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Capecitabine and oxaliplatin (CAPOX) for 
biliary tract cancers 

உ"க$ &'(ேநா,-. சிகி1ைசயள5-க ேகபசிடைப8 ம'(: 

ஆ-ஸாலி>ளா?8 (CAPOX) ஆகியவ'றி8 கலைவைய உ"க$ மIJKவL 

பMNKைரJதிINதாQ, இNத மINKக$ ம'(: அைவ ெதாடLபான சில 

அ:ச"க$ ப'றிய சில W-கியமான தகவQக$ இ"ேக. 

பYJதநZL பாைத &'(ேநா, 

பYJதநZL .ழாயY8 &'(ேநா,க$ ெசQக$ (ேசாலா"கிேயாைச\]க$ எ8( 

அைழ-க>ப]கி8றன) உIவாகி8றன, அைவ ெபாKவாக பYJத அைம>பY8 

அைம>ைப உIவா-.கி8றன. சி(.டலிQ கQ_ரQ ம'(: பYJத>ைப. 

 

பYJதநZL பாைத &'(ேநா,க$ ேசாலா"கிேயாகாLசிேனாமா, பYJத>ைப 

&'(ேநா, ம'(: ஆ:&லM &'(ேநா,: 

 

ேசாலா"கிேயாகாLசிேனாமா-இK பYJத நாள &'(ேநா, எ8(: 

அைழ-க>ப]கிறK. இNத &'(ேநா, `8( வைககளாக 

வைக>ப]Jத>ப]கிறK, பYJதநZL .ழா,கள5Q எ". உIவாகிறK எ8பைத> 

ெபா(JK: 

ஓ இ8\ராெஹப?- ேசாலா"கிேயாகாLசிேனாமா - கQ_ரc-.$ உ$ள 

.ழா,கள5Q &'(ேநா, உIவா.:ேபாK 

perihilar cholangiocarcinoma - இK கQ_ரc-. ெவள5ேய உ$ள .ழா,கள5Q 

உIவா.:ேபாK 

ஓ ?dடQ/எ-d\ராெஹப?- ேசாலா"கிேயாகாLசிேனாமா - கQ_ரலிQ 

இINK ெதாைலவYQ உ$ள .ழா,கள5Q உIவா.:ேபாK 
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பYJத>ைப &'(ேநா,-பYJத>ைப &றணY இINK எfகிறK 

 

ஆ:&QலM &'(ேநா,-பYJதநZL ம'(: சி( .டc-. இைடயYQ இைணவதாQ 

எfகிறK 

 

உ"கg-. பYJதநZL பாைத &'(ேநா, இI>பK கhடறிய>ப\டதாQ இNத 

Kh] பYரiர: ெகா]-க>ப\]$ளK. உ"க$ &'(ேநாயYயQ நி&ணL 

உ"கgட8 எNத பYJதநZL பாைத &'(ேநா, உ$ளK ம'(: அK எjவளk 

நZ\?-க>ப\]$ளK எ8பைத வYவாதி-கலா:. 

 

 
 

CAPOX எ8றாQ எ8ன? 

CAPOX எ8பK ஒI கீேமாெதரபY கலைவயா.:, இK ேகபசிடைப8 ம'(: 

ஆ-சாலி>ளா?8 ஆகியவ'றாQ ஆனK. ேகபசிடைப8 ம'(: 
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ஆ-ஸாலி>ளா?8 இரh] கீேமாெதரபY மINKக$, அைவ உயYரn 

பYரதிபலி>& ெசயQWைறயYQ .(-கி]வத8 `ல: க\? ெசQகைள- 

ெகாQc:. இI>பYo:, இK சாதாரண ெசQகைள ேசத>ப]JK: எ8பதாQ, இK 

சில ப-க வYைளkகைள ஏ'ப]Jதலா:. 

CAPOX எjவா( நிLவகி-க>ப]கிறK? 

CAPOX எ8பK இரh] ெவjேவ( வழிகள5Q நிLவகி-க>ப]: இரh] 

மINKகளாQ ஆனK. 

நZ"க$ மIJKவமைனயYQ, கீேமாெதரபY பYMவYQ ஆ-ஸாலி>ளா?ைன> 

ெப(வ ZLக$. ஆ-ஸலி>ளா?8 ஒI நர:& வழியாக ஒI நர:& வழியாக 

ெசcJத>ப]கிறK, இK ஒI .(கிய ெமQலிய .ழா,, இK உ"க$ ைகயYQ 

அQலK ைகயYQ ஒI ெசவYலியாQ நர:&-.$ ெசcJத>ப]:. நZ"க$ 

ஆ-ஸாலி>ளா?8 ெப'ற பYற. க8oலா அக'ற>ப]:. 

ேகபசிடைப8 மாJதிைரயாக வா,வழியாக (வாயாQ) எ]-க>ப]கிறK. 

