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Gemcitabine for biliary tract cancers 
ப"#தந&' பாைத *+,ேநா.க01கான ெஜ5சிடைப9 

உ<க= *+,ேநா.1> சிகி?ைசயளB1க உ<க= மD#Eவ' ெஜ5சிடைபைன 

பGHEைர#திDHதாJ, இHத மDHE ம+,5 அE ெதாட'பான சில 

அ5ச<க= ப+றிய சில P1கியமான தகவJக= இ<ேக. 

 

ப"#தந&' பாைத *+,ேநா. 

ப"#தந&' >ழாய"9 *+,ேநா.க= உய"ரS1களBலிDHE உDவாகி9றன 

(ேசாலா<கிேயாைசUVக= எ9, அைழ1கXபVகி9றன) அைவ ெபாEவாக 

ப"#த அைமXப"9 அைமXைப உDவா1>கி9றன (கீேழ உ=ள பட#திJ 

ப?ைச நிற#திJ சி#தG1கXபUV=ளE). ப"#தந&' >ழா.க= எ9பE சி,ந&' 

>ழா.க= ஆ>5, இE ப"#தXைப எV#E? ெசJகிறE, இE உணைவ 

ஜ&ரண"1க பய9பVகிறE, கJ]ரJ ம+,5 ப"#தXைபய"J இDHE சி, 

>ட^1>= ெசJகிறE. 

 

ப"#தந&' பாைத *+,ேநா.க= ேசாலா<கிேயாகா'சிேனாமா, ப"#தXைப 

*+,ேநா. ம+,5 ஆ5*லG *+,ேநா.: 

 

ேசால9கிேயாகா'சிேனாமா - இE ப"#த நாள *+,ேநா. எ9,5 

அைழ1கXபVகிறE. இHத *+,ேநா. ப"#தந&' >ழா.களBJ எ<> 

உDவாகிறE எ9பைதX ெபா,#E a9, வைககளாக 

வைகXபV#தXபVகிறE: 

ஓ இ9Uராெஹபd1 ேசாலா<கிேயாகா'சிேனாமா - கJ]ர^1>= உ=ள 

>ழா.களBJ *+,ேநா. உDவா>5ேபாE 
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perihilar cholangiocarcinoma - கJ]ர^1> ெவளBேய உ=ள >ழா.களBJ 

உDவா>5ேபாE 

ஓ dqடJ/எ1qUராெஹபd1 ேசாலா<கிேயாகா'சிேனாமா - இE 

கJ]ரலிJ இDHE ேம^5 ெதாைலவ"J உ=ள >ழா.களBJ 

உDவா>5ேபாE 

ப"#தXைப *+,ேநா. - ப"#தXைப *றண" இDHE எsகிறE 

ஆ5*லG *+,ேநா. - ப"#தந&' >ழா.க01>5 சி, >ட^1>5 இைடய"J 

இைணவதாJ எsகிறE 

உ<க01> ப"#தந&' பாைத *+,ேநா. இDXபE கtடறியXபUடதாJ இHத 

EtV ப"ரuர5 ெகாV1கXபUV=ளE. உ<க= *+,ேநாய"யJ நி*ண' 

உ<க0ட9 எHத ப"#தந&' பாைத *+,ேநா. உ=ளE ம+,5 அE 

எvவளw ந&Ud1கXபUV=ளE எ9பைத வ"வாதி1கலா5. 
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ெஜ5சிடைப9 எ9றாJ எ9ன? 

ெஜ5சிடைப9 எ9பE கீேமாெதரப" மDHE ஆ>5, இE உய"ரS ப"ரதிபலிX* 

ெசயJPைறய"J >,1கிVவத9 aல5 கUd ெசJகைள அழி1கிறE. 

இDXப"x5, இE சாதாரண ெசJகைள ேசதXபV#E5 எ9பதாJ, இE சில ப1க 

வ"ைளwகைள ஏ+பV#தலா5. 

