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પ્રોસ્ટટે કને્સર  

આ મામિતી પમિકા પ્રોસ્ટેટ કેન્સરન ું કઈ રીતે મનદાન અને સારવાર થાય છે તેના મવશે છે.  

 

અમારી પાસે કીમોથેરપી, રડેિયોથેરપી, શસ્િડિયા, કેન્સરની સારવારની આિઅસરો, તમે પોતાને 

મદદ કરવા માટ ેશ ું કરી શકો, બેમનડિટો ક્લેઇમ કરવા અને જીવનના અુંત મવશે તમારી ભાષામાું પણ 

મામિતી પમિકાઓ છે. 

 

અમને આશા છે કે આ મામિતી પમિકા તમારા પ્રશ્નોનાું જવાબ આપશે. જો તમને વધ  પ્રશ્નો િોય 

તો તમે જયાું સારવાર લઈ રહ્યા િો તે િૉમસ્પટલમાું તમે તમારા િૉક્ટર અથવા નસસને પૂછી શકો છો.  

 

જો તમે આ મામિતી મવશે તમારી ભાષામાું અમારા કેન્સરના સિાયક મનષ્ણાતો સાથ ેવાત કરવા 

માુંગતા િો તો અમારી પાસે મબન-અુંગ્રેજી ભાષીઓ માટે દ ભામષયાઓ છે. તમે સોમવારથી 

શ િવાર, સવાર ે9 વાગ્યાથી રાિ ે8 વાગ્યા સ ધી 0808 808 00 00 પર Macmillan 

Support Line - મેકમમલન સપોટસ લાઈનનો મિત સુંપકસ કરી શકો છો. જો તમને સાુંભળવાની 

તકલીિ િોય તો તમે ટકે્સ્ટિોન 0808 808 0121, અથવા Text Relay - ટેક્ષ્ટ ડરલેનો 

ઉપયોગ કરી શકો છો. અથવા તમે અમારી વબેસાઈટ macmillan.org.uk પર જઈ શકો છો. 

આ મામિતી પમિકા આના મવશે છે: 

 કેન્સર શ ું છે? 

 પ્રોસ્ટેટ 

 પ્રોસ્ટેટ કેન્સર શ ું છે? 

 કારણો અન ેજોખમના પડરબળો 

 લક્ષણો 

 પ્રોસ્ટેટ કેન્સરન ું મનદાન કેવી રીતે થાય છે? 

 સ્ટેજીંગ અન ેગ્રેડિગ  

 સારવાર 

 નૈદામનક અજમાયશો 

 આગળની તપાસ 

 પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનો સામનો કરવો 

 તમારી લાગણીઓ 

 તમારી ભાષામાું વધ  મામિતી 

Prostate cancer: Gujarati 
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કેન્સર શ ું છે? 

શરીરના અુંગો અન ેપેશીઓ કોષના નામે ઓળખાતા સકૂ્ષ્મ મનમાસણ ઘટકોના બનેલા િોય છે. કેન્સર 

એ આ કોષોનો રોગ છે. 

શરીરના પ્રત્યેક ભાગમાું કોષો અલગ િોય છે પરુંત  મોટાભાગનાું પોતાને દ રસ્ત કરવાન ું અન ે

પ ન:સજસન કરવાન ું કામ સમાન રીતે કર ેછે. સામાન્ય રીત,ે કોષો િમબદ્ધ રીત ેમવભાજન પામે છે. 

પરુંત  જો આ પ્રડિયા મનયુંિણ બિાર જાય તો કોષો મવભાજન પામવાન ું ચાલ  રાખે છે અન ેતેઓ ગાુંઠ 

કિેવાતા ગઠ્ઠામાું મવકસ ેછે. 

બધી ગાુંઠો કેન્સર નથી િોત. િૉક્ટરો ગાુંઠમાુંથી પેશી અથવા કોષોનો નાનો નમૂનો લઈને કિી શકે છે 

કે તે કેન્સર છે કે નિીં. આને બાયોપ્સી કિે છે. કેન્સરના કોષો જોવા માટ ેિૉક્ટરો માઈિોસ્કોપ િેઠળ 

નમૂનાને તપાસે છે.  

સૌમ્ય (કેન્સરરમિત) ગાુંઠમાું કોષો વૃમદ્ધ પામી શકે છે પરુંત  શરીરમાું અન્યિ ક્યાુંય િેલાતા નથી. જો 

તે નજીકના અુંગો પર દબાણ કરે તો જ સામાન્ય રીતે તે સમસ્યાઓ કરી શકે છે. 

જીવલેણ (કેન્સરય ક્ત) ગાુંઠમાું, કોષો નજીકની પેશીમાું વૃમદ્ધ પામી શકે છે. ક્યારેક, કેન્સર જયાું પ્રથમ 

શરૂ થય ું િોય (પ્રાથમમક જગ્યા) ત્યાુંથી કેન્સરના કોષો શરીરના અન્ય ભાગો સ ધી િેલાઈ શકે છે. તેઓ 

લોિી અથવા લમસકા તુંિમાુંથી પ્રવાસ કરી શકે છે. 

 લમસકા તુંિ આપણને ચપે અને રોગ સામે રક્ષણ આપવામાું મદદ કર ેછે. તે લમસકા વામિનીઓ 

કિેવાતી સૂક્ષ્મ નમલકાઓન ું બનલે ું િોય છે. આ સમગ્ર શરીરમાું વાલ આકારની લમસકા ગ્રુંમથઓ 

(ગ્લેન્્સ)ના સમૂિો સાથે જોિાયેલી િોય છે. 

જયાર ેકોષો શરીરના અન્ય ભાગો સ ધી પિોંચ ેછે ત્યાર ેતેઓ વૃમદ્ધ પામવાન ું શરૂ કરે છે અને અન્ય 

ગાુંઠ બનાવે છે. આને માધ્યમમક કેન્સર અથવા મેટાસ્ટેમસસ કિે છે. 

પ્રોસ્ટટે  

બધાું પ રુષો પ્રોસ્ટેટ કિવેાતી નાની ગ્રુંમથ ધરાવે છે. તે નમલકા (મૂિમાગસ)ના પ્રથમ ભાગની આસપાસ 

આવેલી િોય છે જે મૂિાશયમાુંથી મૂિને મશશ્નમાું લઈ જાય છે. પ્રોસ્ટેટ લગભગ અખરોટના કદની 

િોય છે અને ઉંમરની સાથ ેતે વધે છે.  
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નર જામતય અુંગો અને તેની આસપાસની રચનાઓ 

 

પ્રોસ્ટેટ ઘટ્ટ, સિેદ પ્રવાિી પેદા કરે છે. તે વૃષણ દ્વારા મનર્મમત શ િાણુ સાથે ભળીને વીયસ બનાવ ેછે. 

તે પ્રોસ્ટેટ-સ્પેમસડિક એન્ટીજન (PSA) કિેવાત ું પ્રોટીન પણ બનાવે છે જે વીયસને પ્રવાિીમાું િરેવ ે

છે.  

પ્રોસ્ટેટ ગ્રુંમથનો પાછળનો ભાગ મળાશય (પાછળનો માગસ)ની નજીક િોય છે. પ્રોસ્ટેટની પાસે 

લમસકાગ્રુંમથઓનાું ઝૂમખાું િોય છે. આ નાની ગ્રુંમથઓ છે જે લગભગ વાલના કદની િોય છે.  

 

પ્રોસ્ટટે કને્સર શ ું છે? 

પ્રોસ્ટેટ કેન્સર એ ય કેમાું પ રુષોને થતાું કેન્સરનો સૌથી સામાન્ય પ્રકાર છે - દર વષે લગભગ 41,000 

પ રુષોને તેન ું મનદાન થાય છે.   

મોટાભાગના કેન્સરથી તે અલગ છે કારણ કે પ્રોસ્ટટે ગ્રુંમથની અુંદર કેન્સરના નાના મવસ્તારો ખૂબ જ 

સામાન્ય છે. આ ઘણાું વષો માટે સ ષ પ્ત (મનમષ્િય) રિી શકે છે.  

મિૂાશય 

પ્રોસ્ટટે 

મશશ્ન 

મિૂમાગસ 

વષૃણ  

વષૃણ કોથળી 

મળાશય 

શ િાશય 

ગ દા 

સ્પમડેટક કૉિસ 

કરોિ 
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નાની સુંખ્યામાું કેટલાક પ રુષોમાું પ્રોસ્ટટે કેન્સર વધારે ઝિપથી વૃમદ્ધ પામી શકે છે. તે શરીરના અન્ય 

ભાગો જેવા ક ેિાિકામાું િલેાઈ શકે છે.  

પ્રોસ્ટેટ કેન્સરન ેિણ પેટાપ્રકારોમાું મવભાજીત કરવામાું આવે છે: 

 પ્રારુંમભક (સ્થામનક) પ્રોસ્ટટે કને્સર – કેન્સર માિ પ્રોસ્ટેટ ગ્રુંમથમાું જ િોય છે અને િેલાવાન ું 

શરૂ થય ું િોત ું નથી.  

 સ્થામનક રીત ેઆગળ વધલે ું પ્રોસ્ટટે કને્સર – કેન્સર પ્રોસ્ટેટ ગ્રુંમથની આસપાસની પેશીમાું 

િેલાય ું િોય છે.  

