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استخدام مزیج من حمض الفولینیك والفلورویوراسیل 
 واألوكسالیبالتین (فولفوكس) لعالج سرطان القنوات الصفراویة

فإلیك ، لعالج السرطان لدیك (فولفوكس)إذا أوصى طبیبك المعالج بالمزج بین حمض الفولینیك والفلورویوراسیل واألوكسالیبالتین 
 بعض المعلومات المھمة حول ھذه األدویة وبعض الجوانب المتعلقة بھا.

 سرطان القنوات الصفراویة
تتطور سرطانات القنوات الصفراویة من الخالیا (تسمى الخالیا الصفراویة) التي تشكل عادةً بطانة الجھاز الصفراوي (كما ھو موضح 

القنوات الصفراویة عبارة عن أنابیب صغیرة تحمل العصارة الصفراویة، والتي تستخدم  .في الصورة الواردة أدناه) باللون األخضر
 لھضم الطعام، من الكبد والمرارة إلى األمعاء الدقیقة.

 تتضمن سرطانات القنوات الصفراویة سرطان القنوات الصفراویة وسرطان المرارة والسرطان األمبولي:

اعتمادًا ، یصنف ھذا السرطان إلى ثالثة أنواع .المعروف أیًضا باسم سرطان األقنیة الصفراویة -وات الصفراویة سرطان القن •
 على مكان تطوره داخل القنوات الصفراویة:

o  عندما یتطور السرطان في القنوات الصفراویة داخل الكبد -سرطان القنوات الصفراویة داخل الكبد 
o  عندما یتطور في القنوات الصفراویة الموجودة خارج الكبد مباشرةً  -المحیطة بالنقیر سرطان القنوات الصفراویة 
o  عندما یتطور في القنوات الصفراویة البعیدة عن الكبد -سرطان القنوات الصفراویة القاصیة / خارج الكبد 

 ینشأ من بطانة المرارة -سرطان المرارة  •
 القنوات الصفراویة واألمعاء الدقیقةینشأ من الوصلة بین  -السرطان األمبولي  •

یمكن لطبیب األورام أن یناقش معك نوع سرطان  .لقد تلقیت ھذه النشرة ألنھ قد تم تشخیص إصابتك بسرطان القنوات الصفراویة
 القنوات الصفراویة لدیك ومدى انتشاره.
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 ماھي مجموعة الفولفوكس؟
 .یتكون من حمض الفولینیك وعقار الفلورویوراسیل وعقار األوكسالیبالتین مجموعة الفولفوكس ھي مزیج من العالج الكیمیائي

عقارالفلورویوراسیل وعقار األوكسالیبالتین ھما نوعان من أدویة العالج الكیمیائي التي تقوم بقتل الخالیا السرطانیة عن طریق التدخل 
ھذه األدویة بعض  یمكن أن تسبب، یلحق الضرر بالخالیا الطبیعیةألن العالج الكیمیائي یمكن أن ، ومع ذلك .في عملیة تكاثر الخالیا

ولكن یتم إعطاؤه ، لیس دواًء للعالج الكیمیائي، المسمى أیًضا لیوكوفورین أو فولینات الكالسیوم، حمض الفولینیك .اآلثار الجانبیة
 للمریض ضمن بروتكول العالج الكیمیائي ألنھ یعزز نشاط الفلورویوراسیل.

 استخدام مجموعة الفولفوكس؟كیف یتم 
إن القسطرة المركزیة الُمدَخلة طرفی�ا ھي  .من خالل القسطرة المركزیة المدخلة طرفیًا یتم حقن مجموعة الفولفوكس عن طریق الورید

باستخدام  ویبقى ھناك أثناء تلقي العالج، عبارة عن أنبوب دقیق یتم ادخالھ في الورید تحت جلد الذراع ویصل إلى ورید في الصدر
 یتم إزالة القسطرة المركزیة الُمدَخلة طرفی�ا بعد االنتھاء من العالج. .مجموعة الفولفوكس

عادة ما یتم القیام بذلك من قبل  .یجب شطف القسطرة المركزیة الُمدَخلة طرفی�ا مرة واحدة في األسبوع، للتأكد من أنھا تعمل بشكل جید
من المھم  .سوف تمنع العنایة المنتظمة بالقسطرة المركزیة الُمدَخلة طرفی�ا حدوث اي انسداد بالقسطرة .الممرضة المشرفة على حالتك

نظیفة والتحقق من وجود أي عالمات للعدوى (تورم أو احمرار أو صدید) أثناء فترة  الحفاظ على القسطرة المركزیة الُمدَخلة طرفی�ا
 تواجدك في المنزل.

