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पित्तपिषयक मार्ााच्या कका रोर्ासाठी कॅिेपसटाबाईन आपि ऑक्सपिप्लापटन (कॅिॉक्स) 

तुमच्या डॉक्टराांनी तुमच्या ककक रोगावर उपचार करण्यासाठी कॅपेससटाबाईन आसि ऑकॅ्ससिप्लासटन 

(कॅिॉक्स) च्या सांयोजनाची सिफारस केिी असल्यास, या औषधाांबद्दि आसि त्ाांच्यािी सांबांसधत काही 

पैि ांबद्दि काही महत्त्वाची मासहती येथे आहे. 

 

पित्तपिषयक मार्ा कका रोर् 

सपत्तसवषयक मागाकचे ककक रोग पेिी ांपास न सवकससत होतात (ज्यािा कोिॅन्जजओसाइट्स म्हितात) जे सामान्यतः  

सपत्तसवषयक प्रिािीचे अस्तर बनवतात (खािीि सचत्रात सहरव्या रांगात सचसत्रत केिेिे). सपत्तसवषयक नसिका या 

िहान नळ्या आहेत ज्या सपत्त वाहून नेतात, ज्याचा उपयोग यकृत आसि सपत्ताियापास न िहान आतड्यात अन्न 

पचवण्यासाठी केिा जातो. 
 

सपत्तसवषयक मागाकचे ककक रोग म्हिजे सपत्ताियाचा ककक रोग, सपत्ताियाचा ककक रोग आसि एम्प्युिरी ककक रोग: 
 

• कोिान्जिओकापसानोमा - ज्यािा सपत्त नसिकाचा ककक रोग असेही म्हितात. हा ककक रोग सपत्त नसिकाांमधे्य 

कुठे सवकससत होतो यावर अविांब न, तीन प्रकाराांमधे्य वगीकृत केिा जातो: 

o इांटर ाहेपॅसटक कोिॅन्जजओकाससकनोमा - जेव्हा यकृताच्या आतीि नसिकाांमधे्य ककक रोग सवकससत होतो 

o पेररसहिर कोिान्जजओकाससकनोमा - जेव्हा ते यकृताच्या बाहेरीि नसिकाांमधे्य सवकससत होते 

o सडस्टि/एक्स्ट्र ाहेपॅसटक कोिान्जजओकाससकनोमा - जेव्हा ते यकृतापास न द र असिेल्या नसिकाांमधे्य  

    सवकससत होते 

• पित्ताशयाचा कका रोर् - सपत्ताियाच्या आवरिात न उद्भवतो 

• एम्प्युिरी कका रोर् - सपत्त नसिका आसि िहान आतड्याांमधीि जोडिीत न उद्भवतो 

 

तुम्हािा हे पत्रक देण्यात आिे आहे कारि तुम्हािा सपत्तसवषयक मागाकचा ककक रोग असल्याचे सनदान झािे आहे. 

तुमचा ऑन्कोिॉसजस्ट तुमच्यािी कोिता सपत्तसवषयक मागाकचा ककक रोग आहे आसि तो सकती वाढिा आहे 

याबद्दि चचाक करू िकतो. 
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कॅिॉक्सम्हििे काय? 

कॅपॉक्सहे कॅपेससटाबाईन आसि ऑक्ससिप्लासटनचे बनिेिे केमोथेरपी सांयोजन आहे. कॅपेससटाबाईन आसि 

ऑक्ससिप्लासटन ही दोन केमोथेरपी औषधे आहेत जी पेिी ांच्या प्रसतकृतीच्या प्रसियेत हस्तके्षप करून ट्य मर 

पेिी नष्ट करतात. तथासप, कारि ते सामान्य पेिी ांना देखीि नुकसान करू िकते, त्ामुळे काही दुष्पररिाम 

होऊ िकतात. 

 

कॅिॉक्सकसे प्रशापसत केिे िाते? 

कॅपॉक्सदोन औषधाांनी बनिेिे आहे जे दोन वेगवेगळ्या प्रकारे प्रिाससत केिे जातात. 

