పిత్త వాహిక క్ాాన్సర్ల కు ఫో లినిక్ యాసిడ్, ఫ్ోల రోరాసిల్
మరియు ఆక్ాసలిప్ాలటిన్ (FOLFOX)
మీ క్యాన్సర్కు చిక్ిత్స చేయడానిక్ి మీ డాకటర ఫో లినిక్ యాసిడ్, ఫ్ోో రోరయసిల్ మరియు ఆక్యసలిప్యోటిన్ (FOLFOX)
కలయికన్ు సిఫయర్సస చేసిన్టో యితే, ఈ ఔషధాల గురిించి మరియు వయటిక్ి సింబింధించిన్ క్ొనిి అింశయల గురిించి
ఇకకడ క్ొనిి ముఖ్ామైన్ సమాచార్ిం ఉింద.

పిత్త వాహిక క్ాాన్సర్
పిత్త వయహిక యొకక క్యాన్సర్సో కణాల న్ుిండి అభివృది చిందుతాయి (చోలాింగియోసైట్సస అని పిలుస్యతర్స) ఇవి
స్యధార్ణింగయ పైత్ా వావసథ యొకక ప్ొ ర్న్ు ఏర్పర్సస్యతయి (దగువ చిత్రింలో ఆకుపచ్చ ర్ింగులో చిత్రరకరిించ్బడిింద).
పిత్త వయహికలు పితత ానిి త్రసుకునే చిన్ి గొటటటలు, ఇవి ఆహారయనిి జీర్ణిం చేయడానిక్ి ఉపయోగిించ్బడతాయి,
క్యలేయిం మరియు పితత ాశయిం న్ుిండి చిన్ి పరరగులోక్ి.
పిత్త వయహిక యొకక క్యాన్సర్సో కణాల న్ుిండి అభివృది చిందుతాయి (చోలాింగియోసైట్సస అని పిలుస్యతర్స)
ఇవి స్యధార్ణింగయ పైత్ా వావసథ యొకక ప్ొ ర్న్ు ఏర్పర్సస్యతయి (దగువ చిత్రింలో ఆకుపచ్చ ర్ింగులో
చిత్రరకరిించ్బడిింద). పైత్ా నాళాలు పితత ానిి త్రసుకునే చిన్ి గొటటటలు, ఇవి ఆహారయనిి జీర్ణిం చేయడానిక్ి
ఉపయోగిించ్బడతాయి, క్యలేయిం మరియు పితత ాశయిం న్ుిండి చిన్ి పరరగులోక్ి.
పిత్త వయహిక క్యాన్సర్సో చోలాింగియోక్యరిసనోమా, పితత ాశయ క్యాన్సర మరియు ఆింపయాలరీ క్యాన్సర:
•

చోలాాంగియోక్ారిసనోమా - దీనిని పిత్త వయహిక క్యాన్సర అని కూడా అింటటర్స. ఈ క్యాన్సర పిత్త
వయహికల లోపల ఎకకడ అభివృది చిందుత్ ిందో బటిట మూడు ర్క్యలుగయ వరీీకరిించ్బడిింద:
o ఇింటటరహెప్యటిక్ చోలాింగియోక్యరిసనోమా - క్యలేయిం లోపల నాళాలలో క్యాన్సర
అభివృది చిందన్పయపడు
o పరిహెైలర చోలాింగియోక్యరిసనోమా - క్యలేయిం వెలుపల ఉన్ి నాళాలలో ఇద అభివృది
చిందన్పయపడు
o డిసటల్/ఎక్స్టటరహెప్యటిక్ చోలాింగియోక్యరిసనోమా - ఇద క్యలేయిం న్ుిండి మరిింత్
దూర్ింలో ఉన్ి నాళాలలో అభివృది చిందన్పయపడు
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•

పిత్త తశయ క్ాాన్సర్ - పితత ాశయిం ల ైనిింగ్ న్ుిండి పయడుత్ ింద

•

ఆాంపులల రీ క్ాాన్సర్ - పిత్త వయహికలు మరియు చిన్ి పరరగుల మధ్ా చేర్డిం వలన్ పయడుత్ ింద

మీర్స పిత్త వయహిక క్యాన్సర్తో బటధ్పడుత్ న్ిిందున్ మీకు ఈ కర్పత్రిం ఇవవబడిింద. మీ ఆింక్యలజిస్టట మీకు ఏ పిత్త
టటరక్ట క్యాన్సర ఉిందని మరియు అద ఎింత్ వర్కు ప్ొ డిగిించ్బడిిందని మీతో చ్రిచించ్వచ్ుచ.

