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పిత్త  వాహిక క్ాాన్సర్ల క్ోసం జెమ్సిటాబ ైన్     

మరియు సిస్ప్లాటిన్ (GEM/CIS) 

మీ వ ైద్యుడు మీ క్యున్సర్కు చిక్ిత్స చేయడానిక్ి జెమ్సిటాబ ైన్న్య సిఫయరసయ చేసిన్టల యితే, ఈ 
మంద్యల గుర ంచి మర యు దానిక్ ిసంబంధ ంచిన్ క్ొనిి అంశయల గుర ంచి ఇకకడ క్ొనిి ముఖ్ుమ ైన్ 
సమాచారం ఉంద . 

 
పిత్త  వ్హిక క్్ాన్సర్ 
పిత్త  వాహిక యొకక క్ాాన్సర్ కణాల న్ుుండి అభివృద్ధి  చ ుందుత్ ుంద్ధ (క్ోల ుంగియోస ైట్సస అని పిలుస్ాత రు) ఇవి 
స్ాధారణుంగా ప ైత్ా వావస్థ  యొకక పొ రన్ు త్య రు చేస్ాత యి (ద్ధగువ చిత్రుంలో ఆకుపచ్చ రుంగులో 
చిత్రరకరిుంచ్బడిుంద్ధ). ప ైత్ా నాళాలు పిత్ాత నిి త్రస్ుకునే చిన్ి గొట్టా లు, ఇవి ఆహారానిి జీరణుం చేయడానిక్ి 
ఉపయోగిుంచ్బడత్ాయి, క్ాలేయుం మరియు పిత్ాత శయుం న్ుుండి చిన్ి పరరగులోక్ి. 
పిత్త  వ్హిక క్్ాన్సర్ లు క్ోలాాంజియోక్్రిసనోమా, పిత్తత శయ క్్ాన్సర్ మరియు ఆాంపులల రీ క్్ాన్సర్: 

◼ క్ోలాాంజియోక్్రిసనోమా: దీ్నిని పిత్త  వాహిక క్ాాన్సర్ అని కూడా అుంట్టరు. ఈ క్ాాన్సర్ పిత్త  వాహికల 
లోపల ఎకకడ అభివృద్ధి  చ ుందుత్ ుందో్ బట్టా  మూడు రక్ాలుగా వరగీకరిుంచ్బడిుంద్ధ: 

• ఇాంటరా హెప్టిక్ క్ొలాంగియోక్్రిసనోమా - క్ాలేయుం లోపల నాళాలలో క్ాాన్సర్ అభివృద్ధి  చ ుంద్ధన్పపుడు 
• పెరి హెైలార్ క్ొలని్జయోక్్రిసనోమా - క్ాలేయుం వెలుపల ఉన్ి నాళాలలో ఇద్ధ అభివృద్ధి  చ ుంద్ధన్పపుడు 
• డిస్టల్/ఎక్స టరా హెప్టిక్ క్ొలని్జయోక్్రిసనోమా - ఇద్ధ క్ాలేయుం న్ుుండి మరిుంత్ దూరుంలో ఉన్ి నాళాలలో 

అభివృద్ధి  చ ుంద్ధన్పపుడు 
- పిత్తత శయ క్్ాన్సర్ - పిత్ాత శయుం ల ైనిుంగ్ న్ుుండి పపడుత్ ుంద్ధ 
- ఆాంపులల రీ క్్ాన్సర్ - పిత్త  వాహికలు మరియు చిన్ి పరరగుల మధ్ా చేరడుం వలన్ పపడుత్ ుంద్ధ 

 
మీరు పిత్త  వాహిక క్ాాన్సర్ త్ో బటధ్పడుత్ న్ిుందున్ మీకు ఈ కరపత్రుం ఇవవబడిుంద్ధ. మీ ఆుంక్ాలజిసా్ట మీకు ఏ పిత్త  
ట్టర క్టా క్ాాన్సర్ ఉుందని మరియు అద్ధ ఎుంత్ వరకు పొ డిగిుంచ్బడిుందని మీత్ో చ్రిచుంచ్వచ్ుచ. 
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జెమ్సిటాబ ైన్ మరియు సిస్ప్లాటిన్ అంట ేఏమిటి? 

జెమ సిట్టబిన్ మరియు సిస్ాలాట్టన్ అనేవి రెుండు క్ెమోథ రపీ ముందులు, ఇవి కణ పరతిరూపణ పరక్ిియలో జోకాుం 
చేస్ుక్ోవడుం ద్ావరా కణితి కణాలన్ు చ్ుంపపత్ాయి. అయిన్పుట్టక్ీ, అవి స్ాధారణ కణాలన్ు కూడా ద్ బబత్రస్ాత యి 
క్ాబట్టా , అవి క్ొనిి దుష్పలరభటవాలన్ు కలిగిస్ాత యి. మేము జెమ సిట్టబ ైన్ మరియు సిస్ాలాట్టన్ కలయికన్ు 
GEM/CIS అనే చిన్ి పరరుత్ో పిలుస్ాత ము. 

