જાગૃત થાઓ, સ્તન કે ન્સરથી બચી શકો છો.
ડૉ. સુજાઅત વલી | એમ.ડી. ગાયનેક | લારા હોસ્સ્િટલ ગોધરા
ભારતમાાં દર હજાર સ્ત્રીઓએ ૨૬ સ્ત્રીઓને સ્તન કે ન્સર થાય છે . ચીનમાાં દર હજાર
સ્ત્રીઓએ ૩૦ થી ૬૦ સ્ત્રીઓને સ્તન કે ન્સર થાય છે . િરં તુ ચીનમાાં સ્તન કે ન્સરથી મૃત્યુ િામતી
સ્ત્રીઓની સાંખ્યા ૭% છે . જયારે ભારતમાાં સ્તન કે ન્સરથી મરનાર સ્ત્રીઓની સાંખ્યા ૧૨% છે .
કારણ કે ચીનમાાં સ્તન કે ન્સરનુાં નનદાન મોટે ભાગે પ્રથમ તબક્કામાાં જ થઇ જાય છે . જયારે
ભારતમાાં મોટે ભાગે તેનુાં નનદાન ત્રીજા કે ચોથા તબક્કામાાં થાય છે . જો સ્તન કે ન્સરનુાં નનદાન અગર
પ્રથમ તબક્કામાાં થાય છે તો તે ૧૦૦% મટી શકે છે . ફક્ત સર્જીકલ સારવારથી મટી શકે છે . અને
આવી સ્ત્રીઓ મોટે ભાગે અન્ય સ્ત્રીઓની જે મ જ િોતાનુાં પૂણી આયુષ્ય ભોગવી શકે છે .
સ્તનના કે ન્સરના ચાર તબક્કાઓમાાં પ્રથમ તબક્કામાાં સામાયતઃ સ્તનના કોઈએક ભાગમાાં
બેથી ત્રણ સેન્ટીમીટરથી નાની અને તેના િરની ચામડી કે તેની નીચેના સ્નાયુથી મુક્ત ગાાંઠ હોવી
જોઈએ. તેનો કોઈિણ જાતની આજુ બાજુ ની લસીકા ગ્રાંથીઓમાાં ફે લાવો થયેલો હોતો નથી.
બીજા તબક્કામાાં સામાન્યતઃ ઉિરની ચામડી કે નીિલ (ડીંટડી) માાં ફે લાવો થયેલો હોઈ શકે છે .
સાથે સાથે આજુ બાજુ ની લસીકા ગ્રાંથીઓમાાં ખાસ કરીને બગલમાાં ફે લાવો થયેલો હોય છે . ત્રીજા
તબક્કામાાં સ્તનની િાછળના સ્નાયુઓમાાં તથા છાતીની અાંદરની લસીકા ગ્રાંથીઓમાાં ફે લાવો થયેલ
હોઈ શકે છે . ચોથા તબક્કામાાં લસીકા ગ્રાંથી કે લોહીની નસો દ્વારા દુરના અાંગોમાાં જે વા કે લીવર,
ફે ફસા, મગજ, હાડકા કે આાંતરડાઓમાાં તેનો ફે લાવો થયેલ હોઈ શકે છે .
િહેલા તબક્કાના કે ન્સર માટે ગાાંઠની સાથે વાઈડ માર્જીન એક્સીઝન એટલે કે ગાાંઠની
આજુ બાજુ નો લગભગ ૨ સેન્ટીમીટર જે ટલો ભાગ કાઢી નાખવો. જો કે ગાાંઠની બાયોપ્સી અને
કે ન્સરના પ્રકાર તથા રીસેપ્ટર (ઈસ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન) સેન્સીટીવીટી નક્કી કયાી િછી જ આ
પ્રકારના દદીને અન્ય કોઈ સારવાર િદ્ધનત જે વી કે કીમો થેરાિી, રેડડયો થેરાિી, એડજું વાંટ થેરાિી
કે ઈમ્યુનોથેરાિીની જરૂર િડશે કે નનહ તે નક્કી કરાય છે . સામાન્યતઃ પ્રથમ તબક્કાની સર્જીકલ
સારવાર બાદ દદીને અન્ય કોઈિણ પ્રકારની સારવારની જરૂર િડતી નથી. અને તેમને ૧૦૦% રોગ
મુસ્ક્ત મળી શકે છે . હા, દદીને અમુક ચોક્કસ અાંતરાલે નનષ્ણાત િાસેથી તિાસ કરાવાની ચોક્કસ
જરૂર હોય છે . જે દદીનુાં નનદાન બીજા, ત્રીજા કે ચોથા તબ્બકામાાં થાય છે , તેમણે ચોક્કસિણે
કીમો થેરાિી, રેડડયો થેરાિી, એડજું વાંટ થેરાિી, ઈમ્યુનોથેરાિીની જરૂર િડે છે . કીમો થેરાિી અને
રેડડયો થેરાિી કષ્ટમય હોય છે . એટલે જો પ્રથમ તબ્બકામાાં નનદાન થાય તો તેવા દદીઓને ન્યુનતમ
અને ઓછી કષ્ટમય સારવારથી રોગ મુસ્ક્ત મળી શકે છે . સ્તન કે ન્સરનુાં નનદાન કે વીરીતે થઇ શકે
છે ?

“દરેક સ્ત્રીઓને જે ની ઉંમર ચાલીસ વર્ી કે તેથી વધુ છે , દર મનહનાની ચોક્કસ તારીખે
દા.ત. 1લી તારીખે, એક લાાંબા મોટા અરીસાની સામે ઉભા રહી એક િછી એક એમ બાંને સ્તનની
જાત તિાસ િોતાના હાથની સમતળ હથેળી દ્વારા કરી શકે છે . બાંને સ્તનના ચાર ભાગમાાં વહે ચીને
દરેક નવભાગને સમતળ હથેળી વડે છાતીની દીવાલની નવરુદ્ધમાાં દબાવીને ત્યાાં નાની મોટી ગાાંઠ છે
કે નનહ તેની તિાસ કરી શકાય છે . અને તેની નોંધ કે લેન્ડર અથવા ડાયરીમાાં કરી શકાય છે એ
સાથે બાંને બગલોમાાં િણ એ જ રીતે હથેળી વડે જાત તિાસ કરી શકાય છે . જો ગાાંઠ જે વુાં કાઈ
શાંકાસ્િદ લાગે તો તરત જ ડોક્ટરનો સાંિકક કરવો જોઈએ. જે કુ ટં ુબમાાં કોઈ િણ એક સ્ત્રીને િણ
જો સ્તન કે ન્સર થયેલુાં હોય તો તેમની નર્જકની સગિણની દરેક સ્ત્રીએ જે મ કે તેમની માતા,
નાની, માસી, માસીની છોકરીઓ િોતાની પુત્રીઓ, કે િોત્રીઓની દરે કની તિાસ ૩૦ વર્ીની ઉંમર
િછી નનયનમત રીતે દર મહીને કરવી કે કરાવવી જોઈએ. જો કે ઉિરોક્ત તિાસની ચોક્કસતા
૬૦% હોય છે . જે કુ ટં ુબમાાં કોઈ એક સ્ત્રીને આવા કે ન્સરનો ભોગ બનવુાં િડ્ુાં હોય તે કુ ટં ુબની
સગિણની દરે ક સ્ત્રીએ નનયનમત રીતે ડોક્ટરની સલાહ મુજબ અમુક અાંતરાલે મેમોગ્રાફી કરાવવી
જોઈએ. મેમોગ્રાફી એ સ્તન માટેની ચોક્કસ પ્રકારની એક્સ રે િદ્ધનતથી લેવાતા ફોટાઓની િદ્ધનત
છે . (કારણકે સામાન્ય એક્સ રે દ્વારા શરીરના અન્ય અાંગોના અસામાન્યતા નનદાન કરી શકાય છે .
િરં તુ સ્તનમાાં ચરબી અને ફાઈબ્રસ િેશીઓનુાં એટલુાં બધુાં વધુ પ્રમાણ હોય છે કે તેની અાંદર કે નીચે
રહેલી ગાાંઠ સામાન્ય એક્સ રે માાં િકડી શકાતી નથી. વળી મેમોગ્રાફી સામાન્ય રીતે ત્રણથી િાાંચ
મીલીમીટર ની ગાાંઠ જે હથેળી વડે નનદાન ન કરી શકાય તેણે િણ િકડી શકે છે . અને જો આવી
ગાાંઠનુાં વહેલામાાં વહેલી તકે નનદાન થઇ જાય તો સારવાર િણ વહેલી થઇ શકે છે અને દદી કાયમ
માટે રોગમુક્ત બની શકે છે .)”
સારવારની િદ્ધનત નક્કી કરતા િહેલા સોઈ વડે ગાાંઠમાાંથી કોર્ોને ખેચીને (FNAC) તેનો
સાઈટોલોર્જકલ અભ્યાસ કરીને અથવા તો tru cut કે એક્સીઝન બાયોપ્સી દ્વારા ચોક્કસ અને
પૂણી નનદાન સુધી િહોંચવામાાં આવે છે . વળી લસીકા ગ્રાંથીઓ કે ટલી અને ક્ાાં સુધી સામેલ છે કે
કે ન્સર કે ટલે સુધી ફે લાયેલુાં છે , તે નક્કી કરાય છે . અને િછી સારવારની ચોક્કસ િદ્ધત્તિઓના
સમન્વય વડે પૂરો પ્લાન ઘડી કાઢવામાાં આવે છે .
આમ જો નનદાન અને સારવાર પ્રથમ તબ્બકામાાં થઇ જાય તો દદીઓને વધુ તિાસ અને
સારવારના આર્થિક સામાજજક અને માનત્તસક બોજામાાંથી બચાવી શકાય છે . આવો આિણે સૌ
આિણી આજુ બાજુ ની સ્ત્રીઓમાાં જાગૃનત કે ળવીએ અને તેમને દર મનહનાની િહેલી તારીખે
િોતાની જાત તિાસ કરાવીને સ્તનના કે ન્સરની પ્રથમ તબક્કામાાં નનદાન કરવાની િદ્ધનતથી જાગૃત
કરીએ અને તેમને એ કે ન્સરની મહા યાતનાઓથી મુસ્ક્ત અિાવીએ.

