
 

Generated by Dr MG Prete and Dr C Braconi (oncologists) based on information developed by Macmillan Cancer Support and used with 
permission. Revised by Ms J Milne (nurse), Ms H Morement (patient representative). Translated by Dr Venkata Lakshmi Anusha 

Konkalla, Dr Swarupa Mitra, Dr Rahul Sud, Dr Purvish Parikh. Indian Coordinator: Dr Venkata Pradeep babu K, Translation project 
coordinator: Dr. R Casolino. 

 
 

1 

Capecitabine and oxaliplatin (CAPOX) for 

biliary tract cancers 
உங்கள் புற்றுந ோய்க்கு சிகிச்சசயளிக்க நகபசிடசபன் மற்றும் 
ஆக்ஸோலிப்ளோடின் (CAPOX) ஆகியவற்றின் கலசவசய உங்கள் 
மருத்துவர் பரிந்துசைத்திருந்தோல், இந்த மருந்துகள் மற்றும் அசவ 
ததோடர்போன சில அம்சங்கள் பற்றிய சில முக்கியமோன தகவல்கள் 
இங்நக. 
பித்த ீர் போசத புற்றுந ோய் 

பித்த ீர் குழோயின் புற்றுந ோய்கள் தசல்கள் (நசோலோங்கிநயோசசட்டுகள் 

என்று அசழக்கப்படுகின்றன) உருவோகின்றன, அசவ தபோதுவோக பித்த 

அசமப்பின் அசமப்சப உருவோக்குகின்றன. சிறுகுடலில் கல்லீைல் மற்றும் 

பித்தப்சப. 

 

பித்த ீர் போசத புற்றுந ோய்கள் நசோலோங்கிநயோகோர்சிநனோமோ, பித்தப்சப 

புற்றுந ோய் மற்றும் ஆம்புலரி புற்றுந ோய்: 

 

நசோலோங்கிநயோகோர்சிநனோமோ-இது பித்த  ோள புற்றுந ோய் என்றும் 

அசழக்கப்படுகிறது. இந்த புற்றுந ோய் மூன்று வசககளோக 

வசகப்படுத்தப்படுகிறது, பித்த ீர் குழோய்களில் எங்கு உருவோகிறது 

என்பசதப் தபோறுத்து: 

ஓ இன்ட்ைோதெபடிக் நசோலோங்கிநயோகோர்சிநனோமோ - கல்லீைலுக்குள் உள்ள 

குழோய்களில் புற்றுந ோய் உருவோகும்நபோது 

perihilar cholangiocarcinoma - இது கல்லீைலுக்கு தவளிநய உள்ள குழோய்களில் 

உருவோகும்நபோது 

ஓ டிஸ்டல்/எக்ஸ்ட்ைோதெபடிக் நசோலோங்கிநயோகோர்சிநனோமோ - கல்லீைலில் 

இருந்து ததோசலவில் உள்ள குழோய்களில் உருவோகும்நபோது 

 

பித்தப்சப புற்றுந ோய்-பித்தப்சப புறணி இருந்து எழுகிறது 

 

ஆம்புல்லரி புற்றுந ோய்-பித்த ீர் மற்றும் சிறு குடலுக்கு இசடயில் 

இசணவதோல் எழுகிறது 

 

உங்களுக்கு பித்த ீர் போசத புற்றுந ோய் இருப்பது கண்டறியப்பட்டதோல் இந்த 

துண்டு பிைசுைம் தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் புற்றுந ோயியல்  ிபுணர் 

உங்களுடன் எந்த பித்த ீர் போசத புற்றுந ோய் உள்ளது மற்றும் அது எவ்வளவு 

 ீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்பசத விவோதிக்கலோம். 
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CAPOX என்றோல் என்ன? 

CAPOX என்பது ஒரு கீநமோததைபி கலசவயோகும், இது நகபசிடசபன் மற்றும் 

ஆக்சோலிப்ளோடின் ஆகியவற்றோல் ஆனது. நகபசிடசபன் மற்றும் 

ஆக்ஸோலிப்ளோடின் இைண்டு கீநமோததைபி மருந்துகள், அசவ உயிைணு 

பிைதிபலிப்பு தசயல்முசறயில் குறுக்கிடுவதன் மூலம் கட்டி தசல்கசளக் 

தகோல்லும். இருப்பினும், இது சோதோைண தசல்கசள நசதப்படுத்தும் என்பதோல், 

இது சில பக்க விசளவுகசள ஏற்படுத்தலோம். 

CAPOX எவ்வோறு  ிர்வகிக்கப்படுகிறது? 

CAPOX என்பது இைண்டு தவவ்நவறு வழிகளில்  ிர்வகிக்கப்படும் இைண்டு 

மருந்துகளோல் ஆனது. 

 ீங்கள் மருத்துவமசனயில், கீநமோததைபி பிரிவில் ஆக்ஸோலிப்ளோடிசனப் 

தபறுவரீ்கள். ஆக்ஸலிப்ளோடின் ஒரு  ைம்பு வழியோக ஒரு  ைம்பு வழியோக 

தசலுத்தப்படுகிறது, இது ஒரு குறுகிய தமல்லிய குழோய், இது உங்கள் 

சகயில் அல்லது சகயில் ஒரு தசவிலியோல்  ைம்புக்குள் தசலுத்தப்படும். 

 ீங்கள் ஆக்ஸோலிப்ளோடின் தபற்ற பிறகு கன்னுலோ அகற்றப்படும். 
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நகபசிடசபன் மோத்திசையோக வோய்வழியோக (வோயோல்) எடுக்கப்படுகிறது. 