ெஜ5சிடைப9 எvவா, நி'வகி1கXபVகிறE? 

கீேமாெதரப" ப"Gவ"J ந&<க= மD#Eவமைனய"J ெஜ5சிடைபைனX 

ெப,வ &'க=. ெஜ5சிடைப9 ஒD நர5* வழியாக ஒD நர5*1>= 

ெச^#தXபVகிறE (ஒD நர5*1>=), ஒD >,கிய ெமJலிய >ழா., இE 

உ<க= ைகய"J அJலE ைகய"J ஒD ெசவ"லியாJ நர5*1>= ெச^#தXபV5. 

ந&<க= ெஜ5சிடைபைனX ெப+ற ப"ற> க9xலா அக+றXபV5. 

உ<க= உயர5, எைட, வயE, ெபாE ஆேரா1கிய5 ம+,5 அdXபைட 

நிைலைமக= உ=ளBUட பல காரண"களB9 அdXபைடய"J ந&<க= ெப,5 

ெஜ5சிடைபனB9 சGயான அளைவ உ<க= மD#Eவ' த&'மானBXபா'. 

வா.வழியாக (வாயாJ) எV1க1{dய ெஜ5சிடைபனB9 ஒD வdவ5 இJைல. 

ெஜ5சிடைப9 சிகி?ைசய"9 அUடவைண 

சிகி?ைசய"9 uழ+சிகளBJ ந&<க= ெஜ5சிடைபைனX ெப,வ &'க=. 

ெஜ5சிடைப9 சிகி?ைசய"9 நிைலயான அUடவைண நா9> வார uழ+சிையX 

ப"9ப+,கிறE, வார#தி+> ஒD நா= கீேமாெதரப", a9, வார<க01> (DAY 1, 

DAY 8 ம+,5 DAY 15), ப"9ன' ஒD வார5 ஓ.w. 

 

கீேமாெதரப"ய"9 ஒvெவாD அம'w1>5 P9, ந&<க= ஒD இர#தX 

பGேசாதைனைய ேம+ெகா=வ &'க=, ேம^5 கீேமாெதரப" அம'w1> ந&<க= 

ேபாEமான அளw ெபாD#தமானவரா எ9பைத உ<க= *+,ேநாய"யJ >s 

சGபா'1>5. உ<க= கைடசி அம'வ"J இDHE ந&<க= எHத அறி>றி (க=) 
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ம+,5 ப"ர?சைன (கைள) *காரளBXபE P1கிய5, இதனாJ ேடாq/அUடவைண 

சGெச.யXபUV உ<க01காக தனBXபயனா1கXபV5. 

 

கீேமாெதரப"ய"9 ஒvெவாD uழ+சிய"9 PதJ வார#தி9 DAY 1 அ9,, 

கீேமாெதரப" நி'வாக#தி+>? ெசJவத+> P9, இர#த பGேசாதைன உUபட 

மதிXப|Ud+கான >sைவ பா'1க ந&<க= மD#Eவமைன1> வDவ &'க=. 

இரtடாவE வார#தி9 8 ஆ5 ேததி}5, a9றாவE வார#தி9 15 ஆ5 ேததி}5 

ந&<க= இர#த#ைத ம~tV5 ெச.ய ேவtV5, ஆனாJ உ<க= கீேமாெதரப"1> 

மD#Eவமைன1> வDவத+> P9* >s உ<கைள ெதாைலேபசிய"J 

மதிXப|V ெச.யலா5. உ<க= கீேமாெதரப" சHதிX*1> PHைதய நா= உ<க= GP 

பய"+சிய"J இர#த#ைத எV1>5பd மD#Eவ' உ<களBட5 ேகUகலா5. ந&<க= 

ஒேர இரவ"J மD#Eவமைனய"J த<க ேவtdயதிJைல. 

