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સ્તન કૅન્સર  

આ માહિતી સ્તન કૅન્સર અને સ્તન કૅન્સરની સારવારો મવશે છે. 

નીચ ેલીટી કરેલા શબ્દો અંતમાાં આપેલી શબ્દ સચૂચમાાં સમજાવવામાાં આવ્યા છે. શબ્દ સચૂચ 

અંગ્રેજીમાાં શબ્દોના ઉચ્ચારણનો પણ સમાવેશ કરે છે. 

જો તમને આ માહિતી મવશ ેકોઇ પ્રશ્નો િોય, તો જયાાં તમ ેસારવાર લઈ રહ્યા િો તયાાંના ડૉક્ટર 

અથવા નસસને પછૂી શકો છો.  

તમે મૅકમમલન કૅન્સર સપોટસ  (Macmillan Cancer Support) ને અઠવાહડયાના સાત હદવસ, 

સવારે 8 વાગ્યા થી રાત્રે 8 વાગ્યા સધુી ફ્રીફોન 0808 808 00 00 પર ફોન કરી શકો છો. અમારી 
પાસ ેદુભામિયા છે, તેથી તમ ેતમારી ભાિામાાં અમારી સાથે વાત કરી શકો છો. જયારે તમે અમન ે

ફોન કરો, તયારે અમન ેઅંગ્રેજીમાાં જણાવો કે તમને કઈ ભાિાની જરૂર છે  (કિો“ ગજુરાતી”). 

ગજુરાતી ભાિામાાં macmillan.org.uk/translations પર કૅન્સર મવશે વધ ુમાહિતી ઉપલબ્ધ છે. 

Breast cancer: Gujarati 
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આ માહિતી નીચેની બાબત વિશે છે: 

• સ્તન  

• સ્તન કૅન્સર 

• સારવારનુાં આયોજન કેવી રીતે કરવામાાં આવે છે 

• તમારી આરોગ્ય સાંભાળ ટીમ સાથે વાત કરવી 
• તમારી સારવાર મવશે પછૂવા માટેના પ્રશ્નો 
• સ્તન કૅન્સર માટે સારવારો 
• તમારી સારવારની શક્ય આડઅસરો 
• અન્ય માહિતી 
• ફોલો અપ 

• મૅકમમલન (Macmillan) તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે 

• શબ્દ સચૂચ 

• ગજુરાતી ભાિામાાં વધ ુમાહિતી 
• સાંદભસ અને આભારદશસન 

 



 પાન 3 કુલ 19મેકમમલન ફેક્ટશીટ 2019: સ્તન કૅન્સર 

સ્તન  

સ્તનો ચરબી અને પેશીના બનેલા િોય છે. તેમાાં ગ્રાંમથઓ પણ િોય છે જેમાાં સ્તનનુાં દૂધ બને છે. 

ગ્રાંમથઓ  દૂધની નળીઓ કિવેાતી સકૂ્ષ્મ નળીઓ દ્વારા સ્તનની ડીંટડી સાથે જોડાયેલ િોય છે.       

પરુુિોને સ્તનની ડીંટડી પાછળ સ્તન પેશીનો થોડો જથ્થો િોય છે.  

બગલમાાં સ્તન પેશી અને લમસકા ગ્રાંમથઓ િોય છે. લમસકા ગ્રાંમથઓ લમસકા તાંત્રનો ભાગ છે. સ્તનના 
િાડકાની નજીક અને ગળાના િાડકાની પાછળ પણ લમસકા ગ્રાંમથઓ િોય છે. 

 

બાજુ પરથી સ્તનનુું દૃશ્ય 

 

 

સ્તનની નજીક લવસકા ગ્રુંવથઓ 

 

સ્નાય ુ 

પાાંસળી 

ચરબીદાર પેશીઓ  

દૂધની ગ્રાંમથઓ  

દૂધની નળી  

સ્તનની ડીંટડી 

સ્તનના િાડકા નજીક લમસકા 
ગ્રાંમથઓ  

લમસકા ગ્રાંમથઓ 

ગળાના િાડકા પાછળ  

બગલમાાં લમસકા 
ગ્રાંમથઓ  

લમસકા વાહિનીઓ 
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સ્તન કૅન્સર  

શરીરની પેશીઓ નાના કોિોની બનેલી િોય છે. જયારે સ્તનમાાં કોિો અમનયાંમત્રત રીતે વદૃ્ધિ કરે અને 
(પ્રાથમમક કેન્સર) તરીકે ઓળખાતો ગાાંઠનો ગઠ્ઠો બનાવે તયારે સ્તન કૅન્સર થાય છે. કેટલીકવાર, 

કૅન્સરનાાં કોિો રક્ત અને લમસકા તાંત્ર દ્વારા શરીરના અન્ય ભાગોમાાં ફેલાય છે. આને ગૌણ કૅન્સર 

કિવેાય છે.  

સ્તન કૅન્સરનાાં મવમવધ પ્રકારો છે, પરાંત ુતેની સારવાર સમાન રીતે કરવામાાં આવ ેછે. સ્તન કૅન્સર 

મખુ્યતવે સ્ત્રીઓને અસર કરે છે. પરુુિોને પણ આ થઈ શકે છે , પરાંત ુઆ જવલ્લેજ થાય છે. 

સ્તન કૅન્સર ચેપી નથી અને તે અન્ય લોકોન ેપ્રસરતુાં નથી. 

 

સ્તન કૅન્સરના તબક્કા અને ગે્રડ 

• કૅન્સરનો તબક્કો એટલ ેકે તેની કેટલી વદૃ્ધિ થઈ છે અન ેશુાં તે ફેલાયુાં છે.  

• કૅન્સરનો ગ્રેડ એટલે કૅન્સર કેટલી ઝડપથી વધી શકે.  

 

હરસેપ્ટસસ 
સ્તન કૅન્સરના કેટલાાંક કોિોમાાં હરસેપ્ટસસ િોય છે જેના પર િોમોન્સ અથવા પ્રોટીન ચોંટી જઈ શકે 

છે. આ કૅન્સરન ેવધારી શકે છે. 

• િોમોન્સ - કેટલાાંક સ્તન કૅન્સરમાાં એસ્રોજન નામના િોમોન માટે રીસેપ્ટસસ િોય છે. આને 

એસ્રોજન-હરસેપ્ટર પૉચઝહટવ (ER પોચઝહટવ) સ્તન કૅન્સર કિવેામાાં આવે છે. િોમોનલ 

થેરાપીઓ કિવેાતી સારવારો ER પોચઝહટવ સ્તન કેન્સર માટે સારી રીતે કામ કરે છે. સ્તન 

કૅન્સરોમાાં પ્રોજેસ્ટરૉન નામના િોમોન માટે પણ હરસેપ્ટર િોઈ શકે છે.  

 

• પ્રોટીન – કેટલાાંક સ્તન કૅન્સરોમાાં કોિોની સપાટી પર વધ ુપડતુાં પ્રોટીન HER2 િોય છે. 

તેન ેHER2 પોચઝહટવ સ્તન કૅન્સર કિવેામાાં આવે છે. તમારા ડૉક્ટર તમને આ પ્રકારના 
કૅન્સર માટે રેસ્ટુઝુમૅબ (trastuzumab) આપી શકે છે. આ  લચિત ઉપચાર કિવેાતી 
દવાઓના સમિૂમાાં છે. 

 
 

જે સ્તન કૅન્સરમાાં િોમોન્સ અથવા પ્રોટીન માટે હરસેપ્ટર ન િોય તેને હિપલ નેગેહટિ સ્તન કેન્સર 

કિિેામાું આિે છે. 
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સ્તન કૅન્સર ધરાવતી 5 સ્ત્રીઓમાાંથી 1ને (20%) હરપલ નેગેહટવ સ્તન કૅન્સર િોય છે. તે નાની 
ઉંમરની સ્ત્રીઓમાાં વધ ુસામાન્ય છે. તમારા ડૉક્ટર અથવા નસસ તમને આ  મવશે વધ ુજણાવી શકે 

છે. 

સારિારનુું આયોજન કેિી રીતે કરિામાું આિે છે 

તમારી આરોગ્ય સાંભાળ ટીમ તમારી શ્રેષ્ઠ સારવાર કરવાની યોજના બનાવવા મળશ.ે તમારા 
ડૉક્ટર અથવા નસસ તમારી સાથે નીચેના મવશે વાત કરશ:ે 

• કૅન્સરના તબક્કા અને ગ્રેડ 

• શુાં કૅન્સરમાાં િોમોન અથવા પ્રોટીન હરસેપ્ટસસ છે  

• તમારૂાં સામાન્ય આરોગ્ય 

• સારવારો અને શક્ય આડઅસરો 
• ઉપલબ્ધ સારવારો મવશે તમે શુાં મવચારો છો. 