ஒவ்தவோரு சுழற்சியின் ததோடக்கத்திலும் மருத்துவமசன 

மருந்தகத்திலிருந்து மோத்திசைகளில் நகபசிடசபசனப் தபறுவரீ்கள்.  ீங்கள் 

ததோடர்ந்து இைண்டு வோைங்களுக்கு வடீ்டில் நகபசிடசபசன 

எடுத்துக்தகோள்வரீ்கள். இது வழக்கமோக ஒரு  ோசளக்கு இைண்டு முசற, 

கோசலயிலும் மோசலயிலும் பரிந்துசைக்கப்படுகிறது. 

உகந்த நடோஸ் இசடதவளி ஒவ்தவோரு 12 மணி ந ைமும் ஆகும், ஆனோல் 

இது உங்களுக்கு மிகவும் தபோருத்தமோக இருந்தோல்,  ீங்கள் ஒவ்தவோரு 10 

அல்லது 11 மணி ந ைத்திற்கும் மோத்திசைகசள எடுத்துக் தகோள்ளலோம் 

(ஆனோல் 8 மணி ந ைத்திற்கும் குசறவோன இசடதவளியில்). 

மோத்திசைகள் உணவுக்கு 30  ிமிடங்களுக்குள்  ிசறய தண்ணரீுடன் 

எடுக்கப்பட நவண்டும் ( ீங்கள் சரியோன உணவு சோப்பிட முடியோவிட்டோல் 

சிற்றுண்டி சரியோகிவிடும்). இந்த மோத்திசைகள் தமல்லநவோ அல்லது 

 சுக்கப்படோமநலோ விழுங்கப்பட நவண்டும், ஆனோல் விழுங்குவதில் சிக்கல் 

இருந்தோல் அவற்சற தண்ணரீில் கசைக்கலோம்.  ீங்கள் ஒரு நடோஸ் 

தவறவிட்டோல், தவறவிட்ட நடோசஸத் தவிர்த்து, உங்கள் வழக்கமோன 

அட்டவசணசயத் ததோடைவும். ஒநை ந ைத்தில் இைண்டு நடோஸ் அல்லது 

கூடுதல் நடோஸ் எடுக்க நவண்டோம். 

 

உங்கள் உயைம், எசட, வயது, தபோது ஆநைோக்கியம் மற்றும் அடிப்பசட 

 ிசலசமகள் உள்ளிட்ட பல கோைணிகளின் அடிப்பசடயில்  ீங்கள் தபறும் 

CAPOX இன் சரியோன அளசவ உங்கள் மருத்துவர் தீர்மோனிப்போர். 

CAPOX சிகிச்சசயின் அட்டவசண 

சிகிச்சசயின் சுழற்சிகளில்  ீங்கள் CAPOX தபறுவரீ்கள். CAPOX சிகிச்சசயின் 

 ிசலயோன அட்டவசண மூன்று வோை சுழற்சிசயப் பின்பற்றுகிறது, இதில் 

ஒரு  ோள்  ைம்பு கீநமோததைபி மற்றும் பதினோன்கு  ோட்கள் ததோடர்ச்சியோன 

வோய்வழி நகபசிடசபன், பின்னர் ஒரு வோைம் ஓய்வு. 

கீநமோததைபியின் ஒவ்தவோரு சுழற்சியின் ததோடக்கத்திலும்,  ீங்கள் 

புற்றுந ோயியல் குழுவோல் மதிப்படீு தசய்யப்படுவரீ்கள். கீநமோததைபியின் 

ஒவ்தவோரு அமர்வுக்கும் முன்,  ீங்கள் ஒரு இைத்தப் பரிநசோதசனசய 

நமற்தகோள்வரீ்கள், நமலும் உங்கள் கீநமோததைபி சுழற்சிக்கு  ீங்கள் 

நபோதுமோனவைோ என்பசத உங்கள் புற்றுந ோயியல் குழு சரிபோர்க்கும். உங்கள் 

கசடசி ஆநலோசசனயிலிருந்து  ீங்கள் எந்த அறிகுறி (கள்) மற்றும் 

பிைச்சசன (கசள) புகோைளிப்பது முக்கியம், இதனோல் நடோஸ்/அட்டவசண 

சரிதசய்யப்பட்டு உங்களுக்கோக தனிப்பயனோக்கப்படும். 

கீநமோததைபியின் ஒவ்தவோரு சுழற்சியின் முதல் வோைத்தின் DAY 1 அன்று, 

புற்றுந ோயியல் குழு மதிப்படீு தசய்யப்பட்டு இைத்த பரிநசோதசன தசய்ய 

மருத்துவமசனக்கு வருவரீ்கள். கீநமோததைபி தபற  ீங்கள் 1 அல்லது 2 

 ோட்களுக்கு பிறகு திரும்பி வருவரீ்கள். இந்த சந்தர்ப்பத்தில்  ீங்கள் சில 

பிைச்சசனகசள உருவோக்கோதவசை மருத்துவசை சந்திக்க முடியோது. 

கீநமோததைபி அமர்வு 2 முதல் 3 மணி ந ைம்  ீடிக்கும். அமர்வின் முடிவில் 
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தசவிலியர் உங்களுக்கு நகபசிடசபன் மோத்திசைகசள வடீ்டிற்கு எடுத்துச் 

தசல்வோர்.  ீங்கள் ஒநை இைவில் மருத்துவமசனயில் தங்க 

நவண்டியதில்சல. 

