પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર

Prostate cancer: Gujarati

આ મા�હતી પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર�ુ ં િનદાન અને સારવાર ક�વી ર�તે થાય છે તેના િવશે છે .
નીચે લીટ� કર� લા શબ્દો �તમાં આપેલી શબ્દ � ૂ�ચમાં સમ�વવામાં આવ્યા છે .
જો તમને આ મા�હતી િવશે કોઇ પ્ર�ો હોય, તો તમે �યાં સારવાર લઈ રહ્યાં◌ં છો ત્યાંના
ડૉક્ટર અથવા નસર્ને � ૂછ� શકો છો.
તમે મૅકિમલન ક�ન્સર સપોટર્ (Macmillan Cancer Support) ને અઠવા�ડયાના સાત �દવસ, સવાર�
8 વાગ્યા થી રાત્રે 8 વાગ્યા �ુધી ફ્ર�ફોન 0808 808 00 00 પર કૉલ કર� શકો છો. અમાર� પાસે
�ુભાિષયા છે , તેથી તમે તમાર� ભાષામાં અમાર� સાથે વાત કર� શકો છો. �યાર� તમે અમને ફોન
કરો, ત્યાર� �ૃપા કર�ને અમને �ગ્રે�માં જણાવો ક� તમને કઈ ભાષાની જ�ર છે (કહો “ગુજરાતી”).
તમાર� ભાષામાં ક�ન્સરની વ�ુ મા�હતી macmillan.org.uk/translations પર આપેલી છે
આ મા�હતી નીચેની બાબત િવશે છે :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

પ્રોસ્ટ� ટ
પ્રોસ્ટ� ટ ક�ન્સર
સારવાર�ુ ં આયોજન ક�વી ર�તે કરવામાં આવ્�ુ ં છે
તમાર� આરોગ્ય સંભાળ ટ�મ સાથે વાત કરવી
સારવાર િવશે � ૂછવા માટ� પ્ર�ો
પ્રોસ્ટ� ટ ક�ન્સર માટ�ની સારવાર
o સ�ક્રય દ� ખર� ખ
o ��ૃકતા� ૂણર્ પ્રતીક્ષા
o સ�ર�
o ક્રાયોથેરાપી
o ઉચ્ચ-તીવ્રતા ક��ન્દ્રત અલ્ટ્રાસાઉન્ડ (હાઈ-ઇન્ટ��ન્સટ� ફોકસ્ડ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ) (HIFU)
o ર� �ડયોથેરાપી
o �તઃ�ાવી ઇલાજ
o ક�મોથેરાપી
સારવારની આડઅસરોનો સામનો કરવો
આગળ વધેલા પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સરના �ચહ્નો�ુ ં િનયંત્રણ કર�ુ ં
અ�ુસરણ
તમાર� લાગણીઓ
મૅકિમલન (Macmillan) તમને ક�વી ર�તે મદદ કર� શક� છે
શબ્દ � ૂ�ચ
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•
•

�ુજરાતીમાં વ�ુ મા�હતી
સંદભ� અને આભાર

પ્રોસ્ટ�ટ
પ્રોસ્ટ�ટ એ અખરોટના કદ �ટલી એક નાની ગ્રંિથ છે . �મર સાથે તે મોટ� થતી �ય છે .
પ્રોસ્ટે ટ નળીનાં (મૂત્રમાગ�નાં) પ્રથમ ભાગની ફરતે આવેલ હોય છે જે મૂત્રાશયમાંથી િશ� સુધી
પેશાબ લઈ �ય છે.

��ુ ુ ષ પ્રજનન �ગોની �ચત્ર સમ�ૂતી
ુ ામાગર્
�દ
� ૂત્રાશય

(પાછળનો માગર્ )
ુ ા� ુ
�ક્ર
ન�લકા

પ્રોસ્ટ�ટ ગ્રંિથ
� ૂત્રમાગર્
િશ�

� ૃષણ

પ્રોસ્ટ�ટ એક સફ�દ પ્રવાહ� બનાવે છે � વીયર્ બનાવવા માટ� � ૃષણમાંથી �ુક્રા�ુ સાથે િમિશ્રત
થાય છે . વીયર્માં �ુક્રકોષો આવેલા હોય છે .
�ડકોષો દ્વારા �િતય �તઃ�ાવ ટ�સ્ટ�સ્ટ�રોન બનાવવામાં આવે છે . તે પ્રોસ્ટ� ટ ક�વી ર�તે કામ
કર� છે તે� ુ ં િનયંત્રણ કર� છે . ટ� સ્ટોસ્ટ� રોન તમાર� �તીય ઉ�ેજના, ટટ્ટાર �સ્થિત મેળવવામાં
અને સ્ના�ુના િવકાસ �વી બાબતો માટ� જવાબદાર છે .
પ્રોસ્ટ�ટ પ્રોસ્ટ�ટ-સ્પેિસ�ફક એ�ન્ટજન (PSA) તર�ક� ઓળખા�ું એક પ્રોટ�ન પણ બનાવે છે . આ
વીયર્ને વ�ુ પ્રવાહ� બનાવવા માટ� મદદ કર� છે .
PSA ને રક્ત પર�ક્ષણમાં માપી શકાય છે . �યાર� તેનો ઉપયોગ બી� પર�ક્ષણો સાથે કરવામાં
આવે છે ત્યાર� PSA પર�ક્ષણ પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર�ુ ં િનદાન કરવા માટ� ડોક્ટરોને મદદ કર� શક� છે .
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જો તમે ટ્રાન્સ�ન્ડર મ�હલા છો
પ્રોસ્ટ�ટ ધરાવતા લોકોમાં �ુ�ષો, ટ્રાન્સ�ન્ડર (ટ્રાન્સ) �ીઓ અને જન્મ સમયે �ુ�ષને સ�પેલ
લોકોનો સમાવેશ થાય છે .
જો તમે ટ્રાન્સ �ી છો અને તમારા સંક્રમણના ભાગ �પે જનન �લ�ગની �ુ�ષ્ટ કરતી શ��ક્રયા
કરાવી હોય, તો પણ તમને પ્રોસ્ટ�ટ હશે.
જો તમે પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર િવશે �ચ�િતત હોવ અથવા તમને લક્ષણો હોય તો તમારા GP અથવા
નસર્ સાથે વાત કરવી મહત્વ� ૂણર્ છે .

પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર
શર�રનાં તમામ ભાગો નાના કોષોથી બનેલા છે . �યાર� પ્રોસ્ટ� ટમાં કોષો અિનયંિત્રત ર�તે વધે છે ત્યાર�
પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર થાય છે . આખર� આ કોષો એક ગઠ્ઠો રચે છે �ને ગાંઠ કહ�વાય છે .
ક�ટલાક પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર ધીમે ધીમે વધે છે પરં � ુ અન્ય પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર ઝડપથી વધે છે .
�ાર� ક પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સરના કોષો પ્રોસ્ટ� ટની બહાર શર�રના અન્ય ભાગોમાં ફ�લાય છે .
પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર ચેપી નથી અને તે અન્ય લોકો પર પ્રસર� ું નથી.
પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર કોને થાય છે
તમે � ૃદ્ધ થાઓ તેમ પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર�ુ ં જોખમ વધે છે . 65 વષર્થી વ�ુ �મરના �ુ�ુષોમાં તે વ�ુ
સામાન્ય છે . 50 વષર્થી ઓછ� �મરના લોકોમાં તે � ૂબ ઓ�ં સામાન્ય છે .
આપણે �ણતા નથી ક� તે� ુ ં કારણ �ુ ં છે . પરં � ુ ક�ટલાક જોખમી પ�રબળો તેને થવાની શ�તામાં
વધારો કર� શક� છે . શ્યામ �ુ�ુષોમાં પ્રોસ્ટ� ટ ક�ન્સર િવકસવા�ુ ં જોખમ વધાર� હોય છે અને સામાન્ય
ર�તે તેમને નાની �મર� થાય છે .
પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સરના તબ�ા અને ગ્રેડ
•

ક�ન્સરનો તબ�ો એટલે ક� તેની ક�ટલી � ૃ�દ્ધ થઈ છે અને �ુ ં તે ફ�લા�ુ ં છે .

•

ક�ન્સરનો ગ્રેડ એટલે ક�ન્સર ક�ટલી ઝડપથી વધી શક�.

પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સરને ઘણી વખત આ �ુજબના તબ�ામાં િવભા�જત કરવામાં આવે છે :
•

પ્રારં�ભક (સ્થાિનક) પ્રોસ્ટ� ટ ક�ન્સર - ક�ન્સરના કોષો પ્રોસ્ટ� ટની �દર જ હોય છે

•

સ્થાિનક ર�તે આગળ વધેલ પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર - ક�ન્સર પ્રોસ્ટ� ટની આસપાસની પેશીઓમાં ફ�લાઈ

•

� ૂ�ુ ં હોય છે
આગળ વધેલ (મેટાસ્ટ��ટક) પ્રોસ્ટ� ટ ક�ન્સર - ક�ન્સર શર�રના બી� ભાગમાં ફ�લાઈ ગ�ુ ં હોય છે ,
સામાન્ય ર�તે હાડકામાં.
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સારવાર� ંુ આયોજન ક�વી ર�તે કરવામાં આવ્� ંુ છે
તમાર� આરોગ્ય સંભાળ ટ�મ તમારા માટ� શ્રેષ્ઠ સારવાર કરવાની યોજના બનાવવા મળશે. તમારા
ડોક્ટર અથવા નસર્ આ યોજના િવશે તમાર� સાથે વાત કરશે. તમાર� સારવાર નીચે �ુજબના
પ�રબળો પર આધા�રત હશે:
• ક�ન્સરનો તબ�ો અને ગ્રેડ
•

તમાર� �મર અને સામાન્ય સ્વાસ્થ્ય

•

સારવારના લાભ અને શ� આડઅસરો

•

ઉપલબ્ધ સારવારો િવશે તમે �ુ ં િવચારો છો.

તમાર� આરોગ્ય સંભાળ ટ�મ સાથે વાત કરવી
તમારા ક�ન્સર ડોક્ટર અથવા નસર્ સાથે તમાર� લેવાની થઇ શક� તેવી સારવાર િવશે વાત કરવી
મહત્વ� ૂણર્ છે . તમે કોઈ સંબધ
ં ી અથવા િમત્ર સાથે પણ વાત કરવા માંગી શકો છો. �ાર� ક ક�ન્સરની
સારવારમાં બે સારવારો સમાન ર�તે જ યોગ્ય કાયર્ કર� શક� છે . તમને તમારા માટ� શ્રેષ્ઠ સારવાર
ન�� કરવા�ુ ં કહ�વામાં આવી શક� છે . તમે ન�� કરો તે પહ�લાં તમાર� આડઅસરો �વી િવિવધ
બાબતો િવશે િવચારવાની જ�ર પડશે. આ બાબતમાં તમારા ડોક્ટર અથવા નસર્ તમને મદદ કર�
શક� છે . સાથે વાત કયાર્ પછ�, તમે સારવારને સમજો છો અને તેની સાથે સહમત છો તે દશાર્વવા માટ�
તમાર�
તમારા ડોક્ટર તમને એક ફોમર્ પર સહ� કરવા�ુ ં કહ�શ.ે આને સંમિત પત્રક કહ�વામાં આવે છે . �યાં
�ુધી તમે તેની સાથે સહમત ન થાવ ત્યાં �ુધી તમને કોઈ સારવાર નહ� મળે .
� વ્ય�ક્ત �ુજરાતી અને �ગ્રે� બ�ે બોલી શક� તેમને તમાર� સાથે લઈ જવા સા�ું રહ�શે. તમાર�
હો�સ્પટલ તમારા માટ� �ુભાિષયાની ગોઠવણ કર� શક� છે . જો તમને �ુભાિષયાની જ�ર હોય, તો
તમાર� �ુલાકાત પહ�લાં તમાર� નસર્ને જણાવ�ુ ં મહત્વ� ૂણર્ છે .