Gemcitabine cycle: 3 weeks on, 1 week off 
 

 

ெஜ5சிடைப9 சிகி?ைசய"9 கால5 

உ<க= சிகி?ைசய"9 கால அளைவ மD#Eவ' உ<க0ட9 வ"வாதிXபா'. 

ெபாEவாக, ஒvெவாD ெஜ5சிடைப9 uழ+சி}5 ஒD மாத5 (4 வார<க=) 

ந&d1>5. ந&<க= சிகி?ைசைய ந9> ெபா,#E1ெகாtடாJ, கீேமாெதரப" 

ேவைல ெச.கிறதா எ9பைதX *GHEெகா=ள ம~tV5 ம~tV5 qேக9 ெச.ய 

உ<க= மD#Eவ' அறிw,#Eவத+> P9* >ைறHதE 3 மாத<க01> 
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கீேமாெதரப" ெப,வ &'க=. PதJ 3 மாத qேக9 உ<க= *+,ேநா. நிைலயானE 

அJலE uD<>கிறE எ9பைத1 காUdனாJ, உ<க= மD#Eவ' இ9x5 3 

மாத<க01> கீேமாெதரப"ைய# ெதாடர அறிw,#தலா5. சிகி?ைசய"9 PதJ 6 

மாத<க01>X ப"ற>, கீேமாெதரப"ய"J இDHE ஓ.w எV1க ேவtVமா 

அJலE ெதாடர ேவtVமா எ9, உ<க= மD#Eவ' உ<க0ட9 வ"வாதிXபா'. 

ெஜ5சிடைப9 சிகி?ைசய"9 ப1க வ"ைளwக= எ9ன? 

இHத சிகி?ைசய"J ப1க வ"ைளwக= அறியXபUடா^5, அவ+றிJ எைத}5 

ந&<க= அxபவ"1காமJ இD1கலா5. சிகி?ைச ேவைல ெச.யவ"Jைல எ9, 

இE அ'#தXபV#EவதிJைல; ப1க வ"ைளwகளB9 இDX* அJலE த&வ"ர5 

ம+,5 மDHEகளB9 ெசயJதிற9 ஆகியவ+,1> இைடேய எHத ெதாட'*5 

இJைல. 

 

ந&<க= சில ப1க வ"ைளwகைளX ெபறலா5, ஆனாJ அைவ அைன#ைத}5 

ந&<க= ெபற வா.Xப"Jைல. ப1க வ"ைளwக= ெபD5பா^5 அவ+றி9 ஆர5ப5, 

கால5 ம+,5 த&வ"ர#தி9 அdXபைடய"J கண"1க1{dயைவ எ9பைத 

நிைனவ"J ெகா=0<க=; அைவ எXேபாE5 ம~ள1{dயைவ ம+,5 

சிகி?ைச1>X ப"ற> P+றி^5 ேபா.வ"V5. 

 

பல கீேமாெதரப" மDHEகைளX ேபாலேவ, ெஜ5சிடைப9 *+,ேநா. 

ெசJகைள1 ெகாJகிறE, ஏெனனBJ ெசJ ப"Gw ம+,5 ெபD1க#ைத# தV1>5 

திற9. Eரதி'�டவசமாக, கீேமாெதரப" மDHEகளாJ *+,ேநா. ெசJக= 

ம+,5 சாதாரண உய"ரS1க01> இைடய"லான ேவ,பாUைட அைடயாள5 

காண Pdயவ"Jைல. எனேவ, கீேமாெதரப" இர#த அS1க=, வாய"J உ=ள 

ெசJக=, வய",, >டJ ம+,5 ப"ற இட<களBJ ேவகமாகX ப"G}5 இயJபான 

உய"ரS1கைள}5 ெகாJ^5, இEேவ பJேவ, ப1க வ"ைளwகைள 

ஏ+பV#EகிறE. சிகி?ைச PdHதwட9, அHத சாதாரண ெசJக= ம~tV5 

வள'HE ஆேரா1கியமாக இD1>5. 
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கீேமாெதரப"ய"9 ேபாE எV1க1{dய பல மDHEக= உ=ளன, அைவ 

உ<க01> ஏ+பட1{dய ப1கவ"ைளwகளB9 தா1க#ைத கUVXபV#தw5 

>ைற1கw5. 