 
 

உங்கள் கீநமோததைபி சந்திப்புக்கு முந்சதய  ோள் உங்கள் GP பயிற்சியில் 

இைத்தத்சத எடுக்கும்படி மருத்துவர் உங்களிடம் நகட்கலோம் 
CAPOX cycle: 2 weeks on, 1 week 

off 
 

 

CAPOX சிகிச்சசயின் கோலம் 

உங்கள் சிகிச்சசயின் கோல அளசவ மருத்துவர் உங்களுடன் விவோதிப்போர். 

தபோதுவோக, ஒவ்தவோரு CAPOX சுழற்சியும் மூன்று வோைங்களுக்கு  ீடிக்கும். 

சிகிச்சச  ன்கு தபோறுத்துக்தகோள்ளப்பட்டோல், அசத 8 சுழற்சிகளுக்கு 

மீண்டும் தசய்யலோம். கீநமோததைபி நவசல தசய்கிறதோ என்பசதப் 

புரிந்துதகோள்ள மீண்டும் மீண்டும் ஸ்நகன் தசய்ய உங்கள் மருத்துவர் 

அறிவுறுத்துவதற்கு முன்பு  ீங்கள் குசறந்தது 4 கீநமோததைபி சுழற்சிகசளப் 

தபறுவரீ்கள். முதல் 3 மோத ஸ்நகன் உங்கள் புற்றுந ோய்  ிசலயோனது 

அல்லது சுருங்குகிறது என்பசதக் கோட்டினோல், உங்கள் மருத்துவர் இன்னும் 3 

மோதங்களுக்கு கீநமோததைபிசயத் ததோடை அறிவுறுத்தலோம். சிகிச்சசயின் 

முதல் 6 மோதங்களுக்குப் பிறகு, கீநமோததைபியில் இருந்து ஓய்வு எடுக்க 

நவண்டுமோ அல்லது ததோடை நவண்டுமோ என்று உங்கள் மருத்துவர் 

உங்களுடன் விவோதிப்போர். 

CAPOX சிகிச்சசயின் பக்க விசளவுகள் என்ன? 

இந்த சிகிச்சசயில் பக்க விசளவுகள் அறியப்பட்டோலும், அவற்றில் எசதயும் 

 ீங்கள் அனுபவிக்கோமல் இருக்கலோம். சிகிச்சச நவசல தசய்யவில்சல 

என்று இது அர்த்தப்படுத்துவதில்சல; பக்க விசளவுகளின் இருப்பு அல்லது 

தீவிைம் மற்றும் மருந்துகளின் தசயல்திறன் ஆகியவற்றுக்கு இசடநய எந்த 

ததோடர்பும் இல்சல. 
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 ீங்கள் சில பக்க விசளவுகசளப் தபறலோம், ஆனோல் அசவ அசனத்சதயும் 

 ீங்கள் தபற வோய்ப்பில்சல. பக்க விசளவுகள் தபரும்போலும் அவற்றின் 

ஆைம்பம், கோலம் மற்றும் தீவிைத்தின் அடிப்பசடயில் கணிக்கக்கூடியசவ 

என்பசத  ிசனவில் தகோள்ளுங்கள்; அசவ எப்நபோதும் மீளக்கூடியசவ 

மற்றும் ஆக்ஸோலிப்ளோடின் ததோடர்போனவற்சறத் தவிை, சிகிச்சசக்குப் பிறகு 

முற்றிலும் நபோய்விட நவண்டும். இருப்பினும், அவற்றின் அதிர்தவண் 

மற்றும் தீவிைம்  பருக்கு  பர் மோறுபடும். 

 

பல கீநமோததைபி மருந்துகசளப் நபோலநவ, ஃப்நளோநைோைோசில் மற்றும் 

ஆக்சோலிப்ளோடின் ஆகியசவ உயிைணுப் பிரிவு மற்றும் தபருக்கத்சதத் 

தடுக்கும் திறன் கோைணமோக புற்றுந ோய் தசல்கசளக் தகோல்லும். 

துைதிர்ஷ்டவசமோக, கீநமோததைபி மருந்துகளோல் புற்றுந ோய் தசல்கள் மற்றும் 

சோதோைண உயிைணுக்களுக்கு இசடயிலோன நவறுபோட்சட அசடயோளம் 

கோண முடியவில்சல. எனநவ, கீநமோததைபி இைத்த அணுக்கள், வோயில் உள்ள 

தசல்கள், வயிறு, குடல் மற்றும் பிற இடங்களில் நவகமோகப் பிரியும் 

இயல்போன உயிைணுக்கசளயும் தகோல்லும், இதுநவ பல்நவறு பக்க 

விசளவுகசள ஏற்படுத்துகிறது. சிகிச்சச முடிந்தவுடன், அந்த சோதோைண 

தசல்கள் மீண்டும் வளர்ந்து ஆநைோக்கியமோக இருக்கும். 

 

கீநமோததைபியின் நபோது எடுக்கக்கூடிய பல மருந்துகள் உள்ளன, அசவ 

உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பக்கவிசளவுகளின் தோக்கத்சத கட்டுப்படுத்தவும் 

குசறக்கவும். 

CAPOX ததோடர்போன சில தபோதுவோன பக்க விசளவுகள் 

 

தெமோநடோடோக்சிசிட்டி: உங்கள் இைத்த அணுக்களில் பக்க விசளவுகள் 

உட்பட 

 

• குசறந்த எண்ணிக்சகயிலோன தவள்சள இைத்த அணுக்கள் மற்றும் 

ததோற்று ஆபத்து 

கீநமோததைபி தபரும்போலும் தவள்சள இைத்த அணுக்களின் எண்ணிக்சகசய 

குசறக்கிறது, இது ததோற்றுந ோய்களுக்கு எதிைோக நபோைோட உதவுகிறது. 