तुम्हािा हॉन्िटिमधे्य, केमोथेरपी युसनटमधे्य ऑकॅ्ससिप्लासटन समळेि. ऑकॅ्ससिप्लासटन हे कॅनु्यिा, एक 

िहान पातळ नळीद्वारे इांटर ावे्हनस (सिरेमधे्य) इांजेक्ट केिे जाते, जी नसकद्वारे तुमच्या हाताच्या सकां वा हाताच्या 

सिरामधे्य टाकिी जाईि. तुम्हािा ऑकॅ्ससिप्लासटन समळाल्यानांतर कॅनु्यिा काढिा जाईि. 

कॅपेससटाबाइन तोांडी (तोांडाने) गोळ्या म्हि न घेतिे जाते. तुम्हािा प्रते्क सायकिच्या सुरुवातीिा 

हॉन्िटिच्या फामकसीमध न गोळ्याांमधे्य कॅपेससटाबाईन समळेि. तुम्ही सिग दोन आठवडे घरी कॅपेससटाबाईन 

घ्याि. हे सहसा सदवसात न दोनदा सकाळी आसि सांध्याकाळी सिहून सदिे जाते. 

आदिक डोस मध्याांतर दर 12 तासाांनी आहे, परां तु ते तुमच्यासाठी असधक योग्य असल्यास, तुम्ही दर 10 सकां वा 

11 तासाांनी गोळ्या घेऊ िकता (परां तु 8 तासाांपेक्षा कमी अांतराने कधीही). 

गोळ्या जेविानांतर 30 समसनटाांच्या आत भरप र पाण्याने घेतल्या पासहजेत (जर तुम्ही योग्य जेवि घेऊ िकत 

नसाि तर नाश्ता ठीक होईि). आदिकपिे या गोळ्या चघळल्या सकां वा ठेचल्यासिवाय सगळल्या पासहजेत, परां तु 

जर तुम्हािा सगळण्यात समस्या येत असेि तर तुम्ही त्ा पाण्यात सवरघळ  िकता. तुमचा एखादा डोस चुकिा 

तर, चुकविेिा डोस वगळा आसि तुमचे सामान्य वेळापत्रक चाि  ठेवा. एकाच वेळी दोन डोस सकां वा 

असतररक्त डोस घेऊ नका. 

तुमची उांची, वजन, वय, सामान्य आरोग्य आसि अांतसनकसहत पररन्थथती यासह अनेक घटकाांच्या आधारे तुमचे 

डॉक्टर तुम्हािा कॅपॉक्सचा अच क डोस ठरवतीि. 

 

कॅिॉक्सउिचार िेळाित्रक 

तुम्हािा उपचाराांच्या चिात कॅपॉक्ससमळेि. कॅपॉक्सउपचाराांचे मानक वेळापत्रक तीन आठवड्याांच्या चिाचे 

अनुसरि करते, ज्यामधे्य एक सदवस इांटर ावे्हनस केमोथेरपी आसि चौदा सदवस तोांडी कॅपेससटाबाईनचा 

समावेि असतो, त्ानांतर एक आठवडा सवश्ाांती घेतिी जाते. 

केमोथेरपीच्या प्रते्क चिाच्या सुरुवातीिा, ऑन्कोिॉजी टीमद्वारे तुमचे म ल्याांकन केिे जाईि. केमोथेरपीच्या 

प्रते्क सत्राप वी, तुमची रक्त तपासिी केिी जाईि आसि तुमची ऑन्कोिॉसजकि टीम तपासेि की तुम्ही 

तुमच्या केमोथेरपी सायकिसाठी पुरेसे सफट आहात की नाही. तुमच्या िेवटच्या सल्ल्यापास न तुम्ही 

कोित्ाही िक्षि(िक्षिे) आसि समस्या(ल्या) ची तिार करिे महत्वाचे आहे जेिेकरुन डोस/िेड्य ि 

तुमच्यासाठी समायोसजत आसि वैयन्क्तकृत केिे जाऊ िकते. 

केमोथेरपीच्या प्रते्क चिाच्या पसहल्या आठवड्याच्या पसहल्या सदविी, तुम्ही ऑन्कोिॉजी टीमिा 

तपासण्यासाठी आसि रक्त तपासिी करण्यासाठी रुग्णाियात याि. केमोथेरपी घेण्यासाठी तुम्ही 1 सकां वा 2 

सदवसाांनी परत याि. या प्रसांगी आपि काही समस्या सवकससत केल्यासिवाय आपि डॉक्टराांना भेटिार नाही. 

