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પ્રોસ્ટેટ કેન્સર 

 

આ માહિતી પ્રોસ્ટેટ કેન્સરન ું મનદાન અને સારવાર કેવી રીતે થાય છે તેના મવશ ેછે. 

નીચ ેલીટી કરેલા શબ્દો અંતમાું આપેલી શબ્દ સ ચચમાું સમજાવવામાું આવ્યા છે. શબ્દ સ ચચ 

અંગ્રેજીમાું શબ્દોના ઉચ્ચારણનો પણ સમાવેશ કરે છે. 

જો તમને આ માહિતી મવશ ેકોઇ પ્રશ્નો િોય, તો જયાું તમે સારવાર લઈ રહ્યા િોવ તયાુંના 
ડોક્ટર અથવા નસસને પછૂી શકો છો.  

તમે મેકમમલન કેન્સર સપોટસ  (Macmillan Cancer Support) ને સોમવાર થી શ ક્રવાર, સવારે 9 

વાગ્યા થી રાત્રે 8 વાગ્યા સ ધી ફ્રીફોન 0808 808 00 00, પર ફોન કરી શકો છો. અમારી પાસે 
દ ભામિયા છે, તેથી તમે તમારી ભાિામાું અમારી સાથ ેવાત કરી શકો છો. જયારે તમે અમન ેફોન 

કરો, તયારે અમન ેઅંગ્રેજીમાું જણાવો કે તમને કઈ ભાિાની જરૂર છે  (કિો“ગ જરાતી”). 

ગ જરાતી ભાિામાું macmillan.org.uk/translations પર કેન્સર મવશે વધ  માહિતી ઉપલબ્ધ છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostate cancer: Gujarati 
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આ માહિતી નીચેની બાબત વિશે છે: 

• પ્રોસ્ટેટ 

• પ્રોસ્ટેટ કેન્સર 

• સારવારન ું આયોજન કેવી રીતે કરવામાું આવ્્ ું છે  

• તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમ સાથે વાત કરવી 
• સારવાર મવશે પછૂવા માટે પ્રશ્નો 
• પ્રોસ્ટેટ કેન્સર માટેની સારવાર 

o સહક્રય દેખરેખ 

o જાગકૃતાપણૂસ પ્રતીક્ષા 
o સર્જરી 
o ઉચ્ચ-તીવ્રતા કેન્દ્ન્િત અલ્ટ્રાસાઉન્ડ (િાઈ-ઇન્ટેન્ન્સટી ફોકસ્ડ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ) (HIFU) 

o રેહડયોથેરેપી 
o િોમોનલ થેરેપી 
o હકમોથેરેપી 

• આડઅસરોને પિોંચી વળવા 
• એડવાન્સ પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના ચચહ્નોન ું મનયુંત્રણ 

• અન વતસન  

• તમારી લાગણીઓ 

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

• શબ્દ સ ચચ 

• ગ જરાતી ભાિામાું વધ  માહિતી 
• સુંદભસ અને આભારદશસન 

પ્રોસ્ટેટ  

દરેક પ ર િો પ્રોસ્ટેટ તરીકે ઓળખાતી એક નાની ગ્રુંમથ ધરાવે છે. તે આશરે અખરોટ જેટલા 
કદની િોય છે અને તે ઉંમર સાથે મોટી થતી જાય છે.  

પ્રોસ્ટેટ ટય બ (મતૂ્રમાગસ) ના પ્રથમ ભાગની ફરત ેઆવેલ િોય છે જે મતૂ્રાશયમાુંથી મશશ્ન સ ધી 
પેશાબ લઇ જાય છે. 
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[પ ર િ પ્રજનન અંગોની ચચત્ર સમજૂતી] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રોસ્ટેટ એક સફેદ પ્રવાિી બનાવે છે જે વીયસ બનાવવા માટે વિૃણમાુંથી શ ક્રાણ  સાથે મમમિત 

થાય છે. વીયસમાું શ ક્રકોિો આવેલા િોય છે.  

પ ર િ જાતીય િોમોન ટેસ્ટોસ્ટેરોન પ્રોસ્ટેટ કેવી રીતે કાયસ કરે છે તેન ું મનયુંત્રણ કરે છે. તે 

વિૃણમાું બને છે. ટેસ્ટોસ્ટેરોન તમારી જાતીય ઉત્તેજના, ટટ્ટાર ન્સ્થમત મેળવવામાું અને 
સ્ના્ ના મવકાસ માટે જવાબદાર છે. 

પ્રોસ્ટેટ પ્રોસ્ટેટ-સ્પેમસહફક એન્દ્ન્ટજન (PSA) તરીકે ઓળખાત  ું એક પ્રોટીન પણ બનાવે છે. આ 

વીયસન ેવધ  પ્રવાિી બનાવવા માટે મદદ કરે છે.  

PSA ને રક્ત પરીક્ષણમાું માપી શકાય છે. જયારે તનેો ઉપયોગ બીજા પરીક્ષણો સાથે 
કરવામાું આવે છે તયારે PSA પરીક્ષણ પ્રોસ્ટેટ કેન્સરન ું મનદાન કરવા માટે ડોક્ટરોન ેમદદ 

કરી શકે છે. 

 

 

 

મતૂ્રાશય 

મતૂ્રમાર્ગ 

વશશ્ન 

વષૃણ 

ગદુામાર્ગ 
(પાછળનો માર્ગ) 

શકુ્રાણ ુ

નલિકા 
પ્રોસ્ટેટ ગ્રવંિ 
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પ્રોસ્ટેટ કેન્સર 

શરીરનાું તમામ ભાગો નાના કોિોથી બનેલા છે. જયારે પ્રોસ્ટેટમાું કોિો અમનયુંમત્રત રીતે વધે છે 

તયારે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર થાય છે. આખરે આ કોિો એક ગઠ્ઠો રચ ેછે જેને ગાુંઠ કિવેાય છે. 

કેટલાક પ્રોસ્ટેટ કેન્સર ધીમે ધીમે વધે છે પરુંત   અન્ય પ્રોસ્ટેટ કેન્સર ઝડપથી વધે છે.  

ક્યારેક પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના કોિો પ્રોસ્ટેટની બિાર શરીરના અન્ય ભાગોમાું ફેલાય છે.  

પ્રોસ્ટેટ કેન્સર ચેપી નથી અને તે અન્ય લોકો પર પ્રસરત ું નથી. 

પ્રોસ્ટેટ કેન્સર કોને િાય છે  

પ રૂિો વદૃ્ધ થતાું પ્રોસ્ટેટ કેન્સરન ું જોખમ વધે છે. 70 વિસથી વધ  ઉંમરના પ ર િોમાું તે વધ  સામાન્ય 

છે. 50 વિસથી ઓછી ઉંમરના લોકોમાું તે ખબૂ ઓછું સામાન્ય છે.  

આપણે જાણતા નથી કે તેન ું કારણ શ ું છે. પરુંત   કેટલાક જોખમી પહરબળો તેન ેથવાની શક્યતામાું 
વધારો કરી શકે છે. શ્યામ પ ર િોમાું પ્રોસ્ટેટ કેન્સર મવકસવાન ું જોખમ વધારે િોય છે અને સામાન્ય 

રીતે તેમને નાની ઉંમરે થાય છે.  

પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના તબક્કા અને ગે્રડ 

• કેન્સરનો તબક્કો એટલે કે તેની કેટલી વદૃ્ધદ્ધ થઈ છે અને શ ું તે ફેલા્ ું છે. 

• કેન્સરનો ગે્રડ એટલે કેન્સર કેટલી ઝડપથી વધી શકે. 

