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పిత్త  వాహిక క్ాాన్సర ల క్ోసం క్ెపాసిటాబ ైన్ 

మీ క్ాాన్సర క్ి చిక్ిత్స చేయడానిక్ి మీ డాకటర క్ాపెసిటాబ ైన్ న్ు సిఫారసు చేసిన్టలయితే, ఈ మందుల గుర ంచి 
మర యు దానిక్ి సంబంధించిన్ క్ొనిి అంశాల గుర ంచి ఇకకడ క్ొనిి ముఖ్ామ ైన్ సమాచారం ఉంది. 

పిత్త  వాహిక క్ాాన్సర్ 

పిత్త  వాహిక యొకక క్ాాన్సర కణాల న్ుండి అభివృదిి చ ందుత్ ంది (క్ోలాంగ యోసైెట్సస అని పిలుస్ాత రు) ఇవి 
స్ాధారణంగా పైెత్ా వావసథ  యొకక పొ రన్ు త్యారు చేస్ాత యి (దిగువ చిత్రంలో ఆకుపచ్చ రంగులో 
చిత్రరకర ంచ్బడింది). పైెత్ా నాళాలు పితాత నిి త్రసుకునే చిన్ి గొటాట లు, ఇవి ఆహారానిి జీరణం చేయడానిక్ి 
ఉపయోగ ంచ్బడతాయి, క్ాలేయం మర యు పితాత శయం న్ుండి చిన్ి పరరగులోక్ి. 

పిత్త  వాహిక క్ాాన్సర్ లు క్ోలాాంజియోక్ార్ససనోమా, పిత్తత శయ క్ాాన్సర్ మర్సయు ఆాంపులల రీ్ క్ాాన్సర్: 

◼ క్ోలాాంజియోక్ార్ససనోమా: దీనిని పిత్త  వాహిక క్ాాన్సర అని కూడా అంటారు. ఈ క్ాాన్సర పిత్త  
వాహికల లోపల ఎకకడ అభివృదిి చ ందుత్ ందో  బటటట  మూడు రక్ాలుగా వరగీకర ంచ్బడింది: 

• ఇాంట్రా హెపాటి్క్ క్ొలాంగసయోక్ార్ససనోమా - క్ాలేయం లోపల నాళాలలో క్ాాన్సర అభివృదిి 
చ ందిన్పపుడు 

• పెర్స హెైలార్ క్ొలని్జయోక్ార్ససనోమా - క్ాలేయం వెలుపల ఉన్ి నాళాలలో ఇది అభివృదిి 
చ ందిన్పపుడు 

• డిస్టల్/ఎక్స ట్రా హెపాటి్క్ క్ొలని్జయోక్ార్ససనోమా - ఇది క్ాలేయం న్ుండి మర ంత్ దూరంలో ఉన్ి 
నాళాలలో అభివృదిి చ ందిన్పపుడు 

- పిత్తత శయ క్ాాన్సర్ - పితాత శయం ల ైనింగ్ న్ుండి పపడుత్ ంది 
- ఆాంపులల రీ్ క్ాాన్సర్ - పిత్త  వాహికలు మర యు చిన్ి పరరగుల మధ్ా చేరడం వలన్ పపడుత్ ంది 

 

మీరు పిత్త  వాహిక క్ాాన్సర తో బాధ్పడుత్ న్ిందున్ మీకు ఈ కరపత్రం ఇవవబడింది. మీ ఆంక్ాలజిస్టట మీకు 
ఏ పిత్త  టరా క్టట క్ాాన్సర ఉందని మర యు అది ఎంత్ వరకు పొ డిగ ంచ్బడిందని మీతో చ్ర చంచ్వచ్ుచ. 
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క్ాపెసిట్రబ ైన్ అాంట్ే ఏమిటి్? 

క్ాపెసిటాబ ైన్ అనేది క్ెమోథ రపీ మందు, ఇది కణ పరతిరూపణ పరక్ిియలో జోకాం చేసుక్ోవడం దావరా కణితి 
కణాలన్ు చ్ంపపత్ ంది. అయితే, ఇది స్ాధారణ కణాలన్ు కూడా ద బబత్రసుత ంది క్ాబటటట , ఇది క్ొనిి 
దుష్ప ర్భావాలన్ు కలిగ సుత ంది. 

క్ాపెసిట్రబ ైన్ ఎలా తీస్ుక్ోబడుత్ ాంది? 