 

તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમ સાથે િાત કરિી  
તમારા ડૉક્ટર સાથે કોઈ પણ સારવાર મવશે વાત કરવી અગતયની છે, જેથી તમ ેસમજી શકો કે 

તેનો અથસ શુાં છે. તમારી સાથે વાત કયાસ પછી, તમે સારવાર સમજો છો અને તનેી સાથે સાંમત છો તે 

દશાસવા માટે સમાન્ય રીતે તમારા ડૉક્ટર તમને એક સાંમમત ફોમસ પર સિી કરવાનુાં કિશેે. આને 

તમારી સાંમમત આપવી કિવેામાાં આવે છે. જયાાં સધુી તમે તેની સાથે સાંમત ન થાવ તયાાં સધુી તમને 

સારવાર આપવામાાં નિીં આવે. 

જે વ્યક્ક્ત [ગજુરાતી] અને અંગ્રેજી બને્ન બોલી શકે તેમને તમારી સાથે લઈ જવાથી સારુાં રિશેે. 

અથવા તમારી િોક્સ્પટલ તમારા માટે દુભામિયાની વ્યવસ્થા કરી શકે છે. જો તમને તેની જરૂર િોય 

તો તમારી નસસને જણાવો.  

તમારી સારિાર વિશે પછૂિા માટે પ્રશ્નો 
• મારા મનદાન નો અથસ શુાં છે?  

• કૅન્સરનો તબક્કો અને ગ્રેડ શુાં છે?  

• મારી સારવાર શુાં િશ?ે  

• દરેક સારવારના લાભો, જોખમો અને આડ અસરો શુાં િોય છે?  

• શુાં સારવાર મારા રોજજિંદા જીવન પર અસર કરશ?ે  

• હુાં કેવી લાગણી અનભુવુાં છાં તે મવશે કોની સાથે વાત કરી શકુાં? 
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અમારી પાસે કૅન્સરનુાં મનદાન થયુાં િોવા અંગ ેતમારી ભાિામાાં વધ ુમાહિતી છે. 

સ્તન કૅન્સર માટે સારિારો  
સ્તન કૅન્સરની સારવારમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 

• ઓપરેશન (સર્જરી) 
• દવાઓ (કીમોથેરાપી, િોમોનલ ઉપચાર, લચિત ઉપચાર)· 

• રેહડઓથેરાપી. 

ઘણા લોકો એક કરતા વધ ુપ્રકારની સારવાર કરાવ ેછે, જેમ કે ઓપરેશન અને પછી રેહડયોથેરાપી. 
અથવા ઓપરેશન પિલેાાં અથવા પછી તમે કીમોથેરાપી લઈ શકો છે. 

ઓપરેશન 

કૅન્સર દૂર કરવા માટે ઓપરેશન (સર્જરી) એ સ્તન કૅન્સર માટેની એક સામાન્ય સારવાર છે. ડૉક્ટર 

કૅન્સર અન ેતેની આસપાસની કેટલીક તાંદુરસ્ત પેશીઓ કાઢી નાખ ેછે. તમારુાં જે ઓપરેશન થાય છે 

તેનો આધાર કૅન્સરના કદ પર અને તે સ્તનમાાં ક્યાાં છે તેના પર િોય છે.  

ડૉક્ટર તમારી સાથે આ  કાઢી નાખવા માટે ઓપરેશન કરવા મવશે તમારી સાથ ેવાત કરી શકે છે:  

• કૅન્સર (વ્યાપક સ્થામનક છેદન)  

• આખુાં સ્તન (માસ્ટેક્ટોમી).  

કેટલાાંક લોકો ઓપરેશન દરમમયાન નવા સ્તનનો આકરા બનાવવાની સર્જરી (સ્તન પનુમનિમાસણ) 

પણ કરાવી શકે છે. બીજાઓ આ પછીથી ક્યારેક કરાવવાનુાં પસાંદ કરે છે. તમે આના મવશે અને તે 

કરવાની મવમવધ રીતો મવશ ેતમારા ડૉક્ટર સાથ ેવાત કરી શકો છો. જો તમે પનુમનિમાસણ નથી 
કરાવતા તો, તમારી નસસ તમને તમારી બ્રાની અંદર મકૂવા કૃમત્રમ સ્તન (પ્રોસ્થેસીસ) આપી શકે છે.  

લવસકા ગ્રુંવથઓ તપાસિી  
ઓપરેશન દરમ્યાન, સર્જન સામાન્ય રીતે કેટલીક લમસકા ગ્રાંમથઓ કાઢી નાાંખશે. તે કૅન્સરની બાજુ 

પર તમારા બાહુની નીચેથી તે કાઢે છે. આ એ તપાસવા માટે છે કે લમસકા ગ્રાંમથઓમાાં કૅન્સર છે કે 

કેમ. આ ડૉક્ટરન ેતમને વધ ુસારવારની જરૂર છે કે કેમ તે નક્કી કરવામાાં મદદ કરે છે. ડૉક્ટર 

અથવા નસસ તમને સમજાવશે કે લમસકા ગ્રાંમથઓ કેવી રીતે કાઢવામાાં આવે છે. 

જો કોઇપણ ગ્રાંમથમાાં કેન્સર િોય, તો તમારે બાકીની લમસકા ગ્રાંમથઓ કાઢવા માટે ઓપરેશન 

કરાવવાની જરૂર પડી શકે છે. કેટલીક સ્ત્રીઓ લમસકા ગ્રાંમથઓ માટે ઓપરેશનને બદલ ે

રેહડઓથેરાપી કરાવી શકે છે.  
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અમારી પાસે શસ્ત્રહિયાનુાં કેવી રીતે આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં છે અને ઓપરેશન પછી શુાં અપેિા 
રાખવી તે મવશે [ગજુરાતીમાાં] વધ ુમાહિતી છે. 

રેહડયોથેરાપી  
કૅન્સરના કોિોનો નાશ કરવા માટે રેહડયોથેરાપી ઉચ્ચ-ઉજાસ ધરાવતા એક્સ-રેનો ઉપયોગ કરે છે. 

તે સામાન્ય કોિોન ેપણ નકુસાન પિોંચાડી શકે છે, પરાંત ુસામાન્ય રીતે સારવાર સમાપ્ત થયા બાદ 

તે હરપેર થઈ જાય છે.   

ઓપરેશન કયાસ પછી ઘા રુઝાઈ ગયા બાદ મોટા ભાગ ેરેહડયોથેરાપી કરાવવામાાં આવે છે. આ 

કૅન્સર ફરી થાવાના જોખમને ઘટાડી શકે છે. મવશાળ સ્થામનક છેદન કયાસ પછી, સામાન્ય રીતે 
બાકીની સ્તન પેશીઓ માટે તમે રેહડઓથેરાપી કરાવશો. ક્યારેક, તમે માસ્ટેક્ટોમી પછી 
રેહડઓથેરાપી કરાવશો. 

બાકીની લમસકા ગ્રાંમથઓની સારવાર માટે તમને બગલમાાં પણ રેડીયોથેરાપી આપવામાાં આવી શકે 

છે.  

અમારી પાસે રેહડયોથેરાપી અને તમને થઇ શકે તેવી કેટલીક આડઅસરો મવશે [ગજુરાતીમાાં] વધ ુ

માહિતી છે. 

કીમોથેરાપી 
કીમોથેરાપી કૅન્સરનાાં કોિોનો નાશ કરવા માટે કૅન્સર મવરોધી દવાઓનો ઉપયોગ કરે છે. આ 

દવાઓ સામાન્ય રીતે નસમાાં આપવામાાં આવે છે અથવા ટેબ્લેટ તરીકે લેવામાાં આવે છે. 

કીમોથેરાપી કરાવાથી સ્તનનુાં કૅન્સર ફરી થવાનુાં જોખમ ઘટી શકે છે.  

તમારા ડૉક્ટર તમને કીમોથેરાપી કરાવવાની સલાિ આપી શકે છે, જો:  

• કૅન્સર મોટુાં િોય 

• કૅન્સર લમસકા ગ્રાંમથઓમાાં ફેલાયુાં િોય 

• કૅન્સર ઉચ્ચ ગે્રડનુાં િોય 

• તમને રીપલ નેગેહટવ સ્તન કૅન્સર િોય 

• તમને HER2 પૉચઝહટવ સ્તન કૅન્સર િોય. 

