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 کیپسیڻابائن لیے کے کینسر ڻریکٹ بیلیری
 

 یہاں ہےتو، تجویزکی کےلیےکیپسیڻابائن اگرآپکےڈاکڻرنےآپکےکینسرکےعالج
 ہیں۔ پہلو کچھ متعلق سے اوراس معلومات اہم کچھ دواکےبارےمیں اس

 کینسر ڻریکٹ بلیری
   

 جو) ہیں کہتے کولینجیوسائڻس نہیںج( ہیں ہوتے پیدا سے خلیوں انکینسر کے ڻریکٹ بلیری
 رنگ سبز میں تصویر گئی دی نیچےجسے( ہیں بناتے پرت کی سسڻم بیلیری پر طور عام
 آنت چھوڻی سے ےتپراو جگر کو پت جو ہیں ڻیوبیں چھوڻی نلیاں بیلیری ۔)گیاہے دکھایا میں
 - ہیں جاتی لے میں

 : ہیں کینسر امپولری اور کینسر کا پتے ، کارسینوما لینجیوی عام اقسام کوک کینسر ڻریکٹ بلیری

• Cholangiocarcinoma ڈکٹ کینسر بھی کہا جاتا  جسے بائل - کولینجیو کارسینوما
 کہ ہوئے کرتے انحصار پر اس ، ہے گیا کیا بندی درجہ میں اقسام تین کو کینسر ہے۔اس

 ہے۔ ہوتا پیدا کہاں یہ میں نالیوں کی پت

1. intrahepatic cholangiocarcinoma )جب کینسر جگر کے اندر  -)اندرون جگر
 -ہے کی نالیوں میں پیداھوتا

2. perihilar cholangiocarcinoma )(جب یہ جگر کے بالکل باہر نالیوں  - پیری ہئلر
 میں پیدا ہوتا ہے۔

جب یہ جگر سے مزید دور نالیوں -بیرون جگر)( ہیپیڻک کولینجیوکارسینوماایکسڻرا / ڈسڻل .3
 میں پیدا ہوتا ہے۔

•  Gall bladder cancerہے۔ ہوتا پیدا سے پرت کی ےپت -کینسر کا ےپت 
• Ampullary cancerدرمیان کے آنتوں چھوڻی اور نالیوں کی پت - امپولری کینسر 

 ہے۔ ہوتا پیدا سے جگہ والی
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 ہے۔آپ ہوئی تشخیص کی کینسر ڻریکٹ بلیری کو آپ کہ ہے گیا دیا لیے اس کتابچہ یہ کو آپ
 اکتن یہ اور ہے کینسر کونسا کا ڻریکٹ بلیری کو آپ کہ ہے سکتا بتا کو آپ آنکولوجسٹ کا

 ہے۔ ہوا پھیال
 
 
 
 

 ہے؟ کیا کیپسیڻابائن
 

Capecitabine  یہ کیونکہ ، تاہم ہے۔ دیتی مار کو خلیوں کےرکینسایک کیموتھراپی دوا ہے جو 
 ہے۔ کرسکتا پیدا اثرات ضمنی کچھ یہ ، ہے سکتا پہنچا نقصان بھی کو خلیوں عام

کو منہ سے گولیوں کے طور پر لیا جاتا  Capecitabineہے؟ جاتی دی کیسے کیپسیڻابائن
 گی۔ ملے کیپسیڻابائن میں گولیوں سے فارمیسی کی ہے۔ آپ کو ہر سائیکل کے آغاز پرہسپتال

 اور صبح ، بار دو میں دن پر طور عام یہ گے۔ لیں پرکیپسیڻابائن گھر تک ہفتوں دو مسلسل آپ
 ہے۔ جاتا کیا تجویز شام
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 یا 10 گھنڻے ہے ،اگر آپ کے لیے زیاده موزوں ہے تو آپ ہر 12 مثالی خوراک کا وقفہ ہر
 ۔)گھنڻے سے کم کے وقفے کے ساتھ کبھی نہیں 8 لیکن( گھنڻے میں گولیاں لے سکتے ہیں11

