Large bowel cancer: Gujarati

મોટા આુંતરડાનું કેન્સર
આ મામિતી પમત્રકા મોટા આુંતરડાના કેન્સરનું કઈ રીતે મનદાન અને સારવાર થાય છે તેના મવશે છે .
અમારી પાસે કીમોથેરપી, રેડડયોથેરપી, શસ્ત્ત્રડિયા, કેન્સરની સારવારની આડઅસરો, તમે પોતાને
મદદ કરવા માટે શું કરી શકો, બેમનડિટો ક્લેઇમ કરવા અને જીવનના અુંત મવશે તમારી ભાષામાું પણ
મામિતી પમત્રકાઓ છે .
અમને આશા છે કે આ મામિતી પમત્રકા તમારા પ્રશ્નોનાું જવાબ આપશે. જો તમને વધ પ્રશ્નો િોય
તો તમે જયાું સારવાર લઈ રહ્યા િો તે િૉમસ્ત્પટલમાું તમે તમારા ડૉક્ટર અથવા નસસને પૂછી શકો છો.
જો તમે આ મામિતી મવશે તમારી ભાષામાું અમારા કેન્સરના સિાયક મનષ્ણાતો સાથે વાત કરવા
માુંગતા િો તો અમે મબન-અુંગ્રેજી ભાષીઓ માટે દભામષયાઓ ધરાવીએ છીએ. તમે સોમવારથી
શિવાર, સવારે 9 વાગ્યાથી રાત્રે 8 વાગ્યા સધી 0808 808 00 00 પર Macmillan
Support Line - મેકમમલન સપોટસ લાઈનનો મન:શલ્ક સુંપકસ કરી શકો છો. જો તમને
સાુંભળવાની તકલીિ િોય તો તમે ટેક્સિોન 0808 808 0121, અથવા Text Relay - ટેક્ષ્ટ
ડરલેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અથવા તમે અમારી વેબસાઈટ macmillan.org.uk પર જઈ
શકો છો.
આ મામિતી પમત્રકા આના મવશે છે :












કેન્સર શું છે ?
આુંતરડું
જોખમના પડરબળો અને કારણો
લક્ષણો
આુંતરડાના કેન્સરનું મનદાન કેવી રીતે થાય છે ?
સ્ત્ટેજીંગ અને ગ્રેડડગ
સારવાર
નૈદામનક અજમાયશો
આગળની તપાસ
તમારી લાગણીઓ
તમારી ભાષામાું વધ મામિતી
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કેન્સર શું છે ?
શરીરના અુંગો અને પેશીપેશીઓ કોષના નામે ઓળખાતા સૂક્ષ્મ મનમાસણ ઘટકોના બનેલા િોય છે .
કેન્સર એ આ કોષોનો રોગ છે .
શરીરના પ્રત્યેક ભાગમાું કોષો અલગ િોય છે પરુંત મોટાભાગનાું પોતાને દરસ્ત્ત કરવાનું અને
પન:સજસ ન કરવાનું કામ સમાન રીતે કરે છે . સામાન્ય રીતે, કોષો િમબદ્ધ રીતે મવભાજન પામે છે .
પરુંત જો આ પ્રડિયા મનયુંત્રણ બિાર જાય તો કોષો મવભાજન પામવાનું ચાલ રાખે છે અને તેઓ ગાુંઠ
કિેવાતા ગઠ્ઠામાું મવકસે છે .
બધી ગાુંઠો કેન્સર િોતી નથી. ડૉક્ટરો ગાુંઠમાુંથી પેશી અથવા કોષોનો નાનો નમૂનો લઈને કિી શકે છે
કે તે કેન્સર છે કે નિીં. આને બાયોપ્સી કિે છે . કેન્સરના કોષો જોવા માટે ડૉક્ટકો માઈિોસ્ત્કોપ િેઠળ
નમૂનાને તપાસે છે .
સૌમ્ય (કેન્સરરમિત) ગાુંઠમાું કોષો વૃમદ્ધ પામી શકે છે પરુંત શરીરમાું અન્યત્ર ક્યાુંય િેલાતા નથી. જો
તે નજીકના અુંગો પર દબાણ કરે તો જ સામાન્ય રીતે તે સમસ્ત્યાઓ કરી શકે છે .
જીવલેણ (કેન્સરયક્ત) ગાુંઠમાું, કોષો નજીકની પેશીમાું વૃમદ્ધ પામી શકે છે . ક્યારેક, કેન્સર જયાું પ્રથમ
શરૂ થયું િોય (પ્રાથમમક જગ્યા) ત્યાુંથી કેન્સરના કોષો શરીરના અન્ય ભાગો સધી િેલાઈ શકે છે . તેઓ
લોિી અથવા લમસકા તુંત્રમાુંથી પ્રવાસ કરી શકે છે .
લમસકા તુંત્ર આપણને ચેપ અને રોગ સામે રક્ષણ આપવામાું મદદ કરે છે . તે લમસકા વામિનીઓ
કિેવાતી સૂક્ષ્મ નમલકાઓનું બનેલું િોય છે . આ સમગ્ર શરીરમાું વાલ આકારની લમસકા ગ્રુંમથઓ
(ગ્લેન્્સ)ના સમૂિો સાથે જોડાયેલી િોય છે .
જયારે કોષો શરીરના અન્ય ભાગો સધી પિોંચે છે ત્યારે તેઓ વૃમદ્ધ પામવાનું શરૂ કરે છે અને અન્ય
ગાુંઠ બનાવે છે . આને માધ્યમમકકેન્સર અથવા મેટાસ્ત્ટેમસસ કિે છે .
આુંતરડું
આુંતરડું એ આપણા પાચન તુંત્રનો ભાગ છે . તેના બે ભાગો છે : નાનું આુંતરડું અને મોટું આુંતરડ.ું
મોટું આુંતરડું કોલોન, મળાશય અને ગદાનું બનેલું છે .
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આુંતરડું - કોલોન અને મળાશય
ગલેટ (અન્નનળી)

