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Folinic acid, fluorouracil and oxaliplatin 
(FOLFOX) for biliary tract cancers 

 

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

ஃAேளாேராராசிC ம,-@ ஆ2சாலிAளாEF (FOLFOX) ஆகியவ,றிF கலைவைய 

பHI(ைர'தி&IதாC, இIத ம&I(க$ ம,-@ அைவ ெதாட*பான சில 

அ@ச"க$ ப,றிய சில N2கியமான தகவCக$ இ"ேக. 

பO'தநP* பாைத +,-ேநா1 

பO'தநP* 3ழாயOF +,-ேநா1க$ உயOரR2கள:லி&I( உ&வாகிFறன 

(ேசாலா"கிேயாைசSTக$ எF- அைழ2கAபTகிFறன) அைவ ெபா(வாக பO'த 

அைமAபOF அைமAைப உ&வா23கிFறன (கீேழ உ$ள பட'திC ப6ைச 

நிற'திC சி'தH2கAபST$ள(). பO'தநP* 3ழா1க$ எFப( சி-நP* 3ழா1க$ 

ஆ3@, இ( பO'தAைப எT'(6 ெசCகிற(, இ( உணைவ ஜPரணO2க 

பயFபTகிற(, கCYரC ம,-@ பO'தAைபயOC இ&I( சி- 3டZ23$ 

ெசCகிற(. 

பO'தநP* பாைத +,-ேநா1க$ ேசாலா"கிேயாகா*சிேனாமா, பO'தAைப 

+,-ேநா1 ம,-@ ஆ@+லH +,-ேநா1: 

ேசாலFகிேயாகா*சிேனாமா - இ( பO'த நாள +,-ேநா1 எF-@ 

அைழ2கAபTகிற(. இIத +,-ேநா1 பO'தநP* 3ழா1கள:C எ"3 உ&வாகிற( 

எFபைதA ெபா-'( [F- வைககளாக வைகAபT'தAபTகிற(: 

ஓ இFSராெஹபE2 ேசாலா"கிேயாகா*சிேனாமா - கCYரZ23$ உ$ள 

3ழா1கள:C +,-ேநா1 உ&வா3@ேபா( 

perihilar cholangiocarcinoma - கCYரZ23 ெவள:ேய உ$ள 3ழா1கள:C 

உ&வா3@ேபா( 
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ஓ E^டC/எ2^SராெஹபE2 ேசாலா"கிேயாகா*சிேனாமா - இ( கCYரலிC 

இ&I( ேமZ@ ெதாைலவOC உ$ள 3ழா1கள:C உ&வா3@ேபா( 

 

பO'தAைப +,-ேநா1 - பO'தAைப +றணO இ&I( எ_கிற( 

ஆ@+லH +,-ேநா1 - பO'தநP* 3ழா1க`23@ சி- 3டZ23@ இைடயOC 

இைணவதாC எ_கிற(. உ"க`23 பO'தநP* பாைத +,-ேநா1 இ&Aப( 

கaடறியAபSடதாC உ"க`23 இIத (aTAபOரbர@ ெகாT2கAபST$ள(. 

உ"க`23 எIத பO'தநP* பாைத +,-ேநா1 உ$ள( ம,-@ அ( எcவளd 

நPSE2கAபST$ள( எFபைத உ"க$ +,-ேநா1 நி+ண* உ"க`டF 

வOவாதி2கலா@. 

 

 

எFன FOLFOX? 

ஃேபாCஃபா2^ எFப( ஃேபாலின:2 அமில@, ஃAேளாேராராசிC ம,-@ 

ஆ2சாலிAளாEF ஆகியவ,றாC ஆன ஒ& கீேமாெதரபO கலைவயா3@. 

ஃAlேராராசிC ம,-@ ஆ2ஸாலிAளாEF இரaT கீேமாெதரபO ம&I(க$, 
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அைவ உயOரR பOரதிபலிA+ ெசயCNைறயOC 3-2கிTவதF [ல@ கSE 

ெசCகைள2 ெகாCZ@. இ&AபOn@, கீேமாெதரபO சாதாரண ெசCகைள 

ேசதAபT'(@ எFபதாC, அ( சில ப2க வOைளdகைள ஏ,பT'(@. ஃேபாலின:2 

அமில@, ZேகாேவாHF அCல( காCசிய@ ஃேபாலிேனS எF-@ 

அைழ2கAபTகிற(, இ( ஒ& கீேமாெதரபOpE2 ம&I( அCல, ஆனாC இ( 

ஃAேளாேராராசிC ெசயCபாSைட ேம@பT'(வதாC ெகாT2கAபTகிற(. 

FOLFOX எcவா- நி*வகி2கAபTகிற(? 