केमोथेरपी सत्र 2 ते 3 तास चािेि. सत्राच्या िेवटी पररचाररका तुम्हािा कॅपेससटाबाईन गोळ्या घरी घेऊन 

जाण्यासाठी देईि. तुम्हािा रात्रभर हॉन्िटिमधे्य राहण्याची गरज नाही. 

तुमच्या केमोथेरपीच्या भेटीच्या आदल्या सदविी डॉक्टर तुम्हािा तुमच्या GP पॅ्रन्क्टसमधे्य रक्त घेण्यास साांग  

िकतात 

 

कॅिॉक्ससायकि: 2 आठिडे चािू, 1 आठिडा बंद 
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कॅिॉक्सउिचार कािािधी 

डॉक्टर तुमच्या उपचाराांच्या कािावधीबद्दि तुमच्यािी चचाक करतीि. साधारिपिे, प्रते्क कॅपॉक्ससायकि 

तीन आठवडे चािते. जर उपचार चाांगिे सहन केिे गेिे तर ते 8 चिाांसाठी पुनरावृत्ती केिे जाऊ िकते. 

केमोथेरपी कायक करत आहे की नाही हे समज न घेण्यासाठी तुमचे डॉक्टर पुन्हा सॅ्कन करण्याचा सल्ला 

देण्याप वी तुम्हािा सकमान 4 केमोथेरपी सायकि समळतीि. पसहल्या 3 मसहन्याांच्या सॅ्कनमधे्य तुमचा ककक रोग 

न्थथर सकां वा कमी होत असल्याचे सदस न आिे, तर तुमचे डॉक्टर आिखी 3 मसहने केमोथेरपी सुरू ठेवण्याचा 

सल्ला देऊ िकतात. पसहल्या 6 मसहन्याांच्या उपचारानांतर तुमचे डॉक्टर तुमच्यािी चचाक करतीि की तुम्ही 

केमोथेरपीमध न बे्रक घ्यावा की तुम्ही पुढे चाि  ठेवावे. 

 

कॅिॉक्सउिचारांचे दुष्पररिाम काय आहेत? 

या उपचाराचे ज्ञात दुष्पररिाम आहेत, परां तु तुम्हािा त्ापैकी कोितेही अनुभव येत नाहीत. याचा अथक असा 

नाही की उपचार काम करत नाहीत; साइड इफेक््टसची उपन्थथती सकां वा तीव्रता आसि औषधाची प्रभावीता 

याांच्यात कोिताही सांबांध नाही. 

तुम्हािा काही साइड इफेक््टस समळ  िकतात, परां तु तुम्हािा ते सवक समळण्याची िक्यता नाही. िक्षात ठेवा की 

साइड इफेक््टस बहुतेकदा त्ाांची सुरुवात, कािावधी आसि तीव्रतेच्या दृष्टीने अांदाज िावता येतात; ते 

जवळजवळ नेहमीच उिट करता येण्यासारखे असतात आसि ऑकॅ्ससिप्लासटनिी सांबांसधत वगळता, 

उपचारानांतर प िकपिे सनघ न जावे. तथासप, त्ाांची वारांवारता आसि तीव्रता प्रते्क व्यक्तीनुसार बदिते. 

इतर अनेक केमोथेरपी औषधाांप्रमािेच, फ्लोरोराससि आसि ऑकॅ्ससिप्लासटन ककक रोगाच्या पेिी ांना मारतात 

कारि पेिी सवभाजन आसि प्रसार थाांबवण्याच्या त्ाांच्या क्षमतेमुळे. दुदैवाने, केमोथेरपी औषधे ककक रोगाच्या 

पेिी आसि सामान्य पेिी याांच्यातीि फरक ओळखण्यास सक्षम नाहीत. त्ामुळे, केमोथेरपीमुळे रक्तपेिी, 

तोांडातीि पेिी, पोट, आतडी आसि इतरत्र सारख्या वेगाने सवभासजत होिाऱ्या सामान्य पेिी देखीि नष्ट होतात, 

ज्यामुळे काही सभन्न दुष्पररिाम होतात. उपचार सांपल्यानांतर, त्ा सामान्य पेिी पुन्हा वाढतीि आसि सनरोगी 

होतीि. 

