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Gemcitabine and cisplatin (GEM/CIS) for biliary tract cancers 

உ"க$ %&'ேநா+,- சிகி0ைசயள4,க ெஜ7சிடைப: ம&'7 சி<=ேள>?: 

கலைவைய உ"க$ மBCDவE பFGDைரCதிBGதாJ, இGத மBGDக$ ம&'7 

அைவ ெதாடEபான சில அ7ச"க$ ப&றிய சில O,கியமான தகவJக$ இ"ேக. 

பPCதநQE பாைத %&'ேநா+ 

பPCதநQE -ழாயP: %&'ேநா+க$ உயPரS,கள4லிBGD உBவாகி:றன 

(ேசாலா"கிேயாைச>Tக$ எ:' அைழ,க=பTகி:றன) அைவ ெபாDவாக பPCத 

அைம=பP: அைம=ைப உBவா,-கி:றன (கீேழ உ$ள படCதிJ ப0ைச 

நிறCதிJ சிCதF,க=ப>T$ளD). பPCதநQE -ழா+க$ எ:பD சி'நQE -ழா+க$ 

ஆ-7, இD பPCத=ைப எTCD0 ெசJகிறD, இD உணைவ ஜQரணP,க 

பய:பTகிறD, கJYரJ ம&'7 பPCத=ைபயPJ இBGD சி' -டZ,-$ 

ெசJகிறD. 

பPCதநQE பாைத %&'ேநா+க$ ேசாலா"கிேயாகாEசிேனாமா, பPCத=ைப 

%&'ேநா+ ம&'7 ஆ7%லF %&'ேநா+: 

ேசால:கிேயாகாEசிேனாமா - இD பPCத நாள %&'ேநா+ எ:'7 

அைழ,க=பTகிறD. இGத %&'ேநா+ பPCதநQE -ழா+கள4J எ"- உBவாகிறD 

எ:பைத= ெபா'CD [:' வைககளாக வைக=பTCத=பTகிறD: 

ஓ இ:>ராெஹப?, ேசாலா"கிேயாகாEசிேனாமா - கJYரZ,-$ உ$ள 

-ழா+கள4J %&'ேநா+ உBவா-7ேபாD 

perihilar cholangiocarcinoma - கJYரZ,- ெவள4ேய உ$ள -ழா+கள4J 

உBவா-7ேபாD 

ஓ ?<டJ/எ,<>ராெஹப?, ேசாலா"கிேயாகாEசிேனாமா - இD கJYரலிJ 

இBGD ேமZ7 ெதாைலவPJ உ$ள -ழா+கள4J உBவா-7ேபாD 

பPCத=ைப %&'ேநா+ - பPCத=ைப %றணP இBGD எ^கிறD 
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ஆ7%லF %&'ேநா+ - பPCதநQE -ழா+க_,-7 சி' -டZ,-7 இைடயPJ 

இைணவதாJ எ^கிறD, ஏெனன4J உ"க_,- பPCதநQE பாைத %&'ேநா+ 

இB=பD கaடறிய=ப>டதாJ இGத DaT=பPரbர7 ெகாT,க=ப>T$ளD. 

உ"க$ %&'ேநாயPயJ நி%ணE உ"க_ட: எGத பPCதநQE பாைத %&'ேநா+ 

உ$ளD ம&'7 அD எcவளd நQ>?,க=ப>T$ளD எ:பைத வPவாதி,கலா7. 

 

GEM/CIS எ:றாJ எ:ன? 

ெஜ7சிடைப: ம&'7 சி<=ேள>?: இரaT கீேமாெதரபP மBGDக$, 

அைவ உயPரS பPரதிபலி=% ெசயJOைறயPJ -',கிTவத: [ல7 

க>? ெசJகைள, ெகாJZ7. இB=பPe7, அைவ சாதாரண 

உயPரS,கைளf7 ேசத=பTCD7 எ:பதாJ, அைவ சில ப,க 

வPைளdகைள ஏ&பTCதலா7. ெஜ7சிடைப: ம&'7 சி<=ேள>?: 

கலைவைய GEM/CIS எ:ற -'கிய ெபயBட: அைழ=ேபா7. 

GEM/CIS எcவா' நிEவகி,க=பTகிறD? 
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கீேமாெதரபP பPFவPJ நQ"க$ மBCDவமைனயPJ GEM/CIS ெப'வ QEக$. 

