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 ) لعالج اورام القنوات المراریة GEMCITABINEعقارالجیمسیتابین( 
 

 اذا كنت تخضع للعالج بعقار الجیمسیاتبین , الیك بعص المعلومات الھامة المتعلقة بھذا العقار

  أورام القنوات المراریة
یتطور سرطان القنوات المراریة من الخالیا (تسمى الخالیا الصفراویة) التي تشكل بطانة جھاز المرارة و ھو الجھاز  -

الخاص بنقل العصارة الصفراویة (كما ھو موضح فى الصورة أدناه). القنوات المراریة عبارة عن أنابیب صغیرة تحمل 
، من الكبد والمرارة إلى األمعاء الدقیقة.  العصارة الصفراویة ، والتي تستخدم لھضم الطعام  

 تنقسم اورام القنوات المراریة الى ثالثة انواع كما یلى :

وھو بدوره یصنف إلى ثالثة أنواع ، اعتماًدا على مكان تطوره داخل القنوات  سرطان القنوات المراریة  .1
 المراریة:

 السرطان في القنوات داخل الكبد.عندما یتطور  -سرطان القنوات المراریة داخل الكبد  •
 عندما یتطور في القنوات خارج الكبد مباشرةً . -سرطان القنوات المراریة حول المخرج من الكبد   •
 عندما یتطور في القنوات البعیدة عن الكبد. -سرطان األوعیة المراریة البعیدة / خارج الكبد  •

 
 : یتطور من الخالیا المبطنة لغشاء المرارة. سرطان  حویصة المرارة .2

 
ینشا من الخالیا الموجودة عند التقاء القنوات المراریة و  ) Ampulla of Vater(  سرطان االمبوال .3

 . االمعاء الدقیقة
ھدف ھذه النشرة  ھو تقدیم مزید من المعلومات عن سرطان القنوات المراریة وكیفیة عالجھ وكذلك یجب على  -

 .المریض اللجوء لطبیب األورام المعالج  لمناقشة نوع سرطان القنوات المراریة  لدیك ومدى انتشاره
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 ؟الجیمسیتابین) GEMCITABINEماھو عقار( 

للعالج الكیمیائي الذى یقتل الخالیا السرطانیة عن طریق التدخل في عملیة تكاثر الخالیا. ومع ذلك ، نظًرا  نوع من ھو
 ألنھ یمكن أن یتسبب أیًضا في تلف الخالیا الطبیعیة ، فقد یتسبب في بعض اآلثار الجانبیة.

 ؟ الجیمسیتابین) GEMCITABINE( كیفیة اعطاء 

عن طریق  Gemcitabine في المستشفى ، في وحدة العالج الكیمیائي. یتم حقن gemcitabine جرعة  سوف تتلقى
، وھي أنبوب رفیع قصیر یتم إدخالھ في ورید في ذراعك أو یدك بواسطة (كانیوال) الورید (في الورید) من خالل قنیة 

 .ممرضة. ستتم إزالة الكانیوال بعد أن تتلقى الجیمسیتابین

التي ستتلقاھا بناًء على العدید من العوامل بما في ذلك الطول والوزن  gemcitabine منسیقرر طبیبك الجرعة الدقیقة 
 .والعمر والصحة العامة والظروف األساسیة

  ال یوجد شكل من أشكال الجیمسیتابین یمكن تناولھ عن طریق الفم (عن طریق الفم).

 :الجیمسیتابین) GEMCITABINE( الجدول الزمنى للعالج بعقار 

 ، أسابیع اربعة مدتھا دورة بالكابسیتابین للعالج القیاسي الجدول یتبع. للمریض فى جرعات  الجیمسیتابینیقدم عقار 
 في. راحة أسبوع یلیھا ، )15&8&1قى اول كا اسبوع لمدة تالتة اسابیع (یوم  الكیمیائي العالج من واحدا یوًما  تتضمن

 الئقًا كنت إذا ما لتحدید دم عینة فحص من خالل األورام فریق قبل من تقییمك سیتم ، الكیمیائي العالج من دورة كل بدایة
 حتى استشارة آخر منذ) مشاكل( او) أعراض( أعراض أي عن باإلبالغ تقوم أن المھم من. الكیمیائي العالج لدورة یكفي بما

