દશાસવે છે કે સ્તનના સામાન્ય કોષોની સરખામણીએ કેન્સરના કોષો માઈિોસ્કોપ િેઠળ કેવા દેખાય છે .





ગ્રેિ 1 (લો-ગ્રેિ) – કેન્સરના કોષો સામાન્ય કોષો જે વા દેખાય છે અને ખૂબ ધીમેથી વૃમદ્ધ પામે છે .
ગ્રેિ 2 (મધ્યમ ગ્રેિ) – કેન્સરના કોષો વધારે અસામાન્ય દેખાય છે અને તેઓ સિેજ વધારે ઝિપથી વૃમદ્ધ
પામે છે .
ગ્રેિ 3 (િાઈ-ગ્રેિ) – કેન્સરના કોષો સામાન્ય કોષો કરતાું વધારે અલગ દેખાય છે અને ઝિપથી વૃમદ્ધ
પામવાનું વલણ ધરાવે છે .

િોમોન ક્રરસેપ્ટસસ
અુંત:સ્ત્રાવો શરીરમાું કદરતી રીતે િાજર િોય છે . કોષો કઈ રીતે વૃમદ્ધ પામે છે અને શરીરમાું તે શું કરે છે તેને
મનયુંમત્રત કરવામાું તે મદદ કરે છે . સ્તન કેન્સરના કેટલાુંક કોષો ક્રરસેપ્ટસસ ધરાવે છે જે નાથી ઈસ્રોજન અને
પ્રોજે સ્ટેરોન જે વા અુંત:સ્ત્રાવો કેન્સરના કોષ સાથે જોિાય છે . જો ઈસ્રોજન ક્રરસેપ્ટસસની સુંખ્યા મોટી િોય તો તે
ઈસ્રોજન ક્રરસેપ્ટર પોમઝક્રટવ અથવા ER પોમઝક્રટવ સ્તન કેન્સર તરીકે ઓળખાય છે . જો તેમ ન િોય તો, તે
ઈસ્રોજન-ક્રરસેપ્ટર નેગેક્રટવ અથવા ER નેગેક્રટવ સ્તન કેન્સર તરીકે ઓળખાય છે .
ઘણાું ER પોમઝક્રટવ સ્તન કેન્સર અુંત:સ્ત્રાવીય સારવારોનો સારો પ્રમતસાદ આપે છે .
પ્રોટીન ક્રરસેપ્ટસસ
કેટલાક સ્તન કેન્સર પ્રોટીન HER2 (હ્યમન એમપિમસલ ગ્રોથ િેતટર 2) માટેનાું ક્રરસેપ્ટસસ ધરાવે છે . આ ક્રરસેપ્ટસસ વધ
માત્રામાું ધરાવતાું કેન્સર HER2 પોમઝક્રટવ સ્તન કેન્સર કિેવાય છે . તે રેસ્ટઝમેબ સાથેની સારવારનો સારો પ્રમતસાદ
આપે છે જે સામાન્યપણે Herceptin® - િરસેમપ્ટન કિેવાય છે .
સારવાર
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શ્રેષ્ઠ સારવાર નતકી કરવાનું કામ િુંમેશાું સરળ નથી િોત.ું તમારા િૉતટરે ઘણી બધી બાબતો અુંગે મવચાર કરવો પિે
છે . આ પૈકી સૌથી અગત્યની બાબતો આ છે :






તમારુું સામાન્ય સ્વાસ્થ્ય
કેન્સરનો તબતકો અને ગ્રેિ
સારવારના સુંભમવત લાભો
સારવારની સુંભમવત આિઅસરો
સુંભમવત આિઅસરો મવશે તમારા મવચારો.