ఫో ల్్ఫాక్స అాంటే ఏమిటి?
ఫో ల్్ఫయక్స అనేద ఫో లిక్ యాసిడ్, ఫ్ోో రోరయసిల్ మరియు ఆక్యసలిప్యోటిన్్లతో కూడిన్ క్ెమోథర్పీ కలయిక. ఫ్ోో రోరయసిల్
మరియు ఆక్యసలిప్యోటిన్ రెిండు క్ెమోథర్పీ మిందులు, ఇవి కణాల పరతిర్ూపణ పరక్ియలో జోకాిం చేసుక్ోవడిం
దావరయ కణితి కణాలన్ు చ్ింపయతాయి. అయితే, క్ీమోథర్పీ స్యధార్ణ కణాలన్ు కూడా దబబత్రసుతింద క్యబటిట, ఇద
క్ొనిి దుష్రభటవయలకు క్యర్ణమవయత్ ింద. ఫో లినిక్ యాసిడ్, లూాక్ోవోరిన్ లేదా క్యలిియిం ఫో లినేట్స అని కూడా
పిలుస్యతర్స, ఇద క్ెమోథర్పీటిక్ notషధ్ిం క్యదు, క్యనీ ఇద ఫ్ోో రోరయసిల్ క్యర్ాకలాప్యలన్ు పించ్ుత్ ింద క్యబటిట
ఇవవబడుత్ ింద.

ఫో లఫోక్స ఎలా ఇవ్వబడుత్ ాంది?
FOLFOX PICC (పరిధీయింగయ చొపిపించిన్ సింటరల్ క్యథటర) ల ైన్ దావరయ సిర్లోక్ి (సిర్లోక్ి) ఇింజెక్ట చేయబడుత్ ింద.
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PICC ల ైన్ అనేద మీ చేతి చ్ర్మిం క్ిింద సిర్లోక్ి వెళ్లో మీ ఛాత్రలోని సిర్న్ు చేర్సకునే చ్కకటి టయాబ్, మరియు మీ ఫో లాాక్స
చిక్ిత్స సమయింలో అద అకకడే ఉింట ింద. మీ చిక్ిత్స ముగిింపయలో PICC త్రసివేయబడుత్ ింద.
ఇద బటగయ పనిచేసత ుిందని నిరయిరిించ్ుక్ోవడానిక్ి, మీ PICC ల ైన్ వయరయనిక్ి ఒకస్యరి ఫ్ో ష్ చేయాలి. ఇద స్యధార్ణింగయ
మీ న్ర్సస దావరయ చేయబడుత్ ింద. మీ PICC ల ైన్్ని కిమిం త్పపకుిండా చ్ూసుకుింటే అద అడుుపడకుిండా లేదా
బటోక్ చేయకుిండా ఉింట ింద. మీర్స మీ PICC ని శుభ్రింగయ ఉించ్ుక్ోవడిం మరియు మీర్స ఇింటలో ఉన్ిపయపడు
ఇన్్ఫక్షన్ (వయపయ, ఎర్సపయ లేదా చీము) ఏవెైనా సింక్ేతాలన్ు త్నిఖీ చేయడిం ముఖ్ాిం..
మీర్స హాసిపటల్్లో, క్ీమోథర్పీ యూనిట్స్లో FOLFOX అిందుకుింటటర్స, మరియు మీర్స దానిని ఇింటలో చిన్ి
పింపయ దావరయ సీవకరిించ్డిం కూడా క్ొన్స్యగిస్త యర్స. ఈ చిన్ి పింపయ PICC ల ైన్్కు అన్ుసింధానిించ్బడి ఉింద
మరియు మీర్స ఇింటలో ఉన్ిపయపడు దాదాపయ ఒక రోజు (22 గింటలు) ఫ్ోో రోరయసిల్ ఇన్ూాూషన్ ర్కత ింలోక్ి వెళ్ోడానిక్ి
అన్ుమతిసుతింద. 22 గింటల త్రయవత్ మీర్స పింపయని త్రసివేయడానిక్ి ఆసుపతిరక్ి తిరిగి రయవచ్ుచ. మీ న్రస
సుర్క్షిత్ింగయ పింపయని ఎలా తొలగిించాలో వివరిించిన్టో యితే మరియు దీని గురిించి మీకు న్మమకిం ఉింటే, మీర్స మీ
సవింత్ింగయ చేయవచ్ుచ. పరతాామాియింగయ, ఒక జిలాో న్ర్సస దానిని త్రసివేయడానిక్ి మీ ఇింటిక్ి రయవచ్ుచ.
మీ ఎత్త , బర్సవయ, వయసుస, స్యధార్ణ ఆరోగాిం మరియు అింత్రీోన్ పరిసథ త్
ి లతో సహా అనేక అింశయల ఆధార్ింగయ
మీర్స అిందుకునే FOLFOX యొకక ఖ్చిచత్మైన్ మోతాదున్ు మీ డాకటర నిర్ణయిస్యతర్స..

