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ബിലിയറി ട്രാക്ട് ക്യാൻസറുക്ൾക്കുള്ള ക്പെസിറ്റാബബൻ 

നിങ്ങളുപര ക്യാൻസറിപന ചിക്ിത്സിക്കാൻ ഡ ാക്ടർ ക്പെസിറ്റബിൻ 

ശുൊർശ പചയ്തിട്ടുപെങ്കിൽ, ഈ മരുന്നിപനക്കുറിച്ുും അതുമായി ബന്ധപെട്ട 

ചില വശങ്ങപളക്കുറിച്ുും ചില ട്െധാന വിവരങ്ങൾ ഇവിപരയുെ്. 

 

ബിലിയറി ട്രാക്്റ്റ് ക്ാൻസർ 

ബിലിയറി ട്രാക്്റ്റ് ക്യാൻസറുക്ൾ ഡക്ാശങ്ങളിൽ നിന്ന് 

(ഡക്ാലാഞ്ചിഡയാബസറ്റുക്ൾ എന്്ന വിളിക്കുന്നു) വിക്സിക്കുന്നു, അത് 

സാധാരണയായി ബിലിയറി സിസ്റ്റത്തിന്പറ ബലനിുംഗ ് ഉൊക്കുന്നു 

(ചുവപരയുള്ള ചിട്തത്തിൽ െച്യിൽ ചിട്തീക്രിച്ിരിക്കുന്നു). ക്രൾ, 

െിത്തസഞ്ചി എന്നിവയിൽ നിന്ന് പചറിയ ക്ുരലിഡലക്്ക ഭക്ഷണും ആഗിരണും 

പചയ്യാൻ ഉെഡയാഗിക്കുന്ന െിത്തരസും വഹിക്കുന്ന പചറിയ രയൂബുക്ളാണ് 

ബിലിയറി നാളങ്ങൾ. 

 

ഡക്ാലാഞ്ചിഡയാക്ാർസിഡനാമ, െിത്തസഞ്ചി ക്ാൻസർ, ആമ്പുള്ളറി 

ക്ാൻസർ എന്നിവയാണ് ബിലയറി  ട്രാക്്റ്റ് ക്ാൻസർ : 

 

ഡക്ാലാഞ്ചിഡയാക്ാർസിഡനാമ  

ഇത ്െിത്തരസും ക്ാൻസർ എന്നുും അറിയപെരുന്നു. ഈ ക്യാൻസറിപന മൂന്്ന 

തരത്തിൽ തരുംതിരിക്കുന്നു, ഇത് െിത്തരസും നാളങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 

വിക്സിക്കുന്നു എന്നതിപന ആട്ശയിച്ിരിക്കുന്നു : 

ഇൻട്രാ പഹൊറ്റിക്് ഡക്ാലാഞ്ചിഡയാക്ാർസിഡനാമ - ക്രളിനുള്ളിപല 

നാളങ്ങളിൽ ക്ാൻസർ വിക്സിക്കുഡമ്പാൾ 

പെരിഹിലാർ ഡക്ാലാഞ്ചിഡയാക്ാർസിഡനാമ - ക്രളിന് െുറത്തുള്ള 

നാളങ്ങളിൽ ഇത് വിക്സിക്കുഡമ്പാൾ 

എക്്്ട്രാപഹൊറ്റിക്് ഡക്ാലാഞ്ചിഡയാക്ാർസിഡനാമ - ക്രളിൽ നിന്്ന ക്ൂരുതൽ 

അക്പലയുള്ള നാളങ്ങളിൽ ഇത് വിക്സിക്കുഡമ്പാൾ 

 

െിത്തസഞ്ചി ക്ാൻസർ  

െിത്തസഞ്ചി ബലനിുംഗിൽ നിന്നാണ് ഉൊക്ുന്നത് 

അുംെുള്ളറി ക്ാൻസർ  

  

െിത്തരസും നാളങ്ങളുും പചറുക്ുരൽ തമ്മിലുള്ള ഡചരലിൽ നിന്നാണ് 

ഉൊക്ുന്നത്.   