 .وسوف تستمر أیًضا في تلقیھ في المنزل من خالل مضخة صغیرة، الفولفوكس في وحدة العالج الكیمیائي بالمستشفىیتم تلقي مجموعة 
وتسمح بتسریب عقار الفلورویوراسیل إلى مجرى الدم لمدة  ھذه المضخة الصغیرة متصلة بخط القسطرة المركزیة الُمدَخلة طرفی�ا

إذا قامت الممرضة بشرح كیفیة إزالة  .یمكنك العودة إلى المستشفى إلزالة المضخة .ساعة ٤۸بعد  .وأنت في المنزل ساعة) ٤۸( ینیوم
 یمكن لممرضة المنطقة زیارة منزلك إلزالة المضخة .فیمكنك القیام بذلك بنفسك، وكنت تشعر بالثقة حیال قیامك ذلك، المضخة بأمان

 .كحل بدیل

لمجموعة الفولفوكس التي سوف تتلقاھا بناًء على العدید من العوامل بما في ذلك الطول یقوم الطبیب المعالج بتحدید الجرعة الدقیقة 
 والوزن والعمر والصحة العامة والظروف األساسیة.

 جدول العالج باستخدام مجموعة الفولفوكس
، سبوعینأوكس دورة مدتھا یتبع الجدول القیاسي للعالج باستخدام مجموعة الفولف .یتم تلقي مجموعة الفولفوكس في دورات عالجیة

 .آخر تتضمن یوًما واحدًا من العالج الكیمیائي كل أسبوع
سوف تخضع لفحص الدم وسوف یقوم فریق طب األورام الخاص بك بالتأكد مما إذا كنت الئقًا بما ، قبل كل جلسة من العالج الكیمیائي

مشكالت قد عانیت منھا منذ  / ةأو مشكلمن المھم أن تقوم باإلبالغ عن أي عرض / أعراض  .یكفي للخضوع لجلسة العالج الكیمیائي
 جلستك األخیرة حتى یمكن تعدیل الجرعة / الجدول الزمني للعالج وتنظیمھا خصیًصا بما یتناسب مع حالتك.

 سابق لموعد جلسة العالج الكیمیائي.تحالیل الدم على الممارس العام المتابع لحالتك في الیوم ال ضقد یطلب منك الطبیب عر

یجب علیك زیارة المستشفى لمقابلة فریق األورام حتى ، في الیوم األول من األسبوع األول من كل دورة من دورات العالج الكیمیائي
في ھذه الزیارة، لن تلتقي بالطبیب  .سوف تعود بعد ذلك بیوم أو یومین لتلقي جلسة العالج الكیمیائي .یتم تقییم حالتك وإجراء فحص الدم

سوف تقوم الممرضة بتوصیل ، في نھایة الجلسة .ساعات ۳إلى  ۲تستمر جلسة العالج الكیمیائي لمدة  .إال إذا اختبرت بعض المشكالت
سوف تذھب إلى  .ةساع ٤۸الدواء باستمرار لمدة  إطالقالمضخة الصغیرة بخط القسطرة المركزیة الُمدَخلة طرفی�ا، والتي ستعمل على 

إذا قامت  .قد یُطلب منك في الیوم الثاني العودة إلى المستشفى إلزالة المضخة .المنزل بھذه المضخة، بمجرد االنتھاء من العالج
 فیمكنك القیام بذلك بنفسك.، وكنت تشعر بالثقة حیال قیامك ذلك، الممرضة بشرح كیفیة إزالة المضخة بأمان