 આગળ વધલે ું (મટેાસ્ટડેટક) પ્રોસ્ટટે કને્સર – કેન્સર પ્રોસ્ટેટ ગ્રુંમથથી આગળ વધીન ેશરીરના 

અન્ય ભાગોમાું િેલાય ું છે (સૌથી સામાન્યપણ ેિાિકાું) જયાું તેણે મેટાસ્ટેડટસ અથવા સેકન્િરી 

કિેવાત ું નવ ું ટ્ય મર બનાવય ું િોય છે.  

પ્રોસ્ટેટ કેન્સરન ું મનદાન સામાન્ય રીતે પ્રારુંમભક તબક્કાઓમાું થાય છે. કેટલાક પ રુષોમાું જયાર ેતેન ું 

પ્રથમ મનદાન થાય ત્યાર ેતે આગળ વધેલ ું િશ.ે આગળ વધેલ ું પ્રોસ્ટેટ કેન્સર એવા પ રુષોમાું પણ થઈ 

શકે છે જેમની પ્રોસ્ટેટ કેન્સર માટે સારવાર અગાઉ થઈ ચૂકી િોય પરુંત  તેમન ું કેન્સર પાછ ું આવય ું િોય 

(ઉથલો માયો િોય અથવા પ નરાવતસન થય ું િોય).  

કારણો અન ેજોખમના પડરબળો 

મોટાભાગનાું પ રુષોમાું પ્રોસ્ટેટન ું શ ું કારણ છે તે આપણે જાણતાું નથી. કેટલાક જોખમના પડરબળો છે 

જેનાથી તમને તે થવાની સુંભાવનાઓ વધી શકે છે. 

 ઉંમર - પ્રોસ્ટેટ કેન્સર થવાન ું જોખમ ઉંમરની સાથ ેવધે છે. 50થી ઓછી ઉંમરના પ રુષો પર 

ખૂબ ઓછ ું જોખમ િોય છે.  

 વુંશીયતા - અશ્વેત આડિકન અને અશ્વેત કેડરમબયન પ રુષોમાું શ્વેત પ રુષોની સરખામણીએ 

પ્રોસ્ટેટ કેન્સર થવાની સુંભાવના વધારે િોય છે. એમશયન પ રુષો પર જોખમ ઓછ ું છે. 

 કૌટ ુંમબક ઇમતિાસ – જેમન ેપ્રોસ્ટટે કેન્સર અગાઉ થય ું િોય તેવા નજીકના સુંબુંધી ધરાવતાું િોય 

તેવા પ રુષો (મપતા, ભાઈ, દાદા અથવા કાકા)ન ેપોતાને આ કેન્સર થવાની સુંભાવના વધારે િોય 

છે. જેમની માતાઓ અથવા બિેનોન ેસ્તન કેન્સર થય ું િોય તેવા કેટલાક પ રુષોમાું જોવા મળત ું 

ખામીય ક્ત જનીન પણ જોખમ વધારી શકે છે. પ્રોસ્ટેટ કેન્સરમાુંથી માિ લગભગ 5-10% 

(અથવા 10માુંથી 1 કરતાું ઓછાું) વારસામાું મળેલા ખામીય ક્ત જનીનને કારણે થતા િોવાન ું 

માનવામાું આવ ેછે. જો તમને તમારા કૌટ ુંમબક ઇમતિાસ મવશે ચચતા િોય તો તમારા િૉક્ટર સાથ ે

વાત કરો. 
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 કસરત - શારીડરક રીત ેવધ  સડિય થવાથી પ્રોસ્ટેટ કેન્સરન ું જોખમ ઓછ ું થવામાું મદદ મળી શકે 

છે. 

 આિાર - ય ક,ે ય રોપ અને અમેડરકા જેવા પમશ્ચમના દેશોનાું પ રુષોમાું ચીન અન ેજાપાન જેવા 

પૂવીય દેશોના પ રુષો કરતાું પ્રોસ્ટેટ કેન્સર થવાનો દર વધારે િોય છે. આન ું કારણ એ પણ િોઈ 

શકે છે કે તેમના આિારમાું પ્રાણીય ચરબી વધારે િોય છે અન ેતાજાું િળો અન ેશાકભાજી ઓછાું 

િોય છે.  

એમશયન પ રુષો તેમના આિારમાું વધારે પ્રમાણમાું સોયા લેવાન ું વલણ ધરાવે છે. આનાથી પ્રોસ્ટેટ 

કેન્સરન ું જોખમ ઓછ ું થઈ શકે છે પરુંત  આની પ મિ કરવા માટ ેવધ  સુંશોધનની જરૂર છે.  

વધ  પ્રમાણમાું કેમશશયમ (દાખલા તરીક,ે િેરી પેદાશો)થી જોખમ વધી શકે છે.  

ટામેટા અન ેટામેટાની પેદાશો (જેમ ક ેકૅચઅપ)થી પ્રોસ્ટેટ કેન્સર સામે રક્ષણ મેળવવામાું મદદ મળી 

શકે છે.  

લક્ષણો  

પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની શરૂઆતમાું ઘણીવાર કોઈપણ લક્ષણો જોવા મળતા નથી. કેન્સર ઘણી વખત 

ધીમેથી વૃમદ્ધ પામે છે અન ેઘણાું વષો માટ ેતમને તેના લક્ષણો ન જોવા મળ ેતેમ બની શક ેછે. 

50 વષસથી વધ  ઉંમરના પ રુષોમાું, પ્રોસ્ટેટ ગ્રુંમથ ઘણી વખત બેમનન પ્રોસ્ટેડટક િાયપરપ્લામસયા 

અથવા િાયપરટ્રોિી (BPH) કિેવાતી કેન્સરરમિત મસ્થમતને કારણે ઘણી વખત મોટી બને છે.  

BPH અને પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના લક્ષણો સમાન છે અન ેતેમાું નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:  

 પેશાબ કરવામાું તકલીિ  

 સામાન્ય કરતાું વધ  પ્રમાણમાું પેશાબ થવો, ખાસ કરીને રાિે  

 પેશાબ કરતી વખતે દ ખાવો (આ સામાન્ય નથી) 

 પેશાબમાું લોિી (આ સામાન્ય નથી)  

 

આગળ વધેલા પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના લક્ષણોનો આધાર શરીરમાું કેન્સર ક્યાું િેલાય ું છે તેના પર રિેશે. 

પ્રોસ્ટેટ કેન્સર ઘણી વખત િાિકામાું િેલાય છે અન ેઆ પીિાદાયક િોઈ શક ેછે.  

આગળ વધેલા કેન્સરના અન્ય સામાન્ય લક્ષણોમાું નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:  

 સામાન્ય કરતાું વધ  થાક લાગવો 

 સામાન્ય રીતે અસ ખ લાગવ ું  
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 ભૂખ મરી જવી.  

જો તમે એવા કોઈપણ નવા લક્ષણો નોંધો કે જે બેએક અઠવાડિયા ક ેવધાર ેસમય સ ધી ચાલ ેતો 

તમારે તમારા GP - જીપી સાથ ેતેની ચચાસ કરવી જોઈએ.  

આ લક્ષણો અન્ય મસ્થમતઓ દ્વારા પણ થઈ શક ેછે, પરુંત  તમે િુંમેશાું તમારા GP - જીપી દ્વારા 

તેની ચકાસણી કરાવો તે અગત્યન ું છે. 

પ્રોસ્ટટે કને્સરન ું મનદાન કવેી રીત ેથાય છે?   

મોટાભાગના પ રુષો સામાન્ય રીત ેતેમના GP - જીપીને મળીન ેશરૂઆત કર ેછે. તેઓ તમને 

તપાસશે અન ેતમારા સામાન્ય સ્વાસ્્ય મવશે પૂછશે. GP - જીપી મળાશયની િીજીટલ તપાસ 

(DRE) અને લોિીન ું PSA પરીક્ષણ કરશે. 

મળાશયની િીજીટલ તપાસ  

મળાશય (પાછળનો માગસ) એ પ્રોસ્ટટે ગ્રુંમથની નજીક િોય છે. તમારા િૉક્ટર મોજા પિેરીને 

મળાશયમાું આુંગળી દાખલ કરીને પ્રોસ્ટટેમાું કોઈપણ અસામાન્યતાઓ છે ક ેકેમ તે અન ભવી શકે છે. 

આ અગવિદાયક િોઈ શકે છે પરુંત  પીિાદાયક નિીં િોય.  

લોિીન ું PSA પરીક્ષણ 

PSA (પ્રોસ્ટેટ સ્પમેસડિક એન્ટીજન) માટ ેચકાસણી કરવા માટ ેલોિીનો એક નમૂનો લેવામાું આવ ે

છે. PSA એ પ્રોસ્ટેટ દ્વારા બનાવવામાું આવત ું પ્રોટીન છે અને નાના પ્રમાણમાું તે સામાન્ય છે. 

પ્રોસ્ટેટન ું કેન્સર ધરાવતા પ રુષો પોતાના લોિીમાું PSAના વધલેા સ્તરો ધરાવવાન ું વલણ ધરાવે છે. 

જો ક,ે PSA પરીક્ષણ િુંમશેાું મવશ્વસનીય િોતો નથી. જેમને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર િોય તેવા કેટલાક 

પ રુષોને સામાન્ય PSA િોય છે અન ેવધાર ેPSA િોય તેવા કેટલાક પ રુષોને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર િોત ું 

નથી.  