 منٹ کے اندر گولیاں کافی مقدار میں پانی کے ساتھ لینی چاہیے۔ مثالی طور پر 30 کھانے کے

 تو ہو دشواری میں نگلنے کو آپ اگر لیکن ، چاہیے  لینا نگل بغیر کچلے یا ۓچبا کو گولیوں ان
 چھوڻی ، تو جائیں بھول لینا خوراک کوئی کو آپ اگر ہیں۔ سکتے کر تحلیل میں پانی انہیں آپ

 خوراکیں دو میں وقت ہی ایک رکھیں۔ جاری کو  معمول اپنے اور دیں چھوڑ کو خوراک ہوئی
 -لیں نہ خوراکیں یااضافی

 بنیاد کی عوامل کئی کو آپ جو گا کرے فیصلہ کا خوراک صحیح کی کیپسیڻابائن ڈاکڻر کا آپ
 گا بتائے آپکو فارماسسٹ ہیں۔ شامل صحتومی عماور عمر ، وزن ، قد کا آپ میں جس گا پرملے

 ہے۔ لینی بار ہر کو آپ تعدادکتنی  کی گولیوں کہ
 :شیڈول کا عالج کیپسیڻابائن
دن  14 تین ہفتوں پر مشتمل ہے، جس میں شیڈول کامعیاری عالج کے کیپسیڻابائن

 چکر ہر کے پیاکیموتھر ہے۔ آرام سات دن اور،)پہلے دن سے چودھویں دن تک(کیموتھراپی
 ہر کے پیاکیموتھر گا۔ جائے کیا ذریعےمعائنہ کے ڻیم آنکولوجی اک آپ ، پر آغاز کے یامرحلے

 آپ کہ گی کرے چیک ڻیم آنکولوجیکل کی آپ اور ہوگا ڻیسٹ کا خون کے آپ ، پہلے سے سیشن
 بعد کے مشاورت آخری اپنی آپ کہ ضروریہے یہ نہیں۔ یا ہیں قابل کے سائیکل پیاکیموتھر اپنے
 سکے۔ جا کیا ایڈجسٹ کو شیڈول/ خوراک تاکہ دیں اطالع کی مسائل اور عالمات بھی کسی سے

 سے نرس/ ڈاکڻر میں ہسپتال آپ ، دن پہلے کے ہفتے پہلے کے چکر ہر کے کیموتھریپی
 کو آپ لیے کے کیموتھراپی گے۔ کریں وصول گولیاں اپنی اور گے آئیں ملنے لئے معائنےکے

 ہوگی۔ نہیں ضرورت کی رہنے میں ہسپتال
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 ہفتہ چھڻی۔ 1 ہفتے آن ، 2: کیپسیڻابائن سائیکل

 
 مدت کی عالج کیپسیڻابین

 کو عالج آپ اگر ، پر طور عام گا۔ کرے خیال تبادلہ پر مدت کی عالج کے آپ ساتھ کے آپ ڈاکڻر
ملیں  )چھ ماه  sixتقریبا( سائیکل کیپسیڻابائن 8 آپکو کم از کم تو ہیں رہے کر برداشت طرح اچھی
 گے۔

 ہیں؟ کیا اثرات مضر کے عالج کیپسیڻابائن

 
ہے  یتیکو مار د وںیکے خل نسریک ڻابائنیپسیطرح ، ک یک اتیادو یموتھراپیک یدوسر یبہت س

 یموتھراپیسے ، ک یبدقسمت اورہے یرکھت تیصالح یکو روکنے ک الؤیاور پھ ژنیڈو لیس ونکہیک
۔ لہذا ںیہ ںیفرق کو پہچاننے کے قابل نہ انیکے درم وںیاور عام خل وںیکے خل نسریک ںیدوائ یک

