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Capecitabine for biliary tract cancers 
ப"#தந&' பாைத *+,ேநா.க01கான ேகபசிடைப6 

உ"க$ ம&'(வ* உ"க$ +,-ேநா123 சிகி6ைசயள:2க ேகபசிடைபைன 

ப>?(ைர'தி&?தாB, இ?த ம&?( ம,-D அ( ெதாட*பான சில அDச"க$ 

ப,றிய சில I2கியமான தகவBக$ இ"ேக. 

 

பJ'தநK* பாைத +,-ேநா1 

பJ'தநK* 3ழாயJM +,-ேநா1க$ ெசBக$ (ேசாலா"கிேயாைசNOக$ எM- 

அைழ2கQபOகிMறன) உ&வாகிMறன, அைவ ெபா(வாக பJ'த அைமQபJM 

அைமQைப உ&வா23கிMறன. சி-3டலிB கBRரB ம,-D பJ'தQைப. 

 

பJ'தநK* பாைத +,-ேநா1க$ ேசாலா"கிேயாகா*சிேனாமா, பJ'தQைப 

+,-ேநா1 ம,-D ஆD+ல> +,-ேநா1: 

 

ேசாலா"கிேயாகா*சிேனாமா-இ( பJ'த நாள +,-ேநா1 எM-D 

அைழ2கQபOகிற(. இ?த +,-ேநா1 TM- வைககளாக 

வைகQபO'தQபOகிற(, பJ'தநK* 3ழா1கள:B எ"3 உ&வாகிற( எMபைதQ 

ெபா-'(: 

ஓ இMNராெஹபW2 ேசாலா"கிேயாகா*சிேனாமா - கBRரX23$ உ$ள 

3ழா1கள:B +,-ேநா1 உ&வா3Dேபா( 

perihilar cholangiocarcinoma - இ( கBRரX23 ெவள:ேய உ$ள 3ழா1கள:B 

உ&வா3Dேபா( 

ஓ WYடB/எ2YNராெஹபW2 ேசாலா"கிேயாகா*சிேனாமா - கBRரலிB 

இ&?( ெதாைலவJB உ$ள 3ழா1கள:B உ&வா3Dேபா( 
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பJ'தQைப +,-ேநா1-பJ'தQைப +றணJ இ&?( எ[கிற( 

 

ஆD+Bல> +,-ேநா1-பJ'தநK* ம,-D சி- 3டX23 இைடயJB இைணவதாB 

எ[கிற( 

 

உ"க\23 பJ'தநK* பாைத +,-ேநா1 இ&Qப( க]டறியQபNடதாB இ?த 

(]O பJர^ரD ெகாO2கQபNO$ள(. உ"க$ +,-ேநாயJயB நி+ண* 

உ"க\டM எ?த பJ'தநK* பாைத +,-ேநா1 உ$ள( ம,-D அ( எ_வள` 

நKNW2கQபNO$ள( எMபைத வJவாதி2கலாD. 

 

ேகபசிடைபM எMறாB எMன? 

ேகபசிடைபM எMப( கீேமாெதரபJ ம&?( ஆ3D, இ( உயJரb பJரதிபலிQ+ 

ெசயBIைறயJB 3-2கிOவதM TலD கNW ெசBகைள2 ெகாBXD. 
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இ&QபJcD, இ( சாதாரண ெசBகைள ேசதQபO'(D எMபதாB, இ( சில ப2க 

வJைள`கைள ஏ,பO'தலாD. 

 

 

ேகபசிடைபM எ_வா- நி*வகி2கQபOகிற(? 

ேகபசிடைபM மா'திைரயாக வா1வழியாக (வாயாB) எO2கQபOகிற(. 

ஒ_ெவா& ^ழ,சியJM ெதாட2க'திXD ம&'(வமைன ம&?தக'திலி&?( 

ேகபசிடைபM மா'திைரகைளQ ெப-வ K*க$. நK"க$ ெதாட*?( 2 வார"க\23 

வ KNWB ேகபசிடைபைன எO'(2ெகா$வ K*க$. இ( வழ2கமாக ஒ& நாைள23 

இர]O Iைற, காைலயJXD மாைலயJXD எO2க ப>?(ைர2கQபOகிற(. 