നിങ്ങൾക്്ക  ഒരു ബിലിയറി  ട്രാക്്റ്റ്  ക്ാൻസർ  ഉള്ളതിനാൽ ഇ ലഘുഡലഖ  

നൽക്ിയിരിക്കുന്നു 

നിങ്ങളുപര ഓഡങ്കാളജിസ്റ്റ് ഏത് ബിലിയറി   ട്രാക്്റ്റ്  ക്യാൻസറാപണന്നുും അത് 

എട്തഡത്താളും നീട്ടിയിട്ടുപെന്നുും നിങ്ങളുമായി ചർച്പചയ്യാും. 
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എന്താണ് ക്പെസിറ്റബിൻ? 

പസൽ പറപ്ലിഡക്കഷൻ ട്െട്ക്ിയയിൽ ഇരപെരുന്നതിലൂപര രയൂമർ ഡക്ാശങ്ങപള 

പക്ാല്ലുന്ന ഒരു ക്ീഡമാപതറാെി മരുന്നാണ് ക്പെസിറ്റബിൻ. എന്നിരുന്നാലുും, 

ഇത ് സാധാരണ പസല്ലുക്പള തക്രാറിലാക്കുന്നതിനാൽ, ഇത് ചില 

ൊർശവഫലങ്ങൾക്്ക ക്ാരണമാക്ുും. 

ക്പെസിറ്റബിൻ എങ്ങപന ക്ാൻസർ നിയട്ന്തിക്കുന്നു? 

ക്പെസിറ്റബിൻ വായപക്ാെ് ഗുളിക്ക്ളായി എരുക്കുന്നു. ഓഡരാ 

ബസക്കിളിന്പറയുും തുരക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്്ക ആശുെട്തി ഫാർമസിയിൽ 

നിന്ന ്ക്പെസിറ്റബിൻ ഗുളിക്ക്ൾ ലഭിക്കുും. തുരർച്യായി 2 ആഴ്ച നിങ്ങൾ 

വീട്ടിൽ ക്പെസിറ്റബിൻ എരുക്കുും. രാവിപലയുും ബവക്ുഡന്നരവുും 

ദിവസത്തിൽ രെുതവണ ക്ഴിക്കാൻ നിർഡേശിക്കുന്നു. 

അനുഡയാജയമായ ഡ ാസ് ഇരഡവള ഓഡരാ 12 മണിക്കൂറിലുും ആണ്, എന്നാൽ 

ഇത ്നിങ്ങൾക്്ക ക്ൂരുതൽ അനുഡയാജയമാപണങ്കിൽ, ഓഡരാ 10 അപല്ലങ്കിൽ 11 

മണിക്കൂറിലുും നിങ്ങൾക്്ക രാബ് പലറ്റുക്ൾ എരുക്കാും (െഡക്ഷ ഒരിക്കലുും 8 

മണിക്കൂറിൽ താപഴയുള്ള ഇരഡവളയിൽ എരുക്കരുത്). 

ഭക്ഷണും ക്ഴിഞ്ഞ് 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ധാരാളും പവള്ളും ഉെഡയാഗിച്് 

ഗുളിക്ക്ൾ ക്ഴിക്കണും (നിങ്ങൾക്്ക ശരിയായ ഭക്ഷണും ക്ഴിക്കാൻ 

ക്ഴിയുന്നിപല്ലങ്കിൽ ലഘുഭക്ഷണും മതി). ചവയ്ക്കുക്ഡയാ തക്ർക്കുക്ഡയാ 

പചയ്യാപത ഈ ഗുളിക്ക്ൾ വിഴുങ്ങണും, െഡക്ഷ വിഴുങ്ങുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്്ക 

ട്െശ്നങ്ങളുപെങ്കിൽ അവ പവള്ളത്തിൽ ലയിെിക്കാും. നിങ്ങൾക്്ക ഒരു 

ഡ ാസ് നഷ് രപെരുക്യാപണങ്കിൽ, നഷ് രമായ ഡ ാസ് ഒഴിവാക്കി 
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നിങ്ങളുപര സാധാരണ പഷ യൂൾ തുരരുക്. ഒഡര സമയും രെ് ഡ ാസുക്ൾ 

അപല്ലങ്കിൽ അധിക് ഡ ാസുക്ൾ എരുക്കരുത്. 