FOLFOX చిక్ిత్స షెడయాల్
మీర్స చిక్ిత్స చ్క్యిలలో FOLFOX అిందుకుింటటర్స. FOLFOX చిక్ిత్స యొకక ప్యరమాణిక షడూాల్ రెిండు వయరయల
చ్క్యినిి అన్ుసరిసత ుింద, పరతి వయర్ిం ఒక రోజు క్ీమోథర్పీ ఉింట ింద.
క్ీమోథర్పీ యొకక పరతి సషన్్కు ముిందు, మీకు ర్కత పరీక్ష ఉింట ింద మరియు క్ీమోథర్పీ సషన్్కు మీర్స
సరిప్ో త్ నాిరయ అని మీ ఆింక్యలజీ బృిందిం త్నిఖీ చేసత ుింద. మీ చివరి సషన్ న్ుిండి మీర్స ఏదైనా లక్షణిం (లు)
మరియు సమసా (ల) గురిించి నివేదించ్డిం చాలా ముఖ్ాిం, త్దావరయ మోతాదు/షడూాల్ సర్సుబటట
చేయబడుత్ ింద మరియు మీ క్ోసిం పరతేాకింగయ వాక్ితగత్రకరిించ్బడుత్ ింద.
మీ క్ీమోథర్పీ అప్యయిింట్స్మింట్స ముిందు రోజు మీ GP ప్యరక్ీటస్ట్లో ర్కత ిం త్రసుక్ోమని డాకటర మిమమలిి అడగవచ్ుచ.
క్ీమోథర్పీ యొకక పరతి చ్కిిం యొకక మొదటి వయర్ింలో DAY 1 న్, ఆింక్యలజీ బృిందానిి అించ్నా వేయడానిక్ి
మరియు ర్కత పరీక్ష చేయిించ్ుక్ోవడానిక్ి మీర్స ఆసుపతిరక్ి వస్యతర్స. క్ీమోథర్పీని సీవకరిించ్డానిక్ి మీర్స 1 లేదా 2
రోజుల త్రయవత్ తిరిగి వస్యతర్స. ఈ సిందర్భింగయ మీర్స క్ొనిి సమసాలన్ు అభివృది చేయకప్ో తే మీర్స వెైదుాడిని
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కలవర్స. క్ీమోథర్పీ సషన్ 2 న్ుిండి 3 గింటల వర్కు ఉింట ింద. సషన్ ముగిింపయలో, న్ర్సస మీ PICC ల ైన్్కు చిన్ి
పింపయన్ు జత్ చేసత ుింద, ఇద 22 గింటల ప్యట నిర్ింత్ర్ిం ఔషధానిి విడుదల చేసత ుింద. మీర్స ఈ పింపయతో ఇింటిక్ి
వెళత ార్స. చిక్ిత్స పూర్త యిన్ త్రయవత్, DAY 2 న్ మీర్స పింపయ త్రసివేయడానిక్ి ఆసుపతిరక్ి తిరిగి ర్మమని
అడగవచ్ుచ. మీ న్రస సుర్క్షిత్ింగయ పింపయని ఎలా తొలగిించాలో వివరిించిన్టో యితే మరియు దీని గురిించి మీకు
న్మమకిం ఉింటే, మీర్స మీ సవింత్ింగయ చేయవచ్ుచ.
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మీర్స రయతిరపూట ఆసుపతిరలో ఉిండాలిసన్ అవసర్ిం లేదు.
FOLFOX cycle: 1 week on, 1 week off

FOLFOX చిక్ిత్స వ్ావ్ధి
మీ చిక్ిత్స వావధ గురిించి డాకటర మీతో చ్రిచస్యతర్స. పరతి FOLFOX చ్కిిం 2 వయరయల ప్యట ఉింట ింద. చిక్ిత్స బటగయ
త్టట క్ోగలిగితే, అద 12 చ్క్యిలకు పయన్రయవృత్మవయత్ ింద. క్ీమోథర్పీ పనిచేసత ుిందో లేదో అర్థ ిం చేసుక్ోవడానిక్ి మీ
డాకటర రిపీట్స స్యకన్ చేయడానిక్ి ముిందు మీర్స కనీసిం 3 నెలల క్ీమోథర్పీని అిందుకుింటటర్స. మొదటి 3 నెలల
స్యకన్ మీ క్యాన్సర సిథర్ింగయ లేదా త్గిీప్ో త్ న్ిటో చ్ూపిసరత, మీ డాకటర మరో 3 నెలలు క్ీమోథర్పీని క్ొన్స్యగిించ్మని
సలహా ఇవవవచ్ుచ. మొదటి 6 నెలల చిక్ిత్స త్రయవత్ మీ డాకటర మీతో చ్రిచస్యతర్స, మీర్స క్ీమోథర్పీ న్ుిండి
విరయమిం త్రసుక్ోవయలా లేదా క్ొన్స్యగిించాలా అని.