કોઈપણ સારવાર મવશે તમારા િૉતટર સાથે વાત કરવી અગત્યની છે જે થી તેનો શો અથસ થાય છે તે તમે સમજી શકો.
તમારી ભાષા અને અુંગ્રેજી બુંને બોલી શકે એવી કોઈ વ્યમતતને સાથે લઈ જવી એ સારો મવચાર છે . જો તમને જરૂર
પિે તો દભામષયાઓ ઉપલબ્ધ િોઈ શકે છે , પરુંત જો ત્યાું કોઈ દભામષયો િાજર રિે તેવું તમે ઈચ્છતા િો તો
િૉમસ્પટલને જાણ કરવાની કોમશશ કરો.
સ્તન કેન્સર માટેની મખ્ય સારવાર શસ્ત્રક્રિયા છે . કેન્સર પાછું આવે તેનું જોખમ ઘટાિવા માટે ઘણી વખત અન્ય
સારવારો પણ આપવામાું આવે છે . આમાું રેક્રિયોથેરપી, િોમોનલ થેરપી, કીમોથેરપી અને બાયૉલોજીકલ થેરપીનો
સમાવેશ થઈ શકે છે .
તમારી પાસે સ્તન સુંભાળ નસસ િોઈ શકે છે જે તમારી સાથે સારવાર મવશે વાતચીત કરી શકે છે તેમજ
અપોઈન્ટમેન્્સની વચ્ચે તમને કોઈપણ સમસ્યાઓ િોય તો તે અુંગે મદદ કરી શકે છે .
તમે સારવાર સમજો છો અને તેના માટે સુંમમત આપો છો તે બતાવવા માટે તમને સુંમમતપત્રકમાું સિી કરવાનું
કિેવામાું આવશે. તમે સુંમમત આપી ન િોય તે મસવાય તમે કોઈ સારવાર કરાવી શકશો નિીં.
શસ્ત્રક્રિયા
શસ્ત્રક્રિયાનો ઘણી વખત કેન્સર અને કેન્સરની આસપાસના તુંદરસ્ત કોષોનો મવસ્તાર દૂર કરવા માટે ઉપયોગ થાય છે .
તયારેક સમગ્ર સ્તન દૂર કરવાની જરૂર પિી શકે છે (માસ્ટેતટમી) અને તયારેક માત્ર કેન્સર દૂર કરવાની જરૂર પિી શકે છે
(લમ્પેતટમી અથવા પિોળો સ્થામનક કાપ).
જો તમે લમ્પેતટમી કરાવો તો તમને સામાન્ય રીતે ત્યાર પછી બાકીની સ્તન પેશીઓ પર રેક્રિયોથેરપી કરાવવાની
સલાિ આપવામાું આવશે. તમારે માસ્ટેતટમી બાદ રેક્રિયોથેરપી કરાવવાની પણ જરૂર પિી શકે છે .
સુંશોધને દશાસવ્યું છે કે સ્તન કેન્સરની શરૂઆતમાું લમ્પેતટમી બાદ રેક્રિયોથેરપી કરાવવી એ કેન્સરનો ઉપચાર કરવામાું
માસ્ટેતટમીની જે મ જ અસરકારક છે . તમારા માટે શ્રેષ્ઠ અનકૂળ િોય તેવી સારવાર પસુંદ કરવાનું તમને કિેવામાું
આવી શકે છે . અલગ અલગ સારવારોના અલગ અલગ લાભો અને આિઅસરો છે તેથી આ મનણસય લેવો કપરો િોઈ
શકે છે . તમે તમારા િૉતટર અથવા નસસ સાથે અથવા અમારા કેન્સરના સિાયક મનષ્ણાતો સાથે બન્ને મવકલ્પો મવશે
ચચાસ કરી શકો છો.
માસ્ટેતટમી કરાવનારી સ્ત્રીઓ માટે તેમના સ્તન િરીથી બનાવિાવવા ઘણી વખત શતય િોય છે . તે માસ્ટેતટમી
કરાવવાના સમયે જ કરાવી શકાય છે . તે શસ્ત્રક્રિયા બાદ મમિનાઓ અથવા વષો બાદ પણ કરાવી શકાય છે . સ્તનની
પન:રચનાની મવમવધ પદ્ધમિઓ છે અને તમારા સજસ ન તમારા માટે યોગ્ય િોઈ શકે તેવા મવકલ્પોની ચચાસ કરી શકે
છે .