ஒjெவாI iழ'சியY8 ெதாட-கJதிc: மIJKவமைன மINதகJதிலிINK 

மாJதிைரகள5Q ேகபசிடைபைன> ெப(வ ZLக$. நZ"க$ ெதாடLNK இரh] 

வார"கg-. வ Z\?Q ேகபசிடைபைன எ]JK-ெகா$வ ZLக$. இK வழ-கமாக 

ஒI நாைள-. இரh] Wைற, காைலயYc: மாைலயYc: 

பMNKைர-க>ப]கிறK. 

உகNத ேடாd இைடெவள5 ஒjெவாI 12 மணY ேநரW: ஆ.:, ஆனாQ இK 

உ"கg-. மிகk: ெபாIJதமாக இINதாQ, நZ"க$ ஒjெவாI 10 அQலK 11 

மணY ேநரJதி'.: மாJதிைரகைள எ]JK- ெகா$ளலா: (ஆனாQ 8 மணY 

ேநரJதி'.: .ைறவான இைடெவள5யYQ). 

மாJதிைரக$ உணk-. 30 நிமிட"கg-.$ நிைறய தhணZIட8 எ]-க>பட 

ேவh]: (நZ"க$ சMயான உணk சா>பYட W?யாவY\டாQ சி'(h? 

சMயாகிவY]:). இNத மாJதிைரக$ ெமQலேவா அQலK நi-க>படாமேலா 

வYf"க>பட ேவh]:, ஆனாQ வYf".வதிQ சி-கQ இINதாQ அவ'ைற 

தhணZMQ கைர-கலா:. நZ"க$ ஒI ேடாd தவறவY\டாQ, தவறவY\ட 
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ேடாைஸJ தவYLJK, உ"க$ வழ-கமான அ\டவைணையJ ெதாடரk:. ஒேர 

ேநரJதிQ இரh] ேடாd அQலK q]தQ ேடாd எ]-க ேவhடா:. 

 

உ"க$ உயர:, எைட, வயK, ெபாK ஆேரா-கிய: ம'(: அ?>பைட 

நிைலைமக$ உ$ள5\ட பல காரணYகள58 அ?>பைடயYQ நZ"க$ ெப(: CAPOX 

இ8 சMயான அளைவ உ"க$ மIJKவL தZLமான5>பாL. 

CAPOX சிகி1ைசயY8 அ\டவைண 

சிகி1ைசயY8 iழ'சிகள5Q நZ"க$ CAPOX ெப(வ ZLக$. CAPOX சிகி1ைசயY8 

நிைலயான அ\டவைண `8( வார iழ'சிைய> பY8ப'(கிறK, இதிQ ஒI 

நா$ நர:& கீேமாெதரபY ம'(: பதினா8. நா\க$ ெதாடL1சியான வா,வழி 

ேகபசிடைப8, பY8னL ஒI வார: ஓ,k. 

கீேமாெதரபYயY8 ஒjெவாI iழ'சியY8 ெதாட-கJதிc:, நZ"க$ 

&'(ேநாயYயQ .fவாQ மதி>பr] ெச,ய>ப]வ ZLக$. கீேமாெதரபYயY8 

ஒjெவாI அமLk-.: W8, நZ"க$ ஒI இரJத> பMேசாதைனைய 

ேம'ெகா$வ ZLக$, ேமc: உ"க$ கீேமாெதரபY iழ'சி-. நZ"க$ 

ேபாKமானவரா எ8பைத உ"க$ &'(ேநாயYயQ .f சMபாL-.:. உ"க$ 

கைடசி ஆேலாசைனயYலிINK நZ"க$ எNத அறி.றி (க$) ம'(: பYர1சைன 

(கைள) &காரள5>பK W-கிய:, இதனாQ ேடாd/அ\டவைண சMெச,ய>ப\] 

உ"கg-காக தன5>பயனா-க>ப]:. 

கீேமாெதரபYயY8 ஒjெவாI iழ'சியY8 WதQ வாரJதி8 DAY 1 அ8(, 

&'(ேநாயYயQ .f மதி>பr] ெச,ய>ப\] இரJத பMேசாதைன ெச,ய 

மIJKவமைன-. வIவ ZLக$. கீேமாெதரபY ெபற நZ"க$ 1 அQலK 2 

நா\கg-. பYற. திI:பY வIவ ZLக$. இNத சNதL>பJதிQ நZ"க$ சில 

பYர1சைனகைள உIவா-காதவைர மIJKவைர சNதி-க W?யாK. கீேமாெதரபY 

அமLk 2 WதQ 3 மணY ேநர: நZ?-.:. அமLவY8 W?வYQ ெசவYலியL 

உ"கg-. ேகபசிடைப8 மாJதிைரகைள வ Z\?'. எ]JK1 ெசQவாL. நZ"க$ 

ஒேர இரவYQ மIJKவமைனயYQ த"க ேவh?யதிQைல. 
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உ"க$ கீேமாெதரபY சNதி>&-. WNைதய நா$ உ"க$ GP பயY'சியYQ 

இரJதJைத எ]-.:ப? மIJKவL உ"கள5ட: ேக\கலா: 

CAPOX cycle: 2 weeks on, 1 
week off 

 

 

CAPOX சிகி1ைசயY8 கால: 

உ"க$ சிகி1ைசயY8 கால அளைவ மIJKவL உ"கgட8 வYவாதி>பாL. 

