Large bowel cancer: Bengali

বৃহদান্ত্রের ক্যান্সার
এই তথ্যপত্রটি বৃহদান্ত্রের কযান্সার মনর্ণয় এবং এর মিমকৎসা সম্পন্ত্রকণ তথ্য প্রদান কন্ত্রর।
এছাড়াও ককন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ, করমিওন্ত্রথ্রামপ, সার্ণামর (শলযমিমকৎসা), কযান্সার মিমকৎসার
পার্শ্ণপ্রমতমিয়া, মনন্ত্রর্ন্ত্রক সাহায্য করার র্নয আপমন কী করন্ত্রত পান্ত্ররন, কবমনমিট দামব
করা এবং র্ীবন্ত্রনর অবসান সম্পন্ত্রকণ আপনার ভাষায় আম্ান্ত্রদর আন্ত্ররা তথ্যপত্র আন্ত্রছ।
আম্রা আশা কমর এই তথ্যপত্রটি আপনার প্রশ্নগুন্ত্রলার র্বাব কদন্ত্রব৷ য্মদ আপনার আর
ককান্ত্রনা প্রশ্ন থ্ান্ত্রক, তাহন্ত্রল আপমন কয্ হাসপাতান্ত্রল মিমকৎসা মনন্ত্রেন কসই হাসপাতান্ত্রলর
িাক্তার বা নাসণন্ত্রক মর্ন্ত্রেস করন্ত্রত পান্ত্ররন৷
য্মদ আপমন এই তথ্য সম্পন্ত্রকণ আম্ান্ত্রদর কযান্সার সহায়তা মবন্ত্রশষেন্ত্রদর সান্ত্রথ্ আপনার
ম্াতৃ ভাষায় আন্ত্রলািনা করন্ত্রত িান, ইংন্ত্ররমর্ ছাড়া অনয ভাষাভাষীন্ত্রদর র্নয আম্ান্ত্রদর
কদাভাষীরা রন্ত্রয়ন্ত্রছন৷ আপমন কসাম্বার কথ্ন্ত্রক শুিবার, সকাল 9টা কথ্ন্ত্রক রাত 8টার
ম্ন্ত্রযয 0808 808 00 00 নম্বন্ত্রর মবনাম্ূন্ত্রলয ম্যাকমম্লান সান্ত্রপাটণ লাইন্ত্রন কিান করন্ত্রত
পান্ত্ররন৷ য্মদ আপনার কান্ত্রন শুনন্ত্রত সম্সযা হয় তাহন্ত্রল আপমন 0808 808 0121 নম্বন্ত্রর
কটক্সটন্ত্রিান, বা কটক্সট মরন্ত্রল বযবহার করন্ত্রত পান্ত্ররন৷ অথ্বা আপমন আম্ান্ত্রদর ওন্ত্রয়বসাইট
macmillan.org.uk কদখন্ত্রত পান্ত্ররন৷
এই তথ্যপন্ত্রত্র কয্ মবষয়গুন্ত্রলা রন্ত্রয়ন্ত্রছ:












কযান্সার কী?
অে
ঝুঁ মকর উপাদান ও কারর্গুন্ত্রলা
লক্ষর্সম্ূহ
অন্ত্রের কযান্সার মকভান্ত্রব মনর্ণয় করা হয়?
কের্ ও কেি মনর্ণয়
মিমকৎসা
মিমনকযাল ট্রায়াল
িন্ত্রলা-আপ
আপনার অনভূ মত
আপনার ভাষায় আন্ত্ররা তথ্য
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ক্যান্সার ক্ী?
কদন্ত্রহর অঙ্গ ও কলাগুন্ত্রলা (টিসয) ক্ষদ্র ক্ষদ্র গাঠমনক একক মদন্ত্রয় গঠিত কয্গুন্ত্রলান্ত্রক ককাষ
বলা হয়৷ কযান্সার হন্ত্রলা এই ককাষগুন্ত্রলার একটি করাগ৷
কদন্ত্রহর প্রমতটি অংন্ত্রশর ককাষগুন্ত্রলা মভন্ন মকন্তু অমযকাংশগুন্ত্রলাই একই পদ্ধমতন্ত্রত মনন্ত্রর্ন্ত্রদর
কম্রাম্ত ও বংশবৃমদ্ধ কন্ত্রর থ্ান্ত্রক। স্বাভামবক অবস্থায়, ককাষগুন্ত্রলা একটি সশৃঙ্খল উপান্ত্রয়
মবভামর্ত হন্ত্রয় থ্ান্ত্রক৷ মকন্তু য্মদ এই প্রমিয়াটি মনয়েন্ত্রর্র বাইন্ত্রর িন্ত্রল য্ায়, তাহন্ত্রল
ককাষগুন্ত্রলা িম্াগতভান্ত্রব মবভামর্ত হন্ত্রত থ্ান্ত্রক এবং বৃমদ্ধ কপন্ত্রয় একটি মপন্ত্রে পমরর্ত হয়
য্ান্ত্রক টিউম্ার বলা হয়৷
সব টিউম্ারই কযান্সার নয়৷ টিউম্ার কথ্ন্ত্রক কলা বা ককান্ত্রষর একটি কছাট নম্না
অপসারর্ করার ম্াযযন্ত্রম্ িাক্তাররা বলন্ত্রত পান্ত্ররন কয্ কসই টিউম্ারটি কযান্সার মকনা৷ এন্ত্রক
বলা হয় বান্ত্রয়াপমস। কযান্সান্ত্ররর ককাষ আন্ত্রছ মকনা তা কদখার র্নয িাক্তাররা কসই
নম্নাটিন্ত্রক ম্াইন্ত্রিান্ত্রকান্ত্রপর মনন্ত্রি করন্ত্রখ পরীক্ষা কন্ত্ররন৷
মবনাইন বা মনন্ত্রদণাষ (কযান্সার নয়) টিউম্ান্ত্ররর কক্ষন্ত্রত্র, ককাষগুন্ত্রলা বৃমদ্ধ কপন্ত্রত পান্ত্রর মকন্তু
কদন্ত্রহর অনয ককাথ্াও ছমড়ন্ত্রয় পড়ন্ত্রত পান্ত্রর না৷ সাযারর্ত এটা সম্সযা ততমর কন্ত্রর শুযম্াত্র
য্মদ এটা কাছাকামছ থ্াকা অঙ্গগুন্ত্রলার উপর িাপ সৃমি কন্ত্রর৷
ম্যামলগনযান্ট (কযান্সার-সৃমিকারী) টিউম্ান্ত্ররর কক্ষন্ত্রত্র, ককাষগুন্ত্রলা কাছাকামছ থ্াকা কলার
(টিসযর) ম্ন্ত্রযয কবন্ত্রড় ওন্ত্রঠ৷ কখন্ত্রনা কখন্ত্রনা, কযান্সার ককাষগুন্ত্রলা প্রথ্ন্ত্রম্ কয্ র্ায়গায় শুরু
হন্ত্রয়মছল (প্রাথ্মম্ক অবস্থান) কসখান কথ্ন্ত্রক কদন্ত্রহর অনযানয অংন্ত্রশ ছমড়ন্ত্রয় পন্ত্রড়৷ এগুন্ত্রলা
রক্ত বা লমসকা তন্ত্রের ম্াযযন্ত্রম্ ছমড়ন্ত্রয় পড়ন্ত্রত পান্ত্রর।
লমসকা তে আম্ান্ত্রদরন্ত্রক সংিম্র্ ও করাগ কথ্ন্ত্রক সরমক্ষত থ্াকন্ত্রত সাহায্য কন্ত্রর৷ এটি
লমসকা নালী নাম্ক সূক্ষ্ম নালী মদন্ত্রয় গঠিত৷ এগুন্ত্রলা সারা কদন্ত্রহ মশন্ত্রম্র ম্ত আকৃ মতর
লমসকা েমির (মলম্ফ কনাি) সান্ত্রথ্ সংয্ক্ত থ্ান্ত্রক৷
য্খন ককাষগুন্ত্রলা কদন্ত্রহর আন্ত্ররকটি অংন্ত্রশ মগন্ত্রয় কপ ুঁন্ত্রছ, তখন কসগুন্ত্রলা মবভার্ন করন্ত্রত
শুরু কন্ত্রর এবং আন্ত্ররকটি টিউম্ার গঠন কন্ত্রর৷ এন্ত্রক বলা হয় কসন্ত্রকন্ডামর কযান্সার বা
কম্টােযামসস৷
অে
অে আম্ান্ত্রদর পমরপাকতন্ত্রের একটি অংশ৷ এর দ’টি অংশ রন্ত্রয়ন্ত্রছ: ক্ষদ্রাে ও বৃহদাে৷
ককালন, ম্লাশয় ও পায় মনন্ত্রয় বৃহদাে গঠিত৷
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অে – ককালন ও ম্লাশয়
গ া
(খাদযনা ী)
পাক্স্থ ী
অনপ্রস্থ
কক্া ন