 

உக?த ேடாY இைடெவள: ஒ_ெவா& 12 மணJ ேநரID ஆ3D, ஆனாB இ( 

உ"க\23 மிக`D ெபா&'தமாக இ&?தாB, நK"க$ ஒ_ெவா& 10 அBல( 11 

மணJ ேநர'தி,3D மா'திைரகைள எO'(2 ெகா$ளலாD (ஆனாB 8 மணJ 

ேநர'தி,3D 3ைறவான இைடெவள:யJB). 

 

மா'திைரக$ உண`23 30 நிமிட"க\23$ நிைறய த]ணK&டM எO2கQபட 

ேவ]OD (நK"க$ ச>யான உண` சாQபJட IWயாவJNடாB சி,-]W 

ச>யாகிவJOD). இ?த மா'திைரக$ ெமBலேவா அBல( ந^2கQபடாமேலா 

வJ["கQபட ேவ]OD, ஆனாB வJ["3வதிB சி2கB இ&?தாB அவ,ைற 

த]ணK>B கைர2கலாD. நK"க$ ஒ& ேடாY தவறவJNடாB, தவறவJNட 

ேடாைஸ' தவJ*'(, உ"க$ வழ2கமான அNடவைணைய' ெதாடர`D. ஒேர 

ேநர'திB இர]O ேடாY அBல( hOதB ேடாY எO2க ேவ]டாD. 

 

உ"க$ உயரD, எைட, வய(, ெபா( ஆேரா2கியD ம,-D அWQபைட 

நிைலைமக$ உ$ள:Nட பல காரணJகள:M அWQபைடயJB நK"க$ ெப-D 
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ேகபசிடைபன:M ச>யான அளைவ உ"க$ ம&'(வ* தK*மான:Qபா*. ஒ_ெவா& 

IைறiD நK"க$ எO2க ேவ]Wய மா'திைரகள:M ச>யான எ]ணJ2ைகைய 

ம&?தாள* உ"க\236 ெசாBவா*. 

 

 

ேகபJசிடைபM சிகி6ைசயJM அNடவைண 

சிகி6ைசயJM ^ழ,சிகள:B நK"க$ ேகபசிடைபைனQ ெப-வ K*க$. ேகபசிடைபM 

சிகி6ைசயJM நிைலயான அNடவைண TM- வார ^ழ,சிையQ பJMப,-கிற(, 

இதிB 14 நாNக$ கீேமாெதரபJ (DAY 1 IதB DAY 14 வைர), ஒ& வாரD ஓ1`. அணJ. 

கீேமாெதரபJயJM ஒ_ெவா& அம*`23D IMபாக, நK"க$ ஒ& இர'த 

ப>ேசாதைன ெச1( உ"க$ கீேமாெதரபJ ^ழ,சி23 ேபா(மானவரா எMபைத 

உ"க$ +,-ேநாயJயB 3[ ச>பா*23D. உ"க$ கைடசி 

ஆேலாசைனயJலி&?( நK"க$ எ?த அறி3றி (க$) ம,-D பJர6சைன (கைளiD) 

ெத>வJ2க ேவ]Wய( அவசியD. ேடாY/அNடவைண ச>ெச1யQபNO 

உ"க\2காக தன:Qபயனா2கQபடலாD. 

கீேமாெதரபJயJM ஒ_ெவா& ^ழ,சியJM IதB வார'திM DAY 1 அM-, 

ம&'(வ*/ெசவJலியைரQ பா*2க`D, உ"க$ மா'திைரகைள6 ேசக>2க`D 

ம&'(வமைன23 வ&வ K*க$. இ&QபJcD, சில சமய"கள:B உ"க$ 

கீேமாெதரபJ ச?திQ+23 I?ைதய நா$ உ"க$ ஜிபJ பயJ,சியJB எO2கQபNட 

இர'த'ைத எO'(2ெகா$\மா- ம&'(வ* உ"கள:டD ேகNகலாD ம,-D 

நK"க$ ம&'(வமைன23 வராமB 3[ உ"கைள ெதாைலேபசி TலD மதிQபkO 

ெச1யலாD. 