క్ాాపిసటాబ ైన్ మాత్రలుగా నోటట దావరా (నోటట దావరా) త్రసుక్ోబడుత్ ంది. పరతి చ్కిం పరా రంభంలో మీరు హాసిుటల్ 
ఫారమసీ న్ుండి క్ాపెసిటాబ ైన్ మాత్రలన్ు అందుకుంటారు. మీరు వరుసగా 2 వారాల పాటు ఇంటలల  క్ాపెసిటాబ ైన్ 
త్రసుకుంటారు. ఇది స్ాధారణంగా రోజుకు రెండుస్ారుల , ఉదయం మర యు స్ాయంత్రం త్రసుక్ోవాలని 
సూచించ్బడింది. 
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స్ాధారణ మోతాదు విరామం పరతి 12 గంటలకు ఉంటుంది, క్ానీ ఇది మీకు మర ంత్ అన్ుకూలంగా ఉంటే, 
మీరు పరతి 10 లేదా 11 గంటలకు మాత్రలు త్రసుక్ోవచ్ుచ (క్ానీ 8 గంటల కంటే త్కుకవ వావధిలో ఎపపుడూ 
త్రసుక్ోకండి). 

టాబ ల ట్స లు ఆహారం త్రసుకున్ి 30 నిమిషాల వావధిలో పపష్పకలంగా నీటటతో త్రసుక్ోవాలి (మీరు సరెైన్ భోజన్ం 
చేయలేకపో తే చిరుతిండి సర పో త్ ంది). ఆదరశవంత్ంగా ఈ మాత్రలన్ు న్మలడం లేదా చ్ూరణం చేయకుండా 
మింగాలి, క్ానీ మింగడంలో మీకు సమసాలు ఉంటే వాటటని నీటటలో కర గ ంచ్వచ్ుచ. మీరు ఒక మోతాదు మిస్ట 
అయితే, త్పిున్ మోతాదున్ు దాటవేసి, మీ స్ాధారణ షెడూాల్ తో క్ొన్స్ాగ ంచ్ండి. ఒక్ేస్ార  రెండు మోతాదులు 
లేదా అదన్పప మోతాదులన్ు త్రసుక్ోకండి. 

మీ ఎత్ త , బరువప, వయసుస, స్ాధారణ ఆరోగాం మర యు అంత్రగలన్ పర సిథత్ లతో సహా అనేక అంశాల 
ఆధారంగా మీరు అందుకునే క్ాపెసిటాబ ైన్ యొకక ఖ్చిచత్మ ైన్ మోతాదున్ు మీ డాకటర నిరణయిస్ాత రు. 
ఫారమసీ సెుష్పలిస్టట మీరు పరతిస్ారగ త్రసుక్ోవాలిసన్ ఖ్చిచత్మ ైన్ టాబ ల ట్స ల సంఖ్ాన్ు మీకు త లియజేస్ాత రు. 

 

క్ాపెసిట్రబ ైన్ చిక్ిత్స షెడయాల్: 

మీరు చిక్ిత్స చ్క్ాి లలో క్ాపెసిటాబ ైన్ పొ ందుతారు. క్ాపెసిటాబ ైన్ చిక్ిత్స యొకక పరా మాణిక షెడూాల్ మూడు 
వారాల చ్క్ాి నిి అన్ుసర సుత ంది, ఇందులో 14 రోజుల క్ెమోథ రపీ (DAY 1 న్ుండి DAY 14 వరకు) 
ఉంటుంది, త్రువాత్ ఒక వారం విశాింతి ఉంటుంది. క్ీమోథ రపీ యొకక పరతి చ్కిం పరా రంభంలో, మీరు 
ఆంక్ాలజీ బృందం దావరా అంచ్నా వేయబడుత్ ంది. క్ీమోథ రపీ యొకక పరతి సెష్పన్ కు ముందు, మీకు రకత 
పరగక్ష ఉంటుంది మర యు మీ క్ీమోథ రపీ చ్క్ాి నిక్ి మీరు సర పో త్ నాిరా అని మీ ఆంక్ాలజీ బృందం త్నిఖీ 
చేసుత ంది. మీ చివర  సంపరదింపపల న్ుండి మీరు ఏద ైనా లక్షణం (లు) మర యు సమసా (ల) గుర ంచి 
నివేదించ్డం చాలా ముఖ్ాం, త్దావరా మోతాదు/షెడూాల్ సరుు బాటు చేయబడుత్ ంది మర యు మీ క్ోసం 
పరతేాకంగా వాక్ితగత్రకర ంచ్బడుత్ ంది. 