மிகw5 ெபாEவான ப1க வ"ைளwக= சில 

ெஹமாேடாடா1சிசிUd: உ<க= இர#த அS1களBJ ப1க வ"ைளwக=: 

• >ைறHத எtண"1ைகய"லான ெவ=ைள இர#த அS1க= ம+,5 ெதா+, 

ஆப#E 

கீேமாெதரப" ெபD5பா^5 ெவ=ைள இர#த அS1களB9 எtண"1ைகைய 

>ைற1கிறE, இE ெதா+,ேநா.க01> எதிராக ேபாராட உதwகிறE. உ<க= 

ெவ=ைள இர#த அS1களB9 எtண"1ைக மிக1 >ைறவாக இDHதாJ (இE 

நி�Uேராப|னBயா எ9, அைழ1கXபVகிறE) உ<க01> ெதா+,ேநா. ஏ+பV5 

அபாய5 இD1கலா5. இHத ேநர#திJ, ெநGசலான இட<களBJ இDXபE அJலE 

சளB உ=ளவ'க0ட9 ெதாட'* ெகா=வE ேபா9ற ெதா+,ேநா.களB9 

அபாய#ைத அதிகG1>5 ��நிைலகைள# தவ"'XபE கவனமாக இD1க 

ேவtV5. 

உ<க= கீேமாெதரப"ய"9 ஒvெவாD uழ+சிய"^5 7 வE நா= PதJ 10 ஆ5 

ேததி வைர உ<க= ெவ=ைள அS1களB9 எtண"1ைக மிக1 >ைறவாக 

இD1>5 எ9பதாJ, இHத நாUகளBJ ெதா+, அபாய#ைத# தவ"'XபE மிகw5 

P1கிய5. 

 

ந&<க= கீேமாெதரப"ையX ெப,5 ேபாE ெவ=ைள இர#த அS1களB9 

எtண"1ைக ேபாEமானதாக இDXபைத உ,தி ெச.ய உ<க= அV#த 

கீேமாெதரப"ையX ெப,வத+> P9* உ<க= மD#Eவ' ெச.}5 P1கியமான 

இர#த பGேசாதைனகளBJ ஒ9, ெவ=ைள அS1களB9 >ைறX* ஆ>5. 
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உ<க= அV#த சிகி?ைச1> P9 ெவ=ைள அS1களB9 எtண"1ைக 

சாதாரணமாக திD5*5. சில ேநர<களBJ அைவ திUடமிடXபUட சிகி?ைசையX 

ெபற அxமதி1க மிகw5 >ைறவாக இD1>5, ேம^5 ெசJ எtண"1ைக 

இயJ* நிைல1> வD5 வைர உ<க= மD#Eவ' உ<க= சிகி?ைசைய சிறிE 

ேநர5 தாமதXபV#Eவா'. 

 

ேநா.#ெதா+றி9 அறி>றிக= ம+,5 அறி>றிகைள ந&<க= அறிHதிDXபE 

P1கிய5, ேம^5 ப"9வD5 ஏேதx5 ஒ9ைற ந&<க= உDவா1கினாJ உ<க= 

மD#Eவமைனய"9 உதவ" ைமய#ைத ந&<க= ெதாட'* ெகா=ள ேவtV5: 

- பாராசிUடமாJ பய9பV#தினா^5 உ<க= உடJ ெவXபநிைல 38 ° C (100.4 ° F) 