خون  سےی، ج ںیہو رہے ہ میسے تقس یزیجو ت یمار ڈالے گ یکو بھ وںیعام خلان  یپاموتھری، ک
اثرات کا  یمختلف ضمن کہجگہوں پر ، جو گری، آنتوں اور د ٹی، پ اتی، منہ کے خل اتیکے خل

بہت  ںیاثرات عالج کے بعد مکمل طور پر چلے جاتے ہ یضمناکثر کہ  ںیرکھ ادیسبب بنتا ہے۔ 
مضر  یبھ یتاکہ آپ کے کس ںیہ یجاسکت یکے دوران ل یپاموتھریجو ک ںیہ ابیدست اتیادو یس

 جاسکے۔ ایاثرات کے اثرات کو کنڻرول اور کم ک
 :اثرات یعام ضمن کچھ
 : اثرات یپر منف وںیکے خل خون
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 کشنیہے ، جوعام طور پر آپ کو انف یتعداد کو کم کرت یک وںیخون کے خل دیاکثر سف یموتھراپیک
تعداد بہت کم ہے (جسے  یک وںیخون کے خل دی۔ اگر آپ کے سفںیہ تےیمدد د ںیسے لڑنے م

کا خطره ہوسکتا ہے۔ لہذا ، ان حاالت سے بچنے کے  کشنیکہا جاتا ہے) آپ کو انف اینیوڻروپین
ہجوم  سےی، ج ںیکے اس خطرے کو بڑھا سکتے ہ کشنیہے جو انف یرہنا ضرور اطمحت ےیل

 وںیخل دیچونکہ آپ کے سف -جول لینزلہ زکام والے لوگوں کے ساتھ۔ م ایجگہوں پرجانا  یوال
سب سے کم ہونے کا امکان  انیکے درم 14اور دن  10کےبعد  یموتھراپیتعداد آپ کے ک یک

آپ کا ڈاکڻر  -ہے یکے خطرے سے بچنا خاص طور پر ضرور کشنیانف ںیہے ،لہذا ان دنوں م
 یک وںیخل دیجانچ کرے گا۔ ۔ سف یک وںیخون کے خل دیسے پہلے آپ کے سف یموتھراپیہر بار ک

ہو سکتا  ہیت ۔ بعض اوقایتعداد عام طور پر آپ کے اگلے سائکل سے پہلے معمول پر آجائے گ
 ریتاخ ےیکے ل رید یتھوڑ ںیکے عالج م آپبہت کم ہوں تو آپ کا ڈاکڻر  ےیہے کہ اگر خل

 معمول پر آجائے۔ یگنت یک وںیخل دیتک کہ سف ہاںیکرے  
 لیعالمات اور عالمات سے آگاه ہوں ، اور اگر مندرجہ ذ یک کشنیہے کہ آپ انف یضرور ہی
 ۔ےیعالمت ظاہر ہوتو آپ کو اپنے ہسپتال سے رابطہ کرنا چاہ یبھ یسے کوئ ںیم
سے  F°  100.4استعمال کرنے کے باوجود آپ کے جسم کا درجہ حرارت ڻامولیراسیپ •

 –بڑھ جاتا ہو 
 جلن ہو یک شابی، اسہال ، پ یسوزش ، کھانس یآپ کو گلے ک -  •
 کم تعداد یک وںیخون کے خل 
کا  وںیہے۔ سرخ خون کے خل یکم کر سکت یتعداد کوبھ یک وںیسرخ خون کے خل یموتھراپیک

لے جانا ہے۔ اگر سرخ خون کے  جنیآکس ںیسب سے اہم کردار آپ کے جسم کے ہر حصے م
 یکہا جاتا ہے) تو آپ تھکاوٹ اور سانس ک یکم یتعداد بہت کم ہے (اسے خون ک یک وںیخل
ضرورت  یہے تو آپ کو خون ک دیشد یکم یخون ک یآپ ک ر۔ اگںیمحسوس کر سکتے ہ یکم
 ۔یہوگ