DAY 1 అంటే క్ీమోథ రపీ యొకక పరతి చ్కిం మొదటట వారంలో మొదటట రోజు, మీరు చ క్ట అప్ క్ోసం మీ 
టాబ ల ట్స లన్ు సరకర ంచ్డానిక్ి డాకటర/న్రుసన్ు చ్ూడటానిక్ి ఆసుపతిరక్ి వస్ాత రు. అయితే, క్ొనిిస్ారుల  మీ 
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క్ీమోథ రపీ అపాయింట్స మ ంట్స ముందు రోజు మీ GP పరా క్ీటస్ట లో రకతం త్రసుక్ోవాలిసందిగా డాకటర మిమమలిి 
అడగవచ్ుచ మర యు మీరు ఆసుపతిరక్ి రాకుండానే ఫో న్ మిమమలిి ఫో న్ దావరా అంచ్నా వేయవచ్ుచ. 

క్ీమోథ రపీ పర పాలన్ క్ోసం మీరు ఆసుపతిరలో ఉండవలసిన్ అవసరం లేదు. 

క్ెపాసిట్బ ైన్ చకరాం: మాత్రలు త్రసుక్ోవడానిక్ి 2 వారాలు, త్రువాత్ 1 వారం సెలవప 

 

 

 

క్ాపెసిట్రబ ైన్ చిక్ిత్స వ్ావ్ధి: 

మీ చిక్ిత్స వావధి గుర ంచి డాకటర మీతో చ్ర చస్ాత రు. స్ాధారణంగా, పరతి క్ాపెసిటాబ ైన్ చ్కిం మూడు వారాల 
పాటు ఉంటుంది. మీరు చిక్ిత్సన్ు బాగా సహిసుత న్ిటలయితే, మీరు కనీసం 8 చ్క్ాి ల క్ాపెసిటాబ ైన్ (సుమారు 
ఆరు నెలలు) అందుకుంటారు. 

 

క్ాపెసిట్రబ ైన్ చిక్ిత్స యొకక దుష్ప్రభరవాలు ఏమిటి్? 

ఈ చిక్ిత్సతో త లిసిన్ సైెడ్ ఎఫెక్టట లు ఉనాియి, క్ానీ వాటటలో ఏవీ మీరు అన్ుభవించ్కపో వచ్ుచ. చిక్ిత్స పని 
చేయడం లేదని దీని అరథం క్ాదు. మీరు క్ొనిి దుష్ప ర్భావాలన్ు పొ ందవచ్ుచ, క్ానీ మీరు అవనీి పొ ందే 
అవక్ాశం లేదు. దుష్ప ర్భావాలు వాటట పరా రంభం, వావధి మర యు త్రవరత్ పరంగా త్రచ్ుగా ఊహించ్దగ న్వి 
అని గురుత ంచ్ుక్ోండి; అవి దాదాపప ఎలలపపుడూ ర వర సబుల్ మర యు చిక్ిత్స త్రావత్ పూర తగా వెళ్లలపో తాయి. 

అనేక ఇత్ర క్ెమోథ రపీ ష్పధాల మాదిర గానే, కణ విభజన్ మర యు విసతరణన్ు ఆపగల స్ామరథయం 
ఉన్ిందున్ క్ాపెసిటాబ ైన్ క్ాాన్సర కణాలన్ు చ్ంపపత్ ంది. దురదృష్పటవశాత్ త , క్ీమోథ రపీ మందులు క్ాాన్సర 
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కణాలు మర యు స్ాధారణ కణాల మధ్ా వాతాాస్ానిి గుర తంచ్లేకపో యాయి. క్ాబటటట , క్ీమోథ రపీ రకత 
కణాలన్ు, నోటటలోని కణాలు, కడుపప, పరరగు మర యు ఇత్ర చోటల  వేగంగా విభజించే స్ాధారణ కణాలన్ు కూడా 
చ్ంపపత్ ంది, ఇది క్ొనిి విభిన్ి దుష్ప ర్భావాలకు క్ారణమవపత్ ంది. చిక్ిత్స ముగ సిన్ త్రావత్, ఆ స్ాధారణ 
కణాలు తిర గ  పెరుగుతాయి మర యు ఆరోగాంగా ఉంటాయి. 

మీరు కలిగ  ఉన్ి ఏవైెనా దుష్ప ర్భావాల పరభావానిి నియంతిరంచ్డానిక్ి మర యు త్గ ీంచ్డానిక్ి క్ీమోథ రపీ 
సమయంలో త్రసుకునే అనేక మందులు అందుబాటులో ఉనాియి. 