1> ேமJ உய'கிறE 

- ந&<க= தி�ெர9, உடJ நV1க5 அJலE உடJநிைல சGய"JலாமJ 

உண'கிற&'க= 

- உ<க01> ெதாtைட *t, இDமJ, வய"+,Xேபா1>, சி,ந&' கழி#தJ 

அதிகG1>5 

>ைறHத எtண"1ைகய"லான சிவX* இர#த அS1க= 

கீேமாெதரப" இர#த சிவXபS1களB9 எtண"1ைகைய1 >ைற1>5. இர#த 

சிவXபS1களB9 மிக P1கியமான ப<> உ<க= உடலி9 ஒvெவாD 

பாக#தி+>5 ஆ1ஸிஜைன எV#E? ெசJவதா>5. சிவX* இர#த அS1களB9 

எtண"1ைக மிக1 >ைறவாக இDHதாJ (இE இர#த ேசாைக எ9, 

அைழ1கXபVகிறE) ந&<க= ேசா'வாகw5 a?uவ"டாம^5 உணரலா5. உ<க= 

இர#த ேசாைக கVைமயாக இDHதாJ, உ<க01> இர#தமா+ற5 

ேதைவXபV5. 

>ைறHத எtண"1ைகய"லான ப"ேளUெலUVக= ம+,5 சிரா.X* அJலE 

இர#தXேபா1> ஏ+பV5 ஆப#E 
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கீேமாெதரப" ப"ேளUெலUVகளB9 எtண"1ைகைய1 >ைற1>5. இர#த 

உைறத^1> ப"ேளUெலUVக= பயx=ளதாக இD1>5. உ<க= 

ப"ேளUெலUVகளB9 எtண"1ைக மிக1 >ைறவாக இDHதாJ (இE 

#ேரா5ேபாைசUேடாப|னBயா எ9, அைழ1கXபVகிறE) ந&<க= 

கீேமாெதரப"ையX ெபற PdயாE ம+,5 ப"ேளUெலU எtண"1ைக ேம5பV5 

வைர உ<க= மD#Eவ' உ<க= சிகி?ைசைய சிறிE ேநர5 தாமதXபV#Eவா'. 

a1கிJ இர#தXேபா1>, ஈ,களBJ இர#த5 வdதJ, ேதாலிJ சிறிய சிவX* 

அJலE ஊதா நிற *=ளBக= ேபா9ற ஏேதx5 சிரா.X* அJலE இர#தXேபா1> 

இDHதாJ தயwெச.E உ<க= மD#EவGட5 ெதGவ"1கw5. 

கா.?சJ ேபா9ற அறி>றிக=: கீேமாெதரப" சிகி?ைசய"9 ேபாE அJலE சிறிE 

ேநர#தி+>X ப"ற> ந&<க= இைத அxபவ"1கலா5: 

• ெவXப5, >ளB' அJலE சிலி'X* உண'w 

• கா.?சJ 

• தைலவலி 

• தைச வலி 

• ேசா'w 

>மUடJ: ெபாEவாக ேலசானE, சில சமய<களBJ வாHதி}ட9 இD1>5. இE 

ெபாEவாக ேநா. எதி'X* மDHEகளாJ ந9> கUVXபV#தXபVகிறE. 

சிகி?ைசய"9 ப"9ன' சில மண"ேநர<க= PதJ சில நாUக= வைர ந&<க= அைத 

அxபவ"1கலா5. 

 

ேசா'w: மிகw5 ெபாEவான ப1க வ"ைளw, இE சிகி?ைசய"9 ேபாE 

அதிகG1கலா5. 

 

ேமாசமான பசி: ஒD நா= அJலE இரtV நாUக01> ந&<க= அதிக5 

சாXப"டவ"Jைல எ9றாJ கவைலXபட ேவtடா5. 
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திரவ#ைத உDவா1>தJ: ந&<க= எைட அதிகG1கலா5 ம+,5 உ<க= Pக5 

அJலE உ<க= கS1காJ அJலE காJக= வ &1கமைடயலா5. 