ঊর্ধ্ব গামী
কক্া ন

কনম্নগামী

ক্ষদ্রাে

কক্া ন

কিগমন্ত্রয়ড
কক্া ন

ম াশয়

পায়

আপমন খাবার মগন্ত্রল কিলার পর এটি গলার (খাদযনালী) কভতর মদন্ত্রয় পাকস্থলীন্ত্রত য্ায়,
কয্খান্ত্রন পমরপাক প্রমিয়া শুরু হয়৷ তারপর এটি ক্ষদ্রান্ত্রের কভতর মদন্ত্রয় অমতিম্ কন্ত্রর,
কয্খান্ত্রন প্রন্ত্রয়ার্নীয় পমি উপাদানগুন্ত্রলা কদন্ত্রহ কশামষত হয়৷
তারপর পমরপাক হওয়া খাদয ককালন্ত্রন প্রন্ত্রবশ কন্ত্রর, কয্খান্ত্রন পামন কশামষত হয়৷ ম্ল বা
পায়খানা নান্ত্রম্ পমরমিত বামক বর্ণয পদাথ্ণ পায়পথ্ মদন্ত্রয় ম্লতযান্ত্রগর ম্াযযন্ত্রম্ কদহ কথ্ন্ত্রক
কবমরন্ত্রয় য্াওয়ার র্নয প্রস্তুত হওয়ার আন্ত্রগ পয্ণন্ত ম্লাশন্ত্রয় (ম্লনালীন্ত্রত) র্ম্া থ্ান্ত্রক৷
ককালন ও ম্লাশন্ত্রয়র কদয়াল কদহন্ত্রকান্ত্রষর স্তর মদন্ত্রয় গঠিত৷ ককালন ও ম্লাশন্ত্রয়র
কবমশরভাগ কযান্সার অন্ত্রের কভতর মদন্ত্রকর আবরন্ত্রর্ শুরু হয় এবং পমলপ নাম্ক কছাট
মপে কথ্ন্ত্রক কবন্ত্রড় ওন্ত্রঠ৷
বৃহদান্ত্রের কযান্সার হন্ত্রলা ককালন ও ম্লাশন্ত্রয়র কযান্সার৷ এন্ত্রক ককান্ত্রলান্ত্ররক্টাল কযান্সারও বলা
হয়৷
ক্ারণ ও ঝুঁ কক্র উপাদানগুন্ত্র া
কবমশরভাগ বযমক্তর অন্ত্রের কযান্সার ককন হয় তা আম্রা র্ামন না৷ এম্ন মকছ ঝুঁ মকর
উপাদান রন্ত্রয়ন্ত্রছ কয্গুন্ত্রলা আপনার এই কযান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ান্ত্রত পান্ত্রর৷
 বয়স – বয়স বাড়ার সান্ত্রথ্ সান্ত্রথ্ অন্ত্রের কযান্সান্ত্রর আিান্ত হওয়ার ঝুঁ মক কবন্ত্রড় য্ায়৷
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 খাদযাভযাস – আপনার খাবান্ত্রর প্রির পমরম্ান্ত্রর্ লাল ও প্রমিয়ার্াত ম্াংস থ্াকন্ত্রল এবং
িল ও তার্া শাক-সবমর্র পমরম্ার্ কম্ থ্াকন্ত্রল আপনার ঝুঁ মক কবন্ত্রড় কয্ন্ত্রত পান্ত্রর৷
ভার্া বা মেল করা ম্াংস কখন্ত্রলও আপনার ঝুঁ মক কবন্ত্রড় কয্ন্ত্রত পান্ত্রর৷
 র্ীবন-য্াপন পদ্ধমত – এগুন্ত্রলার ম্ন্ত্রযয রন্ত্রয়ন্ত্রছ কম্ বযায়াম্ করা এবং অমতমরক্ত কম্াটা
হওয়া৷ এর ম্ন্ত্রযয আন্ত্ররা রন্ত্রয়ন্ত্রছ প্রির যূম্পান করা এবং অন্ত্রনক বছর যন্ত্রর মনন্ত্রদণমশত
পমরম্ান্ত্রর্র কিন্ত্রয় কবমশ অযালন্ত্রকাহল পান করা৷
 পামরবামরক ইমতহাস –
কযান্সার হন্ত্রয়ন্ত্রছ তান্ত্রদর
পাওয়া একটি ত্রুটিয্ক্ত
বৃহদান্ত্রের কযান্সার হন্ত্রয়
সম্পন্ত্রকণ আপমন মিমন্তত

কয্ সব বযমক্তর পমরবান্ত্ররর এক বা একামযক সদন্ত্রসযর অন্ত্রের
এই কযান্সার হওয়ার ঝুঁ মক কবমশ থ্াকন্ত্রত পান্ত্রর৷ বংশগতভান্ত্রব
মর্ন্ত্রনর কারন্ত্রর্ ম্াত্র 5% (প্রমত 100 র্ন্ত্রনর ম্ন্ত্রযয 5 র্ন্ত্রনর)
থ্ান্ত্রক বন্ত্রল যারর্া করা হয়৷ আপনার পামরবামরক ইমতহাস
থ্াকন্ত্রল আপনার িাক্তান্ত্ররর সান্ত্রথ্ কথ্া বলন৷

 পামরবামরক অবস্থা – িযামম্মলয়াল অযান্ত্রিন্ত্রনাম্ান্ত্রটাস পমলন্ত্রপামসস (এিএমপ) ও বংশগত
নন-পমলন্ত্রপামসস ককালন কযান্সার (এইিএনমপমসমস) নাম্ক দ’টি মবরল অবস্থা
পমরবান্ত্রর বংশানিন্ত্রম্ থ্াকন্ত্রল অন্ত্রের কযান্সার হওয়ার ঝুঁ মক কবন্ত্রড় কয্ন্ত্রত পান্ত্রর৷
 অন্ত্রের প্রদাহয্ক্ত করান্ত্রগর বযমক্তগত ইমতহাস – য্ান্ত্রদর দীর্ণ মদন কথ্ন্ত্রক আলসান্ত্ররটিভ
ককালাইটিস বা িনস্ মিমর্র্ (অন্ত্রের আবরর্ীর করাগ) থ্ান্ত্রক তান্ত্রদর অন্ত্রের
কযান্সার হওয়ার ঝুঁ মক কবমশ থ্ান্ত্রক৷
অন্ত্রের কযান্সার সংিাম্ক নয় এবং একর্ন্ত্রনর কদহ কথ্ন্ত্রক অনয কান্ত্ররা কদন্ত্রহ সংিমম্ত
হন্ত্রত পান্ত্রর না।
ক্ষণিমূহ
অন্ত্রের কযান্সান্ত্ররর লক্ষর্গুন্ত্রলার ম্ন্ত্রযয রন্ত্রয়ন্ত্রছ:








ম্ন্ত্রলর কভতন্ত্রর, বা উপন্ত্রর রক্ত থ্াকা – এই রন্ত্রক্তর রং উজ্জ্বল লাল বা কান্ত্রলা
হন্ত্রত পান্ত্রর
ককান্ত্রনা সস্পি কারর্ ছাড়াই আপনার স্বাভামবক ম্লতযান্ত্রগর অভযান্ত্রস পমরবতণ ন
হওয়া (কয্ম্ন িায়মরয়া বা ককাষ্ঠকাঠিনয), য্া ছয় সপ্তান্ত্রহর কবমশ সম্য় যন্ত্রর
থ্াকন্ত্রত পান্ত্রর
বযাখযাতীত কারন্ত্রর্ ওর্ন কন্ত্রম্ য্াওয়া
কপন্ত্রট (উদন্ত্রর) বা পায়পন্ত্রথ্ বযথ্া হওয়া
ম্লতযান্ত্রগর পর আপনার কপট ঠিকম্ত খামল হয়মন বন্ত্রল ম্ন্ত্রন হওয়া
িান্ত ও দম্ িমরন্ত্রয় কগন্ত্রছ বন্ত্রল ম্ন্ত্রন হওয়া – কযান্সান্ত্রর রক্তপাত হওয়ার কারন্ত্রর্
রক্তশূনযতা কদখা মদন্ত্রল (কলামহত রক্তকমর্কার সংখযা কন্ত্রম্ য্াওয়া) এটা হন্ত্রত
পান্ত্রর৷
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কখন্ত্রনা কখন্ত্রনা কযান্সান্ত্ররর কারন্ত্রর্ অন্ত্রে প্রমতবন্ধকতা (ব্লন্ত্রকর্) কদখা মদন্ত্রত পান্ত্রর৷ এর
লক্ষর্গুন্ত্রলার ম্ন্ত্রযয রন্ত্রয়ন্ত্রছ:





বমম্ করা
ককাষ্ঠকাঠিনয
কপন্ত্রট বযথ্া
গযাস র্ন্ত্রম্ থ্াকার অনভূ মত হওয়া৷

অনযানয করান্ত্রগর কারন্ত্রর্ও আপনার এই লক্ষর্গুন্ত্রলা কদখা মদন্ত্রত পান্ত্রর, মকন্তু আপমন
কসগুন্ত্রলা সব সম্য় আপনার মর্মপ’র (GP) ম্াযযন্ত্রম্ পরীক্ষা করান্ত্রনা গুরুত্বপূর্ণ৷
অন্ত্রের ক্যান্সার কক্ভান্ত্রব কনণব য় ক্রা হয়?
আপমন সাযারর্ত আপনার মর্মপ-কক কদখান্ত্রনার ম্াযযন্ত্রম্ শুরু করন্ত্রবন৷ মতমন আপনার
কপট (উদর) কদখন্ত্রবন এবং আপনার পায়পথ্ পরীক্ষা করন্ত্রবন৷ এটান্ত্রক বলা হয় ম্লাশয়
পরীক্ষা বা করক্টাল এক্সামম্ন্ত্রনশন৷
ম্লাশয় পরীক্ষা করার সম্য়, ককান্ত্রনা মপে বা কিালা আন্ত্রছ মকনা তা অনভব করার
র্নয িাক্তার গ্লাভস পরা হান্ত্রতর একটি আঙল আপনার পায়পথ্ মদন্ত্রয় কভতন্ত্রর প্রন্ত্রবশ
কমরন্ত্রয় কদন্ত্রবন৷ এন্ত্রত মকছটা অস্বমস্ত লাগন্ত্রত পান্ত্রর, মকন্তু এন্ত্রত বযথ্া লান্ত্রগ না৷
আপনার রক্তশূনযতা আন্ত্রছ মকনা তা কদখার র্নয আপনার রক্তপরীক্ষা করা হন্ত্রত পান্ত্রর।
আপনার য্কৃ ৎ ও মকিমনর স্বাস্থয পরীক্ষা করার র্ন্ত্রনযও আপনার রক্তপরীক্ষা করা হন্ত্রত
পান্ত্রর।
য্মদ আপনার মর্মপ সম্সযার বযাপান্ত্রর মনমিত না হন, অথ্বা য্মদ মতমন ম্ন্ত্রন কন্ত্ররন কয্
আপনার লক্ষর্গুন্ত্রলা কযান্সান্ত্ররর কারন্ত্রর্ হন্ত্রত পান্ত্রর, তাহন্ত্রল মতমন আপনান্ত্রক হাসপাতান্ত্রলর
একর্ন মবন্ত্রশষন্ত্রের কান্ত্রছ করিার করন্ত্রবন। য্মদ আপনার মর্মপ ম্ন্ত্রন কন্ত্ররন কয্ আপনার
কযান্সার হন্ত্রত পান্ত্রর, তাহন্ত্রল 14 মদন্ত্রনর ম্ন্ত্রযয আপনান্ত্রক হাসপাতান্ত্রল কদখা উমিত৷
হািপাতান্ত্র
অন্ত্রের কযান্সার মনর্ণন্ত্রয় সাহায্য করার র্নয মনন্ত্রির পরীক্ষাগুন্ত্রলা বযবহার করা হন্ত্রত পান্ত্রর৷
আপনার এই সবগুন্ত্রলা করার দরকার নাও হন্ত্রত পান্ত্রর৷
কপ্রান্ত্রটাস্ককপ/কিগময়ন্ত্রডাস্ককপ
একর্ন িাক্তার বা মবন্ত্রশষে নাসণ বৃহদান্ত্রের আবরর্ীর কভতরটা কদখন্ত্রবন এবং ককান্ত্রষর
নম্না সংেহ করন্ত্রবন (বান্ত্রয়াপমস)৷ তারা আলন্ত্রতাভান্ত্রব একটি পাতলা নল আপনার
পায়পথ্ মদন্ত্রয় কভতন্ত্রর প্রন্ত্রবশ করান্ত্রবন৷ নলটির ম্াথ্ায় একটি লাইট ও ক্ষদ্র কযান্ত্রম্রা
থ্ান্ত্রক৷ কপ্রান্ত্রক্টান্ত্রকাপ হন্ত্রলা একটি খান্ত্রটা নল য্া শুযম্াত্র ম্লাশন্ত্রয় প্রন্ত্রবশ কন্ত্রর৷
মসগম্য়ন্ত্রিান্ত্রকাপ একটি লম্বা নল য্ান্ত্রক বৃহদান্ত্রের আন্ত্ররা কভতন্ত্রর প্রন্ত্রবশ করান্ত্রনা য্ায়৷
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কপ্রান্ত্রক্টাকমপ বা মসগম্য়ন্ত্রিাকমপ অস্বমস্তকর হন্ত্রত পান্ত্রর মকন্তু এন্ত্রত সাযারর্ত বযথ্া লান্ত্রগ
না৷
কক্ান্ত্র ান্ত্রনাস্ককপ
বৃহদান্ত্রের কভতন্ত্রর এর পন্ত্ররা তদর্ণযর্ন্ত্রড় কদখার র্নয, আপনার িাক্তার ককান্ত্রলান্ত্রনাকমপ
করন্ত্রবন৷ এই পরীক্ষার সম্য়, মতমন ছমব তলন্ত্রবন এবং ককান্ত্রষর বান্ত্রয়াপমস সংেহ করন্ত্রবন৷
এই পরীক্ষা করার র্নয অে সম্পূর্ণভান্ত্রব খামল থ্াকন্ত্রত হন্ত্রব৷ এর অথ্ণ হন্ত্রলা আপনার
পরীক্ষার আন্ত্রগর মদন সতকণ তার সান্ত্রথ্ একটি মনমদণ ি িান্ত্রয়ট কখন্ত্রত হন্ত্রব এবং অে পমরষ্কার
করার র্নয একটি ওষয (কর্ালাপ বা লযান্ত্রক্সটিভ) েহর্ করন্ত্রত হন্ত্রব৷ কী করন্ত্রত হন্ত্রব কস
সম্পন্ত্রকণ আপনার হাসপাতাল আপনান্ত্রক র্ানান্ত্রব৷ ককান্ত্রলান্ত্রনাকমপ অস্বমস্তকর হন্ত্রত পান্ত্রর, মকন্তু
আপনান্ত্রক একটি প্রশামন্তদায়ক ওষয কদয়া হন্ত্রব য্া আপনান্ত্রক শান্ত থ্াকন্ত্রত সাহায্য করন্ত্রব৷
ভার্ব য়া কক্ান্ত্র ান্ত্রনাস্ককপ (কিটি কক্া ন্ত্রনাগ্রাকি)
একটি মসটি কযানার আপনার অন্ত্রের কন্ত্রয়কটি যারাবামহক এক্স-কর ছমব তলন্ত্রব৷ তারপর
একটি কমম্পউটার এই ছমবগুন্ত্রলান্ত্রক একমত্রত কন্ত্রর আপনার অন্ত্রের একটি মত্রম্ামত্রক ছমব
ততমর করন্ত্রব৷
এই কযান করার র্নয আপনার অে সম্পূর্ণভান্ত্রব খামল থ্াকন্ত্রত হন্ত্রব৷ আপনান্ত্রক একটি
ওষন্ত্রযর ইনন্ত্রর্কশন কদয়া হন্ত্রত পান্ত্রর য্া আপনার অন্ত্রের কপমশগুন্ত্রলান্ত্রক মশমথ্ল থ্াকন্ত্রত
সাহায্য করন্ত্রব৷ একই সম্ন্ত্রয় আপনান্ত্রক একটি রঞ্জক পদান্ত্রথ্ণর (কন্ট্রাে মম্মিয়াম্)
ইনন্ত্রর্কশনও কদয়া হন্ত্রত পান্ত্রর৷ আপনান্ত্রক এটা কদয়া হন্ত্রব মকনা কস সম্পন্ত্রকণ আপনার
িাক্তার আপনান্ত্রক র্ানান্ত্রবন৷
আন্ত্ররা পরীক্ষা-কনরীক্ষা
য্মদ বান্ত্রয়াপমসন্ত্রত কদখা য্ায় কয্ আপনার কযান্সার আন্ত্রছ, তাহন্ত্রল আপনার আন্ত্ররা পরীক্ষামনরীক্ষা করা হন্ত্রত পান্ত্রর৷ এগুন্ত্রলার লক্ষয হন্ত্রলা কযান্সান্ত্ররর আকার ও অবস্থান খন্ত্রুঁ র্ কবর
করা, এবং এটি ছমড়ন্ত্রয় পন্ত্রড়ন্ত্রছ মকনা তা কদখা৷ এগুন্ত্রলার ম্ন্ত্রযয থ্াকন্ত্রত পান্ত্রর:
 রক্ত পরীক্ষা
 বন্ত্রকর এক্স-কর
 মসটি কযান
 মসটি/মপইটি কযান
 এম্আরআই কযান
 কবমরয়াম্ এন্ত্রনম্া
 আল্ট্রাসাউন্ড কযান৷
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আপনার ককান পরীক্ষাগুন্ত্রলা করান্ত্রনা প্রন্ত্রয়ার্ন এবং কী র্টন্ত্রব কস সম্পন্ত্রকণ আপনার
িাক্তার বা নাসণ বযাখযা করন্ত্রবন৷
পরীক্ষার িলািন্ত্রলর র্নয অন্ত্রপক্ষার সম্য়টা আপনার র্নয উন্ত্রেগর্নক হন্ত্রত পান্ত্রর৷
আপনার উন্ত্রেগ সম্পন্ত্রকণ একর্ন আত্মীয় বা বন্ধর সান্ত্রথ্ কথ্া বলাটা আপনার র্নয
উপকারী হন্ত্রত পান্ত্রর। এছাড়াও আপমন আম্ান্ত্রদর একর্ন কযান্সার সহায়তা মবন্ত্রশষন্ত্রের
সান্ত্রথ্ আপনার ভাষায় 0808 808 00 00 নম্বন্ত্রর কথ্া বলন্ত্রত পান্ত্ররন।
কেজ ও কগ্রড কনণব য়
কযান্সান্ত্ররর কের্ ও কেি সম্পন্ত্রকণ র্ানাটা িাক্তারন্ত্রদরন্ত্রক আপনার র্নয সঠিক মিমকৎসার
বযাপান্ত্রর মসদ্ধান্ত মনন্ত্রত সাহায্য কন্ত্রর।
কেজ কনণব য়
অন্ত্রের কযান্সারন্ত্রক িারটি কেন্ত্রর্ মবভক্ত করা হয়:
 কের্ 1 – কযান্সারটি ম্ূল টিউম্ান্ত্ররর বাইন্ত্রর ছমড়ন্ত্রয় পন্ত্রড়মন৷
 কের্ 2 – অন্ত্রের কদয়ালর্ন্ত্রড় এবং কাছাকামছ অবমস্থত কলাগুন্ত্রলান্ত্রত টিউম্ারগুন্ত্রলা হয়ন্ত্রতা
বৃমদ্ধলাভ কন্ত্ররন্ত্রছ, মকন্তু কাছাকামছ থ্াকা লমসকা েমিগুন্ত্রলান্ত্রত ছমড়ন্ত্রয় পন্ত্রড়মন৷
 কের্ 3 - কাছাকামছ অবমস্থত লমসকা েমিগুন্ত্রলান্ত্রত টিউম্ান্ত্ররর ককাষগুন্ত্রলা পাওয়া কয্ন্ত্রত
পান্ত্রর৷
 কের্ 4 - টিউম্ারটি কদন্ত্রহর অনযানয অংন্ত্রশও ছমড়ন্ত্রয় পন্ত্রড়ন্ত্রছ৷
কগ্রড কনণব য়
কেি মনর্ণন্ত্রয়র ম্াযযন্ত্রম্ কদখা য্ায় কয্ কযান্সার ককাষগুন্ত্রলা অন্ত্রের স্বাভামবক ককান্ত্রষর
তলনায় ম্াইন্ত্রিান্ত্রকান্ত্রপর মনন্ত্রি ককম্ন কদখায়৷