 

પ્રોસ્ટેટ કેન્સરને ઘણી વખત આ મ જબના તબક્કામાું મવભાજજત કરવામાું આવે છે: 

• પ્રારુંચભક (સ્થામનક) પ્રોસ્ટેટ કેન્સર - કેન્સરના કોિો પ્રોસ્ટેટની અંદર જ િોય છે   

• સ્થામનક રીતે આગળ વધેલ પ્રોસ્ટેટ કેન્સર - કેન્સર પ્રોસ્ટેટની આસપાસની પેશીઓમાું ફેલાઈ 

ચકૂ્ ું િોય છે 

• આગળ વધેલ (મેટાસ્ટેહટક) પ્રોસ્ટેટ કેન્સર - કેન્સર શરીરના બીજા ભાગમાું ફેલાઈ ગ્ ું િોય 

છે, સામાન્ય રીતે િાડકામાું. 
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સારિારનુ ંઆયોજન કેિી રીતે કરિામા ંઆવ્ુ ંછે 

તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમ તમારા માટે િેષ્ઠ સારવાર કરવાની યોજના બનાવવા મળશ.ે તમારા 
ડોક્ટર અથવા નસસ આ યોજના મવશે તમારી સાથ ેવાત કરશ.ે તમારી સારવાર નીચે મ જબના 
પહરબળો પર આધાહરત િશે: 

• કેન્સરનો તબક્કો અને ગે્રડ 

• તમારી ઉંમર અને સામાન્ય સ્વાસ્્ય 

• સારવારના લાભ અને શક્ય આડઅસરો 

• ઉપલબ્ધ સારવારો મવશે તમે શ ું મવચારો છો. 

 

તમારી આરોગ્ય સભંાળ ટીમ સાિે િાત કરિી  
તમારા કેન્સર ડોક્ટર અથવા નસસ સાથે તમારે લેવાની થઇ શકે તેવી સારવાર મવશે વાત કરવી 
મિતવપણૂસ છે. તમે કોઈ સુંબુંધી અથવા મમત્ર સાથે પણ વાત કરવા માુંગી શકો છો. ક્યારેક કેન્સરની 
સારવારમાું બે સારવારો સમાન રીતે જ યોગ્ય કાયસ કરી શકે છે. તમને તમારા માટે િેષ્ઠ સારવાર 

નક્કી કરવાન ું કિવેામાું આવી શકે છે. તમે નક્કી કરો તે પિલેાું તમારે આડઅસરો જેવી મવમવધ 

બાબતો મવશે મવચારવાની જરૂર પડશ.ે આ બાબતમાું તમારા ડોક્ટર અથવા નસસ તમને મદદ કરી 
શકે છે.  

તમારી સાથે વાત કયાસ પછી, તમે સારવારને સમજો છો અને તેની સાથે સિમત છો તે દશાસવવા 
માટે તમારા ડોક્ટર તમને એક ફોમસ પર સિી કરવાન ું કિશેે. આને સુંમમત પત્રક કિવેામાું આવે છે. 

જયાું સ ધી તમે તેની સાથે સિમત ન થાવ તયાું સ ધી તમને કોઈ સારવાર નિીં મળે. 

જે વ્યન્ક્ત ગ જરાતી અને અંગ્રેજી બને્ન બોલી શકે તેમને તમારી સાથે લઈ જવા એ સારો મવચાર છે. 

તમારી િોન્સ્પટલ તમારા માટે દ ભામિયાની ગોઠવણ કરી શકે છે. જો તમને દ ભામિયાની જરૂર િોય, 

તો તમારી મ લાકાત પિલેાું તમારી નસસને જણાવવ ું મિતવપણૂસ છે. 
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તમારી સારિાર વિશે પછૂિા યોગ્ય પ્રશ્નો 
• મારા મનદાનનો અથસ શ ું છે? 

• કેન્સરનો તબક્કો અને ગે્રડ એટલે શ ું? 

• કઈ સારવાર ઉપલબ્ધ છે? 

• દરેક સારવારના લાભો, જોખમો અને આડ અસરો શ ું છે? 

• સારવાર મારા રોજજિંદા જીવનને કેવી રીતે પ્રભામવત કરશે? 

• હ ું કેવુુ અન ભવ ું છું તે મવશે કોને વાત કરી શક ું? 

અમારી પાસે ગ જરાતીમાું એક ફેક્ટ શીટ છે જે જો તમને કેન્સરનુ ંવનદાન િાય છે, તરીકે ઓળખાય છે, 

જે વધ  માહિતી આપે છે. macmillan.org.uk/translations ની મ લાકાત લો 

પ્રોસ્ટેટ કેન્સર માટેની સારિાર  

 

પ્રારંલભક પ્રોસ્ટેટ કેન્સર સ્િાવનક રીતે આર્ળ િધેિ 

પ્રોસ્ટેટ કેન્સર 

આર્ળ િધેિ પ્રોસ્ટેટ કેન્સર 

સહક્રય દેખરેખ પ્રોસ્ટેટ માટે રેહડયોથેરેપી  િોમોનલ થેરેપી 

જાગકૃતાપણૂસ પ્રતીક્ષા િોમોનલ થેરેપી હકમોથેરેપી 

પ્રોસ્ટેટ (પ્રોસ્ટેટક્ટોમી) દૂર કરવા 
માટે એક શસ્ત્રહક્રયા (સર્જરી) 

જાગકૃતાપણૂસ પ્રતીક્ષા પીડા જેવા ચચહ્નોમાું સ ધાર લાવવા 
માટે રેહડયોથેરેપી 

પ્રોસ્ટેટ માટે રેહડયોથેરેપી ક્યારેક ક્યારેક, પ્રોસ્ટેટ 

(પ્રોસ્ટેટક્ટોમી) દૂર કરવા માટે એક 

શસ્ત્રહક્રયા (સર્જરી)  

આગળ વધેલ કેન્સરના ચચહ્નોમાું 
સ ધાર લાવવા માટે એક શસ્ત્રહક્રયા 
(સર્જરી) 

િોમોનલ થેરેપી  ચચહ્નોમાું મનયુંત્રણ  

 

 



 પાન 7 / 19 મેકમમલન (Macmillan) ફેક્ટ શીટ 2018: પ્રોસ્ટેટ કેન્સર 

સહક્રય દેખરેખ  

સહક્રય દેખરેખ એટલ ેતમે સારવાર અને તેની આડઅસરન ેઅટકાવી અથવા લુંબાવી શકો છો. જો 
કેન્સર મવકસી રહ્ ું િોય તો જ તમને સારવાર મળશ.ે સહક્રય દેખરેખ એ માત્ર અમ ક જ પ્રારુંચભક 

પ્રોસ્ટેટ કેન્સર ધરાવતા પ ર િો માટે યોગ્ય છે જે ધીમ ેધીમે મવકસી રહ્ ું છે. 

તમારા ડોકટરો તમને મનયમમત રૂપે તપાસશ.ે તેઓ તમારા PSA (પ્રોસ્ટેટ સ્પેમસહફક એન્દ્ન્ટજન) 

તપાસ ેછે અને કેન્સર વધી નથી રહ્ ું ને તે ચકાસવા માટે પરીક્ષણો અને સ્કેન વડે તમારી દેખરેખ 

રાખ ેછે. આમાું MRI સ્કેન અને સુંભવતઃ બાયોપ્સીનો સમાવેશ થઇ શકે છે.  

જો કેન્સર વધ  ઝડપથી મવકસવાન ું શરૂ કરે, તો તમારા ડોકટરો કેન્સરનો ઈલાજ કરવાનો પ્રયાસ 

કરવા માટે સર્જરી અથવા રેહડયોથેરેપીની ભલામણ કરશે. 

જાગકૃતાપણૂગ પ્રતીક્ષા 
કેટલાક પ ર િો તેમના મનષ્ણાુંતો સાથે સારવાર શરૂ કરતા પિલેા રાિ જોવાન ું નક્કી કરે છે. આને 

જાગકૃતુપણૂસ પ્રતીક્ષા કિવેાય છે. તમારે આમ એટલ ેકરવ ું પડી શકે છે કારણ કે તમે રેહડયોથેરેપી 
અથવા સર્જરી કરવા માટે પરૂતા સ્વસ્થ નથી. અથવા તે એટલ ેપણ િોઈ શકે છે કારણ કે તમે 

રેહડયોથેરેપી અથવા સર્જરી ન કરવાન ું પસુંદ ક્ ું છે.  