జెమ్సిటాబ ైన్ మరియు సిస్ప్లాటిన్ ఎలా ఇవ్వబడుత్ ంది? 

మీరు ఆస్ుపతిరలో, క్ీమోథ రపీ యూనిట్స లో GEM/CISని అుందుకుుంట్టరు. రెుండు ముందులు క్ాన్ుాల  ద్ావరా 
ఇుంట్టర వీన్స్ట గా (సిరలోక్ి) ఇుంజెక్టా చేయబడత్ాయి, ఇద్ధ ఒక చిన్ి స్న్ిని గొటా్ుం, ఇద్ధ ఒక న్రుస ద్ావరా మీ చేతి 
లేద్ా చేతిలో ఉన్ి సిరలో ఉుంచ్బడుత్ ుంద్ధ. మీరు GEM/CISని సీవకరిుంచిన్ త్రావత్ క్ాన్ుాల  
త్రసివేయబడుత్ ుంద్ధ. సిస్ాలాట్టన్ క్ొుంత్ నొపిుని కలిగిుంచ్వచ్ుచ లేద్ా సిర వెుంట్ హాని కలిగిుంచ్వచ్ుచ క్ాబట్టా , దీ్నిని 
నివారిుంచ్డానిక్ి సిస్ాలాట్టన్ ఇన్ూయూష్పన్ కు ముుందు మరియు త్రావత్ మీరు మీ సిరలోక్ి పపష్పకలుంగా దరవాలన్ు 
అుందుకుుంట్టరు. 

మీ ఎత్ త , బరువప, వయస్ుస, స్ాధారణ ఆరోగాుం మరియు అుంత్రగీన్ పరిసిథత్ లత్ో స్హా అనేక అుంశాల ఆధారుంగా 
మీరు సీవకరిుంచే GEM/CIS యొకక ఖచిచత్మ ైన్ మోత్ాదున్ు మీ డాకార్ నిరణయిస్ాత రు. 
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GEM/CIS చిక్ిత్స షెడ్యాల్: 

మీరు చిక్ిత్స చ్క్ాి లలో GEM/CISని అుందుకుుంట్టరు. GEM/CIS చిక్ిత్స యొకక పరా మ ణిక ష డూాల్ మూడు 
వారాల చ్క్ాి నిి అన్ుస్రిస్ుత ుంద్ధ, ఇుందులో వారానిక్ి ఒక రోజు క్ీమోథ రపీ, రెుండు వారాల పాట్ు, ఒక వారుం 
విశాిుంతి ఉుంట్ుుంద్ధ. 

క్ీమోథ రపీ యొకక పరతి స ష్పన్ కు ముుందు, మీరు రకత పరగక్షన్ు కలిగి ఉుంట్టరు మరియు మీ ఆుంక్ోల జికల్ 
బృుందుం మీరు క్ీమోథ రపీ స ష్పన్ కు స్రిపో త్ారో లేదో్ త్నిఖీ చేస్ుత ుంద్ధ. మీరు మీ చివరి స ష్పన్ న్ుుండి ఏద్ ైనా 
లక్షణుం(లు) మరియు స్మస్ా(ల)ని నివేద్ధుంచ్డుం చాల  ముఖాుం, త్ద్ావరా మోత్ాదు/ష డూాల్ మీ క్ోస్ుం 
పరతే్ాకుంగా స్రుు బటట్ు చేయబడుత్ ుంద్ధ మరియు వాక్ితగత్రకరిుంచ్బడుత్ ుంద్ధ. 

క్ీమోథ రపీ యొకక పరతి చ్కిుం యొకక మొదట్ట వారుంలో 1వ రోజున్, మీరు ఆుంక్ాలజీ బృుంద్ానిి అుంచ్నా 
వేయడానిక్ి మరియు రకత పరగక్షన్ు చ్ూడట్టనిక్ి ఆస్ుపతిరక్ి వస్ాత రు. మీరు క్ీమోథ రపీని సీవకరిుంచ్డానిక్ి 1 లేద్ా 
2 రోజుల త్రావత్ తిరిగి వస్ాత రు. ఈ స్ుందరభుంగా మీరు క్ొనిి స్మస్ాలన్ు అభివృద్ధి  చేసరత  త్పు డాకార్ ని కలవరు. 
క్ీమోథ రపీ స ష్పన్ 3 న్ుుండి 4 గుంట్ల పాట్ు క్ొన్స్ాగుత్ ుంద్ధ. 

రెుండవ వారుంలోని 8వ రోజున్ మీరు రక్ాత నిి పపన్రావృత్ుం చేయ లిస ఉుంట్ుుంద్ధ, అయితే్ మీరు మీ క్ీమోథ రపీ 
క్ోస్ుం ఆస్ుపతిరక్ి వచేచ ముుందు బృుందుం మిమమలిి ఫో న్ ద్ావరా అుంచ్నా వేయవచ్ుచ. మీ క్ీమోథ రపీ 
అపాయిుంట్స మ ుంట్స క్ి ముుందు రోజు మీ GP పరా క్ీాస్ట వదు  రక్ాత నిి త్రస్ుక్ోమని డాకార్ మిమమలిి అడగవచ్ుచ. 