તમાર� સારવાર િવશે � ૂછવા યોગ્ય પ્ર�ો
• મારા િનદાનનો અથર્ �ું છે ?
• ક�ન્સરનો તબ�ો અને ગ્રેડ એટલે �ુ?ં
• કઈ સારવાર ઉપલબ્ધ છે ?
• દર� ક સારવારના લાભો, જોખમો અને આડ અસરો �ુ ં છે ?
• સારવાર મારા રો�જ�દા �વનને ક�વી ર�તે પ્રભાિવત કરશે?
• �ું ક�વી લાગણી અ�ુભ�ુ ં �ં તે િવશે કોની સાથે વાત કર� શ�ું?
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પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર માટ�ની સારવાર
પ્રારં �ભક પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર

સ્થાિનક ર�તે આગળ વધેલ

આગળ વધેલ પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર

પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર
સ�ક્રય દ� ખર� ખ

પ્રોસ્ટ�ટ માટ� ર� �ડયોથેરાપી

�તઃ�ાવી ઇલાજ

પ્રોસ્ટ�ટ �ૂ ર કરવા માટ� એક

�તઃ�ાવી ઇલાજ

ક�મોથેરાપી

��ૃકતા� ૂણર્ પ્રતીક્ષા

પીડા �વા �ચહ્નોમાં �ુધાર લાવવા

શ��ક્રયા (સ�ર�) (પ્રોસ્ટ�ટક્ટોમી)
પ્રોસ્ટ�ટ માટ� ર� �ડયોથેરાપી

માટ� ર� �ડયોથેરાપી
��ૃકતા� ૂણર્ પ્રતીક્ષા

�ાર� ક �ાર� ક, પ્રોસ્ટ�ટ

�ચહ્નોમાં િનયંત્રણ

(પ્રોસ્ટ� ટક્ટોમી) �ૂ ર કરવા માટ� એક
�તઃ�ાવી ઇલાજ

શ��ક્રયા (સ�ર�)
પ્રસંગોપાત, ક�મોથેરાપી

સ�ક્રય દ� ખર� ખ
સ�ક્રય દ� ખર� ખ એટલે તમે સારવાર અને તેની આડઅસરને અટકાવી અથવા લંબાવી શકો છો. જો
ક�ન્સર િવકસી ર�ું હોય તો જ તમને સારવાર મળશે. સ�ક્રય દ� ખર� ખ એ તો જ યોગ્ય છે જો તમને
પ્રારં �ભક પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર હોય � ધીમે ધીમે િવકસી ર�ું છે .
તમારા ડોકટરો તમને િનયિમત �પે તપાસશે. તેઓ તમારા PSA (પ્રોસ્ટ� ટ સ્પેિસ�ફક એ�ન્ટજન)
તપાસે છે અને ક�ન્સર વધી નથી ર�ું ને તે ચકાસવા માટ� પર�ક્ષણો અને સ્ક�ન વડ� તમાર� દ� ખર� ખ
રાખે છે . આમાં MRI સ્ક�ન અને સંભવતઃ બાયોપ્સીનો સમાવેશ થઇ શક� છે .
જો ક�ન્સર વ�ુ ઝડપથી િવકસવા�ુ ં શ� કર� , તો તમારા ડોકટરો ક�ન્સરનો ઈલાજ કરવાનો પ્રયાસ
કરવા માટ� સ�ર� અથવા ર� �ડયોથેર�પીની ભલામણ કરશે.

��ૃકતા� ૂણર્ પ્રતીક્ષા
�ાર� ક, તમે તમારા િનષ્ણાં◌ંતો સાથે સારવાર શ� કરતા પહ�લા રાહ જોવા�ુ ં ન�� કર� શકો છો.
આને ��ૃકતા� ૂણર્ પ્રતીક્ષા કહ�વાય છે . તમાર� આમ એટલે કર�ુ ં પડ� શક� છે કારણ ક� તમે
ર� �ડયોથેરાપી અથવા સ�ર� કરવા માટ� � ૂરતા સ્વસ્થ નથી. અથવા તે એટલે પણ હોઈ શક� છે કારણ
ક� તમે ર� �ડયોથેરાપી અથવા સ�ર� ન કરવા�ુ ં પસંદ ક�ુ� છે .
તમે તમારા ડોક્ટર, સામાન્ય ર�તે તમારા GP, ને િનયિમત �પે �ુઓ છો.
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જો ક�ન્સર વ�ુ ઝડપથી િવકસી ર�ું હોવાના કોઈ સંક�ત ન હોય તો ��ૃકતા� ૂણર્ પ્રતીક્ષા ચા�ુ
રાખવી સલામત છે . જો તમારામાં �ચહ્નો િવકસે તો તમારા ડોક્ટર સામાન્ય ર�તે તમાર� સાથે
હોમ�નલ થેર�પી િવશે વાત કરશે.

સ�ર�

સમગ્ર પ્રોસ્ટ�ટને �ૂ ર કરવા માટ� ની સ�ર�ને પ્રોસ્ટ� ટક્ટોમી કહ�વામાં આવે છે . આ કરવા માટ� ની
અલગ-અલગ ર�તો છે . આ શ��ક્રયા બધા જ ક�ન્સર કોષોમાંથી �ટકારો મેળવવા�ુ ં લ�ય ધરાવે છે .
તે સામાન્ય ર�તે ત્યાર� જ કરવામાં આવે છે �યાર� ક�ન્સર પ્રોસ્ટ� ટ ગ્રંિથની બહાર ફ�લાયે� ું હો� ું નથી.
તમારા ડોક્ટર તમારા માટ� તેમને શ્રેષ્ઠ લાગે તેવી શ��ક્રયા અને તેની સંભિવત આડઅસરો િવશે
ચચાર્ કરશે. પ્રોસ્ટ�ટ સ�ર� િનષ્ણાં◌ંત ક�ન્દ્રોમાં કરવામાં આવે છે �થી તમાર� હો�સ્પટલ �ુધી �ુસાફર�
કરવી
પડ� શક�
છે .ટક્ટોમી (ક�હોલ સ�ર�)
લેપ્રોસ્કોિપક
પ્રોસ્ટ�
આ પ્રકારની શ��ક્રયામાં તમારા સ�ન તમારા પેટના િવસ્તારમાં (ઉદર) ચાર અથવા પાંચ નાના
કાપા (લગભગ 1 સે.મી.ના દર� ક) માર� છે . તેઓ પ્રોસ્ટ� ટને ખાસ સાધનોનો ઉપયોગ કર�ને �ૂ ર કર� છે
�મને આ નાના કાપા મારફત � ૂકવામાં આવે છે .
રોબો�ટક-અિસસ્ટ�ડ લેપ્રોસ્કોિપક પ્રોસ્ટ�ટક્ટોમી
આ પ્ર�ક્રયામાં સ�ન રોબો�ટક શ�ો વડ� મશીનને િનયંિત્રત કર� છે . તેને � ૂબ જ ચોક્સાઇ� ૂવર્ક
ખસેડ� શકાય છે .
પ્રોસ્ટ�ટક્ટોમી
સ�ન પેટના િવસ્તાર (ઉદર) માં કાપો માર� છે . સમગ્ર પ્રોસ્ટ� ટ કાપો માર�ને �ૂ ર કરવામાં આવે છે .
ક�ટલીક વખત તેઓ � ૃષણ કોથળ� અને પાછળના માગર્ વચ્ચેના િવસ્તારમાં કાપા દ્વારા પ્રોસ્ટ� ટને �ૂ ર
કર� છે .
આડઅસરો
�ુખ્ય સંભિવત આડઅસરો છે
•

� ૂત્ર લીક�જ (પેશાબની અસંયમતા) ની સમસ્યાઓ

•

ટટ્ટાર કરવામાં (ઇર� ક્ટાઇલ �ડસફંક્શન) અથવા રાખવામાં સમસ્યાઓ.