अिी अनेक औषधे उपिब्ध आहेत जी केमोथेरपी दरम्यान घेतिी जाऊ िकतात ज्यामुळे तुम्हािा होिाऱ्या 

कोित्ाही साइड इफेक््टसचा प्रभाव सनयांसत्रत आसि कमी करता येतो. 

  

कॅिॉक्सशी संबंपधत काही सिाात सामान्य दुष्पररिाम 

 

हेमॅटोटोन्क्सपसटी: तुमच्या रक्तिेशीिंरीि दुष्पररिाम 

• िांढऱ्या रक्त िेशीचंी कमी संख्या आपि संसर्ााचा धोका 
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केमोथेरपी अनेकदा पाांढऱ्या रक्त पेिी ांची सांख्या कमी करते, ज्यामुळे तुम्हािा सांिमिािी िढण्यात मदत होते. 

तुमच्या पाांढऱ्या रक्तपेिी ांची सांख्या ख प कमी असल्यास (यािा न्य टर ोपेसनया म्हितात) तुम्हािा सांसगक होण्याचा 

धोका अस  िकतो. यावेळी, गदीच्या सठकािी सकां वा सदी झािेल्या िोकाांसह सांिमिाचा धोका वाढविारी 

पररन्थथती टाळण्याची काळजी घेिे आवश्यक आहे. 

तुमच्या केमोथेरपीच्या प्रते्क चिाच्या 10 व्या आसि 14 व्या सदवसाच्या दरम्यान तुमच्या पाांढऱ्या पेिी ांची सांख्या 

सवाकत कमी असण्याची िक्यता असल्यामुळे, या सदवसाांमधे्य सांसगाकचा धोका टाळिे सविेषतः  महत्वाचे आहे. 

प्रते्क केमोथेरपी चिाप वी तुमचे डॉक्टर प्रते्क वेळी तुमच्या पाांढऱ्या रक्त पेिी तपासतीि. तुमच्या पुढीि 

उपचाराप वी पाांढऱ्या पेिी ांची सांख्या सामान्यतः  सामान्य होईि. काहीवेळा असे होऊ िकते की ते तुम्हािा 

सनयोसजत उपचार घेण्यास अनुमती देण्यास ख प कमी आहेत आसि तुमचे डॉक्टर पेिी ांची सांख्या सामान्य 

होईपयंत तुमच्या उपचाराांना थोड्या काळासाठी सविांब करतीि. 

तुम्हािा सांसगाकची सचने्ह आसि िक्षिे मासहत असिे महत्त्वाचे आहे आसि तुम्हािा खािीिपैकी काही सवकससत 

होत असल्यास तुम्ही तुमच्या हॉन्िटिमधीि हेल्पिाइनवर (फोन नांबर) सांपकक  साधिा पासहजे: 

- पॅराससटामॉि वापरूनही तुमच्या िरीराचे तापमान 38°C (100.4°F) च्या वर जाते 

- तुम्हािा अचानक थरकाप सकां वा अस्वथथ वाटते 

- तुम्हािा घसा खवखविे, खोकिा, असतसार, िघवीची वारांवाररता वाढिे 
 

• िाि रक्तिेशीचंी संख्या कमी 

 केमोथेरपीमुळे िाि रक्तपेिी ांची सांख्या कमी होऊ िकते. िाि रक्तपेिी ांची सवाकत महत्वाची भ समका ही 

आपल्या िरीराच्या प्रते्क भागात ऑन्क्सजन वाहून नेिे आहे. जर िाि रक्तपेिी ांची सांख्या ख प कमी असेि 

(यािा अॅसनसमया म्हितात) तर तुम्हािा थकवा आसि श्वास घेण्यास त्रास होऊ िकतो. तुमचा अिक्तपिा गांभीर 

असल्यास, तुम्हािा रक्त सांिमिाची आवश्यकता असेि. 
 