কগ্রড 1 (কনম্ন-কগ্রড) - ক্যান্সার কক্াষগুন্ত্র া স্বাভাকবক্ কক্ান্ত্রষর মতই কদখা যায়
এবং খব ধীন্ত্রর বান্ত্রে৷
কগ্রড 2 (মাঝাকর-কগ্রড) - ক্যান্সার কক্াষগুন্ত্র া আন্ত্ররক্ট কবকশ অস্বাভাকবক্ কদখা
যায় এবং আন্ত্ররক্ট দ্রুত বান্ত্রে৷
কগ্রড 3 (উচ্চ-কগ্রড) - ক্যান্সার কক্াষগুন্ত্র া স্বাভাকবক্ কক্ান্ত্রষর কর্ন্ত্রয় িম্পূণব কভন্ন
কদখায় এবং দ্রুত বান্ত্রে৷

কর্কক্ৎিা
সবন্ত্রিন্ত্রয় ভান্ত্রলা মিমকৎসা সম্পন্ত্রকণ মসদ্ধান্ত কনয়াটা সব সম্য় সহর্ নয়৷ আপনার িাক্তান্ত্ররর
অন্ত্রনকগুন্ত্রলা মবষয় সম্পন্ত্রকণ মিন্তা করার দরকার হন্ত্রব৷ এগুন্ত্রলার ম্ন্ত্রযয সবন্ত্রিন্ত্রয় গুরুত্বপূর্ণ
হন্ত্রলা:
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কযান্সান্ত্ররর কের্ ও কেি

 আপনার সাযারর্ স্বান্ত্রস্থযর অবস্থা
 মিমকৎসার সম্ভাবয পার্শ্ণপ্রমতমিয়াগুন্ত্রলা
 সম্ভাবয পার্শ্ণপ্রমতমিয়াগুন্ত্রলা সম্পন্ত্রকণ আপনার দৃমিভমঙ্গ৷
য্মদও আপনার ককান মিমকৎসাগুন্ত্রলা দরকার হন্ত্রব কস সম্পন্ত্রকণ আপনার িাক্তারন্ত্রদর একটি
ভান্ত্রলা যারর্া থ্াকন্ত্রত পান্ত্রর, মকন্তু তারা মসদ্ধান্ত কনয়ার আন্ত্রগ আপনার একটি অপান্ত্ররশন
করান্ত্রনার দরকার হন্ত্রত পান্ত্রর৷
কয্ ককান্ত্রনা মিমকৎসা সম্পন্ত্রকণ আপনার িাক্তান্ত্ররর সান্ত্রথ্ কথ্া বলা গুরুত্বপূর্ণ, য্ান্ত্রত আপমন
বঝন্ত্রত পান্ত্ররন কয্ এটি কী অথ্ণ বহন কন্ত্রর৷ আপনার ভাষা ও ইংন্ত্ররমর্ উভয়টিই বলন্ত্রত
পান্ত্ররন এম্ন কাউন্ত্রক আপনার সান্ত্রথ্ কন্ত্রর মনন্ত্রয় কগন্ত্রল ভান্ত্রলা হন্ত্রব। আপনার দরকার হন্ত্রল
আপমন একর্ন কদাভাষী কপন্ত্রত পান্ত্ররন, মকন্তু আপমন কসখান্ত্রন একর্ন কদাভাষী কপন্ত্রত
িাইন্ত্রল আন্ত্রগ কথ্ন্ত্রক হাসপাতালন্ত্রক র্ামনন্ত্রয় রাখার কিিা করন্ত্রবন৷ আপমন মিমকৎসা সম্পন্ত্রকণ
বন্ত্রঝন্ত্রছন এবং এন্ত্রত সম্মত আন্ত্রছন তা কবাঝান্ত্রনার র্নয আপনান্ত্রক একটি সম্মমতপন্ত্রত্র স্বাক্ষর
করন্ত্রত হন্ত্রব। ককান্ত্রনা মিমকৎসা মনন্ত্রত আপমন সম্মত না হন্ত্রল আপনান্ত্রক কসই মিমকৎসা কদয়া
হন্ত্রব না৷
ককালন কযান্সার ও ম্লাশন্ত্রয়র কযান্সান্ত্ররর র্নয মভন্ন উপান্ত্রয় মিমকৎসা করা হয়৷
িাজবাকর
আপনার ককান যরন্ত্রনর সার্ণামর করা হন্ত্রব তা কযান্সান্ত্ররর কের্ এবং এটি অন্ত্রের ককান
র্ায়গায় আন্ত্রছ তার উপর মনভণ র করন্ত্রব৷ এ মবষন্ত্রয় আপনার িাক্তার আপনার সান্ত্রথ্ কথ্া
বলন্ত্রবন৷
কক্া ন ক্যান্সান্ত্ররর জনয িাজবাকর
কটাটা