PSA સ્તર નીચ ેમ જબ પણ વધારી શકાય છે:  

 મૂિના ચેપો  

 પ્રોસ્ટેટ ચેપ (પ્રોસ્ટાઈડટસ) 

 તાજેતરમાું કરાવલેી પ્રોસ્ટેટ બાયોપ્સી  

 ય રીનરી કેથટેર િોવ ું (પેશાબ ભેગો કરવા માટેની નળી)  

 પ્રોસ્ટેટ અથવા મૂિાશયની શસ્િડિયા  

 પ્રોસ્ટેડટક મસાજ.  

પ રુષોની ઉંમર વધવાની સાથે પણ PSA સ્તર વધ ેછે.  
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સામાન્ય કરતાું વધાર ેPSA સ્તરો પ્રોસ્ટેટ કેન્સરને કારણે િોઈ શકે છે. PSAના અસામાન્ય સ્તરો 

ધરાવતા પ રુષોને સામાન્ય રીતે વધ  પરીક્ષણોની ભલામણ કરવામાું આવે છે.  

િૉમસ્પટલમાું 

જો તમને વધ  પરીક્ષણોની જરૂર પિ ેતો તમારી સ્થામનક િૉમસ્પટલમાું ય રોલોજી મવભાગમાું િૉક્ટર 

અથવા મનષ્ણાત નસસની તમને ભલામણ કરવામાું આવશે.  

નીચેના પરીક્ષણો પ્રોસ્ટેટ કને્સરન ું મનદાન કરવામાું મદદ કરી શકે છે. તમને તે બધાું જ કરાવવાની 

જરૂર ન પિે તેમ બની શકે છે. તમારે કયા પરીક્ષણોની જરૂર છે તે િૉક્ટર સમજાવશે. 

ટ્રાન્સ-રકે્ટલ અશટ્રાસાઉન્િ સ્કને (TRUS)  

પ્રોસ્ટટેની તસ્વીરો બનાવવા માટે આમાું ધ્વમન તરુંગોનો ઉપયોગ થાય છે. પ્રોસ્ટટે ગ્રુંમથન ેસ્કેન કરવા 

માટે ગ દા માગસમાું નાનો પ્રોબ પસાર કરવામાું આવ ેછે. સ્કેન અગવિદાયક િોઈ શકે છે, પરુંત  તેમાું 

માિ થોિી મમમનટો જ લાગે છે.  

બાયોપ્સી  

પ્રોસ્ટેટમાુંથી પેશીના ઘણાું નમૂનાઓ (બાયોપ્સી) લેવામાું આવે છે જેન ેમાઈિોસ્કોપ િેઠળ જોવામાું 

આવે છે. બાયોપ્સી સામાન્ય રીતે સોયનો ઉપયોગ કરીને લેવામાું આવ ેછે જે ગ દા માગસ (મળાશય)ની 

દીવાલમાુંથી પસાર કરવામાું આવ ેછે. આને TRUS બાયોપ્સી કિે છે. આ બાયોપ્સી સામાન્ય રીતે 

અશટ્રાસાઉન્િના સમયે જ સાથ ેકરવામાું આવ ેછે. 

ક્યારેક બાયોપ્સી વૃષણની પાછળની ચામિીમાુંથી લેવામાું આવ ેછે (પેડરમનયમ). આને 

ટ્રાન્સપેડરમનઅલ બાયોપ્સી કિે છે.  

બાયોપ્સી કરાવવી ઘણી વખત અગવિદાયક િોય છે પરુંત  સામાન્ય રીતે પીિાદાયક િોતી નથી. 

અગવિતા ઓછી કરવા માટે તમને સ્થામનક ઍનસે્થેડટક આપવામાું આવી શકે છે. ચેપન ું જોખમ 

ઘટાિવા માટે એન્ટીબાયોડટક્સ આપવામાું આવ ેછે.  

દ ભાસગ્યે, કેન્સર પ્રોસ્ટેટમાું િોય તો પણ બાયોપ્સી દ્વારા તેની જાણ ન થાય તેમ બની શક ેછે. આમ 

10-20 પ રુષોમાુંથી આશરે 1 (5-10%)માું થાય છે. જો બાયોપ્સી નગેેડટવ િોય તો બાયોપ્સીમાું 

ચૂકી જવાય ું િોઈ શક ેતેવ ું કેન્સર જોવા માટે તમને MRI સ્કેન આપવામાું આવી શકે છે. ત્યારબાદ 

બાયોપ્સી િરીથી કરવાની જરૂર પિી શકે છે. ક્યારેક થોિાું મમિના બાદ PSAને િરીથી માપવામાું 

આવી શકે છે. જો PSA સ્તર વધવાન ું શરૂ થાય તો બાયોપ્સીન ું પ નરાવતસન કરવામાું આવી શકે છે. 

એમઆરઆઈ સ્કને 

આ પરીક્ષણ તમારા શરીરના મવસ્તારોન ું મવસ્તૃત મચિ બનાવવા માટ ેચ ુંબકત્વનો ઉપયોગ કરે છે. 

સ્કેનર એ શમક્તશાળી ચ ુંબક છે, તેથી તે તમારા માટ ેસલામત છે તેની ખાતરી કરવા માટ ેતમને એક 
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તપાસ યાદી ભરવાની અન ેતેમાું સિી કરવાની મવનુંતી કરવામાું આવી શકે છે. તમારા િૉક્ટર અથવા 

નસસ સ્કેન તમને સમજાવશે.  

વધ  પરીક્ષણો 

જો બાયોપ્સી બતાવ ેકે કેન્સર િાજર છે તો તે પ્રોસ્ટેટ ગ્રુંમથથી આગળ િલેાય ું છે કે કેમ તે ચકાસવા 

માટે વધ  પરીક્ષણો કરવાની જરૂર પિી શકે છે. આમાું નીચેનાનો સમાવેશ થઈ શકે છે: 

 િાિકાનો સ્કેન 

 તમારી છાતી અને િાિકાુંનો એક્સ-રે 

 CT સ્કેન 

તમારા િૉક્ટર અથવા નસસ સમજાવશે કે તમને કયા પરીક્ષણોની જરૂર છે અન ેશ ું થશે. 

પરીક્ષણના પડરણામોની રાિ જોવાનો સમય તમારા માટે ચચતાથી ભરેલો િોઈ શકે છે. કોઈ સુંબુંધી 

અથવા મમિ 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. 

સ્ટજેીંગ અન ેગ્રડેિગ  

તબક્કા 

તમારા કેન્સરનો તબક્કો અને ગ્રેિ જાણવાથી િૉક્ટરને તમારા માટે શે્રષ્ઠ સારવાર નક્કી કરવામાું મદદ 

મળે છે. પ્રોસ્ટેટ કેન્સરન ેચાર તબક્કાઓમાું વિેંચવામાું આવ ેછે:  

 તબક્કો 1 - કેન્સર ખૂબ નાન ું િોય છે અન ેમાિ પ્રોસ્ટટેમાું જ િોય છે  

 તબક્કો 2 – મળાશયની તપાસ દરમમયાન એક સખ્ત ગઠ્ઠા તરીક ેકેન્સરન ેઅન ભવી શકાય છે 

પરુંત  તે િજી પણ પ્રોસ્ટેટ ગ્રુંમથમાું જ છે.  

 તબક્કો 3 – કેન્સર પ્રોસ્ટેટ ગ્રુંમથની બાહ્ય કેપ્સ્ય લમાુંથી બિાર આવવાની શરૂઆત થઈ છે અને તે 

એવી નજીકની નળીઓમાું િોઈ શકે છે જે વીયસન ું વિન કરે છે (શ િાશયો).  

 તબક્કો 4 – કેન્સર પ્રોસ્ટેટ ગ્રુંમથથી આગળ વધીને નજીકની રચનાઓ જેમ ક ેલમસકાગ્રુંમથઓ, 

મૂિાશય અથવા ગ દામાગસ (મળાશય) અથવા િાિકાું ક ેયકૃત જેવા વધારે દૂરના અુંગો સ ધી િલેાય ું 

છે. 

ગ્રડેિગ 

કેન્સરનો ગ્રેિ એ ખ્યાલ આપે છે કે ત ેકેટલી ઝિપથી વમૃદ્ધ પામી શકે તેમ છે. જયારે માઈિોસ્કોપ 

િેઠળ જોવામાું આવ ેત્યારે કેન્સરના કોષોના દેખાવ પ્રમાણે પ્રોસ્ટટે કેન્સરને ગ્રેિ આપવામાું આવે છે.  

ગ્લીસન મસસ્ટમ એ કોષોન ેગ્રેિ આપવાની સૌથી સામાન્ય રીત છે. તે પ્રોસ્ટટેમાું કને્સરના કોષોની 

પેટનસ જ એ છે. પાુંચ પેટનસ િોય છે જેન ે1થી 5નો ગ્રિે અપાય છે. ગ્રેિ 1નો અથસ એ છે ક ેપ્રોસ્ટેટના 

કોષો સામાન્ય દેખાય છે, જયાર ેગ્રેિ 5 એ સૌથી અસામાન્ય છે. બાયોપ્સીના નમૂનાઓમાુંથી 
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પ્રત્યેકને ગ્રેિ આપવામાું આવે છે અને બ ેસૌથી સામાન્યપણે ઉદભવતી પેટનસન ેએક સાથે ઉમેરીન ે

ગ્લીસન સ્કોર મેળવવામાું આવે છે. દાખલા તરીકે, જો સૌથી સામાન્ય પેટનસ ગ્રેિ 4ની િોય અને 

બીજી સૌથી સામાન્ય ગ્રેિ 3ની િોય તો ગ્લીસન સ્કોર 7 થશ.ે ક્યારેક તેન ે4+3 તરીકે લખવામાું 

આવે છે.  