પેટ
કોલોનનો
અનપ્રસ્ત્થ

આરોિી કોલોન

અવરોિી કોલોન

નાનું આુંતરડું

મસગ્મોઈડ કોલોન
મળાશય
ગદા

જયારે તમે ખોરાક ગળો છો ત્યારે તે ગલેટ (અન્નનળી)માુંથી પસાર થઈને પેટ સધી જાય છે જયાું
પાચન ડિયા શરૂ થાય છે . ત્યારબાદ તે નાનાું આુંતરડામાુંથી પસાર થાય છે જયાું આવશ્યક પોષકતત્ત્વો
શરીરમાું ગ્રિણ થાય છે .
પચેલો ખોરાક ત્યારબાદ કોલોનમાું જાય છે જયાુંથી પાણી શોષાય છે . બાકીનો કચરો કે જે મળ
અથવા મવષ્ટા તરીકે ઓળખાય છે જે તે શરીરમાુંથી મળાશય દ્વારા શૌચ (મળ) તરીકે બિાર િેંકાવા
માટે તૈયાર ન િોય ત્યાું સધી મળાશય (પાછળનો માગસ)માું રિે છે .
કોલોન અને મળાશયની દીવાલો દૈમિક પેશીના સ્ત્તરોની બનેલી િોય છે . કોલોન અને મળાશયના
મોટાભાગનાું કેન્સર આુંતરડાનાું અુંદરના અસ્ત્તરમાું શરૂ થાય છે અને પૉમલપ્સ કિેવાતા નાના
મવકાસમાુંથી મવકસે છે .
મોટા આુંતરડાનું કેન્સર એ કોલોન અને મળાશયનું કેન્સર છે . તેને કોલોરેક્ટલ કેન્સર પણ કિે છે .
કારણો અને જોખમના પડરબળો
મોટાભાગનાું લોકોમાું આુંતરડાનું કેન્સર શા કારણે થાય છે તે આપણે જાણતાું નથી. કેટલાક જોખમના
પડરબળો છે જે નાથી તમને તે થવાની સુંભાવનાઓ વધી શકે છે .
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 ઉંમર - મોટા આુંતરડાનું કેન્સર થવાનું જોખમ ઉંમરની સાથે વધે છે .
 આિાર – ખૂબ લાલ અને પ્રડિયા કરેલ માુંસ ધરાવતો અને િળો તથા તાજાું શાકભાજી ઓછાું
િોય તેવો આિાર તમારા જોખમને વધારી શકે છે . તળેલું અથવા મગ્રલ કરેલું માુંસ ખાવાથી પણ
તમારું જોખમ વધી શકે છે .
 જીવનશૈલી - આમાું કસરત ઓછી કરવાનો અને સ્ત્થૂળ િોવાનો સમાવેશ થાય છે . તેમાું ઘણાું વષો
સધી ભલામણ કરેલાું પ્રમાણથી ઘણું વધારે ભારે ધમ્રપાન કરવાનો અને આલ્કોિૉલ પીવાનો પણ
સમાવેશ થાય છે .
 કૌટુંમબક ઇમતિાસ - જે મના ઘરમાું આુંતરડાનું કેન્સર ધરાવતા એક કે વધ કટબ
ું ીજનો િોય તેમને
તે થવાનું જોખમ વધારે િોય છે . મોટા આુંતરડાના કેન્સરમાુંથી માત્ર લગભગ 5% (દર
100માુંથી 5) વારસામાું મળેલા ખામીયક્ત જનીનને કારણે થતા િોવાનું માનવામાું આવે છે .
જો તમને તમારા કૌટુંમબક ઇમતિાસ મવશે ચચતા િોય તો તમારા ડૉક્ટર સાથે વાત કરો.
 કૌટુંમબક પડરમસ્ત્થમતઓ - બે જવલ્લે જોવા મળતી મસ્ત્થમતઓ જે કટુંબમાું ચાલતી િોઈ શકે છે
જે ને િેમમમલઅલ એડેનોમેટસ પોમલપોમસસ (FAP) અને વારસાગત નૉન-પોમલપોમસસ કોલોન
કેન્સર (HNPCC) કિે છે તેનાથી આુંતરડાનું કેન્સર થવાનું જોખમ વધી શકે છે .
 સોજાકારક આુંતરડાના રોગનો વ્યમક્તગત ઇમતિાસ - લાુંબા સમયથી જે મને અલ્સરેડટવ
કોલાઈડટસ અથવા િોન્સ ડડસીઝ (આુંતરડાના અસ્ત્તરના રોગો) િોય તેવા લોકોને આુંતરડાનું
કેન્સર થવાનું જોખમ વધારે િોય છે .
આુંતરડાનું કેન્સર ચેપી નથી અને અન્ય લોકોમાું તે િેલાવી શકાતું નથી.
લક્ષણો
આુંતરડાના કેન્સરના લક્ષણોમાું નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે :








મળત્યાગમાું લોિી અથવા મળમાું લોિી - લોિી ચમકતાું લાલ રુંગનું અથવા ઘેરું િોઈ શકે છે
કોઈ સ્ત્પષ્ટ કારણ મવના તમારી મળત્યાગની આદતમાું િેરિાર (જે મ કે ઝાડા અથવા
કબમજયાત) જે છ અઠવાડડયાથી વધ સમય માટે ચાલે
વજનમાું ન સમજાવી શકાય તેવો ઘટાડો
પેટ (ઉદર) અથવા મળના માગસમાું દખાવો
મળત્યાગ કયાસ બાદ આપનું આુંતરડું બરાબર ખાલી ન થયું િોવાની લાગણી
થાક અને શ્વાસ ચડવાની લાગણી - જો કેન્સરમાું રક્તસ્ત્ત્રાવ થતો િોય જે નાથી એમનમમયા
(લોિીના લાલ કણોની સુંખ્યા ઓછી થવી) થતો િોય તો આમ થઈ શકે છે .