কক্ান্ত্র টকম - সম্পূর্ণ ককালনন্ত্রক অপসারর্ কন্ত্রর৷

কহকম-কক্ান্ত্র টকম – ককালন্ত্রনর অন্ত্রযণক অংশন্ত্রক অপসারর্ কন্ত্রর৷ কযান্সারটি ককাথ্ায় রন্ত্রয়ন্ত্রছ
তার উপর মভমি কন্ত্রর বাম্ বা িান মদক অপসারর্ করা হন্ত্রত পান্ত্রর৷
কিগমন্ত্রয়ড কক্ান্ত্র টকম - মসগম্ন্ত্রয়ি ককালনন্ত্রক অপসারর্ কন্ত্রর৷
সার্ণামরর সম্য়, অন্ত্রের কয্ অংন্ত্রশ কযান্সারটি রন্ত্রয়ন্ত্রছ কসটিন্ত্রক অপসারর্ করা হয় এবং
তারপর কখালা দ’টি প্রান্ত একসান্ত্রথ্ কর্াড়া লামগন্ত্রয় কদয়া হয়৷ য্মদ অন্ত্রের দ’টি অংশন্ত্রক
একসান্ত্রথ্ কর্াড়া লামগন্ত্রয় কদয়া সম্ভব না হয়, তাহন্ত্রল আপনার একটি কোম্ার দরকার
হন্ত্রত পান্ত্রর৷ কোম্া হন্ত্রলা কপন্ত্রটর কদয়ান্ত্রল অন্ত্রের একটি কখালা প্রান্ত৷ এটা সাম্ময়ক বা স্থায়ী
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হন্ত্রত পান্ত্রর৷ আপনার ককান্ত্রনা সার্ণামর করার আন্ত্রগ আপনার িাক্তার ও মবন্ত্রশষে নাসণ এ
মবষন্ত্রয় আপনার সান্ত্রথ্ কথ্া বলন্ত্রবন৷ মনন্ত্রির অংন্ত্রশ কোম্া সম্পন্ত্রকণ আন্ত্ররা তথ্য আন্ত্রছ৷
ককালন্ত্রনর কাছাকামছ থ্াকা লমসকা েমিগুন্ত্রলাও অপসারর্ করা হয়৷ এর কারর্ হন্ত্রলা
কযান্সার প্রথ্ন্ত্রম্ কসগুন্ত্রলান্ত্রত ছমড়ন্ত্রয় পন্ত্রড়৷
ম াশন্ত্রয়র ক্যান্সান্ত্ররর জনয িাজবাকর
কটাটা কমন্ত্রিান্ত্ররটা এক্সকিশন (টিএমই) – সম্পূর্ণ ম্লাশয় এবং এর িারপান্ত্রশর িমবণম্য়
কলান্ত্রক অপসারর্ করা হয়৷ এই কলায় লমসকা েমিগুন্ত্রলা থ্ান্ত্রক৷
টিএম্ই অপান্ত্ররশনটি মবমভন্নভান্ত্রব করা য্ায়৷ ম্লাশন্ত্রয়র ককান অংন্ত্রশ কযান্সারটি আন্ত্রছ এটা
তার উপর মনভণ র কন্ত্রর৷
 ক া এনন্ত্রটকরয়র করন্ত্রিক্শন (ম াশন্ত্রয়র উপন্ত্ররর অংশ অপিারণ) – ম্লাশন্ত্রয়র উপন্ত্রর
ও ম্াঝাম্ামঝ অংন্ত্রশ (ককালন্ত্রনর কাছাকামছ) অবমস্থত কযান্সারগুন্ত্রলার র্নয এটি বযবহার করা
হয়৷ অন্ত্রের কয্ অংন্ত্রশ কযান্সারটি রন্ত্রয়ন্ত্রছ কসটি অপসারর্ করা হয় এবং কাটা দ’টি প্রান্ত
একসান্ত্রথ্ কর্াড়া কদয়া হয়৷ য্মদ অন্ত্রের দ’টি প্রান্তন্ত্রক একসান্ত্রথ্ কর্াড়া লামগন্ত্রয় কদয়া সম্ভব
না হয়, তাহন্ত্রল আপনার একটি কোম্ার দরকার হন্ত্রব (কোম্া সম্পমকণ ত মনন্ত্রির
অংশটি কদখন)৷
 অযাবন্ত্রডাকমন্ত্রনা-কপকরকনয়া করন্ত্রিক্শন (ম াশন্ত্রয়র কনন্ত্রর্র অংশ অপিারণ) সাযারর্ত ম্লাশন্ত্রয়র মনন্ত্রির অংন্ত্রশ অবমস্থত কযান্সান্ত্ররর র্নয এটি বযবহার করা হয়৷ এই
অপান্ত্ররশন করার পর আপনার একটি স্থায়ী কোম্ার দরকার হন্ত্রব।
অন্ত্রের প্রাথকমক্ কেন্ত্রজর ক্যান্সান্ত্ররর জনয িাজবাকর
কলাকাল মরন্ত্রসকশন বা ট্রান্সএনাল মরন্ত্রসকশন নাম্ক একটি অপান্ত্ররশন কখন্ত্রনা কখন্ত্রনা কছাট,
অতযন্ত প্রাথ্মম্ক কেন্ত্রর্র অন্ত্রের কযান্সার অপসারর্ করন্ত্রত পান্ত্রর৷ কযান্সার অপসারর্ করার
র্নয অপান্ত্ররশন্ত্রনর য্েপামত পায়পথ্ মদন্ত্রয় ম্লাশন্ত্রয় বা ককালন্ত্রন মনন্ত্রয় য্াওয়া হয়৷
টিউম্ারটি উচ্চ-কেন্ত্রির হন্ত্রল অন্ত্রের আন্ত্ররা অংশ অপসারর্ করার র্নয আপনার মেতীয়
একটি অপান্ত্ররশন করার দরকার হন্ত্রত পান্ত্রর৷ কযান্সারটি অন্ত্রের ককান অংন্ত্রশ রন্ত্রয়ন্ত্রছ তার
উপর মভমি কন্ত্রর কযান্সারটি অপসারর্ করার র্নয মভন্ন মভন্ন উপায় রন্ত্রয়ন্ত্রছ৷ আপনার
িাক্তার এই অপান্ত্ররশন সম্পন্ত্রকণ আপনান্ত্রক বযাখযা কন্ত্রর বলন্ত্রবন৷
অন্ত্রে কবন্ত্রে যাওয়া ক্যান্সান্ত্ররর জনয িাজবাকর
য্মদ কযান্সারটি অপসারর্ করার পন্ত্রক্ষ খব কবমশ বড় হয়, তাহন্ত্রল এটি অন্ত্রের উপর িাপ
সৃমি করন্ত্রত পান্ত্রর এবং অেন্ত্রক সরু কন্ত্রর মদন্ত্রত পান্ত্রর৷ অেন্ত্রক কখালা রাখার র্নয কখন্ত্রনা
কখন্ত্রনা িাক্তাররা একটি পাতলা যাতব নল (কেন্ট) অন্ত্রের কভতন্ত্রর প্রন্ত্রবশ করান্ত্রত পান্ত্ররন৷
একটি ককান্ত্রলান্ত্রনান্ত্রকাপ বযবহার কন্ত্রর তারা কেন্টটি প্রন্ত্রবশ করান্ত্রবন৷ মশমথ্ল থ্াকন্ত্রত সাহায্য
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করার র্নয আপনান্ত্রক একটি ম্ৃদ প্রশামন্তদায়ক ওষয কদয়া হন্ত্রব এবং তারপর অল্প সম্ন্ত্রয়র
র্নয আপনান্ত্রক হাসপাতান্ত্রল থ্াকন্ত্রত হন্ত্রত পান্ত্রর৷
কযান্সারটি কদন্ত্রহর শুযম্াত্র একটি র্ায়গায় কয্ম্ন য্কৃ ন্ত্রত বা িসিন্ত্রস ছমড়ন্ত্রয় পড়ন্ত্রল
কযান্সারটি অপসারর্ করার র্নয কখন্ত্রনা কখন্ত্রনা আপনার সার্ণামর করা হন্ত্রত পান্ত্রর৷
যাপান্ত্ররান্ত্রস্কাকপক্ (ক্ীন্ত্রহা ) িাজবাকর
এই অপান্ত্ররশন্ত্রন একটি র্ায়গায় বড় কন্ত্রর কাটার বদন্ত্রল কপন্ত্রটর িার বা পাুঁিটি র্ায়গায়
কছাট কন্ত্রর কাটা হয়৷ একটি কাটা র্ায়গার ম্যয মদন্ত্রয় একটি লযাপান্ত্ররান্ত্রকাপ (একটি লাইট
ও কযান্ত্রম্রাসহ একটি পাতলা নল) প্রন্ত্রবশ কমরন্ত্রয় কদয়া হয় এবং কযান্সারটি অপসারর্
করা হয়৷ এই অপান্ত্ররশন কথ্ন্ত্রক কসন্ত্রর উঠন্ত্রত সাযারর্ত কম্ সম্য় লান্ত্রগ৷ মকছ মকছ
হাসপাতান্ত্রল এই যরন্ত্রনর সার্ণামর করা হয়৷ এটা আপনার র্নয উপয্ক্ত হন্ত্রব মকনা কস
মবষন্ত্রয় আপনার সার্ণন আপনার সান্ত্রথ্ আন্ত্রলািনা করন্ত্রবন৷
কোমা
য্মদ অন্ত্রের প্রান্তগুন্ত্রলা একসান্ত্রথ্ কর্াড়া কদয়া না য্ায়, তাহন্ত্রল উপন্ত্ররর প্রান্তটিন্ত্রক কপন্ত্রটর
কদয়ান্ত্রলর ত্বক পয্ণন্ত মনন্ত্রয় আসা হয়৷ এন্ত্রক বলা হয় কোম্া। দই যরন্ত্রনর কোম্া আন্ত্রছ:
ইমলওন্ত্রোমম্, য্া সাযারর্ত অস্থায়ীভান্ত্রব লাগান্ত্রনা হয়; অথ্বা ককান্ত্রলান্ত্রোমম্, য্া প্রায়
কক্ষন্ত্রত্রই স্থায়ীভান্ত্রব লাগান্ত্রনা হয়৷ ম্ল সংেহ করার র্নয আপনান্ত্রক কোম্ার উপর মদন্ত্রয়
একটি বযাগ পন্ত্রর থ্াকন্ত্রত হন্ত্রব৷
একটি সাম্ময়ক কোম্া নতনভান্ত্রব কর্াড়া কদয়া অেন্ত্রক কসন্ত্রর ওঠার র্নয সন্ত্রয্াগ কদয়৷
অেন্ত্রক পনরায় র্ন্ত্রড় কদয়ার র্নয কন্ত্রয়ক ম্াস পর আপনার আন্ত্ররকটি অপান্ত্ররশন করা
হন্ত্রব৷ এন্ত্রক বলা হয় কোম্া মরভাসণাল৷ অেন্ত্রক পনরায় কর্াড়া লাগান্ত্রনা সম্ভব না হন্ত্রল স্থায়ী
কোম্া (সাযারর্ত ককান্ত্রলান্ত্রোমম্) ততমর কন্ত্রর কদয়া হয়৷
একর্ন কোম্া নাসণ আপনান্ত্রক আন্ত্ররা পরাম্শণ ও তথ্য কদন্ত্রবন৷
কক্ন্ত্রমান্ত্রথরাকপ
ককন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ এক যরন্ত্রনর মিমকৎসা কয্টিন্ত্রত কযান্সান্ত্ররর ককাষগুন্ত্রলান্ত্রক ধ্বংস কন্ত্রর কদয়ার
র্নয কযান্সার-মবন্ত্ররাযী (সাইন্ত্রটাটমক্সক) ওষয বযবহার করা হয়৷ সাযারর্ত অন্ত্রের কের্
1 কযান্সান্ত্ররর র্নয আপনার এটি কনয়ার দরকার হন্ত্রব না৷
অন্ত্রের কের্ 2 কযান্সান্ত্ররর কক্ষন্ত্রত্র, কযান্সান্ত্ররর মিন্ত্রর আসার সম্ভাবনা কম্ থ্ান্ত্রক, তাই
আপনার ককন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ কনয়ার দরকার নাও হন্ত্রত পান্ত্রর৷ সার্ণামরর পর ককন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ
কদয়ান্ত্রক িহন্ত্রযাগী কর্কক্ৎিা (অযাডজন্ত্রভন্ট কিটন্ত্রমন্ট) বলা হয়৷ এর লক্ষয হন্ত্রলা কযান্সান্ত্ররর
মিন্ত্রর আসার ঝুঁ মক কম্ান্ত্রনা৷
সাযারর্ত অন্ত্রের কের্ 3 কযান্সান্ত্ররর করাগীন্ত্রদরন্ত্রক ককন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ কদয়ার প্রস্তাব কদয়া হয়৷
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কখন্ত্রনা কখন্ত্রনা অপান্ত্ররশন্ত্রনর আন্ত্রগ ককন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ কদয়া হয়৷ এন্ত্রক বলা হয় নবয-িহন্ত্রযাগী
(কনও-অযাডজন্ত্রভন্ট) কক্ন্ত্রমান্ত্রথরাকপ৷ এর লক্ষয হন্ত্রলা কযান্সারন্ত্রক কছাট কন্ত্রর আনা, য্ান্ত্রত
এন্ত্রক আন্ত্ররা সহন্ত্রর্ অপসারর্ করা য্ায়৷ এই মিমকৎসার পর আপনান্ত্রক হয়ন্ত্রতা একটি স্থায়ী
কোম্া স্থাপন করন্ত্রত হন্ত্রব না৷
কক্ন্ত্রমান্ত্ররকডওন্ত্রথরাকপ
এটি হন্ত্রলা ককন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ ও করমিওন্ত্রথ্রামপর একটি সম্ন্বয়৷ এন্ত্রক কখন্ত্রনা কখন্ত্রনা
ককন্ত্রম্ান্ত্ররমিন্ত্রয়শন বলা হয়৷
ককন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপর ওষযগুন্ত্রলা কযান্সান্ত্ররর ককাষগুন্ত্রলান্ত্রক করমিওন্ত্রথ্রামপর প্রমত আন্ত্ররা কবমশ
সংন্ত্রবদনশীল কন্ত্রর তলন্ত্রত পান্ত্রর৷ শুয ককন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ বা শুয করমিওন্ত্রথ্রামপ প্রন্ত্রয়াগ করার
কিন্ত্রয় উভয় মিমকৎসান্ত্রক একসান্ত্রথ্ প্রন্ত্রয়াগ করা হন্ত্রল তা আন্ত্ররা কবমশ কায্ণকর হন্ত্রত পান্ত্রর৷
ককন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ ও করমিওন্ত্রথ্রামপ একসান্ত্রথ্ কদয়া হন্ত্রল মিমকৎসার পার্শ্ণপ্রমতমিয়া আন্ত্ররা খারাপ
হন্ত্রত পান্ত্রর৷ ককন্ত্রম্ান্ত্ররমিওন্ত্রথ্রামপ সম্পন্ত্রকণ এবং এই মিমকৎসার সম্ভাবয পার্শ্ণপ্রমতমিয়াগুন্ত্রলা
সম্পন্ত্রকণ আপনার িাক্তার বা মবন্ত্রশষে নাসণ আপনান্ত্রক আন্ত্ররা তথ্য মদন্ত্রত পারন্ত্রবন৷
অন্ত্রের কবন্ত্রে যাওয়া ক্যান্সার
য্খন কযান্সার কদন্ত্রহর অনয ককান্ত্রনা অংন্ত্রশ ছমড়ন্ত্রয় পন্ত্রড় (কসন্ত্রকন্ডামর বা অযািভান্সি
কযান্সার) তখন ককন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ কদয়া হন্ত্রত পান্ত্রর৷ এর লক্ষয হন্ত্রলা কযান্সারন্ত্রক সঙ্কমিত করা
এবং লক্ষর্গুন্ত্রলা কমম্ন্ত্রয় আনা৷ এটা কখন্ত্রনা কখন্ত্রনা আপনান্ত্রক আন্ত্ররা কবমশ মদন কবুঁন্ত্রি
থ্াকন্ত্রত সাহায্য করন্ত্রত পান্ত্রর৷
মকভান্ত্রব ককন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ কদয়া হয় এবং আপনার হন্ত্রত পান্ত্রর এম্ন মকছ পার্শ্ণপ্রমতমিয়া
সম্পন্ত্রকণ আপনার ভাষায় আম্ান্ত্রদর কান্ত্রছ আন্ত্ররা তথ্য আন্ত্রছ৷
টান্ত্রগবন্ত্রটড (বান্ত্রয়া কজক্যা ) কথরাকপিমূহ
টান্ত্রগন্ত্রণ টি কথ্রামপগুন্ত্রলা কযান্সার ককাষ ও স্বাভামবক ককাষগুন্ত্রলার ম্যযকার পাথ্ণকযগুন্ত্রলার
উপর কার্ কন্ত্রর এবং কযান্সার ককাষগুন্ত্রলার বৃমদ্ধন্ত্রক থ্ামম্ন্ত্রয় কদয়ার কিিা কন্ত্রর৷
কন্ত্রয়কটি মভন্ন যরন্ত্রনর টান্ত্রগন্ত্রণ টি কথ্রামপ রন্ত্রয়ন্ত্রছ৷ অন্ত্রের কযান্সান্ত্ররর মিমকৎসার র্নয
প্রযানত কয্গুন্ত্রলা বযবহৃত হয় কসগুন্ত্রলা হন্ত্রলা কসটমক্সম্াব (Erbitux®), কবভামসর্ম্াব
(Avastin®), পামনটম্াব (Vectibix®), ও অযামিবারন্ত্রসপ্ট (Zaltrap®)৷
অন্ত্রের বাইন্ত্রর ছমড়ন্ত্রয় পন্ত্রড়ন্ত্রছ এম্ন ককান্ত্রলান্ত্ররক্টাল কযান্সান্ত্ররর মিমকৎসার র্নয এগুন্ত্রলা
বযবহার করা য্ায়৷ অন্ত্রের সব কযান্সার কসটমক্সম্াব বা পামনটম্ম্াব-এর প্রমত সাড়া কদয়
না৷
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করকডওন্ত্রথরাকপ
স্বাভামবক ককান্ত্রষর য্তটা সম্ভব কম্ ক্ষমত কন্ত্রর কযান্সান্ত্ররর ককাষগুন্ত্রলান্ত্রক ধ্বংস কন্ত্রর
কদয়ার র্নয করমিওন্ত্রথ্রামপ উচ্চ-শমক্তর রমির ম্াযযন্ত্রম্ কযান্সান্ত্ররর মিমকৎসা কন্ত্রর৷
ককালন কযান্সান্ত্ররর লক্ষর্গুন্ত্রলা উপশন্ত্রম্র র্নয এটি বযবহার করা য্ায়, য্মদও তা মবরল৷
ম াশন্ত্রয়র ক্যান্সান্ত্ররর জনয করকডওন্ত্রথরাকপ
িাজবাকরর আন্ত্রগ
ম্লাশন্ত্রয়র কযান্সারন্ত্রক কছাট কন্ত্রর আনার র্নয এবং সহন্ত্রর্ অপসারর্ করার র্নয
সার্ণামরর আন্ত্রগ আপনান্ত্রক করমিওন্ত্রথ্রামপ কদয়া হন্ত্রত পান্ত্রর৷ এছাড়াও এটা কযান্সান্ত্ররর মিন্ত্রর
আসার ঝুঁ মক কম্ায়৷
আপনার সার্ণামরর আন্ত্রগ আপমন করমিওন্ত্রথ্রামপর এক সপ্তান্ত্রহর একটি সংমক্ষপ্ত ককাসণ করন্ত্রত
পান্ত্ররন৷ অথ্বা আপমন ছয় সপ্তাহ পয্ণন্ত দীর্ণ একটি ককাসণও করন্ত্রত পান্ত্ররন৷ দীর্ণ
মিমকৎসাটি সাযারর্ত ককন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপর সান্ত্রথ্ কদয়া হয় (ককন্ত্রম্ান্ত্ররমিওন্ত্রথ্রামপ), য্া
করমিওন্ত্রথ্রামপন্ত্রক আন্ত্ররা ভান্ত্রলাভান্ত্রব কার্ করন্ত্রত সাহায্য করন্ত্রত পান্ত্রর৷
করমিওন্ত্রথ্রামপ ককান্ত্রসণর পর, অপান্ত্ররশন করান্ত্রনার আন্ত্রগ পার্শ্ণপ্রমতমিয়াগুন্ত্রলা কন্ত্রম্ আসার
র্নয আপনান্ত্রক কন্ত্রয়ক সপ্তাহ অন্ত্রপক্ষা করন্ত্রত হন্ত্রব৷
িাজবাকরর পন্ত্রর
সার্ণামরর আন্ত্রগ আপনান্ত্রক করমিওন্ত্রথ্রামপ কদয়া না হন্ত্রল, সার্ণামরর পন্ত্রর আপনান্ত্রক এটা
কদয়া হন্ত্রত পান্ত্রর৷ এটা করা হন্ত্রত পান্ত্রর য্মদ:




কযান্সার অপসারর্ করা কঠিন হন্ত্রয় থ্ান্ত্রক
কযান্সান্ত্ররর মকছ ককাষ কদন্ত্রহ কথ্ন্ত্রক য্ায়
অন্ত্রের কদয়ালর্ন্ত্রড় অথ্বা কাছাকামছ অবমস্থত লমসকা েমিগুন্ত্রলান্ত্রত কযান্সার ছমড়ন্ত্রয়
পন্ত্রড়৷

আপনান্ত্রক 4-5 সপ্তাহ যন্ত্রর প্রমত কম্ণমদবন্ত্রস এই যরন্ত্রনর করমিওন্ত্রথ্রামপ কদয়া হন্ত্রত পান্ত্রর৷
ম াশন্ত্রয়র কবন্ত্রে যাওয়া ক্যান্সার
আপনার প্রথ্ম্ মিমকৎসার পর য্মদ কযান্সার ছমড়ন্ত্রয় পন্ত্রড় অথ্বা মিন্ত্রর আন্ত্রস (মবন্ত্রশষকন্ত্রর
করার্ীিন্ত্রির এলাকায়), তাহন্ত্রল এন্ত্রক কছাট কন্ত্রর আনার র্নয আপনান্ত্রক করমিওন্ত্রথ্রামপ
কদয়া হন্ত্রত পান্ত্রর৷ এছাড়াও এটা বযথ্ার ম্ত উপসগণগুন্ত্রলা উপশম্ করন্ত্রত পান্ত্রর৷
মকভান্ত্রব করমিওন্ত্রথ্রামপর পমরকল্পনা করা হয় ও কদয়া হয় এবং আপনার হন্ত্রত পান্ত্রর এম্ন
মকছ পার্শ্ণপ্রমতমিয়া সম্পন্ত্রকণ আপনার ভাষায় আম্ান্ত্রদর কান্ত্রছ আন্ত্ররা তথ্য আন্ত্রছ৷
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কিকনক্যা