 

రకత స్ాంబాంధిత్ దుష్ప ర్భరవాలు: మీ రకత కణతలపైె క్ొన్జి దుష్ప ర్భరవాలు 

త్కుకవ్ స్ాంఖ్ాలో తె్లల  రకత కణతలు మర్సయు స్ాంకరమణ పామాదాం: 

క్ీమోథ రపీ త్రచ్ుగా త లల  రకత కణాల సంఖ్ాన్ు త్గ ీసుత ంది, ఇది అంటువాాధ్ులతో పో రాడటానిక్ి మీకు 
సహాయపడుత్ ంది. మీ త లల  రకత కణాల సంఖ్ా చాలా త్కుకవగా ఉంటే (దీనిని న్ూాటలర పెనియా అంటారు) 
మీకు ఇనెెక్షన్ుల  వచేచ పరమాదం ఉంది. ఈ సమయంలో, రదీుగా ఉండే పరదేశాలలో లేదా జలుబు ఉన్ి 
వాకుత లతో ఉండటం వంటట అంటువాాధ్ుల పరమాదానిి పెంచే పర సిథత్ లన్ు నివార ంచ్డానికి్ జాగిత్త  
వహించ్డం చాలా ముఖ్ాం. 

మీ క్ెమోథ రపీ యొకక పరతి చ్క్ాి లలో 10 వ రోజు మర యు 14 వ రోజు మధ్ా మీ త లల  కణాల సంఖ్ా చాలా 
త్కుకవగా ఉండే అవక్ాశం ఉన్ిందున్, ఈ రోజులోల  సంకిమణ పరమాదానిి నివార ంచ్డం చాలా ముఖ్ాం 

పరతి క్ీమోథ రపీ చ్క్ాి నిక్ి ముందు మీ డాకటర మీ త లల  రకత కణాలన్ు త్నిఖీ చేస్ాత రు. మీ త్దుపర  చిక్ిత్సకు 
ముందు త లల  కణాల సంఖ్ా స్ాధారణంగా స్ాధారణ సిథతిక్ి వసుత ంది. క్ొనిిస్ారుల  మీరు షెడూాల్ చేసిన్ 
చిక్ిత్సన్ు సీవకర ంచ్డానిక్ి అవి చాలా త్కుకవగా ఉండవచ్ుచ మర యు కణాల సంఖ్ా స్ాధారణ సిథతిక్ి వచేచ 
వరకు మీ వైెదుాడు క్ొదిుసరపప మీ చిక్ిత్సన్ు ఆలసాం చేస్ాత డు. 

 

మీరు సంకిమణ సంక్ేతాలు మర యు లక్షణాల గుర ంచి త లుసుక్ోవడం ముఖ్ాం, మర యు మీరు క్ింది 
వాటటలో దేనినైెనా అభివృదిి చేసరత  మీ ఆసుపతిరలో (ఫో న్ న్ంబర) హెల్ు ల ైన్ ని సంపరదించాలి: 
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- పారాసెటమాల్ ఉపయోగ ంచిన్పుటటక్ీ, మీ శరగర ఉషోణ గిత్ 38 ° C (100.4 ° F) కంటే ఎకుకవగా ఉంటుంది 

- మీకు అకస్ామత్ త గా వణుకు లేదా అనారోగాం అనిపిసుత ంది 

- మీకు గొంత్  నొపిు, దగుీ , విరేచ్నాలు, మూత్ర విసరజన్ పెర గే అవక్ాశం ఉంది 

 

త్కుకవ్ స్ాంఖ్ాలో ఎరర రకత కణతలు: 

క్ీమోథ రపీ ఎరి రకత కణాల సంఖ్ాన్ు త్గ ీసుత ంది. ఎరి రకత కణాల యొకక అతి ముఖ్ామ ైన్ పాత్ర మీ 
శరగరంలోని పరతి భాగానిక్ి ఆక్ిసజన్ న్ు త్రసుక్ెళ్లడం. ఎరి రకత కణాల సంఖ్ా చాలా త్కుకవగా ఉంటే (దీనిని 
అనీమియా అంటారు) మీరు అలసిపో యిన్టుల  మర యు ఊపిర  పీలుచక్ోవచ్ుచ. మీ రకతహీన్త్ త్రవరంగా ఉంటే, 
మీకు రకతమార ుడి అవసరం. 

 

త్కుకవ్ స్ాంఖ్ాలో పలల ట లెట లు మర్సయు గాయాలు లేదత రకతస్ాావ్ాం అయ్యా పామాదాం: 

క్ీమోథ రపీ పరల ట్స ల టల  సంఖ్ాన్ు త్గ ీసుత ంది. రకతం గడడకటటడానిక్ి పరల ట్స ల ట్స లు ఉపయోగపడతాయి. మీ పరల ట్స ల టల  
సంఖ్ా చాలా త్కుకవగా ఉంటే (దీనిని థోరంబో సైెటలపెనియా అని పిలుస్ాత రు) మీరు క్ీమోథ రపీని అందుక్ోలేరు 
మర యు మీ డాకటర పరల ట్స ల ట్స క్ ంట్స మ రుగుపడే వరకు మీ చిక్ిత్సన్ు క్ొదిుసరపప ఆలసాం చేస్ాత రు. మీకు 
ముకుకపపడకలు, చిగుళ్ల  న్ుంచి రకతం క్ారడం, చ్రమంపైె చిన్ి ఎరుపప లేదా ఊదా రంగు మచ్చలు వంటట 
గాయాలు లేదా రకతస్రా వం ఉంటే, దయచేసి మీ వైెదుాడిక్ి త లియజేయండి. 