શ��ક્રયા પછ� તમે બાળક કરવા સમથર્ થશો નહ�. જો તમે બાળકો રાખવા માંગતા હોવ, તો
તમાર� શ��ક્રયા પહ�લાં �ુક્રા�ુ સંગ્ર�હત કરવા શ� છે .

ક્રાયોથેરાપી અને ઉચ્ચ-તીવ્રતા ક��ન્દ્રત અલ્ટ્રાસાઉન્ડ (હાઈ-ઇન્ટ��ન્સટ�
ફોકસ્ડ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ) (HIFU)

ક�ટલાક પ્રારં �ભક પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સરની સારવાર ક્રાયોથેરાપી અથવા HIFU સારવાર સાથે થઇ શક� છે .
તેઓ પ્રોસ્ટ�ટમાં ક�ન્સરના િવિવધ િવસ્તારોને અથવા માત્ર એક નાના િવસ્તારનો ઉપચાર કર� શક�
છે .
ક્રાયોથેરાપી ક�ન્સરના કોષોને જમાવવા અને નાશ કરવા માટ� ઠંડા ગેસનો ઉપયોગ કર� છે . ગેસ
પાતળ� સોયમાંથી પસાર થાય છે � તમારા � ૃષણકોશની પાછળના િવસ્તારમાંથી પસાર થાય છે .
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HIFU ક�ન્સરના કોષોનો નાશ કરવા માટ� ગરમીનો ઉપયોગ કર� છે . ડૉક્ટર તમારા પાછળના માગર્
(�ુદામાગર્) ની �દર પ્રોબ પસાર કર� છે . પ્રોબ અલ્ટ્રાસાઉન્ડની ઉચ્ચ ઉ�ર્�ક્ુ ત બીમ (�કરણ) બનાવે
છે � અસરગ્રસ્ત િવસ્તારમાં ગરમી પહ�ચાડ� છે .

ર� �ડયોથેરાપી

ર� �ડયોથેરાપી ક�ન્સરના કોષોનો નાશ કરવા માટ� ઉચ્ચ-ઊ�ર્�ક્ુ ત એક્સ-ર� નો ઉપયોગ કર� છે .

ર� �ડયોથેરાપી લેવાની અલગ અલગ પદ્ધિતઓ છે . ઘણી વાર શર�રની બહારથી મશીન દ્વારા (બાહ્ય
ર� �ડયોથેરાપી) આપવામાં આવે છે : તમે સામાન્ય ર�તે આઉટ પેશન્ટ તર�ક� ર� �ડયોથેરાપી લેશો. આનો
અથર્ એ છે ક� તમાર� સારવાર માટ� હો�સ્પટલમાં આવ�ુ ં અને પછ� તે જ �દવસે ઘર� પરત જ�ુ.ં
ક�ટલીકવાર શર�રની �દરથી આપવામાં આવતી ર� �ડયોથેરાપી (�ત�રક ર� �ડયોથેરાપી)નો ઉપયોગ
પ્રારં�ભક અથવા સ્થાિનક ર�તે અદ્યતન પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સરની સારવાર માટ� થઈ શક� છે . ડોક્ટરો આને
બ્રેક�થે
ાપી કહ��કરણોત્સગ�
છે . તેને આપવાની
બે ટર�તો
:
• રનાના
બીજ પ્રોસ્ટ�
માં �છેૂકવામાં
આવે છે અને કાયમી �પે ત્યાં રહ� છે
•

પ્રોસ્ટ�ટમાં �ુકાયેલી પાતળ� નળ�ઓ એક મશીન સાથે જોડાયેલી હોય છે � િનિ�ત સમય
માટ� ટ�ુબમાં �કરણોત્સગ� પદાથર્ મોકલે છે .

ર� �ડયોથેરાપીનો ઉપયોગ અદ્યતન પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સરના લક્ષણોની સારવાર માટ� થઈ શક� છે , �મ ક�
હાડકામાં �ુઃખાવો.
આડઅસરો
•

જો તમાર� ત્વચા શ્યામ હોય તો સારવારવાળા િવસ્તારમાં ત્વચા લાલ અથવા વ�ુ ઘેર� થઈ

•

શક� છે .
તમાર� વારં વાર અથવા તાક�દ� � ૂત્ર પસાર કરવાની જ�ર પડ� શક� છે .

•

તમને ઝાડા થઈ શક� છે .

•

તમે ર� �ડયોથેર�પી પછ� 2 થી 5 વષર્ �ુધી િશ�ોત્થાન મેળવવામાં તકલીફ થઇ શક� છે .

�તઃ�ાવી ઇલાજ
�તઃ�ાવ ટ�સ્ટોસ્ટ�રોન પ્રોસ્ટ� ટ ક�ન્સરને િવકસાવે છે . �તઃ�ાવી ઇલાજ શર�રમાં ટ� સ્ટોસ્ટ� રોનના
સ્તરને ઘટાડ� છે અથવા ટ�સ્ટોસ્ટ�રોનને અવરોધે છે . તેમને ગોળ�ઓ અથવા ઇન્�ક્શન દ્વારા આપી
શકાય છે .
તમે સામાન્ય ર�તે ર� �ડયોથેરાપી પહ�લાં અથવા પછ� �તઃ�ાવી ઇલાજ લેશો. તેનાથી ર� �ડયોથેરાપી વ�ુ
સાર� ર�તે કામ કર� છે . ક�ન્સર પા�ં આવવાનાં જોખમને ઘટાડવા માટ� તમને તે ર� �ડયોથેરાપી પછ� 2
થી 3 વષર્ �ુધી આપવામાં આવી શક� છે .
ક�ટલીકવાર, �તઃ�ાવી ઇલાજ �ુખ્ય સારવાર હોઈ શક� છે .
જો તમે ��ૃકતા� ૂણર્ પ્રતીક્ષામાં હોવ અને ક�ન્સર લક્ષણો પેદા કર� છે તો તમે સામાન્ય ર�તે �તઃ�ાવી
ઇલાજ શ� કરો છો.
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�તઃ�ાવી ઇલાજ એ આગળ વધેલા પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર માટ� �ુખ્ય સારવાર છે . તે:
•

ક�ન્સરને સંકોચી શક� છે

•

તેના િવકાસને ધીમો પાડ� શક� છે

•

ક�ન્સરના �ચહ્નોને ઘટાડ� શક� છે .