 ےیمدد کے ل ںیکم کر سکتا ہے۔ خون کے جمنے م بھیتعداد کو یک ڻسیڻلیپل یتھراپ مویک 
کہا جاتا  اینیتعداد بہت کم ہے (جسے تھرومبوسائڻوپ یک ڻسیل ٹی۔ اگر آپ کے پلںیہ دیمف ڻسیڻلیپل

کے  رید یتھوڑ ںیحاصل کر سکتے اور آپ کا ڈاکڻر آپ کے عالج م ںینہ یموتھراپیہے) آپ ک
بہتر نہ ہو جائے۔ اگر آپکو ناک سے خون ،  یگنت یک ڻسیڻلیگا جب تک کہ پل کرے ریتاخ ےیل

ہو تو براه  تیشکا یرنگ کے دھبوں ک یجامن ایمسوڑھوں سے خون ، جلد پر چھوڻے سرخ 
 ۔ںیکرم اپنے ڈاکڻر کو مطلع کر

تو  اپنے ڈاکڻر سے  ۓپاخانہ آ الیبار ڈھ ادهیاس سے ز ای 4 ںیگھنڻوں م 24آپ کو : اگر اسہال
  - ںیرابطہ کر

مصنوعات  ی۔ کچے پھل ، پھلوں کا رس ، دودھ کںیسے  پئیں۔ نرم غذا استعمال کر یفراوان یپان 
   ںیکر زیغذا سے پرہ یوال یچکنائ ادهیاور ز
  پاؤں سنڈروم: ہاتھ
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 یسوجن آ سکت ای ی، زخم ، خشک یپاؤں پرسرخ ایعالج کےپہلے دو ہفتے کے اندرآپ کے ہاتھ 
 روںیپ ایہے ۔اس کے ساتھ آپ کے ہاتھوں  یجلد چھلنا شروع ہو سکت یاور تلووں ک وںیلیہے۔ ہتھ

 یہوں تو عالج روکنے ک دیشد ادهیعالمات ز ہیہے۔ اگر  یواقع ہو سکت یبھ یکم ںیحس م یک
 کشنی" سزی"عالج کے دوران تجاوےیہے۔ اس عارضے سے بچنے کے ل یضرورت پڑ سکت

 ۔ںیرکھ الیاور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا خ ںیپر عمل کر اتیہدا یگئ ید ںیم
 کے زخم اور السر: منہ

بار  نیت ںیاور دن م ںیواالبرش استعمال کر شوںینرم  ر -ںیرکھ الیصفائ کا خاص خ یمنہ ک
۔ ترش ںیکر یماؤتھ واش)سے کل ایمال کر ( ںیم یسوڈا پان کنگیے کا چمچ بچائ 1سے  1/2

 ںیجائ نزخم  ب ںیکرنا بہتر ہے۔ اگر آپ کے منہ م زی،سے پرہ موںیسنتره اور ل سےیپھلوں، ج
 ۔ ںینرس کو بتائ ایتو اپنے ڈاکڻر 

  اضافہ: ںیکے انزائمزم جگر
زیاده مقدار ہے تو آپ عام طور پر   یجگر کے بنائے ہوئے انزائمز ک ںیاگر آپ کے خون م

 ںیگے۔ آپ کا ڈاکڻر انہ ںیکر ںیفرق محسوس نہ یکوئ ںیسطح م یک یتوانائ ای یسرگرم یاپن
 ڈجسٹیا کوخوراک  یک یموتھراپیکرے گا کہ ک صلہیکرے گا اور وه ف کیچ ںیم سٹیخون کے ڻ
 ۔ںینہ ایکرنا ہے 
 :تھکاوٹ