విరే్చనతలు: 

మీకు 24 గంటలోల  4 లేదా అంత్కంటే ఎకుకవ వదులుగా ఉండే పూలు (మలం) ఉంటే మీరు మీ బృందంతో 
సంపరదించాలి. మీ డాకటర మీకు డయేిర యా నిరోధ్క మాత్రలు (లోపెరామ ైడ్) ఇస్ాత రు. మీకు లూజ్ మోష్పన్ 
వచిచన్ పరతిస్ార  ఒక లోపెరమ ైడ్ టాబ ల ట్స త్రసుక్ోవాలి. క్ోలోుయిన్ దరవాలన్ు భరగత చేయడానిక్ి పపష్పకలంగా 
నీరు తరా గాలని గురుత ంచ్ుక్ోండి. మీరు అతిస్ారం అన్ుభవిసరత  మీరు ఫైెబర త్కుకవగా ఉండే ఆహారానిి తినాలి 
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మర యు పచిచ పండుల , పండల  రసం, త్ృణధానాాలు మర యు కూరగాయలన్ు నివార ంచాలి. ఇది ఆలకహాల్, 
క్ెఫిన్, పాల ఉత్ుత్ త లు మర యు అధిక క్ొవపవ కలిగ న్ ఆహారాలన్ు నివార ంచ్డానిక్ి కూడా 
సహాయపడుత్ ంది. 

చేత్ లు - క్ాళ్ళ (Hand- Foot Syndrome)వాాది: 

మీ చేత్ లు లేదా క్ాళ్ళు వడద బబ మాదిర గానే ఎరుపప, పపండుల , పొ డి లేదా వాపపగా మారవచ్ుచ. 
అరచేత్ లు మర యు అర క్ాళ్ుపైె చ్రమం పొ టుట  పరా రంభమవపత్ ంది, స్ాధారణంగా తేలికపాటట మారీంలో 
మర యు చిక్ిత్స పరా రంభమ ైన్ రెండు వారాల ముందు అరుదుగా. ఇది మీ చేత్ లు లేదా క్ాళ్ుపైె తిమిమర  
లేదా జలదర ంపపతో కూడి ఉంటుంది. మీ వైెదుాడు మీతో అలాంటట లక్షణాల గుర ంచి మర యు వారు మీ 
రోజువారగ జీవిత్ంలో మీ క్ారాకలాపాలలో ఎలా జోకాం చేసుకుంటారో చ్ర చస్ాత రు. హాాండ్-ఫపట్స సిండోరమ కు 
మందుల మోతాదులో త్గ ీంపపలు అవసరం క్ావచ్ుచ మర యు క్ొనిిస్ారుల , చ్రమంలో మారుులు మర ంత్ 
త్రవరంగా ఉన్ిపపుడు, చిక్ిత్సన్ు నిలిపివేయాలిస ఉంటుంది. హాాండ్-ఫపట్స సిండోరమ అభివృదిిని త్గ ీంచే 
పరయత్ింలో నివారణ చాలా ముఖ్ాం. దిగువ "చిక్ిత్స సమయంలో చిటాకలు" విభాగంలో సలహాన్ు 
అన్ుసర ంచ్డం దావరా మీ చేత్ లు మర యు క్ాళ్ున్ు జాగిత్తగా చ్ూసుక్ోండి. 

నోటి్ పుాండుల  మర్సయు పూత్ల: 

సూక్షమక్ిిములు పెరగకుండా ఉండటానిక్ి మీరు తిన్ి త్రావత్ ఎలల పపుడూ పళ్ళు తోముక్ోవాలి. నోటట 
పపండలన్ు నివార ంచ్డానిక్ి లేదా సహాయపడటానిక్ి మృదువైెన్ టూత్ బరష ని వాడండి మర యు 1/2 న్ుండి 1 
టీసూున్ బేక్ింగ్ సో్ డాన్ు నీటటలో కలిపి (లేదా స్ాధారణ మౌత్ వాష) రోజుకు మూడు స్ారుల  శుభరం 
చేసుక్ోండి. నార ంజ, నిమమక్ాయలు మర యు దరా క్షపండు వంటట ఆమల  ఆహారాలకు దూరంగా ఉండటం 
మంచిది. మీకు అలసర ఉన్ిటలయితే మీ డాకటర లేదా న్రుసకు చ పుండి, ఎందుకంటే అవి నోటట పపండలన్ు 
నివార ంచ్డానిక్ి లేదా చిక్ిత్స చేయడానిక్ి సహాయపడతాయి. 