તમે તમારા ડોક્ટર, સામાન્ય રીતે તમારા GP, ને મનયમમત રૂપે જ ઓ છો.  

જો કેન્સર વધ  ઝડપથી મવકસી રહ્ ું િોવાના કોઈ સુંકેત ન િોય તો જાગકૃતાપણૂસ પ્રતીક્ષા ચાલ  
રાખવી સલામત છે. જો તમારામાું ચચહ્નો મવકસે તો તમારા ડોક્ટર સામાન્ય રીત ેતમારી સાથ ે

િોમોનલ થેરેપી મવશે વાત કરશ.ે 

સર્જરી 
સમગ્ર પ્રોસ્ટેટને દૂર કરવુ માટેની સર્જરીને પ્રોસ્ટેટક્ટોમી કિવેામાું આવે છે. આ કરવા માટેની 
અલગ-અલગ રીતો છે. આ શસ્ત્રહક્રયા બધા જ કેન્સર કોિોમાુંથી છટકારો મેળવવાન ું લક્ષ્ય ધરાવ ે

છે. તે સામાન્ય રીતે તયારે જ કરવામાું આવે છે જયારે કેન્સર પ્રોસ્ટેટ ગ્રુંમથની બિાર ફેલાયેલ ું િોત  ું 
નથી. તમુરુ ડોક્ટર તમારા માટે તેમને િેષ્ઠ લાગ ેતેવી શસ્ત્રહક્રયા અને તનેી સુંભમવત 

આડઅસરો મવશે ચચાસ કરશે. પ્રોસ્ટેટ સર્જરી મનષ્ણાુંત કેન્િોમાું કરવામાું આવે છે જેથી તમારે 

િોન્સ્પટલ સ ધી મ સાફરી કરવી પડી શકે છે.  

 

 



 પાન 8 / 19 મેકમમલન (Macmillan) ફેક્ટ શીટ 2018: પ્રોસ્ટેટ કેન્સર 

પ્રોસ્ટેટક્ટોમી 
 સર્જન પેટના મવસ્તાર (ઉદર) માું કાપુ મારે છે. સમગ્ર પ્રોસ્ટેટ કાપો મારીને દૂર કરવામાું આવે છે. 

કેટલીક વખત તેઓ વિૃણ કોથળી અને પાછળના માગસ વચ્ચેના મવસ્તારમાું કાપા દ્વારા પ્રોસ્ટેટને 

દૂર કરે છે. 

િેપ્રોસ્કોવપક પ્રોસ્ટેટક્ટોમી (કીિોિ સર્જરી)  
આ પ્રકારની શસ્ત્રહક્રયામાું તમારા સર્જન તમારા પેટના મવસ્તારમાું (ઉદર) ચાર અથવા પાુંચ નાના 
કાપા (લગભગ 1 સે.મી.ના દરેક) મારે છે. તેઓ પ્રોસ્ટેટને ખાસ સાધનોનો ઉપયોગ કરીને દૂર કરે 

છે જેમને આ નાના કાપા મારફત મકૂવામાું આવે છે.  

રોબોહટક-અવસસ્ટેડ િેપ્રોસ્કોવપક પ્રોસ્ટેટક્ટોમી  
આ પ્રહક્રયામાું સર્જન રોબોહટક શસ્ત્રો વડે મશીનનુ મનયુંમત્રત કરે છે. તેન ેખબૂ જ ચોક્સાઇપવૂસક 

ખસેડી શકાય છે.  

આડઅસરો  
મ ખ્ય સુંભમવત આડઅસરો છે  

• મતૂ્ર લીકેજ (પેશાબની અસુંયમતા) ની સમસ્યાઓ 

• ટટ્ટાર કરવામાું (ઇરેક્ટાઇલ હડસફુંક્શન) અથવા રાખવામાું સમસ્યાઓ.  

શસ્ત્રહક્રયા પછી તમે બાળક કરવા સમથસ થશો નિીં. જો તમે બાળકો રાખવા માુંગતા િોવ, તો 
તમારી શસ્ત્રહક્રયા પિલેાું શ ક્રાણ  સ્ટોર કરવા શક્ય છે.  

અન્ય પ્રકારની સર્જરી  
પ્રસુંગોપાત, આગળ વધેલ પ્રોસ્ટેટ કેન્સર ધરાવતા પ રૂિો પર ટેસ્ટોસ્ટેરોન િોમોન બનાવતા 
વિૃણનો ભાગ દૂર કરવા માટે શસ્ત્રહક્રયા કરવાની િોય છે. આને ઓહકિડેક્ટોમી કિવેાય છે. પરુંત   
મોટાભાગના પ રૂિો આ પ્રકારની સર્જરીને બદલ ેટેસ્ટોસ્ટેરોન સ્તરોન ેઘટાડવા માટે દવાઓ લેવાન ું 
પસુંદ કરે છે.  
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ઉચ્ચ-તીવ્રતા કેન્દ્ન્િત અલ્ટ્રાસાઉન્ડ (િાઈ-ઇન્ટેન્ન્સટી ફોકસ્ડ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ) 

(HIFU) 

કેટલાક પ્રારુંચભક પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની સારવાર HIFU સારવાર સાથ ેથઇ શકે છે. તે પ્રોસ્ટેટમાું કેન્સરના 
મવમવધ મવસ્તારોને અથવા માત્ર એક નાના મવસ્તારનો ઉપચાર કરી શકે છે.  

ડોક્ટર તમારા પાછળના માગસ (ગ દામાગસ) માું, એક પ્રોબ મકેૂ છે જે અલ્ટ્રાસાઉન્ડન ું ઉચ્ચ-ઊજાસ્ ક્ત 

હકરણ ઉતપન્ન કરે છે. તે અસરગ્રસ્ત મવસ્તારમાું ગરમુ પિોંચાડ ેછે અને કેન્સરના કોિોનો નાશ કરે 

છે. 

 

 

રેહડયોિેરેપી  
રેહડયોથેરેપી કેન્સરના કોિોનો નાશ કરવા માટે ઉચ્ચ-ઊજાસ્ ક્ત એક્સ-રેનો ઉપયોગ કરે છે. 

રેહડયોથેરેપી લેવાની અલગ અલગ પદ્ધમતઓ છે. ઘણી વાર શરીરની બિારથી મશીન દ્વારા (બાહ્ય 

રેહડયોથેરેપી) આપવામાું આવે છે: તમુ સામાન્ય રીતે આઉટ પેશન્ટ તરીકે રેહડયોથેરેપી લેશો. આનો 
અથસ એ છે કે તમારે સારવાર માટે િોન્સ્પટલમાું આવવાન ું અને પછી તે હદવસે ફરીથી ઘરે પરત 

જવાન ું.  

પ્રારુંચભક અથવા સ્થામનક રીતે આગળ વધેલ પ્રોસ્ટેટ કેન્સર ધરાવતા કેટલાક પ ર િો રેહડયોથેરેપી લે 

છે જે શરીરની અંદરથી આપવામાું આવે છે (આંતહરક રેહડયોથેરેપી). ડોક્ટરો આને બે્રકીિેરેપી કિ ેછે. 

તેને આપવાની બે રીતો છે: 

• નાના હકરણોતસગી બીજ પ્રોસ્ટેટમાું મકૂવામાું આવે છે અને કાયમી રૂપે તયાું રિ ેછે 

• પ્રોસ્ટેટમાું મ કાયેલી પાતળી નળીઓ એક મશીન સાથે જોડાયેલી િોય છે જે મનમિત સમય 

માટે ટય બમાું હકરણોતસગી પદાથસ મોકલે છે. 