உங்கள் தவள்சள இைத்த அணுக்களின் எண்ணிக்சக மிகக் குசறவோக 

இருந்தோல் (இது  ியூட்நைோபனீியோ என்று அசழக்கப்படுகிறது) உங்களுக்கு 

ததோற்றுந ோய் ஏற்படும் அபோயம் இருக்கலோம். இந்த ந ைத்தில், சளி 
உள்ளவர்களுடன், த ரிசலோன இடங்களில் இருப்பது நபோன்ற 

ததோற்றுந ோய்களின் அபோயத்சத அதிகரிக்கும் சூழ் ிசலகசளத் தவிர்ப்பது 

கவனமோக இருக்க நவண்டும். 

 

உங்கள் கீநமோததைபியின் ஒவ்தவோரு சுழற்சியிலும் 7 வது  ோள் முதல் 10 ஆம் 

நததி வசை உங்கள் தவள்சள அணுக்களின் எண்ணிக்சக மிகக் குசறவோக 
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இருக்கும் என்பதோல், இந்த  ோட்களில் ததோற்று அபோயத்சதத் தவிர்ப்பது 

மிகவும் முக்கியம். 

 

 ீங்கள் கீநமோததைபிசயப் தபறும் நபோது தவள்சள இைத்த அணுக்களின் 

எண்ணிக்சக நபோதுமோனதோக இருப்பசத உறுதி தசய்ய உங்கள் அடுத்த 

கீநமோததைபிசயப் தபறுவதற்கு முன்பு உங்கள் மருத்துவர் தசய்யும் 

முக்கியமோன இைத்த பரிநசோதசனகளில் ஒன்று தவள்சள அணுக்களின் 

குசறப்பு ஆகும். 

 

உங்கள் அடுத்த சிகிச்சசக்கு முன் தவள்சள அணுக்களின் எண்ணிக்சக 

சோதோைணமோக திரும்பும். சில ந ைங்களில் அசவ திட்டமிடப்பட்ட 

சிகிச்சசசயப் தபற அனுமதிக்க மிகவும் குசறவோக இருக்கும், நமலும் தசல் 

எண்ணிக்சக இயல்பு  ிசலக்கு வரும் வசை உங்கள் மருத்துவர் உங்கள் 

சிகிச்சசசய சிறிது ந ைம் தோமதப்படுத்துவோர். 

 

ந ோய்த்ததோற்றின் அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகசள  ீங்கள் அறிந்திருப்பது 

முக்கியம், நமலும் பின்வருவனவற்றில் ஏநதனும் ஒன்சற  ீங்கள் 

உருவோக்கினோல் உங்கள் மருத்துவமசனயில் உள்ள உதவி சமயத்சத 

 ீங்கள் ததோடர்பு தகோள்ள நவண்டும்: 