ஃபாCபா2^ ஒ& PICC (+றமாக ெச&கAபSட ம'திய வE3ழா1) வH வழியாக 

நர@+ வழியாக (நர@+23$) ெசZ'தAபTகிற(. PICC வH எFப( உ"க$ ைகயOF 

ேதாலிF கீq உ$ள நர@+23$ ெசF- உ"க$ மா*பOC உ$ள நர@ைப அைடr@ 

ஒ& சிறIத 3ழா1 ஆ3@, ேமZ@ அ( உ"க$ FOLFOX சிகி6ைசயOF ேபா( 

அ"ேகேய இ&23@. உ"க$ சிகி6ைசயOF NEவOC PICC அக,றAபT@. 

 

இ( நFறாக ேவைல ெச1கிற( எFபைத உ-திAபT'த, உ"க$ PICC வH 

வார'தி,3 ஒ& Nைற பறிA+ ெச1யAபட ேவaT@. இ( ெபா(வாக உ"க$ 

ெசவOலியராC ெச1யAபT@. உ"க$ PICC வHைசயOF வழ2கமான கவன:A+ அ( 

அைட2கAபடாமேலா அCல( தT2கAபடாமேலா இ&23@. நP"க$ உ"க$ PICC 

ஐ b'தமாக ைவ'தி&Aப( N2கிய@ ம,-@ நP"க$ வ PSEC இ&23@ ேபா( 

ெதா,-ேநா12கான அறி3றிகைள (வ P2க@, சிவ'தC அCல( சீq) 

சHபா*2கd@. 

 

நP"க$ ம&'(வமைனயOC, கீேமாெதரபO பOHவOC ஃேபாCஃபா2ைஸA 

ெப-வ P*க$, ேமZ@ நP"க$ அைத ஒ& சிறிய ப@A [ல@ வ PSEZ@ ெதாட*I( 

ெப-வ P*க$. இIத சிறிய ப@A PICC வHrடF இைண2கAபST$ள( ம,-@ 

ஃAlேராராசிC உSெசZ'(தC நP"க$ வ PSEC இ&23@ேபா( ஏற23ைறய 

ஒ& நா$ (22 மணO ேநர@) இர'த ஓSட'திC ெசCல அnமதி2கிற(. 22 மணO 

ேநர@ கழி'( நP"க$ ப@ைப அக,ற ம&'(வமைன23 தி&@பலா@. உ"க$ 

ெசவOலிய* ப@ைப எcவா- பா(காAபாக அக,-வ( எFபைத 
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வOள2கியO&IதாC, இைதA ப,றி நP"க$ ந@பO2ைகrடF உண*IதாC, அைத 

நP"கேள ெச1யலா@. மா,றாக, ஒ& மாவSட ெசவOலிய* அைத அக,ற உ"க$ 

வ PSE,3 வரலா@. 

 

உ"க$ உயர@, எைட, வய(, ெபா( ஆேரா2கிய@ ம,-@ அEAபைட 

நிைலைமக$ உ$ள:Sட பல காரணOகள:F அEAபைடயOC நP"க$ ெப-@ FOLFOX 

இF சHயான அளைவ உ"க$ ம&'(வ* தP*மான:Aபா*. 

FOLFOX சிகி6ைசயOF அSடவைண 

சிகி6ைசயOF bழ,சிகள:C நP"க$ FOLFOX ெப-வ P*க$. FOLFOX சிகி6ைசயOF 

நிைலயான அSடவைண இரaT வார bழ,சிையA பOFப,-கிற(, ஒcெவா& 

வாரN@ ஒ& நா$ கீேமாெதரபO அட"3@. 

கீேமாெதரபOயOF ஒcெவா& அம*d23@ NF, நP"க$ ஒ& இர'தA 

பHேசாதைனைய ேம,ெகா$வ P*க$, ேமZ@ கீேமாெதரபO அம*d23 நP"க$ 

ேபா(மான அளd ெபா&'தமானவரா எFபைத உ"க$ +,-ேநாயOயC 3_ 

சHபா*23@. உ"க$ கைடசி அம*வOC இ&I( நP"க$ எIத அறி3றி (க$) 

ம,-@ பOர6சைன (கைள) +காரள:Aப( N2கிய@, இதனாC ேடா^/அSடவைண 

சHெச1யAபST உ"க`2காக தன:Aபயனா2கAபT@. 

உ"க$ கீேமாெதரபO சIதிA+23 NIைதய நா$ உ"க$ GP பயO,சியOC 

இர'த'ைத எT23@பE ம&'(வ* உ"கள:ட@ ேகSகலா@. 