మీరు రాతిరపూట్ ఆస్ుపతిరలో ఉుండవలసిన్ అవస్రుం లేదు. 

 
 
 

GEM/CIS cycle: 2 weeks on, 1 week off 
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GEM/CIS చిక్ిత్స వావధధ: 

మీ చిక్ిత్స యొకక వావధధని డాకార్ మీత్ో చ్రిచస్ాత రు. పరతి GEM/CIS స ైక్ిల్ 3 వారాల పాట్ు క్ొన్స్ాగుత్ ుంద్ధ. మీరు 
చిక్ిత్సన్ు బటగా త్ట్ుా క్ోగలిగిత్ే, క్ీమోథ రపీ పనిచేస్ుత ుంద్ో  లేద్ో  అరథుం చేస్ుక్ోవడానిక్ి మీ వెైదుాడు పపన్రావృత్ స్ాకన్ 
చేయమని స్లహా ఇచేచ ముుందు మీరు కనీస్ుం 3 నెలల పాట్ు క్ీమోథ రపీని అుందుకుుంట్టరు. మొదట్ట 3 నెలల స్ాకన్ 
మీ క్ాాన్సర్ సిథరుంగా ఉన్ిట్ుీ  లేద్ా త్గిీపో త్ న్ిట్ుీ  చ్ూపిసరత , మీ డాకార్ మరో 3 నెలల పాట్ు క్ీమోథ రపీని 
క్ొన్స్ాగిుంచ్మని స్లహా ఇవవవచ్ుచ. మొదట్ట 6 నెలల చిక్ిత్స త్రావత్, మీరు క్ీమోథ రపీ న్ుుండి విరాముం త్రస్ుక్ోవాల  
లేద్ా క్ొన్స్ాగిుంచాల  వద్ాు  అని మీ డాకార్ మీత్ో చ్రిచస్ాత రు. 

 

GEM/CIS చిక్ిత్స యొకక దుష్పలరభరవ్లు ఏమిటి? 

ఈ చిక్ిత్సత్ో త్ లిసిన్ దుష్పలరభటవాలు ఉనాియి, క్ానీ మీరు వాట్టలో దే్నినీ అన్ుభవిుంచ్కపో వచ్ుచ. చిక్ిత్స 
పనిచేయడుం లేదని దీ్ని అరథుం క్ాదు; దుష్పలరభటవాల యొకక ఉనిక్ి లేద్ా త్రవరత్ మరియు ఔష్పధ్ుం యొకక 
స్మరథత్ మధ్ా ఎట్ువుంట్ట స్ుంబుంధ్ుం లేదు. 

 

మీరు క్ొనిి దుష్పలరభటవాలన్ు పొ ుందవచ్ుచ, క్ానీ మీరు అవనీి పొ ుందే్ అవక్ాశుం లేదు. దుష్పలరభటవాలు త్రచ్ుగా 
వాట్ట పరా రుంభుం, వావధధ మరియు త్రవరత్ పరుంగా ఊహిుంచ్వచ్చని గురుత ుంచ్ుక్ోుండి; అవి ద్ాద్ాపప ఎలీపపుడూ 
రివరిసబుల్ గా ఉుంట్టయి మరియు సిస్ాలాట్టన్ కు స్ుంబుంధధుంచిన్వి మిన్హా చిక్ిత్స త్రావత్ పూరితగా దూరుంగా 
ఉుండాలి. 

అయిన్పుట్టక్ీ, వారి ఫీ్రక్ెవనీస మరియు త్రవరత్ వాక్ిత న్ుుండి వాక్ితక్ి మ రుత్ూ ఉుంట్ుుంద్ధ. 

 

అనేక ఇత్ర క్ెమోథ రపీ ఔష్పధాల మ ద్ధరిగానే, GEM/CIS కణ విభజన్ మరియు విస్తరణన్ు ఆపగల స్ామరథూుం 
క్ారణుంగా క్ాాన్సర్ కణాలన్ు చ్ుంపపత్ ుంద్ధ. దురదృషా్పవశాత్ త , క్ీమోథ రపీ ముందులు క్ాాన్సర్ కణాలు మరియు 
స్ాధారణ కణాల మధ్ా వాత్ాాస్ానిి గురితుంచ్లేవప. క్ాబట్టా , క్ీమోథ రపీ రకత కణాలు, నోట్టలోని కణాలు, కడుపప, 
పరరగు మరియు ఇత్ర చోటీ్ వుంట్ట వేగుంగా విభజిుంచే స్ాధారణ కణాలన్ు కూడా చ్ుంపపత్ ుంద్ధ, ఇద్ధ క్ొనిి విభిన్ి 
దుష్పలరభటవాలకు క్ారణమవపత్ ుంద్ధ. చిక్ిత్స ముగిసిన్ త్రావత్, ఆ స్ాధారణ కణాలు తిరిగి ప రుగుత్ాయి మరియు 
ఆరోగాుంగా ఉుంట్టయి. 
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మీరు కలిగి ఉన్ి ఏవైెనా దుష్పలరభటవాల పరభటవానిి నియుంతిరుంచ్డానిక్ి మరియు త్గిీుంచ్డానిక్ి క్ీమోథ రపీ 
స్మయుంలో త్రస్ుక్ోగల అనేక ముందులు అుందుబటట్ులో ఉనాియి. 