- போைோசிட்டமோல் பயன்படுத்தினோலும் உங்கள் உடல் தவப்ப ிசல 38 ° C (100.4 ° 

F) க்கு நமல் உயர்கிறது 

-  ீங்கள் திடீதைன்று உடல்  டுக்கம் அல்லது உடல் ிசல சரியில்லோமல் 

உணர்கிறரீ்கள் 

- உங்களுக்கு ததோண்சட புண், இருமல், வயிற்றுப்நபோக்கு, சிறு ீர் கழித்தல் 

அதிகரிக்கும் 
குசறந்த எண்ணிக்சகயிலோன சிவப்பு இைத்த அணுக்கள் 
கீநமோததைபி இைத்த சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்சகசயக் குசறக்கும். 
இைத்த சிவப்பணுக்களின் மிக முக்கியமோன பங்கு உங்கள் உடலின் 
ஒவ்தவோரு போகத்திற்கும் ஆக்ஸிஜசன எடுத்துச் தசல்வதோகும். சிவப்பு 
இைத்த அணுக்களின் எண்ணிக்சக மிகக் குசறவோக இருந்தோல் (இது 
இைத்த நசோசக என்று அசழக்கப்படுகிறது)  ீங்கள் நசோர்வோகவும் 
மூச்சுவிடோமலும் உணைலோம். உங்கள் இைத்த நசோசக கடுசமயோக 
இருந்தோல், உங்களுக்கு இைத்தமோற்றம் நதசவப்படும். 
குசறந்த எண்ணிக்சகயிலோன பிநளட்தலட்டுகள் மற்றும் சிைோய்ப்பு 
அல்லது இைத்தப்நபோக்கு ஏற்படும் ஆபத்து 
கீநமோததைபி பிநளட்தலட்டுகளின் எண்ணிக்சகசயக் குசறக்கும். இைத்த 
உசறதலுக்கு பிநளட்தலட்டுகள் பயனுள்ளதோக இருக்கும். உங்கள் 
பிநளட்தலட்டுகளின் எண்ணிக்சக மிகக் குசறவோக இருந்தோல் (இது 
த்நைோம்நபோசசட்நடோபனீியோ என்று அசழக்கப்படுகிறது)  ீங்கள் 
கீநமோததைபிசயப் தபற முடியோது மற்றும் பிநளட்தலட் எண்ணிக்சக 
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நமம்படும் வசை உங்கள் மருத்துவர் உங்கள் சிகிச்சசசய சிறிது ந ைம் 
தோமதப்படுத்துவோர். 
மூக்கில் இைத்தப்நபோக்கு, ஈறுகளில் இைத்தம் வடிதல், நதோலில் சிறிய 
சிவப்பு அல்லது ஊதோ  ிற புள்ளிகள் நபோன்ற ஏநதனும் சிைோய்ப்பு 
அல்லது இைத்தப்நபோக்கு இருந்தோல் தயவுதசய்து உங்கள் மருத்துவரிடம் 
ததரிவிக்கவும். 
வயிற்றுப்நபோக்கு: 24 மணி ந ைத்தில் உங்களுக்கு 4 அல்லது அதற்கு 
நமற்பட்ட தளர்வோன பூக்கள் (மலம்) இருந்தோல் உங்கள் குழுவுடன் 
ததோடர்பு தகோள்ள நவண்டும். உங்கள் மருத்துவர் உங்களுக்கு 
வயிற்றுப்நபோக்கு எதிர்ப்பு மோத்திசைகசள (நலோபைோசமடு) தருவோர். 
ஒவ்தவோரு முசறயும்  ீங்கள் நலோஸ்பிைசமடு மோத்திசைசய எடுக்க 
நவண்டும். இழந்த திைவங்களுக்கு பதிலோக  ிசறய தண்ணரீ் குடிக்க 
மறக்கோதீர்கள். உங்களுக்கு வயிற்றுப்நபோக்கு ஏற்பட்டோல் குசறந்த 
 ோர்ச்சத்துள்ள உணசவ உண்ண நவண்டும் மற்றும் மூல பழங்கள், 
பழச்சோறு, தோனியங்கள் மற்றும் கோய்கறிகசள தவிர்க்க நவண்டும். 
ஆல்கெோல், கோஃபின், போல் தபோருட்கள் மற்றும் அதிக தகோழுப்புள்ள 
உணவுகசள தவிர்க்கவும் இது உதவும். 
விைல்கள் மற்றும் கோல்விைல்களில் உணர்வின்சம அல்லது கூச்ச 
உணர்வு (புற  ைம்பியல்): சககள் அல்லது கோல்களில் உணர்வின்சம, 
கூச்ச உணர்வு அல்லது வலிசய ஏற்படுத்துவதன் மூலம்  ைம்புகசள 
போதிக்கலோம். விைல்கள் மற்றும் கோல்விைல்களில் உணர்வின்சம அல்லது 
கூச்ச உணர்வு உங்கள் ஷூநலஸ்கசளக் கட்டுவது அல்லது 
தபோத்தோன்கசளச் தசய்வது நபோன்ற கடினமோன விஷயங்கசளச் 
தசய்வது கடினம். இது சில  ோட்கள் அல்லது வோைங்களுக்குள் ததோடங்கி 
சில மோதங்கள் வசை  ீடிக்கும். அரிதோக, உணர்வின்சம  ிைந்தைமோக 
இருக்கலோம். இந்த அறிகுறிகள் நதோன்றினோலும் அவற்சறக் குசறக்க 
உதவும் குறிப்பிட்ட குறிப்புகசள  ீங்கள் கீநழ கோணலோம். 
சக-கோல் ந ோய்க்குறி: உங்கள் சககள் அல்லது கோல்கள் சூரிய ஒளிசயப் 
நபோலநவ சிவப்பு, புண், உலர்ந்த அல்லது வகீ்கமோக மோறும். 
உள்ளங்சககள் மற்றும் உள்ளங்கோல்களில் உள்ள நதோல் உரிக்கத் 
ததோடங்கும், தபோதுவோக நலசோன வழியிலும், சிகிச்சசயின் 
ததோடக்கத்திலிருந்து இைண்டு வோைங்களுக்கு முன்பும் அரிதோக. இது 
உங்கள் சககள் அல்லது கோல்களில் உணர்வின்சம அல்லது கூச்ச 
உணர்வுடன் நசர்ந்து தகோள்ளலோம். உங்கள் மருத்துவர் இதுநபோன்ற 
அறிகுறிகசள உங்களுடன் விவோதிப்போர், நமலும் அசவ உங்கள் 
அன்றோட வோழ்க்சகயில் எவ்வோறு தசலயிடுகின்றன. சக-கோல் 
ந ோய்க்குறிக்கு மருந்தின் அளசவக் குசறப்பது நதசவப்படலோம் மற்றும் 
சில ந ைங்களில், சருமத்தில் மோற்றங்கள் மிகவும் கடுசமயோனதோக 
இருக்கும்நபோது, சிகிச்சசசய  ிறுத்த நவண்டியிருக்கும். சக-கோல் 
ந ோய்க்குறியின் வளர்ச்சிசயக் குசறக்க முயற்சிப்பதில் தடுப்பு மிகவும் 
முக்கியமோனது. கீநழயுள்ள "சிகிச்சசயின் நபோது உதவிக்குறிப்புகள்" 
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பிரிவில் உள்ள ஆநலோசசனசயப் பின்பற்றி உங்கள் சககசளயும் 
கோல்கசளயும் கவனித்துக் தகோள்ளுங்கள். 
குமட்டல்: சில ந ைங்களில் வோந்தியுடன் நசர்ந்து ஆனோல் தபோதுவோக 
ந ோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் (ஊசி மற்றும் மோத்திசைகள்) மூலம்  ன்கு 
கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. சிகிச்சசயின் பின்னர் சில மணிந ைங்கள் முதல் 
சில  ோட்கள் வசை  ீங்கள் அசத அனுபவிக்கலோம்.  ீங்கள் 
ந ோய்வோய்ப்படவில்சல என்றோலும் ந ோய் எதிர்ப்பு மருந்துகசள 
எடுத்துக்தகோள்வது முக்கியம், ஏதனன்றோல் ந ோய் ததோடங்கியவுடன் 
சிகிச்சச தசய்வசத விட அசதத் தடுப்பது எளிது.  ீங்கள் ஒரு 
 ோசளக்கு ஒரு முசறக்கு நமல் உடல் ிசல சரியில்லோமல் இருந்தோல் 
உடனடியோக உங்கள் மருத்துவர் அல்லது தசவிலியசைத் ததோடர்பு 
தகோள்ளுங்கள். 
 