ெபாKவாக, ஒjெவாI CAPOX iழ'சிs: `8( வார"கg-. நZ?-.:. 

சிகி1ைச ந8. ெபா(JK-ெகா$ள>ப\டாQ, அைத 8 iழ'சிகg-. மth]: 

ெச,யலா:. கீேமாெதரபY ேவைல ெச,கிறதா எ8பைத> &MNKெகா$ள மth]: 

மth]: dேக8 ெச,ய உ"க$ மIJKவL அறிk(JKவத'. W8& நZ"க$ 

.ைறNதK 4 கீேமாெதரபY iழ'சிகைள> ெப(வ ZLக$. WதQ 3 மாத dேக8 

உ"க$ &'(ேநா, நிைலயானK அQலK iI".கிறK எ8பைத- கா\?னாQ, 

உ"க$ மIJKவL இ8o: 3 மாத"கg-. கீேமாெதரபYையJ ெதாடர 

அறிk(Jதலா:. சிகி1ைசயY8 WதQ 6 மாத"கg-.> பYற., கீேமாெதரபYயYQ 

இINK ஓ,k எ]-க ேவh]மா அQலK ெதாடர ேவh]மா எ8( உ"க$ 

மIJKவL உ"கgட8 வYவாதி>பாL. 

CAPOX சிகி1ைசயY8 ப-க வYைளkக$ எ8ன? 
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இNத சிகி1ைசயYQ ப-க வYைளkக$ அறிய>ப\டாc:, அவ'றிQ எைதs: 

நZ"க$ அoபவY-காமQ இI-கலா:. சிகி1ைச ேவைல ெச,யவYQைல எ8( 

இK அLJத>ப]JKவதிQைல; ப-க வYைளkகள58 இI>& அQலK தZவYர: 

ம'(: மINKகள58 ெசயQதிற8 ஆகியவ'(-. இைடேய எNத ெதாடL&: 

இQைல. 

 

நZ"க$ சில ப-க வYைளkகைள> ெபறலா:, ஆனாQ அைவ அைனJைதs: 

நZ"க$ ெபற வா,>பYQைல. ப-க வYைளkக$ ெபI:பாc: அவ'றி8 ஆர:ப:, 

கால: ம'(: தZவYரJதி8 அ?>பைடயYQ கணY-க-q?யைவ எ8பைத 

நிைனவYQ ெகா$g"க$; அைவ எ>ேபாK: மtள-q?யைவ ம'(: 

ஆ-ஸாலி>ளா?8 ெதாடLபானவ'ைறJ தவYர, சிகி1ைச-.> பYற. W'றிc: 

ேபா,வYட ேவh]:. இI>பYo:, அவ'றி8 அதிLெவh ம'(: தZவYர: 

நபI-. நபL மா(ப]:. 

 

பல கீேமாெதரபY மINKகைள> ேபாலேவ, ஃ>ேளாேராராசிQ ம'(: 

ஆ-சாலி>ளா?8 ஆகியைவ உயYரn> பYMk ம'(: ெபI-கJைதJ த]-.: 

திற8 காரணமாக &'(ேநா, ெசQகைள- ெகாQc:. KரதிLvடவசமாக, 

கீேமாெதரபY மINKகளாQ &'(ேநா, ெசQக$ ம'(: சாதாரண 

உயYரn-கg-. இைடயYலான ேவ(பா\ைட அைடயாள: காண 

W?யவYQைல. எனேவ, கீேமாெதரபY இரJத அn-க$, வாயYQ உ$ள ெசQக$, 

வயY(, .டQ ம'(: பYற இட"கள5Q ேவகமாக> பYMs: இயQபான 

உயYரn-கைளs: ெகாQc:, இKேவ பQேவ( ப-க வYைளkகைள 

ஏ'ப]JKகிறK. சிகி1ைச W?Nதkட8, அNத சாதாரண ெசQக$ மth]: 

வளLNK ஆேரா-கியமாக இI-.:. 

 

கீேமாெதரபYயY8 ேபாK எ]-க-q?ய பல மINKக$ உ$ளன, அைவ 

உ"கg-. ஏ'பட-q?ய ப-கவYைளkகள58 தா-கJைத க\]>ப]Jதk: 

.ைற-கk:. 
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CAPOX ெதாடLபான சில ெபாKவான ப-க வYைளkக$ 

 

ெஹமாேடாடா-சிசி\?: உ"க$ இரJத அn-கள5Q ப-க வYைளkக$ உ\பட 

 

• .ைறNத எhணY-ைகயYலான ெவ$ைள இரJத அn-க$ ம'(: ெதா'( 

ஆபJK 

கீேமாெதரபY ெபI:பாc: ெவ$ைள இரJத அn-கள58 எhணY-ைகைய 

.ைற-கிறK, இK ெதா'(ேநா,கg-. எதிராக ேபாராட உதkகிறK. உ"க$ 

ெவ$ைள இரJத அn-கள58 எhணY-ைக மிக- .ைறவாக இINதாQ (இK 

நிw\ேராபrன5யா எ8( அைழ-க>ப]கிறK) உ"கg-. ெதா'(ேநா, ஏ'ப]: 

அபாய: இI-கலா:. இNத ேநரJதிQ, சள5 உ$ளவLகgட8, ெநMசலான 

இட"கள5Q இI>பK ேபா8ற ெதா'(ேநா,கள58 அபாயJைத அதிகM-.: 

xyநிைலகைளJ தவYL>பK கவனமாக இI-க ேவh]:. 