పెర్సగసన్ క్ాలేయ ఎాంజైెమ లు: 

మీరు టరా న్స మమినేస్ట ల (క్ాలేయం దావరా త్యారెైన్ పో ర టీన్ లు) యొకక అధిక విలువలన్ు కలిగ  ఉంటే, 
మీరు స్ాధారణంగా మీ క్ారాాచ్రణ లేదా శక్ిత స్ాథ యిలలో ఎలాంటట తేడాన్ు గమనించ్లేరు. మీ డాకటర వాటటని 
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రకత పరగక్షలలో త్నిఖీ చేస్ాత రు మర యు క్ీమోథ రపీ మోతాదున్ు సరుు బాటు చేయాలా వదాు  అని 
అత్న్ు/ఆమ  నిరణయిస్ాత రు. 

అలస్ట్: చాలా స్ాధారణ దుష్ప ర్భావం, ఇది చిక్ిత్స సమయంలో పెరుగుత్ ంది. 

త్కుకవ్ ఆకలి ఉాండట్ాం: మీరు ఒకటట లేదా రెండు రోజులు ఎకుకవగా తిన్కపో తే చింతించ్కండి. 

రకతము గడడ  కట్టట ట్: మీ క్ాళ్ళల  వాపప, ఎరుపప మర యు బాధాకరంగా ఉంటే లేదా మీకు శావస రాకుండా ఉంటే 
హెల్ు ల ైన్ న్ు సంపరదించ్ండి. 

 

క్ొన్జి త్కుకవ్ స్ాధతరణ దుష్ప్రభరవాలు 

ఫ్ూల  లాాంటి్ లక్షణతలు:మీరు క్ీమోథ రపీ చిక్ిత్స సమయంలో లేదా క్ొంత్క్ాలం త్రావత్ వీటటని 
అన్ుభవించ్వచ్ుచ: 

• వేడి, చ్లి లేదా వణుకు అన్ుభూతి 

•జవరం 

• త్లనొపిు 

•కండరాల నొపిు 

• అలసట 

విక్ారాం: క్ొనిిస్ారుల  వాంత్ లు కలిసి ఉంటాయి, అయితే ఇది స్ాధారణంగా అనారోగా నిరోధ్క మందుల 
దావరా బాగా నియంతిరంచ్బడుత్ ంది. మీకు అనారోగాం అనిపించ్కపో యినా ఇది ముఖ్ామ ైన్ వాాధి నిరోధ్క 
మందులు, ఎందుకంటే అనారోగాం పరా రంభమ ైన్ త్రావత్ చిక్ిత్స చేయడం కంటే దానిని నివార ంచ్డం 
సులభం. మీరు రోజుకు ఒకటట కంటే ఎకుకవస్ారుల  అనారోగాంతో బాధ్పడుత్ న్ిటల యితే వెంటనే మీ డాకటర 
లేదా న్రుసన్ు సంపరదించ్ండి. 
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పొ త్తత  కడుపు నొపిి: మీరు నిసరతజంగా నొపపులు లేదా అపాన్వాయువపతో తిమిమర  కలిగ  ఉండవచ్ుచ. ఇది 
స్ాధారణంగా క్ీమోథ రపీతో ముడిపడి ఉంటుంది. మీకు నిరంత్ర పదునైెన్ నొపిు ఉంటే మీ వైెదుాడిని 
సంపరదించ్ండి. 

మలబదధకాం: అధిక ఫైెబర కలిగ న్ ఆహారాలు (కూరగాయలు, పండుల , హో ల్మమల్ బ రడ్) తిన్డం మర యు కనీసం 
2 ల్మటరల నీరు తరా గడం మీకు సహాయపడుత్ ంది. ఇది రెండు/మూడు రోజుల కంటే ఎకుకవసరపప ఉంటే మీకు 
లాక్ిసటటవ లు అవసరం క్ావచ్ుచ. 

త్లనొపిి: ఇది జర గ తే, మీరు పారాసెటమాల్ వంటట పెయిన్ క్ిలల రస త్రసుక్ోవచ్ుచ 

 

శరీ్రాంలో దావాలు ఏరిడట్ాం: మీరు బరువప పెరగవచ్ుచ మర యు మీ ముఖ్ం లేదా మీ చీలమండలు లేదా 
క్ాళ్ళల  ఉబుబతాయి. ఇది మీ క్ాళ్లన్ు కుష్పన్ మీద ఉంచ్డానిక్ి సహాయపడుత్ ంది. మీ చిక్ిత్స ముగ సిన్ 
త్రావత్ వాపప మ రుగుపడుత్ ంది. 