இரaT மBGDக_7 நர7% வழியாக (நர7%,-$) காeலா, ஒB -'கிய 

ெமJலிய -ழா+ [ல7 ெசZCத=பTகி:றன, அைவ உ"க$ ைகயPJ 

அJலD ைகயPJ ஒB ெசவPலியாJ நர7%,-$ ெசZCத=பT7. நQ"க$ 

GEM/CIS ஐ= ெப&ற பPற- க:eலா அக&ற=பT7. சி<=ேள>?: சிறிD 

வலிைய ஏ&பTCதலா7 அJலD நர7பPJ தQ"- வPைளவP,கலா7 

எ:பதாJ, இைதC தT,க சி<=ேள>?: உ>ெசZCதZ,- O:e7 

பP:e7 உ"க$ நர7%,-$ ஏராளமான திரவ"கைள= ெப'வ QEக$. 

உ"க$ உயர7, எைட, வயD, ெபாD ஆேரா,கிய7 ம&'7 அ?=பைட 

நிைலைமக$ உ$ள4>ட பல காரணPகள4: அ?=பைடயPJ நQ"க$ ெப'7 

GEM/CIS இ: சFயான அளைவ உ"க$ மBCDவE தQEமான4=பாE. 

GEM/CIS சிகி0ைசயP: அ>டவைண 

சிகி0ைசயP: bழ&சிகள4J நQ"க$ GEM/CIS ெப'வ QEக$. GEM/CIS 

சிகி0ைசயP: நிைலயான அ>டவைண [:' வார bழ&சிைய= 

பP:ப&'கிறD, வாரCதி&- ஒB நா$ கீேமாெதரபP, இரaT வார"க$, 

பP:னE ஒB வார7 ஓ+d. 

கீேமாெதரபPயP: ஒcெவாB அமEd,-7 O:, நQ"க$ ஒB இரCத= 

பFேசாதைனைய ேம&ெகா$வ QEக$, ேமZ7 கீேமாெதரபP அமEd,- 

நQ"க$ ேபாDமான அளd ெபாBCதமானவரா எ:பைத உ"க$ 

%&'ேநாயPயJ -^ சFபாE,-7. உ"க$ கைடசி அமEவPJ இBGD 

நQ"க$ எGத அறி-றி (க$) ம&'7 பPர0சைன (கைள) %காரள4=பD 

O,கிய7, இதனாJ ேடா</அ>டவைண சFெச+ய=ப>T உ"க_,காக 

தன4=பயனா,க=பT7. 

கீேமாெதரபPயP: ஒcெவாB bழ&சியP: OதJ வாரCதி: DAY 1 அ:', 

%&'ேநாயPயJ -^ மதி=பiT ெச+ய=ப>T இரCத பFேசாதைன ெச+ய 
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மBCDவமைன,- வBவ QEக$. கீேமாெதரபP ெபற நQ"க$ 1 அJலD 2 

நா>க_,- பPற- திB7பP வBவ QEக$. இGத சGதE=பCதிJ நQ"க$ சில 

பPர0சைனகைள உBவா,காதவைர மBCDவைர சGதி,க O?யாD. 

கீேமாெதரபP அமEd 3 OதJ 4 மணP ேநர7 வைர நQ?,-7. 

இரaடாவD வாரCதி: DAY 8 அ:' நQ"க$ இரCதCைத மjaT7 ெச+ய 

ேவaT7, ஆனாJ உ"க$ கீேமாெதரபP,- மBCDவமைன,- 

வBவத&- O:% -^ உ"கைள ெதாைலேபசியPJ மதி=பiT ெச+யலா7. 

உ"க$ கீேமாெதரபP சGதி=%,- OGைதய நா$ உ"க$ GP பயP&சியPJ 

இரCதCைத எT,-7ப? மBCDவE உ"கள4ட7 ேக>கலா7. 

நQ"க$ ஒேர இரவPJ மBCDவமைனயPJ த"க ேவa?யதிJைல. 

GEM/CIS cycle: 2 weeks on, 1 week off 

GEM/CIS சிகி0ைசயP: கால7 

உ"க$ சிகி0ைசயP: கால அளைவ மBCDவE உ"க_ட: வPவாதி=பாE. 