 

உ"க$ கீேமாெதரபYயY8 ஒjெவாI iழ'சியYc: 7 வK நா$ WதQ 10 ஆ: 

ேததி வைர உ"க$ ெவ$ைள அn-கள58 எhணY-ைக மிக- .ைறவாக 

இI-.: எ8பதாQ, இNத நா\கள5Q ெதா'( அபாயJைதJ தவYL>பK மிகk: 

W-கிய:. 

 

நZ"க$ கீேமாெதரபYைய> ெப(: ேபாK ெவ$ைள இரJத அn-கள58 

எhணY-ைக ேபாKமானதாக இI>பைத உ(தி ெச,ய உ"க$ அ]Jத 

கீேமாெதரபYைய> ெப(வத'. W8& உ"க$ மIJKவL ெச,s: W-கியமான 

இரJத பMேசாதைனகள5Q ஒ8( ெவ$ைள அn-கள58 .ைற>& ஆ.:. 

 

உ"க$ அ]Jத சிகி1ைச-. W8 ெவ$ைள அn-கள58 எhணY-ைக 

சாதாரணமாக திI:&:. சில ேநர"கள5Q அைவ தி\டமிட>ப\ட சிகி1ைசைய> 
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ெபற அoமதி-க மிகk: .ைறவாக இI-.:, ேமc: ெசQ எhணY-ைக 

இயQ& நிைல-. வI: வைர உ"க$ மIJKவL உ"க$ சிகி1ைசைய சிறிK 

ேநர: தாமத>ப]JKவாL. 

 

ேநா,Jெதா'றி8 அறி.றிக$ ம'(: அறி.றிகைள நZ"க$ அறிNதிI>பK 

W-கிய:, ேமc: பY8வIவனவ'றிQ ஏேதo: ஒ8ைற நZ"க$ 

உIவா-கினாQ உ"க$ மIJKவமைனயYQ உ$ள உதவY ைமயJைத நZ"க$ 

ெதாடL& ெகா$ள ேவh]:: 

- பாராசி\டமாQ பய8ப]Jதினாc: உ"க$ உடQ ெவ>பநிைல 38 ° C (100.4 ° F) 

-. ேமQ உயLகிறK 

- நZ"க$ திzெர8( உடQ ந]-க: அQலK உடQநிைல சMயYQலாமQ 

உணLகிறZLக$ 

- உ"கg-. ெதாhைட &h, இIமQ, வயY'(>ேபா-., சி(நZL கழிJதQ 

அதிகM-.: 

.ைறNத எhணY-ைகயYலான சிவ>& இரJத அn-க$ 

கீேமாெதரபY இரJத சிவ>பn-கள58 எhணY-ைகைய- .ைற-.:. இரJத 

சிவ>பn-கள58 மிக W-கியமான ப". உ"க$ உடலி8 ஒjெவாI 

பாகJதி'.: ஆ-ஸிஜைன எ]JK1 ெசQவதா.:. சிவ>& இரJத 

அn-கள58 எhணY-ைக மிக- .ைறவாக இINதாQ (இK இரJத ேசாைக 

எ8( அைழ-க>ப]கிறK) நZ"க$ ேசாLவாகk: `1iவYடாமc: 

உணரலா:. உ"க$ இரJத ேசாைக க]ைமயாக இINதாQ, உ"கg-. 

இரJதமா'ற: ேதைவ>ப]:. 

.ைறNத எhணY-ைகயYலான பYேள\ெல\]க$ ம'(: சிரா,>& அQலK 

இரJத>ேபா-. ஏ'ப]: ஆபJK 

கீேமாெதரபY பYேள\ெல\]கள58 எhணY-ைகைய- .ைற-.:. இரJத 

உைறதc-. பYேள\ெல\]க$ பயo$ளதாக இI-.:. உ"க$ 
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பYேள\ெல\]கள58 எhணY-ைக மிக- .ைறவாக இINதாQ (இK 

Jேரா:ேபாைச\ேடாபrன5யா எ8( அைழ-க>ப]கிறK) நZ"க$ 

கீேமாெதரபYைய> ெபற W?யாK ம'(: பYேள\ெல\ எhணY-ைக 

ேம:ப]: வைர உ"க$ மIJKவL உ"க$ சிகி1ைசைய சிறிK ேநர: 

தாமத>ப]JKவாL. 