 
అత్ాంత్ సాధారణమ ైన్ క్ొన్ని దుష్ప్రభావాలు 
 

రకత స్ాంబాంధిత్ దుష్పలరభరవ్లు: మీ రకత కణతలపైె క్ొన్జి దుష్పలరభరవ్లు 
త్కుకవ స్ాంఖ్ాలో తె్లల  రకత కణతలు మరియు స్ాంకరమణ పామాదాం: 

క్ీమోథెరపీ త్రచయగయ తెలల  రకత కణాల సంఖ్ున్య త్గ ిసయత ంద , ఇద  అంటువయుధయలకు వ్ుతిరేకంగయ 
పో రయడటానిక్ి మీకు సహాయపడుత్ ంద . మీ తెలల  రకత కణాల సంఖ్ు చాలా త్కుకవ్గయ ఉంటే (దీనిని 
న్యుటరో పెనియా అంటారు) మీకు ఇన్ ెక్షన్యల  వ్చేే పోమాద్ం ఉంద . ఈ సమయంలో, రదీీగయ ఉండే 
పోదేశయలలో ఉండటం లేదా జలుబు ఉన్ి వ్ుకుత లతో సనిిహిత్ంగయ ఉండటం వ్ంటి అంటువయుధయల 
పోమాదానిి పెంచే పర సిిత్ లన్య నివయర ంచడం చాలా ముఖ్ుం. 
మీ క్ీమోథెరపీ యొకక పోతి చక్యా లలో 7 వ్ రోజు మర యు 10 వ్ రోజు మధు మీ తెలల  కణాల సంఖ్ు 
చాలా త్కుకవ్గయ ఉండే అవ్క్యశం ఉంద , ఈ రోజులోల  సంకామణ పోమాదానిి నివయర ంచడం చాలా 
ముఖ్ుం. 
 
మీరు క్ీమోథెరపీని సీీకర ంచేటపపుడు తెలల  రకత కణాల సంఖ్ు సంకామణ న్యండి మిమమల్ని 
రక్ించడానిక్ి సర పో త్ ంద్ని నిరయా ర ంచయక్ోవ్డానిక్ి మీ త్ద్యపర  క్ీమోథెరపీని సీీకర ంచడానిక్ి ముంద్య 
మీ డాకటర చేసే ముఖ్ుమ ైన్ రకత పరీక్షలలో తెలల  కణాలలో త్గ ింపప ఒకటి. 

 

మీ త్ద్యపర  చిక్ిత్సకు ముంద్య తెలల  కణాల సంఖ్ు సయధారణంగయ సయధారణ సిితిక్ి వ్సయత ంద . క్ొనిిసయరుల  
మీరు షెడయుల్ చేసిన్ చిక్ిత్సన్య సీీకర ంచడానిక్ి అవి చాలా త్కుకవ్గయ ఉండవ్చయే మర యు కణాల 
సంఖ్ు సయధారణ సిితిక్ి వ్చేే వ్రకు మీ వ ైద్యుడు క్ొద ీ సేపప మీ చిక్ిత్సన్య ఆలసుం చేసయత డు.. 

 
సంకామణ సంక్ేతాలు మర యు లక్షణాల గుర ంచి మీరు తెలుసయక్ోవ్డం ముఖ్ుం, మర యు మీరు ఈ క్ిాంద  వయటిలో 
దేనిన్ ైన్ా అభివ్ృద ా  చేసేత  మీ ఆసయపతోిలోని హెల్ు్ల ైన్న్య త్పుక సంపోద ంచాల్న: 

- - పయరయసెటమాల్ ఉపయోగ ంచిన్పుటిక్ీ మీ శరీర ఉషోో్ గాత్ 38 ° C (100.4 ° F) కంటే పెరుగుత్ ంద  
- - మీకు అకసయమత్ త గయ వ్ణుకు లేదా అన్ారోగుం అనిపిసయత ంద  
- - మీకు గ ంత్  న్ొపిు, ద్గుి , విరేచన్ాలు, మూతో్ విసరజన్ పెర గ ేఅవ్క్యశం ఉంద  

 
 త్కుువ్ సంఖ్ాలో ఎరర రకత కణాలు 
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క్ీమోథెరపీ ఎరా రకత కణాల సంఖ్ున్య త్గ ిసయత ంద . ఎరా రకత కణాల యొకక అతి ముఖ్ుమ ైన్ పయతో్ మీ 
శరీరంలోని పోతి భాగయనిక్ి ఆకి్సజన్న్య తీసయక్ెళ్లడం. ఎరా రకత కణాల సంఖ్ు చాలా త్కుకవ్గయ ఉంటే 
(దీనిని అనీమియా అంటారు) మీరు అలసిపో యిన్టుల  మర యు ఊపిర  పీలుేక్ోవ్చయే. మీ రకతహీన్త్ 
తీవో్ంగయ ఉంటే, మీకు రకతమార ుడి అవ్సరం. 