ஒcெவாB GEM/CIS bழ&சிf7 3 வார"க_,- நQ?,-7. நQ"க$ 

சிகி0ைசைய ந:- ெபா'CD,ெகாaடாJ, கீேமாெதரபP ேவைல 

ெச+கிறதா எ:பைத= %FGDெகா$ள மjaT7 மjaT7 <ேக: ெச+ய 

உ"க$ மBCDவE அறிd'CDவத&- O:% -ைறGதD 3 மாத"க_,- 

கீேமாெதரபP ெப'வ QEக$. OதJ 3 மாத <ேக: உ"க$ %&'ேநா+ 
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நிைலயானD அJலD bB"-கிறD எ:பைத, கா>?னாJ, உ"க$ 

மBCDவE இ:e7 3 மாத"க_,- கீேமாெதரபPையC ெதாடர 

அறிd'Cதலா7. சிகி0ைசயP: OதJ 6 மாத"க_,-= பPற- நQ"க$ 

கீேமாெதரபPயPJ இBGD ஓ+d எT,க ேவaTமா அJலD ெதாடர 

ேவaTமா எ:' உ"க$ மBCDவE உ"க_ட: வPவாதி=பாE. 

GEM/CIS சிகி0ைசயP: ப,க வPைளdக$ எ:ன? 

இGத சிகி0ைசயPJ ப,க வPைளdக$ அறிய=ப>டாZ7, அவ&றிJ 

எைதf7 நQ"க$ அeபவP,காமJ இB,கலா7. சிகி0ைச ேவைல 

ெச+யவPJைல எ:' இD அECத=பTCDவதிJைல; ப,க வPைளdகள4: 

இB=% அJலD தQவPர7 ம&'7 மBGDகள4: ெசயJதிற: 

ஆகியவ&',- இைடேய எGத ெதாடE%7 இJைல. 

நQ"க$ சில ப,க வPைளdகைள= ெபறலா7, ஆனாJ அைவ 

அைனCைதf7 நQ"க$ ெபற வா+=பPJைல. ப,க வPைளdக$ 

ெபB7பாZ7 அவ&றி: ஆர7ப7, கால7 ம&'7 தQவPரCதி: 

அ?=பைடயPJ கணP,க,k?யைவ எ:பைத நிைனவPJ ெகா$_"க$; 

அைவ எ=ேபாD7 மjள,k?யைவ ம&'7 சி<=ேள>?: 

ெதாடEபானவ&ைறC தவPர, சிகி0ைச,-= பPற- O&றிZ7 ேபா+வPட 

ேவaT7. 

இB=பPe7, அவ&றி: அதிEெவa ம&'7 தQவPர7 நபB,- நபE 

மா'பT7. 

பல கீேமாெதரபP மBGDகைள= ேபாலேவ, GEM/CIS %&'ேநா+ ெசJகைள 

உயPரS= பPFd ம&'7 ெபB,கCைதC தT,-7 திற: காரணமாக 

அவ&ைற அழி,கிறD. DரதிElடவசமாக, கீேமாெதரபP மBGDகளாJ 

%&'ேநா+ ெசJக$ ம&'7 சாதாரண உயPரS,க_,- இைடயPலான 

ேவ'பா>ைட அைடயாள7 காண O?யவPJைல. எனேவ, கீேமாெதரபP 
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இரCத அS,க$, வாயPJ உ$ள ெசJக$, வயP', -டJ ம&'7 பPற 

இட"கள4J ேவகமாக= பPFf7 இயJபான உயPரS,கைளf7 

ெகாJZ7, இDேவ பJேவ' ப,க வPைளdகைள ஏ&பTCDகிறD. 

சிகி0ைச O?Gதdட:, அGத சாதாரண ெசJக$ மjaT7 வளEGD 

ஆேரா,கியமாக இB,-7. 

கீேமாெதரபPயP: ேபாD எT,க,k?ய பல மBGDக$ உ$ளன, அைவ 

உ"க_,- ஏ&பட,k?ய ப,கவPைளdகள4: தா,கCைத 

க>T=பTCதd7 -ைற,கd7. 

GEM/CIS ெதாடEபான சில ெபாDவான ப,க வPைளdக$ 

ெஹமாேடாடா,சிசி>?: உ"க$ இரCத அS,கள4J ப,க வPைளdக$ 

உ>பட 

• -ைறGத எaணP,ைகயPலான ெவ$ைள இரCத அS,க$ ம&'7 

ெதா&' ஆபCD 

கீேமாெதரபP ெபB7பாZ7 ெவ$ைள இரCத அS,கள4: 

எaணP,ைகைய -ைற,கிறD, இD ெதா&'ேநா+க_,- எதிராக 

ேபாராட உதdகிறD. உ"க$ ெவ$ைள இரCத அS,கள4: எaணP,ைக 

மிக, -ைறவாக இBGதாJ (இD நிm>ேராபiன4யா எ:' 

அைழ,க=பTகிறD) உ"க_,- ெதா&'ேநா+ ஏ&பT7 அபாய7 

இB,கலா7. இGத ேநரCதிJ, ெநFசலான இட"கள4J இB=பD அJலD 

சள4 உ$ளவEக_ட: ெதாடE% ெகா$வD ேபா:ற ெதா&'ேநா+கள4: 

அபாயCைத அதிகF,-7 noநிைலகைளC தவPE=பD கவனமாக இB,க 

ேவaT7. 