 . لك خصیًصا وتخصیصھا الزمني الجدول/  الجرعة تعدیل یمكن

 الممرضة/  الطبیب لمقابلة المستشفى إلى ستأتي ، الكیمیائي العالج من دورة كل من األول األسبوع من األول الیوم في
قبل الیوم الثامن و الیوم الخامس عشر ستقوم باعادة فحص صورة . للفحص و تقییم الفحوصات الدوریة قبل كل جرعة

الخباره بنتیجة فحوصات عینة الدم التى تم طلبھا سابقا و كذلك تقیین  عبر الھاتفیمكنك التواصل مع الطبیب  الدم
 . المستشفى إلى تأتي أن دون االعراض الجانبیة

حیث یتم  اعطاء الجرعة فى فترة التزید عن  الكیمیائي العالج اعطاء أجل من المستشفى في المبیت إلى تحتاج لن
 ساعة
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 جرعة الجیمسیتابین تمتد لمدة ثالثة اسابیع و تكرر كل اربعة اسابیع  
  

 الجرعة االولى الجرعة الثانیة
  

سبوع اال
 الرابع

االسبوع 
 الثالث

االسبوع 
 الثانى

االسبوع  االسبوع االول
 الرابع

االسبوع 
 الثالث

االسبوع 
 الثانى

 االسبوع االول

فحص  فحص الدم 
مفحص الد الدم مفحص الد فحص الدم فحص الدم    

 
 الفحص االكلینیكى   

 الفحص االكلینیكى    

 
ةالجرع الجرعة الجرعة  الجرعة الجرعة الجرعة   

 

فترة العالج بعقار الجیمسیتابین 

. إذا كنت تتحمل العالج شھر (اربعة اسابیع)لمدة  من عالج الجیمسیتابین سیناقش الطبیب معك مدة العالج. ستستمر كل دورة 
على األقل من العالج الكیمیائي ثم یقوم طبیبك بإعادة الفحص لفھم ما أشھر  3بصورة جیدة بدون اعراض جانبیة شدیدة ستتلقى 

إذا كان العالج الكیمیائي یعمل أم ال. إذا أظھر الفحص في األشھر الثالثة األولى أن حجم الورم  مستقر أو یتقلص ، فقد ینصح 
ن العالج ، سیناقش الطبیب معك ما إذا كان أشھر أخرى. بعد األشھر الستة األولى م 3طبیبك بمواصلة العالج الكیمیائي لمدة 

 یجب علیك أخذ استراحة من العالج الكیمیائي أو االستمرار.

 ؟ الجیمسیتابینماھى االعراض الجانبیة من تلقى عقار 

ھذا ال یعني أن العالج ال یعمل. قد تصاب ببعض اآلثار  و لكن ھناك آثار جانبیة معروفة لھذا العالج ، قد ال تعاني أیًا منھا
و من حیث بدایتھا ومدتھا وشدتھا  أن تصاب بھا كلھا. تذكر أن اآلثار الجانبیة غالبًا یمكن التنبؤ بھاالمعتاد الجانبیة ، لكن من غیر

عالج.كما ھو الحال مع العدید من أدویة العالج تختفي تماًما بعد الو  الجدیر بالذكر ان االثار الجانبیة لعقار الكابسیاتبین مؤقتھ
ادویة العالج   انحیث . الخالیا السرطانیة بسبب قدرتھ على وقف انقسام الخالیا وتكاثرھا الكابسیتابینالكیمیائي األخرى ، یقتل 

یؤثر بالسلب على الكیمیائي  لذا فإن العالج یا السرطانیة والخالیا الطبیعیة ،ال تستطیع التعرف على الفرق بین الخال الكیمائى
المعدة واألمعاء وغیرھا مما یسبب بعض اآلثار الجانبیة  خالیا الفم ،،الخالیا الطبیعیة التي تنقسم بسرعة مثل خالیا الدم 

ة التي ھناك العدید من األدویة المتاح .و تعود الى طبیعتھابمجرد انتھاء العالج ، ستنمو تلك الخالیا الطبیعیة  و لكن المختلفة.
 تقلیلھا. واثار جانبیة اآل  تساعدك فى التغلب علىیمكن تناولھا أثناء العالج الكیمیائي 