`-கிQ இரJத>ேபா-., ஈ(கள5Q இரJத: வ?தQ, ேதாலிQ சிறிய சிவ>& 

அQலK ஊதா நிற &$ள5க$ ேபா8ற ஏேதo: சிரா,>& அQலK 

இரJத>ேபா-. இINதாQ தயkெச,K உ"க$ மIJKவMட: 

ெதMவY-கk:. 

வயY'(>ேபா-.: 24 மணY ேநரJதிQ உ"கg-. 4 அQலK அத'. 

ேம'ப\ட தளLவான �-க$ (மல:) இINதாQ உ"க$ .fkட8 ெதாடL& 

ெகா$ள ேவh]:. உ"க$ மIJKவL உ"கg-. வயY'(>ேபா-. 

எதிL>& மாJதிைரகைள (ேலாபராைம]) தIவாL. ஒjெவாI Wைறs: 

நZ"க$ ேலாdபYரைம] மாJதிைரைய எ]-க ேவh]:. இழNத 

திரவ"கg-. பதிலாக நிைறய தhணZL .?-க மற-காதZLக$. உ"கg-. 

வயY'(>ேபா-. ஏ'ப\டாQ .ைறNத நாL1சJK$ள உணைவ உhண 

ேவh]: ம'(: `ல பழ"க$, பழ1சா(, தான5ய"க$ ம'(: 

கா,கறிகைள தவYL-க ேவh]:. ஆQகஹாQ, காஃபY8, பாQ ெபாI\க$ 

ம'(: அதிக ெகாf>&$ள உணkகைள தவYL-கk: இK உதk:. 

வYரQக$ ம'(: காQவYரQகள5Q உணLவY8ைம அQலK q1ச உணLk 

(&ற நர:பYயQ): ைகக$ அQலK காQகள5Q உணLவY8ைம, q1ச உணLk 

அQலK வலிைய ஏ'ப]JKவத8 `ல: நர:&கைள பாதி-கலா:. வYரQக$ 

ம'(: காQவYரQகள5Q உணLவY8ைம அQலK q1ச உணLk உ"க$ 

ஷூேலdகைள- க\]வK அQலK ெபாJதா8கைள1 ெச,வK ேபா8ற 

க?னமான வYஷய"கைள1 ெச,வK க?ன:. இK சில நா\க$ அQலK 

வார"கg-.$ ெதாட"கி சில மாத"க$ வைர நZ?-.:. அMதாக, 

உணLவY8ைம நிரNதரமாக இI-கலா:. இNத அறி.றிக$ ேதா8றினாc: 

அவ'ைற- .ைற-க உதk: .றி>பY\ட .றி>&கைள நZ"க$ கீேழ 

காணலா:. 
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ைக-காQ ேநா,-.றி: உ"க$ ைகக$ அQலK காQக$ xMய ஒள5ைய> 

ேபாலேவ சிவ>&, &h, உலLNத அQலK வ Z-கமாக மா(:. உ$ள"ைகக$ 

ம'(: உ$ள"காQகள5Q உ$ள ேதாQ உM-கJ ெதாட".:, ெபாKவாக 

ேலசான வழியYc:, சிகி1ைசயY8 ெதாட-கJதிலிINK இரh] 

வார"கg-. W8&: அMதாக. இK உ"க$ ைகக$ அQலK காQகள5Q 

உணLவY8ைம அQலK q1ச உணLkட8 ேசLNK ெகா$ளலா:. உ"க$ 

மIJKவL இKேபா8ற அறி.றிகைள உ"கgட8 வYவாதி>பாL, ேமc: 

அைவ உ"க$ அ8றாட வாy-ைகயYQ எjவா( தைலயY]கி8றன. ைக-

காQ ேநா,-.றி-. மINதி8 அளைவ- .ைற>பK ேதைவ>படலா: 

ம'(: சில ேநர"கள5Q, சIமJதிQ மா'ற"க$ மிகk: க]ைமயானதாக 

இI-.:ேபாK, சிகி1ைசைய நி(Jத ேவh?யYI-.:. ைக-காQ 

ேநா,-.றியY8 வளL1சிைய- .ைற-க Wய'சி>பதிQ த]>& மிகk: 

W-கியமானK. கீேழs$ள "சிகி1ைசயY8 ேபாK உதவY-.றி>&க$" பYMவYQ 

உ$ள ஆேலாசைனைய> பY8ப'றி உ"க$ ைககைளs: காQகைளs: 

கவன5JK- ெகா$g"க$. 

.ம\டQ: சில ேநர"கள5Q வாNதிsட8 ேசLNK ஆனாQ ெபாKவாக ேநா, 

எதிL>& மINKக$ (ஊசி ம'(: மாJதிைரக$) `ல: ந8. 

க\]>ப]Jத>ப]கிறK. சிகி1ைசயY8 பY8னL சில மணYேநர"க$ WதQ சில 

நா\க$ வைர நZ"க$ அைத அoபவY-கலா:. நZ"க$ 

ேநா,வா,>படவYQைல எ8றாc: ேநா, எதிL>& மINKகைள 

எ]JK-ெகா$வK W-கிய:, ஏென8றாQ ேநா, ெதாட"கியkட8 சிகி1ைச 

ெச,வைத வYட அைதJ த]>பK எள5K. நZ"க$ ஒI நாைள-. ஒI 

Wைற-. ேமQ உடQநிைல சMயYQலாமQ இINதாQ உடன?யாக உ"க$ 

மIJKவL அQலK ெசவYலியைரJ ெதாடL& ெகா$g"க$. 