 اثر ، جو عالج کے دوران بڑھ سکتا ہے۔ یبہت عام ضمن کیا 
 :یکم یک بھوک

 نہ ہوں۔ شانیکھاتے تو پر ںینہ ادهیدو دن ز ای کیاگر آپ ا 
 جمنا: خون

طور  یہو ،تو فور فیتکل یاگر آپ کو سانس ک ای ںیسرخ ہ ای یہوئ یسوج ںیڻانگ یاگر آپ ک 
 ںیپر   ڈاکڻر سے رابطہ کر

 اثرات   یضمن روفمع ریغچند
 عالمات یسیفلو ج 
  :یمتل 

ہونے کے بعد اسکا عالج  یمتل ایقے  ونکہیہے ک یضرور نایل اتیادو یسے بچنے وال یمتل
 بجائے اسےقبل ازوقوع روکنا آسان ہے۔ یکرنے ک

 :درد ںیم ٹیپ
درد ہے تو اپنے  زیہلکا درد ہو سکتا ہے ۔البتہ اگر آپ کو مسلسل ت ںیم ٹیکبھارپ یآپ کو  کبھ 

 ۔ںیکرڈاکڻر سے رابطہ 
 :قبض
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 نایپ یپان ڻریل 2) کھانا اور کم از کم یروڻ یک  ہوںی، پھل ، گ اںی(سبز ںیغذائ یفائبر وال ادهیز 
 یعرصہ تک قبض ر ہے تو آپ کو جالب ک ادهیدن سے ز نیفائده مند ہے۔ اگر آپ کو دو/ت

 ہے۔ یضرورت پڑسکت
  سر درد: 

 ۔ںیلے سکتے ہ اتیدرد کش ادو یسیج ڻامولیراسیہو تو ، آپ پ سر درد اگر
 سوجن:

 سےیہے۔ ا یسوجن آ سکت ںیڻانگوں م ایڻخنوں  ایآپکا  وزن بڑھا سکتا ہے اور آپ کے چہرے  
مدد دے گا۔آپ کا عالج ختم ہونے کے بعد سوجن بہتر ہو جائے  ڻھنایاونچے کرکے ب ریپ ںیم
 ۔یگ

 :یدشوار ںیسونے م
 ۔ںیلے سکتے ہ اںیگول یک ندیاگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ ڈاکڻر کے مشورے سے  ن 

  :یغنودگ
ہے۔ اگر آپ کو بہت  ی) اور تھکاوٹ کا باعث بن سکتی(غنودگ ندیبہت ن ۓآپکے ل یتھراپ مویک
 ۔ںینہ چالئ ینریمش ای ںینہ چالئ یہے تو گاڑ یآت ندین

 بالوں کا گرنا:
 مکمل طور ہے کہ آپ اپنے بال ںیاس بات کا امکان نہ کنی، ل ںیآپ کے بال پتلے ہو سکتے ہ 

 گے۔ ںیکھو دپر
 یضمن یبھ یاپنے ڈاکڻر کو کس  ےیمدد کے ل ںیاثرات کو کنڻرول کرنے م یمندرجہ باال ضمن 

 ۔ںیہ ابیدست ںیدوائ دیمف ےیاکثر عالمات پر قابو پانے کے ل-ںیبنائ ینیقیاثرات سے آگاه کرنا 
 رہوں؟ تایل ںیدوائ یتمام معمول ک یاپن ںیم ایک
کو ان  میڻ یآنکولوج یرہنا ہوگا۔ براه کرم اپن تےیل اتیادو یتمام معمول ک یہاں ، آپ کو اپن یج 

 ۔ںی، تاکہ وه مشوره دے سک ںیجو آپ لے رہے ہ ںیاطالع د یک اتیتمام ادو
 کروا سکتا ہوں؟  شنینیکسیو یفلو ک ںیم ایک
 یشروع کرنے سے پہلے فلو ک یموتھراپیک یجاتا ہے کہ آپ اپن ایمشوره د ہیہاں ،  یج
ہے تو ، براه کرم  یشروع کر رکھ یموتھراپیک یاپن ی۔ اگر آپ نے پہلے ہںیکروائ شنینیکسیو