આગળ વધેલ પ્રોસ્ટેટ કેન્સરવાળા પ ર િો રેહડયોથેરેપી લઇ શકે છે જો કેન્સર િાડકામાું પીડા જેવા 
ચચહ્નો ઉતપન્ન કરે છે.  

અમારી પાસે ગ જરાતીમાું રેહડયોથેરેપી મવશે એક ફેક્ટશીટ છે. macmillan.org.uk/translations 

ની મ લાકાત લો 
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આડઅસરો  

• જો તમારી તવચા શ્યામ િોય તો સારવારવાળા મવસ્તારમાું તવચા લાલ અથવા વધ  ઘેરી થઈ 

શકે છે.  

• તમારે વારુંવાર અથવા તાકીદે મતૂ્ર પસાર કરવાની જરૂર પડી શકે છે. 

• તમને ઝાડા થઈ શકે છે.  

• તમે રેહડયોથેરેપી પછી 2 થી 5 વિસ સ ધી મશશ્નોતથાન મેળવવામાું તકલીફ થઇ શકે છે. 

િોમોનિ િેરેપી 
િોમોન ટેસ્ટોસ્ટેરોન પ્રોસ્ટેટ કેન્સરને મવકસાવે છે. િોમોનલ થેરેપી ક્યાું તો શરીરમાું ટેસ્ટોસ્ટેરોનના 
સ્તરને ઘટાડે છે અથવા ટેસ્ટોસ્ટેરોનને અવરોધે છે. તેમને ગોળીઓ અથવા ઇન્જેક્શન દ્વારા આપી 
શકાય છે.  

તમે સામાન્ય રીતે રેહડયોથેરેપી પિલેાું અથવા પછુ િોમોનલ થેરેપી લેશો. તેનાથી રેહડયોથેરેપી 
વધ  સારી રીતે કામ કરે છે. કેન્સર પાછું આવવાનાું જોખમને ઘટાડવા માટે કેટલાક પ ર િોને તે 

રેહડયોથેરેપી પછી 2 થી 3 વિસ સ ધી આપવામાું આવી શકે છે.  

કેટલાક પ ર િો માટે િોમોનલ થેરેપી મ ખ્ય સારવાર િોઈ શકે છે.  

જો તમે જાગકૃતાપણૂસ પ્રતીક્ષામાું િોવ અને કેન્સર ચચહ્નો પેદા કરે છે તો તમે સામાન્ય રીતે િોમોનલ 

થેરેપી શરૂ કરો છો.  
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િોમોનલ થેરેપી એ આગળ વધેલા પ્રોસ્ટેટ કેન્સરવાળા પ રૂિો માટે મ ખ્ય સારવાર છે. તે આ કરી શકે 

છે:  

• કેન્સરને સુંકોચી શકે છે  

• તેના મવકાસને ધીમો પાડી શકે છે  

• કેન્સરના ચચહ્નોને ઘટાડી શકે છે. 

આડ અસરો  
આટલાનો સમાવેશ થઇ શકે છે: 

• બળતરા અને પરસેવો  

• જાતીય સમસ્યાઓ  

• થાક  

• વજનમાું વધારો  

• િાડકા પાતળા થવા 

હકમોિેરેપી 
હકમોથેરેપી કેન્સરનાું કોિોનો નાશ કરવા માટે કેન્સર મવરોધી દવાઓનો ઉપયોગ કરે છે. તેનુ 

ઉપયોગ માત્ર એવા પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની સારવાર માટે થાય છે જે શરીરના અન્ય ભાગોમાું ફેલાઈ ગ્ ું 
છે. તેને િોમોનલ થેરેપી સાથે અથવા પછી આપી શકાય છે.  

નસસ તમને હકમોથેરેપી દવાઓ નસમાું (અંતઃનળીય રીતે) આપશે. આ તમે હકમોથેરેપી ડે ક્ક્લમનકમાું 
મેળવી શકો છો.  

હકમોથેરેપીની દવાથી તમને એવી આડઅસરો થઈ શકે છે જેનાથી તમે અસ્વસ્થતા અન ભવી શકો છો. 
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જ દી જ દી દવાઓ જ દી જ દી આડઅસરો કરી શકે છે. આમાું નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 

• ચેપ લાગવાની શક્યતા વધારે િોય છે 

• થાક અન ભવવો 

• બીમાર અન ભવવ ું અથવા બીમાર પડવ ું 

• છોલાયેલ ું મોં 

• વાળ ખરવા. 

તમારા ડોક્ટર તમને થઈ શકે તેવી આડઅસરો મવશે અને તેમને કેવી રીતે સુંચાચલત કરવી તે મવશે 

તમારી સાથે વાત કરી શકે છે. મોટાભાગની આડઅસરો દવાઓ દ્વારા મનયુંમત્રત કરી શકાય છે. 

હકમોથેરેપી સમાપ્ત થાય બાદ મોટા ભાગની આડઅસરો દૂર થઈ જાય છે. 

અમારી પાસે રેહડયોથેરેપી મવશે ગ જરાતીમાું એક ફેક્ટશીટ છે. આમાું તમને થઇ શકે તેવી કેટલીક 

આડઅસરો મવશેની માહિતી શામેલ છે. macmillan.org.uk/translations ની મ લાકાત લો 
 

સારિારની આડઅસરોને પિોંચી િળિા   
પ્રોસ્ટેટ કેન્સર માટેની સારવારથી કેટલીક મ શ્કેલ અને અસ્વસ્થતાપણૂસ આડઅસરો થઈ શકે છે. 

તમારા ડોક્ટર તમને થઇ શકે તેવી આડઅસરો મવશે સમજાવશ.ે દરેકને આ બધી આડઅસરો થતી 
નથી. આડઅસર તમને મળતી સારવાર પર આધાર રાખ ેછે. 

આડઅસરન ેસુંચાચલત કરવા માટેની અલગ-અલગ રીતો છે. આડઅસરો મવશે િુંમેશા તમારા 
ડોક્ટર અથવા નસસ સાથે વાત કરો.  

જાતીય સમસ્યાઓ – તમે સેક્સ માણવા ન માુંગતા િોઈ શકો અથવા મશશ્નોતથાન મેળવવા અથવા 
ટકાવી રાખવાન ું મ શ્કેલ લાગે. આને ઇરેક્ટાઇલ હડસફુંક્શન (ED) કિવેાય છે. તમારા ડોક્ટર 

અથવા નસસ તમને સલાિ આપી શકે છે. ED માું મદદ કરી શકે તેવી દવાઓ અને અન્ય સારવાર 

ઉપલબ્ધ છે.  

મતૂ્રાશયની સમસ્યાઓ – તમારે વારુંવાર પેશાબ પસાર કરવાની જરૂર પડી શકે છે અથવા થોડો 
પેશાબને લીક થઇ શકે છે (અસુંયમમતતા). આ સમસ્યાનો સામનો કરવાની મવમવધ રીતો છે. તમારા 
ડોક્ટર અથવા નસસ તમને સલાિ આપી શકે છે. તેઓ તમને અસુંયમમતતા સુંચાચલત કરવા માટે 

મનષ્ણાત પાસે મોકલી શકે છે. 

http://www.macmillan.org.uk/translations
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બળતરા અને પરસેિો – જેમ જેમ તમાર ું શરીર સારવાર સાથે ટેવાત  ું જાય તેમ તેમ તે ઘટી શકે છે. 

િોમોનલ થેરેપી સમાપ્ત થતાું તેઓ સામાન્ય રીતે 3 થી 6 મહિનામાું પણૂસ રીતે બુંધ થઇ જાય છે.  

સ્તન સઝૂી જિા અિિા મદુૃતા –અમ ક િોમોનલ થેરેપી ડ્રગને કારણ ેઆમ થઇ શકે છે. આને 

અટકાવવા માટે કેટલાક પ ર િોને સારવાર પિલેા તમેની છાતીમાું ઓછી માત્રામાું રેહડયોથેરાપી 
લેવાની િોય છે. સ્તનનો સોજો ઘટાડવા માટે ટેમોન્ક્સફેન નામની િોમોનલ દવા પણ આપી શકાય 

છે. 

