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పిత్త  వాహిక క్యాన్సర్ల కోసం కెపాసిటాబైన్ మరియు 
ఆక్సాలిపసలిిన్ (Capox) 

 
మీ క్యాన్సర్కి చికిత్స చేయడానికి మీ డాకట ర క్యపెసిటాబైన్్ మరియు ఆక్యసలిపాలిట న్ సిఫారసు చేసిన్ట్ల యితే, ఈ మందుల గురించి 

మరియు దానికి సంబంధంచిన్ కొనిి అంశాల గురించి ఇకకడ కొనిి ముఖ్ామైన్ సమాచారం ఉంది. 

 

పిత్త  వాహిక క్యాన్సర్ 

పిత్త  వాహిక యొకక క్యాన్సర కణాల నండి అభివృదిి చందుతంది (కోలంగియోసైట్స్ అని పిలుస్తత రు) ఇవి స్తధారణంగా పైెత్ా వావసథ  

యొకక పొరన త్యారు చేస్తత యి (దిగువ చిత్ర ంలో ఆకుపచ్చ రంగులో చిత్రర కరించ్బడింది). పైెత్ా నాళాలు పిత్తత నిి త్రసుకునే చిన్ి 

గొటాట లు, ఇవి ఆహారానిి జీరణ ం చేయడానికి ఉపయోగించ్బడత్తయి, క్యలేయం మరియు పిత్తత శయం నండి చిన్ి పే్రగులోకి. 

పిత్త  వాహిక క్యాన్సర్్లు కోలాంజియోక్యర్ససనోమా, పిత్తత శయ క్యాన్సర్ మర్సయు ఆాంపుల్ల రీ క్యాన్సర్: 

- కోలాంజియోక్యర్ససనోమా: దీనిని పిత్త  వాహిక క్యాన్సర అని కూడా అంటారు. ఈ క్యాన్సర పిత్త  వాహికల లోపల ఎకకడ 

అభివృదిి చందుతందో బట్టట  మూడు రక్యలుగా వరీ్గకరించ్బడింది: 

• ఇాంటా్రహెపాటిక్ కొల్ాంగియోక్యర్ససనోమా - క్యలేయం లోపల నాళాలలో క్యాన్సర అభివృదిి చందిన్ప్పుడు 

• పెర్స హైెలర్ కొల్ని్జయోక్యర్ససనోమా - క్యలేయం వెలుపల ఉన్ి నాళాలలో ఇది అభివృదిి చందిన్ప్పుడు 

• డిస్ట ల్/ఎకసస్టా్రహెపాటిక్ కొల్ని్జయోక్యర్ససనోమా - ఇది క్యలేయం నండి మరింత్ దూరంలో ఉన్ి నాళాలలో అభివృదిి 

చందిన్ప్పుడు 

- పిత్తత శయ క్యాన్సర్ - పిత్తత శయం లైనింగ్ నండి ప్పడుతంది 

- ఆాంపుల్ల రీ క్యాన్సర్ - పిత్త  వాహికలు మరియు చిన్ి పే్రగుల మధ్ా చేరడం వలన్ ప్పడుతంది 

 
మీరు పిత్త  వాహిక క్యాన్సర్తో బాధ్పడుతన్ిందున్ మీకు ఈ కరపత్ర ం ఇవవబడింది. మీ ఆంక్యలజిసట ్ మీకు ఏ పిత్త  టార కట ్ క్యాన్సర 

ఉందని మరియు అది ఎంత్ వరకు పొడిగించ్బడిందని మీతో చ్రిచంచ్వచ్చచ. 
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CAPOX అంటే ఏమిట?ి 
CAPOX అనేది కెపెసిటాబ ైన్ మరియు ఆకసాలిప్సా టిన్్తో కూడిన కెమోథెరపీ కలయిక. కసపిాటాబ ైన్ మరియు 
ఆకసాలిప్సా టిన్ అనేవి రెెండు కెమోథెరపీ మెందులు, ఇవి కణాల ప్రతిరూప్ణ ప్రకరియలో జోకయెం చేసుకోవడెం 
దాారస కణితి కణాలను చెంప్ుతాయి. అయితే, ఇది ససధారణ కణాలను కూడా దెబబతీసుత ెంది కసబటిి, ఇది కొన్ని 
దుష్ప ర్భావసలను కలిగిసుత ెంది. 

 
CAPOX రోగికి ఎలా ఇవ్వబడుత ంది? 

CAPOX రెెండు ఔష్పధాలతో కూడి ఉెంట ెంది, ఇవి రెెండు రకసలుగస న్నరాహ ెంచబడతాయి. 
 
మీరు ఆసుప్తిరలో, కీమోథెరపీ యూన్నట్లో ఆకసాలిప్సా టిన్ అెందుకుెంటారు. ఆకసాలిప్సా టిన్ సిరలోకర (సిరలోకర) ఒక 
కసనుయలా దాారస, ఒక చిని సనిన్న గొటిెం దాారస ఇెంజెక్ట ిచేయబడుత ెంది, ఇది మీ చేయి లేదా చేతిలోన్న సిరలోకర 
ఒక నరుా దాారస ప్ెంప్బడుత ెంది. మీరు ఆకసాలిప్సా టిన్ అెందుకుని తరసాత కసనుయలా తొలగిెంచబడుత ెంది. 
 