న్జదాపో వ్డాంలో ఇబబాంది: మీకు క్ావాలంటే నిదర మాత్రలు త్రసుక్ోవచ్ుచ. 

మగత్ భరవ్న్: క్ెమోథ రపీ మీకు బాగా నిదరపో వడం (మగత్) మర యు అలసటగా అనిపించ్వచ్ుచ. మీకు 
బాగా నిదరగా అనిపిసరత , డ ైైవ చేయవదుు  లేదా యంతరా లన్ు ఆపరేట్స చేయవదుు . 

జుట్టట  ఊడుట్: మీ జుటుట  సన్ిబడవచ్ుచ, క్ానీ మీరు మీ జుటుట న్ు క్ోలోుయేి అవక్ాశం లేదు. 

మీ దుష్ప్రభరవాలన్ు న్జయాంతా్తాంచడాంలో స్హాయపడే మాందులు: 

ఏవైెనా దుష్ప ర్భావాల గుర ంచి మీ వైెదుాడిక్ి త లియజేయాలని నిరాి ర ంచ్ుక్ోండి; లక్షణాలన్ు 
నియంతిరంచ్డానిక్ి ఉపయోగకరమ ైన్ మందులు ఉనాియి.  

 

నేన్ు నత స్ాధతరణ మాందులన్జిాంటి్నీ తీస్ుక్ోవ్డాం క్ొన్స్ాగసాంచతలా? 

అవపన్ు, మీరు మీ స్ాధారణ మందులనిింటటనీ త్రసుకుంటూ ఉండాలి. దయచేసి మీరు త్రసుకుంటున్ి 
అనిి ఫారామ పిరసిరరపషన్ లన్ు మీ ఆంక్ాలజీ బృందానిక్ి నివేదించ్ండి, త్దావరా వారు సలహా ఇస్ాత రు. 
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నేన్ు ఫ్ూల  టీ్క్ా తీస్ుక్ోవ్చతా? 

అవపన్ు, మీ కీ్మోథ రపీని పరా రంభించ్డానికి్ ముందు మీరు ఫ్ూల  టీక్ా వేయించ్ుక్ోవాలని సూచించారు. మీరు 
ఇపుటటక్ే మీ క్ీమోథ రపీని పరా రంభించిన్టలయితే, దయచేసి టీక్ా వేయడానిక్ి ఉత్తమ సమయం గుర ంచి 
సలహా ఇవవగల మీ వైెదుాడిని అడగండి. 

చిక్ిత్స స్మయాంలో చిట్రకలు: 

• పపష్పకలంగా దరవాలు తరా గండి (రోజుకు కనీసం 2 ల్మటరుల ) మీ మూత్రపిండాలన్ు క్ాపాడండి. 

• మంచి పో ష్పణన్ు నిరవహించ్ండి. చిన్ి చిన్ి భోజన్ం తిన్డం వలల  విక్ారం త్గుీ త్ ంది. మీరు క్ొవపవ లేదా 
వేయించిన్ ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. మీకు అవసరమ ైతే యాంటీ-సిక్ెిస్ట drugsష్పధాలన్ు 
త్రసుక్ోవచ్ుచ. 

షరవింగ్ చేసరటపపుడు ఎలక్ిటిక్ట రేజర మర యు రకతస్రా వానిి త్గ ీంచ్డానిక్ి మృదువైెన్ టూత్ బరష 
ఉపయోగ ంచ్ండి. 

• సూరారశ్మమని నివార ంచ్ండి: SPF 15 (లేదా అంత్కంటే ఎకుకవ) సన్ బాల క్ట మర యు రక్షణ దుసుత లు 
ధ్ర ంచ్ండి. 

• మీరు మగత్ లేదా మ ైకము అన్ుభవించ్వచ్ుచ; క్ాపెసిటాబ ైన్ కు మీ పరతిసుందన్ త లిసర వరకు అపరమత్తత్ 
అవసరమయేిా డ ైైవింగ్ లేదా పన్ులోల  పాలగీ న్డం మాన్ుక్ోండి. 

• పపష్పకలంగా విశాింతి త్రసుక్ోండి. 

• హాాండ్-ఫపట్స సిండోరమ నివార ంచ్డానిక్ి: 

- మీ చేత్ లు మర యు పాదాలకు రాపిడి, ఒతిత డి మర యు వేడి బహిరీత్ం త్గ ీంచ్ండి. 