உ"க$ கீேமாெதரபPயP: ஒcெவாB bழ&சியPZ7 10 வD நா$ OதJ 14 

ஆ7 ேததி வைர உ"க$ ெவ$ைள அS,கள4: எaணP,ைக மிக, 
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-ைறவாக இB,-7 எ:பதாJ, இGத நா>கள4J ெதா&'ேநா+ 

அபாயCைதC தவPE=பD மிகd7 O,கிய7. 

 

நQ"க$ கீேமாெதரபPைய= ெப'7 ேபாD ெவ$ைள இரCத அS,கள4: 

எaணP,ைக ேபாDமானதாக இB=பைத உ'தி ெச+ய உ"க$ அTCத 

ேவதி கீேமாெதரபPைய= ெப'வத&- O:% உ"க$ மBCDவE ெச+f7 

O,கியமான இரCத பFேசாதைனகள4J ஒ:' ெவ$ைள இரCத 

அS,கள4: -ைற=% ஆ-7. 

ேநா+Cெதா&றி: அறி-றிக$ ம&'7 அறி-றிகைள நQ"க$ 

அறிGதிB=பD O,கிய7, ேமZ7 பP:வBவனவ&றிJ ஏேதe7 ஒ:ைற 

நQ"க$ உBவா,கினாJ உ"க$ மBCDவமைனயPJ உ$ள உதவP 

ைமயCைத நQ"க$ ெதாடE% ெகா$ள ேவaT7: 

 

- பாராசி>டமாJ பய:பTCதினாZ7 உ"க$ உடJ ெவ=பநிைல 38 ° C 

(100.4 ° F) ,- ேமJ உயEகிறD 

- நQ"க$ திpெர:' உடJ நT,க7 அJலD உடJநிைல சFயPJலாமJ 

உணEகிறQEக$ 

- உ"க_,- ெதாaைட %a, இBமJ, வயP&'=ேபா,-, சி'நQE கழிCதJ 

அதிகF,-7 

-ைறGத எaணP,ைகயPலான சிவ=% இரCத அS,க$ 

கீேமாெதரபP இரCத சிவ=பS,கள4: எaணP,ைகைய, -ைற,-7. 

இரCத சிவ=பS,கள4: மிக O,கியமான ப"- உ"க$ உடலி: 

ஒcெவாB பாகCதி&-7 ஆ,ஸிஜைன எTCD0 ெசJவதா-7. சிவ=% 

இரCத அS,கள4: எaணP,ைக மிக, -ைறவாக இBGதாJ (இD இரCத 
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ேசாைக எ:' அைழ,க=பTகிறD) நQ"க$ ேசாEவாகd7 

[0bவPடாமZ7 உணரலா7. உ"க$ இரCத ேசாைக கTைமயாக 

இBGதாJ, உ"க_,- இரCதமா&ற7 ேதைவ=பT7. 

-ைறGத எaணP,ைகயPலான பPேள>ெல>Tக$ ம&'7 சிரா+=% 

அJலD இரCத=ேபா,- ஏ&பT7 ஆபCD 

கீேமாெதரபP பPேள>ெல>Tகள4: எaணP,ைகைய, -ைற,-7. இரCத 

உைறதZ,- பPேள>ெல>Tக$ பயe$ளதாக இB,-7. உ"க$ 

பPேள>ெல>Tகள4: எaணP,ைக மிக, -ைறவாக இBGதாJ (இD 

Cேரா7ேபாைச>ேடாபiன4யா எ:' அைழ,க=பTகிறD) நQ"க$ 

கீேமாெதரபPைய= ெபற O?யாD ம&'7 பPேள>ெல> எaணP,ைக 

ேம7பT7 வைர உ"க$ மBCDவE உ"க$ சிகி0ைசைய சிறிD ேநர7 

தாமத=பTCDவாE. [,கிJ இரCத=ேபா,-, ஈ'கள4J இரCத7 வ?தJ, 

ேதாலிJ சிறிய சிவ=% அJலD ஊதா நிற %$ள4க$ ேபா:ற ஏேதe7 

சிரா+=% அJலD இரCத=ேபா,- இBGதாJ தயdெச+D உ"க$ 

மBCDவFட7 ெதFவP,கd7. 