இE உ<க= காJகைள ஒD >ஷனBJ ைவ1க உதw5. உ<க= சிகி?ைச PdHத 

ப"ற> வ &1க5 ந9றாக இD1>5. 

சில >ைறவான ெபாEவான ப1க வ"ைளwக= 

மல?சி1கJ: அதிக நா'?ச#E=ள உணwகைள (கா.கறிக=, பழ<க=, Ps 

ெராUd) சாXப"VவE ம+,5 >ைறHதE 2 லிUட' தtண&' >dXபE உ<க01> 

உதw5. இE இரtV/a9, நாUக01> ேமJ ந&d#தாJ மலமிள1கிக= 

ேதைவXபடலா5. 

 

வய"+,Xேபா1>: 24 மண" ேநர#திJ உ<க01> 4 அJலE அத+> ேம+பUட 

தள'வான �1க= (மல5) இDHதாJ உ<க= >swட9 ெதாட'* ெகா=ள 

ேவtV5. உ<க= மD#Eவ' உ<க01> வய"+,Xேபா1> எதி'X* 

மDHEகைள வழ<>வா'. இழHத திரவ<க01> பதிலாக நிைறய தtண&' 

>d1க மற1காத&'க=. உ<க01> வய"+,Xேபா1> இDHதாJ >ைறHத 

நா'?ச#E=ள உணைவ உtண ேவtV5 ம+,5 aல பழ<க=, பழ?சா,, 

தானBய<க= ம+,5 கா.கறிகைள தவ"'1க ேவtV5. இE ஆJகஹாJ, 

காஃப"9, பாJ ெபாDUக= ம+,5 அதிக ெகாsX* நிைறHத உணwகைள 

தவ"'1கw5 உதw5. 

 

வா. *tக= ம+,5 *tக=: கிDமிக= வளராமJ இD1க ந&<க= சாXப"Uட 

ப"ற> எXேபாE5 பJ Eல1க ேவtV5. வா.X *tகைள# தV1க அJலE 

உதwவத+> ஒD ெம9ைமயான பJ Eல1>தைலX பய9பV#தி ஒD 

நாைள1> a9, Pைற 1/2 PதJ 1 �q�9 ேப1கி< ேசாடாைவ தtண&GJ 

கல1கw5 (அJலE வழ1கமான மw#வா�). ஆர�u, எ^மி?ைச ம+,5 
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திராUைசXபழ5 ேபா9ற அமில உணwகைள தவ"'XபE நJலE. உ<க01> 

*tக= இDHதாJ உ<க= மD#Eவ' அJலE ெசவ"லியGட5 ெசாJ^<க=, 

ஏெனனBJ அைவ வா. *tகைள# தV1க அJலE சிகி?ைசயளB1க உதw5. 

 

ேதாJ மா+ற<க=: உ<க= சDம5 வறtV ேபாகலா5 அJலE ெசாறி 

உDவாகலா5. 

�1க5: கீேமாெதரப" உ<க01> மிகw5 �1க5 (மய1க5) ம+,5 ேசா'வாக 

உணரலா5. ந&<க= மிகw5 �1கமாக உண'HதாJ, வாகன5 ஓUடேவா அJலE 

இயHதிர<கைள இய1கேவா ேவtடா5. 

தைலவலி: இE நடHதாJ, ந&<க= பாராசிUடமாJ ேபா9ற வலி நிவாரண"கைள 

எV#E1 ெகா=ளலா5. 

�<>வதிJ சிரம5: �1க மா#திைரக= ேதைவXபUடாJ எV#E1ெகா=ளலா5. 

இர#த5 உைறதJ: உ<க= காJக= வ &1க5, சிவX* ம+,5 *t இDHதாJ 

அJலE உ<க01> a?u# திணறJ ஏ+பUடாJ உதவ" ைமய#ைத# ெதாட'* 

ெகா=ளw5. 

