Bowel Cancer: Polish

Rak jelita
Niniejsza broszura dotyczy raka jelita i sposobów jego leczenia.
Znaczenie wszystkich podkreślonych słów zostało wyjaśnione w wykazie słów na
końcu broszury.
Odpowiedzi na wszelkie pytania można uzyskać od lekarza lub pielęgniarki w
szpitalu, w którym odbywa się leczenie.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci rozmowy można zadzwonić do
organizacji Macmillan Cancer Support pod numer 0808 808 00 00, od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 9.00 do 20.00. Dostępna jest pomoc tłumaczy, więc
można skontaktować się z nami w swoim języku. Wystarczy powiedzieć po
angielsku, w jakim języku chce się rozmawiać.
Posiadamy dodatkowe materiały informacyjne w języku polskim na temat różnych
rodzajów nowotworów, metod leczenia i życia z rakiem.
Prosimy wejść na stronę: macmillan.org.uk/translations lub zadzwonić do nas pod
numer: 0808 808 00 00.

W tej broszurze:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jelito
Rak jelita
Planowanie leczenia
Rozmowa z zespołem opieki medycznej
Pytania, które należy zadać na temat leczenia
Sposoby leczenia raka jelita
Możliwe skutki uboczne leczenia
Badania kontrolne
Odczucia pacjenta
Jak organizacja Macmillan może pomóc?
Wykaz słów
Więcej informacji w języku polskim
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Jelito
Jelito to część przewodu pokarmowego, która rozkłada i wchłania pożywienie, aby
organizm mógł je wykorzystać. Jelito składa się z dwóch części: jelita cienkiego i jelita
grubego.
Jelito grube dzieli się na kilka fragmentów. Są to:
• okrężnica
• odbytnica
• odbyt.
Jelito

Żołądek
Okrężnica wstępująca
(wstępnica)
Jelito cienkie

Okrężnica poprzeczna
(poprzecznica)
Okrężnica zstępująca
(zstępnica)
Okrężnica esowata (esica)

Odbytnica
Odbyt

Rak jelita
Rak może zaatakować różne części jelita. Dwa główne rodzaje raka jelita to:
• rak okrężnicy
• rak odbytnicy.
Rak jelita grubego nazywany jest także nowotworem jelita grubego i odbytu. Rak
jelita cienkiego i rak odbytu występują rzadko. Posiadamy informacje na temat tych
rodzajów raka w języku angielskim.
Wszystkie części ciała składają się z małych komórek. Rak jelita pojawia się, gdy
komórki w jelicie powiększają się w niekontrolowany sposób i tworzą grudkę
nazywaną guzem.
W większości przypadków rak jelita powstaje w nabłonku jelita.
Komórki nowotworowe czasami rozprzestrzeniają się poprzez krew lub układ
limfatyczny na inne części ciała. Takie zjawisko nazywa się rakiem wtórnym.
Rakiem jelita nie można się zarazić i nie przenosi się on na inne osoby.
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Stopnie zaawansowania i złośliwości raka jelita
• Stopień zaawansowania nowotworu określa jego rozmiar i to, czy się
rozprzestrzenił.
• Stopień złośliwości nowotworu określa, jak szybko może się on rozwijać.

Planowanie leczenia
Zespół opieki medycznej spotyka się, aby zaplanować najlepszy sposób leczenia dla
danego pacjenta. Lekarz lub pielęgniarka omawia ten plan z pacjentem. Sposób
leczenia zależy od kilku czynników, takich jak:
•
•
•
•

stopień zaawansowania nowotworu i jego złośliwość,
ogólny stan zdrowia pacjenta,
korzyści danego sposobu leczenia i możliwe skutki uboczne,
co pacjent sądzi na temat dostępnych sposobów leczenia.

Rozmowa z zespołem opieki medycznej
Należy zawsze omówić z lekarzem sposób leczenia, aby zrozumieć jego
konsekwencje. Po rozmowie lekarz prosi pacjenta o podpisanie formularza, w którym
pacjent stwierdza, że rozumie, na czym polega leczenie, i wyraża na nie zgodę. Jest
to nazywane wyrażeniem zgody. Lekarz nie zastosuje żadnego leczenia, o ile
pacjent nie wyraził na nie zgody.
Na spotkanie warto przyjść z osobą, która mówi zarówno po polsku, jak i po
angielsku. Szpital może też zamówić dla pacjenta usługi tłumacza. W razie takiej
potrzeby należy poprosić o to pielęgniarkę.