કેન્સરને નાનુાં કરવા માટે કેટલાક લોકોન ેઓપરેશન પિલેાાં પણ કીમોથેરાપી આપવામાાં આવી શકે 

છે. આનો સામાન્ય રીતે એવો અથસ થાય છે કે નાના ઓપરેશનની જરૂર છે. 
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કીમોથેરાપીમાાં વપરાતી દવાથી તમને એવી આડઅસરો થઈ શકે છે જેનાથી તમ ેઅસ્વસ્થતા 
અનભુવી શકો છો. જુદી જુદી દવાઓથી જુદી જુદી આડઅસરો થઇ શકે છે, જેમાાં નીચેનાનો 
સમાવેશ થાય છે:  

• ચેપ થવાની વધ ુશક્યતા 
• થાક અનભુવવો  
• માાંદા િોવાની લાગણી અથવા માાંદુ પડવુાં  
• ઝાડા અથવા કબજજયાત· 

• મોંમાાં ચાાંદા  
• વાળ ખરવા. 

તમારા ડૉક્ટર તમને થઈ શકે તેવી આડઅસરો મવશે અને તેમની કેવી રીતે સાંભાળ રાખવી તે મવશે 
તમારી સાથે વાત કરી શકે છે. મોટાભાગની આડઅસરો દવાઓ દ્વારા કાબમુાાં લાવી શકાય છે. 

કીમોથેરાપી પરૂી થયા બાદ મોટા ભાગની આડઅસરો દૂર થઈ જાય છે.  

અમારી પાસે [ગજુરાતીમાાં] કીમોથેરાપી અને તમને થઈ શકે તેવી કેટલીક આડઅસરો મવશે વધ ુ

માહિતી છે. 

િોમોનલ થેરાપી 
જો તમને એસ્રોજન-રીસેપ્ટર પોચઝહટવ (ER પૉચઝહટવ) કૅન્સર િોય તો સામાન્ય રીતે તમે 

િોમોનલ થેરાપી કરાવશો. િોમોનલ થેરાપીઓ એસ્રોજનનુાં સ્તર ઘટાડે છે અથવા તેન ેકૅન્સરનાાં 
કોિો સાથ ેજોડાતા રોકે છે. સામાન્ય રીતે તમે ઓપરેશન અથવા કીમોથેરાપી પછી િોમોનલ 

થેરાપી શરૂ કરો છો અન ેતે થોડા વિસ સધુી કરાવો છો.  

િોમોનલ થેરાપી સ્તન કૅન્સરના પાછા આવવાના જોખમન ેઘટાડવામાાં મદદ કરે છે. આ તમારા 
બીજા સ્તનમાાં નવુાં સ્તન કૅન્સર થવાના જોખમન ેઘટાડવામાાં પણ મદદ કરે છે. કેટલીક વાર 

િોમોનલ થેરાપીની દવાઓ સર્જરી પિલેા કૅન્સરને નાનુાં કરવા અને માસ્ટેક્ટૉમી કરવાનુાં ટાળવા 
માટે આપવામાાં આવે છે. તમે મવમવધ દવાઓ લઈ શકો છો, જેમ કે ટેમોક્સીફેન (tamoxifen), 

લેરોઝોલ (letrozole) અથવા એનેસ્રોઝોલ (anastrozole). આ નીચેના પર આધાર રાખ ેછે: 

• શુાં તમે રજોમનવમૃિ માાંથી પસાર થયા છો 
• કૅન્સરનુાં ફરી થવાનુાં જોખમ  

• આડઅસરોની તમને કેવી રીતે અસર થવાની શક્યતા છે.  
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િોમોનલ થેરાપીની આડઅસરોમાાં આમનો સમાવશે થાય છે: 

• ચિરેા અને ચામડીમાાં લાલાશ અન ેપરસેવો  
• સાાંધાનો દુખાવો  
• કામેચ્છામાાં ઘટાડો.  

 

અંડાશયોને કામ કરતા અટકાિે   

જો તમને રજોમનવમૃિ ન આવી િોય, તો તમારા અંડાશયોને કામ કરતાાં રોકવા તમારા એસ્રોજેનના 
સ્તરો ઘટાડવાની એક બીજી રીત છે. આ બે સારવારોથી શક્ય છે: 

• ઓવેહરયન સપ્રેશન, જે અંડાશયને એસ્રોજેન ઉતપન્ન કરતા રોકે છે અને કામચલાઉ 

રજોમનવમૃિ કરાવે છે 

• ઓવેહરયન એબ્લેશન, જેમાાં અંડાશયોને કાઢી નાખીને સ્થાયી રૂપે રજોમનવમૃિ કરાવાય છે.  

સામાન્ય રીતે તમે આમાાંની કોઈ સારવાર સાથે િોમોનલ થેરાપી મેળવશો.  

જો તમને તમારા અંડાશયોને કામ કરતા બાંધ કરવા માટે આમાાંની કોઈપણ સારવાર આપવાનો 
પ્રસ્તાવ મકુાય, તો તમારા ડૉક્ટર તમને વધ ુમાહિતી આપશે અને તમને િોય તે બધાાં પ્રશ્નોના 
જવાબ આપશે. 

જો તમે તમારી પ્રજનનિમતા મવશે ચચિંમતત િો તો, સારવાર શરૂ કરતા પિલેા તમારા ડૉક્ટર સાથ ે

વાત કરો. 

િેસ્ટુઝુમૅબ  

જો કેન્સર HER2 પોચઝહટવ િોય, તો તમારા ડૉક્ટર તમને રેસ્ટુઝુમૅબ આપી શકે છે. આ લચિત 

ઉપચાર કિવેાતા દવાઓના સમિૂનો ભાગ છે. રેસ્ટુઝુમૅબ HER2 પ્રોટીનન ેકૅન્સર કોિોનો મવકાસ 

કરતા અટકાવે છે. સામાન્ય રીતે તમે એક વિસ સધુી દર ત્રણ અઠવાહડયે રેસ્ટુઝુમૅબ લો છો. તે 

કીમોથેરાપી સાથે આપવામાાં આવી શકે છે અથવા તો એમનેમ જ. આ સર્જરી અને રેહડયોથેરાપી 
પિલેા કે પછી િોઈ શકે છે. 

આડઅસરો સામાન્ય રીતે િળવી િોય છે, પરાંત ુતેમાાં આમનો સમાવેશ થઈ શકે છે: 

• માથાનો દુખાવો 
• ઊંચ ુતાપમાન (તાવ) અન ેઠાંડી 
• બીમાર િોવાની લાગણી.  
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તમને રેસ્ટુઝુમૅબ લચિત થેરાપીની એક બીજી દવા, જેને પટુસઝુમૅબ (Perjeta®) કિવેામાાં આવે છે, 

અન ેકીમોથેરાપીની એક દવા સાથે આપવામાાં આવી શકે છે. જો કૅન્સરના પાછા આવવાનુાં ઉચ્ચ 

જોખમ િોય, તો આ દવાઓ ઓપરેશન પિલેાાં આપવામાાં આવી શકે છે. 

ક્યારેક રેસ્ટુઝુમૅબ હૃદયને અસર કરી શકે છે. સારવાર પિલેાાં અને તે દરમ્યાન તમારા હૃદયની 
તપાસ કરવા માટે તમારા પરીિણો થશે. 

બબસ્ફોસ્ફોનેટ્સ 

ચબસ્ફોસ્ફોનેટ્સ એવી દવાઓ છે જેનો સ્તન કૅન્સરમાાં શરૂઆતમાાં આના માટે ઉપયોગ કરવામાાં 
આવી શકે છે: 

• તમારાાં િાડકાાંને સારવારની અસરોમાાંથી સરુચિત રાખવામાાં મદદ કરવા માટે 

• સ્તન કેન્સર પાછાં થાય તેનુાં જોખમ ઘટાડવા માટે. 

કેટલીક િોમોનલ થેરાપી અને કીમોથેરાપીની દવાઓથી વિલેી રજોમનવમૃિ થઈ શકે છે, જેનાથી 
િાડકાાં પાતળાાં થવાનુાં (ઓસ્સ્ટઓપોરોમસસ) જોખમ વધી જાય છે. જો તમારા િાડકાાં પાતળાાં થવાનુાં 
જોખમ િોય, અથવા તમારાાં િાડકાાં પાતળાાં થઈ રહ્યાાં િોય, તો તમારા ડૉક્ટર તમને ચબસ્ફોસ્ફોનેટ્સ 

લખી આપી શકે છે. 

જો તમને શરુઆતનુાં સ્તન કૅન્સર િોય, તો ચબસ્ફોસ્ફોનેટ્સ કેટલીકવાર તેના િાડકામાાં ફેલાવાના 
જોખમન ેઘટાડી શકે છે. તમ ે3 થી 5 વિસ સધુી ચબસ્ફોસ્ફોનેટ્સ લેશો. સામાન્ય રીતે આ સારવાર તો 
આપવામાાં આવે છે જો તમન ેકૅન્સર પાછાં આવવાનુાં વધ ુજોખમ િોય. તમારા ડૉકટર અથવા નસસ 
તમને વધ ુમાહિતી આપશે. 