ક્યારેક કેન્સરથી આુંતરડામાું બ્લૉકેજ (અવરોધ) થઈ શકે છે . આના લક્ષણો આ છે :
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ઊલટી થવી
કબમજયાત
પેટમાું દખાવો
ફૂલેલું િોવાની લાગણી.

આ લક્ષણો અન્ય મસ્ત્થમતઓ દ્વારા પણ થઈ શકે છે , પરુંત તમે િુંમેશાું તમારા GP - જીપી દ્વારા
તેની ચકાસણી કરાવો તે અગત્યનું છે .
આુંતરડાના કેન્સરનું મનદાન કેવી રીતે થાય છે ?
તમે સામાન્ય રીતે તમારા GP - જીપીને મળીને શરૂઆત કરો છો. તેઓ તમારા પેટ (ઉદર)ને અડી
જોશે અને તમારા મળમાગસને તપાસશે. આને મળાશયની તપાસ કિે છે .
મળાશયની તપાસ દરમમયાન, ડૉક્ટર મોજા પિેરીને એક આુંગળી તમારા મળમાગસમાું મૂકે છે જે થી
કોઈપણ ગઠ્ઠા કે સોજા િોય તો અનભવી શકાય. આ સિેજ અગવડદાયક લાગી શકે છે પરુંત તે
પીડાદાયક નથી.
એમનમમયા માટે ચકાસણી કરવા માટે તમે લોિીનું પરીક્ષણ કરાવી શકો છો. તમારા યકૃત અને
ડકડની(મૂત્રચપડ)ના સ્ત્વાસ્ત્થ્યની ચકાસણી કરાવવા માટે તમે લોિીના પરીક્ષણો પણ કરાવી શકો છો.
શું સમસ્ત્યા છે તે અુંગે જો તમારા GP - જીપી ચોક્કસ ન િોય અથવા એવું મવચારતા િોય કે તમારા
લક્ષણો કેન્સર સાથે સુંબુંમધત િોઈ શકે છે તો તેઓ તમને િૉમસ્ત્પટલ મનષ્ણાત પાસે જવાની ભલામણ
કરશે. જો તમારા GP - જીપી માનતા િોય કે તમને કેન્સર િોઈ શકે છે , તો 14 ડદવસોની અુંદર
િૉમસ્ત્પટલમાું તમારી તપાસ થવી જોઈએ.
િૉમસ્ત્પટલમાું
આુંતરડાના કેન્સરનું મનદાન કરવામાું મદદ માટે આ પરીક્ષણોનો ઉપયોગ થઈ શકે છે . તમને તે બધાની
જરૂર ન પડે તેમ બની શકે છે .
પ્રૉક્ટોસ્ત્કોપી/મસગ્મોઈડોસ્ત્કોપી
ડૉક્ટર અથવા મનષ્ણાત નસસ તમારા મોટા આુંતરડાના અસ્ત્તરની અુંદર જોશે અને કોષોના નમૂના લેશે
(બાયોપ્સી). તેઓ િળવેથી એક પાતળી નળી તમારા મળમાગસમાું પસાર કરશે. નળીના એક છે ડે
િળવો અને નાનો કેમેરા િોય છે . પ્રૉક્ટોસ્ત્કોપ એ એક ટૂુંકી નળી છે જે મળાશયમાું થોડે સધી જ જઈ
શકે છે . મસગ્મોઈડોસ્ત્કોપ એ વધારે લાુંબી નળી છે જે ને મોટા આુંતરડામાું વધારે અુંદર સધી પસાર
કરી શકાય છે .
પ્રૉક્ટોસ્ત્કોપી અથવા મસગ્મોઈડોસ્ત્કોપી અગવડદાયક િોઈ શકે છે પરુંત તેનાથી સામાન્ય રીતે દખાવો
થતો નથી.
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કોલોનોસ્ત્કોપી
મોટા આુંતરડાની સમગ્ર લુંબાઈની અુંદર જોવા માટે તમારા ડૉક્ટર કોલોનોસ્ત્કોપી કરશે. પરીક્ષણ
દરમમયાન તેઓ કોષોની તસ્ત્વીરો અને બાયોપ્સી લેશે.
આ પરીક્ષણ માટે આુંતરડું સુંપૂણસપણે ખાલી િોવું જરૂરી છે . આનો અથસ છે તમારા પરીક્ષણના એક
ડદવસ પિેલાું કાળજીપૂવસકના આિારનું અનસરણ કરવું અને આુંતરડાને ખાલી કરવા માટે એક દવા
(લેક્સેડટવ) લેવી. તમારી િૉમસ્ત્પટલ તમને કિેશે કે શું કરવું. કોલોનોસ્ત્કોપી અગવડદાયક િોઈ શકે છે
પરુંત તમને સેડેડટવ (શાુંમતદાયક ઔષધઃ આપવામાું આવશે જે તમને આરામદાયક થવામાું મદદ
કરશે.
વર્ચયઅ
સ લ કોલોનોસ્ત્કોપી (CT કોલોનોગ્રાિી)
CT સ્ત્કેનર તમારા આુંતરડાનાું શ્રેણીબદ્ધ એક્સ-રે મચત્રો લે છે . કમ્પ્યૂટર ત્યારબાદ તમારા આુંતરડાનું
મત્રપડરમાણીય મચત્ર આપવા માટે આ મચત્રોને સાથે મૂકે છે .
સ્ત્કેન માટે તમારું આુંતરડું સુંપૂણસપણે ખાલી િોવું જરૂરી છે . તમારા આુંતરડાના સ્ત્નાયઓને મશમથલ
બનવામાું મદદ કરતી દવાનું ઈન્જે ક્શન તમને આપવામાું આવી શકે છે . બરાબર એ જ સમયે તમને
ડાઈનું ઈન્જે ક્શન (કૉન્રાસ્ત્ટ મીડડયમ) પણ આપવામાું આવી શકે છે . તમે આ કરવામાું આવનાર છે કે
કેમ તે તમને તમારા ડૉક્ટર કિેશે.
વધ પરીક્ષણો
જો બાયોપ્સી બતાવે કે તમને કેન્સર છે તો તમારે અન્ય પરીક્ષણો પણ કરાવવા પડી શકે છે . આનો
િેત કેન્સરનું કદ અને સ્ત્થાન શોધવાનો અને તે િેલાયું છે કે કેમ તે જોવાનો છે . તેમાું આનો સમાવેશ
થઈ શકે છે :
 લોિીના પરીક્ષણો
 છાતીનો ઍક્સ-રે
 CT સ્ત્કેન
 CT/PET સ્ત્કેન
 MRI સ્ત્કેન
 બેડરયમ એમનમા
 અલ્રાસાઉન્ડ સ્ત્કેન.
તમારા ડૉક્ટર અથવા નસસ સમજાવશે કે તમને કયા પરીક્ષણોની જરૂર છે અને શું થશે.
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પરીક્ષણના પડરણામોની રાિ જોવાનો સમય તમારા માટે ચચતાથી ભરેલો િોઈ શકે છે . કોઈ સુંબુંધી
અથવા મમત્ર સાથે તમારી ચચતાઓ અુંગે વાત કરવાથી મદદ મળી શકે છે . તમે 0808 808 00 00
પર તમારી ભાષામાું અમારા કેન્સર સિાય મનષ્ણાતો પૈકીના એક સાથે પણ વાત કરી શકો છો.
સ્ત્ટેજીંગ અને ગ્રેડડગ
તમારા કેન્સરનો તબક્કો અને ગ્રેડ જાણવાથી ડૉક્ટરને તમારા માટે યોગ્ય સારવાર નક્કી કરવામાું મદદ
મળે છે .
તબક્કા
આુંતરડાના કેન્સરને ચાર તબક્કાઓમાું વિેંચી શકાય:
 તબક્કો 1 – કેન્સર મૂળ ટ્યમરથી આગળ િેલાયું નથી.
 તબક્કો 2 – ટ્યમર આુંતરડાની દીવાલમાુંથી મવકસ્ત્યા િોઈ શકે છે અને નજીકની પેશીઓમાું
પિોંર્ચયા િોઈ શકે છે , પરુંત નજીકની લમસકાગ્રુંમથઓમાું િેલાયા િોતા નથી.
 તબક્કો 3 – ટ્યમરના કોષો નજીકની લમસકાગ્રુંમથઓમાું જોવા મળી શકે છે .
 તબક્કો 4 – ટ્યમર શરીરના અન્ય ભાગોમાું િેલાયું છે .
ગ્રેડડગ
ગ્રેડડગ દશાસવે છે કે આુંતરડાનાું સામાન્ય કોષોની સરખામણીએ કેન્સરના કોષો માઈિોસ્ત્કોપ િેઠળ કેવા
દેખાય છે .