FOLFOX చిక్ిత్స యొకక దుష్ప్రభావాలు ఏమిటి?
ఈ చిక్ిత్సతో తలిసిన్ సైడ్ ఎఫక్ట్లు ఉనాియి, క్యనీ వయటిలో ఏవీ మీర్స అన్ుభ్విించ్కప్ో వచ్ుచ. చిక్ిత్స పని
చేయడిం లేదని దీని అర్థిం క్యదు; దుష్రభటవయల ఉనిక్ి లేదా త్రవరత్ మరియు ఔషధాల సమర్థత్ మధ్ా ఎట వింటి
సింబింధ్ిం లేదు.
మీర్స క్ొనిి దుష్రభటవయలన్ు ప్ొ ిందవచ్ుచ, క్యనీ మీర్స అవనీి ప్ొ ిందే అవక్యశిం లేదు. దుష్రభటవయలు వయటి
ప్యరర్ింభ్ిం, వావధ మరియు త్రవరత్ పర్ింగయ త్ర్చ్ుగయ ఊహిించ్దగిన్వి అని గుర్సతించ్ుక్ోిండి; అవి దాదాపయ
ఎలో పయపడూ రివరిసబుల్ మరియు ఆక్యసలిప్యోటిన్్కు సింబింధించిన్వి మిన్హా, చిక్ిత్స త్రయవత్ పూరితగయ
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వెళ్లోప్ో తాయి. అయితే, వయరి ఫీరక్ెవనీస మరియు త్రవరత్ వాక్ితక్ి వాక్ితక్ి మార్సత్ూ ఉింటటయి.
అనేక ఇత్ర్ క్ెమోథర్పీ ఔషధాల మాదరిగయనే, ఫ్ోో రోరయసిల్ మరియు ఆక్యసలిప్యోటిన్ కణాల విభ్జన్ మరియు
విసత ర్ణన్ు ఆపగల స్యమర్థూిం క్యర్ణింగయ క్యాన్సర కణాలన్ు చ్ింపయతాయి. దుర్దృషట వశయత్త , క్ీమోథర్పీ మిందులు
క్యాన్సర కణాలు మరియు స్యధార్ణ కణాల మధ్ా వాతాాస్యనిి గురితించ్లేకప్ో యాయి. క్యబటిట క్ీమోథర్పీ ర్కత
కణములు, నోటిలోని కణాలు, కడుపయ, పరరగు మరియు ఇత్ర్ చోటో వేగింగయ విభ్జిించ్బడుత్ న్ి స్యధార్ణ కణాలన్ు
కూడా చ్ింపయత్ ింద, ఇద క్ొనిి విభిన్ి దుష్రభటవయలకు క్యర్ణమవయత్ ింద. చిక్ిత్స ముగిసిన్ త్రయవత్, ఆ
స్యధార్ణ కణాలు తిరిగి పర్సగుతాయి మరియు ఆరోగాింగయ ఉింటటయి.
మీర్స కలిగి ఉన్ి ఏవెైనా దుష్రభటవయల పరభటవయనిి నియింతిరించ్డానిక్ి మరియు త్గిీించ్డానిక్ి క్ీమోథర్పీ
సమయింలో త్రసుక్ోగల అనేక మిందులు అిందుబటట లో ఉనాియి..

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
Venkata Pradeep Babu Koyyala, Dr Pavani Medisetty, Dr Leela Digumarti and Dr Raghunatha rao Digumarti. Indian
Coordinator: Dr Venkata Pradeep Babu. Translation project coordinator: Dr. R Casolino.

FOLFOX క్ి సాంబాంధిాంచిన్ క్ొనిి సాధతర్ణ దుష్ప్రభావాలు
హెమటోటాక్ిససిటీ: మీ ర్కత కణాలపై దుష్రభటవయలతో సహా
•

త్కుకవ్ సాంఖ్ాలఫ త్ెలల ర్కత కణతలు మరియు సాంకరమణ పరమాదాం

క్ీమోథర్పీ త్ర్చ్ుగయ తలో ర్కత కణాల సింఖ్ాన్ు త్గిీసత ుింద, ఇద అింట వయాధ్ులకు వాతిరేకింగయ ప్ో రయడటటనిక్ి
మీకు సహాయపడుత్ ింద. మీ తలో ర్కత కణాల సింఖ్ా చాలా త్కుకవగయ ఉింటే (దీనిని న్ూాటలరపనియా అింటటర్స)
మీకు ఇనెాక్షన్ు
ో వచేచ పరమాదిం ఉింద. ఈ సమయింలో, ర్దీు పరదేశయలలో ఉిండటిం లేదా జలుబు ఉన్ి
వాకుతలతో సనిిహిత్ింగయ ఉిండటిం వింటి అింట వయాధ్ుల పరమాదానిి పించే పరిసథ త్
ి లన్ు నివయరిించ్డానిక్ి
జాగిత్త వహిించ్డిం చాలా ముఖ్ాిం.
మీ క్ెమోథర్పీ యొకక పరతి చ్క్యిలలో 9 వ రోజు మరియు 14 వ రోజు మధ్ా మీ తలో కణాల సింఖ్ా చాలా
త్కుకవగయ ఉిండే అవక్యశిం ఉన్ిిందున్, ఈ రోజులోో సింకిమణ పరమాదానిి నివయరిించ్డిం చాలా ముఖ్ాిం.
మీర్స క్ీమోథర్పీని సీవకరిించేటపయపడు తలో ర్కత కణాల సింఖ్ా సింకిమణ న్ుిండి మిమమలిి ర్క్షిించ్డానిక్ి
సరిప్ో త్ ిందని నిరయిరిించ్ుక్ోవడానిక్ి మీ త్దుపరి క్ీమోథర్పీని సీవకరిించ్డానిక్ి ముిందు మీ డాకటర చేసర
ముఖ్ామైన్ ర్కత పరీక్షలలో తలో కణాలలో త్గిీింపయ ఒకటి.
మీ త్దుపరి చిక్ిత్సకు ముిందు తలో కణాల సింఖ్ా స్యధార్ణింగయ స్యధార్ణ సిథతిక్ి వసుతింద. క్ొనిిస్యర్సో మీర్స
షడూాల్ చేసిన్ చిక్ిత్సన్ు సీవకరిించ్డానిక్ి అవి చాలా త్కుకవగయ ఉిండవచ్ుచ మరియు కణాల సింఖ్ా స్యధార్ణ
సిథ తిక్ి వచేచ వర్కు మీ వెైదుాడు క్ొదు సరపయ మీ చిక్ిత్సన్ు ఆలసాిం చేస్త యడు.
సింకిమణ సింక్ేతాలు మరియు లక్షణాల గురిించి మీర్స తలుసుక్ోవడిం ముఖ్ాిం, మరియు మీర్స ఈ క్ిిింద
వయటిలో దేనినెైనా అభివృది చేసరత మీ ఆసుపతిరలోని హెల్ప్ల ైన్్న్ు త్పపక సింపరదించాలి:
-