Pytania, które należy zadać na temat leczenia
•
•
•
•
•
•

Co oznacza postawiona mi diagnoza?
Co to jest stopień zaawansowania i złośliwość nowotworu?
Jakie są dostępne metody leczenia?
Jakie są korzyści, zagrożenia i skutki uboczne każdej metody leczenia?
W jaki sposób leczenie wpłynie na moje codzienne życie?
Z kim mogę porozmawiać o tym, jak się czuję?

Posiadamy więcej materiałów w języku polskim dla osób, u których zdiagnozowano
nowotwór.
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Sposoby leczenia raka jelita
Sposoby leczenia raka jelita to:
• operacja (zabieg chirurgiczny)
• farmakoterapia (chemioterapia i terapia celowana)
• radioterapia
Wiele osób leczy się z użyciem więcej niż jednej metody leczenia, np. operacyjnie, a
następnie za pomocą chemioterapii lub radioterapii. Leczenie raka okrężnicy może
różnić się od leczenia raka odbytnicy.

Operacja
Operacja (zabieg chirurgiczny) w celu usunięcia nowotworu to najczęstsza metoda
leczenia raka jelita.
Niekiedy rak jelita w bardzo wczesnym stadium można wyeliminować za pomocą
drobnego zabiegu zwanego wycięciem miejscowym. Chirurg usuwa nowotwór za
pomocą specjalnych narzędzi, które wprowadza się przez odbyt.
Jednak u większości chorych usuwa się operacyjnie część jelita. Lekarz usuwa także
część węzłów chłonnych znajdujących się w pobliżu guza. Węzły chłonne zostają
często zaatakowane przez raka jako pierwsze.
Operacja może zostać przeprowadzona jako:
• operacja otwarta
• operacja laparoskopowa (endoskopowa).
W przypadku operacji otwartej chirurg wykonuje duże nacięcie, przez które usuwa
guz. Podczas operacji laparoskopowej chirurg wykonuje 4 lub 5 małych nacięć.
Przez nacięcia wprowadza narzędzia chirurgiczne, za pomocą których usuwa
nowotwór. Zazwyczaj po zabiegu laparoskopowym pacjent szybciej odzyskuje siły
niż po operacji otwartej.
Chirurg wykonujący operację laparoskopową (endoskopową)
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Rodzaje operacji w przypadku raka okrężnicy
• Hemikolektomia – usunięcie połowy okrężnicy. Zabieg ten może zostać
wykonany po prawej lub po lewej stronie, w zależności od miejsca, w którym
znajduje się nowotwór.
• Wycięcie esicy – usunięcie okrężnicy esowatej (esicy).
Po usunięciu części jelita, w której znajduje się nowotwór, chirurg łączy ze sobą oba
końce jelita.
Hemikolektomia prawostronna Hemikolektomia lewostronna Wycięcie esicy

Usunięty
odcinek

Usunięty
odcinek
Usunięty
odcinek

Bardzo rzadko trzeba usunąć całą okrężnicę. Taki zabieg nazywa się kolektomią
całkowitą (radykalną/totalną). Jeśli pacjent wymaga takiego rodzaju operacji, dowie
się o tym od swojego lekarza.
Stomia
Jeśli końców jelita nie można połączyć ze sobą, część jelita można wyprowadzić na
powierzchnię brzucha. Taki otwór nazywa się stomią.
• Stomia na okrężnicy to tzw. kolostomia.
• Stomia na jelicie cienkim (ileum) to tzw. ileostomia.
Wokół stomii przykleja się specjalny woreczek, w którym gromadzi się kał.
Stomia i woreczek stomijny

Jelito
Stomia
Woreczek stomijny

Strona 5 z 13 Broszura informacyjna Macmillan 2017: Rak jelita

Czasami takie rozwiązanie jest stosowane tylko przez jakiś czas po operacji, aby
jelito mogło się zagoić. Niekiedy jednak jest wprowadzane na stałe. Pielęgniarka
stomijna pokaże pacjentowi, w jaki sposób dbać o stomię oraz przekaże więcej
porad i informacji.
Rodzaje operacji w przypadku raka odbytnicy
Resekcja przednia – lekarz usuwa całą odbytnicę wraz z pobliską tkanką
tłuszczową i węzłami chłonnymi.
Resekcja brzuszno-kroczowa – stosowana zazwyczaj w przypadku raka
znajdującego się w pobliżu dolnego odcinka odbytnicy. W tym przypadku lekarz
usuwa odbytnicę i odbyt. Po takiej operacji konieczne jest wykonanie stomii na stałe.
Resekcja przednia