కసయపిాటాబ ైన్ మాతరలుగస నోటి దాారస (నోటి దాారస) తీసుకోబడుత ెంది. మీరు ప్రతి చకిెం ప్సర రెంభెంలో హాసిిటల్ 
ఫసరమసీ నుెండి మాతరలలో కసయపిాటాబ ైన్్ను అెందుకుెంటారు. మీరు వరుసగస రెెండు వసరసల ప్సట  ఇెంటలా  
కసపెసిటాబ ైన్ తీసుకుెంటారు. ఇది ససధారణెంగస రోజుకు రెెండుససరుా , ఉదయెం మరియు ససయెంతరెం 
సూచిెంచబడుత ెంది. 
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ఆదరశ మోతాదు విరసమెం ప్రతి 12 గెంటలకు ఉెంట ెంది, కసనీ ఇది మీకు మరిెంత అనుకూలెంగస ఉెంటే, మీరు ప్రతి 
10 లేదా 11 గెంటలకు మాతరలు తీసుకోవచుు (కసనీ 8 గెంటల కెంటే తకుువ వయవధిలో ఎప్ుిడూ). 
 
టాబ ా ట్లు ఆహారెం తీసుకుని 30 న్నమిషసల వయవధిలో ప్ుష్పులెంగస నీటితో తీసుకోవసలి (మీరు సరెైన భోజనెం 
చేయలేకపో్ తే చిరుతిెండి సరిపో్ త ెంది). ఆదరశవెంతెంగస ఈ మాతరలను నమలడెం లేదా చూరణెం చేయకుెండా 
మిెంగసలి, కసనీ మిెంగడెంలో మీకు సమసయలు ఉెంటే వసటిన్న నీటిలో కరిగిెంచవచుు. మీరు ఒక మోతాదు మిస్ 
అయితే, తపిిన మోతాదును దాటవేసి, మీ ససధారణ షెడూయల్్తో కొనససగిెంచెండి. ఒకేససరి రెెండు మోతాదులు 
లేదా అదనప్ు మోతాదులను తీసుకోకెండి. 
 
మీ ఎత త , బరువు, వయసుా, ససధారణ ఆరోగయెం మరియు అెంతరలాన ప్రిసిిత లతో సహా అనేక అెంశసల ఆధారెంగస 
మీరు అెందుకునే CAPOX యొకు ఖచిుతమ ైన మోతాదును మీ డాకిర్ న్నరణయిససత రు. 
 
CAPOX చికితస షెడయూల్: 
మీరు చికరతా చకసి లలో CAPOX అెందుకుెంటారు. CAPOX చికరతా యొకు ప్సర మాణిక షెడూయల్ మూడు 
వసరసల చకసి న్ని అనుసరిసుత ెంది, ఇెందులో ఇెంటరా వీనస్ కెమోథెరపీ కోసెం ఒక రోజు మరియు వరుసగస 
ప్దాిలుగు రోజులు నోటి కసపెసిటాబ ైన్ ఉెంట ెంది, తరువసత ఒక వసరెం విశసిెంతి ఉెంట ెంది. 
 
కీమోథెరపీ యొకు ప్రతి చకిెం ప్సర రెంభెంలో, మీరు ఆెంకసలజీ బ ెందెం దాారస అెంచనా వేయబడుత ెంది. 
కీమోథెరపీ యొకు ప్రతి సెష్పన్్కు ముెందు, మీకు రకత ప్రలక్ష ఉెంట ెంది మరియు మీ కీమోథెరపీ చకసి న్నకర మీరు 
సరిపో్ త నాిరస అన్న మీ ఆెంకసలజీ బ ెందెం తన్నఖీ చేసుత ెంది. మీ చివర ి సెంప్రదిెంప్ుల నుెండి మీరు ఏదైెనా 
లక్షణెం (లు) మరియు సమసయ (ల) గురిెంచి న్నవేదిెంచడెం చాలా ముఖయెం, తదాారస మోతాదు/షెడూయల్ 
సరుు బాట  చేయబడుత ెంది మరియు మీ కోసెం ప్రతేయకెంగస వయకరతగతీకరిెంచబడుత ెంది. 
 
కీమోథెరపీ యొకు ప్రతి చకిెం యొకు మొదటి వసరెంలో రోజు 1 న, ఆెంకసలజీ బ ెందాన్ని అెంచనా వేయడాన్నకర 
మరియు రకత ప్రలక్ష చేయిెంచుకోవడాన్నకర మీరు ఆసుప్తిరకర వససత రు. కీమోథెరపీన్న సీాకరిెంచడాన్నకర మీరు 1 లేదా 
2 రోజుల తరసాత తిరిగ ి వససత రు. ఈ సెందరభెంగస మీరు కొన్ని సమసయలను అభివ దిి చేయకపో్ తే మీరు 
వ ైదుయడిన్న కలవరు. కీమోథెరపీ సెష్పన్ 2 నుెండి 3 గెంటల వరకు ఉెంట ెంది. సెష్పన్ ముగిెంప్ులో, నరుా ఇెంటికర 
తీసుకువ ళ్ళడాన్నకర మీకు కసపిసిటాబ ైన్ మాతరలను ఇసుత ెంది. మీరు రసతిరప్ూట ఆసుప్తిరలో ఉెండాలిాన అవసరెం 
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లేదు. 
 