ગ્રેડ 1 (લો-ગ્રેડ) – કેન્સરના કોષો સામાન્ય કોષો જે વા દેખાય છે અને ખૂબ ધીમેથી વૃમદ્ધ પામે
છે .
ગ્રેડ 2 (મધ્યમ ગ્રેડ) – કેન્સરના કોષો વધારે અસામાન્ય દેખાય છે અને તેઓ સિેજ વધારે
ઝડપથી વૃમદ્ધ પામે છે .
ગ્રેડ 3 (િાઈ-ગ્રેડ) – કેન્સરના કોષો સામાન્ય કોષો કરતાું વધારે અલગ દેખાય છે અને ઝડપથી
વૃમદ્ધ પામવાનું વલણ ધરાવે છે .

સારવાર
શ્રેષ્ઠ સારવાર નક્કી કરવાનું કામ િુંમેશાું સરળ નથી િોત.ું તમારા ડૉક્ટરે ઘણી બધી બાબતો અુંગે
મવચાર કરવો પડે છે . આ પૈકી સૌથી અગત્યની બાબતો આ છે :


કેન્સરનો તબક્કો અને ગ્રેડ

 તમારું સામાન્ય સ્ત્વાસ્ત્થ્ય
 સારવારની સુંભમવત આડઅસરો
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 સુંભમવત આડઅસરો મવશે તમારા મવચારો.
તમને કઈ સારવારની જરૂર પડશે તેના મવશે તમારા ડૉક્ટરને વધ સારો ખ્યાલ િોઈ શકે તેમ છતાું
તેઓ મનણસય લઈ શકે તે પિેલાું તમારે શસ્ત્ત્રડિયા કરાવવાની જરૂર પડી શકે છે .
કોઈપણ સારવાર મવશે તમારા ડૉક્ટર સાથે વાત કરવી અગત્યની છે જે થી તેનો શો અથસ થાય છે તે
તમે સમજી શકો. તમારી ભાષા અને અુંગ્રેજી બુંને બોલી શકે એવી કોઈ વ્યમક્તને સાથે લઈ જવી એ
સારો મવચાર છે . જો તમને જરૂર પડે તો દભામષયાઓ ઉપલબ્ધ િશે, પરુંત જો ત્યાું કોઈ દભામષયો
િાજર રિે તેવું તમે ઈર્ચછતા િો તો િૉમસ્ત્પટલને જાણ કરવાની કોમશશ કરો. તમે સારવાર સમજો છો
અને તેના માટે સુંમમત આપો છો તે બતાવવા માટે તમારે સુંમમતપત્રકમાું સિી કરવાની જરૂર પડશે.
તમે સુંમમત આપી ન િોય તે મસવાય તમને કોઈ સારવાર આપવામાું આવશે નિીં.
કોલોન કેન્સર અને મળાશયના કેન્સરની સારવાર અલગ અલગ રીતે કરવામાું આવે છે .
શસ્ત્ત્રડિયા
તમે જે પ્રકારની શસ્ત્ત્રડિયા કરાવશો તેનો આધાર કેન્સરના તબક્કા અને આુંતરડામાું તે ક્યાું છે તેના
પર છે . આપના ડૉક્ટર આ અુંગે આપની સાથે વાત કરશે.
કોલોન કેન્સર માટેની શસ્ત્ત્રડિયા
ટોટલ કોલેક્ટૉમી - સુંપૂણસ કોલોન દૂર કરવામાું આવે છે .
િેમી-કોલેક્ટૉમી - અડધું કોલોન દૂર કરવામાું આવે છે . કેન્સર ક્યાું છે તેના આધારે આ ડાબી કે
જમણી બાજએ િોઈ શકે છે .
મસગ્મોઈડ કોલેક્ટૉમી - મસગ્મોઈડ કોલોન દૂર કરવામાું આવે છે .
શસ્ત્ત્રડિયા દરમમયાન આુંતરડાનો ટકડો કે જે કેન્સર ધરાવે છે તેને દૂર કરવામાું આવે છે અને બે ખલ્લાું
છે ડાઓને ત્યારબાદ સાથે જોડવામાું આવે છે . જો આુંતરડાને સાથે જોડી ન શકાય તો તમારે
સ્ત્ટોમાની જરૂર પડી શકે છે . તે પેટની દીવાલ પર આુંતરડાના ખૂલવાનું દ્વાર છે . તે કામચલાઉ
અથવા કાયમી િોઈ શકે છે . તમે કોઈપણ શસ્ત્ત્રડિયા કરાવો તે પિેલાું તમારા ડૉક્ટર અને મનષ્ણાત
તમારી સાથે આ અુંગે વાત કરશે. સ્ત્ટોમા મવશે વધ મામિતી નીચેના મવભાગમાું છે .
કોલોનની પાસેની લમસકાગ્રુંમથઓ પણ દૂર કરવામાું આવે છે . આનું કારણ એ છે કે કેન્સર પ્રથમ તેમના
પર િેલાશે.
મળાશયના કેન્સર માટેની શસ્ત્ત્રડિયા
ટોટલ મેસોરેક્ટલ એમક્સઝન (TME) – તેમાું સમગ્ર મળાશય તેમજ તેની આસપાસ આવેલ
ચરબીયક્ત પેશી દૂર કરવામાું આવે છે . આ પેશી લમસકાગ્રુંમથઓ ધરાવે છે .
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TME શસ્ત્ત્રડિયા અલગ અલગ રીતે કરવામાું આવી શકે છે . કેન્સર મળાશયમાું ક્યાું છે તેના પર તેનો
આધાર છે .
 લો એમન્ટડરયર ડરસેક્શન – તેનો ઉપયોગ મળાશયના ઉપલા અને મધ્ય ભાગોમાું (કોલોનની
નજીક) કેન્સર માટે થાય છે . આુંતરડાનો એ ટકડો કે જે કેન્સર ધરાવે છે તેને દૂર કરવામાું આવે છે
અને બે છે ડાઓને સાથે જોડવામાું આવે છે . જો આુંતરડાને સાથે જોડી ન શકાય તેમ િોય તો