Resekcja brzuszno-kroczowa

Usunięty
odcinek

Usunięty
odcinek

Rodzaje operacji w przypadku raka jelita, który się rozprzestrzenił
Czasami rak okrężnicy blokuje jelito i uniemożliwia przesuwanie się kału. Może to
wywołać ból brzucha i wymioty. Czasami lekarz jest w stanie wprowadzić do jelita
cienką rurkę (tzw. stent), aby jelito pozostało drożne. Jeśli to nie jest możliwe, lekarz
może operacyjnie usunąć zablokowany odcinek jelita.
Odcinek jelita ze stentem w środku
Jelito
Guz
Stent

Niekiedy można przeprowadzić operację usunięcia nowotworu, który rozprzestrzenił
się na inne części ciała, np. wątrobę lub płuca.
Posiadamy dodatkowe materiały informacyjne w języku polskim dotyczące leczenia
chirurgicznego i niektórych jego skutków ubocznych.
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Chemioterapia
Chemioterapia polega na stosowaniu leków przeciwnowotworowych w celu zniszczenia
komórek rakowych. W przypadku raka jelita we wczesnym stadium chemioterapia nie jest
zazwyczaj wymagana.
Chemioterapia może być stosowana:
• po zabiegu chirurgicznym, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby
nowotworowej
• przed zabiegiem chirurgicznym w przypadku nowotworu, który się
rozprzestrzenił – jej celem jest zmniejszenie guza i obniżenie ryzyka jego
nawrotu
• jako główna metoda leczenia raka, który się rozprzestrzenił.
Chemioterapia może wywołać skutki uboczne, które pogarszają samopoczucie
pacjenta. Skutki uboczne zależą od rodzaju leku. Należą do nich:
•
•
•
•
•

większe prawdopodobieństwo infekcji
uczucie zmęczenia
nudności i wymioty
owrzodzenie jamy ustnej
utrata włosów.

Lekarz może omówić z pacjentem możliwe skutki uboczne i sposoby radzenia sobie
z nimi. Większość skutków ubocznych można ograniczyć za pomocą leków.
Większość z nich ustępuje także po zakończeniu chemioterapii.
Posiadamy dodatkowe materiały informacyjne w języku polskim dotyczące
chemioterapii i niektórych jej skutków ubocznych.

Radioterapia
Radioterapia polega na stosowaniu promieni rentgenowskich o dużej energii w celu
zniszczenia komórek nowotworowych. Zazwyczaj nie stosuje się radioterapii w
leczeniu raka okrężnicy, ale jest to powszechna metoda w przypadku raka odbytnicy.
Radioterapia może zostać zastosowana przed operacją raka odbytnicy. Jej celem
jest zmniejszenie nowotworu odbytnicy i ułatwienie jego usunięcia. Radioterapia
ogranicza także ryzyko nawrotu choroby. Operację przeprowadza się kilka tygodni
po zakończeniu radioterapii.
Radioterapia może zostać zastosowana po operacji, jeśli istnieje ryzyko, że pewna
część nowotworu pozostała w ciele.
Jeśli rak odbytnicy rozprzestrzenił się lub nastąpił jego nawrót, pacjent może zostać
poddany radioterapii, aby zmniejszyć nowotwór. Może ona także pomóc złagodzić
objawy takie jak ból.
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Posiadamy dodatkowe materiały informacyjne w języku polskim dotyczące
radioterapii i niektórych jej skutków ubocznych.
Chemioradioterapia
W przypadku raka odbytnicy chemioterapia i radioterapia mogą być stosowane
jednocześnie.
Takie połączenie nazywa się chemioradioterapią (chemoradiacją). Może ono być bardziej
skuteczne niż sama chemioterapia lub radioterapia, ale skutki uboczne mogą być bardziej
nieprzyjemne.
Terapie celowane (biologiczne)
Terapie celowane wykorzystują różnice pomiędzy komórkami rakowymi i komórkami
zdrowymi, a ich celem jest zatrzymanie wzrostu komórek rakowych. Mogą być
zastosowane w leczeniu raka jelita, który się rozprzestrzenił.
Skutki uboczne mogą obejmować:
•
•
•
•

uczucie zmęczenia
wysuszoną skórę lub wysypkę
biegunkę
objawy grypopodobne.

Większość skutków ubocznych można ograniczyć za pomocą leków i ustępuje po
zakończeniu leczenia.