 

கீேமாெதரபOயOF ஒcெவா& bழ,சியOF NதC வார'திF DAY 1 அF-, 

+,-ேநாயOயC 3_ைவ மதிAபOTவத,3@ இர'த பHேசாதைன ெச1வத,3@ 

நP"க$ ம&'(வமைன23 வ&வ P*க$. கீேமாெதரபO ெபற நP"க$ 1 அCல( 2 

நாSக`23 பOற3 தி&@பO வ&வ P*க$. இIத சIத*Aப'திC நP"க$ சில 

பOர6சைனகைள உ&வா2காதவைர ம&'(வைர சIதி2க NEயா(. கீேமாெதரபO 

அம*d 2 NதC 3 மணO ேநர@ நPE23@. அம*வOF NEவOC ெசவOலிய* உ"க$ 

PICC வHைசயOC சிறிய ப@ைப இைணAபா*, இ( 22 மணOேநர@ ெதாட*I( 
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ம&Iைத ெவள:யOT@. இIத ப@+டF நP"க$ வ PSE,3 ெசCவ P*க$. சிகி6ைச 

NEIத(@, DAY 2 அF- ப@ைப எT2க ம&'(வமைன23 வ&@பE ேகSகலா@. 

உ"க$ ெசவOலிய* ப@ைப எcவா- பா(காAபாக அக,-வ( எFபைத 

வOள2கியO&IதாC, இைதA ப,றி நP"க$ ந@பO2ைகrடF உண*IதாC, அைத 

நP"கேள ெச1யலா@. 

 நP"க$ ஒேர இரவOC ம&'(வமைனயOC த"க ேவaEயதிCைல. 

FOLFOX cycle: 1 week on, 1 
week off 

 
 
 

 
 

 

FOLFOX சிகி6ைசயOF கால@ 

உ"க$ சிகி6ைசயOF கால அளைவ ம&'(வ* உ"க`டF வOவாதிAபா*. 

ஒcெவா& FOLFOX bழ,சிr@ 2 வார"க`23 நPE23@. சிகி6ைச நF3 

ெபா-'(2ெகா$ளAபSடாC, அைத 12 bழ,சிக`23 மtaT@ ெச1யலா@. 

கீேமாெதரபO ேவைல ெச1கிறதா எFபைதA +HI(ெகா$ள மtaT@ மtaT@ 

^ேகF ெச1ய உ"க$ ம&'(வ* அறிd-'(வத,3 NF+ நP"க$ 3ைறIத( 

3 மாத கீேமாெதரபOையA ெப-வ P*க$. NதC 3 மாத ^ேகF உ"க$ +,-ேநா1 
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நிைலயான( அCல( b&"3கிற( எFபைத2 காSEனாC, உ"க$ ம&'(வ* 

இFn@ 3 மாத"க`23 கீேமாெதரபOைய' ெதாடர அறிd-'தலா@. 

சிகி6ைசயOF NதC 6 மாத"க`23A பOற3, கீேமாெதரபOயOC இ&I( ஓ1d 

எT2க ேவaTமா அCல( ெதாடர ேவaTமா எF- உ"க$ ம&'(வ* 

உ"க`டF வOவாதிAபா*. 

FOLFOX சிகி6ைசயOF ப2க வOைளdக$ எFன? 

இIத சிகி6ைசயOC ப2க வOைளdக$ அறியAபSடாZ@, அவ,றிC எைதr@ 

நP"க$ அnபவO2காமC இ&2கலா@. சிகி6ைச ேவைல ெச1யவOCைல எF- 

இ( அ*'தAபT'(வதிCைல; ப2க வOைளdகள:F இ&A+ அCல( தPவOர@ 

ம,-@ ம&I(கள:F ெசயCதிறF ஆகியவ,-23 இைடேய எIத ெதாட*+@ 

இCைல. 

 

நP"க$ சில ப2க வOைளdகைளA ெபறலா@, ஆனாC அைவ அைன'ைதr@ 

நP"க$ ெபற வா1AபOCைல. ப2க வOைளdக$ ெப&@பாZ@ அவ,றிF ஆர@ப@, 

கால@ ம,-@ தPவOர'திF அEAபைடயOC கணO2க2uEயைவ எFபைத 

நிைனவOC ெகா$`"க$; அைவ எAேபா(@ மtள2uEயைவ ம,-@ 

ஆ2ஸாலிAளாEF ெதாட*பானவ,ைற' தவOர, சிகி6ைச23A பOற3 N,றிZ@ 

ேபா1வOட ேவaT@. இ&AபOn@, அவ,றிF அதி*ெவa ம,-@ தPவOர@ 

நப&23 நப* மா-பT@. 