கா+0சJ ேபா:ற அறி-றிக$: கீேமாெதரபP சிகி0ைசயP: ேபாD அJலD 

சிறிD ேநரCதி&-= பPற- நQ"க$ இைத அeபவP,கலா7: 

• ெவ=ப7, -ள4E அJலD சிலிE=% உணEd 

• கா+0சJ 

• தைலவலி 

• தைச வலி 

• ேசாEd 

-ம>டJ: சில ேநர"கள4J வாGதிfட: ேசEGD ஆனாJ ெபாDவாக 

ேநா+ எதிE=% மBGDக$ (ஊசி ம&'7 மாCதிைரக$) [ல7 ந:- 

க>T=பTCத=பTகிறD. சிகி0ைசயP: பP:னE சில மணPேநர"க$ 
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OதJ சில நா>க$ வைர நQ"க$ அைத அeபவP,கலா7. நQ"க$ 

ேநா+வா+=படவPJைல எ:றாZ7 ேநா+ எதிE=% மBGDகைள 

எTCD,ெகா$வD O,கிய7, ஏென:றாJ ேநா+ ெதாட"கியdட: 

சிகி0ைச ெச+வைத வPட அைதC தT=பD எள4D. நQ"க$ ஒBநாைள,- 

ஒB Oைற,- ேமJ உடJநிைல சFயPJலாமJ இBGதாJ 

உடன?யாக உ"க$ மBCDவE அJலD ெசவPலியைரC ெதாடE% 

ெகா$_"க$. 

ேசாEd: மிகd7 ெபாDவான ப,க வPைளd, இD சிகி0ைசயP: ேபாD 

அதிகF,கலா7. 

சி'நQரக பாதி=% (ெநஃ=ேராடா,சிசி>?): இGத சிகி0ைசயானD 

சி'நQரக"க_,- தQ"- வPைளவP,-7, -றி=பாக உ"க_,- ஏ&கனேவ 

சி'நQரக ெசயலிழ=% இBGதாJ. உ"க$ சி'நQரக"க$ எcவளd ந:றாக 

ேவைல ெச+கி:றன எ:பைத அறிய GEM/CIS சிகி0ைச,- O: நQ"க$ 

இரCத= பFேசாதைனகைள ேம&ெகா$வ QEக$. உ"க$ மBCDவE 

உ"க_ட: வPவாதி=பாE ேமZ7 சி'நQரக பாதி=ைபC தவPE=பத&காக 

அவE உ"க_,- சிறGத கீேமாெதரபPைய O?d ெச+வாE. ேசதCைதC 

தT,க, நிைறய தaணQE -?,க ேவa?யD அவசிய7. நQ"க$ எcவளd 

-?,கிறQEக$ ம&'7 சி'நQF: அளd -றிCD பதிd ெச+f7ப? உ"க$ 

ெசவPலியE ேக>கலா7. உ"க$ சி'நQFJ ஏேதe7 மா&ற"கைள, 

கaடாJ உ"க$ மBCDவFட7 ெசாJZ"க$, உதாரணமாக இரCத7 

இB=பD. 

ேக>-7 மா&ற"க$ (ஓ>ேடாடா,சிசி>?): ?:ன4ட< என=பT7 உ"க$ 

காDகள4J ஒலி,-7 ஒலிைய நQ"க$ கவன4,கலா7. சிகி0ைச 

O?Gதdட: இD ெபB7பாZ7 தானாகேவ சFயாகிவPT7. அFதாக, 

சிகி0ைச O?GதபP: அD நQaட காலCதி&- ெதாடEGD இB,-7. 
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உ"க$ ெசவP=%லன4J ஏேதe7 மா&ற"கைள நQ"க$ கaடாJ உ"க$ 

மBCDவE அJலD ெசவPலியB,- ெதFய=பTCD"க$. 

இரCத7 உைறதJ: உ"க$ காJக$ வ Q,க7, சிவ=% ம&'7 %a 

இBGதாJ அJலD உ"க_,- [0bC திணறJ ஏ&ப>டாJ உதவP 

ைமயCைதC ெதாடE% ெகா$ளd7. 