તમારી સારિારની શક્ય આડઅસરો 
સર્જરી, કીમોથેરાપી, રેહડયોથેરાપી અને કૅન્સરની આડઅસરો મવશે અમારી પાસે [ગજુરાતી] 
ભાિામાાં વધ ુમાહિતી ઉપલબ્ધ છે.  

સ્તન કૅન્સરની સારવાર દરમ્યાન અને પછી તમને થઈ શકે તેવી કેટલીક અન્ય આડઅસરો અિીં 
છે. 

સ્તનમાું ફેરફારો 
સ્તન પર ઓપરેશન અને રેહડયોથેરાપીથી ફેરફારો થઈ શકે છે, તેમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:  

• સ્તનનો દેખાવ અને સ્પશસવાથી થતો અનભુવ 

• સ્તનમાાં અને િાથ નીચ ેદુખાવો 
• સારવાર કરેલ બાજુ તરફ તમે િાથ અને ખભાને કેટલુાં િલાવી શકો છો.  
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ઓપરેશન કયાસ પછી, ડાઘ રિશેે. આ સામાન્ય રીત ેસમય જતાાં ઓછો થશે. તને ેખેંચવા અને 
માચલશ કરવાથી એમાાં સધુારો થઈ શકે છે. 

રેહડયોથેરાપી પછી, તમારા સ્તનની ચામડી કાળી અન ેવધ ુસાંવેદનશીલ થઇ શકે છે. આ મવસ્તારને 
ઢાાંકવો અન ેસન પ્રોટેક્શન ફેક્ટર (SPF) (ઓછામાાં ઓછા એસપીએફ 30) ધરાવતા સનસ્િીનનો 
ઉપયોગ કરવો મિતતવનો છે. આગળની સલાિ માટે તમારી નસસ અથવા ડૉક્ટરને પછૂો.  

જો તમને તમારા સ્તનના દેખાવ કે સ્પશસના અનભુવમાાં ફેરફાર ધ્યાનમાાં આવે, તો તેની તમારા 
ડૉક્ટર અથવા સ્પેમશયાચલસ્ટ નસસ પાસે તપાસ કરાવવી સૌથી સારી છે. 

બલમ્ફોએડીમા  
ચલમ્ફોએડીમા એ શરીરમાાં પ્રવાિી ભેગુાં થઈ જવાના કારણ ેઆવતો સોજો છે. સ્તન કૅન્સર માટે 

ઓપરેશન કયાસ પછી કેટલાક લોકોન ેઆ થઈ શકે છે. મોટા ભાગે તે િાથન ેઅસર કરે તેવી શક્યતા 
છે. કસરત, ખાસ બેન્ડેજ અને મસાજ દ્વારા સોજો ઘટાડી શકાય છે. જો તમને તમારા બાવડા અથવા 
િાથમાાં સોજો િોય તો, તમારી નસસને કિો. ચલમ્ફોએડીમાનુાં મનદાન જેટલુાં વિલેુાં થાય, તેટલુાં 
સારવાર કરવાનુાં સિલેુાં છે. 

ચલમ્ફોએડીમાના જોખમને ઘટાડવા માટે: 

• તમારી ચામડીની સાંભાળ રાખો. ચામડીના િીમનો ઉપયોગ કરો અને કાપા પડવા અથવા 
ખાંજવાળી નાખવાને ટાળો. 

• સહિય રિો અને વ્યાયામ કરો. આ શરીરમાાં લમસકા પ્રવાિીના ભ્રમણમાાં મદદ કરે છે. 

• તાંદુરસ્ત વજન રાખો. 

 

િાડકાુંમાું ફેરફારો 
કેટલીક િોમોનલ થેરાપીઓ િાડકાાં પાતળા કરી શકે છે. તમારા ડૉક્ટર તમારા િાડકાાંને તપાસવા 
માટે સ્કેનનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ પછી, તમારા િાડકાાંન ુાં રિણ કરવા માટે તમને સારવાર 

આપવામાાં આવી શકે છે.  

એકાગ્રતા અને યાદશક્તત સુંબુંધી સમસ્યાઓ  

સ્તન કૅન્સરની સારવાર પછી, તમને ધ્યાન કેસ્ન્િત કરવુાં અને વસ્તઓુને યાદ રાખવી મશુ્કેલ લાગી 
શકે છે. આ સામાન્ય રીત ેિળવુાં િોય છે અને ઘણી વાર સારવાર પણૂસ થયાના એક વિસમાાં તેમાાં 
સધુારો થઈ શકે છે. જો તમ ેઆ બાબત ેચચિંમતત િો તો તમે તમારા ડોકટર અથવા નસસ સાથ ેવાત 

કરી શકો છો. 
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િજન િધવુું 
સ્તન કૅન્સરની સારવાર બાદ, તમારુાં વજન વધી શકે છે. િોમોનલ થેરાપી અથવા સ્ટીરોઇડ્સ જેવી 
સારવારને કારણ ેઆ િોઈ શકે છે. કેટલીક સારવારોથી રજોમનવમૃત શરૂ થઈ શકે છે જેનાથી પણ 

વજનમાાં વધારો થઈ શકે છે. તમારી નસસ અથવા ડૉક્ટર તમને આરોગ્યપ્રદ આિાર અને કસરત 

મવશે સલાિ આપી શકે છે. 

મોડી આડ અસરો 
કેટલાાંક લોકોન ેસ્તન કૅન્સરની સારવાથી એવી આડ અસરો થાય છે જે તેમની સારવાર પરૂી થાય 

તેના મિીનાઓ કે વિો પછી થતી િોય છે. આને મોડી આડ અસરો કિવેાય છે. મોટાભાગના 
લોકોન ેક્યારેય મોડી આડ અસરો નિીં થાય. 

જો તમારા સ્તન કૅન્સરની સારવારથી મોડી આડ અસરો થવાની શક્યતા િોય, તો તમારા ડૉક્ટર 

તમને જણાવશ.ે તેઓ તમને જણાવશ ેકે તમારે કયાાં લિણો અને ચચહ્નો પરતવે જાગતૃ રિવે ુાં જોઈએ 

અન ેજો તમને કોઈ ચચિંતા િોય, તો તમારે શુાં કરવુાં જોઈએ. 

અન્ય માહિતી 
ગભસવનરોધ 

સ્તનના કૅન્સરની સારવાર પછી 2 વિસ માટે તમને ગભસવતી થવાનુાં ટાળવાની સલાિ આપવામાાં 
આવી શકે છે. તમારા ડૉકટર તમને એવા ગભસમનરોધકનો ઉપયોગ ન કરવાની સલાિ આપશે જેમાાં 
િોમોન્સ િોય, આમાાં ગોળી અને કેટલીક કૉઇલનો સમાવેશ થાય છે. 

તમે િોમોન્સ ન િોય તેવી કોઇલનો અને અંતરાય ગભસમનરોધક જેમ કે કોન્ડોમ અથવા કેપનો 
ઉપયોગ કરી શકો છો. તમારી નસસ તમને આ મવશે સલાિ આપી શકે છે. 

િોમોન હરપ્લેસમેન્ટ થેરાપી  
સ્તન કૅન્સર થયા પછી ડૉક્ટરો  િોમોન હરપ્લેસમેન્ટ થેરાપી (HRT) ની ભલામણ કરતા નથી. 
HRT એસ્રોજન ધરાવે છે જેનાથી સ્તન કૅન્સરનાાં કોિોમાાં વધારો થઈ શકે છે. 

પરાંત ુજો તમને રજોમનવમૃતના ગાંભીર લિણો િોય અને બીજા કશાથી સારુાં ન થતુાં િોય, તો તમારા 
ડૉક્ટર તે આપી શકે છે. તમારા ડૉક્ટર તમારી સાથે સાંભમવત જોખમો મવશે વાત કરશ.ે 

ફોલો અપ 

તમારી સારવાર પણૂસ થયા પછી, તમારે મનયમમત તપાસ અને મેમોગ્રામ કરાવવાના રેિશેે. 

શરુઆતમાાં આ દર મહિને િશ.ે છેવટે તે વિસમાાં માત્ર એક જ વખત કરવામાાં આવશ.ે કેટલીકવાર, 

મનયમમત એપોઇન્ટમેન્ટ્સના બદલ,ે જો તમને ચચિંતા િોય તો તમને તમારા મનષ્ણાાંતનો સાંપકસ  
કરવા માટે કિવેામાાં આવશે. 
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તમારી લાગણીઓ  

જયારે તમને કિવેામાાં આવે કે તમને કૅન્સર છે તયારે તમને મવશેિ લાગણીનો અને ઘણી અલગ 

લાગણીઓનો અનભુવ થઈ શકે છે. તમને ઘણી અલગ લાગણીઓનો અનભુવ થઈ શકે છે. 