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માસ્ટેતટમી બાદ, િૉતટર તમને કૃમત્રમ સ્તન આપશે જે તમે તમારી બ્રાની અુંદર મૂકી શકો છો. શસ્ત્રક્રિયા બાદ જયારે
તે મવસ્તાર નરમ લાગે ત્યારે તમે તરત તે પિેરી શકો છો. જયારે તમારો ઘા રુઝાય ત્યારે તમને કાયમી પ્રોસ્થેમસસ
(બનાવટી સ્તન) ક્રિટ કરી આપવામાું આવશે.
લમસકા ગ્રુંમથઓની ચકાસણી કરવી સ્તન કેન્સર માટે કોઈપણ શસ્ત્રક્રિયાના ભાગરૂપે સજસ ન સામાન્ય રીતે કેટલીક
અથવા બધી લમસકા ગ્રુંમથઓ દૂર કરશે. કેન્સર થયું િોય તે બાજ પરના તમારા બાિની નીચેથી તે લેવામાું આવે છે .
માઈિોસ્કોપ િેઠળ લમસકાગ્રુંમથઓનું મનરીક્ષણ કરવામાું આવે છે . તેમાું કેન્સર છે કે નિીં તે ચકાસવા માટે આમ
કરવામાું આવે છે . તે કેન્સરના તબતકા મવશે પણ વધ મામિતી આપે છે . આનાથી િૉતટરને એ નતકી કરવામાું મદદ મળે
છે કે કેન્સર પાછું થવાનું જોખમ ઓછું કરવા માટે તમને વધ સારવારની જરૂર છે કે કેમ.
જો કોઈપણ ગ્રુંમથઓ કેન્સરના કોષો ધરાવતી િોય તો તમારે બધી લમસકા ગ્રુંમથઓ દૂર કરવા માટે શસ્ત્રક્રિયાની જરૂર
પિી શકે છે . કેટલીક સ્ત્રીઓ લમસકાગ્રુંમથઓની શસ્ત્રક્રિયાને બદલે રેક્રિયોથેરપી કરાવી શકે છે . બધી લમસકાગ્રુંમથઓ દૂર
કરવામાું આવ્યા બાદ બાિમાું સોજો થવાનું જોખમ વધે છે જે ને મલમ્િોિીમા કિે છે . તમારા િૉતટર અથવા નસસ આ
અુંગે વધ મવગતે તમારી સાથે વાત કરી શકે છે .
શસ્ત્રક્રિયાનું કઈ રીતે આયોજન કરવામાું આવે છે અને ઑપરેશન બાદ શું અપેક્ષા રાખવી તે મવશે તમારી ભાષામાું
અમારી પાસે વધ મામિતી છે .
રેક્રિયોથેરપી
રેક્રિયોથેરપી વધ શમતતના ક્રકરણોને શરીરની બિારથી મોકલીને કેન્સરના કોષોનો નાશ કરવા માટે મોકલીને સ્તન
કેન્સરની સારવાર કરે છે જે દરમમયાન તે સામાન્ય કોષોને શતય તેટલું ઓછ નકસાન કરે છે . સ્તન કેન્સર માટેની
શસ્ત્રક્રિયા બાદ રેક્રિયોથેરપીનો ઘણી વખત ઉપયોગ થાય છે . તેનો શસ્ત્રક્રિયા પિેલાું અથવા તેને બદલે પણ ઉપયોગ
થઈ શકે છે .
જો સ્તનનો ભાગ દૂર કરવામાું આવ્યો િોય (લમ્પેતટોમી) તો રેક્રિયોથેરપી સામાન્ય રીતે સ્તનની બાકીની પેશીને
આપવામાું આવે છે જે થી કેન્સર તે મવસ્તારમાું પાછું આવવાનું જોખમ ઓછું કરી શકાય.
માસ્ટેતટમી બાદ, જો તમારા િૉતટર માનતા િોય કે કેન્સરના કોઈપણ કોષો બાકી રિી ગયા િોવાનું જોખમ છે તો
તમને છાતીની દીવાલ પર રેક્રિયોથેરપી આપવામાું આવી શકે છે .
જો થોિી લમસકા ગ્રુંમથઓ દૂર કરવામાું આવી િોય અને કેન્સર તેમાું જોવામાું આવ્યું િોય અથવા જો કોઈપણ લમસકા
ગ્રુંમથઓ દૂર કરવામાું આવી ન િોય તો તમને બગલમાું રેક્રિયોથેરપી આપવામાું આવી શકે છે . આનાથી બાકીની