GEM/CIS ெதாடEபான சில -ைறவான ெபாDவான ப,க வPைளdக$ 

ஒcவாைம எதிEவPைன: சில ேநர"கள4J கீேமாெதரபP ெகாT,-7ேபாD 

இD நிகoகிறD. இGத திpE அறி-றிக$ ஏேதe7 இBGதாJ உடன?யாக 

உ"க$ மBCDவE அJலD ெசவPலியFட7 ெசாJZ"க$: 

• ெசாறி 

• [0b திணறJ 

• OகCதி: சிவCதJ அJலD வ Q,க7 

• nடாக உணEகிேற: 

• மய,க7 

• சி'நQE கழி,க ேவaT7 

வPரJக$ ம&'7 காJவPரJகள4J உணEவP:ைம அJலD k0ச உணEd 

(%ற நர7பPயJ): சி<=ேள>?: அ?=பைடயPலான கீேமாெதரபP ைகக$ 

அJலD காJகள4J உணEவP:ைம, k0ச உணEd அJலD வலிைய 

ஏ&பTCDவத: [ல7 நர7%கைள பாதி,-7. வPரJக$ ம&'7 

காJவPரJகள4J உணEவP:ைம அJலD k0ச உணEd உ"க$ 

ஷூேல<கைள, க>TவD அJலD ெபாCதா:கைள0 ெச+வD ேபா:ற 

க?னமான வPஷய"கைள0 ெச+வD க?ன7. இD சில நா>க$ அJலD 

வார"க_,-$ ெதாட"கி சில மாத"க$ வைர நQ?,-7. அFதாக, 

உணEவP:ைம நிரGதரமாக இB,கலா7. இGத அறி-றிக$ ஏ&ப>டாJ 

அவ&ைற, -ைற,க -றி=பP>ட -றி=%கைள கீேழ காணலா7. 
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ேமாசமான பசி: ஒB நா$ அJலD இரaT நா>க_,- நQ"க$ அதிக7 

சா=பPடவPJைல எ:றாJ கவைல=பட ேவaடா7. ேமZ7 உ"க$ bைவ 

மாறலா7. 

வயP&'=ேபா,-: 24 மணP ேநரCதிJ உ"க_,- 4 அJலD அத&- 

ேம&ப>ட தளEவான x,க$ (மல7) இBGதாJ உ"க$ -^dட: 

ெதாடE% ெகா$ள ேவaT7. உ"க$ மBCDவE உ"க_,- 

வயP&'=ேபா,- எதிE=% மBGDகைள வழ"-வாE. இழGத 

திரவ"க_,- பதிலாக நிைறய தaணQE -?,க மற,காதQEக$. 

உ"க_,- வயP&'=ேபா,- இBGதாJ -ைறGத நாE0சCD$ள 

உணைவ உaண ேவaT7 ம&'7 [ல பழ"க$, பழ0சா', 

தான4ய"க$ ம&'7 கா+கறிகைள தவPE,க ேவaT7. இD ஆJகஹாJ, 

காஃபP:, பாJ ெபாB>க$ ம&'7 அதிக ெகா^=% நிைறGத உணdகைள 

தவPE,கd7 உதd7. 

கீேமாெதரபPயP: கசிd (கசிd): இD நிEவகி,க=பT7 ேபாD, கீேமாெதரபP 

சில ேநர"கள4J நர7%,- ெவள4ேய கசிGD b&றிf$ள திb,கைள 

ேசத=பTCD7. நர7ைப0 b&றி ஏேதe7 ெகா>TதJ, வலி, சிவCதJ 

அJலD வ Q,க7 இBGதாJ உடன?யாக உ"க$ ெசவPலியFட7 

ெசாJZ"க$. 

மல0சி,கJ: அதிக நாE0சCD$ள உணdகைள (கா+கறிக$, பழ"க$, 

O^ ெரா>?) சா=பPTவD ம&'7 -ைறGதD 2 லி>டE தaணQE -?=பD 

உ"க_,- உதd7. இD இரaT/[:' நா>க_,- ேமJ நQ?CதாJ 

மலமிள,கிக$ ேதைவ=படலா7. 

வா+ %aக$ ம&'7 %aக$: கிBமிக$ வளEவைதC தவPE,க 

ஒcெவாB Oைறf7 சா=பP>ட பPற- பJ Dல,க ேவaT7. ஒB 

ெம:ைமயான பJ Dல,-தைல= பய:பTCதி ஒB நாைள,- [:' 

Oைற 1/2 OதJ 1 ேத,கரa? ேப,கி" ேசாடாைவ தaணQFJ 
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கல,கd7. ஆரyb, எZமி0ைச ம&'7 திரா>ைச=பழ7 ேபா:ற அமில 

உணdகைள தவPE=பD நJலD; உ"க_,- %aக$ இBGதாJ உ"க$ 

மBCDவE அJலD ெசவPலியFட7 ெசாJZ"க$, ஏெனன4J அைவ வா+ 

%aகைளC தT,க அJலD சிகி0ைசயள4,க உதd7. 