તમારે સ્ત્ટોમાની જરૂર પડશે (જઓ નીચે સ્ત્ટોમા મવશેનો મવભાગ).
 એબ્ડૉમમનો-પેડરમનઅલ ડરસેક્શન – એ સામાન્ય રીતે મળાશયના નીચલા છે ડામાું કેન્સર માટે
વપરાય છે . આ શસ્ત્ત્રડિયા બાદ તમને કાયમી સ્ત્ટોમાની જરૂર પડશે.
પ્રારુંમભક તબક્કાના આુંતરડાના કેન્સર માટે શસ્ત્ત્રડિયા
લોકલ ડરસેક્શન અથવા રાન્સએનાલ ડરસેક્શન કિેવાતી શસ્ત્ત્રડિયાથી ક્યારેક નાના, ઘણાું આરુંમભક
તબક્કાના આુંતરડાના કેન્સર દૂર થઈ શકે છે . કેન્સર દૂર કરવા માટે સર્જીકલ સાધનોને ગદા દ્વારા
મળાશય અથવા કોલોનમાું પસાર કરવામાું આવે છે .
જો ટ્યમર ઉર્ચચ ગ્રેડનું િોય તો આુંતરડાનો વધારે ભાગ દૂર કરવા માટે તમારે બીજી શસ્ત્ત્રડિયા
કરાવવાની જરૂર પડી શકે છે . કેન્સર આુંતરડામાું ક્યાું છે તેના આધારે તેને દૂર કરવાના મવમવધ માગો
છે . તમારા ડૉક્ટર તમને શસ્ત્ત્રડિયા સમજાવશે.
આગળ વધેલા આુંતરડાના કેન્સર માટે શસ્ત્ત્રડિયા
જો કેન્સર દૂર કરવા માટે બિ મોટું િોય તો તે આુંતરડા પર દબાણ કરી શકે છે અને તેને વધારે સાુંકડું
બનાવી શકે છે . ક્યારેક ડોક્ટરો આુંતરડાને ખલ્લું રાખવા માટે તેમાું પાતળી ધાતની નળી (સ્ત્ટેન્ટ)
દાખલ કરી શકે છે . તેઓ કોલોનોસ્ત્કોપનો ઉપયોગ કરીને સ્ત્ટેન્ટ દાખલ કરશે. આપને િળવા થવામાું
મદદ મળે તે માટે તમે િળવો સેડેડટવ લેશો અને તમારે ત્યારબાદ થોડા સમય માટે િૉમસ્ત્પટલમાું
રિેવાની જરૂર પડી શકે છે .
જયારે કેન્સર શરીરના એક ભાગમાું િેલાયું િોય ત્યારે તેને દૂર કરવા માટે ક્યારેક તમારે શસ્ત્ત્રડિયા
કરાવવાની જરૂર પડી શકે છે , જે મ કે યકૃત અથવા િેિસાું.
લેપ્રોસ્ત્કોમપક (કીિોલ) સજસ રી
આ ઑપરેશન એક મોટા કાપને બદલે પેટમાું ચાર અથવા પાુંચ નાના કાપનો ઉપયોગ કરે છે . એક
કાપમાુંથી પેટમાું લેપ્રોસ્ત્કોપ (પ્રકાશ અને કેમેરા ધરાવતી પાતળી નળી) પેટમાું પસાર કરવામાું આવે છે
અને કેન્સર દૂર કરવામાું આવે છે . આ ઑપરેશનમાુંથી ડરકવરી સામાન્ય રીતે ઝડપી િોય છે . આ
પ્રકારની શસ્ત્ત્રડિયાનો કેટલીક િૉમસ્ત્પટલ દ્વારા ઉપયોગ કરવામાું આવે છે . તે તમારા માટે યોગ્ય છે કે
કેમ તે અુંગે તમારા સજસ ન તમારી સાથે ચચાસ કરશે.
સ્ત્ટોમાસ
જો આુંતરડાના છે ડાઓ સાથે જોડી ન શકાય તો ઉપલો છે ડો પેટની દીવાલની ચામડી પર લાવવામાું
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આવી શકે છે . આને સ્ત્ટોમા કિે છે . સ્ત્ટોમાના બે પ્રકાર છે : ઈમલઓસ્ત્ટોમી, કે જે સામાન્ય રીતે
કામચલાઉ છે ; અથવા કોલોસ્ત્ટોમી, જે ઘણી વખત કાયમી િોય છે . તમે મળ (મળત્યાગ) એકત્ર કરવા
માટે સ્ત્ટોમા પર એક કોથળી પિેરશો.
કામચલાઉ સ્ત્ટોમાથી નવું જોડેલું આુંતરડું રઝાઈ શકે છે . થોડા મમિના બાદ આુંતરડાને િરીથી
જોડવા માટે તમે વધ એક ઑપરેશન કરાવશો. આને સ્ત્ટોમા ડરવઝસલ કિે છે . કાયમી સ્ત્ટોમાસ
(સામાન્ય રીતે કોલોસ્ત્ટોમમઝ) ત્યારે બને છે જયારે આુંતરડાને િરીથી જોડવું શક્ય ન િોય.
સ્ત્ટોમા નસસ તમને વધ મામિતી અને સલાિ આપશે.
કીમોથેરપી
કીમોથેરપી એ સારવાર છે જે કેન્સરના કોષોનો નાશ કરવા માટે કેન્સર મવરોધી (સાયટોટૉમક્સક)
દવાઓનો ઉપયોગ કરે છે . તબક્કા 1ના આુંતરડાના કેન્સર માટે તમને તેની સામાન્યપણે જરૂર િોતી
નથી.
તબક્કા 2નાું આુંતરડાના કેન્સર માટે કેન્સર િરીથી થવાનું જોખમ ઓછું િોય છે તેથી તમને
કીમોથેરપીની જરૂર ન પડે તેમ બની શકે છે . શસ્ત્ત્રડિયા બાદ કીમોથેરપી આપવી એ સિાયક સારવાર
તરીકે ઓળખાય છે . તેનો િેત કેન્સર પાછું થવાનું જોખમ ઘટાડવાનો છે .