 

பல கீேமாெதரபO ம&I(கைளA ேபாலேவ, ஃAேளாேராராசிC ம,-@ 

ஆ2சாலிAளாEF ஆகியைவ உயOரRA பOHd ம,-@ ெப&2க'ைத' தT23@ 

திறF காரணமாக +,-ேநா1 ெசCகைள2 ெகாCZ@. (ரதி*vடவசமாக, 

கீேமாெதரபO ம&I(களாC +,-ேநா1 ெசCக$ ம,-@ சாதாரண 

உயOரR2க`23 இைடயOலான ேவ-பாSைட அைடயாள@ காண 

NEயவOCைல. எனேவ கீேமாெதரபO இர'த அR2க$, வாயOC உ$ள ெசCக$, 

வயO-, 3டC ம,-@ பOற இட"கள:C ேவகமாகA பOHr@ இயCபான 

உயOரR2கைளr@ ெகாCZ@, இ(ேவ பCேவ- ப2க வOைளdகைள 



 

Generated by Dr MG Prete and Dr C Braconi (oncologist). Revised by Ms J Milne (nurse), Ms H Morement (patient  representative).Translated in Tamil language by Dr 

VL Anusha Konkalla 

ஏ,பT'(கிற(. சிகி6ைச NEIதdடF, அIத சாதாரண ெசCக$ மtaT@ 

வள*I( ஆேரா2கியமாக இ&23@. 

 

கீேமாெதரபOயOF ேபா( எT2க2uEய பல ம&I(க$ உ$ளன, அைவ 

உ"க`23 ஏ,பட2uEய ப2க வOைளdகள:F தா2க'ைத2 கSTAபT'தd@ 

3ைற2கd@. 

FOLFOX ெதாட*பான சில ெபா(வான ப2க வOைளdக$ 

ெஹமாேடாடா2சிசிSE: உ"க$ இர'த அR2கள:C ப2க வOைளdக$ உSபட 

 

• 3ைறIத எaணO2ைகயOலான ெவ$ைள இர'த அR2க$ ம,-@ ெதா,- 

ஆப'( 

கீேமாெதரபO ெப&@பாZ@ ெவ$ைள இர'த அR2கள:F எaணO2ைகைய 

3ைற2கிற(, இ( ெதா,-ேநா1க`23 எதிராக ேபாராட உதdகிற(. உ"க$ 

ெவ$ைள இர'த அR2கள:F எaணO2ைக மிக2 3ைறவாக இ&IதாC (இ( 

நிpSேராபwன:யா எF- அைழ2கAபTகிற() உ"க`23 ெதா,-ேநா1 ஏ,பT@ 

அபாய@ இ&2கலா@. இIத ேநர'திC, ெநHசலான இட"கள:C இ&Aப( அCல( 

சள: உ$ளவ*க`டF ெதாட*+ ெகா$வ( ேபாFற ெதா,-ேநா1கள:F 

அபாய'ைத அதிகH23@ xqநிைலகைள' தவO*Aப( கவனமாக இ&2க 

ேவaT@. 

 

உ"க$ கீேமாெதரபOயOF ஒcெவா& bழ,சியOZ@ 9 ஆ@ நா$ NதC 14 ஆ@ 

ேததி வைர உ"க$ ெவ$ைள அR2கள:F எaணO2ைக மிக2 3ைறவாக 

இ&23@ எFபதாC, இIத நாSகள:C ெதா,-ேநா1 அபாய'ைத' தவO*Aப( 

மிகd@ N2கிய@. 
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நP"க$ கீேமாெதரபOையA ெப-@ ேபா( ெவ$ைள இர'த அR2கள:F 

எaணO2ைக ேபா(மானதாக இ&Aபைத உ-தி ெச1ய உ"க$ அT'த 

கீேமாெதரபOையA ெப-வத,3 NF+ உ"க$ ம&'(வ* ெச1r@ N2கியமான 

இர'த பHேசாதைனகள:C ஒF- ெவ$ைள அR2கள:F 3ைறA+ ஆ3@. 

 

உ"க$ அT'த சிகி6ைச23 NF ெவ$ைள அR2கள:F எaணO2ைக 

சாதாரணமாக தி&@+@. சில ேநர"கள:C அைவ திSடமிடAபSட சிகி6ைசையA 

ெபற அnமதி2க மிகd@ 3ைறவாக இ&23@, ேமZ@ ெசC எaணO2ைக 

இயC+ நிைல23 வ&@ வைர உ"க$ ம&'(வ* உ"க$ சிகி6ைசைய சிறி( 

ேநர@ தாமதAபT'(வா*. 