Możliwe skutki uboczne leczenia
Posiadamy dodatkowe materiały informacyjne w języku polskim dotyczące typowych
skutków ubocznych przy leczeniu raka. Pomocne mogą być także nasze materiały
dotyczące zmęczenia i problemów żywieniowych.
Poniżej przedstawiono niektóre inne skutki uboczne, których można doświadczyć
podczas lub po leczeniu raka jelita.

Zmiany w jelitach
Przez jakiś czas po leczeniu jelito może inaczej funkcjonować. Można:
• mieć biegunkę
• musieć częściej oddawać stolec
• nie mieć za dużo czasu pomiędzy poczuciem parcia na stolec i momentem, w
którym trzeba rozpocząć oddawanie stolca
• doświadczać bolesności odbytu.
Zwykle objawy te ulegają z czasem złagodzeniu. Jeśli odczuwa się te skutki uboczne
lub jeśli nie ulegają one złagodzeniu, należy poinformować o tym lekarza lub
pielęgniarkę. Mogą oni podać odpowiednie lekarstwa lub coś doradzić.
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Ochrona skóry
Luźny lub wodnisty stolec może spowodować bolesność skóry wokół odbytu.
Wskazówki, które mogą pomóc:
• Należy dbać, aby skóra wokół odbytu była czysta i sucha.
• Należy korzystać z wilgotnych, niezapachowych chusteczek, ponieważ są one
delikatniejsze niż papier toaletowy.
• Należy używać kremów ochronnych do skóry, ale tylko zaleconych przez
lekarza lub pielęgniarkę.
• Należy używać bielizny bawełnianej, aby skóra była sucha i chłodna.

Zmiana diety
Czasami niektóre rodzaje żywności, takie jak owoce czy warzywa, mogą rozluźniać
kał i powodować konieczność częstszego korzystania z toalety. Pomocne może
okazać się zapisywanie spożywanych posiłków i ich wpływu na organizm. Dzięki
temu można wybrać, co jeść a czego unikać.
W przypadku braku apetytu można spróbować jeść kilka małych posiłków dziennie
zamiast jednego czy dwóch obfitych. W przypadku utrzymujących się problemów z
żywieniem należy porozmawiać z pielęgniarką lub lekarzem.

Lęk
Uczucie lęku lub zmartwienia może także powodować rozluźnienie stolca. Nauka
relaksowania się może pomóc uregulować pracę jelit i wpłynąć korzystnie na ogólny
stan zdrowia oraz powrót do zdrowia.

Pacjent ze stomią
Pacjent, u którego wykonano stomię na jakiś czas lub na stałe, potrzebuje trochę
czasu, aby się do tego przyzwyczaić. Pomocna może okazać się rozmowa z inną
osobą ze stomią. Pielęgniarka może pomóc w nawiązaniu kontaktu z kimś takim.
Pielęgniarka nauczy pacjenta, jak dbać o stomię w domu.

Karta toaletowa Macmillan
W przypadku pilnej potrzeby skorzystania z toalety poza domem pomocna można
okazać się bezpłatna karta toaletowa organizacji Macmillan. Można ją okazać w
takich miejscach jak sklepy, urzędy czy restauracje. Mamy nadzieję, że pomoże ona
uzyskać dostęp do toalety, ale nie wszędzie może być ona akceptowana.
Kartę można otrzymać, dzwoniąc na linię wsparcia organizacji Macmillan pod numer
0808 808 00 00. Można też zamówić ją na naszej witrynie internetowej:
be.macmillan.org.uk.
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Można także korzystać z toalet dla niepełnosprawnych. Wyposażone są one w
umywalkę i miejsce do zmiany odzieży. Toalety dla niepełnosprawnych są czasami
zamknięte na klucz. Klucz można kupić od organizacji Disability Rights UK.

Badania kontrolne
Po zakończeniu leczenia pacjent powinien regularnie zgłaszać się na kontrole i
badania. Ich wykonywanie może być konieczne przez kilka lat, ale z biegiem czasu
są one zlecane coraz rzadziej.

Odczucia pacjenta
Po otrzymaniu informacji, że ma się raka, można się czuć przytłoczonym i odczuwać
wiele różnych emocji. W takiej sytuacji żadne emocje nie są ani właściwe, ani
niewłaściwe. Istnieje wiele sposobów radzenia sobie z emocjami. Pomocna może
okazać się rozmowa z bliskim przyjacielem lub krewnym. Pomóc może także lekarz
lub pielęgniarka.