 إلى البقاء في المستشفى طوال اللیل. تحتاجلن 
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 سبوع راحةأ، سبوع عالجأدورة مجموعة الفولفوكس: 

 
 مدة العالج باستخدام مجموعة الفولفوكس

إذا تم تحمل  .سبوعینأتستمر كل دورة عالج باستخدام مجموعة الفولفوكس لمدة  .سوف یقوم الطبیب المعالج بمناقشة مدة العالج معك
أشھر على األقل قبل أن ینصحك الطبیب  ۳سوف تتلقى جلسات العالج الكیمیائي لمدة  .دورة ۱۲فیمكن تكراره لمدة ، العالج بشكل جید

إذا أظھر الفحص في األشھر الثالثة األولى أن مرض السرطان لدیك مستقر  .المعالج بإعادة الفحص للتأكد من فعالیة العالج الكیمیائي
سوف ، بعد األشھر الستة األولى من العالج .أشھر أخرى ۳فقد ینصح الطبیب المعالج بمواصلة العالج الكیمیائي لمدة ، أو یتقلص

 ا إذا كان یجب علیك االستمرار في تلقي الجلسات.یناقش الطبیب معك ما إذا كان یجب علیك أخذ استراحة من العالج الكیمیائي أو م

 ما ھي التأثیرات الجانبیة للعالج باستخدام مجموعة الفولفوكس؟
حیث أنھ ال توجد عالقة بین  فعال؛ذلك أن العالج غیر  وال یعني ،ولكنك قد ال تعاني أیًا منھا، ھناك آثار جانبیة معروفة لھذا العالج

 وجود أو شدة اآلثار الجانبیة وفعالیة الدواء.

تذكر أن اآلثار الجانبیة غالبًا ما یمكن التنبؤ بھا من حیث  .لكن من غیر المحتمل أن تعاني منھا جمیعا، قد تصاب ببعض اآلثار الجانبیة
ً قریبًا وتختفي كما یمكن التخلص منھا بطریقة دائمة ت وشدتھا؛بدایتھا ومدتھا  المتعلقة  تلك باستثناء .العالج إتمامبعد  تماما
 فإن تواتر وشدة ھذه األعراض الجانبیة تختلف من شخص آلخر.، ومع ذلك .باألوكسالیبالتین

قتل الخالیا فإن عقارالفلورویوراسیل وعقار األوكسالیبالتین یعمالن على ، كما ھو الحال مع العدید من أدویة العالج الكیمیائي األخرى
ال تستطیع أدویة العالج الكیمیائي التعرف على الفرق بین ، لسوء الحظ .السرطانیة بسبب قدرتھما على وقف انقسام الخالیا وتكاثرھا

خالیا مثل ، فإن العالج الكیمیائي سوف یقوم أیًضا بقتل الخالیا الطبیعیة التي تنقسم بسرعة، لذلك .الخالیا السرطانیة والخالیا الطبیعیة
سوف تنمو ، ولكن بمجرد انتھاء العالج .وھو ما یسبب بعض اآلثار الجانبیة المختلفة، الدم وخالیا الفم والمعدة واألمعاء وأماكن أخرى

 تلك الخالیا الطبیعیة مرة اخرى وتستعید صحتھا. 

 ي وتقلیل تأثیر أي آثار جانبیة قد تعاني منھا.ھناك العدید من األدویة المتاحة التي یمكن تناولھا أثناء العالج الكیمیائي للتحكم ف
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ً كثر ألبعض اآلثار الجانبیة ا  المرتبطة باستخدام مجموعة الفولفوكس  شیوعا

 السمیة الدمویة: اآلثار الجانبیة على خالیا الدم بما في ذلك

 انخفاض عدد كریات الدم البیضاء وارتفاع خطر اإلصابة بالعدوى •
إذا كان ھناك انخفاض كبیر  .التي تساعدك على مكافحة العدوى، تقلیل عدد كریات الدم البیضاء ىالكیمیائي إلغالبًا ما یؤدي العالج 

من ، في ھذا الوقت .فقد تصبح معرًضا لخطر اإلصابة بالعدوى، )العَِدالتفي عدد كریات الدم البیضاء لدیك (وھو ما یطلق علیھ قلة 
مثل التواجد في أماكن مزدحمة أو االتصال بأشخاص ، بالعدوى ةمخاطر اإلصابالمھم توخي الحذر لتجنب المواقف التي قد تزید من 

 مصابین بنزالت البرد.

