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કેન્સર માત્ર એક રોગ િથી
કેન્સર ઘણા ંબધા પ્રકારિા હોય છે. આ ફ્તિ એક જ રોગ િથી. કેન્સર શરીરિા નવનવધ ભાગોમા ંશરૂ થઇ 
શકે છે. આ ફેફસા,ં સ્િિ, મોટંુ આંિરડુ ંકે લોહીમા ંપણ થઇ શકે છે. કેન્સર અમકુ અથ્ગોમા ંસમાિ હોય છે, 
પણ દરેક પ્રકારનુ ંકેન્સર િેિો નવકાસ અિે (શરીરમા)ં ફેલાવવામા ંિે અલગ પ્રકારે હોઇ શકે છે.

કેન્સર કેવી રીિે સમાિ હોય છે
આપણા ંશરીરિા દરેક કોષોિે કેટલાક નવનશષ્ટ કામ કરવાિા હોય છે. સામાન્ય કોષો સાઘારણ રીિે 
વહેંચાયેલા છે. િે જૂિી અથવા િાિી હોવાિે લીધે મિૃ થઇ જાય છે અિે પછી િે િવા કોષો દ્વારા 
બદલવામા ંઆવ ેછે. કેન્સર એક એવો રોગ છે જેમા ંકોષો અનિયનંત્રિ રીિે વધિા ંજાય છે. કેન્સરિા 
કોષો વધિા ંજાય છે અિે િવા કોષો બિિા ંજાય છે. આ ફેલાઇિે સાધારણ કોષોિે હટાવી દે છે. આિે 
લીધે શરીરિા એ ભાગમા ંસમસ્યા થાય છે જ્યા ંકેન્સર રોગ શરૂ થયો છે.

કેન્સર શુ ંછે
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અનદુાિમાથંી આ સામગ્રીિી આંનશક રચિા શક્ય બિી છે. 
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કેન્સરિા કોષો શરીરિા અન્ય ભાગોમા ંપણ પ્રસરી જિા ંહોય છે. દાખલા િરીકે, કેન્સરિા કોષો 
ફેફસામંાથંી હાડકા ંપ્રવશેી અિે ત્યા ઉછરી શકે છે, જ્યારે કેન્સરિા કોષો પ્રસરી જાય, ત્યારે િે 
મેટાસ્ટેટાનસસ (મે-ટાસ-ટ-નસસ) કહવેાય છે. જ્યારે કેન્સરિા કોષો પ્રસરી જાય, ત્યારે િે હજી પણ 
ફેફસાનં ુ ંજ કેન્સર કહવેાય છે કારણ કે િે ત્યાથંી શરૂ થયુ ંછે. આિે ત્યા ંસધુી િે હાડકાનં ુ ંકેન્સર િહીં 
પણ ફેફસાનં ુ ંજ કેન્સર કહવેાય છે કારણ કે િે ત્યાથંી શરૂ થયુ ંછે. આિે ત્યા ંસધુી હાડકાનં ુ ંકેન્સર િહીં 
કહવેાય જ્યા સધુી િે હાડકામંાથંી શરૂ થયુ ંિ હોય. કેન્સર કેટલીકવાર સારવાર પછી ફરીથી થાય છે, 
મોટેભાગે એ જગ્યા એ જ્યા ંિે શરૂ થયુ ંહત ુ ંપણ કેટલીકવાર બીજી જગ્યા એ જેમ કે ફેફસા,ં લીવર, 
મગજ િે હાડકા.ં