ગ્લીસન સ્કોર જેટલો ઓછો તેટલો કેન્સરનો ગ્રેિ ઓછો િશે. ઓછાું ગ્રિેના કેન્સર (6) સામાન્ય રીત ે

ધીમેથી વૃમદ્ધ પામે છે અન ેતે િેલાવાની શક્યતા ઓછી છે.  

7નો સ્કોર મધ્યમ ગ્રેિ છે. ઊંચા ગ્રેિના ટ્ય મર (8-10) વધ  ઝિપથી વૃમદ્ધ પામવાની શક્યતા છે અન ે

તે િેલાવાની સુંભાવના વધારે છે. ઊંચા ગ્રિેના ટ્ય મરને ક્યારેક આિમક ટ્ય મર કિેવામાું આવે છે.  

સારવાર  

શે્રષ્ઠ સારવાર નક્કી કરવાન ું કામ િુંમેશાું સરળ નથી િોત ું. તમારા િૉક્ટરે ઘણી બધી બાબતો અુંગે 

મવચાર કરવો પિ ેછે. આ પકૈી સૌથી અગત્યની બાબતો આ છે:  

 તમારુું સામાન્ય સ્વાસ્્ય  

 કેન્સરનો તબક્કો અન ેગ્રિે  

 તમારુું PSA સ્તર  

 સારવારની સુંભમવત આિઅસરો  

 સુંભમવત આિઅસરો મવશે તમારા મવચારો. 

કોઈપણ સારવાર મવશે તમારા િૉક્ટર સાથ ેવાત કરવી અગત્યની છે જેથી તેનો શો અથસ થાય છે તે 

તમે સમજી શકો. તમારી ભાષા અને અુંગ્રેજી બુંને બોલી શકે એવી કોઈ વયમક્તને સાથ ેલઈ જવી એ 

સારો મવચાર છે. જો તમને જરૂર પિે તો દ ભામષયાઓ ઉપલબ્ધ િોઈ શકે છે, પરુંત  જો ત્યાું કોઈ 

દ ભામષયો િાજર રિ ેતેવ ું તમે ઈચ્છતા િો તો િૉમસ્પટલને જાણ કરવાની કોમશશ કરો. 

તમે સારવાર સમજો છો અને તેના માટ ેસુંમમત આપો છો તે બતાવવા માટ ેતમને સુંમમતપિકમાું 

સિી કરવાન ું કિવેામાું આવશે. તમે સુંમમત આપી ન િોય તે મસવાય તમારીકોઈ સારવાર કરવામાું 

નિીં આવ.ે 

અમે અિીં સારવારના મવમવધ મવકશપો સમજાવયા છે: 

પ્રારુંમભક પ્રોસ્ટટે કને્સર સ્થામનક રીત ેઆગળ વધલે ું 

પ્રોસ્ટટે કને્સર 

આગળ વધલે ું પ્રોસ્ટટે કને્સર 

સડિય મનરીક્ષણ રેડિયોથેરપી િોમોનલ થેરપી 

સતકસ થઈને રાિ જોવી િોમોનલ થેરપી શસ્િડિયા - ઑર્કકિકે્ટોમી  
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શસ્િડિયા – પ્રોસ્ટેટકે્ટોમી સતકસ થઈને રાિ જોવી કૅમોથેરપી 

રેડિયોથેરપી શસ્િડિયા - પ્રોસ્ટેટેક્ટોમી. 

અથવા ઑર્કકિેક્ટોમી 

ઉપશામક રેડિયોથેરપી 

િોમોનલ થેરપી  લક્ષણ મનયુંિણ 

 

સડિય મનરીક્ષણ 

કેન્સર મિત્ત્વપૂણસ રીતે વૃમદ્ધ પામી રહ્ય ું છે કે કેમ તે ચકાસવા માટે તમારા િૉક્ટરો અથવા મનષ્ણાત 

નસસ તમને મનયમમતપણ ેતપાસશે.  

મોટાભાગનાું મનમ્ન ગ્રેિના પ્રારુંમભક તબક્કાના પ્રોસ્ટટે કેન્સર ખૂબ ધીમેથી વૃમદ્ધ પામે છે અને 

ક્યારયે કોઈ લક્ષણો ન કર ેતેમ બની શકે છે. કેટલાક પ રુષો તેમના મનષ્ણાતો સાથ ેનક્કી કરીને રાિ 

જોવાન ું અને કોઈપણ સારવાર શરૂ કરતાું પિલેાું કેન્સર મોટ ું થઈ રહ્ય ું છે અથવા વધારે ઝિપથી વૃમદ્ધ 

પામી રહ્ય ું છે (પ્રગમત કરી રહ્ય ું છે) ક ેકેમ તે જોવાન ું નક્કી કરે છે.  

તમે િૉમસ્પટલ ખાતે અથવા તમારા GP - જીપી સાથ ેમનયમમત અપોઈન્ટમેન્ટ લશેો. દર 3-4 

મમિને તમારા PSA સ્તરને ચકાસવામાું આવશે અન ેતમે દર 6-12 મમિન ેમળાશયની િીજીટલ 

તપાસ કરાવશો. એક વષસ બાદ તમે પ્રોસ્ટેટ બાયોપ્સી પણ કરાવી શકો છો. તમારે પરીક્ષણો કેટલી 

વખત કરાવવાની જરૂર છે તે તમારા િૉક્ટર અથવા મનષ્ણાત નસસ તમને સમજાવશે.  

જો કેન્સર વમૃદ્ધ પામી રહ્ય ું ન િોય કે મવકસી રહ્ય ું ન િોય તો સડિય મનરીક્ષણ ચાલ  રાખવ ું સલામત 

છે. પ્રત્યેક વષ ેતમે ઓછાું પરીક્ષણો અન ેતપાસો કરાવશો.  

જો આ પરીક્ષણો બતાવ ેકે કેન્સર વૃમદ્ધ પામવાન ું શરૂ થઈ રહ્ય ું છે તો તમારા િૉક્ટર એવી સારવારની 

ભલામણ કરશે જેનો િેત  કને્સરનો ઉપચાર કરવાનો છે, જેમ કે શસ્િડિયા અથવા રેડિયોથેરપી.  

સતકસ રિીન ેરાિ જોવી 

આ શક્ય તેટલા લાુંબા સમય માટ ેસારવાર ટાળવાની રીત છે. તેનો પ્રસ્તાવ સામાન્ય રીત ેવૃદ્ધ 

પ રુષોને અથવા જેઓ શસ્િડિયા અથવા રેડિયોથરેપી માટે પૂરતા તુંદ રસ્ત ન િોય તેવા લોકોન ે

આપવામાું આવે છે, જેઓ ધીમી ગમતએ વૃમદ્ધ પામત ું પ્રોસ્ટટે કેન્સર ધરાવતા િોય જે તેમના ક દરતી 

જીવનકાળને અસર કરે તેવી સુંભાવના ન િોય.   

તમને કોઈપણ નવા લક્ષણો થયા છે ક ેકેમ તે જોવા માટે તમારી દેખરેખ રાખવામાું આવશે. તમે 

મનયમમત લોિીના PSA પરીક્ષણો કરાવશો અન ેમળાશયની િીજીટલ તપાસો કરાવી શકો છો. તમે 

સડિય મનરીક્ષણમાું સામાન્ય કરતાું ઘણાું ઓછાું પરીક્ષણો કરાવશો.   
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જો તમને લક્ષણો થાય અથવા તમારા PSAન ું સ્તર વધે તો તમને િોમોન થેરપી આપવામાું આવી 

શકે છે. જો કેન્સર પ્રગમત કરી રહ્ય ું િોવાન ું કોઈ મચહ્ન ન જણાય તો સતકસ રિીને રાિ જોવાન ું ચાલ  

રાખવ ું સલામત રિેશે. 

શસ્િડિયા     

શસ્િડિયાના અલગ અલગ પ્રકારો છે. તમારા િૉક્ટરના મતે તમારા માટ ેશે્રષ્ઠ િોય તેવા ઑપરેશન 

અને તેની સુંભમવત આિઅસરો મવશે ચચાસ કરશે. પ્રોસ્ટેટ શસ્િડિયા મવશેષ કેન્રોમાું કરવામાું આવે છે, 

તેથી તમારે િૉમસ્પટલ સ ધી પ્રવાસ કરવો પિી શકે છે.  

પ્રોસ્ટટેકે્ટોમી  

રડેિકલ પ્રોસ્ટટેકે્ટોમી – પેટના મવસ્તાર (ઉદર)માું કાપ મૂકીને અથવા વૃષણ કોથળી અને ગ દામાગસની 

વચ્ચે કાપ મૂકીને સમગ્ર પ્રોસ્ટેટ ગ્રુંમથ દૂર કરવામાું આવે છે.  ઑપરેશનનો િેત  કને્સરના તમામ 

કોષોથી મ મક્ત મેળવવાનો છે. તે ત્યાર ેજ કરવામાું આવે છે જયારે કેન્સર પ્રોસ્ટેટ ગ્રુંમથથી આગળ ન 

વધ્ય ું િોવાન ું માનવામાું આવે છે.  