લાગણી અનભુવવાની કોઈ યોગ્ય કે ખોટી રીત નથી. આનો સામનો કરવા માટે ઘણી રીત છે. 

નજીકના મમત્ર અથવા સાંબાંધી સાથે વાત કરવાથી મદદ મળી શકે છે. તમારા ડોક્ટર અથવા નસસ 
પણ મદદ કરી શકે છે.  

મૅકવમલન (Macmillan) તમને કેિી રીતે મદદ કરી શકે છે 

મૅકમમલન (Macmillan) અિીં તમને અને તમારા પહરવારને મદદ કરવા માટે છે. તમે અિીંથી 
સિાયતા મેળવી શકો છો: 

• મૅકવમલન (Macmillan) સપોટસ  લાઇન (0808 808 00 00). અમારી પાસે દુભામિયા છે, 

તેથી તમે તમારી ભાિામાાં અમારી સાથે વાત કરી શકો છો. તમે જે ભાિાનો ઉપયોગ કરવા 
માાંગો છો, ફક્ત તે અમન ેઅંગ્રેજીમાાં જણાવો. અમે તબીબી પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકીએ 

છીએ, નાણાાંકીય સિાય મવશ ેમાહિતી આપી શકીએ છીએ અથવા તમારી લાગણી મવશે 
વાત કરી શકીએ છીએ. ફોન લાઈન અઠવાહડયાના 7 હદવસ, સવારે 8 વાગ્યા થી રાત્રે 8 

વાગ્યા સધુી ખલુ્લી છે. 

• મૅકવમલન (Macmillan) િેબસાઇટ (macmillan.org.uk). અમારી સાઇટમાાં કેન્સર અને 
કેન્સર સાથે જીવવા મવશે ઘણી માહિતી અંગ્રેજીમાાં ઉપલબ્ધ છે. અન્ય ભાિાઓમાાં વધ ુ

માહિતી macmillan.org.uk/translations પર ઉપલબ્ધ છે.  

• માહિતી અને સિાયક સેિાઓ. કોઈ માહિતી અને સિાયક સેવા પર, તમે કૅન્સર સિાય 

મનષ્ણાત સાથે વાત કરી શકો છો અને લેચખત માહિતી મેળવી શકો છો. 
macmillan.org.uk/informationcentres પરથી તમારી નજીકનુાં કેન્િ શોધો અથવા 
અમન ેફોન કરો. તમારી િોક્સ્પટલમાાં એક કેન્િ િોઇ શકે છે. 

• સ્થાનીય સિાયતા જૂથ – સિાયતા જૂથમાાં તમે અન્ય કૅન્સરગ્રસ્ત લોકો સાથે વાત કરી શકો 
છો. macmillan.org.uk/supportgroups પર તમારી નજીકનુું કોઈ જૂથ શોધો અથવા 
અમન ેફોન કરો. 

• મૅકવમલન (Macmillan) ઓનલાઇન કોમ્યવુનટી – તમે અન્ય કૅન્સરગ્રસ્ત લોકો સાથ ે

macmillan.org.uk/community પર ઓનલાઇન પણ િાત કરી શકો છો. 
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શબ્દ સબૂચ  

શબ્દ  

(ગજુરાતી) 
અંગે્રજીમાું અંગે્રજીમાું કેિી 

રીતે કિવે ુું (અંગ્રેજી 

શબ્દનુાં ચલપ્યાંતર) 

અથસ  

આડ અસરો Side effects સાઇડ ઇફેક્ટ્સ જયારે ડોકટરો સ્તનના આકારન ે

ફરીથી બનાવે છે. 

અંડકોશ Ovaries ઓવરીઝ આપણા શરીરમાાં અંગો અન ે

પેશીઓ બનાવે છે તે નાના 
ચબસ્લ્ડિંગ બ્લોક્સ. 

કીમોથેરાપી Chemotherapy કીમોથેરાપી કૅન્સરની એક સારવાર જે 

કૅન્સરના કોિનો નાશ કરવા 
માટે દવાઓનો ઉપયોગ કરે છે. 

કોિો Cells સેલ્સ દવા અથવા ઉપકરણો કે જે 

ગભસધારણ અટકાવે છે. 

ગભસમનરોધ Contraception કૉન્રાસેપ્શન તમને બીમારી છે કે નિીં તે 

શોધવુાં. 

ગાાંઠ Tumour ટયમૂર એક અંગ જે શરીરને યોગ્ય રીત ે

કામ કરવામાાં મદદ કરતા 
પદાથો બનાવે છે, જેમ કે 

િોમોન્સ, પરસેવો અથવા દૂધ. 

ગ્રાંમથ Gland ગ્લેન્ડ શરીરમાાં િોમોન્સનુાં ઉતપાદન 

અથવા િોમોન્સની પ્રવમૃિમાાં 
ફેરફાર કરતી સારવાર. 

મનદાન Diagnosis ડાયગ્નોમસસ શરીર દ્વારા બનાવવામાાં આવતો 
પદાથસ કે જે અવયવો કેવી રીત ે

કાયસ કરે છે તે મનયાંમત્રત કરે છે. 
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પ્રાથમમક કૅન્સર Primary cancer પ્રાઇમરી કૅન્સર જયારે શરીરમાાં તેમનુાં પરૂત ુાં 
ઉતપાદન ન થતુાં િોય તયારે 

કુદરતી િોમોન્સને હરપ્લેસ 

કરતી સારવાર. 

પ્રોટીન Protein પ્રોટીન એક ગ્રાંમથ જે લમસકા તાંત્રનો 
ભાગ છે. 

મામસક પીહરયડ Menstrual period મેન્સ્ુઅલ પીહરયડ સમગ્ર શરીરમાાં વાહિનીઓ અને 
ગ્રાંમથઓનુાં એક તાંત્ર જે ચેપ સામ ે

લડવામાાં મદદ કરે છે. 

મેમોગ્રામ Mammogram મેમોગ્રામ સ્તનનો એક્સ-રે. 

 

 

રજોમનવમૃત Menopause મેનોપૉઝ જયારે સ્ત્રીનુાં શરીર િોમોન્સ 

ઉતપન્ન કરવાનુાં બાંધ કરે અન ે

તેન ેમામસક અથવા પીહરયડ્સ 

બાંધ થઇ જાય. 

રેહડયોથેરાપી Radiotherapy રેહડયોથેરાપી ગભાસશયમાાંથી રક્ત અને 
પેશીઓનો મામસક સ્રાવ. 

હરસેપ્ટર Receptor હરસેપ્ટર ગ્રાંમથઓ જયાાં એસ્રોજન 

બનાવવામાાં આવે છે. 

લમસકા ગ્રાંમથ Lymph node ચલમ્ફ નોડ શરીરમાાં પ્રથમ મવકસતી ગાાંઠ. 

લમસકા તાંત્ર Lymphatic system ચલમ્ફેહટક મસસ્ટમ શરીર દ્વારા બનાવવામાાં આવતો 
પદાથસ. પ્રોટીન કૅન્સર કોિો 
સહિત કોિોને વધારી શકે છે. 

લચિત ઉપચાર Targeted therapy ટાગેટેડ થેરાપી કૅન્સરની સારવાર જેમાાં 
કૅન્સરનાાં કોિોનો નાશ કરવા 
માટે ઉચ્ચ ઊજાસના એક્સ-રે 

વાપરવામાાં આવે છે. 
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સ્કેન Scan સ્કેન કોિ પરનો પદાથસ જે પ્રોટીન 

અથવા િોમોન્સને કોિ પર 

અસર કરવા દે છે. 

સ્તન પનુમનિમાસણ Breast 

reconstruction 

બ્રેસ્ટ હરકન્સ્રક્શન તમારા શરીરના અંદરના 
ભાગનુાં ચચત્ર. 

સ્ટીરોઇડ્સ Steroids સ્ટીરૉઇડ્સ કૅન્સરની સારવારને કારણ ેથતી 
સમસ્યા, જેમ કે માાંદગી અથવા 
થાક. 

સન પ્રોટેક્શન ફેક્ટર 
(SPF) 

Sun protection 

factor (SPF) 

સન પ્રોટેક્શન ફેક્ટર 
(એસપીએફ) 

એવી દવાઓ કે જે 

કીમોથેરાપીને સારી રીત ેકાયસ 
કરવામાાં અને આડ અસરોન ે

મનયાંમત્રત કરવામાાં મદદ કરી 
શકે છે. 