 
 త్కుువ్ సంఖ్ాలో పలేట్లెట్లు మరియు గాయాలయ్యా లేదా రకతసాావ్ం అయ్యా పా్మాదం ఉంది 

క్ీమోథెరపీ పేల ట్ల టల  సంఖ్ున్య త్గ ిసయత ంద . రకతం గడడకటటడానిక్ి పేల ట్ల ట్లు ఉపయోగపడతాయి. మీ 
పేల ట్ల టల  సంఖ్ు చాలా త్కుకవ్గయ ఉంటే (దీనిని థ్ోంబో సైెటరపెనియా అని పిలుసయత రు) మీరు క్ీమోథెరపీని 
అంద్యక్ోలేరు మర యు మీ డాకటర పేల ట్ల ట క్ ంట మ రుగుపడే వ్రకు మీ చిక్ిత్సన్య క్ొద ీ సేపప ఆలసుం 
చేసయత రు. 
మీకు ముకుకపపడకలు, చిగుళ్ల  న్యండి రకతసయోవ్ం, చరమంపైె చిన్ి ఎరుపప లేదా ఊదా రంగు మచేలు 
వ్ంటి గయయాలు లేదా రకతసయోవ్ం ఉంటే, ద్యచేసి మీ వ ైద్యుడిక్ి తెల్నయజేయండి. 

 
ఫ్లే  లాంటి లక్షణాలు:  మీరు క్ీమోథెరపీ చిక్ిత్స సమయంలో లేదా క్ొంత్క్యలం త్రయీత్ వీటిని 
అన్యభవించవ్చయే : 

 •్వేడి, చల్న లేదా వ్ణుకు అన్యభూతి 
 •్జీరం 
 •్త్లన్ొపిు 
 •్కండరయల న్ొపిు 

•్అలసట 
 
విక్ారం: సయధారణంగయ తేల్నకపయటి, క్ొనిిసయరుల  వయంత్ లు కల్నసి ఉంటాయి. ఇద  సయధారణంగయ యాంటీ-
సిక్ెిస్ ఔషదాల దాీరయ బాగయ నియంతోించబడుత్ ంద . మీరు చిక్ిత్స త్రయీత్ క్ొనిి గంటల న్యండి 
క్ొనిి రోజుల వ్రకు అన్యభవించవ్చయే. 

 
అలసట: చాలా సయధారణ ద్యష ర్భావ్ం, ఇద  చిక్ిత్స సమయంలో పెరుగుత్ ంద . 
 
క్ిడని దెబబతిన్డ్ాం (నెఫ్రా టరక్ిససిటీ): ఈ చిక్ిత్స మూత్రపిుండాలకు హానికరుం, పరతే్ాక్ిుంచి మీరు ఇపుట్టక్ే 
మూత్రపిుండ బలహీన్త్న్ు కలిగి ఉుంటే్. మీ క్ిడనిలు ఎుంత్ బటగా పని చేస్ుత నాియో త్నిఖీ చేయడానిక్ి 
GEM/CIS చిక్ిత్సకు ముుందు మీరు రకత పరగక్షలు చేయిుంచ్ుక్ోవాలి. మీ వైెదుాడు మీత్ో చ్రిచస్ాత రు మరియు 
మరిుంత్ క్ిడని ద్ బబతిన్కుుండా ఉుండట్టనిక్ి అత్న్ు/ఆమ  మీకు క్ీమోథ రపీ యొకక ఉత్తమ మోత్ాదున్ు 
నిరణయిస్ాత రు. న్ష్ాా నిి నివారిుంచ్డానిక్ి, పపష్పకలుంగా నీరు త్రా గట్ుం ముఖాుం. మీ న్రుస మీరు ఎుంత్ 
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త్ాగుత్ నాిరో మరియు మీరు ఎుంత్ మూత్రుం విస్రిజుంచారో రిక్ార్్ చేయమని మిమమలిి అడగవచ్ుచ. మీరు మీ 
మూత్రుంలో ఏవైెనా మ రుులన్ు గమనిుంచిన్టీ్యితే్ మీ వైెదుాడిక్ి చ పుుండి, ఉద్ాహరణకు రకతుం ఉుండట్ుం. 
 
 
విన్జక్ిడి మారపులు (ఓటోటరక్ిససిటీ): ట్టనిిట్స్ట అని పిలువబడే మీ చ వపలలో రిుంగిుంగ్ ధ్వనిని మీరు 
గమనిుంచ్వచ్ుచ. చిక్ిత్స ముగిసిన్ త్రావత్ ఇద్ధ త్రచ్ుగా స్వయుంగా మ రుగుపడుత్ ుంద్ధ. అరుదుగా, చిక్ిత్స 
ముగిసిన్ త్రావత్ ఇద్ధ చాల  క్ాలుం పాట్ు క్ొన్స్ాగవచ్ుచ. మీరు మీ వినిక్ిడిలో ఏవైెనా మ రుులన్ు 
గమనిుంచిన్టీ్యితే్ మీ డాకార్ లేద్ా న్రుసకు త్ లియజేయుండి. 
  