લપે્રોસ્કોમપક પ્રોસ્ટટેકે્ટોમી (કીિોલ સજસરી) – તમારા પેટના મવસ્તાર (ઉદર)માું ચાર કે પાુંચ નાના 

કાપ (પ્રત્યેક લગભગ 1સેમી જેટલાું) મૂકવામાું આવે છે. સજસન ત્યારબાદ આ નાના કાપમાુંથી દાખલ 

કરી શકાય તેવા સાધનોનો ઉપયોગ કરીને પ્રોસ્ટેટ ગ્રુંમથ દૂર કરી શકે. 

આ શસ્િડિયા ખૂબ જ નાજ કાઈ, મસ્થરતા અન ેચોકસાઈથી િલનચલન કરતાું રોબોડટક બાિ ઓ 

ધરાવતા મશીનનો ઉપયોગ કરીને કરી શકાય છે. આન ેરોબોડટક સિાયતા સાથનેી લપે્રોસ્કોમપક 

રડેિકલ પ્રોસ્ટટેકે્ટોમી કિવેાય છે.   

સપકપે્સ્ય લર ઑર્કકિકે્ટોમી  

શરીરમાું નર અુંત:સ્િાવ ટેસ્ટોમસ્ટરોનના સ્તરો ઓછાું કરવા માટ ેવૃષણોનો ભાગ દૂર કરવા માટેન ું 

ઑપરેશન.  

રડેિયોથરેપી  

રેડિયોથેરપી કેન્સરના કોષોનો નાશ કરવા માટ ેવધ  શમક્તના ઍક્સ-રે ડકરણોનો ઉપયોગ કરીન ે

કેન્સરની સારવાર કરે છે જે દરમમયાન સામાન્ય કોષોન ેશક્ય તેટલ ું ઓછ  ન કસાન કરે છે. જો તમે 

રેડિયોથેરપી કરાવો તો તમને િોમોન થરેપી પણ આપવામાું આવશે. 

રેડિયોથેરપી સામાન્ય રીતે શરીરની બિારથી આપવામાું આવે છે (ઍક્સ્ટનસલ બીમ રેડિયોથરેપી). તેનો 

િેત  કેન્સરના બધાું કોષોનો નાશ કરવાનો છે. આ સારવાર રડેિકલ રેડિયોથેરપી કિેવાય છે અન ેતે 8 

અઠવાડિયા સ ધી ચાલી શક ેછે. સામાન્ય રીતે સારવાર અઠવાડિયાના પ્રત્યેક ચાલ  ડદવસે (સોમવારથી 

શ િવાર) આપવામાું આવ ેછે. સારવારમાું રોજ થોિી મમમનટ લાગે છે. 

પ્રારુંમભક અથવા સ્થામનક રીતે આગળ વધલે ું પ્રોસ્ટેટ કને્સર ધરાવતાું કેટલાુંક પ રુષો ઈન્ટનસલ 

રેડિયોથેરપી (બ્રકેાઈથરેપી) મેળવે છે. તેમાું નાના ડકરણોત્સગી બીજન ેપ્રોસ્ટેટમાું દાખલ કરવામાું 
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આવે છે. ઍક્સ્ટનસલ રેડિયોથેરપી અને બ્રેકાઈથેરપી બુંને પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનો ઉપચાર કરવામાું સમાન 

રીતે અસરકારક જણાય છે. તમારા િૉક્ટર એવ ું સૂચવી શકે છે કે તમે તમારી રડેિયોથેરપી પિેલાું 

અથવા પછી િોમોનલ થેરપી મેળવો.  

જો કેન્સર દ ખાવા જેવા લક્ષણો કરી રહ્ય ું િોય અથવા જો તે શરીરમાું િાિકાું જેવા અન્ય અુંગો સ ધી 

િેલાય ું િોય તો આગળ વધલે ું પ્રોસ્ટેટ કેન્સર ધરાવતા પ રુષોને રડેિયોથેરપી આપવામાું આવી શકે છે. 

લક્ષણોમાું રાિત આપવામાું રેડિયોથેરપી ખૂબ અસરકારક િોઈ શકે છે. આ ઉપશામક રડેિયોથરેપી 

તરીકે ઓળખાય છે. 

પ્રોસ્ટેટ કેન્સર માટેની રેડિકલ રેડિયોથેરપીથી આિઅસરો થઈ શકે છે. તમારે વધાર ેવારુંવાર અથવા 

તાકીદે પેશાબ કરવાની જરૂર પિી શકે છે, ઝાિા થઈ શકે છે અન ેમશશ્નોત્થાન થવામાું સમસ્યાઓ 

થઈ શક ેછે. તમે સારવાર શરૂ કરો ત ેપિલેાું આ આિઅસરો તમને સમજાવવામાું આવશે.  

રેડિયોથેરપીન ું કઈ રીત ેઆયોજન કરવામાું અને આપવામાું આવ ેછે તથા તમને થઈ શક ેતેવી કેટલીક 

આિઅસરો મવશે તમારી ભાષામાું અમારી પાસ ેવધ  મામિતી છે. 

િોમોનલ મચડકત્સા 

કોષો કઈ રીતે વૃમદ્ધ પામે છે અન ેશરીરમાું તે શ ું કર ેછે તેને મનયુંમિત કરવામાું અુંત:સ્િાવો મદદ કર ે

છે. પ્રોસ્ટટે કેન્સર વમૃદ્ધ માપવા માટ ેટેસ્ટોસ્ટરેોન અુંત:સ્િાવ પર આધાર રાખે છે. તે વૃષણો દ્વારા 

પેદા કરવામાું આવ ેછે. િોમોનલ મચડકત્સાઓ શરીરમાું ટેસ્ટોસ્ટેરોનના પ્રમાણને ઓછ ું કર ેછે અથવા 

કેન્સરના કોષોન ેઅુંત:સ્રાવ સાથ ેજોિાતાું કેન્સરના કોષોને અવરોધ ેછે. તે ઈન્જેક્શન અથવા ટેબ્લેટ 

તરીકે આપવામાું આવી શક ેછે.  

પ્રોસ્ટેટ કેન્સર ધરાવતા પ રુષોમાું િોમોનલ થેરપી એવા પ રુષોન ેએકલી આપવામાું આવી શકે છે 

જેઓ શસ્િડિયા અથવા રેડિયોથેરપી માટ ેપૂરતા તુંદ રસ્ત ન િોય. તે એવા પ રુષોને પણ આપવામાું 

આવી શકે છે જેમના પર સતકસતા સાથ ેરાિ જોવાની પદ્ધમિનો ઉપયોગ કરીન ેદેખરેખ રાખવામાું 

આવી િોય અન ેજેમન ું કેન્સર આગળ વધવાન ું શરૂ થય ું િોય. િોમોનલ થેરપી રેડિયોથેરપીના કોસસ 

પિેલાું પણ આપવામાું આવી શકે છે.  

સ્થામનક રીતે આગળ વધેલા પ્રોસ્ટેટ કેન્સર ધરાવતા પ રુષોમાું િોમોનલ થેરપી રડેિયોથેરપી પિેલાું 

આપવામાું આવે છે (જેન ેનવ-સિાયક મચડકત્સા કિે છે), કારણ કે તે રડેિયોથરેપીને વધાર ેઅસરકારક 

બનાવી શકે છે. કેન્સર પાછ ું આવવાના જોખમને ઘટાિવા માટે તેન ેક્યારેક રેડિયોથેરપી (સિાયક 

મચડકત્સા) બાદ આપવામાું આવે છે. િોમોનલ થેરપીન ેતેના પોતાના સ્વબળે એક અલગ સારવાર 

તરીકે પણ આપી શકાય છે. 

િોમોનલ થેરપી આગળ વધેલા પ્રોસ્ટેટ કેન્સર ધરાવતા પ રુષો માટે મ ખ્ય સારવાર છે. તે કેન્સરન ે

સુંકોચી શકે છે, તેના મવકાસને મવલુંમબત કરી શકે છે અને લક્ષણોન ેઓછાું કરી શકે છે. 

િોમોનલ મચડકત્સાઓ આિઅસરો કરી શકે છે, જેમ ક:ે 
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 મશશ્નોત્થાન થવામાું તકલીિ (ઈરકે્ટાઈલ ડિસિુંક્શન) 

 ઓછી કામેચ્છા 

 િાિકાું પાતળાું થવાું 

 ગરમી સાથ ેલાલાશ અને પરસેવો 

 સ્તનનો સોજો અને આળાપણુું 

 વજન વધવ ું  

 િાિકાું પાતળાું થવાું 

 હૃદયની સમસ્યાઓ. 

કીમોથરેપી 

કીમોથેરપી એ સારવાર છે જે કેન્સરના કોષોનો નાશ કરવા માટ ેકેન્સરમવરોધી (સાયટોટૉમક્સક) 

દવાઓનો ઉપયોગ કર ેછે. આગળ વધેલા પ્રોસ્ટેટ કેન્સરમાું તેનો ઉપયોગ એવા કેન્સરની સારવાર 

કરવા માટ ેથાય છે જે િોમોનલ થેરપી દ્વારા મબલક લ મનયુંમિત થત ું ન િોય.  

સારી ગ ણવિા સાથેના જીવનને લુંબાવવાના લક્ષ્ય સાથે તેનો િેત  કેન્સરન ેસુંકોચવાનો અન ેમનયુંમિત 

કરવાનો છે અન ેલક્ષણો િળવા કરવાનો છે.  