સર્જરી Surgery સર્જરી સનસ્િીન ઉતપાદનમાાં રિણનુાં 
સ્તર. 

િોમોન Hormones િોમોન્સ ઓપરેશન કરાવવુાં. 

િોમોનલ થેરાપી Hormonal 

therapies 

િોમોનલ થેરાપીઝ એવી દવા કે જે કૅન્સરનાાં કોિો 
પર હુમલો કરે છે અને સામાન્ય 

કોિોન ેઓછાં નકુસાન કરે છે. 

િોમોન હરપ્લેસમેન્ટ 
થેરાપી (HRT) 

Hormone 

replacement 

therapy (HRT) 

િોમોન હરપ્લેસમેન્ટ 
થેરાપી 
(એચઆરટી) 

અસામાન્ય રીતે વધતા કોિોનો 
સમિૂ. અસામાન્ય કોિો વધતા 
રિ ેછે અને એક ગઠ્ઠો બનાવ ેછે. 
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ગજુરાતી ભાષામાું િધ ુમાહિતી 

અમારી પાસે ગજુરાતી ભાિામાાં નીચેની બાબતો મવશ ેમાહિતી ઉપલબ્ધ છે: 

કૅન્સરના પ્રકારો 

• સ્તન કૅન્સર 

• મોટા આંતરડાનુાં કૅન્સર  

• ફેફસાનુાં કૅન્સર 

• પ્રોસ્ટેટ કૅન્સર 

સારિારો 

• કીમોથેરાપી 
• રેહડયોથેરાપી 
• સર્જરી 

કૅન્સરનો સામનો કરિો 

• જો તમને કૅન્સર િોવાનુાં મનદાન કરવામાાં આવ્ય ુિોય – 

એક તવહરત માગસદમશિકા  
• ખોરાક સાંબાંધી સમસ્યાઓ અને કેન્સર 

• જીવનનો અંત 

• નાણાાંકીય સિાય - બેમનહફટ્સ 

• નાણાાંકીય સિાય - ખચસ માટે સિાય 

• આરોગ્યપ્રદ આિાર લેવો 
• થાક લાગવો (થકાવટ) અન ેકૅન્સર 

• કૅન્સરની સારવારની આડ અસરો 
• પોતાની જાતની મદદ કરવા માટે તમે શુાં કરી શકો છો 

 

આ માહિતી જોવા માટે macmillan.org.uk/translations પર જાવ 

અમારી સાથે ગજુરાતીમાું િાત કરો 

તમે મૅકમમલન (Macmillan) ને 0808 808 00 00 પર મન:શલુ્ક ફોન કરી શકો છો અને 
દુભામિયાની મદદ વડે ગજુરાતીમાાં અમારી સાથે વાત કરી શકો છો. તમે તમારી ચચિંતા અને 
તબીબી પ્રશ્નો મવશે અમારી સાથે વાત કરી શકો છો. જયારે તમે ફોન કરો તયારે ફક્ત અંગ્રેજીમાાં 
‘ગજુરાતી’ (કિો "ગજુરાતી”). 

અમ ેઅઠવાહડયામાાં 7 હદવસ, સવારે 8 વાગ્યા થી રાત્ર ે8 વાગ્યા સધુી કાયસરત છીએ.
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સુંદભસ અને આભારદશસન 

આ માહિતી મૅકમમલન કૅન્સર સપોટસ  (Macmillan Cancer Support) ની કૅન્સર માહિતી મવકાસ 

ટીમ (Cancer Information Development team) દ્વારા લખવામાાં અન ેસાંપાહદત કરવામાાં 
આવી છે. એક ભાિાાંતર કાંપની દ્વારા તેનુાં ગજુરાતી માાં ભાિાાંતર કરવામાાં આવ્યુાં છે.  

આ ફેક્ટશીટ વધ ુમવગતવાર માહિતી પર આધાહરત છે, જે અમે તમને મોકલી શકીએ છીએ 

અથવા તમે ઓનલાઇન વાાંચી શકો છો. વધ ુમવગતવાર માહિતી માત્ર અંગ્રેજીમાાં ઉપલબ્ધ છે.  

આ માહિતી ની સમીિા સાંબાંમધત મનષ્ણાતો દ્વારા કરવામાાં આવી છે અને અમારા મખુ્ય મેહડકલ 

સાંપાદક, ડો. હટમ આઈવેસન (Dr Tim Iveson), કન્સલ્ટન્ટ મેહડકલ ઓન્કોલોજજસ્ટ અને 
મૅકમમલન (Macmillan) ચીફ મેહડકલ સાંપાદક દ્વારા માંજૂર કરવામાાં આવ્ય ુછે. 

આમના આભાર સિ: મોરવેન એંગસ (Morven Angus), લીડ બ્રેસ્ટ નસસ, કોલચેસ્ટર િોક્સ્પટલ 

યમુનવમસિટી, એનએચએસ ફાઉન્ડેશન રસ્ટ, રેચલ હકિંગ (Rachel King), બ્રેસ્ટ કેર સ્પેમશયાચલસ્ટ 

સીએનએસ વસુ્ટર બ્રેસ્ટ યમુનટ, જોના રોઉલી (Joanna Rowley), લીડ મેકમમલન બ્રેસ્ટ 

સ્પેમશયાચલસ્ટ નસસ, કેક્મ્બ્રજ બ્રેસ્ટ યમુનટ 

 

કૅન્સરગ્રસ્ત લોકોનો પણ આભાર જેઓએ આ માહિતીની સમીિા કરી છે. 

અમારી તમામ માહિતી ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ પરુાવા પર આધાહરત છે. અમારા દ્વારા ઉપયોગ કરાતાાં 
સ્રોતો મવશે વધ ુમાહિતી માટે, કૃપા કરીને cancerinformationteam@macmillan.org.uk 

પર અમારો સાંપકસ  કરો 
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અમે જે માહિતી પરૂી પાડી રહ્યાાં છીએ તે ચોક્કસ છે તેની ખાતરી કરવા માટે અમે પરૂતા પ્રયતનો કરેલ છે પરાંત ુતબીબી 
સાંશોધનની વતસમાન પહરક્સ્થમતને દશાસવવા માટે તેના પર આધાર રાખવો ન જોઈએ, જે સતતપણે બદલતી રિ ેછે. જો 
તમે તમારા આરોગ્ય મવશે ચચિંમતત િો, તો તમારે તમારા ડૉક્ટરનો સાંપકસ  કરવો જોઇએ. મૅકમમલન (Macmillan) આ 

માહિતીમાાં અથવા ત્રાહિત પિની માહિતી જેમ કે અમે જે વેબસાઇટને ચલિંક કરીએ છીએ તે માહિતીની અચોકસાઈમાાંથી 
પહરણમતી કોઈ પણ ખોટ અથવા નકુસાન માટે જવાબદારી સ્વીકારી શકતા નથી. 

સામગ્રીની સમીિા કરવામાાં આવી: 
ઓક્ટોબર 2018 

 

આગામી આયોજજત સમીિા: 2021 
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અમન ેઆશા છે કે તમને આ માહિતી મદદરૂપ લાગી છે. જો તમને કોઈ પ્રશ્નો િોય, તો અમે તમને 

તમારી ભાિામાાં ટેચલફોન દ્વારા માહિતી અને સિાય આપી શકીએ છીએ. અમારી સેવાઓ મન:શલુ્ક 

છે. અમન ેમાત્ર 0808 808 00 00 પર કૉલ કરો (અઠવાહડયાના 7 હદવસ, સવારે 8 વાગ્યાથી રાત્ર ે

8 વાગ્યા સધુી) અને તમારી પસાંદગીની ભાિાની અંગ્રેજીમાાં માાંગણી કરો. 
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Breast cancer  

 

This information is about breast cancer and treatments for breast cancer. 

Any words that are underlined are explained in the word list at the end. The 

word list also includes the pronunciation of the words in English. 

If you have any questions about this information, ask your doctor or nurse at the 

hospital where you are having treatment.  

You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, 7 days a 
week, 8am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own 
language. When you call us, please tell us in English which language you need (say 
“xxxxx”). 

There is more cancer information in [LANGUAGE] at 
macmillan.org.uk/translations 

This information is about: 

• The breasts  

• Breast cancer 

• How treatment is planned 

• Talking to your healthcare team 

• Questions to ask about your treatment 

• Treatments for breast cancer 

• Possible side effects of your treatment 

• Other information 

• Follow up 

• How Macmillan can help you 

• Word list 

• More information in [language] 

• References and thanks 

 

Breast cancer: English 
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The breasts  

The breasts are made of fat and tissue. They also have glands where breast milk is 
made. The glands are connected to the nipple by fine tubes called milk ducts.       
Men have a small amount of breast tissue behind the nipple.  