 مشوره دے سکتا ہے۔ ںیوقت کے بارے م نیکے بہتر شنینیکسیجو و ںیاپنے ڈاکڻر سے پوچھ
 زیعالج کے دوران تجاو

۔ بار بار تھوڑا تھوڑا کھانا ںیغذال ی)۔  اچھڻریل 2(کم از کم  ںیپئ ادهیز یکے دوران پان عالج
 ںیکر زیکھانوں سے پرہ یہوئ یتل ای یہے۔ چکنائ یمدد مل سکت ںیکم کرنے م یکھانے سے متل

  -ںینرم برش استعمال کر ۓاسترا اور دانتوں کےل کڻرکیال ۓ۔  بال مونڈنے کےل
 ۔ںیسن بالک استعمال کر 15 فیا یپ سی۔ اںیکر زینکلنے سے گر ںیم دھوپ
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کو رگڑ ، دباؤ اور  روںیاپنے ہاتھوں اور پ -: ےیہاتھ پاؤں کے سنڈروم کو روکنے کے ل 
برتن دھونے ،  سےیج ں،یکر زیاستعمال  سے گر لیکے طو یگرم پان -۔ ںیحرارت سے بچائ

 یربڑ آپ ک ونکہیک ںیدستانے استعمال نہ کر ۓکےل ۔ ڈش واشنگںیڻب حمام م ایشاور  لیطو
 یلمب ےیکے ل ی رگڑسےبچنےاپنے تلووں پر جلد ک -رکھ سکتا ہے۔  رمجلد کو گ یک وںیلیہتھ
اوزار استعمال نہ  سےیاستعمال کے ا لویگھر/یباغبان -۔ ںیکر زیسے گر یں لگانےچھالنگ ای ریس

ڑنے لوشن رگ سختی سےسخت ہوں۔  ہاتھ اور پاؤں پر ۓجلد کے ل یجو آپ کے ہاتھ ک ںیکر
 ۔ںیسکتے ہ کراستعمال  ںیمیکر یالبتہ جلد ہلک ںیکر زیسے گر

 ۔ںیجو آپ لے رہے ہ ںیبتائ ںیکے بارے م اتیڈاکڻر کو ا ن ادو اپنے
ہوتے تو ہسپتال سے  ںیگھنڻوں کے بعد بہتر نہ 24 ای ںیہ دیعالمات شد یمندرجہ باال ضمن اگر

 ۔ ںیہچکچاہٹ نہ کر ںیرابطہ کرنے م
 

 نےیسوجن ، سانس ل یڻانگ ک ای، بازو  ی: درد ، اللںید انیعالمات پر دھ یکے جمنے ک خون
عالمت ہے تو اپنے ڈاکڻر سے رابطہ  یسے کوئ ںیدرد۔ اگر آپ کو ان عالمات م ںیم نےیس ای

 ۔ ںیکر
 
 ۔ ںینہ ل شنینیکسیو یقسم ک یبھ یکس ریکے بغ یمنظور یکے دوران اپنے ڈاکڻر ک یموتھراپیک
 
کے دوران  یموتھراپی۔  کںیآپکو حمل کا شبہ ہےتو اپنے ڈاکڻر کو مطلع کر ای ںیاگر آپ حاملہ ہ 

 ۔ںیبچے کو دودھ نہ پالئ کے دوران یموتھراپیک ںیمائ یدودھ پالنے وال – ںیحاملہ ہونے سے بچ
 معلومات کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟  دیمز ںیم 

 تو ، آپ  ںیمعلومات حاصل کرنا چاہتے ہ دیمز ںیآپ اس شعبے م اگر
 :ںیسائٹ مالحظہ کر سکتے ہ بیو لیمندرجہ ذ  

https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer 
https://ammf.org.uk/patient-guide/ 
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