Pd உதி'தJ: உ<க= தைலPd ெமலிHE ேபாகலா5, ஆனாJ உ<க= 

தைலPdைய இழ1க வா.Xப"Jைல. 

ப1க வ"ைளwகைள கUVXபV#த மDHE 

உ<க= ப1க வ"ைளwக= ப+றி உ<க= மD#EவGட5 ெதGயXபV#E<க=; 

அறி>றிகைள1 கUVXபV#த பயx=ள மDHEக= உ=ளன. 

எனE வழ1கமான மDHEகைள நா9 ெதாட'HE எV1க ேவtVமா? 

ஆமா5, உ<க= வழ1கமான மDHEகைள ந&<க= ெதாட'HE எV#E1ெகா=ள 

ேவtV5. ந&<க= எV#E1ெகா=05 அைன#E மDHEகைள}5 தயwெச.E 

உ<க= *+,ேநாய"யJ >sவ"+> ெதGவ"1கw5, அதனாJ அவ'க= 

ஆேலாசைன வழ<க Pd}5. 
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நா9 கா.?சJ தVX�சி ேபாடலாமா? 

ஆமா5, உ<க= கீேமாெதரப"ைய# ெதாட<>வத+> P9 கா.?சJ தVX�சி 

ேபாட அறிw,#தXபVகிறE. ந&<க= ஏ+கனேவ உ<க= கீேமாெதரப"ைய# 

ெதாட<கிய"DHதாJ, தVX�சி ேபாVவத+கான சிறHத ேநர#ைதX ப+றி 

ஆேலாசைன வழ<க1{dய உ<க= மD#EவGட5 ேக0<க=. 

சிகி?ைசய"9 ேபாE >றிX*க= 

• நிைறய திரவ<கைள >d1கw5 (ஒD நாைள1> >ைறHதE 2 லிUட') 

உ<க= சி,ந&ரக<கைளX பாEகா1கw5. 

• நJல ஊUட?ச#ைத பராமG1கw5. அd1கd சிறிய உணைவ 

உUெகா=வE >மUடைல1 >ைற1க உதw5. ந&<க= ெகாsX* அJலE 

வ,#த உணwகைள தவ"'1க ேவtV5. உ<க01># ேதைவXபUடாJ 

ந&<க= ேநா. எதி'X* மDHEகைள எV#E1 ெகா=ளலா5. 

• ேஷவ"< ெச.}5 ேபாE எல1UG1 ேரஸ' ம+,5 இர#தXேபா1ைக 

>ைற1க ெம9ைமயான �# ப"ர� பய9பV#தw5. 

• �Gய ஒளBைய# தவ"'1கw5. எqப"எஃX 15 (அJலE அத+> ேம+பUட) 

ச9 ப"ளா1 ம+,5 பாEகாX* ஆைடகைள அண"}<க=. 

• ந&<க= மய1க5 அJலE மய1க#ைத அxபவ"1கலா5; 

ேகப"சிடைபx1கான உ<க= பதிJ ெதGயாத வைர வாகன5 ஓUVதJ 

அJலE வ"ழிX*ண'w ேதைவXபV5 பண"களBJ ஈVபVவைத# 

தவ"'1கw5. 

• நிைறய ெரqU கிைட1>5. 

• ைக-காJ ேநா.1>றிைய# தV1க: 

- உ<க= ைக ம+,5 காJகளBJ உரா.w, அs#த5 ம+,5 ெவXப 

ெவளBXபாUைட1 >ைற1கw5. 

- பா#திர<கைள கswதJ, ந&tட மைழ அJலE ெதாUd >ளBயJ ேபா9ற 

�டான ந&Dட9 ந&tட கால ெதாட'ைப# தவ"'1கw5. 