 

 استمر
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 :االعراض الجانبیة االكثر شیوعا مدرجة حسب تاثیرھا على اجھزة الجسم المختلفة

 تلف خالیا الدم المختلفة نتیجة تعرضھا للعالج الكیمائى و ینتج عنھ  -1

  البیضاء و زیادة فرص حدوث العدوىنقص عدد كریات الدم: 
 

إذا كان عدد خالیا الدم  ى .في مكافحة العدو تساھم التىغالبًا ما یقلل العالج الكیمیائي من عدد خالیا الدم البیضاء 
كریات الدم البیضاء المسئولة عن مكافحة  العدالت و ھى نوع من البیضاء لدیك منخفًضا جًدا (وھذا ما یسمى قلة

من المھم توخي الحذر لتجنب المواقف التي قد تزید  لذلكتكون معرًضا لخطر اإلصابة بالعدوى.  البكتیریة )العدوى 
 .من خطر اإلصابة بالعدوى ، مثل التواجد في أماكن مزدحمة أو مع األشخاص المصابین بنزالت البرد

بین الیوم العاشر والیوم الرابع  تكون أن یكون عدد خالیاك البیضاء في أدنى مستویاتھ من االھمیة معرفة ان احتمالیة
عشر من كل دورة من دورات العالج الكیمیائي ، فمن المھم بشكل خاص خالل ھذه األیام تجنب خطر اإلصابة 

 بالعدوى
دورة عالج كیمیائي. عادة ما یعود یقوم طبیبك بفحص خالیا الدم البیضاء في كل مرة قبل كل وف سال داعى للقلق ف 

بعض األحیان قد یحدث أنھا منخفضة جًدا بحیث ال  لكن فى. ةالتالی الجرعةعدد الكریات البیضاء إلى طبیعتھ قبل 
عالجك لفترة قصیرة حتى یعود عدد الخالیا إلى  لمما یؤدى الى تاجیالمقرر  فى الوقت  تسمح لك بتلقي العالج

 طبیعتھ.
 

االنتباه الى االعراض المصاحبة لالصابة بالعدوى , فى حال حدوث اى منھا یجب االتصال فورا  من المھم جدا
 بالمستشفى لتقدیم الدعم الصحى المناسب ( رقم تلیفون .............) فى حال حدوث اى من االعراض التالیة

 
 الباریسیتامول.) درجة سلیولزیة بالرغم من استخدام عقار 38.5درجة حرارة الجسم اعلى من ( .1
 الشعور الفجائى بالرعشة او التوعك. .2
 . التبول فى مرات تصاب بالتھاب في الحلق ، سعال ، إسھال ، زیادة  .3

 
 نقص عدد كرات الدم الحمراء: 

 
 كل إلى األكسجین نقل ھو الحمراء الدم لخالیا دور أھم إن. الحمراء الدم خالیا عدد من الكیمیائي العالج یقلل أن یمكن
 وضیق بالتعب تشعر فقد ،) الدم فقر ھذا یسمى( جًدا منخفًضا الحمراء الدم خالیا عدد كان إذا. الجسم أجزاء من جزء

 . دم نقل إلى فستحتاج ، شدیًدا لدیك الدم فقر كان إذا. التنفس
 
 :نقص عدد صفائح الدم و زیادة فرص التعرض للكدمات و النزیف 

 الصفائح عدد كان إذا. الدم تخثر وھى التى تساعد فى الدمویة الصفائح عدد من الكیمیائي العالج یقلل أن مكنمن الم
 طبیبك وسیؤخر الكیمیائي العالج تلقي یمكنك فال ،) الدمویة الصفیحات قلة ھذا یسمى( جًدا منخفًضا لدیك الدمویة
 أو ، األنف نزیف مثل ، نزیف أو كدمات أي لدیك كان إذا. الدمویة الصفائح عدد یتحسن حتى قصیرة لفترة عالجك
 . طبیبك إبالغ یرجى ، الجلد على صغیرة أرجوانیة أو حمراء بقع أو ، اللثة نزیف
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 االعراض الجانبیة متفرقة:  -2

 قد تعانى من ھذه االعراض بعد فترة وجیزة من تلقى جرعات العالج الكیمائى: :أعراض تشبھ االنفلونزا 