ن نظًرا ألنھ من المرجح أن یكون عدد كریات الدم البیضاء في أدنى مستویاتھ بین الیوم التاسع والیوم الرابع عشر من كل دورة م
 فمن المھم بشكل خاص خالل ھذه األیام تجنب مخاطر اإلصابة بالعدوى. ، دورات العالج الكیمیائي

قبل أن تلقى جرعتك التالیة  بإجرائھااالنخفاض في كریات الدم البیضاء أحد أھم فحوصات الدم التي سوف یقوم الطبیب المعالج  یُعدُّ 
 الموجودة كاٍف لحمایتك من العدوى أثناء تلقي العالج الكیمیائي. من العالج الكیمیائي للتأكد من أن عدد كریات الدم البیضاء

في بعض األحیان قد یحدث انخفاض شدید في  .ما یعود عدد الكریات البیضاء إلى مستواه الطبیعي قبل بدء جلسة العالج التالیة عادةً 
عدد الكریات البیضاء بحیث ال تسمح لك بتلقي العالج المقرر وفي ھذه الحالة سوف یقوم الطبیب المعالج بتأخیر العالج لفترة قصیرة 

 حتى یعود عدد الخالیا إلى مستواه الطبیعي.

علیك االتصال بخط المساعدة في المستشفى الخاص بك إذا اختبرت ویجب ، من المھم أن تكون على درایة بعالمات وأعراض العدوى
 أي مما یلي: 

 على الرغم من استخدام الباراسیتامول ، درجة فھرنھایت) ٤,۱۰۰درجة مئویة ( ۸۳ارتفاع في درجة حرارة جسمك عن  −
 الشعور المفاجئ بالرعشة أو بالتوعك −
 االصابة بالتھاب الحلق والسعال واإلسھال وزیادة عدد مرات التبول  −

  انخفاض عدد كریات الدم الحمراء •
إن أھم دور تلعبھ كریات الدم الحمراء ھو نقل األكسجین إلى كل  .یمكن أن یؤدي العالج الكیمیائي إلى تقلیل عدد كریات الدم الحمراء

فقد تشعر بالتعب ، شدید في عدد كریات الدم الحمراء (وھو ما یعرف باسم فقر الدم) ھناك انخفاض إذا كان .جزء من أجزاء الجسم
 فسوف تحتاج إلى نقل دم.، إذا كنت تعاني من فقر الدم الشدید .وضیق التنفس

 انخفاض عدد الصفائح الدمویة وخطر حدوث كدمات أو نزیف •
 الصفائح الدمویة تساعد على تخثر الدم. ،الدمویةیمكن أن یؤدي العالج الكیمیائي إلى تقلیل عدد الصفائح 

فال یمكنك تلقي العالج الكیمیائي ، إذا كان ھناك انخفاض كبیر في عدد الصفائح الدمویة (وھو ما یطلق علیھ قلة الصفیحات الدمویة)
 لفترة قصیرة حتى یتحسن عدد الصفائح الدمویة لدیك. كبتأخیر عالجوسوف یقوم الطبیب المعالج 

أو بقع حمراء أو أرجوانیة صغیرة على الجلد، یرجى إبالغ الطبیب  مثل نزیف األنف أو نزیف اللثة، كنت تعاني أي كدمات أو نزیف إذا
 المعالج بذلك 

على  یمكن أن یؤثر العالج الكیمیائي القائم على عقار األوكسالیبالتین خدر أو وخز في أصابع الیدین والقدمین (اعتالل األعصاب المحیطیة):
قد یؤدي التنمیل أو الوخز في أصابع الیدین والقدمین إلى صعوبة القیام  .یتسبب في تنمیل أو وخز أو ألم في الیدین أو القدمین األعصاب مما