લમસકા ગ્રુંમથઓની સારવાર થશે.
જો બધી લમસકા ગ્રુંમથઓ બાિ નીચેથી દૂર કરવામાું આવી િોય તો બગલમાું રેક્રિયોથેરપીની સામાન્ય રીતે જરૂર
પિતી નથી.
રેક્રિયોથેરપીનું કઈ રીતે આયોજન કરવામાું આવે છે અને આપવામાું આવે છે તથા તેની કેટલીક આિઅસરો મવશે
તમારી ભાષામાું અમારી પાસે વધ મામિતી છે .
બાહ્ય રેક્રિયોથેરપીથી તમે રેક્રિયોઍમતટવ બનતા નથી અને તમારી સારવાર બાદ બાળકો સમિત અન્ય લોકો સાથે રિેવું
તમારા માટે સલામત છે .
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રેક્રિયોથેરપી કઈ રીતે આપવામાું આવે છે તથા તમને થઈ શકે તેવી કેટલીક આિઅસરો મવશે તમારી ભાષામાું અમારી
પાસે વધ મામિતી છે .
કીમોથેરપી
કીમોથેરપી એ સારવાર છે જે કેન્સરના કોષોનો નાશ કરવા માટે કેન્સરમવરોધી (સાયટોટૉમતસક) દવાઓનો ઉપયોગ કરે
છે . દવાઓ સામાન્ય રીતે નસમાું ઈન્જે તશન વાટે આપવામાું આવે છે અથવા ટેબ્લેટ તરીકે લેવામાું આવે છે . તેનું
લોિીમાું વિન થાય છે અને શરીરમાું તયાુંય પણ પિોંચી શકે છે .
શસ્ત્રક્રિયા પિેલાું મોટા કેન્સરને સુંકોચવા માટે તેને આપી શકાય છે . જો તે કેન્સરને સિળતાપૂવસક સુંકોચે તો સ્તનનો
માત્ર થોિો ભાગ જ દૂર કરવામાું આવી શકે છે .
સ્તન કેન્સર પાછું આવવાના જોખમને ઘટાિવા માટે કીમોથેરપી ઘણી વખત શસ્ત્રક્રિયા બાદ આપવામાું આવે છે .
કીમોથેરપી કઈ રીતે આપવામાું આવે છે તથા તમને થઈ શકે તેવી કેટલીક આિઅસરો મવશે તમારી ભાષામાું અમારી
પાસે વધ મામિતી છે .
િોમોનલ મચક્રકત્સાઓ
કોષો કઈ રીતે વૃમદ્ધ પામે છે અને શરીરમાું તે શું કરે છે તેને મનયુંમત્રત કરવામાું અુંત:સ્ત્રાવો મદદ કરે છે . અુંત:સ્ત્રાવો,
ખાસ કરીને ઈસ્રોજન, કેટલાક સ્તન કેન્સરને વૃમદ્ધ પામવા માટે ઉિેજન આપી શકે છે . િોમોનલ મચક્રકત્સાઓ
શરીરમાું ઈસ્રોજનનું સ્તર ઓછું કરે છે અથવા કેન્સરના કોષો સાથે તેને જોિાતાું અટકાવે છે . તે માત્ર ઈસ્રોજનક્રરસેપ્ટર પોમઝક્રટવ કેન્સર ધરાવતી સ્ત્રીઓ માટે જ કામ કરે છે (જઓ િોમોન ક્રરસેપ્ટર અુંગેનો મવભાગ).
મોટા કેન્સરને સુંકોચવા માટે શસ્ત્રક્રિયા પિેલાું તમે િોમોનલ મચક્રકત્સા લઈ શકો છો.
સ્તન કેન્સર પાછું આવવાનું જોખમ ઓછું કરવા અને તમારા અન્ય સ્તનનું રક્ષણ કરવા માટે પણ તમે તે લઈ શકો
છો. તમે સામાન્ય રીતે ઘણાું વષો માટે િોમોનલ મચક્રકત્સા કરાવશો. તમારી શસ્ત્રક્રિયા અથવા કીમોથેરપી બાદ તમારા
કેન્સર મનષ્ણાત તમારી િોમોનલ મચક્રકત્સા શરૂ કરશે.
તમે કરાવશો તે િોમોનલ મચક્રકત્સાના પ્રકારનો આધાર આના પર છે :