வோய் புண்கள் மற்றும் புண்கள்: கிருமிகள் வளைோமல் இருக்க  ீங்கள் 
சோப்பிட்ட பிறகு எப்நபோதும் பல் துலக்க நவண்டும். வோய் புண்கசளத் 
தடுக்க அல்லது உதவுவதற்கு தமன்சமயோன பல் துலக்குதசலப் 
பயன்படுத்தி ஒரு  ோசளக்கு மூன்று முசற 1/2 முதல் 1 டீஸ்பூன் 
நபக்கிங் நசோடோசவ தண்ணரீில் கலக்கவும். ஆைஞ்சு, எலுமிச்சச மற்றும் 
திைோட்சசப்பழம் நபோன்ற அமில உணவுகசள தவிர்ப்பது  ல்லது. 
உங்களுக்கு புண்கள் இருந்தோல் உங்கள் மருத்துவர் அல்லது 
தசவிலியரிடம் தசோல்லுங்கள், ஏதனனில் அசவ வோய் புண்கசளத் 
தடுக்க அல்லது சிகிச்சசயளிக்க உதவும். 
நசோர்வு: மிகவும் தபோதுவோன பக்க விசளவு, இது சிகிச்சசயின் நபோது 
அதிகரிக்கலோம். 
நமோசமோன பசி: ஒரு  ோள் அல்லது இைண்டு  ோட்களுக்கு  ீங்கள் அதிகம் 
சோப்பிடவில்சல என்றோல் கவசலப்பட நவண்டோம். 
உயர்ந்த கல்லீைல் த ோதிகள்: உங்களிடம் அதிக அளவு 
டிைோன்ஸ்மிநனஸ்கள் இருந்தோல் (கல்லீைலோல் தயோரிக்கப்பட்ட புைதங்கள்) 
தபோதுவோக உங்கள் தசயல்போடு அல்லது ஆற்றல் அளவுகளில் எந்த 
வித்தியோசத்சதயும்  ீங்கள் கவனிக்க மோட்டீர்கள். உங்கள் மருத்துவர் 
அவர்கசள இைத்தப் பரிநசோதசனயில் பரிநசோதிப்போர் மற்றும் 
கீநமோததைபியின் அளசவ சரிதசய்வதோ என்பசத அவர்/அவள் முடிவு 
தசய்வோர்கள். 
இைத்தம் உசறதல்: உங்கள் கோல்கள் வகீ்கம், சிவப்பு மற்றும் புண் 
இருந்தோல் அல்லது உங்களுக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டோல் உதவி 
சமயத்சதத் ததோடர்பு தகோள்ளவும். 
CAPOX ததோடர்போன சில குசறவோன தபோதுவோன பக்க விசளவுகள் 

ஒவ்வோசம எதிர்விசன: சில ந ைங்களில் அது ஆக்சோலிப்ளோடின் 

 ிர்வோகத்தின் நபோது அல்லது சிறிது ந ைத்திற்குப் பிறகு  ிகழ்கிறது. அடிக்கடி 

இது நலசோனது ஆனோல் கடுசமயோக இருக்கலோம். இந்த திடீர் அறிகுறிகள் 
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ஏநதனும் இருந்தோல் உடனடியோக உங்கள் மருத்துவர் அல்லது 

தசவிலியரிடம் தசோல்லுங்கள்: 

• தசோறி 
• மூச்சு திணறல் 

• முகத்தின் சிவத்தல் அல்லது வகீ்கம் 

• சூடோக உணர்கிநறன் 

• மயக்கம் 

• சிறு ீர் கழிக்க நவண்டும் 

கீநமோததைபியின் கசிவு (கசிவு): இது தசலுத்தப்படும் நபோது, கீநமோததைபி 
 ைம்புக்கு தவளிநய கசிந்து சுற்றியுள்ள திசுக்கசள நசதப்படுத்தும். 

 ைம்சபச் சுற்றி ஏநதனும் தகோட்டுதல், வலி, சிவத்தல் அல்லது வகீ்கம் 

இருந்தோல் உடனடியோக உங்கள் தசவிலியரிடம் தசோல்லுங்கள். 

வயிற்று வலி: உங்களுக்கு மந்தமோன வலிகள் அல்லது வோய்வு பிடிப்பு 

ஏற்படலோம். இது தபோதுவோக கீநமோததைபியுடன் ததோடர்புசடயது. 

உங்களுக்கு ததோடர்ந்து கூர்சமயோன வலி இருந்தோல் உங்கள் 

மருத்துவசை அணுகவும். 

மலச்சிக்கல்: அதிக  ோர்ச்சத்துள்ள உணவுகசள (கோய்கறிகள், பழங்கள், 

முழு தைோட்டி) சோப்பிடுவது மற்றும் குசறந்தது 2 லிட்டர் தண்ணரீ் குடிப்பது 

உங்களுக்கு உதவும். இது இைண்டு/மூன்று  ோட்களுக்கு நமல்  ீடித்தோல் 

மலமிளக்கிகள் நதசவப்படலோம். 

தூக்கம்: கீநமோததைபி உங்களுக்கு மிகவும் தூக்கம் (மயக்கம்) மற்றும் 

நசோர்வோக உணைலோம்.  ீங்கள் மிகவும் தூக்கமோக உணர்ந்தோல், வோகனம் 

ஓட்டநவோ அல்லது இயந்திைங்கசள இயக்கநவோ நவண்டோம். 