There is breast tissue and lymph nodes (glands) in the armpits. The lymph nodes are 
part of the lymphatic system. There are also lymph nodes near the breastbone and 
behind the collarbones. 

 

Side view of the breast 

 

 

The lymph nodes near the breasts 
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Breast cancer  

Body tissue is made up of tiny cells. Breast cancer happens when cells in the breast 
grow in an uncontrolled way and form a lump called a tumour (primary cancer). 
Sometimes, cancer cells spread to other parts of the body through the blood and 
lymphatic system. This is called secondary cancer.  

There are different types of breast cancer, but they are treated in similar ways. 
Breast cancer mainly affects women. Men can also have it, but this is rare. 

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

 
Stages and grades of breast cancer 

• The stage of a cancer means how big it is and if it has spread.  

• The grade of a cancer is how quickly the cancer may grow.  

 
Receptors 
Some breast cancer cells have receptors that hormones or proteins can attach to. 
These can make the cancer grow. 

• Hormones – some breast cancers have receptors for the hormone oestrogen. 
These are called oestrogen-receptor positive (ER positive) breast cancers. 
Treatments called hormonal therapies work well for ER positive breast cancer. 
Breast cancers may also have receptors for the hormone progesterone.  

 

• Proteins – some breast cancers have too much of the protein HER2 on the 
surface of the cells. They are called HER2 positive breast cancers. Your doctor 
may give you trastuzumab for this type of cancer. This belongs to a group of 
drugs called targeted therapies. 

 
Triple negative breast cancer  
Breast cancer that does not have receptors for hormones or proteins is called triple 
negative breast cancer. 

1 in 5 women with breast cancer (20%) have triple negative breast cancer. It is more 
common in younger women. Your doctor or nurse can tell you more about this. 

How treatment is planned 

Your healthcare team will meet to plan the best treatment for you. Your doctor or 
nurse will then talk to you about: 

• the stage and grade of the cancer 

• if the cancer has hormone or protein receptors  

• your general health 

• the treatments and possible side effects 

• what you think about the available treatments. 

 



 Page 4 of 13  Macmillan fact sheet 2019: Breast cancer 

Talking to your healthcare team  

It is important to talk about any treatment with your doctor, so that you understand 
what it means. After talking with you, your doctor will usually ask you to sign a form 
to show that you understand and agree to the treatment. This is called giving your 
consent. You will not be given treatment unless you have agreed to it. 

It is a good idea to take someone with you who can speak both [language] and 
English. Or your hospital can arrange an interpreter for you. Let your nurse know if 
you need one.  

Questions to ask about your treatment 

• What does my diagnosis mean?  

• What is the stage and grade of the cancer?  

• What will my treatment be?  

• What are the benefits, risks and side effects of each treatment?  

• Will the treatment affect my daily life?  

• Who can I talk to about how I am feeling? 

We have more information in your language about being diagnosed with cancer. 

Treatments for breast cancer  

Treatments for breast cancer include: 

• an operation (surgery) 

• drugs (chemotherapy, hormonal therapy, targeted therapy) 

• radiotherapy. 

Many people have more than one type of treatment, such as an operation and then 
radiotherapy. Or you may have chemotherapy before or after an operation. 

An operation 
An operation (surgery) to remove the cancer is a common treatment for breast 
cancer. The doctor removes the cancer and some healthy tissue around it. The 
operation you have depends on the size of the cancer, where it is in the breast and 
what you prefer.  

The doctor may talk to you about having an operation to remove:  

• the cancer (wide local excision) 

• the whole breast (mastectomy).  

Some people also have surgery to make a new breast shape (breast reconstruction) 
during the operation. Others choose to have this done at a later time. You can speak 
to your doctor about this and the different ways of doing it. If you do not have 
reconstruction, your nurse can give you an artificial breast (prosthesis) to put inside 
your bra.  
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Checking the lymph nodes  
During the operation, the doctor will usually remove some lymph nodes. They 
remove them from under your arm on the side of the cancer. This is to check if there 
is cancer in the lymph nodes. This helps the doctor decide if you need more 
treatment. The doctor or nurse will explain how the lymph nodes are removed. 

If any of the nodes contain cancer, you may be offered an operation to remove the 
remaining lymph nodes. Some women may have radiotherapy to the lymph nodes 
instead of surgery.  

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

Radiotherapy  
Radiotherapy uses high-energy x-rays to destroy the cancer cells. It can damage 
normal cells too, but these usually repair when treatment ends.   

You often have radiotherapy after an operation once the wound has healed. This can 
reduce the risk of the cancer coming back. After a wide local excision, you usually 
have radiotherapy to the remaining breast tissue. Occasionally, you may have 
radiotherapy after a mastectomy. 

You may also have radiotherapy to the armpit to treat any remaining lymph nodes.  

We have more information in [language] about radiotherapy and some of the side 
effects you may have. 

Chemotherapy 
Chemotherapy uses anti-cancer drugs to destroy cancer cells. The drugs are usually 
given into a vein or taken as a tablet. Having chemotherapy can reduce the risk of 
breast cancer coming back.  

Your doctor may advise you to have chemotherapy if:  

• the cancer is large 

• the cancer has spread to the lymph nodes 

• the cancer is a higher grade 

• you have triple negative breast cancer 

• you have HER2 positive breast cancer. 

Some people may also have chemotherapy before surgery to shrink a cancer. This 
usually means a smaller operation is needed. 

Chemotherapy drugs can cause side effects that make you feel unwell. Different 
drugs can cause different side effects, including:  

• being more likely to get an infection 

• feeling tired  

• feeling sick or being sick  

• diarrhoea or constipation 

• a sore mouth  

• hair loss. 
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Your doctor can talk to you about the side effects you may have and how to manage 
them. Most side effects can be controlled with drugs. Most side effects go away 
when chemotherapy is over.  

We have more information in [language] about chemotherapy and some of the side 
effects you may have. 

Hormonal therapy 
If you have an oestrogen-receptor positive (ER positive) cancer you will usually have 
hormonal therapy. Hormonal therapies lower the level of oestrogen or stop it 
attaching to the cancer cells. You usually start hormonal therapy after surgery or 
chemotherapy and have it for a few years.  

Hormonal therapy helps to reduce the risk of the breast cancer coming back. It also 
helps reduce the risk of getting a new breast cancer in your other breast. Sometimes 
hormonal therapy drugs are given before surgery to shrink a cancer and avoid a 
mastectomy. You may have different drugs, such as tamoxifen, letrozole or 
anastrozole. This depends on: 

• whether you have been through the menopause  

• the risk of the cancer coming back  

• how the side effects are likely to affect you.  

Side effects of hormonal therapy include: 

• hot flushes and sweats  

• joint pain  

• low sex drive.  

 
Stopping the ovaries from working  
If you have not been through the menopause, stopping your ovaries from working is 
another way to lower your oestrogen levels. There are two treatments that can do 
this: 

• ovarian suppression, which stops the ovaries making oestrogen and causes a 

temporary menopause 

• ovarian ablation, which removes the ovaries and causes a permanent 

menopause.  

You will usually have hormonal therapy with one of these treatments.  

If you are offered either of these treatments to stop your ovaries working, your doctor 
will give you more information and answer any questions you may have. 

If you are worried about your fertility, talk with your doctor before you start treatment. 

Trastuzumab  
If the cancer is HER2 positive, your doctor may give you trastuzumab. This belongs 
to a group of drugs called targeted therapies. Trastuzumab stops the HER2 protein 
from making the cancer cells grow. You usually have trastuzumab every three weeks 
for a year. It may be given with chemotherapy, or on its own. This can be before or 
after surgery and radiotherapy. 
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The side effects are usually mild, but can include: 

• a headache 

• a high temperature (fever) and chills 

• feeling sick.  

You may have trastuzumab in combination with another targeted therapy drug called 
pertuzumab (Perjeta®) and a chemotherapy drug. These drugs may be given before 
an operation if there is a high risk of the cancer coming back. 

Occasionally, trastuzumab can affect the heart. You will have tests to check your 
heart before and during treatment. 

Bisphosphonates 
Bisphosphonates are drugs that may be used in early breast cancer to: 

• help protect your bones from the effects of treatments 

• reduce the risk of breast cancer coming back. 

Some hormonal therapy and chemotherapy drugs can cause an early menopause, 
which increases the risk of bone thinning (osteoporosis). Your doctor may prescribe 
bisphosphonates if you are at risk of bone thinning, or if you already have thinning 
bones. 