તમે મેનોપોઝમાું આવ્યો છો કે નિીં
કેન્સર પાછું થવાનું જોખમ
આિઅસરો કઈ રીતે તમને અસર કરે તેવી સુંભાવના છે .

મેનોપોઝ બાદ, અુંિાશયો ઈસ્રોજન મબલકલ પેદા કરતા નથી. પરુંત સ્ત્રીઓ િજી તેમની ચરબીયતત પેશીમાું થોિો
ઈસ્રોજન બનાવે છે . જો તમે તમારા મેનોપોઝમાું િો તો તમારા િૉતટર આ દવાઓ સૂચવી શકે છે




એન્ટી-ઈસ્રોજન દવા (જે મ કે ટેમોમતસિેન)
એરોમેટેઝ ઈમન્િમબટર (જે મ કે એનેરોઝોલ, લેરોઝોલ, એમતસમેસ્ટેન)
અથવા બુંનેનું સુંયોજન.
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મેનોપોઝ પિેલાું, અુંિાશયો ઈસ્રોજન પેદા કરે છે . જો તમે મેનોપોઝમાુંથી આવ્યા ન િો (મપ્ર-મેનોપોઝલ) તો તમારા
િૉતટર એન્ટી-ઈસ્રોજન દવા ટેમોમતસિેન સૂચવી શકે છે . તેઓ Zoladex® પણ સૂચવી શકે છે જે અુંિાશયોને
ઈસ્રોજન બનાવતા અટકાવે છે અને તમારુું મામસક બુંધ કરે છે . જયારે સારવારનો અુંત આવે ત્યારે આ અસરો
સામાન્ય રીતે બુંધ થાય છે . દર મમિને પેટની ચામિી નીચે એક ઈન્જે તશન તરીકે ઝોલાિેતસ આપવામાું આવે છે .
િોમોનલ મચક્રકત્સાઓ મેનોપોઝના લક્ષણો સાથે મળતી આવતી આિઅસરો કરી શકે છે , જે મ કે:




મોં પર ગરમી સાથે લાલાશ અને પરસેવો
સાુંધાનો દખાવો
ઓછી કામેચ્છા.