• पे्लटिेट्सची कमी संख्या आपि िखम पकंिा रक्तस्त्राि होण्याचा धोका 

केमोथेरपीमुळे पे्लटिेट्सची सांख्या कमी होऊ िकते. रक्त गोठण्यास मदत करण्यासाठी पे्लटिेट्स उपयुक्त 

आहेत. जर तुमच्या पे्लटिेट्सची सांख्या ख प कमी असेि (यािा थ्रोम्बोसाइटोपेसनया म्हितात) तुम्हािा 

केमोथेरपी समळ  िकत नाही आसि तुमचे डॉक्टर पे्लटिेटची सांख्या सुधारेपयंत तुमच्या उपचाराांना थोड्या 

काळासाठी सविांब करतीि. तुम्हािा नाकात न रक्त येिे, सहरड्याांमध न रक्तस्त्राव होिे, त्वचेवर िहान िाि 

सकां वा जाांभळे सठपके याांसारखे काही जखम सकां वा रक्तस्त्राव होत असल्यास, कृपया तुमच्या डॉक्टराांना कळवा. 
 

अपतसार: 24 तासाांत तुमच्याकडे 4 सकां वा असधक सैि मि (मि) असल्यास तुम्हािा तुमच्या टीमिी सांपकक  

साधण्याची गरज आहे. तुमचे डॉक्टर तुम्हािा असतसार सवरोधी गोळ्या (िोपेरामाइड) देतीि. प्रते्क वेळी जेव्हा 

तुम्हािा सैि हािचाि होत असेि तेव्हा तुम्हािा एक िोपेरामाइड टॅबे्लट घेिे आवश्यक आहे. गमाविेिे द्रव 

बदिण्यासाठी भरप र पािी सपण्याचे िक्षात ठेवा. जर तुम्हािा असतसार होत असेि तर तुम्ही कमी फायबर 

असिेिे अन्न खावे आसि कच्ची फळे, फळाांचा रस, तृिधाने्य आसि भाज्या टाळा. हे अल्कोहोि, कॅसफन, 

दुग्धजन्य पदाथक आसि उच्च चरबीयुक्त पदाथक टाळण्यास देखीि मदत करू िकते. 

बोटे आपि बोटे मधे्य बधीरििा पकंिा मंुग्या येिे (िेररफेरि नू्यरोिॅथी): ऑकॅ्सिीपॅ्लसटन-आधाररत 

केमोथेरपीमुळे हात सकां वा पाय सुन्न होिे, मुांग्या येिे सकां वा वेदना होऊन मज्जातांत ांवर पररिाम होऊ िकतो. बोटे 

आसि पायाची बोटे सुन्न होिे सकां वा मुांग्या येिे यामुळे चपिा बाांधिे सकां वा बटिे वर करिे यासारख्या गोष्टी करिे 

कठीि होऊ िकते. हे काही सदवस सकां वा आठवड्यात सुरू होऊ िकते आसि काही मसहने सटक  िकते. 

क्वसचतच, सुन्नपिा कायमचा अस  िकतो. ही िक्षिे उद्भविी तरी ती कमी करण्यासाठी तुम्हािा खािीि सवसिष्ट 

सटप्स समळ  िकतात. 
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हँड-फूट पसंडर ोम: तुमचे हात सकां वा पाय स यकप्रकािासारखे िाि, फोड, कोरडे सकां वा सुजिेिे होऊ िकतात. 

तळवे आसि तळवे याांच्यावरीि त्वचा सोििे सुरू होऊ िकते, साधारिपिे सौम्य पद्धतीने आसि क्वसचतच 

उपचार सुरू झाल्यापास न दोन आठवड्याांप वी. यासोबत हात सकां वा पाय सुन्न होिे सकां वा मुांग्या येिे देखीि अस  

िकते. तुमचे डॉक्टर तुमच्यािी अिा िक्षिाांवर चचाक करतीि आसि ते तुमच्या दैनांसदन जीवनातीि 

सियाकिापाांमधे्य कसे हस्तके्षप करतात. हँड-फ ट ससांडर ोममधे्य औषधाच्या डोसमधे्य कपात करण्याची 

आवश्यकता अस  िकते आसि काहीवेळा, जेव्हा त्वचेमधे्य बदि असधक गांभीर असतात, तेव्हा उपचार थाांबवावे 

िाग  िकतात. हँड-फ ट ससांडर ोमचा सवकास कमी करण्याच्या प्रयत्नात प्रसतबांध करिे फार महत्वाचे आहे. 

खािीि "उपचार करताना सटपा" सवभागातीि सल्ल्याचे पािन करून तुमच्या हात आसि पायाांची काळजी घ्या. 