કેન્સર જુદા-જુદા કેવી રીિે હોય છે
અમકુ કેન્સર ખબૂ જ ઝડપથી વદૃ્ધિ અિે પ્રસાર પામિા ંહોય છે. અન્ય વધ ુધીમે-ધીમે વદૃ્ધિ પામે છે. 
કેન્સરોિી સારવાર પ્રત્યે અલગ-અલગ રીિે પ્રનિહ્રિયા આપિા ંહોય છે. અમકુ કેન્સર ઓપરેશિ કે 
રેહડએશિ થરેેપી દ્વારા સૌથી સારી રીિે સારવાર આપવામા ંઆવ ેછે. અન્ય કેન્સર દવાઓમા ંજેમિે 
કીમોથરેાપી (કી-મો-થેર-અ-પી)થી સારી રીિે સારવાર કરવામા ંઆવ ેછે. સામાન્ય રીિે સૌથી સારૂ ં
પહરણામ મેળવવા માટે 2 કે િેથી વધ ુપ્રકારે સારવારિે ઉપયોગમા ંલાવી શકાય છે.

જ્યારે કોઇ વ્યક્તિિે કેન્સર હોય િો ડો્તટર એ ખબર લગાવવાિો પ્રયાસ કરે છે કે આ કયા પ્રકારનુ ં
કેન્સર છે. કેન્સર ગ્રસ્િ લોકો એ સારવારિી જરૂર હોય છે જે િેમિા કેન્સરિા પ્રકાર પર કેનન્્રિિ હોય.

ગાઠંો (ટયમૂસયુ) શુ ંછે
મોટા ભાગે કેન્સર એક ગાઠં બિાવે છે જેિે ડો્તટર ટયમૂર કે ગ્રોથ કહ ેછે. બધા જ પ્રકારિા 
ટયમૂસયુ(લમ્પસ) (ગાઠંો) કેન્સર િથી હોિા.ં ડો્તટરોિે ગાઠંિો એક ટકૂડો બહાર િીકાળવાિો હોય છે 
અિે એિી િપાસથી એ ખબર લગાડવા માટે હોય છે િે શુ ંઆ કેન્સર છે. જે ગાઠંો કેન્સર િ હોય 
િેમિે બીિાઇિ કહ ેછે. એ ગાઠંો જે કેન્સર હોય છે િેમિે મૈલલગિન્ટ(મૈ-લલગ-િન્ટ) કહ ેછે.

અમકુ અન્ય પ્રકારિા કેન્સરો હોય છે, જેમ કે લ્યકેુનમયા (લોહીનુ ંકેન્સર) જે ગાઠંો બિાવત ુ ંિથી. આ 
લોહીમા ંઅથવા શરીરિા અન્ય કોષોમા ંવધે છે.

િમારા કેન્સરિો કયો િબક્કો છે
ડો્તટસયુિે એ પણ જાણવાિી જરૂહરયાિ હોય છે કે શુ ંકેન્સર એ જગ્યા જ્યાથંી શરૂ થયુ ંહત ુ ંશરીરમા ં
કેટલુ ંફેલાયુ ંછે. જો એમ હોય િો િેિા માટે એ જાણવુ ંજરૂરી છે કે આ કેટલુ ંફેલાઈ ચકૂ્યુ ંછે. જ્યારે 
ડો્તટરિે આિી ખબર લાગી જાય છે ત્યારે એ િમિે બિાવી શકે છે કે િમારા કેન્સરિો કયો િબક્કો છે.

દરેક પ્રકારિા કેન્સરમા ંએવી િપાસ ઉપલબ્ધ છે જેમિે કરવાથી એ ખબર લગાવી શકાય છે કે 
કેન્સરિો િબક્કો કયો છે. નિયમાનસુાર એક પ્રારંલભક (િીચલી) અવસ્થા (જેમ પહલેી કે બીજી 
અવસ્થા)િો અથયુ છે કે કેન્સર વધ ુફેલાયુ ંિથી. એક વધેલી (ઉચ્ચ)- અવસ્થા જેમ કે ચોથી અવસ્થાિો 
અથયુ છે કે કેન્સર વઘારે ફેલાઇ ગયુ ંછે. પોિાિા ડો્તટરથી કેન્સરિી અવસ્થાિા નવશ ેનવસ્િારથી જાણો 
અિે એ શબ્દોમા ંજેમિે િમે સમજાવી રહ્યા િે સમજી શકે છે કે િમારા માટે આિો શો અથયુ છે. 