தசலவலி: இது  டந்தோல்,  ீங்கள் போைோசிட்டமோல் நபோன்ற வலி 
 ிவோைணிகசள எடுத்துக் தகோள்ளலோம். 

தூங்குவதில் சிைமம்: தூக்க மோத்திசைகள் நதசவப்பட்டோல் 

எடுத்துக்தகோள்ளலோம். 

திைவத்சத உருவோக்குதல்:  ீங்கள் எசட அதிகரிக்கலோம் மற்றும் உங்கள் 

முகம் அல்லது உங்கள் கணுக்கோல் அல்லது கோல்கள் வகீ்கமசடயலோம். 

இது உங்கள் கோல்கசள ஒரு குஷனில் சவக்க உதவும். உங்கள் சிகிச்சச 

முடிந்த பிறகு வகீ்கம்  ன்றோக இருக்கும். 

முடி உதிர்தல்: உங்கள் தசலமுடி தமலிந்து நபோகலோம், ஆனோல் உங்கள் 

தசலமுடிசய இழக்க வோய்ப்பில்சல. 

 
 
பக்க விசளவுகசள கட்டுப்படுத்த மருந்து 

உங்கள் பக்க விசளவுகள் பற்றி உங்கள் மருத்துவரிடம் 

ததரியப்படுத்துங்கள்; அறிகுறிகசளக் கட்டுப்படுத்த பயனுள்ள மருந்துகள் 

உள்ளன. 



 

Generated by Dr MG Prete and Dr C Braconi (oncologists) based on information developed by Macmillan Cancer Support and used with 
permission. Revised by Ms J Milne (nurse), Ms H Morement (patient representative). Translated by Dr Venkata Lakshmi Anusha 

Konkalla, Dr Swarupa Mitra, Dr Rahul Sud, Dr Purvish Parikh. Indian Coordinator: Dr Venkata Pradeep babu K, Translation project 
coordinator: Dr. R Casolino. 

 
 

10 

எனது வழக்கமோன மருந்துகசள  ோன் ததோடர்ந்து எடுக்க நவண்டுமோ? 

ஆமோம், உங்கள் வழக்கமோன மருந்துகசள  ீங்கள் ததோடர்ந்து 

எடுத்துக்தகோள்ள நவண்டும்.  ீங்கள் எடுத்துக்தகோள்ளும் அசனத்து 

மருந்துகசளயும் தயவுதசய்து உங்கள் புற்றுந ோயியல் குழுவிற்கு 

ததரிவிக்கவும், அதனோல் அவர்கள் ஆநலோசசன வழங்க முடியும். 

 ோன் கோய்ச்சல் தடுப்பூசி நபோடலோமோ? 

ஆமோம், உங்கள் கீநமோததைபிசயத் ததோடங்குவதற்கு முன் கோய்ச்சல் 

தடுப்பூசி நபோட அறிவுறுத்தப்படுகிறது.  ீங்கள் ஏற்கனநவ உங்கள் 

கீநமோததைபிசயத் ததோடங்கியிருந்தோல், தடுப்பூசி நபோடுவதற்கோன சிறந்த 

ந ைத்சதப் பற்றி ஆநலோசசன வழங்கக்கூடிய உங்கள் மருத்துவரிடம் 

நகளுங்கள். 

சிகிச்சசயின் நபோது உதவிக்குறிப்புகள் 
o  ிசறய திைவங்கசள குடிக்கவும் (ஒரு  ோசளக்கு 

குசறந்தது 2 லிட்டர்) உங்கள் சிறு ீைகங்கசளப் 
போதுகோக்கவும். 

o  ல்ல ஊட்டச்சத்சத பைோமரிக்கவும். அடிக்கடி சிறிய 
உணசவ உட்தகோள்வது குமட்டசலக் குசறக்க உதவும். 
 ீங்கள் தகோழுப்பு அல்லது வறுத்த உணவுகசள தவிர்க்க 
நவண்டும். உங்களுக்கு நதசவப்பட்டோல் ந ோய் எதிர்ப்பு 
மருந்துகசள எடுத்துக் தகோள்ளலோம். 

o சூரிய ஒளிசயத் தவிர்க்கவும். எஸ்பிஎஃப் 15 (அல்லது 
அதற்கு நமற்பட்ட) சன் பிளோக் மற்றும் போதுகோப்பு 
ஆசடகசள அணியுங்கள். 

o  ிசறய ஓய்வு கிசடக்கும். 
o சக-கோல் ந ோய்க்குறிசயத் தடுக்க: 

- உங்கள் சக மற்றும் கோல்களில் உைோய்வு, அழுத்தம் மற்றும் 
தவப்ப தவளிப்போட்சடக் குசறக்கவும். 
போத்திைங்கசள கழுவுதல்,  ீண்ட குளியல் அல்லது ததோட்டி 
குளியல் நபோன்ற சூடோன  ீருடன்  ீண்ட கோல ததோடர்சபத் 
தவிர்க்கவும். 
- போத்திைங்கசளக் கழுவும் சகயுசறகசளப் பயன்படுத்த 
நவண்டோம், ஏதனனில் ைப்பர் உங்கள் உள்ளங்சககளின் நதோசல 
சூடோக சவத்திருக்க முடியும். 
உங்கள் உள்ளங்கோல்களில் நதோல் உரிப்பசத குசறக்க  ீண்ட 
 சட அல்லது தோவல்கசள தவிர்க்கவும். 
கடினமோன நமற்பைப்பில் உங்கள் சகசய அழுத்தும் 
நதோட்டம்/வடீ்டு கருவிகசள  ீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடோது. 
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- சக மற்றும் கோல்களில் நலோஷசன நதய்ப்பசதத் தவிர்க்கவும் 
ஆனோல் சருமத்சத ஈைப்பதமோக சவத்திருங்கள். 