మీ కీమోథెరపీ అప్సయిెంట్మ ెంట ముెందు రోజు మీ వ ైద్యుడు ప్సర కీిస్్లో రకతెం తీసుకోమన్న డాకిర్ మిమమలిి 
అడగవచుు 

 

CAPOX cycle: 2 weeks on, 1 week off 

 

 
CAPOX చికితస యొక్క వ్ూవ్ధి: 
మీ చికరతా వయవధి గురిెంచి డాకిర్ మీతో చరిుససత రు. ససధారణెంగస, ప్రతి CAPOX చకిెం మూడు వసరసల ప్సట  
ఉెంట ెంది. చికరతా బాగస తట ి కోగలిగితే, అది 8 చకసి లకు ప్ునరసవ తమవుత ెంది. కీమోథెరపీ ప్న్నచేసుత ెందో  లేదో  
అరిెం చేసుకోవడాన్నకర మీ డాకిర్ రిపీట ససున్ చేయడాన్నకర ముెందు మీరు కనీసెం 4 కెమోథెరపీ సైెకరల్్లను 
అెందుకుెంటారు. మొదటి 3 న లల ససున్ మీ కసయనార్ సిిరెంగస లేదా తగిిపో్ త నిట ా  చూపిసతత , మీ డాకిర్ మరో 3 
న లలు కీమోథెరపీన్న కొనససగిెంచమన్న సలహా ఇవావచుు. మొదటి 6 న లల చికరతా తరసాత మీ డాకిర్ మీరు 
కీమోథెరపీ నుెండి విరసమెం తీసుకోవసలా లేదా మీరు కొనససగిెంచాలా అన్న మీతో చరిుససత రు. 
 

CAPOX చికితస యొక్క దుష్ప్రభావాలు ఏమిటి? 
ఈ చికరతాతో తెలిసిన సైెడ్ ఎఫెక్టి్లు ఉనాియి, కసనీ వసటిలో ఏవీ మీరు అనుభవిెంచకపో్ వచుు. చికరతా ప్న్న 
చేయడెం లేదన్న దీన్న అరిెం కసదు; దుష్ప ర్భావసల ఉన్నకర లేదా తీవరత మరియు ఔష్పధాల సమరిత మధ్య ఎట వెంటి 
సెంబెంధ్ెం లేదు. 
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మీరు కొన్ని దుష్ప ర్భావసలను ప్ ెందవచుు, కసనీ మీరు అవనీి ప్ ెందే అవకసశెం లేదు. దుష్ప ర్భావసలు వసటి 
ప్సర రెంభెం, వయవధి మరియు తీవరత ప్రెంగస తరచుగస ఊహ ెంచదగినవి అన్న గురుత ెంచుకోెండి; అవి దాదాప్ు 
ఎలాప్ుిడూ రివరిాబుల్ మరియు ఆకసాలిప్సా టిన్్కు సెంబెంధిెంచినవి మినహా, చికరతా తరసాత ప్ూరితగస 
వ ళా్లపో్ తాయి. అయితే, వసరి ఫీరకెానీా మరియు తీవరత వయకరతకర వయకరతకర మారుతూ ఉెంటాయి. 
 
అనేక ఇతర కెమోథెరపీ ఔష్పధాల మాదిరిగసనే, ఫాో్ రోరససిల్ మరయిు ఆకసాలిప్సా టిన్ కణాల విభజన మరియు 
విసతరణను ఆప్గల ససమరియెం కసరణెంగస కసయనార్ కణాలను చెంప్ుతాయి. దురద షి్పవశసత త , కీమోథెరపీ మెందులు 
కసయనార్ కణాలు మరియు ససధారణ కణాల మధ్య వయతాయససన్ని గురితెంచలేకపో్ యాయి. కసబటిి, కీమోథెరపీ రకత 
కణాలను, నోటిలోన్న కణాలు, కడుప్ు, పతరగు మరియు ఇతర చోటా వేగెంగస విభజెంచే ససధారణ కణాలను కూడా 
చెంప్ుత ెంది, ఇది కొన్ని విభిని దుష్ప ర్భావసలకు కసరణమవుత ెంది. చికరతా ముగిసిన తరసాత, ఆ ససధారణ 
కణాలు తిరిగి పెరుగుతాయి మరియు ఆరోగయెంగస ఉెంటాయి. 
 
మీరు కలిగ ిఉని ఏవ ైనా దుష్ప ర్భావసల ప్రభావసన్ని న్నయెంతిరెంచడాన్నకర మరియు తగిిెంచడాన్నకర కీమోథెరపీ 
సమయెంలో తీసుకునే అనేక మెందులు అెందుబాట లో ఉనాియి.
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CAPOX చికిత్స యొకక దుష్ప్రభావాలు ఏమిటి? 