Jak organizacja Macmillan może pomóc?
Organizacja Macmillan istnieje po to, aby pomagać osobom chorym i ich rodzinom.
Wsparcie oferują:
•

Telefoniczna linia wsparcia organizacji Macmillan (0808 808 00 00).
Dostępna jest pomoc tłumaczy, więc można skontaktować się z nami w
swoim języku. Wystarczy powiedzieć po angielsku, w jakim języku chce się
rozmawiać. Możemy odpowiedzieć na pytania medyczne, podać informacje
na temat pomocy finansowej i porozmawiać o odczuciach związanych z
chorobą. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku, w
godzinach 9.00–20.00.

•

Witryna internetowa organizacji Macmillan: (macmillan.org.uk). W naszej
witrynie znajduje się wiele informacji w języku angielskim na temat raka i
życia z rakiem. Więcej informacji w innych językach znajduje się na stronie:
macmillan.org.uk/translations.

•

Centra informacji. W centrum informacji można porozmawiać ze specjalistą
w zakresie chorób onkologicznych i otrzymać broszury informacyjne.
Najbliższe centrum informacji można znaleźć na stronie:
macmillan.org.uk/informationcentres lub dzwoniąc pod nasz numer.
Centra znajdują się też w niektórych szpitalach.

•

Lokalne grupy wsparcia – grupę działającą w pobliżu można znaleźć na
stronie: macmillan.org.uk/supportgroups lub dzwoniąc pod nasz numer.

•

Społeczność internetowa Macmillan – można porozmawiać z innymi
osobami w podobnej sytuacji na stronie: macmillan.org.uk/community.
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Wykaz słów
Barrier cream

[’barier krim]

Krem
ochronny

Wodoodporny krem chroniący skórę
przed płynami ciała.

Cells

[selz]

Komórki

Małe bloczki, które tworzą organy i
tkanki ciała.

Chemotherapy [’kemiou’terepi] Chemioterapia Metoda leczenia nowotworów
wykorzystująca leki w celu
wyeliminowania komórek
nowotworowych.
Colostomy

[ke’lostemi]

Kolostomia

Stomia wykonana na odcinku
okrężnicy.

Diagnosis

[daje’gnousys]

Diagnoza

Ustalenie, czy osoba jest chora czy
nie.

Diarrhoea

[daje’rija]

Biegunka

Gdy kał jest miękki lub wodnisty.
Trzeba wówczas korzystać z
toalety częściej niż zwykle lub
bardzo pilnie. Może także
występować ból brzucha.

Early stage

[᾽ely ’stejdż]

Wczesne
stadium

Nowotwór, który dopiero zaczął
rosnąć i nie rozprzestrzenił się na
inne części ciała.

Ileostomy

[il’jostemy]

Ileostomia

Stomia wykonana na jelicie
cienkim.

Ileum

[’iljem]

Jelito kręte

Odcinek jelita cienkiego łączący
się z okrężnicą.

Lymphatic
system

[lym’fatyk
’system]

Układ
limfatyczny

Sieć naczyń i gruczołów w całym
organizmie, która pomaga w
zwalczaniu infekcji.

Lymph node

[’lymf noud]

Węzeł chłonny Gruczoł będący częścią układu
limfatycznego.

Radiotherapy

[’rejdiou’terepy] Radioterapia

Metoda leczenia polegająca na
stosowaniu promieni
rentgenowskich o dużej energii w
celu niszczenia komórek
nowotworowych.

Side effects

[’sajd i’fekts]

Niepożądane skutki leczenia
nowotworu.

Skutki
uboczne
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Stoma

[’stouma]

Stomia

Otwór na powierzchni ciała
wykonany przez chirurga.

Stoma nurse

[’stouma ‘nes]

Pielęgniarka
stomijna

Pielęgniarka, która może pokazać,
jak należy dbać o stomię.

Surgery

[’sedżery]

Leczenie
chirurgiczne

Inaczej operacja chirurgiczna.

Targeted
therapy

[’tagetyd
‘terepy]

Terapia
celowana

Leki, które atakują komórki
nowotworowe i wyrządzają mniejszą
szkodę komórkom zdrowym.

Tumour

[’tjume]

Guz

Grupa komórek, które rozwijają się
w nieprawidłowy sposób.
Nieprawidłowe komórki namnażają
się i tworzą guz.