અુંિાશયોને કામ કરતાું અટકાવવા (ઓવેક્રરયન ઍબ્લેશન)
ઈસ્રોજનના સ્તરો ઓછાું કરવાની એક બીજી રીત અુંિાશયોને કામ કરતાું અટકાવવાું તે છે . આને ઓવેક્રરયન
ઍબ્લેશન કિે છે . અુંિાશયો દૂર કરવા માટે નાની શસ્ત્રક્રિયા કરવા મારિત અથવા, જવલ્લે જ, અુંિાશયોની
રેક્રિયોથેરપીના ટૂુંકા કોસસ વિે તેમ કરી શકાય છે .
બુંને પદ્ધમિઓથી કાયમી મેનોપોઝ આવે છે . જયારે તમે સ્તન કેન્સરનો પિેલથ
ે ી સામનો કરી રહ્યા િો ત્યારે કાયમી
મેનોપોઝનો સામનો કરવો મશ્કેલ િોઈ શકે છે . જે ઓ બાળકને જન્મ આપવાની આશા રાખતી િોય તેવી સ્ત્રીઓ
માટે િળદ્રુપતા ગમાવવી એ ખૂબ મશ્કેલ િોઈ શકે છે .
લક્ષ્યાુંક્રકત સારવાર
રેસ્ટઝમેબ (Herceptin®) એ મોનોતલોનલ એન્ટીબૉિી કિેવાતી બાયૉલોજીકલ થેરપીનો એક પ્રકાર છે . જે ઓ
HER2 પોમઝક્રટવ સ્તન કેન્સર ધરાવતી િોય તેવી સ્ત્રીઓમાું સ્તન કેન્સર પાછું આવવાનું જોખમ ઓછું કરવા માટે
તેનો ઉપયોગ થાય છે (જઓ િોમોન ક્રરસેપ્ટસસ પરનો મવભાગ).
િરસેમપ્ટનની આિઅસરો સામાન્ય રીતે િળવી િોય છે . તમે દવા લઈ રહ્યા િો ત્યારે અથવા તેના થોિા કલાકો બાદ
કેટલીક આિઅસરો તમને થઈ શકે છે . અન્ય થોિા ક્રદવસો અથવા અઠવાક્રિયાઓ બાદ થાય છે . તમારા િૉતટર અથવા
નસસ તમે સારવાર શરૂ કરો તે પિેલાું આ આિઅસરો મવશે તમારી સાથે વાત કરી શકે છે .
ગભસમનરોધન – સ્તન કેન્સરની સારવાર બાદ બે વષસ બાદ તમારે ગભસવતી બનવાનું ટાળવું જોઈએ. તમારા િૉતટર
તમને એવા ગભસમનરોધકોનો ઉપયોગ કરવાની સલાિ આપશે નિીં જે અુંત:સ્ત્રાવો ધરાવતાું િોય. આમાું ગોળી તથા
અુંત:સ્ત્રાવો મતત કરતી કેટલીક કોઇલ્સનો સમાવેશ થાય છે .
અુંત:સ્ત્રાવો અથવા બૅક્રરયર પદ્ધમિઓ ન ધરાવતી િોય તેવી કોઇલ્સ સામાન્ય રીતે સૌથી વધારે યોગ્ય િોય છે .
આમાું કૉન્િોમ અથવા કૅપનો સમાવેશ થાય છે . તમારા સ્તનની સુંભાળ કરતી નસસ તમને સલાિ આપી શકે છે .
િોમોન ક્રરપ્લેસમેન્ટ થેરપી – િોતટરો િોમોન ક્રરપ્લેસમેન્ટ થેરપી (HRT)ની ભલામણ કરતા નથી કારણ કે તે
ઈસ્રોજન ધરાવે છે . આનાથી સ્તન કેન્સરના કોષોને વૃમદ્ધ પામવાનું પ્રોત્સાિન મળે છે . જો તમારા મેનોપોઝના
લક્ષણો તીવ્ર િોય અને અન્ય કોઈ બાબતથી મદદ ન મળી િોય તો કેટલાક િોતટરો તયારેક HRT સૂચવી શકે છે .
સુંભમવત જોખમો સમજવા માટે તમારે તમારા િૉતટર સાથે વાત કરવાની જરૂર પિશે.
નૈદામનક અજમાયશો
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કેન્સર માટે નવી અને વધ સારી સારવારો શોધવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે કેન્સર સુંશોધન અજમાયશો કરવામાું આવે છે .
દદી પર કરવામાું આવતી અજમાયશોને નૈદામનક અજમાયશો કિેવાયછે . ઘણી િૉમસ્પટલો િવે આ અજમાયશોમાું
ભાગ લેતી િોય છે . િાલના સ્તન કેન્સરના સુંશોધન મવશે તમારા િૉતટર સાથે વાત કરો.
આગળની તપાસ
તમારી સારવાર પૂરી થયા બાદ તમે મનયમમત તપાસ અને મેમ્મોગ્રામ્સ કરાવશો. આ પ્રથમ તો દર થોિા મમિને થશે
પરુંત છે વટે તમે વષસમાું એક જ વખત તે કરાવો તેમ બની શકે છે . જો તમને કોઈપણ બાબત અુંગે ચચતા િોય તો
તયારેક મનયમમત અપોઈન્ટમેન્્સને બદલે તમને તમારા મનષ્ણાતનો સુંપકસ કરવાનું કિેવામાું આવશે.
તમારી લાગણીઓ
જયારે તમને કિેવામાું આવે કે તમને કેન્સર છે ત્યારે તમે ભાવક થઈ જાઓ અને અન્ય ઘણી લાગણીઓ અનભવો તેમ
બની શકે છે . આમાું ગસ્સો, પશ્ચાતાપ, અપરાધભાવ, ચચતા અને િરનો સમાવેશ થઈ શકે છે . આ બધી સામાન્ય
પ્રમતક્રિયાઓ છે અને તે એવી પ્રક્રિયાનો ભાગ છે જે માુંથી ઘણાું લોકો તેમની બીમારી અુંગેની વાસ્તમવકતા સ્વીકારી
શકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા િોય તે દરમમયાન પસાર થાય છે .
તમારી ભાષામાું વધ મામિતી