 
 
రకత  స్ాంబాంధిత్ దుష్ప్రభావాలు: మీ రకత  కణాల్పైె కొన్జి దుష్ప్రభావాలు 

 
త్క్కకవ స్ాంఖ్ాలో తెల్ల  రకత  కణాలు మర్సయు స్ాంకర మణ ప్ర మాదాం: 

కీమోథెరపీ తరచుగస తెలా రకత కణాల సెంఖయను తగిిసుత ెంది, ఇది అెంట వసయధ్ులకు వయతిరేకెంగస పో్ రసడటాన్నకర మీకు 
సహాయప్డుత ెంది. మీ తెలా రకత కణాల సెంఖయ చాలా తకుువగస ఉెంటే (దీన్నన్న నూయటలర పెన్నయా అెంటారు) మీకు 
ఇన ెక్షనుా  వచేు ప్రమాదెం ఉెంది. ఈ సమయెంలో, జలుబు ఉని వయకుత లతో రదీుగస ఉెండే ప్రదేశసలలో ఉెండటెం 
వెంటి అెంట వసయధ్ుల ప్రమాదాన్ని పెెంచే ప్రిసిిత లను న్నవసరిెంచడాన్నకర జాగితత  వహ ెంచడెం చాలా ముఖయెం. 
 
మీ కీమోథెరపీ యొకు ప్రతి చకసి లలో 7 వ రోజు మరియు 10 వ తేదీ మధ్య మీ తెలా కణాల సెంఖయ చాలా 
తకుువగస ఉెండే అవకసశెం ఉనిెందున, ఈ రోజులోా  సెంకిమణ ప్రమాదాన్ని న్నవసరిెంచడెం చాలా ముఖయెం. 
 
మీరు కీమోథెరపీన్న సీాకరిెంచేటప్ుిడు తెలా రకత కణాల సెంఖయ సెంకిమణ నుెండి మిమమలిి రక్ిెంచడాన్నకర 
సరిపో్ త ెందన్న న్నరసి రిెంచుకోవడాన్నకర మీ తదుప్రి కీమోథెరపీన్న సీాకరిెంచడాన్నకర ముెందు మీ డాకిర్ చేసత 
ముఖయమ ైన రకత ప్రలక్షలలో తెలా కణాలలో తగిిెంప్ు ఒకటి. 
 
మీ తదుప్రి చికరతాకు ముెందు తెలా కణాల సెంఖయ ససధారణెంగస ససధారణ సిితికర వసుత ెంది. కొన్నిససరుా  మీరు 
షెడూయల్ చేసిన చికరతాను సీాకరిెంచడాన్నకర అవి చాలా తకుువగస ఉెండవచుు మరియు కణాల సెంఖయ ససధారణ 
సిితికర వచేు వరకు మీ వ ైదుయడు కొదిుసతప్ు మీ చికరతాను ఆలసయెం చేససత డు. 
 
మీరు సెంకిమణ సెంకేతాలు మరియు లక్షణాల గురిెంచి తెలుసుకోవడెం ముఖయెం, మరియు మీరు ఈ కరిెంది 
వసటిలో దేన్నన ైనా అభివ దిి చేసతత  మీ ఆసుప్తిరలోన్న హెల్ి్ల ైన్్ను తప్ిక సెంప్రదిెంచాలి: 
- ప్సరససెటమాల్ ఉప్యోగిెంచినప్ిటికీ మీ శరలర ఉషోణ గిత 38 ° C (100.4 ° F) కెంటే పెరుగుత ెంది 
- మీకు అకససమత త గస వణుకు లేదా అనారోగయెం అన్నపిసుత ెంది 
- మీకు గొెంత  నొపిి, దగుి , విరేచనాలు, మూతర విసరజన పెరిగే అవకసశెం ఉెంది 
 
త్క్కకవ స్ాంఖ్ాలో ఎరర  రకత  కణాలు: 
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కీమోథెరపీ ఎరి రకత కణాల సెంఖయను తగిిసుత ెంది. ఎరి రకత కణాల యొకు అతి ముఖయమ ైన ప్సతర మీ శరలరెంలోన్న 
ప్రతి భాగసన్నకర ఆకరాజన్్ను తీసుకెళా్డెం. ఎరి రకత కణాల సెంఖయ చాలా తకుువగస ఉెంటే (దీన్నన్న అనీమియా 
అెంటారు) మీరు అలసిపో్ యినట ా  మరియు ఊపిరి పీలుుకోవచుు. మీ రకతహీనత తీవరెంగస ఉెంటే, మీకు 
రకతమారిిడి అవసరెం. 
 
త్క్కకవ స్ాంఖ్ాలో ప్లల ట్లెట్లు మర్సయు గాయాలు లేదా రకత స్రర వాం అయ్యా ప్ర మాదాం: 

కీమోథెరపీ పతా ట్ల టా సెంఖయను తగిిసుత ెంది. రకతెం గడడకటిడాన్నకర పతా ట్ల ట్లు ఉప్యోగప్డతాయి. మీ పతా ట్ల టా సెంఖయ 
చాలా తకుువగస ఉెంటే (దీన్నన్న థోరెంబో సైెటలపెన్నయా అన్న పిలుససత రు) మీరు కీమోథెరపీన్న అెందుకోలేరు మరియు 
మీ డాకిర్ పతా ట్ల ట క ెంట మ రుగుప్డే వరకు మీ చికరతాను కొదిుసతప్ు ఆలసయెం చేససత రు. 
మీకు ముకుుప్ుడకలు, చిగుళా్ నుెంచి రకతెం కసరడెం, చరమెంపైె చిని ఎరుప్ు లేదా ఊదా రెంగు మచులు వెంటి 
గసయాలు లేదా రకతససర వెం ఉెంటే, దయచేసి మీ వ ైదుయడికర తెలియజేయెండి. 
 
విరేచనాలు: 

24 గెంటలోా  మీకు 4 లేదా అెంతకెంటే ఎకుువ వదులుగస ఉెండే మలెం ఉెంటే మీరు మీ బ ెందాన్ని సెంప్రదిెంచాలి. 
మీ డాకిర్ మీకు డయేిరియా న్నరోధ్క మాతరలు (లోపెరసమ ైడ్) ఇససత రు. మీకు లూజ్ మోష్పన్ వచిున ప్రతిససరి ఒక 
లోపెరమ ైడ్ టాబ ా ట తీసుకోవసలి. కోలోియిన దరవసలను భరలత చేయడాన్నకర ప్ుష్పులెంగస నీరు తరా గసలన్న 
గురుత ెంచుకోెండి. మీరు అతిససరెం అనుభవిసతత  మీరు ఫైెబర్ తకుువగస ఉెండే ఆహారసన్ని తినాలి మరియు ప్చిు 
ప్ెండుా , ప్ెండా రసెం, త ణధానాయలు మరియు కూరగసయలను న్నవసరిెంచాలి. ఇది ఆలుహాల్, కెఫిన్, ప్సల 
ఉతిత త లు మరియు అధిక కొవుా కలిగిన ఆహారసలను న్నవసరిెంచడాన్నకర కూడా సహాయప్డుత ెంది. 
  
వేళ్లు  మరియు కాలి వేళ్ళలో తిమ్మిరి లేదా జలదరిింపు (పరిధీయ నరాలవాాధి): ఆకసాలిప్సా టిన్ ఆధారిత 
కెమోథెరపీ చేత లు లేదా కసళ్ళలో తిమిమరి, జలదరిెంప్ు లేదా నొపిిన్న కలిగిెంచడెం దాారస నరసలను ప్రభావితెం 
చేసుత ెంది. వేళ్లా  మరియు కసలి వేళ్ళలో తిమిమరి లేదా జలదరిెంప్ు వెంటివి మీ ష్పూలేస్్లు కటిడెం లేదా బటన్్లు 
చేయడెం వెంటి ప్నులు చేయడెం కషి్పతరెం చేసుత ెంది. ఇది కొన్ని రోజులు లేదా వసరసలలో ప్సర రెంభమ ై కొన్ని న లల 
ప్సట  కొనససగవచుు. అరుదుగస, తిమిమర ి శసశాతెంగస ఉెండవచుు. ఈ లక్షణాలు సెంభవిెంచినా, తగిిెంచడాన్నకర 
సహాయప్డే న్నరిుషి్ప చిటాులను మీరు కరిెంద కనుగొనవచుు. 
 
హ్ాిండ్-ఫుట్ స ిండ్రోమ్: మీ చేత లు లేదా కసళ్లళ వడదెబబ మాదిరిగసనే ఎరుప్ు, ప్ుెండుా , ప్ డి లేదా వసప్ుగస 
మారవచుు. అరచేత లు మరియు అరికసళ్ళపైె చరమెం ప్ ట ి  ప్సర రెంభమవుత ెంది, ససధారణెంగస తేలికప్సటి 
మారిెంలో మరియు చికరతా ప్సర రెంభమ ైన రెెండు వసరసల ముెందు అరుదుగస. ఇది మీ చేత లు లేదా కసళ్ళపైె 
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తిమిమర ిలేదా జలదరిెంప్ుతో కూడి ఉెంట ెంది. మీ వ ైదుయడు మీతో అలాెంటి లక్షణాల గురిెంచి మరియు వసరు మీ 
రోజువసరల జీవితెంలో మీ కసరయకలాప్సలలో ఎలా జోకయెం చేసుకుెంటారో చరిుససత రు. హాయెండ్-ఫుట సిెండోరమ్కు 
మెందుల మోతాదులో తగిిెంప్ులు అవసరెం కసవచుు మరియు కొన్నిససరుా , చరమెంలో మారుిలు మరిెంత తీవరెంగస 
ఉనిప్ుిడు, చికరతాను న్నలిపివేయాలిా ఉెంట ెంది. హాయెండ్-ఫుట సిెండోరమ అభివ దిిన్న తగిిెంచే ప్రయతిెంలో 
న్నవసరణ చాలా ముఖయెం. దిగువ "చికరతా సమయెంలో చిటాులు" విభాగెంలో సలహాను అనుసరిెంచడెం దాారస 
మీ చేత లు మరియు కసళ్ళను జాగితతగస చూసుకోెండి. 
 
వికారిం: కొన్నిససరుా  వసెంత లు కలిసి ఉెంటాయి కసనీ ససధారణెంగస వసయధి న్నరోధ్క మెందులు (ఇెంజెక్షనుా  మరియు 
మాతరలు) దాారస బాగస న్నయెంతిరెంచబడతాయి. మీరు చికరతా తరసాత కొన్ని గెంటల నుెండి కొన్ని రోజుల వరకు 
అనుభవిెంచవచుు. మీకు అనారోగయెం అన్నపిెంచకపో్ యినా యాెంటీ-సికెిస్ ఔష్పధాలను తీసుకోవడెం చాలా 
ముఖయెం, ఎెందుకెంటే అనారోగయెం ప్సర రెంభమ ైన తరసాత చికరతా చేయడెం కెంటే దాన్నన్న న్నవసరిెంచడెం సులభెం. 
మీరు రోజుకు ఒకటి కెంటే ఎకుువససరుా  అనారోగయెంతో బాధ్ప్డుత నిటాయితే వ ెంటనే మీ డాకిర్ లేదా నరుాను 
సెంప్రదిెంచెండి. 
నోటి పుిండ్లు : సూక్షమకరిములు పెరగకుెండా ఉెండటాన్నకర మీరు తిని తరసాత ఎలాప్ుిడూ ప్ళ్లళ తోముకోవసలి. నోటి 
ప్ుెండాను న్నవసరిెంచడాన్నకర లేదా సహాయెం చేయడాన్నకర మ దువ ైన టూత్ బరష్న్న ఉప్యోగిెంచెండి మరియు 1/2 
నుెండి 1 టీసూిన్ బేకరెంగ్ సో డాను నీటిలో కలిపి రోజుకు మూడు ససరుా  శుభరెం చేసుకోెండి. నారిెంజ, న్నమమకసయలు 
మరియు దరా క్షప్ెండు వెంటి ఆమా ఆహారసలకు దూరెంగస ఉెండటెం మెంచిది. మీకు అలార్ ఉనిటాయితే మీ డాకిర్ 
లేదా నరుాకు చెప్ిెండి, ఎెందుకెంటే అవి నోటి ప్ుెండాను న్నవసరిెంచడాన్నకర లేదా చికరతా చేయడాన్నకర 
సహాయప్డతాయి. 
 
అలసట: చాలా ససధారణ ద్యష్ప ర్భావం, ఇది చిక్ిత్ా సమయంలో పెరుగుత్ ంది. 
 
తక్ుకవ్ ఆక్లి ఉండటం: మీరు ఒకటి లేదా ర ండు రోజులు ఎకుువగస తినకపో తే చింతించకండి 
 
ఎలివేటెడ్ లివర్ ఎింజ ైమ్్లు: మీరు టరా న్ా్మమినేస్్ల (కసలేయెం దాారస తయారెైన పో్ ర టీన్్లు) అధిక విలువలు 
కలిగి ఉెంటే, మీరు ససధారణెంగస మీ కసరసయచరణ లేదా శకరత ససి యిలలో ఎలాెంటి తేడాను గమన్నెంచలేరు. మీ డాకిర్ 
వసటిన్న రకత ప్రలక్షలలో తన్నఖీ చేససత రు మరియు కీమోథెరపీ మోతాదును సరుు బాట  చేయాలా వదాు  అన్న 
అతను/ఆమ  న్నరణయిససత రు. 
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రక్తిం గడ్డక్టటడ్ిం: మీ కసళ్లా  వసప్ు, ఎరుప్ు మరియు గొెంత  ఉెంటే లేదా మీకు శసాస రసకుెండా ఉెంటే హెల్ి్ల ైన్్ను 
సెంప్రదిెంచెండి. 
 
 
 
 
 
కొన్ని తక్ుకవ్ సాధారణ దుష్ప్రభావాలు: 
 
అలెరజీ ప్రతిచరూ: క్ొన్నిససరుు  ఇది ఆక్సాలిపసు టిన్ పరిపసలన సమయంలో లేదా క్ొదిిసేపటి త్రసాత్ జరుగుత్ ంది. 
చాలా త్రచయగస ఇది తేలికగస ఉంట ంది క్సనీ తీవరంగస ఉండవచయు. మీకు ఈ ఆకసమిక లక్షణాలు ఏవ ైనా ఉంటే 
వ ంటనే మీ డాకిర్ లేదా నరుాకు చెపపండి: 
•్ద్ద్యి రుు  
• శ్సాస ఆడకపో వుట 
•్ముఖం యొకు ఎరుపు లేదా వసపు 
•్వేడి అనయభూతి 
•్మ ైకము 
•్మూత్ర విసరజన చేయాలి 
 
ఫ్లూ  లాంటి లక్షణాలు:మీరు క్ీమోథెరపీ చిక్ిత్ా సమయంలో లేదా క్ొంత్క్సలం త్రసాత్ వీటిన్న అనయభవించవచయు: 
• వేడి, చలి లేదా వణుకు అనయభూతి 
• జారం 
• త్లనొపమప 
•కండరసల నొపమప 
• అలసట 
 
కీమోథెరపీ యొక్క వెలికితీత (లీకేజ్): ఇది న్నరాహ ంచబడుత్ నిపుపడు, క్ీమోథెరపీ సమర వ లుపల లీక్ అవావచయు 
మరియు చయటటి  ఉని కణజాలాన్ని దెబబతీసయత ంది. మీకు సమర చయటటి  ఏదెైనా కుటిడం, నొపమప, ఎరుపు లేదా వసపు 
ఉంటే వ ంటనే మీ నరుాకు చెపపండి. 
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వికారం: క్ొన్నిససరుు  వసంత్ లు కలిసమ ఉంటాయి, అయితే ఇది ససధారణంగస అనారోగు న్నరోధక మంద్యల దాారస 
బాగస న్నయంతిరంచబడుత్ ంది. మీకు అనారోగుం అన్నపమంచకపోయినా ఇది ముఖుమ ైన వసుధి న్నరోధక మంద్యలు, 
ఎంద్యకంటే అనారోగుం పసర రంభమ ైన త్రసాత్ చిక్ిత్ా చేయడం కంటే దాన్నన్న న్నవసరించడం సయలభం. మీరు రోజుకు 
ఒకటి కంటే ఎకుువససరుు  అనారోగుంతో బాధపడుత్ నిటుయితే వ ంటనే మీ డాకిర్ లేదా నరుానయ సంపరదించండి. 
 
పొ తిి క్డుప్ు నొపపి: మీరు న్నసేతజంగస నొపుపలు లేదా అపసనవసయువుతో తిమ్మిరి కలిగి ఉండవచయు. ఇది 
ససధారణంగస క్ీమోథెరపీతో ముడిపడి ఉంట ంది. మీకు న్నరంత్ర పద్యన ైన నొపమప ఉంటే మీ వ ైద్యుడిన్న 
సంపరదించండి. 
 
మలబదధక్ం: అధిక ఫెైబర్ కలిగిన ఆహారసలు (కూరగసయలు, పండుు , హో లీిల్ బరరడ్) తినడం మరియు కనీసం 2 
లీటరు నీరు తరా గడం మీకు సహాయపడుత్ ంది. ఇది ర ండు/మూడు రోజుల కంటే ఎకుువసేపు ఉంటే మీకు 
లాక్ిాటివ లు అవసరం క్సవచయు. 
 
తలనొపపి: ఇది జరిగితే, మీరు పసరససెటమాల్ వంటి పెయిన్ క్ిలు ర్ా తీసయక్ోవచయు 
 
శరజరంలో దరవాలు ఏరిడటం: మీరు బరువు పెరగవచయు మరియు మీ ముఖం లేదా మీ చీలమండలు లేదా క్సళ్లు  
ఉబుబతాయి. ఇది మీ క్సళ్ునయ కుష్పన్ మీద్ ఉంచడాన్నక్ి సహాయపడుత్ ంది. మీ చిక్ిత్ా ముగిసమన త్రసాత్ వసపు 
మ రుగుపడుత్ ంది. 
 
న్నదరపో వ్డంలో ఇబబంది: మీకు క్సవసలంటే న్నద్ర మాత్రలు తీసయక్ోవచయు. 
 
మగత భావ్న: క్ మోథెరపీ మీకు బాగస న్నద్రపో వడం (మగత్) మరియు అలసటగస అన్నపమంచవచయు. మీకు బాగస 
న్నద్రగస అన్నపమసేత , డెైైవ చేయవద్యి  లేదా యంతరా లనయ ఆపరేట్ చేయవద్యి . 
 
జుటటు  ఊడుట: మీ జుట ి  సనిబడవచయు, క్సనీ మీరు మీ జుట ి నయ క్ోలోపయేి అవక్సశం లేద్య. 
 
మీ దుష్ప్రభావాలను న్నయంతిరంచడంలో సహాయప్డే మందులు: 
ఏవ ైనా ద్యష్ప ర్భావసల గురించి మీ వ ైద్యుడిక్ి తెలియజేయాలన్న న్నరసా రించయక్ోండి; లక్షణాలనయ న్నయంతిరంచడాన్నక్ి 
ఉపయోగకరమ ైన మంద్యలు ఉనాియి. 
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నేను నా సాధారణ మందులన్నింటినీ తీసుకోవ్డం కొనసాగించాలా? 
అవునయ, మీరు మీ ససధారణ మంద్యలన్నింటినీ తీసయకుంటట ఉండాలి. ద్యచేసమ మీరు తీసయకుంట ని అన్ని 
ఫసరసి పమరసమరరపషన్ లనయ మీ ఆంక్సలజీ బ ందాన్నక్ి న్నవేదించండి, త్దాారస వసరు సలహా ఇససత రు. 
 
నేను ఫ్లూ  టీకా తీసుకోవ్చాా? 
అవునయ, మీ కీ్మోథెరపీన్న పసర రంభంచడాన్నకి్ ముంద్య మీరు ఫ్లు  టీక్స వేయించయక్ోవసలన్న సూచించారు. మీరు 
ఇపపటిక్ే మీ క్ీమోథెరపీన్న పసర రంభంచినటుయితే, ద్యచేసమ టీక్స వేయడాన్నక్ి ఉత్తమ సమయం గురించి సలహా 
ఇవాగల మీ వ ైద్యుడిన్న అడగండి. 
 

చికితస సమయంలో చిటాకలు: 
• పుష్పులంగస ద్రవసలు తరా గండి (రోజుకు కనీసం 2 లీటరుు ) మీ మూత్రపమండాలనయ క్సపసడండి. 
• మంచి పో ష్పణనయ న్నరాహ ంచండి. చిని చిని భోజనం తినడం వలు  విక్సరం త్గుు త్ ంది. మీరు క్ొవుా లేదా 
వేయించిన ఆహారసలకు ద్ూరంగస ఉండాలి. మీకు అవసరమ ైతే యాంటీ-సమక్ ిస్ drugsష్పధాలనయ తీసయక్ోవచయు. 
షేవింగ్ చేసేటపుపడు ఎలక్ిిిక్ రేజర్ మరియు రకతససర వసన్ని త్గిుంచడాన్నక్ి మ ద్యవ ైన టటత్ బరష్ ఉపయోగించండి. 
• సూరురశ్మిన్న న్నవసరించండి: SPF 15 (లేదా అంత్కంటే ఎకుువ) సన్ బాు క్ మరియు రక్షణ ద్యసయత లు ధరించండి. 
• మీరు మగత్ లేదా మ ైకము అనయభవించవచయు; క్సపెసమటాబరైన్ కు మీ పరతిసపంద్న తెలిసే వరకు అపరమత్తత్ 
అవసరమయేిు డెైైవింగ్ లేదా పనయలోు  పసలగు నడం మానయక్ోండి. 
• పుష్పులంగస విశ్సర ంతి తీసయక్ోండి. 
• హాుండ్-ఫుట్ సమండరరమ్ న్నవసరించడాన్నక్ి: 
- మీ చేత్ లు మరియు పసదాలకు రసపమడి, ఒతిత డి మరియు వేడి బహ రుత్ం త్గిుంచండి. 
- వంటక్సలు కడగడం, దీరఘ ససినాలు లేదా టబ్ బాత్ లు వంటి వేడి నీటితో దీరఘక్సలిక సంబంధాన్ని న్నవసరించండి. 
- డిష్ వసషమంగ్ గోు వా ఉపయోగించవద్యి  ఎంద్యకంటే రబబర్ మీ అరచేత్ ల చరసిన్ని వ చుగస ఉంచయత్ ంది. 
- మీ అరిక్సళ్ు పెై చరిం పెై తొకుడం త్గిుంచడాన్నక్ి సయదీరఘ నడకలు లేదా జంప లు చేయవద్యి . 
- గటిి ఉపరిత్లంపెై మీ చేతిన్న పమండే తోట/గ హ ససధనాలనయ ఉపయోగించవద్యి . 
- చేతి మరియు పసదాలకు లోష్పన్ రుది్డం మానయక్ోండి క్సనీ చరసిన్ని తేమగస ఉంచండి. 
లక్షణాలనయ త్గిుంచడంలో సహాయపడటాన్నక్ి మీరు నొపమపన్న త్గిుంచడాన్నక్ి మ ద్యవ ైన క్ీరమ్ లు మరియు పెయిన్ 
క్ిలు ర్ లనయ ఉపయోగించవచయు. మీ డాకిర్ తో అత్ ుత్తమ మంద్యల గురించి చరిుంచండి. 
• లక్షణాలనయ న్నయంతిరంచడంలో మీకు సహాయపడే మంద్యలనయ ఇంటలు  ఉంచండి. 
• క్ీమోథెరపీన్న పసర రంభంచే ముంద్య, మీరు తీసయకుంట ని ఏవ ైనా మంద్యల గురించి మీ వ ైద్యుడిక్ి చెపపండి. 
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క్ొన్నిససరుు  ద్యష్ప ర్భావసలు మీ medicinesష్పధాలకు సంబంధించినవి క్సవచయు మరియు క్ీమోథెరపీక్ి 
సంబంధించినవి క్సవు. 
• మీ లక్షణాలు తీవరంగస ఉంటే లేదా 24 గంటల త్రసాత్ మ రుగుపడకపో తే, ఆసయపతిరన్న సంపరదించడాన్నక్ి 
వ నయక్సడరు. 
• రకతం గడడకటిే లక్షణాలపెై శరదా్ వహ ంచండి: నొపమప, ఎరుపు, చేయి లేదా క్సలు వసపు, శ్సాస లేకపో వడం లేదా ఛాతీ 
నొపమప. మీకు ఈ లక్షణాలు ఏవ ైనా ఉంటే మీ వ ైద్యుడిన్న సంపరదించండి. 
• క్ీమోథెరపీ తీసయకునేటపుపడు మీ డాకిరు అనయమతి లేకుండా ఎలాంటి టీక్సలు వేయవద్యి . 
• మీరు పరసవించే వయసయా గల మహ ళ్ అయితే: 
- మీరు గరభవతిగస ఉనిటుయితే లేదా ఈ చిక్ిత్ా పసర రంభంచడాన్నక్ి ముంద్య గరభవతిగస ఉంటే మీ వ ైద్యుడిక్ి 
తెలియజేయండి. 
- క్ీమోథెరపీ సమయంలో గరభం ప ంద్డం మానయక్ోండి 
- క్ీమోథెరపీ సమయంలో త్లిుపసలు ఇవావద్యి  
 
ఆసుప్తిరన్న ఎప్ుిడు సంప్రదించాలి? 
మీ లక్షణాలు తీవరంగస ఉంటే లేదా 24 గంటల త్రసాత్ మ రుగుపడకపో తే, మీరు ఆసయపతిరన్న సంపరదించాలి. 
 
ఆసయపతిర అత్ువసర సంపరదింపు నంబర్………………………………………. 
నేనయ మరింత్ సమాచారసన్ని ఎకుడ ప ంద్గలనయ? 
మీరు ఈ రంగంలో మరింత్ సమాచారం ప ందాలనయకుంటే, మీరు పెైత్ు టరా క్ి క్సునార్ క్ోసం ESMO వ బ్ సెైట్ నయ 
సంద్రిశంచవచయు: రోగులకు గ ైడ్ మరియు AMMF ది చోలాంగియోక్సరిానోమా ఛారిటీ వ బ్ సెైట్. 
మీరు దిగువ సంబంధిత్ లింక్ నయ కనయగొనవచయు: 
www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer 
https://ammf.org.uk/patient-guide/ 
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