 

ேநா1'ெதா,றிF அறி3றிக$ ம,-@ அறி3றிகைள நP"க$ அறிIதி&Aப( 

N2கிய@, ேமZ@ பOFவ&வனவ,றிC ஏேதn@ ஒFைற நP"க$ 

உ&வா2கினாC உ"க$ ம&'(வமைனயOC உ$ள உதவO ைமய'ைத நP"க$ 

ெதாட*+ ெகா$ள ேவaT@: 

 

- பாராசிSடமாC பயFபT'தினாZ@ உ"க$ உடC ெவAபநிைல 38 ° C (100.4 ° F) 

23 ேமC உய*கிற( 

- நP"க$ திyெரF- உடC நT2க@ அCல( உடCநிைல சHயOCலாமC 

உண*கிறP*க$ 

- உ"க`23 ெதாaைட +a, இ&மC, வயO,-Aேபா23, சி-நP* கழி'தC 

அதிகH23@ 

 

3ைறIத எaணO2ைகயOலான சிவA+ இர'த அR2க$ 

கீேமாெதரபO இர'த சிவAபR2கள:F எaணO2ைகைய2 3ைற23@. இர'த 

சிவAபR2கள:F மிக N2கியமான ப"3 உ"க$ உடலிF ஒcெவா& 
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பாக'தி,3@ ஆ2ஸிஜைன எT'(6 ெசCவதா3@. சிவA+ இர'த அR2கள:F 

எaணO2ைக மிக2 3ைறவாக இ&IதாC (இ( இர'த ேசாைக எF- 

அைழ2கAபTகிற() நP"க$ ேசா*வாகd@ [6bவOடாமZ@ உணரலா@. உ"க$ 

இர'த ேசாைக கTைமயாக இ&IதாC, உ"க`23 இர'தமா,ற@ 

ேதைவAபT@. 

3ைறIத எaணO2ைகயOலான பOேளSெலSTக$ ம,-@ சிரா1A+ அCல( 

இர'தAேபா23 ஏ,பT@ ஆப'( 

கீேமாெதரபO பOேளSெலSTகள:F எaணO2ைகைய2 3ைற23@. இர'த 

உைறதZ23 பOேளSெலSTக$ பயn$ளதாக இ&23@. உ"க$ 

பOேளSெலSTகள:F எaணO2ைக மிக2 3ைறவாக இ&IதாC (இ( 

'ேரா@ேபாைசSேடாபwன:யா எF- அைழ2கAபTகிற() நP"க$ 

கீேமாெதரபOையA ெபற NEயா( ம,-@ பOேளSெலS எaணO2ைக ேம@பT@ 

வைர உ"க$ ம&'(வ* உ"க$ சிகி6ைசைய சிறி( ேநர@ தாமதAபT'(வா*. 

[2கிC இர'தAேபா23, ஈ-கள:C இர'த@ வEதC, ேதாலிC சிறிய சிவA+ 

அCல( ஊதா நிற +$ள:க$ ேபாFற ஏேதn@ சிரா1A+ அCல( இர'தAேபா23 

இ&IதாC தயdெச1( உ"க$ ம&'(வHட@ ெதHவO2கd@. 

வOரCக$ ம,-@ காCவOரCகள:C உண*வOFைம அCல( u6ச உண*d (+ற 

நர@பOயC): ைகக$ அCல( காCகள:C உண*வOFைம, u6ச உண*d அCல( 

வலிைய ஏ,பT'(வதF [ல@ நர@+கைள பாதி2கலா@. வOரCக$ ம,-@ 

காCவOரCகள:C உண*வOFைம அCல( u6ச உண*d உ"க$ 

ஷூேல^கைள2 கSTவ( அCல( ெச1வ( ேபாFற கEனமான 

வOஷய"கைள6 ெச1வ( கEன@. 

 ெபா'தாFக$. இ( சில நாSக$ அCல( வார"க`23$ ெதாட"கி சில 

மாத"க$ வைர நPE23@. அHதாக, உண*வOFைம நிரIதரமாக இ&2கலா@. 

இIத அறி3றிக$ ஏ,பSடாC அவ,ைற2 3ைற2க 3றிAபOSட 3றிA+கைள கீேழ 

காணலா@. 
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வயO,-Aேபா23: 24 மணO ேநர'திC உ"க`23 4 அCல( அத,3 ேம,பSட 

தள*வான ~2க$ (மல@) இ&IதாC உ"க$ 3_dடF ெதாட*+ ெகா$ள 

ேவaT@. உ"க$ ம&'(வ* உ"க`23 வயO,-Aேபா23 எதி*A+ ம&Iைத2 

ெகாTAபா*. இழIத திரவ"க`23 பதிலாக நிைறய தaணP* 3E2க 

மற2காதP*க$. நP"க$ 3ைறIத நா*6ச'($ள உணைவ உaண ேவaT@ 

ம,-@ [ல பழ"க$, பழ6சா-, தான:ய"க$ ம,-@ கா1கறிகைள தவO*2க 

ேவaT@. ஆCகஹாC, காஃபOF, பாC ெபா&Sக$ ம,-@ அதிக ெகா_A+$ள 

உணdகைள தவO*2கd@ இ( உதd@. 