ప్యరయసటమాల్ ఉపయోగిించిన్పపటిక్ీ మీ శరీర్ ఉష్ోణ గిత్ 38 ° C (100.4 ° F) కింటే పర్సగుత్ ింద

-

మీకు అకస్యమత్త గయ వణుకు లేదా అనారోగాిం అనిపిసత ుింద

-

మీకు గొింత్ నొపిప, దగుీ, విరేచ్నాలు, మూత్ర విసర్జన్ పరిగే అవక్యశిం ఉింద

•

త్కుకవ్ సాంఖ్ాలఫ ఎర్ర ర్కత కణతలు

క్ీమోథర్పీ ఎర్ి ర్కత కణాల సింఖ్ాన్ు త్గిీసత ుింద. ఎర్ి ర్కత కణాల యొకక అతి ముఖ్ామైన్ ప్యత్ర మీ శరీర్ింలోని పరతి
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భటగయనిక్ి ఆక్ిసజన్్న్ు త్రసుక్ెళ్ోడిం. ఎర్ి ర్కత కణాల సింఖ్ా చాలా త్కుకవగయ ఉింటే (దీనిని అనీమియా అింటటర్స)
మీర్స అలసిప్ో యిన్టో మరియు ఊపిరి పీలుచక్ోవచ్ుచ. మీ ర్కత హీన్త్ త్రవరింగయ ఉింటే, మీకు ర్కత మారిపడి అవసర్ిం.
•

త్కుకవ్ సాంఖ్ాలఫ పలల ట్లెట్లు మరియు గాయాలయ్యా లేదత ర్కతసారవ్ాం అయ్యా పర మాదాం ఉాంది

క్ీమోథర్పీ పరో ట్స్ల టో సింఖ్ాన్ు త్గిీసత ుింద. ర్కత ిం గడు కటట డానిక్ి పరో ట్స్ల ట్స్లు ఉపయోగపడతాయి. మీ పరో ట్స్ల టో సింఖ్ా
చాలా త్కుకవగయ ఉింటే (దీనిని థోర ింబో సైటలపనియా అని పిలుస్యతర్స) మీర్స క్ీమోథర్పీని అిందుక్ోలేర్స మరియు మీ
డాకటర పరో ట్స్ల ట్స క్ ింట్స మర్సగుపడే వర్కు మీ చిక్ిత్సన్ు క్ొదు సరపయ ఆలసాిం చేస్త యర్స.
మీకు ముకుకపయడకలు, చిగుళ్ో న్ుిండి ర్కత స్యరవిం, చ్ర్మింపై చిన్ి ఎర్సపయ లేదా ఊదా ర్ింగు మచ్చలు వింటి
గయయాలు లేదా ర్కత స్యరవిం ఉింటే, దయచేసి మీ వెైదుాడిక్ి తలియజేయిండి.

వేళ్ల ల మరియు క్ాలి వేళ్ళలఫ తిమిిరి లేదత జలదరిాంపు (పరిధీయ న్రాలవాాధి): ఆక్యసలిప్యోటిన్ ఆధారిత్ క్ీమోథర్పీ చేత్ లు
లేదా క్యళ్ళలో తిమిమరి, జలదరిింపయ లేదా నొపిపని కలిగిించ్డిం దావరయ న్రయలన్ు పరభటవిత్ిం చేసత ుింద. వేళ్ో ల మరియు క్యలి వేళ్ళలో
తిమిమరి లేదా జలదరిింపయ వింటివి మీ షూలేస్ట్లు కటట డిం లేదా బటన్్లు చేయడిం వింటి ఫిడలో పన్ులు చేయడిం కషట త్ర్ిం
చేసత ుింద. ఇద క్ొనిి రోజులు లేదా వయరయలలో ప్యరర్ింభ్మై క్ొనిి నెలల ప్యట క్ొన్స్యగవచ్ుచ. అర్సదుగయ, తిమిమరి శయశవత్ింగయ
ఉిండవచ్ుచ. ఈ లక్షణాలు సింభ్విించిన్టో యితే వయటిని త్గిీించ్డానిక్ి సహాయపడే నిరిుషట చిటటకలన్ు మీర్స దగువ
కన్ుగొన్వచ్ుచ.