 రకతాం గడ్డకటటడ్ాం: మీ క్ాళ్లీ  వాపప, ఎరుపప మరియు పపుండుీ  పడిన్టీ్యితే్ లేద్ా మీకు శావస్ త్రస్ుక్ోవడుంలో 
ఇబబుంద్ధ ఉుంటే్ హెల్ు ల ైన్ న్ు స్ుంపరద్ధుంచ్ుండి. 
 

 
 
GEM/CISక్ి స్ాంబాంధిాంచిన్ క్ొన్జి త్కుకవ స్ప్ధతరణ దుష్పలరభరవ్లు 
అల రగజ పరతిచ్రా: క్ీమోథ రపీ ఇచిచన్పపుడు క్ొనిిస్ారుీ  ఇద్ధ జరుగుత్ ుంద్ధ. మీకు ఈ ఆకసిమక లక్షణాలు ఏవైెనా 
ఉుంటే్ వెుంట్నే మీ డాకార్ లేద్ా న్రుసకు చ పుుండి: 
 
•్దదుు రుీ  
•శావస్ ఆడకపో వపట్ 
•్ముఖుం యొకక ఎరుపప లేద్ా వాపప 
•్వేడి అన్ుభూతి 
•్మ ైకము 
•్మూత్ర విస్రజన్ చేయ లి 
 
 
 
వేళ్లల  మరియు క్్లి వేళ్లలో తిమిిరి లేదత జలదరిాంపు (పరిధీయ న్ర్లవ్ాధి): సిస్ాలాట్టన్ ఆధారిత్ క్ీమోథ రపీ 
చేత్ లు లేద్ా పాద్ాలలో తిమిమరి, జలదరిుంపప లేద్ా నొపిుని కలిగిుంచ్డుం ద్ావరా న్రాలన్ు పరభటవిత్ుం చేస్ుత ుంద్ధ. 
వేళ్లీ  మరియు క్ాలి వేళీ్లో తిమిమరి లేద్ా జలదరిుంపప మీ ష్పూలేస్ట లన్ు కట్ుా క్ోవడుం లేద్ా బట్న్ లన్ు ప ైక్ి లేపడుం 
వుంట్ట త్ లివిగల పన్ులన్ు చేయడుం కషా్పత్రుం చేస్ుత ుంద్ధ. ఇద్ధ క్ొనిి రోజులు లేద్ా వారాలలో పరా రుంభమ ై క్ొనిి నెలల 
పాట్ు క్ొన్స్ాగవచ్ుచ. అరుదుగా, తిమిమరి శాశవత్ుంగా ఉుండవచ్ుచ. ఈ లక్షణాలు స్ుంభవిుంచిన్టీ్యితే్ వాట్టని 
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త్గిీుంచ్డుంలో స్హాయపడట్టనిక్ి మీరు ద్ధగువ నిరిుషా్ప చిట్టకలన్ు కన్ుగొన్వచ్ుచ. 
 
ఆకలి మందగించడం: మీరు ఒకటి లేదా రెండు రోజులు ఎకుకవ్గయ తిన్కపో తే చింతించకండి. 

 

విరేచనాలు: మీకు 24 గంటలోల  4 లేదా అంత్కంటే ఎకుకవ్ వ్ద్యలుగయ ఉండే పూలు (మలం) ఉంటే 
మీరు మీ బృంద్ంతో సంపోద ంచాల్న. మీ డాకటర మీకు డయేిర యా నిరోధక మంద్యలన్య ఇసయత రు. 
క్ోలోుయిన్ దో్వయలన్య భరీత చేయడానిక్ి పపషకలంగయ నీరు తాోగయలని గురుత ంచయక్ోండి. మీకు అతిసయరం 
ఉన్ిటల యితే మీరు ఫైెబర త్కుకవ్గయ ఉండే ఆహారయనిి తిన్ాల్న మర యు పచిే పండుల , పండల  రసం, 
త్ృణధాన్ాులు మర యు కూరగయయలన్య నివయర ంచాల్న. ఇద  ఆలకహాల్, క్ెఫిన, పయల ఉత్ుత్ త లు 
మర యు అధ క క్ొవ్పీ కల్నగ న్ ఆహారయలన్య నివయర ంచడానిక్ి కూడా సహాయపడుత్ ంద . 

 
 
క్ీమోథెరపీ యొకక ఎక్స టరా వ్సేష్పన్ (లీక్ేజ్): ఇద్ధ నిరవహిుంచ్బడుత్ న్ిపపుడు, క్ీమోథ రపీ క్ొనిిస్ారుీ  సిర 
వెలుపల లీక్ట అవపత్ ుంద్ధ మరియు చ్ుట్టా  ఉన్ి కణజాల నిి ద్ బబత్రస్ుత ుంద్ధ. మీకు సిర చ్ుట్టా  ఏద్ ైనా కుటా్డుం, 
నొపిు, ఎరుపప లేద్ా వాపప ఉుంటే్ వెుంట్నే మీ న్రుసకు చ పుుండి. 
 
 
మలబదధకం: అధ క ఫైెబర కల్నగ న్ ఆహారయలు (కూరగయయలు, పండుల , ర టటట) తిన్డం మర యు కనీసం 2 
లీటరల నీరు తాోగడం మీకు సహాయపడుత్ ంద . ఇద  రెండు/మూడు రోజుల కన్ాి ఎకుకవ్ క్యలం ఉంటే 
మీకు లాక్ిసటివ్లు అవ్సరం క్యవ్చయే. 
 

నోటి ప్ ండుే  మరియు ప్లత్లు: సయక్షమక్ిాములు పెరగకుండా ఉండటానిక్ి మీరు తిన్ి త్రయీత్ ఎలల పపుడయ 
పళ్ళు తోముక్ోవయల్న. న్ోటి పపండల న్య నివయర ంచడానిక్ి లేదా సహాయపడటానిక్ి మృద్యవ ైన్ టూత్ బోష్ని వయడండి 
మర యు రోజుకు 1/2 న్యండి 1 టీసయున బేక్ింగ్ సో డాన్య నీటిలో కల్నపి (లేదా రెగుులర మౌత్ వయష) మూడు 
సయరుల  శుభోం చేసయక్ోండి. న్ార ంజ, నిమమక్యయలు మర యు దాోక్షపండు వ్ంటి ఆమల  ఆహారయలకు ద్యరంగయ 
ఉండటం మంచిద . మీకు అలసర ఉన్ిటలయితే మీ డాకటర లేదా న్రుసకు చెపుండి, ఎంద్యకంటే అవి న్ోటి 
పపండలన్య నివయర ంచడానిక్ి లేదా చిక్ిత్స చేయడానిక్ి సహాయపడతాయి 

 
మగత్: క్ెమోథెరపీ మీకు బాగయ నిదో్పో వ్డం (మగత్) మర యు అలసటగయ అనిపించవ్చయే. మీకు 
బాగయ నిదో్గయ అనిపిసేత , డైైెవ చేయవ్ద్యీ  లేదా యంతాోలన్య ఆపరేట చేయవ్ద్యీ . 
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త్లనొపిి: ఇద  జర గ తే, మీరు పయరయసెటమాల్ వ్ంటి పెయిన క్ిలల రస తీసయక్ోవ్చయే. 
 
న్నదాలో ఇబబంది: మీకు క్యవయలంటే నిదో్ మాతో్లు తీసయక్ోవ్చయే. 

 
చరమం మారపిలు: మీ చరమం పొ డిగయ ఉండవ్చయే లేదా ద్ద్యీ రుల  ఏరుడవ్చయే. 
రకతము గడడ  కటటు ట: మీ క్యళ్ళల  వయపప, ఎరుపప మర యు గ ంత్  లేదా మీకు శయీస లేకపో వ్డం ఉంటే 
హెల్ు్ల ైన్న్య సంపోద ంచండి. 

 
జుటటు  ఊడుట: మీ జుటుట  సన్ిబడవ్చయే, క్యనీ మీరు మీ జుటుట న్య క్ోలోుయేి అవ్క్యశం లేద్య. 
 
దావ్ం ఏరిడటం: మీరు బరువ్ప పెరగవ్చయే మర యు మీ ముఖ్ం లేదా మీ చీలమండలు లేదా క్యళ్ళల  
ఉబుుతాయి. 
ఇద  మీ క్యళ్లన్య కుషన మీద్ ఉంచడానిక్ి సహాయపడుత్ ంద . మీ చిక్ిత్స ముగ సిన్ త్రయీత్ వయపప 
మ రుగుపడుత్ ంద  
 
దుష్ప ర్భావాలన్ు న్నయంత్ాంచడంలో సహాయప్డటాన్నక్ి మందులు 
ఏవ ైన్ా ద్యష ర్భావయల గుర ంచి మీ వ ైద్యుడిక్ి తెల్నయజేయాలని నిరయా ర ంచయక్ోండి; లక్షణాలన్య 
నియంతోించడానిక్ి ఉపయోగకరమ ైన్ మంద్యలు ఉన్ాియి. 

 

నేన్ు నా సాధారణ మందులన్నింటినీ తీసుక్ోవ్డం క్ొన్సాగించాలా? 
అవ్పన్య, మీరు మీ సయధారణ మంద్యలనిింటినీ తీసయకుంటూ ఉండాల్న. ద్యచేసి మీరు 
తీసయకుంటున్ి అనిి ఔషధాలన్య మీ ఆంక్యలజీ బృందానిక్ి నివేద ంచండి, త్దాీరయ వయరు సలహా 
ఇసయత రు. 

 
నేన్ు ఫ్లే  టీక్ా తీసుక్ోవ్చాా? 
అవ్పన్య, మీ క్ీమోథెరపీని పయోరంభించడానిక్ి ముంద్య మీరు ఫ్ూల  టీక్య వేయించయక్ోవయలని 
సయచించారు. మీరు ఇపుటిక్ే మీ క్ీమోథెరపీని పయోరంభించిన్టలయితే, ద్యచేసి టీక్య వేయడానిక్ి 
ఉత్తమ సమయం గుర ంచి సలహా ఇవ్ీగల మీ వ ైద్యుడిని అడగండి. 
 