આડ અસરો
આટલાનો સમાવેશ થઇ શક� છે :
•

બળતરા અને પરસેવો

•

�તીય સમસ્યાઓ

•

થાક

•

વજનમાં વધારો

•

હાડકા પાતળા થવા

ક�મોથેરાપી
ક�મોથેરાપી ક�ન્સરનાં કોષોનો નાશ કરવા માટ� ક�ન્સર િવરોધી દવાઓનો ઉપયોગ કર� છે . સામાન્ય ર�તે
તેનો ઉપયોગ માત્ર એવા પ્રોસ્ટ� ટ ક�ન્સરની સારવાર માટ� થાય છે � શર�રના અન્ય ભાગોમાં ફ�લાઈ ગ�ુ ં
છે . પ્રસંગોપાત, તે પ્રોસ્ટ� ટ (સ્થાિનક ર�તે અદ્યતન) ની આસપાસના પેશીઓમાં ફ�લાય છે તે ક�ન્સર માટ�
આપવામાં આવે છે . તેને �તઃ�ાવી ઇલાજ સાથે અથવા પછ� આપી શકાય છે .
નસર્ તમને ક�મોથેરાપી દવાઓ નસમાં (�તઃનળ�ય ર�તે) આપશે. આ તમે ક�મોથેરાપી ડ� �ક્લિનકમાં
મેળવી શકો છો.
ક�મોથેરાપીની દવાથી તમને એવી આડઅસરો થઈ શક� છે �નાથી તમે અસ્વસ્થતા અ�ુભવી શકો છો.
�ુદ� �ુદ� દવાઓ �ુદ� �ુદ� આડઅસરો કર� શક� છે . આમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે :
•

ચેપ લાગવાની શ�તા વધાર� હોય છે

•

થાક અ�ુભવવો

•

માંદા હોવાની લાગણી અથવા માં�ુ પડ�ુ ં

•

છોલાયે� ુ મ�

•

વાળ ખરવા.

તમારા ડૉક્ટર તમને થઈ શક� તેવી આડઅસરો િવશે અને તેમની ક�વી ર�તે સંભાળ રાખવી તે િવશે
તમાર� સાથે વાત કર� શક� છે . મોટાભાગની આડઅસરો દવાઓ દ્વારા કા�ુમાં લાવી શકાય છે .

ક�મોથેરાપી � ૂર� થયા બાદ મોટા ભાગની આડઅસરો �ૂ ર થઈ �ય છે .
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સારવારની આડઅસરોનો સામનો કરવો
પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સર માટ� ની સારવારથી ક�ટલીક �ુશ્ક�લ અને અસ્વસ્થતા� ૂણર્ આડઅસરો થઈ શક� છે .
તમારા ડોક્ટર તમને થઇ શક� તેવી આડઅસરો િવશે સમ�વશે. દર� કને આ બધી આડઅસરો થતી
નથી. આડઅસર તમને મળતી સારવાર પર આધાર રાખે છે .
આડઅસરને સંચા�લત કરવા માટ� ની અલગ-અલગ ર�તો છે . આડઅસરો િવશે હંમેશા તમારા ડોક્ટર
અથવા નસર્ સાથે વાત કરો.
�તીય સમસ્યાઓ – તમે સેક્સ માણવા ન માંગતા હોઈ શકો અથવા િશ�ોત્થાન મેળવવા અથવા
ટકાવી રાખવા�ુ ં �ુશ્ક�લ લાગે. આને ઇર� ક્ટાઇલ �ડસફંક્શન (ED) કહ�વાય છે . તમારા ડોક્ટર અથવા
નસર્ તમને સલાહ આપી શક� છે . ED માં મદદ કર� શક� તેવી દવાઓ અને અન્ય સારવાર ઉપલબ્ધ
છે .
� ૂત્રાશયની સમસ્યાઓ – તમાર� વારં વાર પેશાબ પસાર કરવાની જ�ર પડ� શક� છે અથવા થોડો
પેશાબને લીક થઇ શક� છે (અસંયિમતતા). આ સમસ્યાનો સામનો કરવાની િવિવધ ર�તો છે . તમારા
ડોક્ટર અથવા નસર્ તમને સલાહ આપી શક� છે . તેઓ તમને અસંયિમતતા સંચા�લત કરવા માટ�
િનષ્ણાત પાસે મોકલી શક� છે .
બળતરા અને પરસેવો – �મ �મ તમા�ું શર�ર સારવાર સાથે ટ� વા�ું �ય તેમ તેમ તે ઘટ� શક� છે .
�તઃ�ાવી ઇલાજ સમાપ્ત થતાં તેઓ સામાન્ય ર�તે 3 થી 6 મ�હનામાં � ૂણર્ ર�તે બંધ થઇ �ય છે .
સ્તન � ૂઝી જવા અથવા � ૃ�ુતા –અ�ુક �તઃ�ાવી ઇલાજ ડ્રગને કારણે આમ થઇ શક� છે . �ાર� ક,
આને રોકવા માટ� સારવાર પહ�લાં છાતીમાં ર� �ડયોથેરાપી આપી શકાય છે . સ્તનનો સોજો ઘટાડવા
માટ� ટ�મો�ક્સફ�ન નામની �તઃ�ાવી દવા પણ આપી શકાય છે .
થાક અને �ઘવામાં �શ્ુ ક�લી – બળતરા �ઘ�ુ ં �ુશ્ક�લ બનાવે છે . િનયિમત શાર��રક પ્ર� ૃિ� થાક
ઘટાડવામાં મદદ કર� શક� છે .
� ૂડમાં ફ�રફારો – તમારા ન�કના કોઈની સાથે વાત કરવાથી અથવા કોઈ સલાહકાર પાસેથી મદદ
મળ� શક� છે .
ુ ની શ�ક્ત �મ
ુ ાવવી – િનયિમત
વજનમાં વધારો (ખાસ કર�ને પેટની આસપાસ) અને સ્ના�ઓ
શાર��રક પ્ર� ૃિ� અને આરોગ્યપ્રદ, સં� ુ�લત ખોરાક આને સંચા�લત કરવામાં સહાય કર� શક� છે .
હાડકા પાતળા પડવા (ઑ�સ્ટયોપોરોિસસ) – આ લાંબા ગાળાની �તઃ�ાવી સારવાર વડ� વ�ુ
સંભિવત છે . ચાલ�ુ,ં � ૃત્ય, પગપાળા પયર્ટન, અથવા હળ�ુ ં વજન-પ્રિશક્ષણ �વી િનયિમત વજન�ુક્ત કસરત તમારા હાડકાંને તં�ુરસ્ત રાખવામાં સહાય કર� શક� છે .