3மSடC: சில ேநர"கள:C வாIதிrடF ேச*I( ஆனாC ெபா(வாக ேநா1 

எதி*A+ ம&I(களாC நF3 கSTAபT'தAபTகிற(. சிகி6ைசயOF பOFன* சில 

மணOேநர"க$ NதC சில நாSக$ வைர நP"க$ அைத அnபவO2கலா@. நP"க$ 

ேநா1வா1AபடவOCைல எFறாZ@, ேநா1 எதி*A+ ம&I(கைள 

எT'(2ெகா$வ( N2கிய@, ஏெனFறாC ேநா1 ெதாட"கியdடF 

சிகி6ைசயள:Aபைத வOட அைத' தTAப( எள:(. நP"க$ ஒ& நாைள23 ஒ& 

Nைற23 ேமC உடCநிைல சHயOCலாமC இ&IதாC உடனEயாக உ"க$ 

ம&'(வ* அCல( ெசவOலியைர' ெதாட*+ ெகா$`"க$. 

வா1 +aக$ ம,-@ +aக$: கி&மிக$ வளராமC இ&2க நP"க$ சாAபOSட 

பOற3 எAேபா(@ பC (ல2க ேவaT@. வா1 +aகைள' தT2க அCல( 

உதdவத,3 ெமFைமயான பC (ல23தைலA பயFபT'தி ஒ& நாைள23 

[F- Nைற 1/2 NதC 1 y^~F ேப2கி" ேசாடாைவ தaணPHC கல2கd@. 

ஆர�b, எZமி6ைச ம,-@ திராSைசAபழ@ ேபாFற அமில உணdகைள 

தவO*Aப( நCல(. உ"க`23 +aக$ இ&IதாC உ"க$ ம&'(வ* அCல( 

ெசவOலியHட@ ெசாCZ"க$, ஏெனன:C அைவ வா1 +aகைள' தT2க 

அCல( சிகி6ைசயள:2க உதd@. 

 

ேசா*d: மிகd@ ெபா(வான ப2க வOைளd, இ( சிகி6ைசயOF ேபா( 

அதிகH2கலா@. 
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ேமாசமான பசி: ஒ& நா$ அCல( இரaT நாSக`23 நP"க$ அதிக@ 

சாAபOடவOCைல எFறாC கவைலAபட ேவaடா@. 

இர'த@ உைறதC: உ"க$ காCக$ வ P2க@, சிவA+ ம,-@ +a இ&IதாC 

அCல( உ"க`23 [6b' திணறC ஏ,பSடாC உதவO ைமய'ைத' ெதாட*+ 

ெகா$ளd@. 

FOLFOX ெதாட*பான சில 3ைறவான ெபா(வான ப2க வOைளdக$ 

கா16சC ேபாFற அறி3றிக$: கீேமாெதரபO சிகி6ைசயOF ேபா( அCல( சிறி( 

ேநர'தி,3A பOற3 நP"க$ இைத அnபவO2கலா@: 

• ெவAப@, 3ள:* அCல( சிலி*A+ உண*d 

• •கா16சC 

• தைலவலி 

• •தைச வலி 

• ேசா*d 

ஒcவாைம எதி*வOைன: சில ேநர"கள:C அ( ஆ2சாலிAளாEF நி*வாக'திF 

ேபா( அCல( சிறி( ேநர'தி,3A பOற3 நிகqகிற(. அE2கE இ( ேலசான( 

ஆனாC கTைமயாக இ&2கலா@. இIத திy* அறி3றிக$ ஏேதn@ இ&IதாC 

உடனEயாக உ"க$ ம&'(வ* அCல( ெசவOலியHட@ ெசாCZ"க$: 

• ெசாறி 

• [6b திணறC 

• Nக'திF சிவ'தC அCல( வ P2க@ 

• xடாக உண*கிேறF 

• மய2க@ 

• சி-நP* கழி2க ேவaT@ 

 கீேமாெதரபOயOF கசிd (கசிd): அ( நி*வகி2கAபT@ ேபா(, கீேமாெதரபO 

நர@+23 ெவள:ேய கசிI( b,றிr$ள திb2கைள ேசதAபT'(@. நர@ைப6 

b,றி ஏேதn@ ெகாSTதC, வலி, சிவ'தC அCல( வ P2க@ இ&IதாC 

உடனEயாக உ"க$ ெசவOலியHட@ ெசாCZ"க$. 