విరేచనతలు: మీకు 24 గింటలోో 4 లేదా అింత్కింటే ఎకుకవ వదులుగయ ఉిండే పూలు (మలిం) ఉింటే మీర్స మీ
బృిందింతో సింపరదించాలి. మీ డాకటర మీకు డయిేరియా నిరోధ్క మిందున్ు ఇస్యతర్స. క్ోలోపయిన్ దరవయలన్ు భ్రీత
చేయడానిక్ి పయషకలింగయ నీర్స తారగయలని గుర్సతించ్ుక్ోిండి. మీర్స ఫైబర త్కుకవగయ ఉిండే ఆహారయనిి తినాలి మరియు
పచిచ పిండుో, పిండో ర్సిం, త్ృణధానాాలు మరియు కూర్గయయలన్ు నివయరిించాలి. ఇద ఆలకహాల్, క్ెఫిన్, ప్యల
ఉత్పత్త లు మరియు అధక క్ొవయవ కలిగిన్ ఆహారయలన్ు నివయరిించ్డానిక్ి కూడా సహాయపడుత్ ింద.

విక్ార్ాం: క్ొనిిస్యర్సో వయింత్ లు కలిసి ఉింటటయి క్యనీ స్యధార్ణింగయ వయాధ నిరోధ్క మిందుల దావరయ బటగయ
నియింతిరించ్బడతాయి. మీర్స చిక్ిత్స త్రయవత్ క్ొనిి గింటల న్ుిండి క్ొనిి రోజుల వర్కు అన్ుభ్విించ్వచ్ుచ. మీకు
అనారోగాిం అనిపిించ్కప్ో యినా యాింటీ-సిక్ెిస్ట ఔషధాలన్ు త్రసుక్ోవడిం చాలా ముఖ్ాిం, ఎిందుకింటే అనారోగాిం
ప్యరర్ింభ్మైన్ త్రయవత్ చిక్ిత్స చేయడిం కింటే దానిని నివయరిించ్డిం సులభ్ిం. మీర్స రోజుకు ఒకటి కింటే ఎకుకవస్యర్సో
అనారోగాింతో బటధ్పడుత్ న్ిటో యితే వెింటనే మీ డాకటర లేదా న్ర్ససన్ు సింపరదించ్ిండి.

నోటి పుాండుల మరియు పూత్లు: సూక్షమక్ిిములు పర్గకుిండా ఉిండటటనిక్ి మీర్స తిన్ి త్రయవత్ ఎలో పయపడూ పళ్లళ
తోముక్ోవయలి. నోటి పయిండో న్ు నివయరిించ్డానిక్ి లేదా సహాయిం చేయడానిక్ి మృదువెైన్ టయత్ బరష్్ని వయడిండి
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మరియు 1/2 న్ుిండి 1 టీసూపన్ బేక్ిింగ్ స్ో డాన్ు నీటిలో కలిపి రోజుకు మూడు స్యర్సో శుభ్రిం చేసుక్ోిండి. నారిింజ,
నిమమక్యయలు మరియు దారక్షపిండు వింటి ఆమో ఆహారయలకు దూర్ింగయ ఉిండటిం మించిద. మీకు అలసర
ఉన్ిటో యితే మీ డాకటర లేదా న్ర్ససకు చపపిండి, ఎిందుకింటే అవి నోటి పయిండో న్ు నివయరిించ్డానిక్ి లేదా చిక్ిత్స
చేయడానిక్ి సహాయపడతాయి.

అలసట: చాలా స్యధార్ణ దుష్రభటవిం, ఇద చిక్ిత్స సమయింలో పర్సగుత్ ింద.
ఆకలి మాందగిాంచడాం : మీర్స ఒకటి లేదా రెిండు రోజులు ఎకుకవగయ తిన్కప్ో తే చిింతిించ్కిండి.
ర్కతము గడడ కటటుట: మీ క్యళ్లో వయపయ, ఎర్సపయ మరియు గొింత్ లేదా మీకు శయవస లేకప్ో వడిం ఉింటే హెల్ప్ల ైన్్న్ు
సింపరదించ్ిండి.