கீேமாெதரபJ நி*வாக'தி,காக நK"க$ ம&'(வமைனயJB த"க 

ேவ]WயதிBைல. 

Capecitabine cycle: 2 weeks on, 1 week off 
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ேகபசிடைபM சிகி6ைசயJM காலD 

உ"க$ சிகி6ைசயJM கால அளைவ ம&'(வ* உ"க\டM வJவாதிQபா*. 

ெபா(வாக, ஒ_ெவா& ேகபJசிடைபM ^ழ,சிiD TM- வார"க\23 

நKW23D. நK"க$ சிகி6ைசைய நM3 ெபா-'(2ெகா]டாB, நK"க$ 

3ைற?தபNசD 8 ^ழ,சிக$ ேகபசிடைபைனQ ெப-வ K*க$ (ேதாராயமாக ஆ- 

மாத"க$). 

 

ேகபசிடைபM சிகி6ைசயJM ப2க வJைள`க$ எMன? 

இ?த சிகி6ைசயJB ப2க வJைள`க$ அறியQபNடாXD, அவ,றிB எைதiD 

நK"க$ அcபவJ2காமB இ&2கலாD. சிகி6ைச பலனள:2கவJBைல எM- இ( 

அ*'தQபO'(வதிBைல. ப2க வJைள`க$ ெப&DபாXD அவ,றிM ஆரDபD, 

காலD ம,-D தKவJர'திM அWQபைடயJB கணJ2க2hWயைவ எMபைத 

நிைனவJB ெகா$\"க$; அைவ எQேபா(D மlள2hWயைவ ம,-D 

சிகி6ைச23Q பJற3 I,றிXD ேபா1வJOD. 

ம,ற பல கீேமாெதரபJ ம&?(கைளQ ேபாலேவ, ேகபJசிடைபM +,-ேநா1 

ெசBகைள2 ெகாBகிற(, ஏெனன:B ெசB பJ>` ம,-D ெப&2க'ைத நி-'(D 

திறM ெகா]ட(. (ரதி*mடவசமாக, கீேமாெதரபJ ம&?(களாB +,-ேநா1 

ெசBக$ ம,-D சாதாரண உயJரb2க\23 இைடயJலான ேவ-பாNைட 

அைடயாளD காண IWயவJBைல. எனேவ, கீேமாெதரபJ இர'த அb2க$, 

வாயJB உ$ள ெசBக$, வயJ-, 3டB ம,-D பJற இட"கள:B ேவகமாகQ 
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பJ>iD இயBபான உயJரb2கைளiD ெகாBXD, இ(ேவ பBேவ- ப2க 

வJைள`கைள ஏ,பO'(கிற(. சிகி6ைச IW?த`டM, அ?த சாதாரண ெசBக$ 

மl]OD வள*?( ஆேரா2கியமாக இ&23D. 

கீேமாெதரபJயJM ேபா( எO2க2hWய பல ம&?(க$ உ$ளன, அைவ 

உ"க\23 ஏ,பட2hWய ப2க வJைள`கள:M தா2க'ைத2 கNOQபO'த`D 

3ைற2க`D. 

 

மிக`D ெபா(வான ப2க வJைள`க$ சில 

ெஹமாேடாடா2சிசிNW: உ"க$ இர'த அb2கள:B ப2க வJைள`க$ உNபட 

• 3ைற?த எ]ணJ2ைகயJலான ெவ$ைள இர'த அb2க$ ம,-D ெதா,- 

ஆப'( 

கீேமாெதரபJ ெப&DபாXD ெவ$ைள இர'த அb2கள:M எ]ணJ2ைகைய2 

3ைற2கிற(, இ( ெதா,-ேநாைய எதி*'(Q ேபாராட உத`கிற(. உ"க$ 

ெவ$ைள இர'த அb2கள:M எ]ணJ2ைக மிக2 3ைறவாக இ&?தாB (இ( 

நிnNேராபkன:யா எM- அைழ2கQபOகிற() உ"க\23 ெதா,-ேநா1 ஏ,பOD 

அபாயD இ&2கலாD. இ?த ேநர'திB, ெந>சலான இட"கள:B இ&Qப( அBல( 

சள: உ$ளவ*க$ ேபாMற ெதா,-ேநா1கள:M அபாய'ைத அதிக>23D 

opநிைலகைள' தவJ*Qப( கவனமாக இ&2க ேவ]OD. 