ً بأمور دقیقة  نادًرا  .قد یبدأ ھذا في غضون بضعة أیام أو أسابیع وربما یستمر لبضعة أشھر .مثل ربط رباط الحذاء أو الضغط على األزرار نسبیا
 في حالة حدوثھا.، فیما یلي على نصائح محددة للمساعدة في تقلیل ھذه األعراض االطالعیمكنك . ما یكون التنمیل دائًما

سوف یقوم الطبیب  ،ساعة ٤۲في غضون  أكثرمرات أو  ٤) (البراز السائب اإلسھالیجب علیك االتصال بفریقك الطبي إذا عانیت من  اإلسھال:
فیجب علیك تناول ، إذا كنت تعاني من اإلسھال .تذكر أن تشرب الكثیر من الماء لتعویض السوائل المفقودة ،بوصف األدویة المضادة لإلسھال



 

 

من مؤسسة ماكمیالن لدعم مرضى السرطان. تمت بإذن من خالل المعلومات المتوفرة  تم إعداد ھذه الوثیقة من قبل د. بریت و د. براكوني (أخصائي االورام)
محمد مصطفى أنور (بكالوریوس فى العلوم  د.مراجعة الوثیقة من قبل م. جیھ میلن (ممرضة) و م. اتش مورمنت (ممثلة المرضى). تمت الترجمة بواسطة 

الوالیات المتحدة األمریكیة). منسق المشروع د. ر.  -بوسطن  –دكتوراة فى التكنولوجیا الحیویة، عضو رابطة خریجى جامعة ھارفارد -الصیدالنیة، ماجستیر
 كاسولینو

یمكن أن یساعد أیًضا تجنب الكحول والكافیین ومنتجات األلبان  .أطعمة قلیلة األلیاف وتجنب الفواكھ النیئة وعصیر الفاكھة والحبوب والخضروات
 واألطعمة الغنیة بالدھون على تخفیف تلك األعراض.

یمكنك ان  .عن طریق األدویة المضادة للغثیان (عن طریق الحقن واألقراص) أحیانًا یكون مصحوبًا بالتقیؤ ولكن یتم التحكم فیھ جیًدا الغثیان:
من المھم تناول األدویة المضادة للغثیان حتى لو لم تشعر  .من بضع ساعات إلى بضعة أیام بعد العالج تتراوحالل فترة عراض ختختبر ھذه األ

یجب االتصال بالطبیب المعالج او الممرضة على الفور إذا شعرت  .ألنھ من األسھل الوقایة من المرض بدالً من عالجھ بعد أن یبدأ، بالمرض
 الیوم. بالمرض أكثر من مرة في

لمنع أو للمساعدة في عالج تقرحات  .یجب علیك القیام بتنظیف أسنانك بالفرشاة في كل مرة بعد األكل لتجنب نمو الجراثیم التھابات وتقرحات الفم:
من األفضل  .ملعقة صغیرة من صودا الخبز في الماء ۱إلى  ۱/۲الفم، یجب استخدام فرشاة أسنان ناعمة والقیام بشطفھا ثالث مرات یومیًا بمزج 

المعالج أو ممرضتك إذا كنت تعاني من أي قرحة،  قم بإبالغ الطبیب .تجنب تناول األطعمة الحمضیة مثل البرتقال واللیمون والجریب فروت
 .حتى یتسنى لھم مساعدتك في منع أو عالج تقرحات الفم

 د أثناء دورة العالج.قد یزدا، عرض جانبي شائع جًدا التعب:

  ال داعي للقلق إذا لم تأكل كثیًرا لمدة یوم أو یومین. ضعف الشھیة:

 أو إذا أصبت بضیق في التنفس. أو تورم في ساقیك احمراراتصل بخط المساعدة إذا شعرت بألم أو  تخثر الدم:

ً بعض اآلثار الجانبیة األقل   المرتبطة باستخدام مجموعة الفولفوكس  شیوعا

  عراض مثل:ألقد تواجھ ھذه أثناء الخضوع للعالج الكیمیائي أو بعد فترة ذلك بوجیزة بعض ا :اإلنفلونزا ألعراضاألعراض المشابھة 