িায়া

কযান্সান্ত্ররর র্নয নতন ও আন্ত্ররা ভান্ত্রলা মিমকৎসা খন্ত্রুঁ র্ কবর করার কিিা করার র্নয
কযান্সার গন্ত্রবষর্া ট্রায়াল পমরিালনা করা হয়৷ কয্ সব ট্রায়ালগুন্ত্রলা করাগীন্ত্রদর উপর
পমরিালনা করা হয় কসগুন্ত্রলান্ত্রক বলা হয় মিমনকযাল ট্রায়াল৷ অন্ত্রনক হাসপাতাল এখন
এইসব ট্রায়ান্ত্রল অংশ কনয়। অন্ত্রের কযান্সান্ত্ররর র্নয বতণ ম্ান্ত্রন পমরিামলত হন্ত্রে এম্ন
গন্ত্রবষর্া সম্পন্ত্রকণ আপনার িাক্তান্ত্ররর সান্ত্রথ্ কথ্া বলন৷
িন্ত্র া-আপ
আপনার মিমকৎসা কশষ হওয়ার পর, আপনার মনয়মম্ত কিক-আপ ও রক্ত পরীক্ষা করা
হন্ত্রব৷ এছাড়াও আপনার মসটি কযান ও ককান্ত্রলান্ত্রনাকমপ করা হন্ত্রত পান্ত্রর৷ এগুন্ত্রলা কন্ত্রয়ক
বছর যন্ত্রর করা হন্ত্রত পান্ত্রর, মকন্তু সম্ন্ত্রয়র সান্ত্রথ্ সান্ত্রথ্ আন্ত্ররা কম্ র্ন র্ন করা হন্ত্রব৷
আপনার অনভূকত
য্খন আপনান্ত্রক বলা হন্ত্রব কয্ আপনার কযান্সার আন্ত্রছ তখন আপমন মবহ্বল কবায করন্ত্রত
পান্ত্ররন এবং আপনার মবমভন্ন যরন্ত্রনর আন্ত্রবগ কার্ করন্ত্রত পান্ত্রর৷ এগুন্ত্রলার ম্ন্ত্রযয রন্ত্রয়ন্ত্রছ
রাগ, অসন্তুমি, অপরাযন্ত্রবায, দমিন্তা ও ভয়। এগুন্ত্রলা সবই স্বাভামবক প্রমতমিয়া এবং
অন্ত্রনক ম্ানষ তান্ত্রদর অসন্ত্রখর সান্ত্রথ্ কবাঝাপড়ায় আসন্ত্রত িাওয়ার প্রমিয়ার একটি অংশ।
অনভব করার র্নয ককান্ত্রনা সঠিক বা ভল উপায় কনই৷ আপমন আপনার মনন্ত্রর্র ম্ত
কন্ত্রর এই মবষয়গুন্ত্রলার সান্ত্রথ্ ম্ামনন্ত্রয় কনন্ত্রবন৷
আপনার ভাষায় আন্ত্ররা তথয










স্তন কযান্সার সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
ককন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
কবমনমিট দামব করা সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
িসিন্ত্রসর কযান্সার সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
কপ্রান্ত্রেট কযান্সার সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
করমিওন্ত্রথ্রামপ সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
কযান্সার মিমকৎসার পার্শ্ণপ্রমতমিয়া সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
সার্ণামর সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
মনন্ত্রর্ন্ত্রক সাহায্য করার র্নয আপমন কী করন্ত্রত পান্ত্ররন কস সম্পমকণ ত তথ্যপত্র

এই তথ্যপত্রটি মলন্ত্রখন্ত্রছ, পমরম্ার্ণন ও সম্পাদনা কন্ত্ররন্ত্রছ ম্যাকমম্লান কযান্সার সান্ত্রপান্ত্রটণর
কযান্সার মবষয়ক তথ্য উন্নয়ন দল৷ আম্ান্ত্রদর কম্মিন্ত্রকল সম্পাদক, Dr Tim Iveson (ি.
টিম্ ইভসন), কনসালন্ত্রটন্ট মিমনকযাল অনন্ত্রকালমর্ে এটি অনন্ত্রম্াদন কন্ত্ররন্ত্রছন৷
ককান্ত্রলান্ত্ররক্টাল মিমনকযাল নাসণ কস্পশামলে Aileen Roy (আইমলন রয়); ককান্ত্রলান্ত্ররক্টাল
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কযান্সার মিমনকযাল নাসণ কস্পশামলে Fiona Butler (মিওমনা বাটলার); এবং কযান্সান্ত্রর
আিান্ত কয্ সব বযমক্ত এই তথ্যপত্রটি পয্ণান্ত্রলািনা কন্ত্ররন্ত্রছন তান্ত্রদর সবার প্রমত আম্ান্ত্রদর
যনযবাদ রইন্ত্রলা৷
এই তথ্যপত্রটি কলখার র্নয আম্রা অন্ত্রনকগুন্ত্রলা মনভণ রন্ত্রয্াগয উৎস কথ্ন্ত্রক সংগৃহীত তথ্য
বযবহার কন্ত্ররমছ৷ এগুন্ত্রলার ম্ন্ত্রযয রন্ত্রয়ন্ত্রছ:





Improving Outcomes in Colorectal Cancer: The Manual Update. র্ন 2004.
নযাশনাল ইনমেটিউট ির কহলথ্ অযান্ড ককয়ার এমক্সন্ত্রলন্স (NICE).
Management of Colorectal Cancer: A National Clinical Guideline . ম্ািণ 2003. কটিশ
ইন্টারকন্ত্রলমর্ন্ত্রয়ট গাইিলাইন্স কনটওয়াকণ (SIGN).
Computerised tomographic colonoscopy (virtual colonoscopy) – guidance . র্ন
2005. NICE.
Cetuximab for the First-line Treatment of Metastatic Colorectal Cancer . অগাে
2009. NICE.

আম্রা সব সম্য় সঠিক তথ্য কদয়ার মবষয়টি মনমিত করার র্নয সব রকম্ভান্ত্রব কিিা
কন্ত্রর থ্ামক মকন্তু প্রমতমনয়ত পমরবতণ নশীল কম্মিন্ত্রকল গন্ত্রবষর্ার বতণ ম্ান অবস্থার
প্রমতিলন্ত্রনর র্নয এর উপর মনভণ র করা উমিত হন্ত্রব না৷ য্মদ আপমন আপনার স্বাস্থয
মনন্ত্রয় উমেগ্ন থ্ান্ত্রকন, তাহন্ত্রল আপনার উমিত হন্ত্রব আপনার িাক্তান্ত্ররর সান্ত্রথ্ আন্ত্রলািনা
করা৷ এই তন্ত্রথ্য বা তৃ তীয় পন্ত্রক্ষর ককান্ত্রনা তন্ত্রথ্য, কয্ম্ন আম্ান্ত্রদর মলংক কদয়া
ওন্ত্রয়বসাইন্ত্রটর তন্ত্রথ্য, ককান্ত্রনা ভল থ্াকার কারন্ত্রর্ সৃি ককান্ত্রনা ক্ষমত বা হামনর র্নয
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Large bowel cancer: English

Large bowel cancer
This fact sheet is about how cancer of the large bowel 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 bowel
Risk factors and causes
Symptoms
How is bowel cancer diagnosed?
Staging and grading
Treatment
Clinical trials
Follow up
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 bowel
The bowel is part of our digestive system. It has two parts: the small bowel and the large
bowel. The large bowel is made up of the colon, rectum and anus.
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When you swallow food it passes down the gullet (oesophagus) to the stomach, where
digestion begins. It then passes through the small bowel, where essential nutrients are
taken into the body.
The digested food then moves into the colon, where water is absorbed. The remaining
waste matter, known as stools or faeces, is held in the rectum (back passage) until it’s
ready to be passed from the body through the anus as a bowel motion (stool).
The walls of the colon and rectum are made up of layers of body tissue. Most colon
and rectal cancers start in the inner lining of the bowel and develop from small growths
called polyps.
Cancer of the large bowel is cancer of the colon and rectum. It’s also called colorectal
cancer.

Causes and risk factors
We don’t know what causes bowel cancer in most people. There are some risk factors
that can increase your chances of getting it.

• Age – The risk of developing bowel cancer increases with age.
• Diet – A diet containing a lot of red and processed meats and low in fruit and fresh
vegetables can increase your risk. Eating fried or grilled meat might also increase
your risk.

• Lifestyle – This includes getting little exercise and being overweight. It also includes

smoking heavily and drinking more than the recommended amounts of alcohol over
many years.

• Family history – People who have one or more family members with bowel cancer
may have a higher risk of developing it. Only about 5% of (5 in every 100) large
bowel cancers are thought to be caused by an inherited faulty gene. Talk to your
doctor if you are worried about your family history.

• Familial conditions – Two rare conditions that can run in families, called familial

adenomatous polyposis (FAP) and hereditary non-polyposis colon cancer (HNPCC),
can increase the risk of developing bowel cancer.

• Personal history of inflammatory bowel disease – People who’ve had ulcerative
colitis or Crohn’s disease (diseases of the lining of the bowel) for a long time have an
increased risk of developing bowel cancer.

Bowel cancer is not infectious and cannot be passed on to other people.
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Symptoms
Symptoms of bowel cancer include:

• blood in, or on, the bowel motions – the blood may be bright red or dark in colour
• a change in your normal bowel habit (such as diarrhoea or constipation) for no
obvious reason, lasting for longer than six weeks

•
•
•
•

unexplained weight loss
pain in the tummy (abdomen) or back passage
a feeling of not having emptied your bowel properly after a bowel motion
feeling tired and breathless – this can happen if the cancer is bleeding causing
anaemia (a low number of red blood cells).

Sometimes the cancer can cause a blockage (obstruction) in the bowel. The symptoms of
this are:

•
•
•
•

being sick (vomiting)
constipation
pain in the abdomen
a bloated feeling.