உ"க$ கீேமாெதரபJயJM ஒ_ெவா& ^ழ,சியJXD 10 வ( நா$ IதB 14 ஆD 

ேததி வைர உ"க$ ெவ$ைள அb2கள:M எ]ணJ2ைக மிக2 3ைறவாக 

இ&23D எMபதாB, இ?த நாNகள:B ெதா,- அபாய'ைத' தவJ*Qப( மிக`D 

I2கியD 

ஒ_ெவா& கீேமாெதரபJ ^ழ,சி23 IM+D உ"க$ ம&'(வ* உ"க$ 

ெவ$ைள இர'த அb2கைள6 ச>பா*2கிறா*. உ"க$ அO'த சிகி6ைச23 IM 

ெவ$ைள அb2கள:M எ]ணJ2ைக சாதாரணமாக தி&D+D. சில ேநர"கள:B 

அைவ திNடமிடQபNட சிகி6ைசையQ ெபற அcமதி2க மிக`D 3ைறவாக 
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இ&23D, ேமXD ெசB எ]ணJ2ைக இயB+ நிைல23 வ&D வைர உ"க$ 

ம&'(வ* உ"க$ சிகி6ைசைய சிறி( ேநரD தாமதQபO'(வா*. 

ேநா1'ெதா,றிM அறி3றிக$ ம,-D அறி3றிகைளQ ப,றி நK"க$ 

அறி?தி&Qப( I2கியD, ேமXD பJMவ&D ஏேதcD ஒMைற நK"க$ 

உ&வா2கினாB உ"க$ ம&'(வமைனயJB (PHONE NUMBER)   -------------------------------

------ உதவJ ைமய'ைத ெதாட*+ ெகா$ள ேவ]OD: 

- பாராசிNடமாB பயMபO'தினாXD, உ"க$ உடB ெவQபநிைல 38 ° C (100.4 ° F) 

23 ேமB ெசBகிற( 

- நK"க$ திxெரM- சிலி*Qைப உண*கிறK*க$ 

- உ"க\23 ெதா]ைட +], இ&மB, வயJ,-Qேபா23, சி-நK* கழி'தB 

அதிக>23D 

ல`னDப*ஃQெரN QzNெஸBY 

 கீேமாெதரபJ இர'த சிவQபb2கள:M எ]ணJ2ைகைய2 3ைற23D. இர'த 

சிவQபb2கள:M மிக I2கியமான ப"3 உ"க$ உடலிM ஒ_ெவா& 

பாக'தி,3D ஆ2ஸிஜைன எO'(6 ெசBவதா3D. சிவQ+ இர'த அb2கள:M 

எ]ணJ2ைக மிக2 3ைறவாக இ&?தாB (இ( இர'த ேசாைக எM- 

அைழ2கQபOகிற() நK"க$ ேசா*வாக`D T6^வJடாமXD உணரலாD. உ"க$ 

இர'த ேசாைக கOைமயாக இ&?தாB, உ"க\23 இர'தமா,றD 

ேதைவQபOD. 

3ைற?த எ]ணJ2ைகயJலான பJேளNெலNOக$ ம,-D சிரா1Q+ அBல( 

இர'தQேபா23 ஏ,பOD ஆப'( 

கீேமாெதரபJ பJேளNெலNOகள:M எ]ணJ2ைகைய2 3ைற23D. இர'த 

உைறதX23 பJேளNெலNOக$ பயc$ளதாக இ&23D. உ"க$ 

பJேளNெலNOகள:M எ]ணJ2ைக மிக2 3ைறவாக இ&?தாB (இ( 

'ேராDேபாைசNேடாபkன:யா எM- அைழ2கQபOகிற() நK"க$ 

கீேமாெதரபJையQ ெபற IWயா( ம,-D பJேளNெலN எ]ணJ2ைக ேமDபOD 
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வைர உ"க$ ம&'(வ* உ"க$ சிகி6ைசைய சிறி( ேநரD தாமதQபO'(வா*. 