 

வா, &hக$ ம'(: &hக$: கிIமிக$ வளராமQ இI-க நZ"க$ 

சா>பY\ட பYற. எ>ேபாK: பQ Kல-க ேவh]:. வா, &hகைளJ த]-க 

அQலK உதkவத'. ெம8ைமயான பQ Kல-.தைல> பய8ப]Jதி ஒI 

நாைள-. `8( Wைற 1/2 WதQ 1 zd�8 ேப-கி" ேசாடாைவ 
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தhணZMQ கல-கk:. ஆர�i, எcமி1ைச ம'(: திரா\ைச>பழ: ேபா8ற 

அமில உணkகைள தவYL>பK நQலK. உ"கg-. &hக$ இINதாQ 

உ"க$ மIJKவL அQலK ெசவYலியMட: ெசாQc"க$, ஏெனன5Q அைவ 

வா, &hகைளJ த]-க அQலK சிகி1ைசயள5-க உதk:. 

ேசாLk: மிகk: ெபாKவான ப-க வYைளk, இK சிகி1ைசயY8 ேபாK 

அதிகM-கலா:. 

ேமாசமான பசி: ஒI நா$ அQலK இரh] நா\கg-. நZ"க$ அதிக: 

சா>பYடவYQைல எ8றாQ கவைல>பட ேவhடா:. 

உயLNத கQ_ரQ ெநாதிக$: உ"கள5ட: அதிக அளk ?ரா8dமிேனdக$ 

இINதாQ (கQ_ரலாQ தயாM-க>ப\ட &ரத"க$) ெபாKவாக உ"க$ 

ெசயQபா] அQலK ஆ'றQ அளkகள5Q எNத வYJதியாசJைதs: நZ"க$ 

கவன5-க மா\zLக$. உ"க$ மIJKவL அவLகைள இரJத> 

பMேசாதைனயYQ பMேசாதி>பாL ம'(: கீேமாெதரபYயY8 அளைவ 

சMெச,வதா எ8பைத அவL/அவ$ W?k ெச,வாLக$. 

இரJத: உைறதQ: உ"க$ காQக$ வ Z-க:, சிவ>& ம'(: &h இINதாQ 

அQலK உ"கg-. `1iJ திணறQ ஏ'ப\டாQ உதவY ைமயJைதJ 

ெதாடL& ெகா$ளk:. 

CAPOX ெதாடLபான சில .ைறவான ெபாKவான ப-க வYைளkக$ 

ஒjவாைம எதிLவYைன: சில ேநர"கள5Q அK ஆ-சாலி>ளா?8 நிLவாகJதி8 

ேபாK அQலK சிறிK ேநரJதி'.> பYற. நிகyகிறK. அ?-க? இK ேலசானK 

ஆனாQ க]ைமயாக இI-கலா:. இNத திzL அறி.றிக$ ஏேதo: இINதாQ 

உடன?யாக உ"க$ மIJKவL அQலK ெசவYலியMட: ெசாQc"க$: 

• ெசாறி 

• `1i திணறQ 

• WகJதி8 சிவJதQ அQலK வ Z-க: 

• xடாக உணLகிேற8 

• மய-க: 
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• சி(நZL கழி-க ேவh]: 

கீேமாெதரபYயY8 கசிk (கசிk): இK ெசcJத>ப]: ேபாK, கீேமாெதரபY 

நர:&-. ெவள5ேய கசிNK i'றிs$ள திi-கைள ேசத>ப]JK:. நர:ைப1 

i'றி ஏேதo: ெகா\]தQ, வலி, சிவJதQ அQலK வ Z-க: இINதாQ 

உடன?யாக உ"க$ ெசவYலியMட: ெசாQc"க$. 

வயY'( வலி: உ"கg-. மNதமான வலிக$ அQலK வா,k பY?>& 

ஏ'படலா:. இK ெபாKவாக கீேமாெதரபYsட8 ெதாடL&ைடயK. உ"கg-. 

ெதாடLNK qLைமயான வலி இINதாQ உ"க$ மIJKவைர அnகk:. 

மல1சி-கQ: அதிக நாL1சJK$ள உணkகைள (கா,கறிக$, பழ"க$, Wf 

ெரா\?) சா>பY]வK ம'(: .ைறNதK 2 லி\டL தhணZL .?>பK 

உ"கg-. உதk:. இK இரh]/`8( நா\கg-. ேமQ நZ?JதாQ 

மலமிள-கிக$ ேதைவ>படலா:. 

�-க:: கீேமாெதரபY உ"கg-. மிகk: �-க: (மய-க:) ம'(: ேசாLவாக 

உணரலா:. நZ"க$ மிகk: �-கமாக உணLNதாQ, வாகன: ஓ\டேவா 

அQலK இயNதிர"கைள இய-கேவா ேவhடா:. 