 

Generated by Dr MG Prete and Dr C Braconi (oncologist). Revised by Ms J Milne (nurse), Ms H Morement (patient  representative).Translated in Tamil language by Dr 

VL Anusha Konkalla 

மல6சி2கC: அதிக நா*6ச'($ள உணdகைள (கா1கறிக$, பழ"க$, N_ 

ெராSE) சாAபOTவ( ம,-@ 3ைறIத( 2 லிSட* தaணP* 3EAப( உ"க`23 

உதd@. இ( இரaT/[F- நாSக`23 ேமC நPE'தாC மலமிள2கிக$ 

ேதைவAபடலா@. 

�2க@: கீேமாெதரபO உ"க`23 மிகd@ �2க@ (மய2க@) ம,-@ ேசா*வாக 

உணரலா@. நP"க$ மிகd@ �2கமாக உண*IதாC, வாகன@ ஓSடேவா அCல( 

இயIதிர"கைள இய2கேவா ேவaடா@. 

தைலவலி: இ( நடIதாC, நP"க$ பாராசிSடமாC ேபாFற வலி நிவாரணOகைள 

எT'(2 ெகா$ளலா@. �"3வதிC சிரம@: �2க மா'திைரக$ 

ேதைவAபSடாC எT'(2ெகா$ளலா@. ேதாC மா,ற"க$: உ"க$ ச&ம@ 

வறaT ேபாகலா@ அCல( ெசாறி உ&வாகலா@. 

திரவ'ைத உ&வா23தC: நP"க$ எைட அதிகH2கலா@ ம,-@ உ"க$ Nக@ 

அCல( உ"க$ கR2காC அCல( காCக$ வ P2கமைடயலா@. 

இ( உ"க$ காCகைள ஒ& 3ஷன:C ைவ2க உதd@. உ"க$ சிகி6ைச NEIத 

பOற3 வ P2க@ நFறாக இ&23@. 

NE உதி*தC: உ"க$ தைலNE ெமலிI( ேபாகலா@, ஆனாC உ"க$ 

தைலNEைய இழ2க வா1AபOCைல. 

ப2க வOைளdகைள கSTAபT'த ம&I( 

உ"க$ ப2க வOைளdக$ ப,றி உ"க$ ம&'(வHட@ ெதHயAபT'("க$; 

அறி3றிகைள2 கSTAபT'த பயn$ள ம&I(க$ உ$ளன. 

என( வழ2கமான ம&I(கைள நாF ெதாட*I( எT2க ேவaTமா? 

ஆமா@, உ"க$ வழ2கமான ம&I(கைள நP"க$ ெதாட*I( எT'(2ெகா$ள 

ேவaT@. நP"க$ எT'(2ெகா$`@ அைன'( ம&I(கைளr@ தயdெச1( 

உ"க$ +,-ேநாயOயC 3_வO,3 ெதHவO2கd@, அதனாC அவ*க$ 

ஆேலாசைன வழ"க NEr@. 
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நாF கா16சC தTA~சி ேபாடலாமா? 

ஆமா@, உ"க$ கீேமாெதரபOைய' ெதாட"3வத,3 NF கா16சC தTA~சி 

ேபாட அறிd-'தAபTகிற(. நP"க$ ஏ,கனேவ உ"க$ கீேமாெதரபOைய' 

ெதாட"கியO&IதாC, தTA~சி ேபாTவத,கான சிறIத ேநர'ைதA ப,றி 

ஆேலாசைன வழ"க2uEய உ"க$ ம&'(வHட@ ேக`"க$. 

சிகி6ைசயOF ேபா( 3றிA+க$ 

• நிைறய திரவ"கைள 3E2கd@ (ஒ& நாைள23 3ைறIத( 2 லிSட*) 

உ"க$ சி-நPரக"கைளA பா(கா2கd@. 

• நCல ஊSட6ச'ைத பராமH2கd@. அE2கE சிறிய உணைவ 

உSெகா$வ( 3மSடைல2 3ைற2க உதd@. நP"க$ ெகா_A+ அCல( 

வ-'த உணdகைள தவO*2க ேவaT@. உ"க`23' ேதைவAபSடாC 

நP"க$ ேநா1 எதி*A+ ம&I(கைள எT'(2 ெகா$ளலா@. 

• ேஷவO" ெச1r@ ேபா( எல2SH2 ேரஸ* ம,-@ இர'தAேபா2ைக 

3ைற2க ெமFைமயான �' பOரv பயFபT'தd@. 

• xHய ஒள:ைய' தவO*2கd@. எ^பOஎஃA 15 (அCல( அத,3 ேம,பSட) 

சF பOளா2 ம,-@ பா(காA+ ஆைடகைள அணOr"க$. 