કીમોથેરપી કઈ રીતે આપવામાું આવ ેછે તથા તમને થઈ શકે તેવી કેટલીક આિઅસરો મવશે તમારી 

ભાષામાું અમારી પાસ ેવધ  મામિતી છે. 

લક્ષણોન ેમનયુંમિત કરવા 

આગળ વધલે ું પ્રોસ્ટેટ કેન્સર અસ ખકારક લક્ષણો કરી શકે છે, જેમ ક:ે 

 દ ખાવો 

 થાક 

 કબમજયાત. 

ખ દ કેન્સરની સારવાર કરવાથી આમાું રાિત મળી શકે છે. ક્યારેક સારવાર ઝ્િપથી કામ કરે છે અન ે

તમને થોિાું ડદવસોની અુંદર સારુું લાગી શકે છે. અન્ય સારવાર કામ કરવામાું વધારે લાુંબો સમય લઈ 

શકે છે, તેથી તમે કોઈપણ લાભ અન ભવવાન ું શરૂ કરો તે પિેલાું બેએક અઠવાડિયા લાગી શકે છે.  

ખ દ કેન્સરની સારવાર કરવા ઉપરાુંત, લક્ષણોમાું રાિત મેળવવામાું મદદ કરવા માટે અન્ય ઘણી રીતો 

છે. તમારા િૉક્ટર અથવા મનષ્ણાત નસસ તમને વધ  મામિતી આપી શકે છે. 

નદૈામનક અજમાયશો 

કેન્સર માટ ેનવી અને વધ  સારી સારવારો શોધવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે કેન્સર સુંશોધન અજમાયશો 

કરવામાું આવ ેછે. દદીઓ પર કરવામાું આવતી અજમાયશોને નૈદામનક અજમાયશો કિે છે. ઘણી 

http://www.macmillan.org.uk/Cancerinformation/Cancertreatment/Clinicaltrials/Clinicaltrials.aspx
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િૉમસ્પટશસ િવે આ અજમાયશોમાું ભાગ લેતી િોય છે. િાલના પ્રોસ્ટટે કેન્સરના સુંશોધન મવશે 

તમારા િૉક્ટર સાથે વાત કરો. 

આગળની તપાસ 

તમારી સારવાર પૂરી થયા બાદ તમે મનયમમત તપાસ અને લોિીના PSA પરીક્ષણો કરાવશો. આ 

સુંભમવતપણે ઘણાું વષો સ ધી ચાલશે.  

કેટલાક પ રુષો તેમના કેન્સર મનષ્ણાતન ેમળી શકે છે જયાર ેઅન્યો તેમના GP - જીપીની સજસરી 

ખાતે PSA પરીક્ષણ કરાવી શકે છે. સારવાર બાદ તમારી સુંભાળ કઈ રીતે લેવામાું આવશે તેના મવશે 

તમારા કેન્સર મનષ્ણાત સાથે વાત કરવી ઉપયોગી શક ેછે અન ેતમે કોઈપણ સમસ્યાઓ અુંગે વાત કરી 

શકો છો. 

પ્રોસ્ટટે કને્સરનો સામનો કરવો 

સારવારથી અસ ખકારક અને તણાવદાયક આિઅસરો થઈ શક ેછે.  

જામતય સમસ્યાઓ – તમને સેક્સ માણવાની ઇચ્છા ન થાય તેમ બની શકે છે અથવા મશશ્નોત્થાન 

પામવામાું કે તેને ટકાવી રાખવાન ું મ શ્કેલ બની શકે છે. આન ેઈરેક્ટાઈલ ડિસિુંક્શન (ED) કિે છે. 

જો તમને તમારા જામતય જીવન પર પિતી અસરનો સામનો કરવો મ શ્કલે લાગ ેતો તમે તમારા િૉક્ટર 

સાથ ેવાત કરી શકો છો. પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનો ઉપચાર કરતાું િૉક્ટરો આ સમસ્યાઓ મવશે વાત કરવા માટ ે

ઘણાું ટેવાયેલાું િોય છે અન ેતેઓ તમને સલાિ આપી શકશે. EDનો સામનો કરવામાું મદદ કરવા 

માટેની વયવિાડરક રીતો છે અને તમારા નસસ અથવા િૉક્ટર તમને વધ  મામિતી આપી શકે છે. 

મોટાભાગની િૉમસ્પટલ મનષ્ણાત નસસ પણ ધરાવ ેછે જેની સાથે તમે વાત કરી શકો છો. 

પશેાબનો અસુંયમ – આ કને્સર અન ેકેટલીક સારવારો દ્વારા થઈ શકે છે. આ સમસ્યાનો સામનો 

કરવાની અલગ અલગ રીતો છે. જો તમન ેઆ અુંગે ચચતા િોય તો તમે તમારા િૉક્ટર અથવા નસસ 

સાથ ેવાત કરી શકો છો. કેટલીક િૉમસ્પટશસ તબીબી સ્ટાિ ધરાવ ેછે જે પેશાબના અસુંયમ મવશે 

સલાિ આપે છે. 

સ્તનનો સોજો – આ ક્યારકે િોમોનલ થેરપી બાયકેશય ટેમાઈિ (કેસોિેક્સ) સાથ ેથઈ શકે છે. અન્ય 

િોમોનલ દવા ટેમોમક્સિેનનો ઓછો િોઝ લવેાથી સ્તનમાું સોજો આવતો અટકી શકે છે. તમે 

બાયકેશય ટેમાઈિ લેવાન ું શરૂ કરો ત ેપિેલાું તમારા િૉક્ટર તમને ઓછા િોઝની રડેિયોથેરપીનો ટૂુંકો 

કોસસ લેવાન ું સૂચવી શકે છે. આનાથી ઘણી વખત કોઈપણ સોજો અટકાવી શકાય છે અને જો 

કોઈપણ આિઅસરો થાય તો તે ખૂબ ઓછી િોય છે.  

તમારી લાગણીઓ  

જયાર ેતમને કિેવામાું આવ ેકે તમને કેન્સર છે ત્યાર ેતમે ભાવ ક થઈ જાઓ અને અન્ય ઘણી 

લાગણીઓ અન ભવો તેમ બની શક ેછે. આમાું ગ સ્સો, પશ્ચાતાપ, અપરાધભાવ, ચચતા અને િરનો 
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સમાવેશ થઈ શક ેછે. આ બધી સામાન્ય પ્રમતડિયાઓ છે અને તે એવી પ્રડિયાનો ભાગ છે જેમાુંથી 

ઘણાું લોકો તેમની બીમારી અુંગેની વાસ્તમવકતા સ્વીકારી શકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા િોય તે દરમમયાન 

પસાર થાય છે. અન ભવવાનો કોઈ સાચો ક ેખોટો માગસ નથી. તમે તમારી પોતાની રીત ેઆ 

બાબતોનો સામનો કરશો. 

તમારી ભાષામાું વધ  મામિતી 

 સ્તન કેન્સરનીમામિતી પમિકા 

 કીમોથેરપી મામિતી પમિકા 

 લાભોનો દાવો કરવાની મામિતી પમિકા 

 મોટા આુંતરિાના કેન્સર અુંગેની મામિતી પમિકા 

 િેિસાુંના કેન્સરની મામિતી પમિકા 

 રેડિયોથેરપી મામિતી પમિકા 

 કેન્સરની સારવારની આિઅસરો અુંગેની મામિતી પમિકા 

 શસ્િડિયા મામિતી પમિકા 

 તમે પોતાની મદદ કરવા શ ું કરી શકો તે અુંગેની મામિતી પમિકા 

આ મામિતી પમિકા Macmillan Cancer Support - મેકમમલન કેન્સર સપોટસની Cancer 

Information Development team - કેન્સર મામિતી મવકાસ ટીમ દ્વારા લખવામાું, 

સ ધારવામાું અને સુંપાડદત કરવામાું આવય ું છે. અમારા તબીબી સુંપાદક, Dr Tim Iveson - િૉ. 

ટીમ ઈવસેન, Consultant Clinical Oncologist - કન્સશટન્ટ મક્લમનકલ ઑન્કોલોજીસ્ટ 

દ્વારા તેન ેમાન્ય કરવામાું આવય ું છે.  

 

Bruce Turner - બ્ર સ ટનસર, Uro-Oncology Nurse Practitioner - ય રો-ઑન્કોલોજી 

નસસ પ્રેમક્ટશનર; Paula Allchorne - પૌલા ઑલકૉનસ, Prostate Survivorship Clinical 

Project Manager - પ્રોસ્ટટે સવાસઈવરમશપ મક્લમનકલ પ્રોજેક્ટ મેનેજર; અને કેન્સરથી ગ્રસ્ત 

લોકોનો આભાર ક ેજેમણ ેઆ મામિતી પમિકાની સમીક્ષા કરી. 

આ મામિતી પમિકા લખવા માટે અમે ઘણાું મવશ્વસનીય સ્રોતોમાુંથી મામિતીનો ઉપયોગ કયો છે. 

આમાું નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:  

 DeVita et al - િેમવટા, અને અન્યો. Cancer - કેન્સર: Principles and Practice 

of Oncology - મપ્રમન્સપશસ ઍન્િ પ્રેમક્ટસ ઑિ ઑન્કોલોજી. 8મી આવમૃિ. 2008. 