• அறிகுறிகசளக் குசறக்க உதவுவதற்கு  ீங்கள் வலி  ிவோைணம் 
அளிக்க தமன்சமயோக்கும் கிரீம்கள் மற்றும் வலி  ிவோைணிகசளப் 
பயன்படுத்தலோம். உங்கள் மருத்துவரிடம் சிறந்த மருந்சதப் பற்றி 
விவோதிக்கவும். 

• உணர்வின்சம மற்றும் கூச்சத்சத தடுக்க அல்லது குசறக்க: 
• தவப்ப ிசலயில் திடீர் மோற்றங்களுக்கு உங்கள் சககள் அல்லது 

கோல்கசள தவளிப்படுத்துவசதத் தவிர்க்கவும்.  ீங்கள் 
குளிர்கோலத்தில்  டக்கும்நபோது சகயுசறகசளப் பயன்படுத்துவதன் 
மூலநமோ அல்லது உசறந்த உணவு/போனத்சதத் ததோடோமநலோ இது 
உதவும். 

- சசமக்கும் நபோது அடுப்பு சகயுசறகள் மற்றும் நதோட்டக்கசல 
தசய்யும் நபோது போதுகோப்பு சகயுசறகள் பயன்படுத்தவும். 
- உங்கள் சககசளயும் கோல்கசளயும் சூடோக சவத்து,  ன்கு 
தபோருந்தக்கூடிய, போதுகோப்பு கோலணிகசள அணியுங்கள். 
- சூடோன  ீசைப் பயன்படுத்தும் நபோது கவனமோக இருங்கள், ஏதனனில் 
அது எவ்வளவு சூடோக இருக்கிறது என்பசத  ீங்கள் உணை முடியோது 
மற்றும் உங்கசள எரித்துக் தகோள்ளலோம். 
- உங்கள்  கங்கசள தவட்டும்நபோது கவனமோக இருங்கள். 
- ஒரு  ோசளக்கு இைண்டு முசறயோவது உங்கள் சருமத்சத 
ஈைப்படுத்தவும். 

• அறிகுறிகசளக் கட்டுப்படுத்த உதவும் மருந்துகசள வடீ்டில் 
சவத்திருங்கள். 

•  ீங்கள் மயக்கம் அல்லது மயக்கத்சத அனுபவிக்கலோம்; 
கீநமோததைபிக்கு உங்கள் பதில் ததரியும் வசை வோகனம் ஓட்டுதல் 
அல்லது விழிப்புணர்வு நதசவப்படும் பணிகளில் ஈடுபடுவசதத் 
தவிர்க்கவும். 

• நஷவிங் தசய்யும் நபோது எலக்ட்ரிக் நைஸர் மற்றும் தமன்சமயோன 
டூத் பிைஷ் ஆகியவற்சறப் பயன்படுத்தி இைத்தப்நபோக்சக 
குசறக்கலோம். 

• கீநமோததைபிசயத் ததோடங்குவதற்கு முன்,  ீங்கள் 
எடுத்துக்தகோள்ளும் மருந்துகசளப் பற்றி உங்கள் மருத்துவரிடம் 
தசோல்லுங்கள். சில ந ைங்களில் பக்க விசளவுகள் உங்கள் 
மருந்துகளுடன் ததோடர்புசடயதோக இருக்கலோம் மற்றும் 
கீநமோததைபி அல்ல. 
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• உங்கள் அறிகுறிகள் கடுசமயோக இருந்தோல் அல்லது 24 மணி 
ந ைத்திற்குப் பிறகு நமம்படவில்சல என்றோல், மருத்துவமசனசய 
ததோடர்பு தகோள்ள தயங்கோதீர்கள். 

• இைத்த உசறதலின் அறிகுறிகளுக்கு கவனம் தசலுத்துங்கள்: வலி, 
சிவத்தல், சக அல்லது கோல் வகீ்கம், மூச்சுத் திணறல் அல்லது 
மோர்பு வலி. இந்த அறிகுறிகள் ஏநதனும் இருந்தோல் உங்கள் 
மருத்துவசை அணுகவும். 

• கீநமோததைபி எடுக்கும்நபோது உங்கள் மருத்துவரின் அனுமதியின்றி 
எந்தவிதமோன தடுப்பூசிசயயும் தபறோதீர்கள். 

•  ீங்கள் குழந்சத தபறும் வயதுசடய தபண்ணோக இருந்தோல்: 

-  ீங்கள் கர்ப்பமோக இருந்தோல் அல்லது இந்த சிகிச்சசசயத் 
ததோடங்குவதற்கு முன்பு கர்ப்பமோக இருந்தோல் உங்கள் மருத்துவரிடம் 
ததரிவிக்கவும் 
- கீநமோததைபியின் நபோது கர்ப்பமோக இருப்பசதத் தவிர்க்கவும் 
- கீநமோததைபியின் நபோது தோய்ப்போல் தகோடுக்கோதீர்கள் 
உங்கள் அறிகுறிகள் கடுசமயோக இருந்தோல் அல்லது 24 மணி ந ைத்திற்குப் 

பிறகு நமம்படவில்சல என்றோல், மருத்துவமசனசய ததோடர்பு தகோள்ள 

தயங்கோதீர்கள். 

மருத்துவமசன அவசை ததோடர்பு:  ______________________ 

 

 ோன் எங்நக கூடுதல் தகவல்கசளப் தபற முடியும்? 

இந்தத் துசறயில் கூடுதல் தகவல்கசளப் தபற விரும்பினோல்,  ீங்கள் 

போர்சவயிடலோம் 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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