FOLFOX క్ి సాంబాంధిాంచిన్ క్ొనిి త్కుకవ్ సాధతర్ణ దుష్ప్రభావాలు
ఫ్ూ
ల లాాంటి లక్షణతలు: మీర్స క్ీమోథర్పీ చిక్ిత్స సమయింలో లేదా క్ొింత్క్యలిం త్రయవత్ వీటిని
అన్ుభ్విించ్వచ్ుచ:
• వేడి, చ్లి లేదా వణుకు అన్ుభ్ూతి
•
జవర్ిం
• త్లనొపిప
•
కిండరయల నొపిప
• అలసట

అలెరీ పరతిచర్ా: క్ొనిిస్యర్సో ఇద ఆక్యసలిప్యోటిన్ పరిప్యలన్ సమయింలో లేదా క్ొదు సరపటి త్రయవత్ జర్సగుత్ ింద.
చాలా త్ర్చ్ుగయ ఇద తేలికగయ ఉింట ింద క్యనీ త్రవరింగయ ఉిండవచ్ుచ. మీకు ఈ ఆకసిమక లక్షణాలు ఏవెైనా ఉింటే
వెింటనే మీ డాకటర లేదా న్ర్ససకు చపపిండి:
• దదుుర్సో
• శయవస ఆడకప్ో వయట
• ముఖ్ిం యొకక ఎర్సపయ లేదా వయపయ
• వేడిగయ అనిపిసత ుింద
• మైకము
• మూత్ర విసర్జ న్ చేయాలి
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క్ీమోథెర్పీ యొకక వెలిక్ితీత్ (లీక్ేజ్): ఇద నిర్వహిించ్బడుత్ న్ిపయపడు, క్ీమోథర్పీ సిర్ వెలుపల లీక్ అవవవచ్ుచ మరియు
చ్ుటయ
ట ఉన్ి కణజాలానిి దబబత్రసుతింద. మీకు సిర్ చ్ుటయ
ట ఏదైనా కుటట డిం, నొపిప, ఎర్సపయ, లేదా వయపయ ఉింటే వెింటనే మీ న్ర్ససకు
చపపిండి.

మలబదధ కాం: అధక ఫైబర కలిగిన్ ఆహారయలు (కూర్గయయలు, పిండుో, రొటటట) తిన్డిం మరియు కనీసిం 2 లీటర్ో నీర్స తారగడిం
మీకు సహాయపడుత్ ింద. ఇద రెిండు/మూడు రోజుల కనాి ఎకుకవ క్యలిం ఉింటే మీకు లాక్ిసటివ్లు అవసర్ిం క్యవచ్ుచ.

మగత్: క్ెమోథర్పీ మీకు బటగయ నిదరప్ో వడిం (మగత్) మరియు అలసటగయ అనిపిించ్వచ్ుచ. మీకు బటగయ నిదరగయ అనిపిసరత, డైవ
చేయవదుు లేదా యింతారలన్ు ఆపరేట్స చేయవదుు.

త్లనొపిి: ఇద జరిగితే, మీర్స ప్యరయసటమాల్ వింటి పయిన్ క్ిలోరస త్రసుక్ోవచ్ుచ.
నిదరప్ో వ్డాం కష్పుాం: మీకు అవసర్మైతే సీో పిింగ్ టటబలో ట్స్లు త్రసుక్ోవచ్ుచ.
చర్ిాం మార్పిలు: మీ చ్ర్మిం ప్ొ డిగయ ఉిండవచ్ుచ లేదా దదుుర్సో ఏర్పడవచ్ుచ.
దరవ్ాం ఏర్ిడటాం: మీర్స బర్సవయ పర్గవచ్ుచ మరియు మీ ముఖ్ిం లేదా మీ చీలమిండలు లేదా క్యళ్లో ఉబుబతాయి. ఇద మీ
క్యళ్ో న్ు కుషన్ మీద ఉించ్డానిక్ి సహాయపడుత్ ింద. మీ చిక్ిత్స ముగిసిన్ త్రయవత్ వయపయ మర్సగుపడుత్ ింద.

జుటటు ఊడుట: మీ జుటట సన్ిబడవచ్ుచ, క్యనీ మీర్స మీ జుటట న్ు క్ోలోపయిే అవక్యశిం లేదు.

దుష్ప్రభావాలన్ు నియాంతిరాంచడాంలఫ సహాయపడటానిక్ి మాందులు
ఏవెైనా దుష్రభటవయల గురిించి మీ వెైదుాడిక్ి తలియజేయాలని నిరయిరిించ్ుక్ోిండి; లక్షణాలన్ు నియింతిరించ్డానిక్ి
ఉపయోగకర్మైన్ మిందులు ఉనాియి.

నేన్ు నత సాధతర్ణ మాందులనిిాంటినీ తీసుక్ోవ్డాం క్ొన్సాగిాంచతలా?
అవయన్ు, మీర్స మీ స్యధార్ణ మిందులనిిింటినీ త్రసుకుింటయ ఉిండాలి. దయచేసి మీర్స త్రసుకుింట న్ి అనిి
ఔషధాలన్ు మీ ఆింక్యలజీ బృిందానిక్ి నివేదించ్ిండి, త్దావరయ వయర్స సలహా ఇస్యతర్స.

నేన్ు ఫ్ూ
ల టీక్ా తీసుక్ోవ్చతా?
అవయన్ు, మీ క్ీమోథర్పీని ప్యరర్ింభిించ్డానిక్ి ముిందు మీర్స ఫ్ూ
ో టీక్య వేయిించ్ుక్ోవయలని సూచిించార్స. మీర్స
ఇపపటిక్ే మీ క్ీమోథర్పీని ప్యరర్ింభిించిన్టో యితే, దయచేసి టీక్య వేయడానిక్ి ఉత్త మ సమయిం గురిించి సలహా
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ఇవవగల మీ వెైదుాడిని అడగిండి.
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చిక్ిత్స సమయాంలఫ చిటాకలు
•

పయషకలింగయ దరవయలు తారగిండి (రోజుకు కనీసిం 2 లీటర్సో) మీ మూత్రపిిండాలన్ు క్యప్యడిండి.