तोडंाचे फोड आपि व्रि: जांत  वाढ  नयेत म्हि न तुम्ही खाल्ल्यानांतर नेहमी दात घासावेत. तोांडाच्या फोडाांना 

प्रसतबांध करण्यासाठी सकां वा त्ावर उपचार करण्यासाठी मऊ ट थब्रि वापरा आसि 1/2 ते 1 चमचे बेसकां ग सोडा 

पाण्यात समसळ न (सकां वा सामान्य माउथवॉि) सदवसात न तीन वेळा स्वच्छ धुवा. सांत्री, सिांब  आसि द्राके्ष याांसारखे 

आम्लयुक्त पदाथक टाळिे चाांगिे. तुम्हािा अल्सर असल्यास तुमच्या डॉक्टराांना सकां वा नसकिा साांगा, कारि ते 

तोांडातीि फोड टाळण्यास सकां वा त्ावर उपचार करण्यास मदत करू िकतात. 

भारदस्त यकृत एंझाइम: जर तुमच्याकडे टर ान्ससमनेसेस (यकृताद्वारे बनविेिी प्रसथने) उच्च म ले्य असतीि तर 

तुम्हािा तुमच्या सियाकिाप सकां वा उजेच्या पातळीत कोिताही फरक जािविार नाही. तुमचे डॉक्टर रक्त 

चाचण्याांमधे्य त्ाांची तपासिी करतीि आसि केमोथेरपीचा डोस समायोसजत करायचा की नाही हे तो/ती ठरवेि. 

थकिा: एक असतिय सामान्य दुष्पररिाम, जो उपचारादरम्यान वाढ  िकतो. 

कमी भूक: जर तुम्ही एक सकां वा दोन सदवस जास्त खात नसाि तर काळजी करू नका. 

रक्त र्ोठिे: तुमचे पाय सुजिेिे, िाि आसि दुखत असल्यास सकां वा तुम्हािा श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास 

हेल्पिाइनिी सांपकक  साधा. 
  

काही कमी सामान्य दुष्पररिाम 

ऍििीक प्रपतपिया: काहीवेळा हे ऑकॅ्ससिप्लासटनच्या प्रिासनादरम्यान सकां वा काही वेळानांतर होते. असधक 

वेळा ते सौम्य असते परां तु गांभीर अस  िकते. तुम्हािा यापैकी कोितीही अचानक िक्षिे आढळल्यास 

ताबडतोब तुमच्या डॉक्टराांना सकां वा नसकिा साांगा: 

• पुरळ 

•धाप िागिे 

• चेहऱ्यावर िािसरपिा सकां वा स ज येिे 

• गरम वाटिे 

• चक्कर येिे 

• िघवी करिे आवश्यक आहे 

फू्ल सारखी िक्षिे: केमोथेरपी उपचारादरम्यान सकां वा थोड्या वेळाने तुम्हािा हे अनुभव येऊ िकतात: 

• गरम, थांड सकां वा थरथर वाटिे 

•ताप 

• डोकेदुखी 

• स्नाय  दुखिे 

• थकवा 

केमोथेरिीचे एक्सटर ावॅ्हसेशन (र्ळती) : ती सदिी जात असताना, केमोथेरपी सिराच्या बाहेर गळ  िकते 

आसि आज बाज च्या ऊती ांचे नुकसान करू िकते. तुम्हािा रक्तवासहनीभोवती कोिताही त्रास, वेदना, 

िािसरपिा सकां वा स ज असल्यास ताबडतोब तुमच्या नसकिा साांगा. 

मळमळ: काहीवेळा उिट्या होतात, परां तु हे सहसा आजार-सवरोधी औषधाांद्वारे चाांगिे सनयांसत्रत केिे जाते. 

तुम्हािा आजारी वाटत नसिे तरीही आजारसवरोधी औषधे घेिे महत्त्वाचे आहे कारि आजार सुरू झाल्यानांतर 
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त्ावर उपचार करण्यापेक्षा प्रसतबांध करिे सोपे आहे. जर तुम्हािा सदवसात न एकापेक्षा जास्त वेळा आजारी 

वाटत असेि तर िगेच तुमच्या डॉक्टराांिी सकां वा नसकिी सांपकक  साधा. 