અસાધ્ય પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સરના �ચહ્નો� ંુ િનયંત્રણ
જો ક�ન્સર આગળ વધેલ હોય, તો તમને હોઈ શક� તેવા કોઈપણ �ચહ્નો િનયંિત્રત કરવા માટ� ની ઘણી
બધી ર�તો છે . �ચહ્નોમાં મદદ કરવા માટ� તમારા ડોક્ટર તમને અલગ અલગ ડ્રગ અથવા દવાઓ
આપી શક� છે . જો �ચહ્નોમાં �ુધારો ન થાય તો હંમેશા તમારા ડોક્ટરને જણાવો.
મેકિમલન (Macmilan) ટોયલેટ કાડર્

�યાર� તમે બહાર હોવ ત્યાર� જો તમાર� શૌચાલયનો તાત્કા�લક ઉપયોગ કરવાની જ�ુર પડ�, તો તમે
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િન:�ુલ્ક મેકિમલન (Macmilan) ટોઇલેટ કાડર્ સાથે રાખી શકો છો. તમે તેને �ુકાનો, કચેર�ઓ અને
ક�◌ેફ� �વા સ્થળો પર બતાવી શકો છો. અમે આશા રાખીએ છ�એ ક� તે તમને શૌચાલયમાં પ્રવેશ
મેળવવા મદદ કરશે પરં � ુ તે બધે કામ ન પણ કર� શક�.
તમે 0808 808 00 00 પર અમાર� મૅકિમલન(Macmillan) સપોટર્ લાઇનને ફોન કર�ને એક કાડર્
મેળવી શકો છો. અથવા, તમે તેને અમાર� વેબસાઇટ be.macmillan.org.uk પર ઑડર્ ર કર� શકો
છો.
તમે િવકલાંગ માટ� ના ટોયલેટનો પણ ઉપયોગ કર� શકો છો આને �ાર� ક તા�ં માર� લ હોય છે . તમે
ક�ટલીક આરોગ્ય સખાવતી સંસ્થાઓ અને ક�ટલીક સ્થાિનક મંડળ�માંથી ચાવી ખર�દ� શકો છો.

ુ તર્ન
અ�વ
તમાર� સારવાર � ૂણર્ થયા પછ�, તમાર� િનયિમત તપાસ અને પર�ક્ષણો કરાવવાના ર� હશ
� ે. આ
ક�ટલાક વષ� �ુધી ચા�ુ રહ� શક� છે , પરં � ુ સમય જતાં તે� ુ ં આવતર્ન ઓ�ં થશે.

તમાર� લાગણીઓ
�યાર� તમને કહ�વામાં આવે ક� તમને ક�ન્સર છે ત્યાર� તમે વ્યા�ુળતા અ�ુભવી શકો અને ઘણી �ુદ��ુદ� લાગણીઓ અ�ુભવી શકો છો. અ�ુભવવાની કોઈ ખર� ક� ખોટ� ર�ત નથી. પરં � ુ તમાર�
લાગણીઓનો સામનો કરવા માટ� ની ઘણી ર�તો છે . ન�કના િમત્ર અથવા સંબધ
ં ી સાથે વાત
કરવાથી મદદ મળ� શક� છે . તમારા ડોક્ટર અથવા નસર્ પણ મદદ કર� શક� છે .

મેકિમલન (Macmillan) તમને ક�વી ર�તે મદદ કર� શક� છે
મૅકિમલન (Macmillan) અહ� તમને અને તમારા પ�રવારને મદદ કરવા માટ� છે . તમે નીચેની ર�તે
મદદ મેળવી શકો છો:
•

મેકિમલન સપોટર્ લાઇન (Macmillan Support Line). અમાર� પાસે �ુભાિષયા છે , તેથી
તમે તમાર� ભાષામાં અમાર� સાથે વાત કર� શકો છો. તમે � ભાષાનો ઉપયોગ કરવા માંગો
છો, ફક્ત તે અમને �ગ્રે�માં જણાવો. અમે તબીબી પ્ર�ોના જવાબ આપી શક�એ છ�એ,
નાણાં◌ંક�ય સહાય િવશે મા�હતી આપી શક�એ છ�એ અથવા તમાર� લાગણીઓ િવશે વાત
કર� શક�એ છ�એ. માત્ર અહ� કૉલ કરો 0808 808 00 00 (સપ્તાહમાં 7 �દવસ, સવાર� 8

•

વાગ્યા થી રાત્રીનાં 8 વાગ્યા �ુધી).
મેકિમલન (Macmillan) વેબસાઇટ . ક�ન્સર અને ક�ન્સર સાથે �વવા િવશે �ગ્રે�માં
ઉપલબ્ધ ઘણી મા�હતી માટ� macmillan.org.uk ની �ુલાકાત લો. અન્ય ભાષાઓમાં વ�ુ
મા�હતી macmillan.org.uk/translations પર ઉપલબ્ધ છે

•

મા�હતી અને સહાયક સેવાઓ. કોઈ મા�હતી અને સહાયક સેવા પર, તમે ક�ન્સર સહાય
િનષ્ણાત સાથે વાત કર� શકો છો અને લે�ખત મા�હતી મેળવી શકો છો.
macmillan.org.uk/informationcentres પરથી તમાર� ન�ક�ુ ં ક�ન્દ્ર શોધો અથવા
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અમને ફોન કરો. તમાર� હો�સ્પટલ પણ ક�ન્દ્ર ધરાવતી હોઇ શક� છે .
•

સ્થાિનક સહાય સ� ૂહો. સ્થાનીય સહાયતા �ૂથ પર તમે અન્ય ક�ન્સરગ્રસ્ત લોકો સાથે વાત
કર� શકો છો. તમાર� ન�ક macmillan.org.uk/supportgroups પર �ૂથ શોધો
અથવા અમને કૉલ કરો.