 االحساس بالسخونة ، البرودة او الرعشة •

 ارتفاع فى حرارة الجسم •

 الصداع •

 الم فى العضالت •

 ارھاق •

  یكون مصحوبًا بالقيء ، ولكن عادة ما یتم التحكم فیھ جیًدا عن طریق األدویة المضادة حیانًا ا :بالغثیان الشعور
 العالجز. قد تشعر بالغثیان خالل بضع ساعات الى بضع ایام من للغثیان. من المھم تناول األدویة المضادة للغثیان

 
 :االرھاق من االثار الجانبیة االكثر شیوعا و التى قد تزداد حدتھا اثناء تلقى جرعات العالج الكیمائى. االرھاق 

 
 ال داعى للقلق اذا كنت تعانةى من فقدان الشھیة لمدة یوم او یومین.فقدان الشھیة : 

 
 الوجھ او القدم. قد یساعدك رفع القدم الى قد تشعر بزیادة فى الوزن او تورم فى : تخزین السوائل داخل الجسم

 اعلى على وسادة فى تقلیل التورم. ال داعى للقلق حیث ان الورم سیذول بالتدریج فور االنتھاء من العالج الكیمائى
 

 االعراض الجانبیة االقل شیوعا:
 

 
یمكن أن یساعدك تناول األطعمة الغنیة باأللیاف (الخضار والفواكھ والخبز الكامل) وشرب ما ال یقل عن : امساك .1

 . قد تحتاج إلى أدویة مسھلة إذا استمرت لمدة تزید عن یومین / ثالثة أیام.فى التعلب على االمساك لتر من الماء اثنان
 

عانیت من التبرز الكثر من اربعة مرات او أكثر و كانت أنت بحاجھ إلى تواصل مع فریقك الطبى إذا االسھال:  .2
طبیعة البراز سائلة  في غضون أربعة و عشرین ساعة. سیعطیك طبیبك أقراًصا مضادة لإلسھال. تحتاج إلى تناول 
قرص واحد في كل مرة یكون لدیك فیھا براز سائل. تذكر أن تشرب الكثیر من الماء لتعویض السوائل المفقودة. إذا 

ت تعاني من اإلسھال ، یجب أن تتناول طعاًما منخفض األلیاف وتجنب الفواكھ النیئة وعصیر الفاكھة والحبوب كن
 والخضروات و كذلك الكحول والكافیین ومنتجات األلبان واألطعمة الغنیة بالدھون.

 
جراثیم. للوقایة من یجب علیك دائًما تنظیف أسنانك بعد األكل لتجنب نمو التقرحات  و التھابات فى الفم :   .3

تقرحات الفم أو للمساعدة في عالجھا ، استخدم فرشاة أسنان ناعمة واشطفھا ثالث مرات یومیًا بنصف إلى ملعقة 
صغیرة من صودا الخبز ممزوجة بالماء (أو غسول فم عام). من األفضل تجنب األطعمة الحمضیة مثل البرتقال 
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القرحة  أخبر طبیبك أو ممرضتك حتى یساعدوك في منع أو عالج واللیمون والجریب فروت. إذا كنت تعاني من 
 تقرحات الفم.

 
 
 
  

 اذا كنت تعانى من الصداع یمكنك استخدام مسكنات االلم مثل الباراسیتامول.: الصداع .4
   

 االقراص المنومة مسموح بھا اذا كنت تعانى من االرق.:  صعوبة فى الخلود الى النوم .5
 

العالج الكیمائى قد یجعلك تشعر النعاس او االرھاق . اذا كنت تشعر بالنھاس الشدید : أو الدوخة النعاسالشعور  .6
 فیجب تجنب قیادة السیارات او التعامل مع الماكینات.