તબક્કા 3નું આુંતરડાનું કેન્સર ધરાવતા લોકોને સામાન્ય રીતે કીમોથેરપી આપવામાું આવે છે .
કીમોથેરપી ક્યારેક ઑપરેશન પિેલાું આપવામાું આવે છે . આને નવ-સિાયક કીમોથેરપી કિે છે . તેનો
િેત કેન્સરને વધારે નાનું કરવાનો છે જે થી તેને દૂર કરવું સરળ બને. આ સારવાર બાદ કાયમી સ્ત્ટોમા
કરાવવાનું આપ ટાળી શકો તેમ બની શકે છે .
કીમોરેડડઓથેરપી
આ કીમોથેરપી અને રેડડયોથેરપીનું સુંયોજન છે . તેને ક્યારેક કીમોરેડડએશન કિે છે .
કીમોથેરપીની દવાઓથી કેન્સરના કોષો રેડડયોથેરપી પ્રત્યે વધ સુંવેદનશીલ બની શકે છે . એકલી
કીમોથેરપી અથવા રેડડયોથેરપી કરાવવા કરતાું સારવારોનું સયોજન કરવું વધારે અસરકારક િોઈ શકે
છે .
કીમોથેરપી અને રેડડયોથેરપી એક સાથે આપવાથી સારવારની આડઅસરો વણસી શકે છે . તમારા
ડૉક્ટર અથવા મનષ્ણાત નસસ તમને કીમોરેડડયોથેરપી અને આ સારવારની સુંભમવત આડઅસરો મવશે
વધ મામિતી આપી શકે છે .
આુંતરડાનું આગળ વધેલું કેન્સર
કેન્સર શરીરના અન્ય ભાગ સધી િેલાયું િોય (માધ્યમમક અથવા આગળ વધેલું કેન્સર) ત્યારે પણ
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કીમોથેરપી આપવામાું આવી શકે છે . આનો િેત કેન્સરને સુંકોચવાનો અને લક્ષણો ઘટાડવાનો છે .
તેનાથી ક્યારેય તમને વધારે લાુંબો સમય જીવવામાું મદદ મળી શકે છે .
કીમોથેરપી કઈ રીતે આપવામાું આવે છે તથા તમને થઈ શકે તેવી કેટલીક આડઅસરો મવશે તમારી
ભાષામાું અમારી પાસે વધ મામિતી છે .
લક્ષ્યાુંડકત (જૈ મવક) મચડકત્સાઓ
લક્ષ્યાુંડકત મચડકત્સાઓ કેન્સરના કોષો અને સામાન્ય કોષોની વર્ચચેના તિાવત પર કામ કરે છે અને
કેન્સરના કોષોને વૃમદ્ધ પામતા અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે .
તેના ઘણાું અલગ અલગ પ્રકારો છે . આુંતરડાના કેન્સરની સારવાર કરવા માટે વપરાતી મખ્ય દવાઓ
સેટમક્સમેબ (Erbitux®), બેવમે સઝમેબ (Avastin®), પેમનટમેબ (Vectibix®) અને
એમલલબસેપ્ટ (Zaltrap®) છે .
આુંતરડાની બિાર િેલાયેલાું કોલોરેક્ટલ કેન્સરની સારવાર કરવા માટે તેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે .
આુંતરડાના બધાું કેન્સર સેટમક્સમેબ અથવા પેમનટમમેબને પ્રમતસાદ આપતા નથી.
રેડડયોથેરપી
રેડડયોથેરપી કેન્સરના કોષોનો વધ શમક્તના ઍક્સ-રે ડકરણોનો ઉપયોગ કરીને નાશ કરવા મારિત
કેન્સરની સારવાર કરે છે , જે દરમમયાન સામાન્ય કોષોને શક્ય તેટલું ઓછ નકસાન કરે છે .
કોલોન કેન્સરના લક્ષણો િળવા કરવા માટે તેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે , જો કે આવું ભાગ્યે જ થાય છે .
મળાશયના કેન્સર માટે રેડડયોથેરપી
શસ્ત્ત્રડિયા પિેલાું
મળાશયના કેન્સરને વધારે નાનું બનાવવા અને દૂર કરવાનું સરળ બનાવવા માટે તમારે શસ્ત્ત્રડિયા
પિેલાું રેડડયોથેરપી કરાવવી પડી શકે છે . તે કેન્સર પાછું થવાની સુંભાવના પણ ઓછી કરે છે .
તમારી શસ્ત્ત્રડિયા પિેલાનાું એક અઠવાડડયામાું તમે રેડડયોથેરપીનો ટૂુંકો કોસસ લઈ શકો છો. અથવા
તમે તે છ અઠવાડડયા સધી ચાલતા લાુંબા કોસસ તરીકે લઈ શકો છો. લાુંબી સારવાર સામાન્ય રીતે
કીમોથેરપી (કીમોરેડડયોથેરપી) સાથે આપવામાું આવે છે જે રેડડયોથેરપીને વધ સારી રીતે કામ
કરવામાું મદદ કરી શકે છે .
રેડડયોથેરપીના કોસસ બાદ, તમે ઑપરેશન કરાવી શકો તે પિેલાું આડઅસરો બેસી જાય તેના માટે
તમારે થોડાું અઠવાડડયા રાિ જોવાની જરૂર પડી શકે છે .
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શસ્ત્ત્રડિયા બાદ
જો તમે શસ્ત્ત્રડિયા પિેલાું રેડડયોથેરપી ન કરાવી િોય તો તમે બાદમાું તે કરાવી શકો છો. આ થઈ શકે
છે જો:




કેન્સર દૂર કરવું મશ્કેલ િોય
કેન્સરના કેટલાક કોષો પાછળ રિી ગયા િોય
કેન્સર આુંતરડાની દીવાલમાુંથી િેલાયું િોય અથવા નજીકની લમસકાગ્રુંમથઓમાું િેલાયું િોય.

4-5 અઠવાડડયા માટે અઠવાડડયાના પ્રત્યેક ડદને તમને આ પ્રકારની રેડડયોથેરપી આપવામાું આવી શકે
છે .
આગળ વધેલું મળાશયનું કેન્સર
જો તમારી પ્રથમ સારવાર બાદ કેન્સર િેલાયું િોય અથવા પાછું થયું િોય (ખાસ કરીને પેડપ્રદેશમાું)
તો તેને વધારે નાનું બનાવવા માટે તમારે રેડડયોથેરપી કરાવવી પડી શકે છે . તે દખાવા જે વા લક્ષણોને
પણ િળવા કરી શકે છે .
રેડડયોથેરપી કઈ રીતે આપવામાું આવે છે તથા તમને થઈ શકે તેવી કેટલીક આડઅસરો મવશે તમારી
ભાષામાું અમારી પાસે વધ મામિતી છે .
નૈદામનક અજમાયશો
કેન્સર માટે નવી અને વધ સારી સારવારો શોધવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે કેન્સર સુંશોધન અજમાયશો
કરવામાું આવે છે . દદી પર કરવામાું આવતી અજમાયશોને નૈદામનક અજમાયશો કિે છે . ઘણી
િૉમસ્ત્પટલો િવે આ અજમાયશોમાું ભાગ લેતી િોય છે . િાલના આુંતરડાના કેન્સરના સુંશોધન મવશે
તમારા ડૉક્ટર સાથે વાત કરો.
આગળની તપાસો
તમારી સારવાર પૂરી થયા બાદ તમે મનયમમત તપાસ અને લોિીના પરીક્ષણો કરાવશો. તમારે CT
સ્ત્કેન અને કોલોનોસ્ત્કોપી કરાવવાની પણ જરૂર પડી શકે છે . આ ઘણાું વષો સધી ચાલી શકે છે , પરુંત
તે ઓછું વ્યાપક બનતું જશે.
તમારી લાગણીઓ
જયારે તમને કિેવામાું આવે કે તમને કેન્સર છે ત્યારે તમે ભાવક થઈ જાઓ અને અન્ય ઘણી
લાગણીઓ અનભવો તેમ બની શકે છે . આમાું ગસ્ત્સો, પશ્ચાતાપ, અપરાધભાવ, ચચતા અને ડરનો
સમાવેશ થઈ શકે છે . આ બધી સામાન્ય પ્રમતડિયાઓ છે અને તે એવી પ્રડિયાનો ભાગ છે જે માુંથી
ઘણાું લોકો તેમની બીમારી અુંગેની વાસ્ત્તમવકતા સ્ત્વીકારી શકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા િોય તે દરમમયાન
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પસાર થાય છે . અનભવવાનો કોઈ સાચો કે ખોટો માગસ નથી. તમે તમારી પોતાની રીતે આ
બાબતોનો સામનો કરશો.
તમારી ભાષામાું વધ મામિતી