િાક અને ઊંઘિામા ંમશુ્કેિી – બળતરા ઊંઘવ ું મ શ્કેલ બનાવે છે. મનયમમત શારીહરક પ્રવમૃત્ત થાક 

ઘટાડવામાું મદદ કરી શકે છે.  

મડૂમા ંફેરફારો – તમારા નજીકના કોઈની સાથે વાત કરવાથી અથવા કોઈ સલાિકાર પાસેથી 
મદદ મળી શકે છે. 

િજનમા ંિધારો (ખાસ કરીને પેટની આસપાસ) અને સ્ના્ઓુની શન્ક્ત ગમુાિિી – મનયમમત 

શારીહરક પ્રવમૃત્ત અને આરોગ્યપ્રદ, સુંત  ચલત ખોરાક આને સુંચાચલત કરવામાું સિાય કરી શકે છે.  

િાડકા પાતળા પડિા (ઑન્દ્સ્ટયોપોરોવસસ) – આ લાુંબા ગાળાની િોમોનલ સારવાર વડે વધ  
સુંભમવત છે. ચાલવ ું, નતૃય, પગપાળા પયસટન, અથવા િળવ ું વજન-પ્રમશક્ષણ જેવી મનયમમત વજન-

્ ક્ત કસરત તમારા િાડકાુંને તુંદ રસ્ત રાખવામાું સિાય કરી શકે છે. 

 

અસાધ્ય પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના લચહ્નોનુ ંવનયતં્રણ 

જો કેન્સર આગળ વધેલ િોય, તો તમને િોઈ શકે તેવા કોઈપણ ચચહ્નો મનયુંમત્રત કરવા માટેની ઘણી 
બધી રીતો છે. ચચહ્નોમાું મદદ કરવા માટે તમારા ડોક્ટર તમને અલગ અલગ ડ્રગ અથવા દવાઓ 

આપી શકે છે. જો ચચહ્નોમાું સ ધારો ન થાય તો િુંમેશા તમારા ડોક્ટરન ેજણાવો. 

મેકવમિન (Macmilan) ટોયિેટ કાડગ 
જયારે તમે બિાર િોવ તયારે જો તમારે શૌચાલયનો તાતકાચલક ઉપયોગ કરવાની જર ર પડે, તો તમે 

મન:શ લ્ટ્ક મેકમમલન (Macmilan) ટોઇલેટ કાડસ સાથે રાખી શકો છો. તમે તેન ેદ કાનો, કચેરીઓ અને 
કાફે જેવા સ્થળો પર બતાવી શકો છો. અમે આશા રાખીએ છીએ કે તે તમને શૌચાલયમાું પ્રવેશ 

મેળવવા મદદ કરશ ેપરુંત   તે બધે કામ ન પણ કરી શકે. 

તમે 0808 808 00 00 પર અમારી મેકમમલન (Macmilan) સપોટસ  લાઇનન ેફોન કરીને કાડસ 
મેળવી શકો છો. અથવા, તમે તેન ેઅમારી વેબસાઇટ be.macmillan.org.uk પર ઑડસર કરી 
શકો છો. 
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તમે મવકલાુંગ માટેના ટોયલેટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો આને ક્યારેક તાળું મારેલ િોય છે. તમે 

કેટલીક આરોગ્ય સખાવતી સુંસ્થાઓ અને કેટલીક સ્થામનક મુંડળીમાુંથી ચાવી ખરીદી શકો છો.  

 

 

અનિુતગન 

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

કેટલાક વિો સ ધી ચાલુ રિી શકે છે, પરુંત   સમય જતાું તેન ું આવતસન ઓછું થશે. 

 

તમારી િાર્ણીઓ 

જયારે તમને કિવેામાું આવે કે તમને કેન્સર છે તયારે તમે વ્યાક ળતા અન ભવી શકો અને ઘણી જ દી-
જ દી લાગણીઓ અન ભવી શકો છો. અન ભવવાની કોઈ ખરી કે ખોટી રીત નથી. પરુંત   તમારી 
લાગણીઓનો સામનો કરવા માટેની ઘણી રીતો છે. નજીકના મમત્ર અથવા સુંબુંધી સાથે વાત 

કરવાથી મદદ મળી શકે છે. તમારા ડોક્ટર અથવા નસસ પણ મદદ કરી શકે છે. 
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મેકવમિન (Macmillan) તમને કેિી રીતે મદદ કરી શકે છે 

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

• મેકવમિન (Macmillan) સપોટગ  િાઇન (0808 808 00 00). તમે તમારી ભાિામાું અમારી 
સાથે વાત કરી શકો, તે માટે અમારી પાસે દ ભામિયા છે. તમે જે ભાિાનો ઉપયોગ કરવા 
માુંગો છો, ફક્ત તે અમને અંગ્રેજીમાું જણાવો. અમે તબીબી પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકીએ, 

નાણાુંકીય સિાય મવશે માહિતી આપી શકીએ અથવા તમારી લાગણી મવશે વાત કરી શકીએ 

છીએ. ફોન લાઈન સોમવાર થી શ ક્રવાર, સવારે 9 વાગ્યાથી રાત્રે 8 વાગ્યા સ ધી ખ લ્ટ્લી છે. 

• મેકવમિન (Macmillan) િેબસાઇટ (macmillan.org.uk). અમારી સાઇટમાું કેન્સર અને 
કેન્સર સાથે જીવવા મવશે ઘણી બધી અંગ્રેજી માહિતી ઉપલબ્ધ છે. અન્ય ભાિામાું વધ  
માહિતી macmillan.org.uk/translations પર ઉપિબ્ધ છે.  

• માહિતી અને સિાયક સેિાઓ. માહિતી અને સિાયક સેવાઓ પર, તમે કેન્સર સિાય 

મનષ્ણાુંત સાથે વાત કરી શકો છો અને લેચખત માહિતી મેળવી શકો છો. 
macmillan.org.uk/informationcentres પરથી તમારી નજીકન ું કેન્િ શોધો અથવા 
અમન ેફોન કરો. તમારી િોન્સ્પટલમાું કેન્િ િોઇ શકે છે. 

• સ્િાનીય સિાયતા જૂિ – સિાયતા જૂથમાું તમે અન્ય કેન્સરગ્રસ્ત લોકો સાથે વાત કરી શકો 
છો. macmillan.org.uk/supportgroups પર તમારી નજીકમા ંએક જૂિ શોધો અથવા 
અમન ેફોન કરો. 

• મેકવમિન (Macmillan) ઓનિાઇન કોમ્્વુનટી – તમે અન્ય કેન્સરગ્રસ્ત લોકો સાથ ે

macmillan.org.uk/community પર ઓનિાઇન પણ િાત કરી શકો છો. 
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શબ્દ સલુચ  

શબ્દ  

(ગ જરાતી) 
અંગે્રજીમ ાં અંગે્રજીમ ાં કેવી રીતે 

કહવે  ાં (અંગે્રજી શબ્દન ું 
લિપ્યુંતર) 

અર્થ  

કોષો Cells સેલ્સ નાના ઇમારતના એકમો જે આપણા 
શરીરમાું અંગો અને પેશીઓ બનાવે છે. 

કકમોથેરેપી Chemotherapy કેમોથેરાપી કેન્સર સારવાર જે કેન્સરના કોષો મારવા 
માટે ડ્રગનો ઉપયોગ કરે છે. 

ગાુંઠ Tumour ટય મર અસામાન્ય રીતે વધતા જતાું કોષોનોનો 
સમહૂ. અસામાન્ય કોષોનો ગ ણાકાર થતો 
જાય છે અને એક ગઠ્ઠો બનાવે છે. 