 

z,க7: கீேமாெதரபP உ"க_,- மிகd7 z,க7 (மய,க7) ம&'7 

ேசாEவாக உணரலா7. நQ"க$ மிகd7 z,கமாக உணEGதாJ, வாகன7 

ஓ>டேவா அJலD இயGதிர"கைள இய,கேவா ேவaடா7. 

தைலவலி: இD நடGதாJ, நQ"க$ பாராசி>டமாJ ேபா:ற வலி 

நிவாரணPகைள எTCD, ெகா$ளலா7. 

z"-வதிJ சிரம7: z,க மாCதிைரக$ ேதைவ=ப>டாJ 

எTCD,ெகா$ளலா7. 

 O? உதிEதJ: உ"க$ தைலO? ெமலிGD ேபாகலா7, ஆனாJ உ"க$ 

தைலO?ைய இழ,க வா+=பPJைல. 

ேதாJ மா&ற"க$: உ"க$ சBம7 வறaT ேபாகலா7 அJலD ெசாறி 

உBவாகலா7. 

திரவCைத உBவா,-தJ: நQ"க$ எைட அதிகF,கலா7 ம&'7 உ"க$ 

Oக7 அJலD உ"க$ கS,காJ அJலD காJக$ வ Q,கமைடயலா7. 

இD உ"க$ காJகைள ஒB -ஷன4J ைவ,க உதd7. உ"க$ சிகி0ைச 

O?Gத பPற- வ Q,க7 ந:றாக இB,-7. 

ப,க வPைளdகைள க>T=பTCத மBGD 

உ"க$ ப,க வPைளdக$ ப&றி உ"க$ மBCDவFட7 

ெதFய=பTCD"க$; அறி-றிகைள, க>T=பTCத பயe$ள மBGDக$ 

உ$ளன. 
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எனD வழ,கமான மBGDகைள நா: ெதாடEGD எT,க ேவaTமா? 

ஆமா7, உ"க$ வழ,கமான மBGDகைள நQ"க$ ெதாடEGD 

எTCD,ெகா$ள ேவaT7. நQ"க$ எTCD,ெகா$_7 அைனCD 

மBGDகைளf7 தயdெச+D உ"க$ %&'ேநாயPயJ -^வP&- 

ெதFவP,கd7, அதனாJ அவEக$ ஆேலாசைன வழ"க O?f7. 

நா: கா+0சJ தT=xசி ேபாடலாமா? 

ஆமா7, உ"க$ கீேமாெதரபPையC ெதாட"-வத&- O: கா+0சJ 

தT=xசி ேபாட அறிd'Cத=பTகிறD. நQ"க$ ஏ&கனேவ உ"க$ 

கீேமாெதரபPையC ெதாட"கியPBGதாJ, தT=xசி ேபாTவத&கான சிறGத 

ேநரCைத= ப&றி ஆேலாசைன வழ"க,k?ய உ"க$ மBCDவFட7 

ேக_"க$. 

சிகி0ைசயP: ேபாD -றி=%க$ 

• நிைறய திரவ"கைள -?,கd7 (ஒB நாைள,- -ைறGதD 2 

லி>டE) உ"க$ சி'நQரக"கைள= பாDகா,கd7. 

• நJல ஊ>ட0சCைத பராமF,கd7. அ?,க? சிறிய உணைவ 

உ>ெகா$வD -ம>டைல, -ைற,க உதd7. நQ"க$ ெகா^=% 

அJலD வ'Cத உணdகைள தவPE,க ேவaT7. உ"க_,- 

ேதைவ=ப>டாJ ேநா+ எதிE=% மBGDகைள எTCD, 

ெகா$ளலா7. 

• nFய ஒள4ையC தவPE,கd7. எ<பPஎஃ= 15 (அJலD அத&- 

ேம&ப>ட) ச: பPளா, ம&'7 பாDகா=% ஆைடகைள அணPf"க$. 

• நிைறய ஓ+d கிைட,-7. 