ओटीिोटात दुखिे: तुम्हािा फुिारकीसह कां टाळवािा वेदना सकां वा पेटके येऊ िकतात. हे सामान्यतः  

केमोथेरपीिी सांबांसधत आहे. जर तुम्हािा सतत तीक्ष्ि वेदना होत असतीि तर तुमच्या डॉक्टराांिी सांपकक  साधा. 

बद्धकोष्ठता: जास्त फायबर असिेिे पदाथक खािे (भाज्या, फळे, होिमीि बे्रड) आसि सकमान 2 सिटर पािी 

सपिे तुम्हािा मदत करू िकते. दोन/तीन सदवसाांपेक्षा जास्त काळ सटकल्यास तुम्हािा रेचकाांची गरज भास  

िकते. 

डोकेदुखी: असे झाल्यास, तुम्ही पॅराससटामॉि सारखी वेदनािामक औषधे घेऊ िकता. 

द्रि तयार होिे: तुमचे वजन वाढ  िकते आसि तुमचा चेहरा सकां वा तुमचे घोटे सकां वा पाय फुग  िकतात. हे तुमचे 

पाय उिीवर ठेवण्यास मदत करू िकते. तुमचा उपचार सांपल्यानांतर स ज बरी होईि. 

झोिेमधे्य अडचि: झोपेच्या गोळ्या आवश्यक असल्यास तुम्ही घेऊ िकता. 

तंद्री: केमोथेरपीमुळे तुम्हािा ख प झोप येते (तांद्री) आसि थकवा जािव  िकतो. तुम्हािा ख प झोप येत असेि, 

तर वाहन चािव  नका सकां वा मसिनरी चािव  नका. 

केस र्ळिे: तुमचे केस पातळ होऊ िकतात, परां तु तुमचे केस गळण्याची िक्यता नाही. 
 

साइड इफेक््टस पनयंपत्रत करण्यात मदत करण्यासाठी औषधे 

तुमच्या डॉक्टराांना कोितेही दुष्पररिाम कळवण्याची खात्री करा; िक्षिे सनयांसत्रत करण्यासाठी उपयुक्त औषधे 

आहेत. 
 

मी माझी सिा सामान्य औषधे घेिे सुरू ठेिािे का? 

होय, तुम्हािा तुमची नेहमीची सवक औषधे घेत राहावे िागतीि. कृपया तुम्ही घेत असिेिी सवक औषधे तुमच्या 

ऑन्कोिॉजी टीमिा कळवा, जेिेकरून ते सल्ला देऊ िकतीि. 
 

मी फू्ल िसीकरि करू शकतो का? 

होय, तुमची केमोथेरपी सुरू करण्याप वी तुम्हािा फ्ल चे िसीकरि करण्याचा सल्ला सदिा जातो. तुम्ही तुमची 

केमोथेरपी आधीच सुरू केिी असल्यास, कृपया तुमच्या डॉक्टराांना सवचारा जे िसीकरिासाठी सवोत्तम वेळेचा 

सल्ला देऊ िकतात. 
  

उिचार दरम्यान पटिा 

• भरप र द्रव या (दररोज सकमान 2 सिटर) तुमच्या म त्रसपांडाचे रक्षि करा. 

• चाांगिे पोषि ठेवा. थोडेसे वारांवार जेवि केल्याने मळमळ कमी होण्यास मदत होऊ िकते. आपि 

चरबीयुक्त सकां वा तळिेिे पदाथक टाळावे. तुम्हािा गरज पडल्यास तुम्ही अँटी-ससकनेस औषधे घेऊ िकता. 

• मुांडि करताना इिेन्क्टरक रेझर आसि रक्तस्त्राव कमी करण्यासाठी मऊ ट थब्रि वापरा. 

• स यकप्रकाि टाळा. SPF 15 (सकां वा उच्च) सनब्लॉक आसि सांरक्षिात्मक कपडे घािा. 

• तुम्हािा तांद्री सकां वा चक्कर येऊ िकते; कॅपेससटाबाईनिा तुमचा प्रसतसाद कळेपयंत डर ायन्व्हांग टाळा सकां वा 

सतकक ता आवश्यक असिेल्या कामाांमधे्य गुांतिे टाळा. 

•भरप र अराम करा. 