 الشعور بالسخونة أو البرودة أو الرعشة  •
 الحمى  •
 الصداع  •
 ألم العضالت  •
 التعب واإلرھاق •

 .یحدث ذلك أحیانًا أثناء أو بعد فترة وجیزة من تناول عقار األوكسالیبالتین رد الفعل التحسسي:
إذا اختبرت أي من ھذه األعراض المفاجئة،  .في كثیر من األحیان یكون رد الفعل خفیفًا ولكن یمكن أن یكون شدیدًا في بعض الحاالت

 الطبیب المعالج أو الممرضة على الفور: إبالغ یجب علیك 

 طفح جلدي •
 ضیق التنفس  •
 احمرار أو تورم في الوجھ  •
 الشعور بالحرارة  •
 الدوار  •
الرغبة في التبول •
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قم بإخبار  .األنسجة المحیطة إِتالفأثناء تناولھ یمكن أن یتسرب العالج الكیمیائي أحیانًا خارج الورید ویتسبب في  تسرب العالج الكیمیائي:
 الفور إذا شعرت بأي وخز أو ألم أو احمرار أو تورم حول الورید.الممرضة على 

 یومیًالتر من الماء  ۲یمكن أن یساعدك تناول األطعمة الغنیة باأللیاف (الخضار والفواكھ وخبز الدقیق الكامل) وشرب ما ال یقل عن  اإلمساك:
 لمدة تزید عن یومین / ثالثة أیام. قد تحتاج إلى تنازل أدویة ملینة إذا استمرت الحالة .على التخفیف من ھذا العرض

 فیجب االمتناع عن القیادة أو تشغیل اآلالت.، إذا كنت تشعر بالنعاس الشدید .قد یسبب لك العالج الكیمیائي الشعور بالنعاس الشدید والتعب النعاس:

 كنك تناول المسكنات مثل الباراسیتامول.إذا اختبرت مثل ھذا العرض، یم الصداع:

 . یمكنك تناول أقراص منومة عند الحاجة إلى ذلك صعوبة النوم:

 ربما تصاب بطفح جلدي. قد یصبح جلدك أكثر جفافاً أو تغیرات في الجلد:

 قد تعاني زیادة في الوزن وانتفاخ في الوجھ أو الكاحل أو الساقین. تراكم السوائل:
 سوف یتحسن التورم بعد انتھاء العالج. .رفع ساقیك على وسادة في التخفیف من ذلك التورمیمكن أن یساعد 

 رقة، لكن من غیر المحتمل أن تفقد شعرك. وأكثر أرفعقد یصبح شعرك  تساقط الشعر:

 األدویة للمساعدة في السیطرة على اآلثار الجانبیة 
 المعالج بأي آثار جانبیة تعاني منھا؛ حیث یوجد أدویة مفیدة للسیطرة على األعراض. بإخبار الطبیتأكد من 

 ھل یجب أن أستمر في تناول جمیع أدویتي المعتادة؟
، یرجى إبالغ فریق طب األورام الخاص بك بجمیع األدویة التي تتناولھا ،یجب علیك االستمرار في تناول جمیع األدویة المعتادة، نعم

 لھم تقدیم المشورة. حتى یتسنى

 ؟اإلنفلونزاھل یمكنني الحصول على لقاح 
فیرجى االستفسار من ، إذا كنت قد بدأت بالفعل في العالج الكیمیائي .یُنصح بتلقي التطعیم ضد اإلنفلونزا قبل بدء العالج الكیمیائي، نعم

 طعیم.الطبیب المعالج الذي یمكنھ تقدیم المشورة بشأن أفضل توقیت للحصول على الت

 نصائح أثناء العالج 

 لتر على األقل یومیًا) لحمایة كلیتیك.  ۲یجب التأكد من شرب الكثیر من السوائل ( •
قد یساعد تناول وجبات صغیرة متكررة في تقلیل الشعور بالغثیان.  .یجب التأكد من الحصول على التغذیة الجیدة •