Lippincott Williams and Wilkins - મલમપનકોટ મવમલયમ્સ અન ેમવલડકન્સ.  

 Hogle, W - િોગલ, િબશય . Prostate Cancer - પ્રોસ્ટેટ કેન્સર. 2009. 

Oncology Nursing Society - ઑન્કોલોજી નર્સસગ સોસાયટી.  
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 Kirby R, et al - કબી આર અન ેઅન્યો. Prostate Cancer: પ્રોસ્ટેટ કેન્સર: 

Principles and Practice - મસદ્ધાુંતો અન ેઆચરણ. 2006. Taylor and 

Francis - ટલેર અન ેિાુંમસસ. 

 The British Association of Urological Surgeons - મબ્રડટશ ઍસોમસએશન 

ઑિ ય રોલૉજીકલ સજસન્સ. Guidance for managing Prostate Cancer - 

પ્રોસ્ટેટ કેન્સરન ું મનયમન કરવા માટેની માગસદર્મશકા. www.baus.org.uk (જ લાઈ 

2011ના ડદવસ ેએક્સેસ થઈ).  

 National Institute for Health and Care Excellence (NICE) - નેશનલ 

ઈમન્સ્ટટ્ય ટ િૉર િૅશથ ઍન્િ કૅર એક્સેશસન્સ (નાઈસ). પ્રોસ્ટટે કેન્સર: મનદાન અને સારવાર. 

www.nice.org.uk (જ લાઈ 2011ના રોજ ઍક્સસે થઈ). 

 ઑન્કોલોજીમાું NCCN નૈદામનક આચરણની માગસદર્મશકાઓ: પ્રોસ્ટેટ કેન્સર. 2011. 

અમે જે મામિતી પૂરી પાિીએ તે ચોક્કસ િોય તેની ખાતરી કરવા માટ ેઅમે શક્ય તેટલો પ્રયત્ન કરીએ 
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Prostate cancer: English

Prostate cancer 
This fact sheet is about how prostate cancer is diagnosed and treated. 

We also have fact sheets in your language about chemotherapy, radiotherapy, surgery, 
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 prostate

•	 What is prostate cancer?

•	 Causes and risk factors

•	 Symptoms

•	 How is prostate cancer diagnosed?

•	 Staging and grading 

•	 Treatment

•	 Clinical trials

•	 Follow up

•	 Coping with prostate cancer

•	 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 prostate 

All men have a small gland called the prostate. It surrounds the first part of the tube 
(urethra) that carries urine from the bladder along the penis. The prostate is about the 
size of a walnut and gets bigger with age. 
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The prostate produces a thick, white fluid. This mixes with the sperm produced by the 
testicles to make semen. It also produces a protein called prostate-specific antigen (PSA) 
that turns the semen into liquid. 

The back of the prostate gland is close to the rectum (back passage). Near the  
prostate are collections of lymph nodes. These are small glands, each about the size  
of a baked bean. 

What is prostate cancer?

Prostate cancer is the most common type of male cancer in the UK - around 41,000 
men are diagnosed with it each year. 

It is different from most types of cancer because small areas of cancer within the 
prostate gland are very common. These may stay dormant (inactive) for many years. 

In a small number of men, prostate cancer can grow more quickly. It may spread to 
other parts of the body, like the bones. 

Prostate cancer is divided into three sub types: 

•	 Early (localised) prostate cancer – the cancer is only in the prostate gland and 
has not begun to spread.

•	 Locally advanced prostate cancer – the cancer has spread into the tissues around 
the prostate gland.

•	 Advanced (metastatic) prostate cancer – the cancer has spread beyond the 
prostate gland to other parts of the body (most commonly the bones) where it has 
formed a new tumour called a metastasis or secondary. 

 
Prostate cancer is usually diagnosed in the early stages. In some men, it will be 
advanced when it is first diagnosed. Advanced prostate cancer can also occur in men 
who have already been treated for prostate cancer but their cancer has come back 
(relapsed or recurred).

Causes and risk factors

We don’t know the cause of prostate cancer in most men. There are some risk factors 
that can increase your chances of getting it. 

•	 Age – The risk of developing prostate cancer increases with age. Men under 50 have 
a very low risk.

•	 Ethnicity – Black African and black Caribbean men are more likely to develop 
prostate cancer than white men. Asian men have a lower risk.
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•	 Family history – Men who have close relatives (father, brother, grandfather or 
uncle) who have had prostate cancer are more likely to develop it themselves. A 
faulty gene found in some men whose mothers or sisters have had breast cancer 
may also increase the risk. Only about 5–10% (or less than 1 in 10) prostate cancers 
are thought to be caused by an inherited faulty gene. Talk to your doctor if you are 
worried about your family history.

•	 Exercise – Being more physically active may help to reduce the risk of prostate 
cancer.

•	 Diet – Men from western countries, such as the UK, Europe and USA, have a higher 
rate of prostate cancer than men from eastern countries, such as China and Japan. 
This might be because their diet tends to be higher in animal fat and lower in fresh 
fruit and vegetables. 

 
Asian men tend to eat more soy in their diet. This might reduce the risk of prostate 
cancer, but more research is needed to confirm this. 

Eating lots of calcium (for example, from dairy foods) may increase the risk. 

Tomatoes and tomato products (such as ketchup) may help to protect against  
prostate cancer. 

Symptoms 

Early prostate cancer often doesn’t cause any symptoms. The cancer often grows slowly 
and you may not get symptoms for many years.

In men over 50, the prostate gland often gets larger due to a non-cancerous condition 
called benign prostatic hyperplasia or hypertrophy (BPH). 

The symptoms of BPH and prostate cancer are similar and include: 
 

•	 difficulty passing urine 

•	 passing urine more often than usual, especially at night 

•	 pain when passing urine (this is not common)

•	 blood in the urine (this is not common). 

 
The symptoms of advanced prostate cancer will depend on where in the body the cancer 
has spread to. Prostate cancer often spreads to the bones and this can be painful. 

Other general symptoms of advanced cancer include:  

•	 being more tired than usual

•	 feeling generally unwell 

•	 loss of appetite. 

 
If you notice any new symptoms that last for a couple of weeks or more, you should 
discuss them with your GP. 



Page 5 of 13 Macmillan fact sheet 2014: Prostate cancer

These symptoms can be caused by other conditions, but it is important that you always 
have them checked by your GP.

How is prostate cancer diagnosed?  

Most men begin by seeing their GP. They will examine you and ask you about your 
general health. The GP will do a digital rectal examination (DRE) and a PSA blood test.

Digital rectal examination 

The rectum (back passage) is close to the prostate gland. Your doctor can feel for any 
abnormalities in the prostate by inserting a gloved finger into the rectum. This may be 
uncomfortable but should not be painful. 

PSA blood test

A sample of blood is taken to check for PSA (prostate-specific antigen). PSA is a protein 
produced by the prostate and a small amount is normal. Men with cancer of the 
prostate tend to have raised levels of PSA in their blood. However, the PSA test is not 
always reliable. Some men who have prostate cancer have a normal PSA and some 
men with a raised PSA won’t have prostate cancer. 

The PSA level can also be raised by:  

•	 urine infections 

•	 prostate infection (prostitis)

•	 recent prostate biopsies 

•	 having a urinary catheter (a tube to drain urine) 

•	 prostate or bladder surgery 

•	 prostatic massage.  

The PSA level will also get higher as men get older. 

PSA levels higher than normal could be due to a prostate cancer. Men with abnormal 
levels of PSA are usually referred for further tests. 

At the hospital

If you need further tests you will be referred to a doctor or specialist nurse in the urology 
department at your local hospital. 

The following tests can help to diagnose prostate cancer. You may not need to have all 
of them. The doctor will explain which tests you need.

Trans-rectal ultrasound scan (TRUS) 
This uses sound waves to build up a picture of the prostate. To scan the prostate gland, 
a small probe is passed into the back passage. The scan may be uncomfortable but it 
only takes a few minutes. 
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Biopsy 
Several samples of tissue (biopsies) are taken from the prostate to be looked at under 
a microscope. The biopsies are usually taken using a needle that is passed through the 
wall of the back passage (rectum). This is called a TRUS biopsy. The biopsy is normally 
done at the same time as the ultrasound.

Sometimes the biopsy is taken through the skin behind the testicles (the perineum). This 
is called a transperineal biopsy. 

Having a biopsy is often uncomfortable but is not usually painful. You may be given 
a local anaesthetic to reduce the discomfort. Antibiotics are given to reduce the risk of 
infection. 

Unfortunately, even if there is cancer in the prostate it may not be found by biopsy. This 
will happen in approximately 1 in 10-20 men (5–10%). If a biopsy is negative you may 
be given an MRI scan to look for cancer that the biopsy may have missed. The biopsy 
may then need to be repeated. Sometimes the PSA may be measured again after a few 
months. If the PSA level starts to rise, the biopsy may be repeated.

MRI scan 
This test uses magnetism to build up a detailed picture of areas of your body. The 
scanner is a powerful magnet so you may be asked to complete and sign a checklist to 
make sure it’s safe for you. Your doctor or nurse will explain the scan to you. 

Further tests 
If the biopsy shows that cancer is present, further tests may be needed to check whether 
it has spread beyond the prostate gland. These may include: 

•	 a bone scan

•	 x-rays  of your chest and bones

•	 a CT scan

 
Your doctor or nurse will explain which tests you need and what will happen.