 
 قد تشعر ان شعرك قد اصبح اخف لكن من غیر المرجح فقدان الشعر بالكامل.: ففقدان الشعر .7

 
 جفاف الجلد او ظھور بعض االعراض مثل الطفج الجلدى.قد تعانى من تغیرات فى شكل الجلد:  .8

 
برجاء االتصال بالخط الساخن للمساعدة فى حالة وجود تورم ، احمرار او التھاب ف القدمین و كذلك اذا  :تجلط الدم .9

 كنت تشعر بصعبوبة فى التنفس
 
  

 أدویة تساعد فى التحكم فى االعراض الجانبیة:
 

الجانبیة بامكان الطبیب وصفھا فى  ھناك أدویة مفیدة للسیطرة على األعراض حیث ان آثار جانبیة ؛تأكد من إخبار طبیبك بأي 
 .حال حدوث اى من االثار الجانبیة

 ھل یمكننى االستمرار فى أخذ  االدویة الروتینیة؟ 

بعالج االورام بكل االدویة التى بالطبع, یجب علیك االلتزام باخذ االدویة الروتنیة و لكن علیك اخبار الفریق الطبى الخاص 
 تتناولھا بشكل دورى حتى یقوموا باعطاء النصیحة المناسبة.

 ھل یمكننى اخذ اللقاح المضاد لالنفلونزا الموسمیة؟

عم ، یُنصح بتلقي التطعیم ضد اإلنفلونزا قبل بدء العالج الكیمیائي. إذا كنت قد بدأت بالفعل العالج الكیمیائي ، فیرجى االستفسار ن
 تقدیم المشورة بشأن أفضل توقیت للحصول على التطعیم.لمن طبیبك 

 ثناء تلقى العالج الكیمائى:بعض النصائح الى یجب اتباعھا ا
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 .لتر على األقل یومیًا) لحمایة كلیتیك 2وائل (شرب الكثیر من الس •
الحفاظ على التغذیة الجیدة. قد یساعد تناول وجبات صغیرة متكررة في تقلیل الغثیان. یجب تجنب األطعمة الدھنیة أو  •

 .المقلیة. یمكنك تناول األدویة المضادة للغثیان إذا كنت بحاجة
 .فالحالقة وفرشاة أسنان ناعمة لتقلیل النزیاستخدم ماكینة الحالقة الكھربائیة عند   •

 

  ).(أو أعلى 15امل حمایة من الشمس تجنب التعرض ألشعة الشمس. ارتِد مالبس واقیة ومالبس واقیة من الشمس بمع •
قد تشعر بالنعاس أو الدوخة. تجنب القیادة أو االنخراط في المھام التي تتطلب الیقظة حتى یتم معرفة استجابتك  •

 بین.جیمسیتال
 .الحصول على الكثیر من الراحة •
 .احتفظ باألدویة التي قد تحتاجھا في المنزل للمساعدة في السیطرة على األعراض •
قبل بدء العالج الكیمیائي ، أخبر طبیبك عن أي دواء تتناولھ. في بعض األحیان قد تكون اآلثار الجانبیة مرتبطة   •

 بأدویتك ولیس بالعالج الكیمیائي.
 ساعة ، فال تتردد في االتصال بالمستشفى. 24أعراضك شدیدة أو لم تتحسن بعد إذا كانت  •
انتبھ ألعراض تجلط الدم: ألم ، احمرار ، تورم في الذراع أو الساق ، ضیق في التنفس أو ألم في الصدر. إذا كان لدیك  •

 أي من ھذه األعراض ، فاتصل بطبیبك.
 .ك أثناء تناول العالج الكیمیائيال تتلقى أي نوع من التطعیم دون موافقة طبیب •
 :إذا كنت امرأة في سن اإلنجاب  •

o أخبري طبیبك إذا كنت حامالً أو یحتمل أن تكوني حامالً قبل البدء في ھذا العالج. 
o تجنبي الحمل أثناء العالج الكیمیائي 
o عدم اإلرضاع أثناء العالج الكیمیائي 

 
 متى یجب االتصال بالمستشفى؟

 
 أعراض شدیدة او لم تشعر بتحسن خالل اربعة و عشرون ساعة التتردد فى االتصال بالمستشفىاذا كنت تعانى من 

  
 رقم طوارئ المستشفى:

 ………………………………………………………………………………………………………:  
 

 :این یمكن الحصول على المزید من المعلومات
 

( الجمعیة االوربیة لالورام) الورام  القنوات المراریة : النشرة االسترشادیة  ESMOللمذید من المعلومات برجاء زیارة موقع 
  AMMF The Cholangiocarcinoma Charityللمرضى 

 
 

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

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