- వంటక్ాలు కడగడం, దీరఘ స్ాినాలు లేదా టబ్ బాత్ లు వంటట వేడి నీటటతో దీరఘక్ాలిక సంబంధానిి 
నివార ంచ్ండి. 
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- డిష వాషింగ్ గోల వస ఉపయోగ ంచ్వదుు  ఎందుకంటే రబబర మీ అరచేత్ ల చ్రామనిి వెచ్చగా ఉంచ్ుత్ ంది. 

- మీ అర క్ాళ్ల పైె చ్రమం పైె తొకకడం త్గ ీంచ్డానిక్ి సుదీరఘ న్డకలు లేదా జంప్ లు చేయవదుు . 

- గటటట  ఉపర త్లంపైె మీ చేతిని పిండే తోట/గృహ స్ాధ్నాలన్ు ఉపయోగ ంచ్వదుు . 

- చేతి మర యు పాదాలకు లోష్పన్ రుదుడం మాన్ుక్ోండి క్ానీ చ్రామనిి తేమగా ఉంచ్ండి. 

లక్షణాలన్ు త్గ ీంచ్డంలో సహాయపడటానిక్ి మీరు నొపిుని త్గ ీంచ్డానిక్ి మృదువైెన్ క్ీిమ లు మర యు 
పెయిన్ క్ిలల ర లన్ు ఉపయోగ ంచ్వచ్ుచ. మీ డాకటర తో అత్ ాత్తమ మందుల గుర ంచి చ్ర చంచ్ండి. 

• లక్షణాలన్ు నియంతిరంచ్డంలో మీకు సహాయపడే మందులన్ు ఇంటలల  ఉంచ్ండి. 

• క్ీమోథ రపీని పరా రంభించే ముందు, మీరు త్రసుకుంటున్ి ఏవైెనా మందుల గుర ంచి మీ వైెదుాడిక్ి చ పుండి. 
క్ొనిిస్ారుల  దుష్ప ర్భావాలు మీ medicinesష్పధాలకు సంబంధించిన్వి క్ావచ్ుచ మర యు క్ీమోథ రపీక్ి 
సంబంధించిన్వి క్ావప. 

• మీ లక్షణాలు త్రవరంగా ఉంటే లేదా 24 గంటల త్రావత్ మ రుగుపడకపో తే, ఆసుపతిరని సంపరదించ్డానిక్ి 
వెన్ుక్ాడరు. 

• రకతం గడడకటేట  లక్షణాలపైె శిది వహించ్ండి: నొపిు, ఎరుపప, చేయి లేదా క్ాలు వాపప, శావస లేకపో వడం లేదా 
ఛాత్ర నొపిు. మీకు ఈ లక్షణాలు ఏవైెనా ఉంటే మీ వైెదుాడిని సంపరదించ్ండి. 

• క్ీమోథ రపీ త్రసుకునేటపపుడు మీ డాకటరు అన్ుమతి లేకుండా ఎలాంటట టీక్ాలు వేయవదుు . 

• మీరు పరసవించే వయసుస గల మహిళ్ అయితే: 

- మీరు గరభవతిగా ఉన్ిటలయితే లేదా ఈ చిక్ిత్స పరా రంభించ్డానిక్ి ముందు గరభవతిగా ఉంటే మీ వైెదుాడిక్ి 
త లియజేయండి. 

- క్ీమోథ రపీ సమయంలో గరభం పొ ందడం మాన్ుక్ోండి 

- క్ీమోథ రపీ సమయంలో త్లిలపాలు ఇవవవదుు  
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ఆస్ుపతా్తన్జ ఎపుిడు స్ాంపాదిాంచతలి? 

మీ లక్షణాలు త్రవరంగా ఉంటే లేదా 24 గంటల త్రావత్ మ రుగుపడకపో తే, మీరు ఆసుపతిరని సంపరదించాలి. 

 

ఆసుపతిర అత్ావసర సంపరదింపప న్ంబర………………………………………. 

నేన్ు మర్సాంత్ స్మాచతర్ాన్జి ఎకకడ పొ ాందగలన్ు? 

మీరు ఈ రంగంలో మర ంత్ సమాచారం పొ ందాలన్ుకుంటే, మీరు పైెత్ా టరా క్టట క్ాాన్సర క్ోసం ESMO 
వెబ్ సైెట్స న్ు సందర శంచ్వచ్ుచ: రోగులకు గెైడ్ మర యు AMMF ది చోలాంగ యోక్ార సనోమా ఛార టీ వెబ్ సైెట్స. 

మీరు దిగువ సంబంధిత్ లింక్ట న్ు కన్ుగొన్వచ్ుచ: 

www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer 

https://ammf.org.uk/patient-guide/ 

http://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer