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.
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Staging and grading 

Staging

Knowing the stage of your cancer helps doctors decide the best treatment for you. 
Prostate cancer is divided into four stages:

•	 Stage 1 – The cancer is very small and only in the prostate.

•	 Stage 2 – The cancer can be felt as a hard lump during a rectal examination, but it’s 
still within the prostate gland.

•	 Stage 3 – The cancer has started to break through the outer capsule of the prostate 
gland and may be in the nearby tubes that transport semen (seminal vesicles).

•	 Stage 4 – The cancer has spread beyond the prostate gland to nearby structures 
such as the lymph nodes, bladder or back passage (rectum), or to more distant 
organs such as the bones or liver.

Grading

The grade of a cancer gives an idea of how quickly it might grow. Prostate cancer 
is graded according to the appearance of the cancer cells when looked at under a 
microscope. 

The Gleason system is the most common way to grade the cells. It looks at the pattern 
of cancer cells in the prostate. There are five patterns, graded from 1–5. Grade 1 means 
the prostate cells look normal, whereas grade 5 is the most abnormal. The biopsy 
samples are each graded and the two most commonly occurring patterns are added 
together to give a Gleason score. For example, if the most common pattern is a grade 
4 and the second most common a grade 3, the Gleason score will be 7. It’s sometimes 
written as 4+3. 

The lower the Gleason score, the lower the grade of the cancer. Low-grade cancers (6) 
usually grow slowly and are less likely to spread. 

A score of 7 is a moderate grade. High-grade tumours (8-10) are likely to grow more 
quickly and are more likely to spread. High-grade tumours are sometimes called 
aggressive tumours.
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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 

•	 your PSA level 

•	 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.

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.

We have explained the different treatment options here: 

Early Prostate Cancer Locally advanced 
prostate cancer

Advanced prostate 
cancer

Active surveillance Radiotherapy Hormonal therapy

Watchful waiting Hormonal therapy Surgery – orchidectomy

Surgery – prostatectomy Watchful waiting Chemotherapy

Radiotherapy Surgery – prostatectomy, or 
orchidectomy

Palliative radiotherapy

Hormonal therapy Symptom control

 
Active surveillance 

Your doctors or specialist nurse will see you regularly to check if the cancer is growing 
significantly. 

Most low-grade, early-stage prostate cancers grow very slowly and may never cause any 
symptoms. Some men decide with their specialists to wait and see whether the cancer is 
getting bigger or more fast growing (progressing) before starting any treatment. 

You will have regular appointments at the hospital or with your GP. Your PSA level will 
be checked every 3–4 months and you will have a digital rectal examination every 6–12 
months. After a year you may also have a prostate biopsy. Your doctor or specialist 
nurse will explain how often you need to have the tests. 
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If the cancer isn’t growing or developing, it’s safe to continue with active surveillance. 
Each year you will have fewer tests and checks. 

If these tests show that the cancer is starting to grow, your doctors will recommend 
treatment that aims to cure the cancer, such as surgery or radiotherapy. 

Watchful waiting

This is a way of avoiding treatment for as long as possible. It’s usually offered to older 
men, or those who aren’t fit enough for surgery or radiotherapy, who have a slow-
growing prostate cancer that’s unlikely to affect their natural life span. 

You’ll be monitored to see if you have developed any new symptoms. You’ll also have 
regular PSA blood tests and may have digital rectal examinations. You will usually have 
fewer tests than in active surveillance.  

If you develop symptoms or your PSA level rises, you may be offered hormone therapy. 
If there’s no sign that the cancer is progressing, it’s safe to continue with watchful 
waiting.

Surgery

There are different types of surgery. 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

Radical prostatectomy – the whole prostate gland is removed, either through a cut 
made in the tummy area (abdomen) or through a cut made between the scrotum and 
the back passage. The operation aims to get rid of all of the cancer cells. It’s only done 
when the cancer is thought not to have spread beyond the prostate gland. 

Laparoscopic prostatectomy (keyhole surgery) – four or five small cuts (about 1cm 
each) are made in your tummy area (abdomen). The surgeon can then remove the 
prostate gland using instruments that can be put through these small cuts. 

This surgery can be done using a machine with robotic arms that move very delicately, 
steadily and precisely. This is called a robotic-assisted laparoscopic radical 
prostatectomy.

Supcapsular orchidectomy 

An operation to remove part of the testicles to reduce the levels of the male hormone 
testosterone in the body. 
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Radiotherapy 

Radiotherapy treats cancer by using high-energy x-rays to destroy the cancer cells, while 
doing as little harm as possible to normal cells. If you have radiotherapy you will also be 
given hormone therapy.

The radiotherapy is usually given from outside the body (external beam radiotherapy). 
The aim is to destroy all the cancer cells. This treatment is called radical radiotherapy 
and may last up to 8 weeks. Normally treatment is given every week day (Monday to 
Friday). Treatment takes a few minutes each day.

Some men with early or locally advanced prostate cancer have internal radiotherapy 
(brachytherapy). This is when small radioactive seeds are inserted into the prostate. 
External radiotherapy and brachytherapy appear to be equally effective in curing 
prostate cancer. Your doctor may suggest that you have hormonal therapy before or 
after your radiotherapy. 

Men with advanced prostate cancer may be offered radiotherapy if the cancer is 
causing symptoms, such as pain, or if it has spread to other parts of the body, such as 
the bones. Radiotherapy can be very effective at relieving symptoms. This is known as 
palliative radiotherapy.

Radical radiotherapy for prostate cancer can cause side effects. You may need to pass 
urine more frequently or urgently, have diarrhoea and problems getting an erection. 
These side effects will be explained to you before you start treatment. 

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

Hormonal therapy

Hormones help to control how cells grow and what they do in the body. Prostate 
cancer depends on the hormone testosterone to grow. This is produced by the testicles. 
Hormonal therapies either reduce the amount of testosterone in the body or block the 
cancer cells from connecting with the hormone. They can be given as injections or 
tablets. 

In men with early prostate cancer, hormonal therapy may be given on its own for men 
who aren’t well enough for surgery or radiotherapy. It may also be given to men who 
have been monitored using watchful waiting and whose cancer has started to progress. 
Hormonal therapy may also be given before a course of radiotherapy. 

In men with locally advanced prostate cancer hormonal therapy is given before 
radiotherapy (called neo-adjuvant therapy) as it can make radiotherapy more effective. It 
is sometimes given after radiotherapy (adjuvant therapy) to reduce the risk of the cancer 
coming back. Hormonal therapy can also be given as a treatment on its own.

Hormonal therapy is the main treatment for men with advanced prostate cancer. It can 
shrink the cancer, delay its growth, and reduce symptoms.
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Hormonal therapies can cause side effects, such as: 

•	 difficulty getting an erection (erectile dysfunction)

•	 low sex drive

•	 bone thinning

•	 hot flushes and sweating

•	 breast swelling and tenderness

•	 weight gain 

•	 thinning of the bones

•	 heart problems.

 
Chemotherapy

Chemotherapy is a treatment that uses anti-cancer (cytotoxic) drugs to destroy cancer 
cells. In advanced prostate cancer, it’s used to treat cancer that is no longer being 
controlled by hormonal therapy. 

It aims to shrink and control the cancer, and relieve symptoms, with the aim of 
prolonging a good quality of life. 

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

Controlling symptoms

Advanced prostate cancer may cause unpleasant symptoms, such as:

•	 pain

•	 tiredness

•	 constipation.

These may be relieved by treating the cancer itself. Sometimes treatments work quickly 
and you may feel better within a few days. Other treatments may take longer to work, 
so it can be a couple of weeks before you begin to feel any benefit. 

Apart from treating the cancer itself, there are many other ways to help relieve 
symptoms. Your doctor or specialist nurse can give you more information.
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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 known as clinical trials. Many hospitals now 
take part in these trials. Speak to your doctor about current prostate cancer research.

Follow up

After your treatment has finished you will have regular check-ups and PSA blood tests. 
These will probably continue for many years. 

Some men may see their cancer specialist while others may have a PSA test at their GP 
surgery. It can be useful to speak to your cancer specialist about how you will be looked 
after after treatment, and who you can talk to about any problems.

Coping with prostate cancer

Treatment can cause unpleasant and distressing side effects. 

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). If you find the effect on your sex life 
difficult to deal with you could talk to your doctor. Doctors who deal with prostate cancer 
are very used to talking about these issues and will be able to give you advice. There 
are practical ways to help overcome ED and your nurse or doctor can give you more 
information. Most hospitals also have specialist nurses who you can talk to.

Urinary incontinence – this can be caused by the cancer and some treatments. There 
are different ways of coping with the problem. You can talk to your doctor or nurse if 
you are worried about this. Some hospitals have medical staff that give advice about 
incontinence.

Breast swelling – this can sometimes happen with the hormonal therapy bicalutamide 
(Casodex). Taking a low dose of another hormonal drug called tamoxifen, may 
prevent breast swelling. Your doctor may suggest you have a short course of low-dose 
radiotherapy to your breasts before you start taking bicalutamide. This often prevents 
any swelling and causes very few, if any, side effects. 

Your feelings 

You may feel overwhelmed when you are told you have cancer and have many different 
emotions. The 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. There is no right or wrong way to feel. You’ll cope with things 
in your own way.
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More information in your language

•	 Breast cancer fact sheet

•	 Chemotherapy fact sheet

•	 Claiming benefits fact sheet

•	 Large bowel cancer fact sheet

•	 Lung 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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