ઝાડા Diarrhoea ડાયેકરયા જયારે તમને નરમ અથવા પાણી જેવ ું 
મળ આવે. તમને સામાન્ય કરતા વધ  
વાર અથવા ખબૂ જ તાત્કાલિક રૂપ ે

શૌચાિયની જરૂર પડી શકે છે. તમને 

પેટમાું દ ખાવો પણ હોઇ શકે છે. 

પ્રોટીન Protein પ્રોટીન એવો પદાથથ જે આપણા શરીરને 

વવકસવા, કાયથ કરવા અને જાતે સ ધરવા 
માટે મદદ કરે છે. 

રેકડયોથેરેપી Radiotherapy રેકડયોથેરાપી કેન્સરની સારવાર જેમાું કેન્સરનો નાશ 

કરવા માટે એક્સ-રે જેવા ઉચ્ચ ઊજાથના 
કકરણોનો ઉપયોગ કરવામાું આવે છે. 

સુંમવત Consent કન્સેન્ટ કુંઈક થવા દેવાની પરવાનગી આપવી 
અથવા કુંઇક કરવા સહમત થવ ું. 

હોમોન Hormone હોમોન શરીર દ્વારા બનાવવામાું આવતો પદાથથ કે 

જે અવયવો કેવી રીતે કાયથ કરે છે તે 

વનયુંવિત કરે છે. અિગ-અિગ પ્રકારના 
હોમોન હોય છે. 

હોમોનિ થેરેપી Hormonal therapy હોમોનિ થેરાપી કેન્સરની સારવાર જે શરીરમાું હોમોનને 

પ્રભાવવત કરીને કાયથ કરે છે. 
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ગજુરાતી ભાષામા ંિધ ુમાહિતી 

અમારી પાસે ગ જરાતી ભાિામાું નીચેની બાબતો મવશ ેમાહિતી ઉપલબ્ધ છે: 

કેન્સરના પ્રકારો 

• સ્તનન ું કેન્સર 

• મોટા આંતરડાન ું કેન્સર  

• ફેફસાન ું કેન્સર 

• પ્રોસ્ટેટ કેન્સર 

સારિારો 

• હકમોથેરેપી 
• રેહડયોથેરેપી 
• સર્જરી 

કેન્સરનો સામનો કરિો 

• જો તમને કેન્સર િોવાન ું મનદાન કરવામાું આવ્્  િોય – એક 

તવહરત માગસદમશિકા  
• લાભોનો દાવો કરવો 
• જમવાની સમસ્યા અને કેન્સર 

• જીવનનો અંત 

• નાણાુંકીય સિાય - લાભો 
• નાણાુંકીય સિાય - ખચસ માટે સિાય 

• સ્વાસ્્યપ્રદ આિાર લેવો 
• થાક લાગવો (થકાવટ) અન ેકેન્સર 

• કેન્સરની સારવારની આડઅસરો 
• પોતાની મદદ કરવા માટે તમે શ ું કરી શકો છો 

 

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

 અમારી સાિે ગજુરાતીમા ંિાત કરો 

તમે મેકમમલન (Macmillan) ને 0808 808 00 00 પર મન:શ લ્ટ્ક ફોન કરી શકો છો અને 
દ ભામિયાની મદદ દ્વારા ગ જરાતીમાું અમારી સાથે વાત કરી શકો છો. તમે તમારી ચચુતા અને 
તબીબી પ્રશ્નો મવશે અમારી સાથે વાત કરી શકો છો. જયારે તમે ફોન કરો તયારે ફક્ત અંગ્રેજીમાું 
‘ગ જરાતી’ (કિો "ગ જરાતી”). 

અમ ેસોમવાર થી શ ક્રવાર, સવારે 9 વાગ્યાથી રાત્રે 8 વાગ્યા સ ધી ઉપલબ્ધ છીએ.



 પાન 18 / 19 મેકમમલન (Macmillan) ફેક્ટ શીટ 2018: પ્રોસ્ટેટ કેન્સર 

સદંભગ અને આભારદશગન 

આ માહિતી મેકમમલન કેન્સર સપોટસની કેન્સર માહિતી મવકાસ ટીમ (Macmillan Cancer 

Support’s Cancer Information Development team) દ્વારા લખવામાું અન ેસુંપાહદત 

કરવામાું આવી છે. અન વાદ કુંપની દ્વારા તેનો ગ જરાતી માું અન વાદ કરવામાું આવ્યો છે.  

સમામવષ્ટ માહિતી મેકમમલન (Macmillan) પ ન્સ્તકા પર આધાહરત છે પ્રારંભિક પ્રોસ્ટેટ કેન્સરને 

સમજવુ,ં સ્િાવનક રીતે આર્ળ િધેિ પ્રોસ્ટેટ કેન્સરને સમજવુ ંઅને આર્ળ િધેિ પ્રોસ્ટેટ 

કેન્સરને સમજવુ.ં અમે તમને તેની નકલો મોકલી શકીએ છીએ, પરુંત   સુંપણૂસ પ ન્સ્તકા ફક્ત 

અંગ્રેજીમાું જ ઉપલબ્ધ છે.  

આ માહિતીની સમીક્ષા સુંબુંમધત મનષ્ણાુંતો દ્વારા કરવામાુ આવી છે અને અમારા વહરષ્ઠ તબીબી 
સુંપાદકો, ડૉ. જીમ બાબસર (Dr Jim Barber), કન્સલ્ટ્ટન્ટ ક્ક્લમનકલ ઑનકોલોજજસ્ટ અને ડૉ. ચલસા 
મપકરીંગ (Dr Lisa Pickering), કન્સલ્ટ્ટન્ટ મેહડકલ ઑનકોલોજજસ્ટ દ્વારા મુંજૂર કરવામાું આવી છે. 

આભારસિ: ડૉ એચલસન ચબટસલ (Dr Alison Birtle), કન્સલ્ટ્ટન્ટ ક્ક્લમનકલ ઑનકોલોજજસ્ટ; જેન 

બ કર (Jane Booker), મકેમમલન (Macmillan) ્ રોલોજી નસસ મનષ્ણાુંત; મમ. હક્રમિયન બ્રાઉન (Mr 

Christian Brown), કન્સલ્ટ્ટન્ટ ્ રોજજકલ સર્જન; શેરોન ક્લોમવસ (Sharon Clovis), પ્રોસ્ટેટ નસસ 
મનષ્ણાુંત; ચગલ ડેમવસ (Gill Davis), સ્પેમશયાચલસ્ટ ્ રોલોજી નસસ; લ ઇસ ડોસન (Louise 

Dawson), મેકમમલન (Macmillan) ્ રો-ઓનકોલોજી ક્ક્લમનકલ નસસ મનષ્ણાુંત; બેન િડેન (Ben 

Hearnden), પ્રોસ્ટેટ નસસ મનષ્ણાુંત; મમ. ગ્રેિામ િોચલન્સ (Mr Graham Hollins), કન્સલ્ટ્ટન્ટ 

્ રોલોજજકલ સર્જન; ડૉ. ડુંકન મૅકલેરેન (Dr Duncan McLaren), કન્સલ્ટ્ટન્ટ ક્ક્લમનકલ 

ઑનકોલોજજસ્ટ; અને પ્રોફેસર જોનાથન વેક્સમેન (Professor JonathanWaxman), 

ઓનકોલોજીના પ્રોફેસર . 

કેન્સરગ્રસ્ત લોકોનો પણ આભાર જેઓએ આ માહિતીની સમીક્ષા કરી છે. 