કીમોથેરપી મામિતી પમત્રકા
બેમનક્રિટો તલેઇમ કરવાની મામિતી પમત્રકા
મોટા આુંતરિાના કેન્સર અુંગેની મામિતી પમત્રકા
િેિસાુંના કેન્સરની મામિતી પમત્રકા
પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનું મામિતી પમત્રકા
રેક્રિયોથેરપી મામિતી પમત્રકા
કેન્સરની સારવારની આિઅસરો અુંગેનું મામિતી પમત્રકા
શસ્ત્રક્રિયા મામિતી પમત્રકા
તમે પોતાની મદદ કરવા શું કરી શકો તે અુંગેનું મામિતી પમત્રકા

આ મામિતી પમત્રકા Macmillan Cancer Support - મેકમમલન કેન્સર સપોટસની Cancer Information
Development team - કેન્સર મામિતી મવકાસ ટીમ દ્વારા લખવામાું, સધારવામાું અને સુંપાક્રદત કરવામાું આવ્યું
છે . અમારા તબીબી સુંપાદક, Dr Tim Iveson - િૉ. ટીમ ઈવેસન, Consultant Clinical Oncologist કન્સલ્ટન્ટ મતલમનકલ ઑન્કોલોજીસ્ટ દ્વારા તેને માન્ય કરવામાું આવ્યું છે .
Karen Sheen - કારેન શીન, Oncology UGI Nurse - ઑન્કોલોજી યજીઆઈ નસસ; Lynn Moffatt મલન મોફ્િે્ટ, CNS Breast Care - સીએનએસ બ્રેસ્ટ કેર; અને કેન્સરગ્રસ્ત લોકોનો આભાર કે જે મણે આ
મામિતી પમત્રકાની સમીક્ષા કરી છે .
આ તથ્યપત્ર લખવા માટે અમે ઘણાું મવશ્વસનીય સ્રોતોમાુંથી મામિતીનો ઉપયોગ કયો છે . આમાું નીચેનાનો સમાવેશ
થાય છે :
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પ્રારુંમભક અને સ્થામનક સ્તન કેન્સર: મનદાન અને સારવાર. િેબ્રઆરી 2009. National Institute for
Health and Care Excellence (NICE) - નેશનલ ઈમન્સ્ટ્યટ િૉર િૅલ્થ ઍન્િ કૅર એતસેલ્સન્સ
(નાઈસ).
પ્રાથમમક સ્તન કેન્સર મનદાન, સારવાર અને આગળ તપાસ માટે ESMO નૈદામનક આચરણ માગસદર્શશકાઓ.
ESMO માગસદર્શશકાઓ કાયસશીલ સમૂિ. ઑન્કોલોજીના નોંધાયેલા દસ્તાવેજો. 2013. 24 સમપ્લમેન્ટ 6.

અમે જે મામિતી પૂરી પાિીએ તે ચોતકસ િોય તેની ખાતરી કરવા માટે અમે શતય તેટલો પ્રયત્ન કરીએ છીએ પરુંત
તબીબી સુંશોધનની વતસમાન મસ્થમત પ્રમતચબમબત કરવા માટે તેના પર આધાર ન રાખવો જોઈએ કારણ કે તેમાું સતત
િેરિાર થતો રિેતો િોય છે . જો તમને તમારા સ્વાસ્થ્ય મવશે ચચતા િોય તો તમારે તમારા િૉતટર સાથે પરામશસ કરવો
જોઈએ. આ મામિતીમાું અથવા અમે જે ની ચલક આપી િોય તેવી વેબસાઈ્સ પરની મામિતી જે વી ત્રામિત
પક્ષકારની મામિતીમાું કોઈપણ અચોકસાઈમાુંથી પક્રરણમતી કોઈપણ િામન અથવા નકસાન માટે મેકમમલન
જવાબદારી સ્વીકારતું નથી.
© Macmillan Cancer Support 2014 - મેકમમલન કેન્સર સપોટસ 2014. ઈંગ્લેન્િ અને વેલ્સ (261017),
સ્કૉટલેન્િ (SC039907) અને આયલ ઑિ મૅન (604)માું નોંધાયેલી ચૅક્રરટી. સિાવાર કાયાસલય 89 Albert
Embankment, London SE1 7UQ.
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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.
Lymph
nodes
behind the
collarbone
Lymph
nodes
near the
breastbone

Lymph
nodes in
the armpit
Lymph
vessels

The lymph nodes near the breast
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.
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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.
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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
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We have used information from many reliable sources to write this fact sheet. These
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Institute for Health and Care Excellence (NICE).

• Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment
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