• हँड-फ ट ससांडर ोम टाळण्यासाठी: 

- हात आसि पायाांचे घषकि, दाब आसि उष्णता कमी करा. 

- गरम पाण्याचा दीघककाळ सांपकक  टाळा जसे की भाांडी धुिे, िाांब िॉवर सकां वा टब बाथ. 

- सडिवॉसिांग ग्लोव्हज वापरू नका कारि रबर तुमच्या तळहाताांची त्वचा उबदार ठेव  िकते. 

- तुमच्या तळव्याांवरीि त्वचेची साि कमी करण्यासाठी िाांब चाििे सकां वा उडी मारिे टाळा. 



 

• Generated by Dr MG Prete and Dr C Braconi (oncologists) based on information developed by Macmillan Cancer Support and 
used with permission. Revised by Ms J Milne (nurse), Ms H Morement (patient representative). Translated by Dr Chaturbhuj 

Agarwal, Dr Dulal Mondal, Dr Amrith BP, Dr Srujana Joga. Indian Coordinator: Dr Venkata Pradeep Babu K, Translation 
project coordinator: Dr. R Casolino. 

 

- कठोर पृष्ठभागावर हात सपळ न घेिारी बाग/घरगुती साधने वापरू नका. 

- हात आसि पायाांवर िोिन घासिे टाळा परां तु त्वचा ओिसर ठेवा. 

• िक्षिे कमी करण्यात मदत करण्यासाठी तुम्ही वेदना कमी करण्यासाठी इमोसिएां ट िीम आसि पेनसकिर 

वापरू िकता. तुमच्या डॉक्टराांिी सवोत्तम औषधाांची चचाक करा. 

• िक्षिे सनयांसत्रत करण्यासाठी तुम्हािा आवश्यक असिेिी औषधे घरी ठेवा. 

• केमोथेरपी सुरू करण्याप वी, तुम्ही घेत असिेल्या कोित्ाही औषधाबद्दि तुमच्या डॉक्टराांना साांगा. 

कधीकधी साइड इफेक््टस तुमच्या औषधाांिी सांबांसधत अस  िकतात आसि केमोथेरपीिी नाही. 

• तुमची िक्षिे गांभीर असल्यास सकां वा 24 तासाांनांतर सुधारत नसल्यास, हॉन्िटििी सांपकक  साधण्यास 

असजबात सांकोच करू नका. 

• रक्ताच्या गुठळ्या होण्याच्या िक्षिाांकडे िक्ष द्या: वेदना, िािसरपिा, हात सकां वा पाय सुजिे, श्वास िागिे 

सकां वा छातीत दुखिे. तुम्हािा यापैकी कोितीही िक्षिे आढळल्यास तुमच्या डॉक्टराांिी सांपकक  साधा. 

• केमोथेरपी घेत असताना तुमच्या डॉक्टराांच्या परवानगीसिवाय कोित्ाही प्रकारचे िसीकरि घेऊ नका. 

• तुम्ही बाळां तपिाच्या वयाची स्त्री असल्यास: 

- तुमच्या डॉक्टराांना कळवा  

जर तुम्ही गभकवती असाि सकां वा हे उपचार सुरू करण्याप वी तुम्ही गभकवती असाि 

- केमोथेरपी दरम्यान गभकधारिा टाळा 

- केमोथेरपी दरम्यान स्तनपान करू नका 

 

हॉन्िटिशी कधी संिका  साधािा? 

तुमची िक्षिे गांभीर असल्यास सकां वा 24 तासाांनांतर सुधारत नसल्यास, हॉन्िटििी सांपकक  साधण्यास असजबात 

सांकोच करू नका. 

रुग्णाियातीि आपत्कािीन सांपकक : ……………………………………………………………………………………………… 
 

मिा अपधक मापहती कुठे पमळेि? 

तुम्हािा या के्षत्रात असधक मासहती समळवायची असल्यास, तुम्ही सपत्तसवषयक मागाकच्या ककक रोगासाठी ESMO 

वेबसाइटिा भेट देऊ िकता: रुग्णाांसाठी मागकदिकक आसि AMMF The Cholangiocarcinoma Charity 

वेबसाइट. 

आिि खािीि पिंक शोधू शकता: 
https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer 
https://ammf.org.uk/patient-guide/ 
 


