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Cancerul de colon 

Aceste informaţii sunt despre cancerul de colon şi tratamentele aferente.  

Cuvintele subliniate sunt explicate în glosarul de la sfârșit. 

Dacă aveți întrebări, solicitați ajutorul medicului sau al asistentei din spitalul în care sunteţi 

trataţi.  

Dacă aveți întrebări sau doriți să discutați cu cineva, puteți suna la linia de asistență 

oncologică Macmillan Cancer Support la numărul de telefon 0808 808 00 00, de luni până 

vineri, între orele 9.00 și 20.00. Dispunem de translatori, deci ne puteți vorbi în limba dvs. 

Este suficient să ne spuneți, în limba engleză, ce limbă doriți să vorbiți. 

Dispunem de informații suplimentare în română despre diversele tipuri de cancer, 

tratamente și despre traiul cu cancer.  

Vizitaţi macmillan.org.uk/translations sau sunaţi-ne la numărul de telefon 0808 808 00 00. 

În această broșură: 

• Intestinele  

• Cancerul de colon  

• Cum se planifică tratamentul 

• Discuţia cu echipa medicală 

• Întrebările care trebuie puse cu privire la tratament  

• Tratamente pentru cancerul de colon   

• Posibilele efecte secundare ale tratamentului  

• Controlul ulterior 

• Sentimentele dvs.  

• Modul în care Macmillan vă poate ajuta 

• Glosar  

• Mai multe informații în română 

 

 

 

 

 

Bowel Cancer: Romanian 
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Intestinele 

Intestinele fac parte din sistemul digestiv, care descompune şi absoarbe alimentele, astfel încât 

corpul să le poată folosi. Sunt formate din două părţi: intestinul subţire şi intestinul gros. 

Intestinul gros este format din mai multe părţi. Acestea sunt:  

•  colonul 

• rectul  

• anusul. 

 

Cancerul de colon 

Cancerul poate afecta diverse părţi ale intestinelor. Principalele două tipuri de cancer al 

intestinului gros sunt: 

• cancerul de colon 

• cancerul rectal. 

Cancerul la intestinul gros se mai numeşte şi colorectal. Cancerul la intestinul subţire şi 

cancerul anal sunt rare. Avem informaţii despre aceste tipuri de cancer în limba engleză.  

Toate părţile corpului sunt formate din celule minuscule. Cancerul de colon apare atunci când 

celulele din intestin cresc necontrolat şi formează o umflătură, numită tumoare. 

Majoritatea cancerelor de colon încep în căptuşeala intestinului.  

Uneori, celulele canceroase se împrăştie în alte părţi ale corpului, prin sânge şi prin sistemul 

limfatic. Acesta se numește cancer secundar.  

Cancerul de colon nu este infecţios și nu poate fi transmis altor persoane.  

 

Colon transversal 

Colon descendent 

Colon sigmoid 

 
Anus 

Rect  

Intestin subţire 

 

Colon ascendent 

  

Stomac 

Intestinele  
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Stadiile şi agresivitatea cancerului de colon 

• Stadiul unui cancer se referă la mărimea acestuia şi la extinderea lui în organism.  

• Agresivitatea unui cancer se referă la viteza cu care se poate dezvolta acesta.  

Cum se planifică tratamentul 

Echipa dvs. medicală se va întruni pentru a planifica cel mai bun tratament pentru dvs. 

Medicul sau asistenta vă vor vorbi despre acest plan. Tratamentul dvs. va depinde de factori 

precum: 

• stadiul și agresivitatea cancerului dvs. 

• starea dvs. generală de sănătate 

• avantajele tratamentului şi posibilele efecte secundare 

• părerea dvs. despre tratamentele disponibile. 

Discuţia cu echipa medicală 

Este important să discutați cu medicul dvs. despre orice tratament, pentru a înțelege ce 

presupune acesta. După ce va sta de vorbă cu dvs., medicul vă va cere să semnați un 

formular de consimţământ, prin care veți confirma că înțelegeți tratamentul și sunteți de 

acord cu el. Aceasta se numește acordarea consimțământului. Nu vi se va administra niciun 

tratament fără acordul dvs.  

Este o idee bună să luați cu dvs. pe cineva care vorbește atât româna, cât și engleza. Sau 

spitalul poate aranja prezenţa unui translator pentru dvs. Anunţaţi asistenta dacă aveţi 

nevoie de unul.  

Întrebările care trebuie puse cu privire la tratament 

• Ce înseamnă diagnosticul meu?  

• Care sunt stadiul și agresivitatea cancerului?  

• Ce tratamente există?  

• Care sunt avantajele, riscurile şi efectele secundare ale fiecărui tratament?  

• Cum îmi va afecta tratamentul viaţa de zi cu zi?  

• Cu cine pot sta de vorbă despre sentimentele mele? 

Avem mai multe informaţii, în limba dvs., despre ce înseamnă să fii diagnosticat cu cancer. 
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Tratamente pentru cancerul de colon 

Printre tratamentele pentru cancerul de colon se numără: 

• operaţia (chirurgicală) 

• medicamentele (chimioterapie sau terapie locală) 

• radioterapia 

Multe persoane beneficiază de mai multe tipuri de tratamente, cum ar fi operaţia şi apoi 

chimioterapia sau radioterapia. Există mai multe tipuri de tratamente pentru cancerul de 

colon şi cel rectal. 

Operaţia 

Operaţia (chirurgicală) de eliminare a ţesuturilor canceroase este cel mai frecvent tratament 

pentru cancerul de colon.  

Uneori, cancerul de colon în stadiu incipient poate fi îndepărtat printr-o operaţie mică, numită 

rezecţie locală.  Medicul îndepărtează ţesuturile canceroase folosind instrumente 

chirurgicale speciale, introduse prin anus.  

Dar majoritatea persoanelor trebuie operate pentru a îndepărta o porţiune din intestin. De 

regulă, medicul va îndepărta şi câţiva ganglioni limfatici din apropierea cancerului. Ganglionii 

limfatici sunt cei la care se întinde mai întâi cancerul.  

Operaţia poate fi:  

• chirurgie deschisă  

• chirurgie minim invazivă (laparoscopie). 

Chirurgia deschisă înseamnă că medicul chirurg efectuează o tăietură mare, înainte de a 

elimina ţesuturile canceroase. În cazul chirurgiei minim invazive, chirurgul efectuează 4 sau 

5 tăieturi mici. Introduce instrumente chirurgicale prin tăieturi, pentru a scoate ţesuturile 

canceroase. De regulă, refacerea este mai rapidă după chirurgia minim invazivă, decât după 

o operaţie chirurgicală deschisă.  

 

Un chirurg care efectuează o operaţie chirurgicală minim invazivă 

(laparoscopie)  
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Tipuri de operaţii pentru cancerul de colon 

• Hemicolectomie – se îndepărtează jumătate din colon. Aceasta poate fi în partea 

dreaptă sau stângă, în funcţie de locul în care se află cancerul. 

• Colectomie sigmoidiană – este îndepărtat colonul sigmoid. 

După îndepărtarea porţiunii de intestin în care se află ţesuturile canceroase, chirurgul 

suturează cele două capete ale intestinului. 

       Hemicolectomie dreaptă          Hemicolectomie stângă      Colectomie sigmoidiană 

   

Foarte rar, trebuie scos tot colonul. Aceasta se numeşte colectomie totală. Medicul vă va 

spune mai multe despre acest tip de operaţie, în cazul în care aveţi nevoie de ea. 

Stome 

În cazul în care capetele intestinului nu se pot sutura, o parte din intestin poate fi scoasă 

afară din burtă (abdomen). Această deschidere se numeşte stomă.  

• Dacă stoma este efectuată din colon, se numeşte colostomie.  

• Dacă stoma este efectuată din intestinul subţire (ileum), se numeşte ileostomie.  

Trebuie să purtaţi o pungă specială peste stomă, care să colecteze materiile fecale.  

 
 O stomă şi punga pentru stomă 
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înlăturată  
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înlăturată 
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Aceasta poate fi purtată doar un timp scurt după operaţie, pentru a-i permite intestinului să 

se refacă. Dar, uneori, poate fi permanentă. Asistenta pentru stomă vă va arăta cum să 

îngrijiţi stoma şi vă va oferi mai multe recomandări şi informaţii. 

Tipuri de operaţii pentru cancerul rectal 

Rezecţia anterioară – medicul îndepărtează tot rectul, împreună cu ţesutul adipos şi cu 

ganglionii limfatici din jur. 

Rezecţie abdominoperineală – de regulă, aceasta se foloseşte pentru cancerele situate în 

apropiere de capătul de jos al rectului. Medicul îndepărtează rectul şi anusul. După această 

operaţie, veţi avea o stomă permanentă. 

 

          Rezecţie anterioară                                       Rezecţie abdominoperineală 

                                                   

Tipuri de operaţii pentru cancerul de colon care s-a extins 

Uneori, cancerul de colon blochează intestinul şi nu permite trecerea materiilor fecale.  

Aceasta poate provoca dureri abdominale şi vomă. Medicul poate insera un tub subţire 

(stent) în intestin, pentru a-l menţine deschis. Dacă aşa ceva nu este posibil, atunci poate 

îndepărta chirurgical porţiunea de intestin blocată. 

O porţiune de intestin cu un stent în interior 

 

Uneori, se efectuează o operaţie de îndepărtare a cancerului care s-a extins şi la alte părţi 

ale corpului, cum ar fi ficatul sau plămânii. 

Deținem mai multe informații în limba română despre operaţie și câteva dintre efectele 

secundare care pot apărea. 

 

Intestinele 

Tumoare 

Stent 

Zona înlăturată  Zona înlăturată  
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Chimioterapia 

În chimioterapie se utilizează medicamente care să distrugă celulele canceroase. De regulă, nu 

este nevoie de chimioterapie în cazul cancerului de colon în stadiu incipient. 

 

Chimioterapia poate fi administrată: 

• după operaţie, pentru a reduce riscul reapariţiei cancerului 

• înainte de operaţie, în cazul cancerului care s-a extins - pentru a micşora tumoarea şi 

a reduce riscul reapariţiei acestuia 

• ca tratament principal pentru cancerul care s-a extins. 

Medicamentele de chimioterapie pot provoca efecte secundare care vă fac să nu vă simțiți 

bine. Diversele medicamente pot provoca efecte secundare diferite. Acestea includ:  

• predispunerea la infecții 

• senzaţia de oboseală  

• senzația sau starea de greață  

• inflamarea gurii  

• căderea părului. 

Medicul vă poate vorbi despre efectele secundare pe care le puteţi manifesta şi despre 

modul în care să le trataţi. Majoritatea efectelor secundare pot fi controlate prin 

medicamente. Majoritatea efectelor secundare dispar după terminarea chimioterapiei. 

Deținem mai multe informații în limba română, despre chimioterapie și despre câteva dintre 

efectele secundare care pot apărea. 

Radioterapia 

Radioterapia utilizează raze X de energie înaltă pentru a distruge celulele canceroase. În 

mod obişnuit, nu se foloseşte radioterapia pentru cancerul de colon, dar acesta este 

tratamentul obişnuit pentru cancerul rectal.  

Puteţi face radioterapie înainte de operaţia de cancer rectal. Se poate efectua pentru a 

micşora ţesuturile canceroase, astfel încât să fie mai uşor de scos. De asemenea, 

radioterapia reduce şansa de reapariţie a cancerului rectal. Operaţia se face la câteva 

săptămâni după terminarea radioterapiei. 

Radioterapia se poate folosi după operaţie, în cazul în care sunt şanse să fi rămas o parte 

din ţesuturile canceroase.  

În cazul în care cancerul rectal s-a extins sau a reapărut, se poate face radioterapie pentru 

a-l reduce. De asemenea, poate fi utilă în cazul unor simptome precum durerea. 

Deținem mai multe informații în limba română despre radioterapie și câteva dintre efectele 

secundare care pot apărea. 
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Radiochimioterapia 

Dacă aveţi cancer rectal, puteţi face simultan atât chimioterapie cât şi radioterapie. Aceasta se 

numeşte radiochimioterapie. Poate acţiona mai bine decât chimioterapia sau radioterapia separate, 

dar efectele secundare pot fi mai grave. 

 

Terapii ţintite (biologice) 

Terapiile ţintite se bazează pe deosebirile dintre celulele canceroase şi cele normale, pentru 

a opri dezvoltarea celulelor canceroase. Se pot folosi pentru a trata cancerul de colon care 

s-a extins.  

Printre efectele secundare se numără: 

• senzaţia de oboseală 

• uscarea pielii sau urticaria  

• diaree 

• simptome de gripă. 

Majoritatea efectelor secundare pot fi controlate prin medicamente şi dispar după terminarea 

tratamentului. 

Posibilele efecte secundare ale tratamentului 

Deţinem mai multe informaţii, în limba dvs., despre efectele secundare obişnuite ale 

tratamentului împotriva cancerului. Informaţiile noastre privind oboseala şi problemele de 

alimentaţie vă pot fi de asemenea utile. 

Mai jos sunt enumerate alte câteva efecte secundare pe care le puteţi manifesta în timpul 

tratamentului împotriva cancerului de colon şi după aceea. 

Modificările intestinului 
După tratament, intestinul dvs. pot să funcţioneze diferit, un timp. Puteţi:  

• să aveţi diaree  

• să aveţi nevoie să defecaţi mai des 

• să nu fiţi avertizat mai deloc înainte de a avea nevoie să defecaţi  

• să aveţi şezutul inflamat. 

De regulă, acestea dispar în timp. Spuneţi-i medicului sau asistentei dacă manifestaţi aceste 

efecte secundare sau dacă ele nu se ameliorează. Ei vă pot oferi recomandări şi 

medicamente pentru a vă ajuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 9 din 15 Broşura Macmillan 2017: Cancerul de colon  

Protejarea pielii 

Scaunele moi sau apoase pot determina inflamarea pielii şezutului.  

Aceste sugestii pot fi utile: 

• Menţineţi pielea din jurul anusului curată şi uscată. 

• Utilizaţi şerveţele umede neparfumate, deoarece sunt mai delicate pentru piele decât 

hârtia igienică. 

• Utilizaţi creme barieră care să ajute la protejarea pielii - dar numai cremele 

recomandate de medic sau asistentă. 

• Purtaţi lenjerie de bumbac, pentru a menţine pielea uscată şi a-i permite să respire. 

Modificarea dietei 

Uneori, alimentele ca fructele şi legumele pot face ca scaunele să fie moi, fiind necesar să 

mergeţi mai des la toaletă. Ar putea fi util să ţineţi un jurnal în care să notaţi ce mâncaţi şi 

cum vă afectează aceasta. Astfel puteţi alege ce să mâncaţi şi ce să evitaţi. 

Dacă nu aveţi poftă de mâncare, puteţi mânca puţin, de mai multe ori pe zi, în loc de 1 sau 2 

mese principale. În cazul în care continuaţi să aveţi probleme cu ceea ce puteţi mânca, 

vorbiţi cu asistenta sau cu medicul. 

Anxietatea 

Anxietatea sau îngrijorarea pot contribui de asemenea la scaunele moi. Dacă învățați cum 

să vă relaxaţi, acest lucru poate ajuta la stabilizarea intestinului - fiind o tehnică bună şi 

pentru starea generală de sănătate, dar şi pentru recuperare.  

Dacă aveţi o stomă 

Dacă, după operaţie, aveţi o stomă temporară sau permanentă, atunci veţi avea nevoie de 

ceva timp pentru a vă adapta. Ar putea fi util să staţi de vorbă cu altă persoană care are o 

stomă. Asistenta ar putea aranja aceasta. Asistenta vă va arăta cum să manevraţi stoma 

acasă. 

Cardul de toaletă Macmillan 

Dacă aveţi nevoie urgent să mergeţi la toaletă când nu sunteți acasă, puteţi lua cu dvs. 

cardul de toaletă Macmillan gratuit. Puteţi să arătaţi acest card în locuri precum magazinele, 

birourile şi cafenelele. Sperăm că aceasta vă va ajuta să aveţi acces la toaletă, dar s-ar 

putea să nu funcţioneze oriunde. 

Puteţi obţine un card sunând la linia de asistenţă Macmillan, la numărul 0808 808 00 00. 

Sau îl puteţi comanda pe website-ul nostru, la be.macmillan.org.uk 

De asemenea, puteţi folosi toaletele pentru persoane cu dizabilităţi.  Acestea au chiuvetă şi 

spaţiu pentru schimbarea hainelor. Toaletele pentru persoane cu dizabilităţi sunt uneori 

încuiate. Puteţi cumpăra o cheie de la Disability Rights UK.  
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Controlul ulterior 

După terminarea tratamentului, veți efectua controale și teste periodice. Acestea pot 

continua câţiva ani, dar se vor rări. 

Sentimentele dvs.  

Vestea că aveți cancer vă poate copleși și puteți trece prin diferite stări emoţionale. Nu 

există sentimente corecte sau incorecte. Există multe modalităţi de a le face faţă. Poate fi util 

să staţi de vorbă cu un prieten apropiat sau o rudă. Medicul şi asistenta vă pot ajuta, de 

asemenea.  

 

Modul în care Macmillan vă poate ajuta 
Macmillan vă este alături pentru a vă ajuta pe dvs. și familia dvs. Puteți beneficia de sprijin 
din partea: 

• Liniei de sprijin Macmillan (0808 808 00 00). Dispunem de translatori, deci ne 
puteți vorbi în limba dvs. Este suficient să ne spuneți, în limba engleză, ce limbă 
doriți să vorbiți. Vă putem răspunde la întrebări de ordin medical, furniza informații 
despre asistența financiară sau discuta despre sentimentele dvs. Linia telefonică 
funcționează de luni până vineri, între orele 9.00 și 20.00. 

• Site-ul web Macmillan (macmillan.org.uk). Site-ul nostru conține numeroase 
informații în limba engleză despre cancer și viața bolnavilor de cancer. Informații 
suplimentare în alte limbi sunt disponibile pe macmillan.org.uk/translations  

• Centrele de informare. La un centru de informare, puteți vorbi cu un specialist în 
asistarea bolnavilor de cancer și obține informații scrise. Găsiți centrul de informare 
cel mai apropiat pe macmillan.org.uk/informationcentres sau telefonați-ne. Este 
posibil ca spitalul dvs. să dispună de un centru. 

• Grupuri de sprijin locale – Găsiți un grup aproape de dvs. pe 
macmillan.org.uk/supportgroups sau telefonați-ne. 

• Comunitatea online Macmillan – Puteți discuta cu persoane aflate în situații 
similare pe macmillan.org.uk/community  
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Glosar  
Barrier cream [Bearier crim] Cremă 

barieră 

Cremă rezistentă la apă, care protejează 

pielea faţă de lichidele corporale. 

Cells 

 

[Sels] Celule 

 

Micile componente care alcătuiesc organele 

și țesuturile corpului nostru. 

Chemotherapy [Chemoterapi] Chimioterapie Tratament pentru cancer, în care se folosesc 

medicamente pentru a distruge celulele 

canceroase. 

Colostomy 

 

[Colostomi] Colostomie 

 

O stomă formată dintr-o porţiune a colonului.  

Diagnosis [Daiagnosis] Diagnosticare Procesul prin care se determină dacă aveţi o 

boală sau nu.  

Diarrhoea [Daiaria] Diaree Când aveți scaun moale sau lichid. Puteți 

avea nevoie la toaletă mai des decât de 

obicei sau foarte urgent. Puteți, de 

asemenea, avea dureri abdominale.  

Early stage [Ărli steigi] Stadiu 

incipient 

Cancer care abia a început să se dezvolte 

şi nu s-a extins la alte părţi ale corpului. 

Ileostomy [Iliostomi] Ileostomie  O stomă formată dintr-o porţiune a 

intestinului subţire. 

Ileum [Iiăm] Ileum Partea din intestinul subţire care se uneşte 

cu colonul. 

Lymphatic 
system 

[Limfatic 
sistem] 

Sistem 

limfatic 

Rețea de vase și glande din corp care vă 

ajută să luptați împotriva infecțiilor. 

Lymph node [Limf nod] Ganglion 

limfatic 

O glandă care face parte din sistemul 

limfatic. 

Radiotherapy [Reidioterapi] Radioterapie Un tratament împotriva cancerului care 

utilizează raze X cu energie înaltă pentru a 

distruge celulele canceroase. 

Side effects [Said efects] Efecte 

secundare 

Efecte nedorite ale tratamentului împotriva 

cancerului. 

Stoma [Stoma] Stomă O deschidere în corp, efectuată de un 

chirurg. 

Stoma nurse [Stoma nărs] Asistentă 

pentru stomă 

Asistenta care vă arată cum să îngrijiţi 

stoma. 
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Surgery [Sărgiări] Chirurgie Faptul de a suferi o operație. 

Targeted 
therapy 

[Targhetid 
terapi] 

Terapie ţintită Medicamente care atacă celulele 

canceroase şi produc mai puţine vătămări 

celulelor normale. 

Tumour [Tiumor] Tumoare Un grup de celule care se dezvoltă în mod 

anormal. Celulele anormale continuă să se 

multiplice și alcătuiesc o formațiune. 

 

Mai multe informații în română 
Dispunem de informații în română despre aceste subiecte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a vedea aceste informații, consultați macmillan.org.uk/translations 

 

 

Vorbiți-ne în română 
Puteți apela Macmillan gratuit la numărul de telefon 0808 808 00 00 și ne puteți vorbi în 
limba dvs. cu ajutorul unui translator. Ne puteți vorbi despre preocupările dvs. și eventual 
adresa întrebări de ordin medical. Este suficient să ne spuneți, în limba engleză, ce limbă 
doriți să vorbiți. 

Suntem disponibili de luni până vineri, între orele 9.00 și 20.00. 

 

 

 

 

 

Tipuri de cancer 

• Cancerul mamar 

• Cancerul de colon  

• Cancerul pulmonar 

• Cancerul de prostată 

Tratamente 

• Chimioterapia 

• Radioterapia 

• Chirurgia 

Cum să faceți față cancerului 

• Dacă sunteți diagnosticat(ă) cu cancer – 
un ghid rapid  

• Problemele de alimentație și cancerul 

• Sfârșitul vieții 

• Sprijin financiar – ajutoare   

• Alimentația sănătoasă 

• Oboseala (epuizarea) și cancerul 

• Efectele secundare ale tratamentului 
împotriva cancerului 

• Lucruri pe care le puteți face pentru a vă 
veni în ajutor 
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Bibliografie și mulțumiri 

Aceste informații au fost scrise și verificate de către Echipa de Dezvoltare a Informațiilor 
despre Cancer din cadrul Macmillan Cancer Support.  

Această broşură se bazează pe informaţii mai detaliate deţinute de Macmillan, pe care vi 
le putem trimite sau pe care le puteţi citi online. Informaţiile mai detaliate sunt disponibile 
doar în limba engleză.  

Aceste informaţii au fost verificate de experţi şi aprobate de către editorul nostru medical 
şef, Dr. Tim Iveson, oncolog (Macmillan Consultant Medical Oncologist). 

Mulţumiri pentru: Kimberly Bennet, asistent şef (Macmillan Lead Clinical Nurse Specialist); 
Kathryn Hair, manager Macmillan Information and Support Centre şi Aileen Roy, asistent 
Macmillan specializat în cancerul colorectal. Le mulţumim şi persoanelor afectate de 
cancer care au revizuit această ediţie. 

Toate informațiile pe care le deținem sunt bazate pe cele mai bune dovezi disponibile. 
Pentru mai multe informații despre sursele pe care le utilizăm, vă rugăm să ne contactați la 
adresa cancerinformationteam@macmillan.org.uk 
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Bowel cancer 
This information is about bowel cancer and treatments for bowel cancer.  

Any words that are underlined are explained in the word list at the end. 

If you have any questions, ask your doctor or nurse at the hospital where you are 

having your treatment.  

If you have any questions or want to talk to someone, you can call Macmillan Cancer 

Support on 0808 808 00 00, Monday to Friday, 9am to 8pm. We have interpreters, 

so you can speak to us in your own language. Just tell us, in English, the language 

you want to use. 

We have more information in [language] about different cancers, treatments and 

living with cancer.  

Visit macmillan.org.uk/translations or call us on 0808 808 00 00. 

In this fact sheet: 

• The bowel  

• Bowel cancer  

• How treatment is planned 

• Talking to your healthcare team 

• Questions to ask about your treatment  

• Treatments for bowel cancer   

• Possible side effects of your treatment  

• Follow up 

• Your feelings  

• How Macmillan can help 

• Word list  

• More information in [language] 

 

 

 

Bowel Cancer: English 
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The bowel 

The bowel is part of the digestive system, which breaks down and absorbs food so 

that the body can use it. It has two parts, the small bowel and the large bowel. 

The large bowel has different parts. These are:  

•  the colon 

• the rectum  

• the anus. 

 

Bowel cancer 

Cancer can affect different parts of the bowel. The two main types of bowel cancer 

are: 

• colon cancer 

• rectal cancer. 

Cancer of the large bowel is also called colorectal cancer. Small bowel cancer and 

cancer of the anus are rare. We have information about these cancers in English.  

All parts of the body are made up of tiny cells. Bowel cancer happens when the cells 

in the bowel grow in an uncontrolled way and form a lump called a tumour.  

Most bowel cancers start in the lining of the bowel.  

Sometimes, cancer cells spread to other parts of the body through the blood and the 

lymphatic system. This is called secondary cancer.  

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

Transverse colon 

Descending colon 

Sigmoid colon 

 
Anus 

Rectum  

Small bowel 

 

Ascending colon 

  

Stomach 

The bowel  
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Stages and grades of bowel 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.  

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 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 any treatment with your doctor, so that you understand 

what it means. After talking with you, your doctor will ask you to sign a consent form 

to show that you understand and agree to the treatment. This is called giving 

consent. You will not be given treatment unless you have agreed to it.  

It is a good idea to take someone with you who can speak both [language] and 

English. Or your hospital can arrange an interpreter for you. Let your nurse know if 

you need one.  

Questions to ask about your treatment 

• What does my diagnosis mean?  

• What is the stage and grade of the cancer?  

• What treatments are available?  

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

• How will the treatment affect my daily life?  

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

We have more information in your language about being diagnosed with cancer. 
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Treatments for bowel cancer 

Treatments for bowel cancer include: 

• an operation (surgery) 

• drugs (chemotherapy or targeted therapy) 

• radiotherapy 

Many people have more than one type of treatment, such as an operation and then 

chemotherapy or radiotherapy. There can be different types of treatment for colon or 

rectal cancer. 

An operation 

An operation (surgery) to remove the cancer is the most common treatment for 

bowel cancer.  

Sometimes, very early-stage bowel cancers can be removed with a small operation 

called a local resection. The doctor removes the cancer using special surgical tools 

passed through the anus.  

But most people will have an operation to remove part of the bowel. The doctor will 

usually also remove some lymph nodes from near the cancer. Lymph nodes are 

often where the cancer spreads to first.  

You may have your operation as:  

• open surgery  

• keyhole (laparoscopic) surgery. 

Open surgery means the surgeon makes a large cut before removing the cancer. 

During keyhole surgery, the surgeon makes 4 or 5 small cuts. They put surgical tools 

through the cuts to remove the cancer. You usually recover more quickly from 

keyhole surgery than from open surgery.  

 

A surgeon performing keyhole (laparoscopic) surgery  
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Types of operation for colon cancer 

• Hemi-colectomy – half of the colon is removed. This may be the right or left side, 

depending on where the cancer is. 

• Sigmoid colectomy – the sigmoid colon is removed. 

After removing the part of the bowel where the cancer is, the surgeon joins the two 

ends of the bowel together. 

       Right hemi-colectomy           Left hemi-colectomy         Sigmoid colectomy 

   

Very rarely, all the colon needs to be removed. This is called a total colectomy.    

Your doctor will tell you more about this if you need this type of operation. 

Stomas 

If the ends of the bowel cannot be joined together, part of the bowel can be brought 

out onto the tummy (abdomen). This opening is called a stoma.  

• If the stoma is made from the colon, it is called a colostomy.  

• If the stoma is made from the small bowel (ileum), it is called an ileostomy.  

You wear a special bag over the stoma to collect the poo.  

 
 A stoma and stoma bag 

 

Area 

removed  
Area 

removed 

Area 

removed 

Bowel  

Stoma 

Stoma bag 
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You may only have this for a short time after an operation, to allow the bowel to heal. 

But sometimes it may be permanent. A stoma nurse will show you how to look after 

the stoma and give you more advice and information. 

Types of operation for rectal cancer 

Anterior resection – the doctor removes the whole rectum with the fatty tissue and 

lymph nodes around it. 

Abdomino-perineal resection – this is usually used for cancers near the lower end 

of the rectum. The doctor removes the rectum and anus. After this operation, you 

will have a permanent stoma. 

 

          Anterior resection                                       Abdomino-perineal resection 

                                                   

Types of operation for bowel cancer that has spread 

Sometimes, colon cancer blocks the bowel and stops poo from passing through.  

This can cause tummy pain and vomiting. The doctor may insert a thin tube (stent) 

into the bowel to keep it open. If this is not possible, they may remove the blocked 

part of the bowel with an operation. 

A part of the bowel with a stent inside 

 

You can sometimes have surgery to remove cancer that has spread to other parts of 

the body, such as the liver or lungs. 

We have more information in [language] about surgery and some of the side effects 

you may have. 

The bowel 

Tumour 

Stent 

Area removed  Area removed  
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Chemotherapy 

Chemotherapy uses anti-cancer drugs to destroy cancer cells. You do not usually need 

chemotherapy for early stage bowel cancer. 

 

Chemotherapy can be given: 

• after surgery to reduce the risk of cancer coming back 

• before surgery for a cancer that has spread – this is to shrink the cancer and 

reduce the risk of it coming back 

• as the main treatment for cancer that has spread. 

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

Different drugs can cause different side effects. These include:  

• being more likely to get an infection 

• feeling tired  

• feeling sick or being sick  

• a sore mouth  

• hair loss. 

Your doctor can talk to you about the side effects you may have and how to manage 

them. Most side effects can be controlled with drugs. Most side effects go away 

when chemotherapy is over. 

We have more information in [language] about chemotherapy and some of the side 

effects you may have. 

Radiotherapy 

Radiotherapy uses high-energy x-rays to destroy the cancer cells. You would not 

usually have radiotherapy for colon cancer but it is a common treatment for rectal 

cancers.  

You may have radiotherapy before an operation for rectal cancer. It can be given to 

make the cancer smaller and easier to remove. Radiotherapy also reduces the 

chance of rectal cancer coming back. You will have the operation a few weeks after 

finishing the radiotherapy. 

Radiotherapy may be used after an operation if there is a chance that some cancer 

remains.  

If rectal cancer has spread or comes back, you may have radiotherapy to make it 

smaller. It can also help with symptoms such as pain. 

We have more information in [language] about radiotherapy and some of the side 

effects you may have. 
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Chemoradiation 

If you have a rectal cancer, you may have chemotherapy and radiotherapy together. 

This is called chemoradiation. It can work better than chemotherapy or radiotherapy 

alone but the side effects may be worse. 

 

Targeted (biological) therapies 

Targeted therapies use the differences between cancer cells and normal cells to stop 

cancer cells growing. They may be used to treat bowel cancers that have spread.  

Side effects include: 

• feeling tired 

• dry skin or a rash  

• diarrhoea 

• flu symptoms. 

Most side effects can be controlled with drugs and go away when treatment is over. 

Possible side effects of your treatment 

We have more information in your language about common cancer treatment side 

effects. Our information about tiredness and eating problems may also be helpful. 

Below are some other side effects that you may have during and after bowel cancer 

treatment. 

Bowel changes 
After treatment, your bowel may work differently for a while. You may:  

• have diarrhoea  

• need to poo more often 

• not get much warning when you need to poo  

• have a sore bottom. 

These usually improve over time. Tell your doctor or nurse if you have these side 

effects or if they do not improve. They can give you advice and medicines to help. 

Protect your skin 

Having loose or watery poo can make the skin around your bottom sore.                             

These tips may help: 

• Keep the skin around your anus (back passage) clean and dry. 

• Use unperfumed wet wipes as they are softer on your skin than toilet paper. 

• Use barrier creams to help protect your skin – but only use creams that your 

doctor and nurse have recommended. 

• Wear cotton underwear to keep your skin dry and cool. 
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Diet changes 

Sometimes food such as fruit and vegetables may make your poo loose and make 

you go to the toilet more often. It can help to keep a diary of what you eat and how 

this affects you. This can help you choose what to eat and what to avoid. 

If you do not feel like eating, it can help to eat several small meals a day instead of 1 

or 2 large meals. If you continue to have problems with what you can eat, speak to 

your nurse or doctor. 

Anxiety 

Feeling anxious or worried can also make your poo looser. Learning how to relax 

may help your bowel to settle and is also good for your general health and recovery.  

If you have a stoma 

If you have a temporary or permanent stoma after your operation, you will need 

some time to adjust to it. You may find it helps to talk to someone else with a stoma. 

Your nurse may be able to arrange this for you. Your nurse will teach you how to 

manage your stoma at home. 

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. They have a wash basin and space to change 

your clothes. Disabled toilets are sometimes locked. You can buy a key from 

Disability Rights UK.  

Follow up 

After your treatment has finished, you will have regular check-ups and tests.      

These may continue for several years, but will become less often. 

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 this. Talking to a close friend or relative may help. Your doctor or nurse 

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

• The Macmillan Support Line (0808 808 00 00). We have interpreters, so you 
can speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you 
want to use. We can answer medical questions, give you information about 
financial support, or talk to you about your feelings. The phone line is open 
Monday to Friday, 9am to 8pm. 

• The Macmillan website (macmillan.org.uk). Our website has lots of English 
information about cancer and living with cancer. There is more information in 
other languages at macmillan.org.uk/translations  

• Information centres. At an information centre, 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 – Find a group near you at 
macmillan.org.uk/supportgroups or call us. 

• Macmillan Online Community – You can talk to other people in similar 
situations at macmillan.org.uk/community 
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Word list  
Word Meaning  English Transliteration 

 Waterproof cream that 

protects the skin from body 

fluids. 

Barrier cream  

 The tiny building blocks that 

make up the organs and 

tissues of our body. 

Cells 

 

 

 A cancer treatment that 

uses drugs to kill cancer 

cells. 

Chemotherapy 

 

 

 A stoma made from part of 

the colon. 

Colostomy 

 

 

 Finding out whether you 

have an illness or not.  

Diagnosis  

 When you have soft or 

watery poo. You might 

need the toilet more than 

usual or very urgently. You 

may also have tummy 

pain.  

Diarrhoea  

 Cancer that has only just 

started to grow and has 

not spread to other parts 

of the body. 

Early stage  

 A stoma made from part of 

the small bowel. 

Ileostomy  

 The part of the small 

bowel that joins with the 

colon. 

Ileum  

 A network of vessels and 

glands throughout the body 

that helps to fight infection. 

Lymphatic 

system 

 

 A gland that is part of the 

lymphatic system. 

Lymph node 
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 A cancer treatment that 

uses high-energy x-rays to 

kill cancer cells. 

Radiotherapy  

 Unwanted effects of cancer 

treatment. 

Side effects  

 An opening into the body 

made by a surgeon. 

Stoma  

 Nurse who will show you 

how to care for the stoma. 

Stoma nurse  

 Having an operation. Surgery  

 Drugs that attack cancer 

cells and do less harm to 

normal cells. 

Targeted 

therapy 

 

 A group of cells that are 

growing in an abnormal way. 

The abnormal cells keep 

multiplying and form a lump. 

Tumour  

 

More information in [language] 
We have information in [language] about these topics: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Types of cancer 

• Breast cancer 

• Bowel cancer  

• Lung cancer 

• Prostate cancer 

Treatments 

• Chemotherapy 

• Radiotherapy 

• Surgery 

Coping with cancer 

• If you’re diagnosed with cancer – A 
quick guide  

• Eating problems and cancer 

• End of life 

• Financial support - benefits   

• Healthy eating 

• Tiredness (fatigue) and cancer 

• Side effects of cancer treatment 

• What you can do to help yourself 
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Speak to us in [language] 
You can call Macmillan free on 0808 808 00 00 and speak to us in your own 
language through an interpreter. You can talk to us about your worries and medical 
questions. Just tell us, in English, the language you want to use. 

We are open Monday to Friday, 9am to 8pm. 
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