કેન્સરિી સારવાર કેવી રીિે થાય છે
કેન્સર માટેિી સવાયુનધક સામાન્ય સારવાર સર્જરી, કીમોથેરપી અિે રેહડએશિ (રે-હડ-એ-શ-િ) છે.

સર્જરીિો ઉપયોગ કેન્સરે દૂર કરવા માટે ત્યારે કરવામા ંઆવ ેછે જ્યારે િે એક અંગ સધુી સીનમિ હોય 
છે, જ્યાથંી િે શરૂ થયુ ંહોય છે. સર્જિ કેન્સરથી પ્રભાનવિ ભાગ કે આખા શરીરિે િીકાળી દે છે. 
સ્િિિા કેન્સરમા ંસ્િિિો હહસ્સો કે સપંણૂયુ સ્િિ દૂર કરવામા ંઆવ ેછે. પ્રોસ્ટેટ કેન્સરમા ંપ્રોસ્ટેટિે પણ 
િીકાળી શકાય છે, પણ સર્જરીિો ઉપયોગ બધા પ્રકારિા કેન્સર માટે િથી થિો.

કીમો(જે કીમોથરેપીનુ ંટકંુૂ િામ)મા ંદવાઓિો ઉપયોગ કેન્સરિા કોષોિે મારવા માટે અથવા િેમિી 
વદૃ્ધિ ધીમી પાડવા માટે કરવામા ંઆવ ેછે. અમકુ કીમો એક ઈન્જે્તશિમા ંભરીિે સોય દ્વારા િસોમા ં
આપવામા ંઆવે છે. અમકુિે એક શાટ રૂપે અિે અન્યિે ગોળી કે પ્રવાહીિા રૂપે મોંથી ગળવામા ંઆવ ે
છે, કારણ કે કીમોિી પહોંચ શરીરિા બધા જ અંગો સધુી હોય છે, આ એ કેન્સરમા ંઉપયોગી હોય છે જે 
ફેલાયેલુ ંહોય છે.

રેહડએશિ સારવારિો ઉપયોગ કેન્સર કોષોિો િાશ કરવા માટે કે વદૃ્ધિિે ધીમી પાડવા માટે વપરાય 
છે. આિો ઉપયોગ એકલી સર્જરી કે કીમો સાથ ેપણ કરી શકાય છે. રેહડએશિ સારવાર એ્તસ-રે 
લેવાિી જેમ હોય છે. અથવા અમકુવાર આિે રેહડએશિય્ુતિ સીડોિે પ્રભાનવિ અંગોિા રોગગ્રસ્િ 
ભાગિી અંદર રાખીિે કરવામા ંઆવ ેછે, જ્યાથંી િેઓ ટયમૂરિી અંદર રેહડએશિ પહોંચાડે છે.

મારા માટે કઇ સારવાર ઉત્તમ છે
િમારા કેન્સરિી સારવાર એ િથ્ય પર નિભયુર કરશ ેકે િમારા માટે સૌથી સારી સારવાર કઈ છે. અમકુ 
કેન્સર સર્જરી સારી પ્રનિહ્રિયાઓ આપે છે. અમકુ પ્રકારિા કેન્સર કીમો અિે સર્જરી કે કીમો અિે 
રેહડએશિથી સારી સારવાર થાય છે. પોિાિા કેન્સરિા પ્રકારિે જાણીિે એ જાણવાિી કોનશશમા ંકરો કે 
કઈ સારવાર િમારા માટે સૌથી વધ ુઉપયોગી રહશે.ે

િમારા કેન્સરિી અવસ્થાથી િમારા ડો્તટરિે એ જાણવામા ંમદદ મળશે કે િમારા માટે સૌથી સારી 
સારવાર કઈ છે. દાખલા િરીકે એક ત્રીજી કે ચોથી અવસ્થાનુ ંકેન્સર એ સારવારોિે બહિેર પ્રનિહ્રિયા 
બિાવ ેછે જે આખા શરીરિે સારા કરવાવાળા હોય છે. જેમ કે કીમોથરેાપી.