Więcej informacji w języku polskim
Posiadamy informacje w języku polskim na następujące tematy:
Rodzaje chorób
nowotworowych

Sposoby radzenia sobie z rakiem

•

Jeśli zdiagnozowano raka – krótki
poradnik

•

Rak piersi

•

Rak jelita

•

Problemy żywieniowe a nowotwory

•

Rak płuca

•

U schyłku życia

•

Rak prostaty (gruczołu
krokowego, stercza)

•

Wsparcie finansowe – zasiłki

•

Zdrowe żywienie

Metody leczenia

•

•

Zmęczenie (uczucie wyczerpania) a
nowotwór

Chemioterapia

•

•

Skutki uboczne leczenia nowotworu

Radioterapia

•

•

Jak można sobie pomóc?

Leczenie chirurgiczne

Aby przejrzeć te informacje, należy odwiedzić stronę:
macmillan.org.uk/translations.
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Porozmawiaj z nami w języku polskim
Można zadzwonić do organizacji Macmillan pod bezpłatny numer 0808 808 00 00 i
porozmawiać z nami w swoim języku za pośrednictwem tłumacza. Można porozmawiać
z nami o swoich obawach i kwestiach medycznych. Wystarczy powiedzieć po angielsku,
w jakim języku chce się rozmawiać.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00–20.00.

Źródła i podziękowania
Niniejsza broszura informacyjna została napisana oraz zredagowana przez zespół
Cancer Information Development organizacji Macmillan Cancer Support.
Jest ona oparta na bardziej szczegółowych informacjach znajdujących się w
posiadaniu organizacji Macmillan, które możemy wysłać lub które można przeczytać
online. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są tylko w języku angielskim.
Niniejsza broszura została przejrzana przez odpowiednich specjalistów i zatwierdzona
przez naszego głównego redaktora medycznego doktora Tima Ivesona, specjalistę
onkologa i konsultanta organizacji Macmillan.
Podziękowania dla: pani Kimberly Bennet, głównej pielęgniarki klinicznej organizacji
Macmillan; pani Kathryn Hair, Kierownika Centrum Informacji i Wsparcia organizacji
Macmillan; i pani Aileen Roy, pielęgniarki specjalisty opieki nad pacjentami z
nowotworami jelita grubego i odbytu organizacji Macmillan. Dziękujemy także osobom
dotkniętym chorobą nowotworową, które przejrzały to wydanie.
Wszystkie podawane przez nas informacje są oparte na najlepszych dostępnych
dowodach. Aby uzyskać więcej informacji na temat źródeł, z których korzystamy,
prosimy skontaktować się z nami, pisząc na adres:
cancerinformationteam@macmillan.org.uk.
MAC15136_Polish

Ostatnia edycja tekstu: wrzesień 2017 r.
Następna zaplanowana edycja tekstu: 2020 r.

Dokładamy wszelkich starań, aby przekazywane przez nas informacje były dokładne, jednak nie
można zakładać, że odzwierciedlają one obecny stan badań medycznych, który nieustannie ulega
zmianom. Osoby, które martwią się swoim stanem zdrowia, powinny skonsultować się z lekarzem.
Organizacja Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieścisłości
podanych tutaj informacji lub informacji pochodzących od osób trzecich, takich jak informacje
przedstawione na stronach internetowych, do których linki podano w niniejszej broszurze.
© Macmillan Cancer Support 2017. Organizacja charytatywna zarejestrowana w Anglii i Walii
(261017),
Szkocji (SC039907) oraz na Wyspie Man (604). Adres siedziby: 89 Albert Embankment,
London, SE1 7UQ.
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Bowel Cancer: English

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]
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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.
The bowel

Stomach
Transverse colon
Ascending colon
Small bowel

Descending colon

Rectum

Sigmoid colon
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.
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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

Area
removed

Left hemi-colectomy

Sigmoid colectomy

Area
removed
Area
removed

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

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

Area removed

Area removed

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
The bowel
Tumour
Stent

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.
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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

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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Transliteration

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

Tumour
A group of cells that are
growing in an abnormal way.
The abnormal cells keep
multiplying and form a lump.

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

Coping with cancer

•

Breast cancer

•

•

Bowel cancer

If you’re diagnosed with cancer – A
quick guide

•

Lung cancer

•

Eating problems and cancer

•

Prostate cancer

•

End of life

•

Financial support - benefits

•

Healthy eating

Treatments

•

Chemotherapy

•

Tiredness (fatigue) and cancer

•

Radiotherapy

•

Side effects of cancer treatment

•

Surgery

•

What you can do to help yourself

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