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

How is bowel cancer diagnosed?
You usually begin by seeing your GP. They will feel your tummy (abdomen) and examine
your back passage. This is called a rectal examination.
During a rectal examination, the doctor places a gloved finger into your back passage to
feel for any lumps or swellings. This may be slightly uncomfortable, but it’s not painful
You may have a blood test to check for anaemia. You may also have blood tests to
check the health of your liver and kidneys.
If your GP is not sure what the problem is, or thinks that your symptoms could be caused
by cancer, they will refer you to a hospital specialist. If your GP thinks you may have
cancer, you should be seen at the hospital within 14 days.
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At the hospital
These tests can be used to help diagnose bowel cancer. You may not need all of them.
Proctoscopy/sigmoidoscopy
A doctor or specialist nurse will look inside the lining of the large bowel and take
samples of cells (biopsies). They will gently pass a thin tube into your back passage. The
tube has a light and tiny camera on the end. A proctoscope is a short tube that goes just
into the rectum. A sigmoidoscope is a longer tube that can be passed further up into the
large bowel.
A proctoscopy or a sigmoidoscopy can be uncomfortable but it doesn’t usually hurt.
Colonoscopy
To look inside the whole length of the large bowel, your doctor will do a colonoscopy.
During the test, they will take photographs and biopsies of the cells.
The bowel has to be completely empty for this test. This means following a careful diet
for the day before your test and taking a medicine (laxative) to clear the bowel. Your
hospital will tell you what to do. A colonoscopy can be uncomfortable, but you will be
given a sedative that will help to relax you.
Virtual colonoscopy (CT colonography)
A CT scanner takes a series of x-ray pictures of your bowel. A computer then puts the
pictures together to give a three-dimensional picture of your bowel.
Your bowel has to be completely empty for the scan. You may be given an injection
of a medicine that will help the muscles of your bowel to relax. You may also have an
injection of a dye (contrast medium) at the same time. Your doctor will tell you if you are
going to have this.
Further tests
If the biopsy shows that you have cancer, you may have other tests too. These aim to
find out the size and position of the cancer, and to see whether it has spread. They may
include:

•
•
•
•
•
•
•

blood tests
a chest x-ray
a CT scan
a CT/PET scan
an MRI scan
a barium enema
an ultrasound 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
Knowing the stage and grade of the cancer helps doctors decide on the right treatment
for you.
Staging
Bowel cancer is divided into four stages:

• Stage 1 – The cancer has not spread beyond the original tumour.
• Stage 2 – Tumours may have grown through the bowel wall and into nearby tissues,
but have not spread to nearby lymph nodes.

• Stage 3 – Tumour cells can be found in nearby lymph nodes.
• Stage 4 – The tumour has spread to other parts of the body.
Grading
Grading shows how the cancer cells look under the microscope compared with normal
bowel cells.

• Grade 1 (low-grade) – The cancer cells look similar to normal cells and grow very
slowly.

• Grade 2 (moderate-grade) – The cancer cells look more abnormal and are slightly
faster growing.

• Grade 3 (high-grade) – The cancer cells look very different from normal cells and
tend to grow quickly.

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:

•
•
•
•

the stage and grade of the cancer
your general health
the likely side effects of treatment
your views about the possible side effects.

Although your doctors may have a good idea about which treatments you will need, you
may need to have an operation before they can decide.
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 have to sign a consent form to
show that you understand and agree to the treatment. You will not be given a treatment
unless you have agreed to it.
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Colon cancer and rectal cancer are treated in different ways.

Surgery
The type of surgery you have depends on the stage of the cancer and where it is in the
bowel. Your doctor will talk to you about this.
Surgery for colon cancer
Total colectomy – removes the whole colon.
Hemi-colectomy – removes half of the colon. This may be the left or right side,
depending on where the cancer is.
Sigmoid colectomy – removes the sigmoid colon.
During the surgery, the piece of bowel that contains the cancer is removed and the two
open ends are then joined together. If the bowel can’t be joined together, you may need
a stoma. This is an opening of the bowel on the tummy wall. It may be temporary or
permanent. Your doctor and specialist nurse will talk to you about this before you have
any surgery. There is more information about stomas in the section below.
The lymph nodes near the colon are also removed. This is because the cancer would
spread to them first.
Surgery for rectal cancer
Total mesorectal excision (TME) – removes the whole rectum as well as the fatty
tissue that surrounds it. This tissue contains the lymph nodes.
The TME operation can be done in different ways. It depends on where the cancer is in
the rectum.

• Low anterior resection – is used for cancers in the upper and middle parts of the
rectum (close to the colon). The piece of bowel that contains the cancer is removed
and the two ends are joined together. If the bowel can’t be joined together you will
need a stoma (see the section below about stomas).

• Abdomino-perineal resection – is usually used for cancers in the lower end of the
rectum. After this operation you will need a permanent stoma.

Surgery for early stage bowel cancer
An operation called a local resection or transanal resection can sometimes remove
small, very early-stage bowel cancers. Surgical instruments are passed through the anus
into the rectum or colon to remove the cancer.
You may need to have a second operation to remove more of the bowel if the tumour is
high-grade. There are different ways to remove the cancer depending on where it is in
the bowel. Your doctor will explain the operation to you.
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Surgery for advanced bowel cancer
If the cancer is too large to be removed, it may press on the bowel and make it
narrower. Sometimes doctors can insert a thin metal tube (a stent) into the bowel to keep
it open. They will insert the stent using a colonoscope. You will have a mild sedative to
help you relax and you may need to stay in hospital for a short time afterwards.
You can sometimes have surgery to remove the cancer when it has spread to just one
area of the body, such as the liver or lungs.
Laparoscopic (keyhole) surgery
This operation uses four or five small cuts in the abdomen rather than one bigger
incision. A laparoscope (a thin tube containing a light and camera) is passed into
the abdomen through one of the cuts and the cancer is removed. Recovery from this
operation is usually quicker. This type of surgery is used by some hospitals. Your surgeon
will discuss with you if this is appropriate for you.
Stomas
If the ends of the bowel cannot be joined together, the upper end can be brought
out onto the skin of the abdominal wall. This is called a stoma. There are two types
of stoma: an ileostomy, which is usually temporary; or a colostomy, which is often
permanent. You wear a bag over the stoma to collect the stool (bowel motions).
A temporary stoma allows the newly joined bowel to heal. You will have another
operation to rejoin the bowel a few months later. This is called a stoma reversal.
Permanent stomas (usually colostomies) are created when it has not been possible to
reconnect the bowel.
A stoma nurse will give you more advice and information.

Chemotherapy
Chemotherapy is a treatment that uses anti-cancer (cytotoxic) drugs to destroy cancer
cells. You don’t usually need it for stage 1 bowel cancers.
For stage 2 bowel cancers, the risk of the cancer coming back is low so you may
not need chemotherapy. Giving chemotherapy after surgery is known as adjuvant
treatment. It aims to reduce the risk of the cancer coming back.
People with stage 3 bowel cancer are usually offered chemotherapy.
Chemotherapy is sometimes given before an operation. This is called neo-adjuvant
chemotherapy. It aims to make the cancer smaller, to make it easier to remove. You
may be able to avoid having a permanent stoma after this treatment.
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Chemoradiotherapy
This is a combination of chemotherapy and radiotherapy. It is sometimes called
chemoradiation.
The chemotherapy drugs can make the cancer cells more sensitive to radiotherapy.
Combining the treatments may be more effective than having either chemotherapy or
radiotherapy alone.
Giving chemotherapy and radiotherapy together can make the side effects of the
treatment worse. Your doctor or specialist nurse can give you more information about
chemoradiotherapy and the possible side effects of this treatment.
Advanced bowel cancers
Chemotherapy may also be given when the cancer has spread to another part of the
body (secondary or advanced cancer). This aims to shrink the cancers and reduce
symptoms. It can sometimes help you live longer.
We have more information in your language about how chemotherapy is given and
some of the side effects you may have.

Targeted (biological) therapies
Targeted therapies work on the difference between cancer cells and normal cells and try
to stop cancer cells growing.
There are several different types. The main ones used to treat bowel cancer are
cetuximab (Erbitux®), bevacizumab (Avastin®), panitumab (Vectibix®) and aflibercept
(Zaltrap®).
They can be used to treat colorectal cancers that have spread outside the bowel. Not all
bowel cancers respond to cetuximab or panitumumab.

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.
It can be used to relieve the symptoms of colon cancer, although this is rare.
Radiotherapy for rectal cancer
Before surgery
You may have radiotherapy before surgery to make a rectal cancer smaller and easier
to remove. It also reduces the chance of the cancer coming back.
You may have a short course of radiotherapy over a week before your surgery. Or you
may have it as a longer course lasting up to six weeks. The longer treatment is usually
given with chemotherapy (chemoradiotherapy), which can help make the radiotherapy
work better.
After the course of radiotherapy, you will have to wait a few weeks for the side effects to
settle down before you can have the operation.
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After surgery
If you didn’t have radiotherapy before surgery, you may have it afterwards.
This could be if:

• the cancer was difficult to remove
• some cancer cells may be left behind
• the cancer had spread through the bowel wall or into nearby lymph nodes.
You may be given this type of radiotherapy every weekday for 4–5 weeks.
Advanced rectal cancer
If the cancer has spread or come back (particularly in the pelvic area), after your first
treatment, you may have radiotherapy to make it smaller. It can also relieve symptoms
such as pain.
We have more information in your language about how radiotherapy is planned and
given, and some of the side effects you may have.

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 called clinical trials. Many hospitals now take
part in these trials. Speak to your doctor about current bowel cancer research.

Follow up
After your treatment has finished, you’ll have regular check-ups and blood tests. You
may also have CT scans and colonoscopies. These may continue for several years, but
will become less and less frequent.

Your feelings
You may feel overwhelmed when you are told you have cancer and have many different
emotions. These 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
Lung cancer fact sheet
Prostate 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

This fact sheet has been written, revised and edited by Macmillan Cancer Support’s
Cancer Information Development team. It has been approved by our medical editor, Dr
Tim Iveson, Consultant Clinical Oncologist.
With thanks to Aileen Roy, Colorectal Clinical Nurse Specialist; Fiona Butler, Colorectal
Cancer Clinical Nurse Specialist; and the people affected by cancer who reviewed this
fact sheet.
We have used information from many reliable sources to write this fact sheet.
These include:

• Improving Outcomes in Colorectal Cancer: The Manual Update. June 2004. National
Institute for Health and Clinical Excellence (NICE).

• Management of Colorectal Cancer: A National Clinical Guideline. March 2003.
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN).

• Computerised tomographic colonoscopy (virtual colonoscopy) – guidance. June 2005.
NICE.

• Cetuximab for the First-line Treatment of Metastatic Colorectal Cancer. August 2009.
NICE.
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