 .یمكنك تناول األدویة المضادة للغثیان إذا كنت بحاجة إلى ذلك .یجب تجنب األطعمة الدھنیة أو المقلیة
 (أو أعلى).  ۱٥یجب استخدام كریم واقي الشمس بمعامل حمایة  .یجب تجنب التعرض ألشعة الشمس •
 یجب الحصول على الكثیر من الراحة.  •
 لمنع أو تقلیل التنمیل والوخز:  •

یمكن المساعدة في ذلك باستخدام  .في درجة الحرارة یجب تجنب تعریض یدیك أو قدمیك للتغیرات المفاجئة −
 القفازات عند الخروج في فصل الشتاء أو عن طریق عدم لمس الطعام / الشراب المجمد. 

 یجب استخدام قفازات الفرن عند الطھي والقفازات الواقیة عند القیام بأعمال البستنة. −
 یجب الحفاظ على یدیك وقدمیك دافئة مع ارتداء أحذیة واقیة مناسبة بشكل جید.  −
یجب توخي الحذر عند استخدام الماء الساخن حیث قد ال تتمكن من الشعور بمدى سخونتھ وقد تتسبب في  −

 حرق نفسك. 
 یجب توخى الحذر عند قص األظافر.  −
 یجب القیام بترطیب بشرتك مرتین على األقل في الیوم. −

 یجب االحتفاظ في المنزل باألدویة التي قد تحتاجھا للمساعدة في السیطرة على األعراض. •
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لذلك یجب تجنب القیادة أو االنخراط في المھام التي تتطلب الیقظة حتى تتأكد  ؛بالنعاس أو الدوار شعوراً قد تختبر  •
 من استجابتك للعالج الكیمیائي. 

 حدوث النزیف.  احتماالتیجب استخدام ماكینة الحالقة الكھربائیة عند الحالقة وفرشاة أسنان ناعمة لتقلیل  •
في بعض األحیان قد تكون اآلثار  ،یجب إبالغ الطبیب المعالج بأي أدویة تقوم بتناولھا، قبل بدء العالج الكیمیائي •

 لكیمیائي. الجانبیة التي تختبرھا مرتبطة بأدویتك ولیس بالعالج ا
 فال تتردد في االتصال بالمستشفى. ، ساعة ٤۲إذا كنت تعاني من أعراض شدیدة أو لم تتحسن األعراض لدیك بعد  •
 ،ضیق في التنفس أو ألم في الصدر، تورم في الذراع أو الساق، احمرار، انتبھ ألعراض تجلط الدم: والتي تشمل ألم •

 .االتصال بالطبیب المعالجیجب علیك ، إذا اختبرت أي من ھذه األعراض
 نواع التطعیم دون الحصول على موافقة الطبیب المعالج أثناء الخضوع للعالج الكیمیائي. أیجب عدم تلقي أي نوع من  •
 امرأة في سن اإلنجاب:  كنتِ إذا  •

 حامالً أو ھناك احتمال لحدوث الحمل قبل بدء ھذا العالج.  كنتِ یجب إبالغ الطبیب إذا  −
 ل أثناء الخضوع للعالج الكیمیائي. یجب تجنب الحم −
 یجب التوقف عن الرضاعة الطبیعیة أثناء الخضوع للعالج الكیمیائي. −

 متى تتصل بالمستشفى؟
 فال تتردد في االتصال بالمستشفى.، ساعة ٤۲إذا كنت تعاني من أعراض شدیدة أو لم تتحسن األعراض لدیك بعد 

  أرقام التواصل الطارئ بالمستشفى:

 یمكنني الحصول على مزید من المعلومات؟أین 
یمكنك زیارة الموقع اإللكتروني للجمعیة األوروبیة لطب ، إذا كنت ترغب في الحصول على مزید من المعلومات في ھذا المجال

وعلى موقع مؤسسة إیھ إم إم إف الخیریة لسرطان القنوات  المرضي دلیل: مرضى سرطان القنوات الصفراویةل  (ESMO)األورام
 .الصفراویة

 یمكنك الوصول لذلك من خالل الرابط المدرج أدناه:

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

https://ammf.org.uk/cholangiocarcinoma/ 