સ્ત્તન કેન્સરની મામિતી પમત્રકા
કીમોથેરપી મામિતી પમત્રકા
બેમનડિટ ક્લેઇમ કરવાની મામિતી પમત્રકા
િેિસાુંના કેન્સરની મામિતી પમત્રકા
પ્રોસ્ત્ટેટ કેન્સરની મામિતી પમત્રકા
રેડડયોથેરપી મામિતી પમત્રકા
કેન્સરની સારવારની આડઅસરો અુંગેની મામિતી પમત્રકા
શસ્ત્ત્રડિયા મામિતી પમત્રકા
તમે પોતાની મદદ કરવા શું કરી શકો તે અુંગેની મામિતી પમત્રકા

આ મામિતી પમત્રકા Macmillan Cancer Support - મેકમમલન કેન્સર સપોટસની Cancer
Information Development team - કેન્સર મામિતી મવકાસ ટીમ દ્વારા લખવામાું,
સધારવામાું અને સુંપાડદત કરવામાું આવ્યું છે . અમારા તબીબી સુંપાદક, Dr Tim Iveson - ડૉ.
ટીમ ઈવેસન, Consultant Clinical Oncologist - કન્સલ્ટન્ટ મક્લમનકલ ઑન્કોલોજીસ્ત્ટ
દ્વારા તેને માન્ય કરવામાું આવ્યું છે .
Aileen Roy - એઈલીન રોય, Colorectal Clinical Nurse Specialist - કોલોરેક્ટલ
મક્લમનકલ નસસ સ્ત્પેમશયામલસ્ત્ટ; Fiona Butler - ડિઓના બટલર, Colorectal Cancer
Clinical Nurse Specialist - કોલોરેક્ટલ કેન્સર મક્લમનકલ નસસ સ્ત્પેમશયામલસ્ત્ટ; અને કેન્સરથી
ગ્રસ્ત્ત લોકો કે જે મણે આ મામિતી પમત્રકાની સમીક્ષા કરી છે તેમનો આભાર.
આ મામિતી પમત્રકા લખવા માટે અમે ઘણાું મવશ્વસનીય સ્રોતોમાુંથી મામિતીનો ઉપયોગ કયો છે .
આમાું નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે :






કોલોરેક્ટલ કેન્સરમાું પડરણામો સધારવા: મૅન્યઅલ અપડેટ. જૂ ન 2004. National
Institute for Health and Care Excellence (NICE) - નેશનલ ઈમન્સ્ત્ટટ્યટ િૉર
િૅલ્થ ઍન્ડ કૅર એક્સેલ્સન્સ (નાઈસ).
કોલોરેક્ટલ કેન્સરનું મનયમન: રાષ્ટ્રીય નૈદામનક માગસદર્શશકા . માચસ 2003. Scottish
Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) - સ્ત્કૉડટશ ઈન્ટરકૉલેજીએટ
ગાઈડલાઈન્સ નેટવકસ (સાઈન).
કમ્પ્યૂટરાઈઝ્ડ ટોમોગ્રાડિક કોલોનોસ્ત્કોપી (વર્ચયસઅલ કોલોનોસ્ત્કોપી) - માગસદશસન. જૂ ન 2005.
NICE.
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મેટાસ્ત્ટેડટક કોલોરેક્ટલ કેન્સરની પ્રથમ રેખીય સારવાર માટે સેટમક્સમેબ. ઑગસ્ત્ટ 2009.
NICE.

અમે જે મામિતી પૂરી પાડીએ તે ચોક્કસ િોય તેની ખાતરી કરવા માટે અમે શક્ય તેટલો પ્રયત્ન કરીએ
છીએ પરુંત તબીબી સુંશોધનની વતસમાન મસ્ત્થમત પ્રમતચબમબત કરવા માટે તેના પર આધાર ન રાખવો
જોઈએ કારણ કે તેમાું સતત િેરિાર થતો રિેતો િોય છે . જો તમને તમારા સ્ત્વાસ્ત્થ્ય મવશે ચચતા િોય
તો તમારે તમારા ડૉક્ટર સાથે પરામશસ કરવો જોઈએ. આ મામિતીમાું અથવા અમે જે ની ચલક આપી
િોય તેવી વેબસાઈટ્સ પરની મામિતી જે વી ત્રામિત પક્ષકારની મામિતીમાું કોઈપણ અચોકસાઈમાુંથી
પડરણમતી કોઈપણ િામન અથવા નકસાન માટે મેકમમલન જવાબદારી સ્ત્વીકારતું નથી.
© Macmillan Cancer Support 2014 - મેકમમલન કેન્સર સપોટસ 2014. ઈંગ્લેન્ડ અને
વેલ્સ (261017), સ્ત્કૉટલેન્ડ (SC039907) અને આયલ ઑિ મૅન (604)માું નોંધાયેલી ચૅડરટી.
સત્તાવાર કાયાસલય 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ.
MAC15136_Gujarati

પૃષ્ઠ 14નું 14 મેકમમલન તથ્યપત્ર 2014: મોટા આુંતરડાનું કેન્સર

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.
Gullet
(oesophagus)

Stomachx

Ascending
colonx
Small bowelx

Rectumx

xTransverse
colon

xDescending
colon

xSigmoid
colon
xAnus

The digestive system
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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.

Page 10 of 11 Macmillan fact sheet 2014: Large bowel cancer

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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