અમારી તમામ માહિતી ઉપલબ્ધ િેષ્ઠ પ રાવા પર આધાહરત છે. અમારા દ્વારા ઉપયોગ કરાતાું 
સ્રોતો મવશે વધ  માહિતી માટે, કૃપા કરીને cancerinformationteam@macmillan.org.uk 

પર અમારો સુંપકસ  કરો 
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અમે જે માહિતી પરૂી પાડી રહ્યાું છીએ તે ચોક્કસ છે તેની ખાતરી કરવા માટે અમે પરૂતા પ્રયતનો કરેલ છે પરુંત   તબીબી 
સુંશોધનની વતસમાન પહરન્સ્થમતને દશાસવવા માટે તેના પર આધાર રાખવો ન જોઈએ, જે સતતપણે બદલતી રિ ેછે. જો 
તમે તમારા સ્વાસ્્ય માટે ચચિંમતત િોવ, તો તમારે તમારા ડોક્ટરનો સુંપકસ  કરવો જોઇએ. મેકમમલન (Macmillan) આ 

માહિતીમાું અથવા ત્રાહિત પક્ષની માહિતી જેમ કે અમે જે વેબસાઇટને ચલિંક કરીએ છીએ તે માહિતીની અચોકસાઈમાુંથી 
પહરણમતી કોઈ પણ ખોટ અથવા ન કસાન માટે જવાબદારી સ્વીકારી શકતા નથી. 

અમન ેઆશા છે કે તમને આ માહિતી મદદરૂપ લાગી િશ.ે જો તમને કોઈ પ્રશ્નો િોય, તો અમ ેતમને તમારી 
ભાિામાું ટેચલફોન દ્વારા માહિતી અન ેસિાય આપી શકીએ છીએ. અમારી સેવાઓ મન:શ લ્ટ્ક છે. અમને માત્ર 

0808 808 00 00 પર કૉલ કરો (સોમવાર-શ ક્રવાર, સવારે 9 વાગ્યાથી સાુંજે 8 વાગ્યા સ ધી) અને તમારી 
પસુંદીગીની ભાિા માટે અંગ્રજેીમાું કિો. 

 

© મેકમમલન કેન્સર સપોટસ  (Macmillan Cancer Support) 2018. ઇંગલૅન્ડ અને વેલ્ટ્સ (261017),  

સ્કૉટલૅન્ડ (SC039907) અને આઇલ ઑફ મૅન (604) માું નોંધાયેલ ચેહરટી સુંસ્થા. નોંધાયેલી ઓહફસ 89 Albert 

Embankment,  

London SE1 7UQ. 
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Prostate cancer 

 

This information is about how prostate cancer is diagnosed and treated. 

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, Monday 
to Friday, 9am 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 prostate 

• Prostate cancer 

• How treatment is planned  

• Talking to your healthcare team 

• Questions to ask about treatment 

• Treatments for prostate cancer 
o Active surveillance 
o Watchful waiting 
o Surgery 
o High-intensity focused ultrasound (HIFU) 
o Radiotherapy 
o Hormonal therapy 
o Chemotherapy 

• Coping with side effects 

• Controlling symptoms of advance prostate cancer 

• Follow up  

• Your feelings 

• How Macmillan can help you 

• Word list 

• More information in [language] 

• References and thanks 

Prostate cancer: English 
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The prostate  

All men have a small gland called the prostate. It is about the size of a walnut 
and it gets bigger with age.  

The prostate surrounds the first part of the tube (urethra) that carries urine from 
the bladder to the penis. 
 

[ILLUSTRATION OF MALE REPRODUCTIVE ORGANS] 

 

 

The prostate makes a white fluid that mixes with sperm from the testicles to 
make semen. Semen contains sperm cells.   

The male sex hormone testosterone controls how the prostate works. It is made 
in the testicles. Testosterone is responsible for your sex drive, getting an 
erection and muscle development. 

The prostate also makes a protein called prostate-specific antigen (PSA). This 
helps to make semen more liquid.   

PSA can be measured in a blood test. When it is used with other tests the PSA 
test can help doctors to diagnose prostate cancer. 
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Prostate cancer 

All parts of the body are made up of tiny cells. Prostate cancer happens when the 
cells in the prostate grow in an uncontrolled way. They eventually form a lump called 
a tumour. 

Some prostate cancers grow slowly but other prostate cancers grow faster.  

Sometimes prostate cancer cells spread outside the prostate to other parts of the 
body.  

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

Who gets prostate cancer  
The risk of prostate cancer increases as men get older. It is more common in men 
over 70. It is much less common in men under 50.  

We do not know what causes it. But certain risk factors may increase the chances of 
getting it. Black men have a much higher risk of developing prostate cancer and 
usually get it at a younger age.  

Stages and grades of prostate 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. 
 

Prostate cancer is often divided into these stages: 

• early (localised) prostate cancer – the cancer cells are only inside the prostate   

• locally advanced prostate cancer – the cancer has spread into the tissues 

around the prostate 

• advanced (metastatic) prostate cancer – the cancer has spread to another part 

of the body, usually to the bones. 

How treatment is planned 

Your healthcare team will meet to plan the best treatment for you. Your doctor or 
nurse will talk to you about this plan. Your treatment will depend on factors, such as: 

• the stage and grade of the cancer 

• your age and general health 

• the benefits of treatment and possible side effects 

• what you think about the available treatments. 
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Talking to your healthcare team  

It is important to talk about the treatments you could have with your cancer doctor or 
nurse. You may also want to talk to a relative or a friend. Sometimes two treatments 
may work equally well in treating the cancer. You may be asked to decide on the 
best treatment for you. You will need to think about different things, such as side 
effects, before you decide. Your doctor or nurse can help you with this.  

After talking with you, your doctor will ask you to sign a form to show that you 
understand and agree to the treatment. This is called a consent form. You will not 
have any treatment unless you have agreed to it. 

It is a good idea to take someone with you who can speak both [language] and 
English. Your hospital can arrange an interpreter for you. If you need an interpreter, 
it is important to tell your nurse before your appointment. 

Questions to ask about your treatment 

• What does my diagnosis mean? 

• What is the stage and grade of the cancer? 

• What treatments are available? 

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

• How will the treatment affect my daily life? 

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

We have a factsheet in [language] called If you are diagnosed with cancer, which 
gives more information. Visit macmillan.org.uk/translations  
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Treatments for prostate cancer  
 

Early prostate cancer Locally advanced prostate 
cancer 

Advanced prostate cancer 

Active surveillance Radiotherapy to the prostate Hormonal therapy 

Watchful waiting Hormonal therapy Chemotherapy 

An operation (surgery) to 
remove the prostate 
(prostatectomy) 

Watchful waiting Radiotherapy to improve 
symptoms, such as pain 

Radiotherapy to the prostate Occasionally, an operation 
(surgery) to remove the 
prostate (prostatectomy)  

An operation (surgery) to 
improve symptoms of 
advanced cancer 

Hormonal therapy 
 

Symptom control  

 

Active surveillance  

Active surveillance means you can avoid or delay treatment and its side effects. You 
will only have treatment if the cancer is growing. Active surveillance is only suitable 
for some men with early prostate cancer that is growing slowly. 

Your doctors will see you regularly. They check your PSA (prostate specific antigen) 
and monitor you with tests and scans to check the cancer is not growing. This may 
include MRI scans and possibly having a biopsy.  

If the cancer starts to grow more quickly, your doctors will recommend surgery or 
radiotherapy to try to cure the cancer. 

Watchful waiting 

Some men decide with their specialists to wait before starting treatment. This is 
called watchful waiting. You may have this because you are not well enough to have 
radiotherapy or surgery. Or it may be because you have chosen not to have 
radiotherapy or surgery.   

You see your doctor, usually your GP, regularly.  

If there is no sign the cancer is growing more quickly, it is safe to continue with 
watchful waiting. If you develop symptoms your doctor will usually talk to you about 
having hormonal therapy. 
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Surgery 

Surgery to remove the whole of the prostate is called a prostatectomy. There are 
different ways this can be done. This operation aims to get rid of all of the cancer 
cells. It is usually only done when the cancer has not spread outside the prostate 
gland. Your doctor will discuss the operation they think is best for you and its 
possible side effects. Prostate surgery is done in specialist centres so you may have 
to travel to the hospital.  

Prostatectomy 
The surgeon makes a cut in the tummy area (abdomen). The whole prostate is 
removed through the cut. Sometimes they remove the prostate through a cut in the 
area between the scrotum and the back passage. 

Laparoscopic prostatectomy (keyhole surgery)  
In this type of operation your surgeon makes four or five small cuts (about 1cm each) 
in your tummy area (abdomen). They remove the prostate using special instruments 
that are put through these small cuts.  

Robotic-assisted laparoscopic prostatectomy  
This is when the surgeon controls a machine with robotic arms. It can move very 
precisely.  

Side effects  
The main possible side effects are  

• problems with urine leaking (urinary incontinence) 

• problems getting or keeping erections (erectile dysfunction).  

After the operation you will no longer be able to have children. If you want children, it 
may be possible to store sperm before your operation.  

Other types of surgery  
Occasionally, men with advanced prostate cancer have an operation to remove the 
part of the testicles that make the hormone testosterone. This is called an 
orchidectomy. But most men choose to have drugs to reduce testosterone levels 
rather than this type of surgery.   

High-intensity focused ultrasound (HIFU) 

Some early prostate cancers may be treated with HIFU treatment. It can treat 
different areas of cancer in the prostate or only a small area.  

The doctor puts a probe, which produces a high-energy beam of ultrasound, into 
your back passage (rectum). It delivers heat to the affected area and destroys the 
cancer cells. 
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Radiotherapy  

Radiotherapy uses high-energy x-rays to destroy cancer cells. There are different ways 
of having radiotherapy. It is often given from outside the body by a machine (external 
radiotherapy). You usually have radiotherapy as an outpatient. This means you come 
to hospital for treatment and then go home again that day.  

Some men with early or locally advanced prostate cancer have radiotherapy that is 
given from inside the body (internal radiotherapy). Doctors call this brachytherapy. 
There are 2 ways of giving it: 

• small radioactive seeds are placed in the prostate and stay there permanently 

• thin tubes placed in the prostate are attached to a machine that sends 

radioactive material into the tubes for a set time. 

Men with advanced prostate cancer can have radiotherapy if the cancer is causing 
symptoms, such as pain in the bones.  

We have a factsheet in [language] about radiotherapy. Visit 
macmillan.org.uk/translations 

Side effects  

• The skin in the treated area may become red or darker, if you have dark skin.  

• You may need to pass urine more often or urgently. 

• You may get diarrhoea.  

• You may develop problems getting an erection 2 to 5 years after radiotherapy. 

Hormonal therapy 

The hormone testosterone makes prostate cancer grow. Hormonal therapies either 
reduce testosterone levels in the body or block testosterone. They can be given as 
tablets or injections.   

You will usually have hormonal therapy before or after radiotherapy. It makes 
radiotherapy work better. Some men may have it for 2 to 3 years after radiotherapy to 
reduce the risk of the cancer coming back.  

For some men hormonal therapy may be the main treatment.   

If you are having watchful waiting and the cancer is causing symptoms you usually start 
hormonal therapy.   

Hormonal therapy is the main treatment for men with advanced prostate cancer. It can:  

• shrink the cancer  

• slow its growth  

• reduce the symptoms of cancer. 
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Side effects  
These can include: 

• hot flushes and sweats  

• sexual problems  

• tiredness  

• weight gain  

• bone thinning. 

Chemotherapy 

Chemotherapy uses anti-cancer drugs to destroy cancer cells. It is only used to treat 
prostate cancer that has spread to other parts of the body. It can be given either with or 
after hormonal therapy.  

A nurse will give you the chemotherapy drugs into a vein (intravenously). You can have 
this in the chemotherapy day clinic.  

Chemotherapy drugs can cause side effects that make you feel unwell. 

Different drugs can cause different side effects. These include: 

• being more likely to get an infection 

• feeling tired 

• feeling sick or being sick 

• a sore mouth 

• hair loss. 

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 a factsheet in [language] about chemotherapy. This includes information on 
some of the side effects you may have. Visit www.macmillan.org.uk/translations 
 

Coping with treatment side effects   

Treatments for prostate cancer can cause some difficult and upsetting side effects. 
Your doctor will explain the side effects you are likely to have. Not everyone gets all 
these side effects. It depends on the treatment you have. 

There are different ways these can be managed. Always talk to your doctor or nurse 
about side effects.   

http://www.macmillan.org.uk/translations
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Sexual problems – you may not want to have sex or find it hard to get or keep an 
erection. This is called erectile dysfunction (ED). Your doctor or nurse can give you 
advice. There are drugs and other treatments that can help with ED.   

Bladder problems – you may need to pass urine more often or have some urine 
leaking (incontinence). There are different ways of coping with this problem. Your 
doctor or nurse can give you advice. They can refer you to a specialist in managing 
incontinence. 

Hot flushes and sweats – they may reduce as your body gets used to treatment. 
They usually stop completely 3 to 6 months after treatment with hormonal therapy 
finishes.  

Breast swelling or tenderness –certain hormonal therapy drugs may cause this. 
Some men have low-dose radiotherapy to their chest before treatment to prevent 
this. A hormonal drug called tamoxifen can also be given to reduce breast swelling. 

Tiredness and difficulty sleeping – hot flushes may make sleeping difficult. 
Regular physical activity can help to reduce tiredness.  

Mood changes – talking to someone close to you or a counsellor may help. 

Weight gain (especially around the middle) and loss of muscle strength – 
regular physical activity and a healthy, balanced diet can help to manage this.  

Bone thinning (osteoporosis) – this is more likely with long-term hormonal 
treatment. Regular weight-bearing exercises such as walking, dancing, hiking or 
gentle weight-lifting can help keep your bones healthy. 
 

Controlling symptoms of advanced prostate cancer 

If the cancer is advanced, there are lots of ways to control any symptoms you may 
have. Your doctor can give you different drugs or medicines to help with symptoms. 
Always tell your doctor if symptoms do not improve. 

Macmillan toilet card 
If you need to use a toilet urgently when you are out, you can carry a free Macmillan 
toilet card. You can show this in places such as shops, offices and cafes. We hope it 
helps you get access to a toilet but it may not work everywhere. 

You can get one by calling our Macmillan Support Line on 0808 808 00 00. Or, you 
can order it on our website at be.macmillan.org.uk 

You can also use disabled toilets These are sometimes locked. You can buy a key 
from some health charities and some local councils.  

Follow up 

After your treatment has finished, you will have regular check-ups and tests. These 
may continue for several years but will happen less often over time. 
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Your feelings 

You may feel overwhelmed when you are told you have cancer and have many 
different emotions. There is no right or wrong way to feel. There are many ways to 
cope with your emotions. Talking to a close friend or relative may help. Your doctor 
or nurse can help too. 
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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 
Monday to Friday, 9am 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 

 



 Page 12 of 14  Macmillan fact sheet 2018: Prostate cancer 

Word list  

Word  

(target language) 

In English How to say in 

English 

(transliteration of 

English word) 

Meaning  

 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. 

 Consent  Giving permission for 

something to happen or 

agreeing to do something. 

 Diarrhoea  When you have soft or watery 

poo. You might need the toilet 

more than usual or very 

urgently. You may also have 

tummy pain. 

 Hormonal therapy  A cancer treatment that works 

by affecting hormones in the 

body. 

 Hormone  A substance made by the 

body that controls how 

organs work. There are 

different types of hormones. 

 Protein  A substance that helps our 

body to grow, function and 

repair itself. 

 Radiotherapy  A cancer treatment that uses 

high-energy rays, such as x-

rays, to kill cancer. 

 Tumour  A group of cells that are 

growing in an abnormal way. 

The abnormal cells keep 

multiplying and form a lump. 
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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’re diagnosed with cancer – A quick guide  

• Claiming benefits 

• 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 Monday to Friday, 9am to 8pm.
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