 

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 
 

 

- பா#திர<கைள1 கsw5 ைக}ைறகைளX பய9பV#த ேவtடா5, 

ஏெனனBJ ரXப' உ<க= உ=ள<ைககளB9 ேதாைல �டாக ைவ#திD1க 

Pd}5. 

- உ<க= பாத<களBJ ேதாJ உGXபைத >ைற1க ந&tட நைட அJலE 

தாவJகைள தவ"'1கw5. 

- ஒD கdனமான ேம+பரXப"J உ<க= ைகைய அs#E5 ேதாUட5/வ &UV 

கDவ"கைளX பய9பV#த ேவtடா5. 

- ைக ம+,5 காJகளBJ ேலாஷைன# ேத.Xபைத# தவ"'1கw5 ஆனாJ 

qகி9ேமாqUைட ைவ#திD<க=. 

• அறி>றிகைள1 >ைற1க உதwவத+> ந&<க= வலி நிவாரண5 அளB1க 

ெம9ைமயா1>5 கி�5க= ம+,5 வலி நிவாரண"கைளX 

பய9பV#தலா5. உ<க= மD#EவGட5 சிறHத மDHைதX ப+றி 

வ"வாதி1கw5. 

• அறி>றிகைள1 கUVXபV#த உதw5 மDHEகைள வ &Udேலேய 

ைவ#திD<க=. 

• கீேமாெதரப"ைய# ெதாட<>வத+> P9, ந&<க= எV#E1ெகா=05 

மDHEகைளX ப+றி உ<க= மD#EவGட5 ெசாJ^<க=. சில 

ேநர<களBJ ப1க வ"ைளwக= உ<க= மDHEக0ட9 ெதாட'*ைடயதாக 

இD1கலா5 ம+,5 ேடாேகாேமாெதரப" அJல. 

• உ<க= அறி>றிக= கVைமயாக இDHதாJ அJலE 24 மண" ேநர#தி+>X 

ப"ற> ேம5படவ"Jைல எ9றாJ, மD#Eவமைனைய ெதாட'* ெகா=ள 

தய<காத&'க=. 

• இர#த உைறதலி9 அறி>றிக01> கவன5 ெச^#E<க=: வலி, 

சிவ#தJ, ைக அJலE காJ வ &1க5, a?u# திணறJ அJலE மா'* வலி. 

இHத அறி>றிக= ஏேதx5 இDHதாJ உ<க= மD#Eவைர அSகw5. 

• கீேமாெதரப" எV1>5ேபாE உ<க= மD#EவG9 அxமதிய"9றி 

எHதவ"தமான தVX�சிைய}5 ெபறாத&'க=. 

• ந&<க= >ழHைத ெப+ற வயEைடய ெபtணாக இDHதாJ: 
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- ந&<க= க'Xபமாக இDHதாJ அJலE இHத சிகி?ைசைய# 

ெதாட<>வத+> P9* க'Xபமாக இDHதாJ உ<க= மD#EவGட5 

ெதGவ"1கw5. 

- கீேமாெதரப"ய"9 ேபாE க'Xப5 தGXபைத# தவ"'1கw5 

- கீேமாெதரப"ய"9 ேபாE தா.XபாJ ெகாV1காத&'க= 

 

மD#Eவமைனைய எXேபாE ெதாட'* ெகா=ள ேவtV5? 

உ<க= அறி>றிக= கVைமயாக இDHதாJ அJலE 24 மண" ேநர#தி+>X 

ப"ற> ேம5படவ"Jைல எ9றாJ, மD#Eவமைனைய ெதாட'* ெகா=ள 

தய<காத&'க=. 

மD#Eவமைன அவசர ெதாட'*:  ______________________ 

 
நா9 எ<ேக {VதJ தகவJகைளX ெபற Pd}5? 

இHத# Eைறய"J {VதJ தகவJகைளX ெபற வ"D5ப"னாJ, ந&<க= 

பா'ைவய"டலா5 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/ 
 

 