T2கிB இர'தQேபா23, ஈ-கள:B இர'தD வWதB, ேதாலிB சிறிய சிவQ+ 

அBல( ஊதா நிற +$ள:க$ ேபாMற ஏேதcD சிரா1Q+ அBல( இர'தQேபா23 

இ&?தாB தய`ெச1( உ"க$ ம&'(வ>டD ெத>வJ2க`D. 

வயJ,-Qேபா23: 24 மணJ ேநர'திB 4 அBல( அத,3 ேம,பNட தள*வான 

மலD இ&?தாB உ"க$ 3[`டM ெதாட*+ ெகா$ள ேவ]OD. உ"க$ 

ம&'(வ* உ"க\23 வயJ,-Qேபா23 எதி*Q+ மா'திைரகைள 

(ேலாபராைமO) த&வா*. ஒ_ெவா& IைறiD நK"க$ ேலாYபJரைமO 

மா'திைரைய எO2க ேவ]OD. இழ?த திரவ"க\23 பதிலாக நிைறய 

த]ணK* 3W2க மற2காதK*க$. உ"க\23 வயJ,-Qேபா23 ஏ,பNடாB 

3ைற?த நா*6ச'($ள உணைவ உ]ண ேவ]OD ம,-D Tல பழ"க$, 

பழ6சா-, தான:ய"க$ ம,-D கா1கறிகைள தவJ*2க ேவ]OD. ஆBகஹாB, 

காஃபJM, பாB ெபா&Nக$ ம,-D அதிக ெகா[Q+$ள உண`கைள தவJ*2க`D 

இ( உத`D. 

ேஹ]N-ஃ+Nஸி]NேராD: உ"க$ ைகக$ அBல( காBக$ o>ய ஒள:ையQ 

ேபாலேவ சிவQ+, +], உல*?த அBல( வ K2கமாக மா-D. உ$ள"ைகக$ 

ம,-D உ$ள"காBகள:B உ$ள ேதாB உ>2க' ெதாட"3D, ெபா(வாக 

ேலசான வழியJXD, சிகி6ைசயJM ெதாட2க'திலி&?( இர]O வார"க\23 

IM+D அ>தாக. இ( உ"க$ ைகக$ அBல( காBகள:B உண*வJMைம 

அBல( h6ச உண*`டM ேச*?( ெகா$ளலாD. உ"க$ ம&'(வ* 

இ(ேபாMற அறி3றிகைள உ"க\டM வJவாதிQபா*, ேமXD அைவ உ"க$ 

அMறாட வாp2ைகயJB எ_வா- தைலயJOகிMறன. ைக-காB ேநா123றி23 

ம&?திM அளைவ2 3ைறQப( ேதைவQபடலாD ம,-D சில ேநர"கள:B, 

ச&ம'திB மா,ற"க$ மிக`D கOைமயானதாக இ&23Dேபா(, சிகி6ைசைய 

நி-'த ேவ]WயJ&23D. ைக-காB ேநா123றியJM வள*6சிைய2 3ைற2க 

Iய,சிQபதிB தOQ+ மிக`D I2கியமான(. கீேழi$ள "சிகி6ைசயJM ேபா( 

உதவJ23றிQ+க$" பJ>வJB உ$ள ஆேலாசைனையQ பJMப,றி உ"க$ 

ைககைளiD காBகைளiD கவன:'(2 ெகா$\"க$. 
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வா1 +]ணா23தB: கி&மிக$ வளராமB இ&2க நK"க$ எQேபா(D சாQபJNட 

பJற3 பB (ல2க ேவ]OD. வா1Q +]கைள' தO2க அBல( உத`வத,3 

ெமMைமயான பB (ல23தைலQ பயMபO'தி ஒ& நாைள23 TM- Iைற 

1/2 IதB 1 ேத2கர]W ேப2கி" ேசாடாைவ த]ணK>B கல2க`D (அBல( ஒ& 

ெபா( வா1 க[`தB). ஆர}^, எXமி6ைச ம,-D திராNைசQபழD ேபாMற 

அமில உண`கைள தவJ*Qப( நBல(. உ"க\23 +]க$ இ&?தாB உ"க$ 

ம&'(வ* அBல( ெசவJலிய>டD ெசாBX"க$, ஏெனன:B அைவ வா1 

+]கைள' தO2க அBல( சிகி6ைசயள:2க உத`D. 