• நP"க$ மய2க@ அCல( மய2க'ைத அnபவO2கலா@; 

ேகபOசிடைபn2கான உ"க$ பதிC ெதHயாத வைர வாகன@ ஓSTதC 

அCல( வOழிA+ண*d ேதைவAபT@ பணOகள:C ஈTபTவைத' 

தவO*2கd@. 

• நிைறய ெர^S கிைட23@. 

• ைக-காC ேநா123றிைய' தT2க: 

- உ"க$ ைக ம,-@ காCகள:C உரா1d, அ_'த@ ம,-@ ெவAப 

ெவள:AபாSைட2 3ைற2கd@. 

- பா'திர"கைள க_dதC, நPaட மைழ அCல( ெதாSE 3ள:யC ேபாFற 

xடான நP&டF நPaட கால ெதாட*ைப' தவO*2கd@. 

- பா'திர"கைள2 க_d@ ைகrைறகைளA பயFபT'த ேவaடா@, 

ஏெனன:C ரAப* உ"க$ உ$ள"ைககள:F ேதாைல xடாக ைவ'தி&2க 

NEr@. 
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- உ"க$ பாத"கள:C ேதாC உHAபைத 3ைற2க நPaட நைட அCல( 

தாவCகைள தவO*2கd@. 

- ஒ& கEனமான ேம,பரAபOC உ"க$ ைகைய அ_'(@ ேதாSட@/வ PST 

க&வOகைளA பயFபT'த ேவaடா@. 

- ைக ம,-@ காCகள:C ேலாஷைன' ேத1Aபைத' தவO*2கd@ ஆனாC 

^கிFேமா^Sைட ைவ'தி&"க$. 

• அறி3றிகைள2 3ைற2க உதdவத,3 நP"க$ வலி நிவாரண@ அள:2க 

ெமFைமயா23@ கி�@க$ ம,-@ வலி நிவாரணOகைளA 

பயFபT'தலா@. உ"க$ ம&'(வHட@ சிறIத ம&IைதA ப,றி 

வOவாதி2கd@. 

• அறி3றிகைள2 கSTAபT'த உதd@ ம&I(கைள வ PSEேலேய 

ைவ'தி&"க$. 

• கீேமாெதரபOைய' ெதாட"3வத,3 NF, நP"க$ எT'(2ெகா$`@ 

ம&I(கைளA ப,றி உ"க$ ம&'(வHட@ ெசாCZ"க$. சில 

ேநர"கள:C ப2க வOைளdக$ உ"க$ ம&I(க`டF ெதாட*+ைடயதாக 

இ&2கலா@ ம,-@ ேடாேகாேமாெதரபO அCல. 

• உ"க$ அறி3றிக$ கTைமயாக இ&IதாC அCல( 24 மணO ேநர'தி,3A 

பOற3 ேம@படவOCைல எFறாC, ம&'(வமைனைய ெதாட*+ ெகா$ள 

தய"காதP*க$. 

• இர'த உைறதலிF அறி3றிக`23 கவன@ ெசZ'("க$: வலி, 

சிவ'தC, ைக அCல( காC வ P2க@, [6b' திணறC அCல( மா*+ வலி. 

இIத அறி3றிக$ ஏேதn@ இ&IதாC உ"க$ ம&'(வைர அRகd@. 

• கீேமாெதரபO எT23@ேபா( உ"க$ ம&'(வHF அnமதியOFறி 

எIதவOதமான தTA~சிையr@ ெபறாதP*க$. 

• நP"க$ 3ழIைத ெப,ற வய(ைடய ெபaணாக இ&IதாC: 

- நP"க$ க*Aபமாக இ&IதாC அCல( இIத சிகி6ைசைய' 

ெதாட"3வத,3 NF+ க*Aபமாக இ&IதாC உ"க$ ம&'(வHட@ 

ெதHவO2கd@. 

- கீேமாெதரபOயOF ேபா( க*Aப@ தHAபைத' தவO*2கd@ 

- கீேமாெதரபOயOF ேபா( தா1AபாC ெகாT2காதP*க$ 
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ம&'(வமைனைய எAேபா( ெதாட*+ ெகா$ள ேவaT@? 

உ"க$ அறி3றிக$ கTைமயாக இ&IதாC அCல( 24 மணO ேநர'தி,3A 

பOற3 ேம@படவOCைல எFறாC, ம&'(வமைனைய ெதாட*+ ெகா$ள 

தய"காதP*க$. 

ம&'(வமைன அவசர ெதாட*+:  ______________________ 

 
நாF எ"ேக uTதC தகவCகைளA ெபற NEr@? 

இIத' (ைறயOC uTதC தகவCகைளA ெபற வO&@பOனாC, நP"க$ 

பா*ைவயOடலா@ 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/ 
 

 

 