•

મૅકિમલન (Macmillan) ઓનલાઇન કોમ્�િુ નટ� – તમે અન્ય ક�ન્સરગ્રસ્ત લોકો સાથે

macmillan.org.uk/community પર ઓનલાઇન પણ વાત કર� શકો છો

શબ્દ � ૂ�ચ
શબ્દ

(ગુજરાતી)

અંગ્ર�
ે માં

અંગ્ર�
ે માં કે વી રીતે

કહેવું (અંગ્ર�
ે શબ્દનું

અથ�

િલપ્યંતર)
કોષો
િકમોથેરપ
ે ી
ગાંઠ

Cells

સેલ્સ

Chemotherapy

કે મોથેરાપી

Tumour

�ુમર

નાના ઇમારતના એકમો જે આપણા
શરીરમાં અંગો અને પેશીઓ બનાવે છે.
કે ન્સર સારવાર જે કે ન્સરના કોષો મારવા
માટે ડ� ગનો ઉપયોગ કરે છે.

અસામાન્ય રીતે વધતા જતાં કોષોનોનો
સમૂહ. અસામાન્ય કોષોનો ગુણાકાર થતો
�ય છે અને એક ગ�ો બનાવે છે .

ઝાડા

Diarrhoea

ડાયેિરયા

જયારે તમને નરમ અથવા પાણી જેવંુ મળ
આવે. તમને સામાન્ય કરતા વધુ વાર
અથવા ખૂબ જ તાત્કાિલક �પે
શૌચાલયની જ�ર પડી શકે છે. તમને
પેટમાં દુખાવો પણ હોઇ શકે છે.

પ્રોટીન

Protein

પ્રોટીન

એવો પદાથ� જે આપણા શરીરને િવકસવા,
કાય� કરવા અને �તે સુધરવા માટે મદદ
કરે છે.

રેિડયોથેરપ
ે ી

Radiotherapy

રેિડયોથેરાપી

કે ન્સરની સારવાર જેમાં કે ન્સરનો નાશ
કરવા માટે એક્સ-રે જેવા ઉચ્ચ ઊ��ના
િકરણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

સંમિત
હોમ�ન

Consent

કન્સેન્ટ

Hormone

હોમ�ન

કં ઈક થવા દે વાની પરવાનગી આપવી
અથવા કં ઇક કરવા સહમત થવું.
શરીર �ારા બનાવવામાં આવતો પદાથ� કે
જે અવયવો કે વી રીતે કાય� કરે છે તે
િનયંિત્રત કરે છે . અલગ-અલગ પ્રકારના
હોમ�ન હોય છે.

હોમ�નલ થેરપ
ે ી

Hormonal therapy

હોમ�નલ થેરાપી

કે ન્સરની સારવાર જે શરીરમાં હોમ�નને
પ્રભાિવત કરીને કાય� કરે છે .
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તમાર� ભાષામાં વ� ુ મા�હતી
અમાર� પાસે �ુજરાતી ભાષામાં નીચેના િવષયો િવશે મા�હતી ઉપલબ્ધ છે :
ક�ન્સરના પ્રકારો

ક�ન્સરનો સામનો કરવો

•

સ્તન ક�ન્સર

•

જો તમને ક�ન્સર�ુ ં િનદાન થ�ુ ં હોય - એક ઝડપી માગર્દશર્ન

•

મોટા �તરડા�ુ ં ક�ન્સર

•

ક�ન્સર અને કોરોનાવાયરસ

•

ફ�ફસા�ુ ં ક�ન્સર

•

તમને ક�ન્સર હોય ત્યાર� લાભોનો દાવો કરવો

•

ખાવાની સમસ્યાઓ અને ક�ન્સર

•

�વનનો �ત

•

આરોગ્યપ્રદ આહાર લેવો

•

તમને ક�ન્સર હોય ત્યાર� ખચાર્ઓમાં મદદ

•

ક�ન્સરની સારવારની આડ અસરો

•

થાક લાગવો (થકાવટ) અને ક�ન્સર

•

પોતાની �તની મદદ કરવા માટ� તમે �ુ ં કર� શકો છો

સારવારો

•

ક�મોથેરાપી

•

ર� �ડયોથેરાપી

•

સ�ર�

આ મા�હતી જોવા માટ� , macmillan.org.uk/translations પર �ઓ

સંદભ� અને આભાર
આ મા�હતી મેકિમલન ક�ન્સર સપોટર્ ની ક�ન્સર મા�હતી િવકાસ ટ�મ (Macmillan Cancer
Support’s Cancer Information Development team) દ્વારા લખવામાં અને સંપા�દત કરવામાં
આવી છે . એક ભાષાંતર કંપની દ્વારા તે� ુ ં તમાર� ભાષામાં ભાષાંતર કરવામાં આવ્�ુ ં છે .