િમારૂ ંસ્વાસ્થ્ય અિે જે સારવારિી િમે પ્રાથનમકિા આપો છો િે જ એ નિધાયુરીિ કરવાિો એક ભાગ 
હોય છે કે િમારા માટે સૌથી સારી સારવાર કઈ હશ,ે કારણ કે બધા જ પ્રકારિી સારવાર િમારા 
કેન્સર પર કામ િહીં કરે આખરે આ નવશ ેનિન્ચિંિ થઈ જાઓ કે િમે પોિાિા નવકલ્પોિે જાણો છો, 
કારણ કે સારવારોિા પ્રનિકળૂ પ્રભાવ પણ હોય છે, આથી આ નવશ ેનિન્ચિંિ થઈ જાઓ કે િમારે દરેક 
સારવાર સાથ ેશેિી અપેક્ષા રહશે.ે

પ્રશ્નો પછૂિા ંગભરાવ િહીં. એ જાણવાિો િમારો અનધકાર છે કે કઈ સારવારો િમિે સવાયુનધક મદદ 
કરી શકશ ેઅિે કઈ આડઅસરો હશ.ે



આ મારી સાથ ેકેમ થયું
કેન્સરનુ ંનિદાિ થાય ત્યાર પછી એક વ્યક્તિિા બધા સામાન્ય પ્રશ્નોમાથંી એક હોય છે કે મેં કયુ ંખોટંુ 
કામ કયુયુ છે કે હુ ંજ શા માટે, ડો્તટરોિે દરેક કેસમા ંએ નિન્ચિયરૂપથી ખબર િથી લાગિી કે કેન્સર શા 
માટે થયુ.ં જ્યારે ડો્તટર આિા કારણિે પરૂી રીિે સ્પષ્ટિાથી િથી બિાવી શકિા ત્યારે અમકુ લોકો 
પોિાિી મશંા લગાવવા લાગે છે કે િેમિે આ રોગ શા માટે થયો.

કેટલાક લોકો માિે છે કે િેઓએ કાઈંક કયુયું છે કે કાઈંક કરવામા ંનિષ્ફળ ગયા ંછે િેથી િેમિે સજા મળી 
છે. કેટલાક માિે છે કે જો િમિે ખબર હોિ કે જે સાચુ ંછે િે કયુયું હોિ િો િેમિે કેન્સર િ થયુ ંહોિ. 
મોટા ભાગિા લોકોિે આ્ચિયયુ થાય છે કે જાણે િેમણે ગમે િે રીિે પોિાિી જાિે જ િેિે િોિયુયું છે.

જો િમિે આવા નવચારો આવિા ંહોય િો િમે એકલા ંજ િથી. આ બધા જ નવચારો અિે માન્યિાઓ 
કેન્સર સાથિેા લોકોમા ંસામાન્ય છે પણ કેન્સર િમારા ભિૂકાળિા કૃત્યોિી સજા િથી. િમારી જાિિે 
દોષ દેવાિો કે એવા માગ્ગો શોધવાિો કે કદાચ કોઈક રીિે િેિાથી બચી શકાયુ ંહોિ િેવુ ંનવચારવાિો પ્ર
રયાસ િ કરો. કેન્સર િમારી ભલૂ િથી અિે લગભગ કયારેય એ શોધી શકાયુ ંિથી કે ચોક્કસ કારણ 
શુ ંછે. િેિે બદલે, હદે પોિાિી જાિિી સારી કાળજી લેવા પર ધ્યાિ દો.

વધ ુમાહહિી માટે કૃપા કરીિે www.cancer.org િી મલુાકાિ લો.

Global

cancer.org

©2010, American Cancer Society, Inc.  No.011355
India Project

Creation of this material was made possible  
in part by a pioneering grant from CBCC-USA.