•

మించి ప్ో షణన్ు నిర్వహిించ్ిండి. చిన్ి చిన్ి భోజన్ిం తిన్డిం వలో విక్యర్ిం త్గుీత్ ింద. మీర్స
క్ొవయవ లేదా వేయిించిన్ ఆహారయలకు దూర్ింగయ ఉిండాలి. మీకు అవసర్మైతే యాింటీ-సిక్ెిస్ట
ఔషధాలన్ు త్రసుక్ోవచ్ుచ.

•

షరవిింగ్ చేసరటపయపడు ఎలక్ిటిక్ రేజర మరియు ర్కత స్యరవయనిి త్గిీించ్డానిక్ి మృదువెైన్ టయత్ బరష్
ఉపయోగిించ్ిండి.

•

సూర్ార్శ్మమని నివయరిించ్ిండి. SPF 15 (లేదా అింత్కింటే ఎకుకవ) సన్్బటోక్ మరియు ర్క్షణ దుసుతలు
ధ్రిించ్ిండి.

•

మీర్స మగత్ లేదా మైకము అన్ుభ్విించ్వచ్ుచ; జెమ్సిటటబలైన్్కు మీ పరతిసపిందన్ తలిసర వర్కు
అపరమత్త త్ అవసర్మయిేా డైవిింగ్ లేదా పన్ులోో ప్యలగీన్డిం మాన్ుక్ోిండి.

•

పయషకలింగయ విశయిింతి త్రసుక్ోిండి.

•

లక్షణాలన్ు నియింతిరించ్డింలో మీకు సహాయపడే మిందులన్ు ఇింటలో ఉించ్ిండి.

•

క్ీమోథర్పీని ప్యరర్ింభిించే ముిందు, మీర్స త్రసుకుింట న్ి ఏవెైనా మిందుల గురిించి మీ వెైదుాడిక్ి
చపపిండి. క్ొనిిస్యర్సో దుష్రభటవయలు మీ ఔషధాలకు సింబింధించిన్వి క్యవచ్ుచ మరియు
క్ీమోథర్పీక్ి సింబింధించిన్వి క్యవయ.

•

మీ లక్షణాలు త్రవరింగయ ఉింటే లేదా 24 గింటల త్రయవత్ మర్సగుపడకప్ో తే, ఆసుపతిరని
సింపరదించ్డానిక్ి వెన్ుక్యడర్స.

•

ర్కత ిం గడు కటేట లక్షణాలపై శిది వహిించ్ిండి: నొపిప, ఎర్సపయ, చేయి లేదా క్యలు వయపయ, శయవస
లేకప్ో వడిం లేదా ఛాత్ర నొపిప. మీకు ఈ లక్షణాలు ఏవెైనా ఉింటే మీ వెైదుాడిని సింపరదించ్ిండి.

•
•

జెమ్సిటటబలైన్ త్రసుకునేటపయపడు మీ డాకటర అన్ుమతి లేకుిండా ఎలాింటి టీక్య త్రసుక్ోకిండి.
If మీర్స పరసవిించే వయసుస గల మహిళ్:
- మీర్స గర్భవతిగయ ఉన్ిటో యితే లేదా ఈ చిక్ిత్స ప్యరర్ింభిించ్డానిక్ి ముిందు గర్భవతిగయ ఉింటే మీ వెైదుాడిక్ి
తలియజేయిండి.
-

క్ీమోథర్పీ సమయింలో గర్భిం ప్ొ ిందడిం మాన్ుక్ోిండి

-

క్ీమోథర్పీ సమయింలో త్లిో ప్యలు ఇవవవదుు
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ఆసుపతిరని ఎపుిడు సాంపరదిాంచతలి?
మీ లక్షణాలు త్రవరింగయ ఉింటే లేదా 24 గింటల త్రయవత్ మర్సగుపడకప్ో తే, ఆసుపతిరని సింపరదించ్డానిక్ి వెన్ుక్యడర్స.
ఆసుపతిర అత్ావసర్ పరిచ్యిం: ………………………………………………………………………………………………

నేను మరింత సమాచారాన్ని ఎక్కడ ప ిందగలను?
మీరు ఈ రంగంలో మరంత సమాచారం ప ందాలనుక ంటే, మీరు పైతయ టరాక్ట్ క్యయనసర్ క్ోసం ESMO వెబసైటను
సందరశంచవచుు: రోగులక గైడ్ మరయు AMMF ది చోలాంగయోక్యరసనోమా ఛారటీ వెబసైట.
మీరు దిగువ సంబంధిత లంక్టను కనుగొనవచుు:
www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer
https://ammf.org.uk/patient-guide/
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