தைலவலி: இK நடNதாQ, நZ"க$ பாராசி\டமாQ ேபா8ற வலி 

நிவாரணYகைள எ]JK- ெகா$ளலா:. 

�".வதிQ சிரம:: �-க மாJதிைரக$ ேதைவ>ப\டாQ 

எ]JK-ெகா$ளலா:. 

திரவJைத உIவா-.தQ: நZ"க$ எைட அதிகM-கலா: ம'(: உ"க$ 

Wக: அQலK உ"க$ கn-காQ அQலK காQக$ வ Z-கமைடயலா:. 

இK உ"க$ காQகைள ஒI .ஷன5Q ைவ-க உதk:. உ"க$ சிகி1ைச 

W?Nத பYற. வ Z-க: ந8றாக இI-.:. 

W? உதிLதQ: உ"க$ தைலW? ெமலிNK ேபாகலா:, ஆனாQ உ"க$ 

தைலW?ைய இழ-க வா,>பYQைல. 
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ப-க வYைளkகைள க\]>ப]Jத மINK 

உ"க$ ப-க வYைளkக$ ப'றி உ"க$ மIJKவMட: ெதMய>ப]JK"க$; 

அறி.றிகைள- க\]>ப]Jத பயo$ள மINKக$ உ$ளன. 

எனK வழ-கமான மINKகைள நா8 ெதாடLNK எ]-க ேவh]மா? 

ஆமா:, உ"க$ வழ-கமான மINKகைள நZ"க$ ெதாடLNK 

எ]JK-ெகா$ள ேவh]:. நZ"க$ எ]JK-ெகா$g: அைனJK 

மINKகைளs: தயkெச,K உ"க$ &'(ேநாயYயQ .fவY'. 

ெதMவY-கk:, அதனாQ அவLக$ ஆேலாசைன வழ"க W?s:. 

நா8 கா,1சQ த]>�சி ேபாடலாமா? 

ஆமா:, உ"க$ கீேமாெதரபYையJ ெதாட".வத'. W8 கா,1சQ த]>�சி 

ேபாட அறிk(Jத>ப]கிறK. நZ"க$ ஏ'கனேவ உ"க$ கீேமாெதரபYையJ 

ெதாட"கியYINதாQ, த]>�சி ேபா]வத'கான சிறNத ேநரJைத> ப'றி 

ஆேலாசைன வழ"க-q?ய உ"க$ மIJKவMட: ேகg"க$. 

சிகி1ைசயY8 ேபாK உதவY-.றி>&க$ 

o நிைறய திரவ"கைள .?-கk: (ஒI நாைள-. .ைறNதK 

2 லி\டL) உ"க$ சி(நZரக"கைள> பாKகா-கk:. 

o நQல ஊ\ட1சJைத பராமM-கk:. அ?-க? சிறிய உணைவ 

உ\ெகா$வK .ம\டைல- .ைற-க உதk:. நZ"க$ 

ெகாf>& அQலK வ(Jத உணkகைள தவYL-க ேவh]:. 

உ"கg-. ேதைவ>ப\டாQ ேநா, எதிL>& மINKகைள 

எ]JK- ெகா$ளலா:. 

o xMய ஒள5ையJ தவYL-கk:. எdபYஎஃ> 15 (அQலK அத'. 

ேம'ப\ட) ச8 பYளா- ம'(: பாKகா>& ஆைடகைள 

அணYs"க$. 
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o நிைறய ஓ,k கிைட-.:. 

o ைக-காQ ேநா,-.றிையJ த]-க: 

- உ"க$ ைக ம'(: காQகள5Q உரா,k, அfJத: ம'(: 

ெவ>ப ெவள5>பா\ைட- .ைற-கk:. 

பாJதிர"கைள கfkதQ, நZhட .ள5யQ அQலK ெதா\? .ள5யQ 

ேபா8ற xடான நZIட8 நZhட கால ெதாடLைபJ தவYL-கk:. 

- பாJதிர"கைள- கfk: ைகsைறகைள> பய8ப]Jத ேவhடா:, 

ஏெனன5Q ர>பL உ"க$ உ$ள"ைககள58 ேதாைல xடாக 

ைவJதிI-க W?s:. 

உ"க$ உ$ள"காQகள5Q ேதாQ உM>பைத .ைற-க நZhட நைட 

அQலK தாவQகைள தவYL-கk:. 

க?னமான ேம'பர>பYQ உ"க$ ைகைய அfJK: ேதா\ட:/வ Z\] 

கIவYகைள நZ"க$ பய8ப]Jத-qடாK. 

- ைக ம'(: காQகள5Q ேலாஷைன ேத,>பைதJ தவYL-கk: 

ஆனாQ சIமJைத ஈர>பதமாக ைவJதிI"க$. 