• உணEவP:ைம ம&'7 k0சCைத தT,க அJலD -ைற,க: 

• உ"க$ ைககைளேயா அJலD காJகைளேயா திpE ெவ=பநிைல 

மா&ற"க_,- ெவள4=பTCDவைதC தவPE,கd7. நQ"க$ 
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-ள4EகாலCதிJ நட,-7ேபாD ைகfைறகைள= பய:பTCDவத: 

[லேமா அJலD உைறGத உணd/பானCைதC ெதாடாமேலா இD 

உதd7. சைம,-7 ேபாD அT=% ைகfைறக$ ம&'7 

ேதா>ட,கைல ெச+f7 ேபாD பாDகா=% ைகfைறக$ 

பய:பTCதd7. 

- உ"க$ ைககைளf7 காJகைளf7 nடாக ைவCதிB"க$, ந:- 

ெபாBGத,k?ய, பாDகா=% காலணPகைள அணPf"க$. 

- nடான நQைர= பய:பTCD7 ேபாD கவனமாக இB"க$, ஏெனன4J அD 

எcவளd nடாக இB,கிறD எ:பைத நQ"க$ உணர O?யாD ம&'7 

உ"கைள எFCD, ெகா$ளலா7. 

- உ"க$ நக"கைள ெவ>T7ேபாD கவனமாக இB"க$. 

- ஒB நாைள,- இரaT OைறயாவD உ"க$ சBமCைத ஈர=பTCதd7. 

• அறி-றிகைள, க>T=பTCத உதd7 மBGDகைள வ Q>?J 

ைவCதிB"க$. 

• நQ"க$ மய,க7 அJலD மய,கCைத அeபவP,கலா7; 

கீேமாெதரபP,- உ"க$ பதிJ ெதFf7 வைர வாகன7 ஓ>TதJ 

அJலD வPழி=%ணEd ேதைவ=பT7 பணPகள4J ஈTபTவைதC 

தவPE,கd7. 

• ேஷவP" ெச+f7 ேபாD எல,>F, ேரஸE ம&'7 ெம:ைமயான 

{C பPரl ஆகியவ&ைற= பய:பTCதி இரCத=ேபா,ைக 

-ைற,கலா7. 

• கீேமாெதரபPையC ெதாட"-வத&- O:, நQ"க$ 

எTCD,ெகா$_7 மBGDகைள= ப&றி உ"க$ மBCDவFட7 

ெசாJZ"க$. சில ேநர"கள4J ப,க வPைளdக$ உ"க$ 
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மBGDக_ட: ெதாடE%ைடயதாக இB,கலா7 ம&'7 

கீேமாெதரபP அJல. 

• உ"க$ அறி-றிக$ கTைமயாக இBGதாJ அJலD 24 மணP 

ேநரCதி&-= பPற- ேம7படவPJைல எ:றாJ, மBCDவமைனைய 

ெதாடE% ெகா$ள தய"காதQEக$. 

• இரCத உைறதலி: அறி-றிக_,- கவன7 ெசZCD"க$: வலி, 

சிவCதJ, ைக அJலD காJ வ Q,க7, [0bC திணறJ அJலD மாE% 

வலி. இGத அறி-றிக$ ஏேதe7 இBGதாJ உ"க$ மBCDவைர 

அSகd7. 

• கீேமாெதரபP எT,-7ேபாD உ"க$ மBCDவF: அeமதியP:றி 

எGதவPதமான தT=xசிையf7 ெபறாதQEக$. 

• நQ"க$ -ழGைத ெப'7 வயDைடய ெபaணாக இBGதாJ: 

- நQ"க$ கE=பமாக இBGதாJ அJலD இGத சிகி0ைசையC 

ெதாட"-வத&- O:% கE=பமாக இBGதாJ உ"க$ 

மBCDவFட7 ெதFவP,கd7. 

- கீேமாெதரபPயP: ேபாD கE=பமாக இB=பைதC தவPE,கd7. 

- கீேமாெதரபPயP: ேபாD தா+=பாJ ெகாT,காதQEக$. 

உ"க$ அறி-றிக$ கTைமயாக இBGதாJ அJலD 24 மணP ேநரCதி&-= பPற- 

ேம7படவPJைல எ:றாJ, மBCDவமைனைய ெதாடE% ெகா$ள 

தய"காதQEக$. 

மBCDவமைன அவசர ெதாடE%:  ______________________ 

நா: எ"ேக kTதJ தகவJகைள= ெபற O?f7? 

இGதC DைறயPJ kTதJ தகவJகைள= ெபற வPB7பPனாJ, நQ"க$ 

பாEைவயPடலா7 ESMO website  for Biliary tract cancer: Guide for Patients and 

AMMF The Cholangiocarcinoma Charity website. 
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You can find the related link below: 

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

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

 