સમાિવષ્ટ મા�હતી મેકિમલન (Macmillan) �ુ�સ્તકા 'પ્રારં �ભક પ્રોસ્ટ� ટ ક�ન્સરને સમજ�ુ',ં 'સ્થાિનક
ર�તે આગળ વધેલ પ્રોસ્ટ�ટ ક�ન્સરને સમજ�ુ'ં અને 'આગળ વધેલ પ્રોસ્ટ� ટ ક� ન્સરને સમજ�ુ'ં પર
આધા�રત છે . અમે તમને તેની નકલો મોકલી શક�એ છ�એ, પરં � ુ સં� ૂણર્ �ુ�સ્તકા ફક્ત �ગ્રે�માં
જ ઉપલબ્ધ છે .
આ મા�હતીની સમીક્ષા ડૉ. �મ બાબર્ર (Dr Jim Barber), કન્સલ્ટન્ટ �ક્લિનકલ ઓન્કોલો�જસ્ટ
અને ડૉ. ઉ�ુલ
ર્ ા મેકગવનર્ (Dr Ursula McGovern), કન્સલ્ટન્ટ મે�ડકલ ઑન્કોલો�જસ્ટ દ્વારા
કરવામાં આવી છે .
ક�ન્સરગ્રસ્ત લોકોનો પણ આભાર �ઓએ આ મા�હતીની સમીક્ષા કર� છે .
અમાર� તમામ મા�હતી શ્રેષ્ઠ સલાહ ઉપર આધાર�ત છે . અમે ઉપયોગ કર� લા સા�હત્ય િવશે વ�ુ
મા�હતી માટ� �ૃપા કર�ને bookletfeedback@macmillan.org.uk પર અમારો સંપકર્ કરો.
સામગ્રીની સમીક્ષા કરવામાં આવી: 2021
આગામી સમીક્ષા�ુ ં આયોજન: 2024
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અમે � મા�હતી � ૂર� પાડ� રહ્યા છ�એ એ ચો�સ છે તેની ખાતર� કરવા માટ� અમે બનતા પ્રયત્ન કયાર્ છે પરં � ુ તે
તબીબી સંશોધનની વતર્માન પ�ર�સ્થિતને દશાર્ વવા માટ� ઉપયોગમાં ન લેવાવી જોઇએ, � સતત બદલાતી રહ� છે . જો
તમે તમારા આરોગ્ય િવશે �ચ�િતત હો, તો તમાર� તમારા ડૉક્ટરનો સંપકર્ કરવો જોઇએ. મૅકિમલન (Macmillan) આ
મા�હતીમાં અથવા � ૃ◌ૃતીય પક્ષની મા�હતી �મ ક� અમે � વેબસાઇટને �લ�ક કર�એ છ�એ તે મા�હતીની
અચોકસાઈમાંથી પ�રણમતી કોઈ પણ ખોટ અથવા �ુકસાન માટ� જવાબદાર� સ્વીકાર� શકતા નથી.
© મૅકિમલન ક�ન્સર સપોટર્ (Macmillan Cancer Support) 2021. �ગ્લેન્ડ અને વેલ્સ (261017),
સ્કૉટલૅન્ડ (SC039907) અને આઇલ ઑફ મૅન (604) માં ન�ધાયેલ ચે�રટ� સંસ્થા. ન�ધાયેલી ઑ�ફસ 89 આલ્બટર્
એમ્બ�કમેન્ટ,
લંડન SE1 7UQ.

MAC15138_Gujarati
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Prostate cancer: Gujarati

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.
If you have any questions about this information, ask your doctor or nurse at the
hospital where you are having treatment.
You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, 7 days a
week, 8am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own
language. When you call us, please tell us in English which language you need.
There is more cancer information in your 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 Cryotherapy
o High-intensity focused ultrasound (HIFU)
o Radiotherapy
o Hormonal therapy
o Chemotherapy
Coping with treatment side effects
Controlling symptoms of advanced prostate cancer
Follow up
Your feelings
How Macmillan can help you
Word list
More information in your language
References and thanks
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The prostate
The prostate is a small gland about the size of a walnut. 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 sex hormone testosterone is made by the testicles. It controls how the
prostate works. Testosterone is responsible for things like 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.
If you are a transgender woman
People who have a prostate include men, transgender (trans) women and
people assigned male at birth.
If you are a trans woman and have had genital gender affirming surgery as part
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of your transition, you will still have a prostate.
It is important to talk to your GP or nurse if you are worried about prostate
cancer or have symptoms.

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 you get older. It is more common in men
over 65. 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.
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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.

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 your 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?
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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

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

Hormonal therapy

Chemotherapy

Radiotherapy to the prostate

Watchful waiting

Radiotherapy to improve
symptoms, such as pain

Watchful waiting

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

Symptom control

Hormonal therapy

Occasionally, chemotherapy

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 if
you have 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
Sometimes, you may decide with your 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.
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.
Open 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.
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.

Cryotherapy and high-intensity focused ultrasound (HIFU)
Some early prostate cancers may be treated with cryotherapy or HIFU treatment.
They can treat different areas of cancer in the prostate or only a small area.
Cryotherapy uses a cold gas to freeze and destroy cancer cells. The gas is passed
through thin needles that are passed through the area behind your scrotum.
HIFU uses heat to destroy cancer cells. The doctor passes a probe into your back
passage (rectum). The probe produces a high energy beam of ultrasound which
delivers heat to affected area.

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. Sometimes radiotherapy
that is given from inside the body (internal radiotherapy) can be used to treat early or
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locally advanced prostate cancer. 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.

Radiotherapy may be used to treat symptoms of advanced prostate cancer, such as
pain in the bones.
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. You may have it for 2 to 3 years after radiotherapy to reduce
the risk of the cancer coming back.
Sometimes, 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 advanced prostate cancer. It can:
•

shrink the cancer

•

slow its growth

•

reduce the symptoms of cancer.

Side effects
These can include:
•

hot flushes and sweats

•

sexual problems

•

tiredness

•

weight gain

•

bone thinning.
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Chemotherapy
Chemotherapy uses anti-cancer drugs to destroy cancer cells. It is usually only used to
treat prostate cancer that has spread to other parts of the body. Occasionally, it is given
for cancer has spread into the tissues around the prostate (locally advanced). 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.

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.
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.
Sometimes, radiotherapy can be given to the chest before treatment to prevent this.
A hormonal drug called tamoxifen can also be given to reduce breast swelling.
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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.

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.

પાન 22 / 25 મેકિમલન (Macmillan) ફ�ક્ટ શીટ 2021: પ્રોસ્ટ� ટ ક�ન્સર

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

The Macmillan Support Line. 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. Just call 0808 808 00 00 (7 days a week,
8am to 8pm).

•

The Macmillan website. Visit macmillan.org.uk for 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

Word list
Word
(target language)

In English

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.

પાન 23 / 25 મેકિમલન (Macmillan) ફ�ક્ટ શીટ 2021: પ્રોસ્ટ� ટ ક�ન્સર

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 xrays, to kill cancer.

Tumour

A group of cells that are
growing in an abnormal way.
The abnormal cells keep
multiplying and form a lump.

More information in your language
We have information in your language about these topics:
Types of cancer

Coping with cancer

•

Breast cancer

•

If you are diagnosed with cancer – A quick guide

•

Large bowel cancer

•

Cancer and coronavirus

•

Lung cancer

•

Claiming benefits when you have cancer

•

Eating problems and cancer

•

End of life

•

Healthy eating

•

Help with costs when you have cancer

•

Side effects of cancer treatment

•

Tiredness (fatigue) and cancer

•

What you can do to help yourself

Treatments

•

Chemotherapy

•

Radiotherapy

•

Surgery

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