• அறி.றிகைள- .ைற-க உதkவத'. நZ"க$ வலி நிவாரண: அள5-க 

ெம8ைமயா-.: கி�:க$ ம'(: வலி நிவாரணYகைள> 

பய8ப]Jதலா:. உ"க$ மIJKவMட: சிறNத மINைத> ப'றி 

வYவாதி-கk:. 

• உணLவY8ைம ம'(: q1சJைத த]-க அQலK .ைற-க: 

• ெவ>பநிைலயYQ திzL மா'ற"கg-. உ"க$ ைகக$ அQலK 

காQகைள ெவள5>ப]JKவைதJ தவYL-கk:. நZ"க$ .ள5LகாலJதிQ 

நட-.:ேபாK ைகsைறகைள> பய8ப]JKவத8 `லேமா அQலK 

உைறNத உணk/பானJைதJ ெதாடாமேலா இK உதk:. 

- சைம-.: ேபாK அ]>& ைகsைறக$ ம'(: ேதா\ட-கைல ெச,s: 

ேபாK பாKகா>& ைகsைறக$ பய8ப]Jதk:. 
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- உ"க$ ைககைளs: காQகைளs: xடாக ைவJK, ந8. 

ெபாINத-q?ய, பாKகா>& காலணYகைள அணYs"க$. 

- xடான நZைர> பய8ப]JK: ேபாK கவனமாக இI"க$, ஏெனன5Q அK 

எjவளk xடாக இI-கிறK எ8பைத நZ"க$ உணர W?யாK ம'(: 

உ"கைள எMJK- ெகா$ளலா:. 

- உ"க$ நக"கைள ெவ\]:ேபாK கவனமாக இI"க$. 

- ஒI நாைள-. இரh] WைறயாவK உ"க$ சIமJைத ஈர>ப]Jதk:. 

• அறி.றிகைள- க\]>ப]Jத உதk: மINKகைள வ Z\?Q 

ைவJதிI"க$. 

• நZ"க$ மய-க: அQலK மய-கJைத அoபவY-கலா:; 

கீேமாெதரபY-. உ"க$ பதிQ ெதMs: வைர வாகன: ஓ\]தQ 

அQலK வYழி>&ணLk ேதைவ>ப]: பணYகள5Q ஈ]ப]வைதJ 

தவYL-கk:. 

• ேஷவY" ெச,s: ேபாK எல-\M- ேரஸL ம'(: ெம8ைமயான �J 

பYரv ஆகியவ'ைற> பய8ப]Jதி இரJத>ேபா-ைக .ைற-கலா:. 

• கீேமாெதரபYையJ ெதாட".வத'. W8, நZ"க$ எ]JK-ெகா$g: 

மINKகைள> ப'றி உ"க$ மIJKவMட: ெசாQc"க$. சில 

ேநர"கள5Q ப-க வYைளkக$ உ"க$ மINKகgட8 

ெதாடL&ைடயதாக இI-கலா: ம'(: கீேமாெதரபY அQல. 

• உ"க$ அறி.றிக$ க]ைமயாக இINதாQ அQலK 24 மணY 

ேநரJதி'.> பYற. ேம:படவYQைல எ8றாQ, மIJKவமைனைய 

ெதாடL& ெகா$ள தய"காதZLக$. 

• இரJத உைறதலி8 அறி.றிகg-. கவன: ெசcJK"க$: வலி, 

சிவJதQ, ைக அQலK காQ வ Z-க:, `1iJ திணறQ அQலK மாL& 

வலி. இNத அறி.றிக$ ஏேதo: இINதாQ உ"க$ மIJKவைர 

அnகk:. 

• கீேமாெதரபY எ]-.:ேபாK உ"க$ மIJKவM8 அoமதியY8றி 

எNதவYதமான த]>�சிையs: ெபறாதZLக$. 
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• நZ"க$ .ழNைத ெப(: வயKைடய ெபhணாக இINதாQ: 

- நZ"க$ கL>பமாக இINதாQ அQலK இNத சிகி1ைசையJ 

ெதாட".வத'. W8& கL>பமாக இINதாQ உ"க$ மIJKவMட: 

ெதMவY-கk: 

- கீேமாெதரபYயY8 ேபாK கL>பமாக இI>பைதJ தவYL-கk: 

- கீேமாெதரபYயY8 ேபாK தா,>பாQ ெகா]-காதZLக$ 

உ"க$ அறி.றிக$ க]ைமயாக இINதாQ அQலK 24 மணY ேநரJதி'.> பYற. 

ேம:படவYQைல எ8றாQ, மIJKவமைனைய ெதாடL& ெகா$ள 

தய"காதZLக$. 

மIJKவமைன அவசர ெதாடL&:  ______________________ 

 

நா8 எ"ேக q]தQ தகவQகைள> ெபற W?s:? 

இNதJ KைறயYQ q]தQ தகவQகைள> ெபற வYI:பYனாQ, நZ"க$ 

பாLைவயYடலா: ESMO website  for Biliary tract cancer: Guide for Patients and 

AMMF The Cholangiocarcinoma Charity website. 

You can find the related link below: 

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

tract-cancerhttps://ammf.org.uk/patient-guide/ 
 

 

 

 