 

  చిక్ిత్స స్మయాంలో చిటరకలు: 
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•  పపషకలంగయ దో్వయలు తాోగండి (రోజుకు కనీసం 2 లీటరుల ) మీ మూతో్పిండాలన్య క్యపయడండి. 
•  మంచి పో షణన్య నిరీహించండి. చిన్ి చిన్ి భోజన్ం తిన్డం వ్లల  విక్యరం త్గుి త్ ంద . మీరు 

క్ొవ్పీ లేదా వేయించిన్ ఆహారయలకు ద్యరంగయ ఉండాల్న. మీకు అవ్సరమ ైతే యాంటీ-సిక్ెిస్ 
ఔషధాలన్య తీసయక్ోవ్చయే. 

• షేవింగ్ చేసేటపపుడు ఎలక్ిటిక్ రేజర మర యు రకతసయోవయనిి త్గ ించడానిక్ి మృద్యవ ైన్ టూత్ బోష 
ఉపయోగ ంచండి. 

•  సయరురశ్మమని నివయర ంచండి. SPF 15 (లేదా అంత్కంటే ఎకుకవ్) సన్బాల క్ మర యు రక్షణ 
ద్యసయత లు ధర ంచండి. 

•  మీరు మగత్ లేదా మ ైకము అన్యభవించవ్చయే; జెమ్సిటాబ ైన్కు మీ పోతిసుంద్న్ తెల్నసే వ్రకు 
అపోమత్తత్ అవ్సరమయేిు డైైెవింగ్ లేదా పన్యలోల  పయలగి న్డం మాన్యక్ోండి. 

•  పపషకలంగయ విశయాంతి తీసయక్ోండి. 
•  లక్షణాలన్య నియంతోించడంలో మీకు సహాయపడే మంద్యలన్య ఇంటరల  ఉంచండి. 
•  క్ీమోథెరపీని పయోరంభించే ముంద్య, మీరు తీసయకుంటున్ి ఏవ ైన్ా మంద్యల గుర ంచి మీ 

వ ైద్యుడిక్ి చెపుండి. క్ొనిిసయరుల  ద్యష ర్భావయలు మీ ఔషధాలకు సంబంధ ంచిన్వి క్యవ్చయే 
మర యు క్ీమోథెరపీక్ి సంబంధ ంచిన్వి క్యవ్ప. 

•  మీ లక్షణాలు తీవో్ంగయ ఉంటే లేదా 24 గంటల త్రయీత్ మ రుగుపడకపో తే, ఆసయపతోిని 
సంపోద ంచడానిక్ి వ న్యక్యడరు. 

•  రకతం గడడకటేట లక్షణాలపైె శాదా్ వ్హించండి: న్ొపిు, ఎరుపప, చేయి లేదా క్యలు వయపప, శయీస 
లేకపో వ్డం లేదా ఛాతీ న్ొపిు. మీకు ఈ లక్షణాలు ఏవ ైన్ా ఉంటే మీ వ ైద్యుడిని సంపోద ంచండి. 

•  జెమ్సిటాబ ైన తీసయకునే్టపపుడు మీ డాకటర అన్యమతి లేకుండా ఎలాంటి టీక్య తీసయక్ోకండి. 
• If మీరు పోసవించే వ్యసయస గల మహిళ్: 

-  మీరు గరభవ్తిగయ ఉన్ిటలయితే లేదా ఈ చిక్ిత్స పయోరంభించడానిక్ి ముంద్య గరభవ్తిగయ ఉంటే మీ 
వ ైద్యుడిక్ి తెల్నయజేయండి. 

-  క్ీమోథెరపీ సమయంలో గరభం పొ ంద్డం మాన్యక్ోండి 
-  క్ీమోథెరపీ సమయంలో త్ల్నలపయలు ఇవ్ీవ్ద్యీ  

 

ఆసుప్తా్న్న ఎప్ ిడు సంపా్దించాలి? 
మీ లక్షణాలు తీవో్ంగయ ఉంటే లేదా 24 గంటల త్రయీత్ మ రుగుపడకపో తే, ఆసయపతోిని సంపోద ంచడానిక్ి 
వ న్యక్యడరు. 
ఆసయపతోి అత్ువ్సర పర చయం: 
……………………………………………………………………………………………… 
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నేన్ు మరిాంత్ స్మాచతర్న్జి ఎకకడ్ ప ాందగలన్ు? 
మీరు ఈ రుంగుంలో మరిుంత్ స్మ చారుం పొ ుంద్ాలన్ుకుుంటే్, మీరు ప ైత్ా ట్టర క్టా క్ాాన్సర్ క్ోస్ుం ESMO వెబ స ైట్స న్ు 
స్ుందరిశుంచ్వచ్ుచ: రోగులకు గెైడ్ మరియు AMMF ద్ధ చోల ుంగియోక్ారిసనోమ  ఛారిటీ్ వెబ స ైట్స. 
మీరు ద్ధగువ స్ుంబుంధధత్ లిుంక్ట న్ు కన్ుగొన్వచ్ుచ: 
www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer 
https://ammf.org.uk/patient-guide/ 
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