If you have early breast cancer, bisphosphonates can sometimes lower the risk of it 
spreading to the bone. You have bisphosphonates for 3 to 5 years. This treatment is 
usually given if you have a higher risk of the cancer coming back. Your doctor or 
nurse can give you more information. 

Possible side effects of your treatment 

We have more information in [language] about common side effects of 
chemotherapy, radiotherapy and surgery.  

Here are some other side effects that you may have during and after breast cancer 
treatment. 

Changes to the breast 
Surgery and radiotherapy to the breast can cause changes, including:  

• how the breast looks and feels 

• pain in the breast and under the arm 

• how much you can move the arm and shoulder on the treated side.  

After an operation, there will be a scar. This will usually become less obvious over 
time. Stretching and massaging the scar can improve this. 

After radiotherapy, the skin of your breast may be darker and more sensitive. It is 
important to cover the area and use sunscreen with a high Sun Protection Factor 
(SPF) (at least SPF 30). Ask your nurse or doctor for further advice.  

If you notice changes to the appearance or feel of your breast, it is best to have them 
checked by your doctor or specialist nurse. 
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Lymphoedema  
Lymphoedema is a swelling caused by fluid building up in the body. Some people 
may have this after an operation for breast cancer. It is most likely to affect an arm. 
The swelling can be reduced by exercise, special bandages and massage. If you 
have swelling in your arm or hand, tell your nurse. The earlier lymphoedema is 
diagnosed, the easier it is to treat. 

To reduce the risk of lymphoedema: 

• Look after your skin. Use a skin cream and avoid cuts or scratches. 

• Keep active and exercise. This helps lymph fluid move around the body. 

• Keep to a healthy weight. 

 
Bone changes 
Some hormonal therapies can thin the bones. Your doctor may use a scan to check 
your bones. After this, you may be given treatment to protect your bones.  

Concentration and memory problems  
After breast cancer treatment, you may find it harder to concentrate and remember 
things. This is usually mild and often gets better within a year of finishing treatment. 
Talk to your doctor or nurse if you are worried about this. 

Weight gain 
After breast cancer treatment, you might gain weight. This may be because of 
treatments like hormonal therapy or steroids. Some treatments can start the 
menopause which can also cause weight gain. Your nurse or doctor can give you 
advice about healthy eating and exercise. 

Late side effects 
Sometimes people get side effects from breast cancer treatment that occur months 
or years after their treatment has ended. These are called late side effects. Most 
people will never have late side effects. 

Your doctor can tell you if your treatment for breast cancer could lead to a late side 
effect. They can tell you what signs and symptoms to look for and what to do if you 
have any worries. 

Other information 
Contraception 
You may be advised to avoid getting pregnant for 2 years after breast cancer 
treatment. Your doctor will advise you not to use contraception that contains 
hormones, including the pill and some coils. 

You can use coils that do not contain hormones and barrier contraception such as 
condoms or the cap. Your nurse can give you advice about this. 
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Hormone replacement therapy  
Doctors do not recommend hormone replacement therapy (HRT) after having breast 
cancer. HRT contains oestrogen which could encourage breast cancer cells to grow. 

But if you have severe symptoms of the menopause and nothing else has helped, 
your doctor may prescribe it. Your doctor will talk to you about the possible risks. 

Follow up 
After your treatment has finished, you may have regular check-ups and 
mammograms. These will be every few months at first. 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. You may have many 
different emotions. There is no right or wrong way to feel. There are many ways to 
cope with this. Talking to a close friend or relative may help. Your doctor or nurse 
can help too.  

How Macmillan can help you 

Macmillan is here to help you and your family. You can get support from: 

• The Macmillan Support Line (0808 808 00 00). We have interpreters, so you 
can speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you 
want to use. We can answer medical questions, give you information about 
financial support, or talk to you about your feelings. The phone line is open 7 
days a week, 8am to 8pm. 

• The Macmillan website (macmillan.org.uk). Our site has lots of English 
information about cancer and living with cancer. There is more information in 
other languages at macmillan.org.uk/translations  

• Information and support services. At an information and support service, 
you can talk to a cancer support specialist and get written information. Find 
your nearest centre at macmillan.org.uk/informationcentres or call us. Your 
hospital might have a centre. 

• Local support groups – At a support group you can talk to other people 
affected by cancer. Find a group near you at 
macmillan.org.uk/supportgroups or call us. 

• Macmillan Online Community – You can also talk to other people affected 
by cancer online at macmillan.org.uk/community 
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Word list  

Word  

(target language) 

In English How to say in 

English 

(transliteration of 

English word) 

Meaning  

 Breast 

reconstruction 

 When doctors rebuild the 

shape of the breast. 

 Cells  The tiny building blocks that 

make up the organs and 

tissues of our body. 

 Chemotherapy  A cancer treatment that uses 

drugs to kill cancer cells. 

 Contraception  Drugs or devices that prevent 

pregnancy. 

 Diagnosis  Finding out whether you have 

an illness or not. 

 Gland  An organ that makes 

substances that help the body 

work properly, such as 

hormones, sweat or milk. 

 Hormonal 

therapies 

 Treatment that changes the 

production or activity of 

hormones in the body. 

 Hormones  Substance made by the body 

that controls how organs 

work. 

 Hormone 

replacement 

therapy (HRT) 

 Treatment that replaces 

natural hormones when the 

body does not make enough. 

 Lymph node  A gland that is part of the 

lymphatic system. 

 Lymphatic 

system 

 A network of vessels and 

glands throughout the body 

that helps to fight infection. 

 Mammogram  An x-ray of the breast. 
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 Menopause  When a woman’s body stops 

producing hormones and her 

menstrual periods stop. 

 Menstrual period  Monthly discharge of blood 

and tissue from the womb. 

 Ovaries  Glands where oestrogen is 

made. 

 Primary cancer  The first tumour to grow in the 

body. 

 Protein  Substance that is made by 

the body. Proteins can make 

cells grow, including cancer 

cells. 

 Radiotherapy  A cancer treatment that uses 

high-energy x-rays to kill 

cancer cells. 

 Receptor  Substance on a cell that 

allows proteins or hormones 

to affect the cell. 

 Scan  A picture of the inside of your 

body. 

 Side effects  Problem caused by the 

cancer treatment, such as 

sickness or tiredness. 

 Steroids  Drugs that can help 

chemotherapy work better 

and control side effects. 

 Sun protection 

factor (SPF) 

 The level of protection in 

sunscreen products. 

 Surgery  Having an operation. 

 Targeted therapy  Drugs that attack cancer cells 

and do less harm to normal 

cells. 

 Tumour  A group of cells that are 

growing in an abnormal way. 

The abnormal cells keep 

multiplying and form a lump. 

 



 Page 12 of 13  Macmillan fact sheet 2019: Breast cancer 

More information in [language] 

We have information in [language] about these topics: 

Types of cancer 

• Breast cancer 

• Large bowel cancer  

• Lung cancer 

• Prostate cancer 

Treatments 

• Chemotherapy 

• Radiotherapy 

• Surgery 

Coping with cancer 

• If you are diagnosed with cancer – a quick guide  

• Eating problems and cancer 

• End of life 

• Financial support – benefits 

• Financial support – help with costs 

• Healthy eating 

• Tiredness (fatigue) and cancer 

• Side effects of cancer treatment 

• What you can do to help yourself 

 

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations 

Speak to us in [language] 

You can call Macmillan free on 0808 808 00 00 and speak to us in [language] 
through an interpreter. You can talk to us about your worries and medical questions. 
Just say [language] in English when you call (say “xxxxx”). 

We are open 7 days a week, 8am to 8pm.
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References and thanks 

This information has been written and edited by Macmillan Cancer Support’s 
Cancer Information Development team. It has been translated into [language] by a 
translation company.  

The information included is based on more detailed information which we can send 
you or you can read online. The more detailed information is only available in 
English.  

This information has been reviewed by relevant experts and approved by our Chief 
Medical Editor, Dr Tim Iveson, Consultant Medical Oncologist and Macmillan Chief 
Medical Editor. 

With thanks to: Morven Angus, Lead Breast Nurse, Colchester Hospital University 

NHS Foundation Trust, Rachel King, Breast Care Specialist CNS Worcester Breast 

Unit, Joanna Rowley, Lead Macmillan Breast Specialist Nurse, Cambridge Breast 

Unit.  

 
Thanks also to the people affected by cancer who reviewed this information. 

All our information is based on the best evidence available. For more information 
about the sources we use, please contact us at 
cancerinformationteam@macmillan.org.uk 
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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 2019. Registered charity in England and Wales (261017),  

Scotland (SC039907) and the Isle of Man (604). Registered office 89 Albert Embankment,  

London SE1 7UQ. 
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