உய*?த கBRரB ெநாதிக$: உ"கள:டD WராMYமிேனYக$ (கBRரலாB 

தயா>2கQபNட +ரத"க$) அதிக மதிQ+க$ இ&?தாB ெபா(வாக உ"க$ 

ெசயBபாO அBல( ஆ,றB அள`கள:B எ?த வJ'தியாச'ைதiD நK"க$ 

கவன:2க மாNx*க$. உ"க$ ம&'(வ* அவ*கைள இர'தQ ப>ேசாதைனயJB 

ப>ேசாதிQபா* ம,-D கீேமாெதரபJயJM அளைவ ச>ெச1யலாமா எMபைத 

அவ*/அவ$ IW` ெச1வா*க$. 

ேசா*`: மிக`D ெபா(வான ப2க வJைள`, இ( சிகி6ைசயJM ேபா( 

அதிக>2கலாD. 

ேமாசமான பசி: ஒ& நா$ அBல( இர]O நாNக\23 நK"க$ அதிகD 

சாQபJடவJBைல எMறாB கவைலQபட ேவ]டாD. 

இர'தD உைறதB: உ"க$ காBக$ வ K2கD, சிவQ+ ம,-D +] இ&?தாB 

அBல( உ"க\23 T6^' திணறB ஏ,பNடாB உதவJ ைமய'ைத' ெதாட*+ 

ெகா$ள`D. 

சில 3ைறவான ெபா(வான ப2க வJைள`க$ 

கா16சB ேபாMற அறி3றிக$: கீேமாெதரபJ சிகி6ைசயJM ேபா( அBல( சிறி( 

ேநர'தி,3Q பJற3 நK"க$ இைத அcபவJ2கலாD: 

- oடாக`D, 3ள:*6சியாக`D அBல( உண*6சியாக`D உண*கிேறM 

- கா16சB 

- தைலவலி 
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- தைச வலி 

- ேசா*` 

3மNடB: சில ேநர"கள:B வா?திiடM ேச*?(, ஆனாB இ( ெபா(வாக ேநா1 

எதி*Q+ ம&?(களாB நM3 கNOQபO'தQபOகிற(. நK"க$ 

ேநா1வா1QபடவJBைல எMறாXD ேநா1 எதி*Q+ ம&?(கைள 

எO'(2ெகா$வ( I2கியD, ஏெனன:B ேநா1 ெதாட"கிய`டM 

சிகி6ைசயள:Qபைத வJட அைத' தOQப( எள:(. நK"க$ ஒ& நாைள23 ஒ& 

Iைற23 ேமB உடBநிைல ச>யJBலாமB இ&?தாB உடனWயாக உ"க$ 

ம&'(வ* அBல( ெசவJலியைர' ெதாட*+ ெகா$\"க$. 

வயJ,-வலி: உ"க\23 ம?தமான வலிக$ அBல( வா1` பJWQ+ 

ஏ,படலாD. இ( ெபா(வாக கீேமாெதரபJiடM ெதாட*+ைடய(. உ"க\23 

ெதாட*?( h*ைமயான வலி இ&?தாB உ"க$ ம&'(வைர அbக`D. 

மல6சி2கB: அதிக நா*6ச'($ள உண`கைள (கா1கறிக$, பழ"க$, I[ 

ெராNW) சாQபJOவ( ம,-D 3ைற?த( 2 லிNட* த]ணK* 3WQப( உ"க\23 

உத`D. இ( இர]O/TM- நாNக\23 ேமB நKW'தாB உ"க\23 

மலமிள2கிக$ ேதைவQபடலாD. 

தைலவலி: இ( நட?தாB, நK"க$ பாராசிNடமாB ேபாMற வலி நிவாரணJகைள 

எO'(2 ெகா$ளலாD. 

பJBN-அQஃQzயJN: நK"க$ எைட அதிக>2கலாD ம,-D உ"க$ IகD அBல( 

உ"க$ கb2காB அBல( காBக$ வ K2கலாD. இ( உ"க$ காBகைள ஒ& 

3ஷன:B ைவ2க உத`D. உ"க$ சிகி6ைச23Q பJற3 வ K2கD நMறாக இ&23D. 

�"3வதிB சிரமD: �2க மா'திைரக$ ேதைவQபNடாB எO'(2ெகா$ளலாD. 

�2கD: கீேமாெதரபJ உ"க\23 மிக`D �2கD (மய2கD) ம,-D ேசா*வாக 

உணரலாD. நK"க$ மிக`D �2கமாக உண*?தாB, வாகனD ஓNடேவா அBல( 

இய?திர"கைள இய2கேவா ேவ]டாD. 
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IW உதி*தB: உ"க$ தைலIW ெமலி?( ேபாகலாD, ஆனாB உ"க$ 

தைலIWைய இழ2க வா1QபJBைல. 

ப2க வJைள`கைள கNOQபO'த ம&?( 

உ"க$ ப2க வJைள`க$ ப,றி உ"க$ ம&'(வ>டD ெத>யQபO'("க$; 

அறி3றிகைள2 கNOQபO'த பயc$ள ம&?(க$ உ$ளன. 

என( வழ2கமான ம&?(கைள நாM ெதாட*?( எO2க ேவ]Oமா? 

ஆமாD, நK"க$ உ"க$ வழ2கமான ம&?(கைள எO'(2ெகா]ேட இ&2க 

ேவ]OD. தய`ெச1( நK"க$ எO'(2ெகா$\D அைன'( ம&?(கைளiD 

உ"க$ +,-ேநாயJயB 3[வJ,3 ெத>வJ2க`D, அதனாB அவ*க$ 

ஆேலாசைன வழ"க IWiD. 

நாM கா16சB தOQ�சி ேபாடலாமா? 

ஆமாD, உ"க$ கீேமாெதரபJைய' ெதாட"3வத,3 IM கா16சB தOQ�சி 

ேபாட அறி`-'தQபOகிற(. நK"க$ ஏ,கனேவ உ"க$ கீேமாெதரபJைய' 

ெதாட"கியJ&?தாB, தOQ�சி ேபாOவத,கான சிற?த ேநர'ைதQ ப,றி 

ஆேலாசைன வழ"க2hWய உ"க$ ம&'(வ>டD ேக\"க$. 

சிகி6ைசயJM ேபா( 3றிQ+க$ 

• நிைறய திரவ"கைள 3W2க`D (ஒ& நாைள23 3ைற?த( 2 லிNட*) 

உ"க$ சி-நKரக"கைளQ பா(கா2க`D. 

• நBல ஊNட6ச'ைத பராம>2க`D. அW2கW சிறிய உணைவ 

உNெகா$வ( 3மNடைல2 3ைற2க உத`D. நK"க$ ெகா[Q+ அBல( 

வ-'த உண`கைள தவJ*2க ேவ]OD. உ"க\23' ேதைவQபNடாB 

நK"க$ ேநா1 எதி*Q+ ம&?(கைள எO'(2 ெகா$ளலாD. 

• ேஷவJ" ெச1iD ேபா( எல2N>2 ேரஸ* ம,-D இர'தQேபா2ைக 

3ைற2க ெமMைமயான �' பJரm பயMபO'த`D. 

• o>ய ஒள:ைய' தவJ*2க`D. எYபJஎஃQ 15 (அBல( அத,3 ேம,பNட) 

சM பJளா2 ம,-D பா(காQ+ ஆைடகைள அணJi"க$. 
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• நK"க$ மய2கD அBல( மய2க'ைத அcபவJ2கலாD; 

ேகபJசிடைபc2கான உ"க$ பதிB ெத>யாத வைர வாகனD ஓNOதB 

அBல( வJழிQ+ண*` ேதைவQபOD பணJகள:B ஈOபOவைத' 

தவJ*2க`D. 

• நிைறய ெரYN கிைட23D. 

• ைக-காB ேநா123றிைய' தO2க: 

- உ"க$ ைக ம,-D காBகள:B உரா1`, அ['தD ம,-D ெவQப 

ெவள:QபாNைட2 3ைற2க`D. 

- பா'திர"கைள க[`தB, நK]ட மைழ அBல( ெதாNW 3ள:யB ேபாMற 

oடான நK&டM நK]ட கால ெதாட*ைப' தவJ*2க`D. 

- பா'திர"கைள2 க[`D ைகiைறகைளQ பயMபO'த ேவ]டாD, 

ஏெனன:B ரQப* உ"க$ உ$ள"ைககள:M ேதாைல oடாக ைவ'தி&2க 

IWiD. 

- உ"க$ பாத"கள:B ேதாB உ>Qபைத 3ைற2க நK]ட நைட அBல( 

தாவBகைள தவJ*2க`D. 

- ஒ& கWனமான ேம,பரQபJB உ"க$ ைகைய அ['(D ேதாNடD/வ KNO 

க&வJகைளQ பயMபO'த ேவ]டாD. 

- ைக ம,-D காBகள:B ேலாஷைன' ேத1Qபைத' தவJ*2க`D ஆனாB 

YகிMேமாYNைட ைவ'தி&"க$. 

• அறி3றிகைள2 3ைற2க உத`வத,3 நK"க$ வலி நிவாரணD அள:2க 

ெமMைமயா23D கி�Dக$ ம,-D வலி நிவாரணJகைளQ 

பயMபO'தலாD. உ"க$ ம&'(வ>டD சிற?த ம&?ைதQ ப,றி 

வJவாதி2க`D. 

• அறி3றிகைள2 கNOQபO'த உத`D ம&?(கைள வ KNWேலேய 

ைவ'தி&"க$. 

• கீேமாெதரபJைய' ெதாட"3வத,3 IM, நK"க$ எO'(2ெகா$\D 

ம&?(கைளQ ப,றி உ"க$ ம&'(வ>டD ெசாBX"க$. சில 

ேநர"கள:B ப2க வJைள`க$ உ"க$ ம&?(க\டM ெதாட*+ைடயதாக 

இ&2கலாD ம,-D ேடாேகாேமாெதரபJ அBல. 
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• உ"க$ அறி3றிக$ கOைமயாக இ&?தாB அBல( 24 மணJ ேநர'தி,3Q 

பJற3 ேமDபடவJBைல எMறாB, ம&'(வமைனைய ெதாட*+ ெகா$ள 

தய"காதK*க$. 

• இர'த உைறதலிM அறி3றிக\23 கவனD ெசX'("க$: வலி, 

சிவ'தB, ைக அBல( காB வ K2கD, T6^' திணறB அBல( மா*+ வலி. 

இ?த அறி3றிக$ ஏேதcD இ&?தாB உ"க$ ம&'(வைர அbக`D. 

• கீேமாெதரபJ எO23Dேபா( உ"க$ ம&'(வ>M அcமதியJMறி 

எ?தவJதமான தOQ�சிையiD ெபறாதK*க$. 

• நK"க$ 3ழ?ைத ெப,ற வய(ைடய ெப]ணாக இ&?தாB: 

- நK"க$ க*Qபமாக இ&?தாB அBல( இ?த சிகி6ைசைய' 

ெதாட"3வத,3 IM+ க*Qபமாக இ&?தாB உ"க$ ம&'(வ>டD 

ெத>வJ2க`D. 

- கீேமாெதரபJயJM ேபா( க*QபD த>Qபைத' தவJ*2க`D 

- கீேமாெதரபJயJM ேபா( தா1QபாB ெகாO2காதK*க$ 

 

ம&'(வமைனைய எQேபா( ெதாட*+ ெகா$ள ேவ]OD? 

உ"க$ அறி3றிக$ கOைமயாக இ&?தாB அBல( 24 மணJ ேநர'தி,3Q 

பJற3 ேமDபடவJBைல எMறாB, ம&'(வமைனைய ெதாட*+ ெகா$ள 

தய"காதK*க$. 

ம&'(வமைன அவசர ெதாட*+:  ______________________ 

 
நாM எ"ேக hOதB தகவBகைளQ ெபற IWiD? 

இ?த' (ைறயJB hOதB தகவBகைளQ ெபற வJ&DபJனாB, நK"க$ 

பா*ைவயJடலாD 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/ 
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