 

നിങ്ങളുപര ഉയരും, ഭാരും, ട്ൊയും, പൊതു ആഡരാഗയും, അരിസ്ഥാന 

അവസ്ഥക്ൾ എന്നിവയുൾപെപര നിരവധി ഘരക്ങ്ങപള അരിസ്ഥാനമാക്കി 

നിങ്ങൾക്്ക ലഭിക്കുന്ന ക്പെസിറ്റബിന്പറ ക്ൃതയമായ അളവ് ഡ ാക്ടർ 

തീരുമാനിക്കുും. ഓഡരാ തവണയുും നിങ്ങൾ എരുഡക്കെ രാബ് പലറ്റുക്ളുപര 

ക്ൃതയമായ എണ്ണും ഫാർമസിസ്റ്റ് നിങ്ങഡളാര് െറയുും. 

ക്പെസിറ്റബിൻ ചിക്ിത്സയുപര പഷ യൂൾ 

ചിക്ിത്സാ ചട്ക്ങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്്ക ക്പെസിറ്റബിൻ ലഭിക്കുും. 

ക്പെസിറ്റബിൻ ചിക്ിത്സയുപര സ്റ്റാൻഡ ർ ് പഷ യൂൾ മൂന്്ന ആഴ്ചപത്ത 

ബസക്കിളിപന െിന്തുരരുന്നു, അതിൽ 14 ദിവസപത്ത ക്ീഡമാപതറാെി (DAY 1 

മുതൽ DAY 14 വപര) ഉൾപെരുന്നു, തുരർന്്ന ഒരാഴ്ച വിട്ശമും. 

ക്ീഡമാപതറാെിയുപര ഓഡരാ ചട്ക്ത്തിന്പറയുും തുരക്കത്തിൽ, നിങ്ങപള 

ഓഡങ്കാളജി രീും വിലയിരുത്തുും. ക്ീഡമാപതറാെിയുപര ഓഡരാ പസഷനുും 

മുമ്്പ, നിങ്ങൾക്്ക ഒരു രക്തെരിഡശാധന നരത്തുക്യുും നിങ്ങളുപര 

ക്ീഡമാപതറാെി ബസക്കിളിന് നിങ്ങൾ ഡയാഗയരാഡണാ എന്്ന നിങ്ങളുപര 

ഓഡങ്കാളജി രീും െരിഡശാധിക്കുക്യുും പചയ്യുും. നിങ്ങളുപര അവസാന 

ക്ൺസൾഡട്ടഷനുഡശഷും ഏപതങ്കിലുും ലക്ഷണങ്ങളുും ട്െശ്നങ്ങളുും റിഡൊർട്ട് 

പചഡയ്യെത് ട്െധാനമാണ്, അതുവഴി ഡ ാസ് / പഷ യൂൾ ട്ക്മീക്രിക്കാനുും 

നിങ്ങൾക്കായി ട്െഡതയക്മായി വയക്തിഗതമാക്കാനുും ക്ഴിയുും. 

 

ക്ീഡമാപതറാെിയുപര ഓഡരാ ബസക്കിളിന്പറയുും ആദയ ആഴ്ചയിപല ദിവസും 

1 ന്, വിലയിരുത്തലിനായി ഡ ാക്ടപറ / നഴ്ി്പന ക്ാണാനുും നിങ്ങളുപര രാബ് 

പലറ്റുക്ൾ ഡശഖരിക്കാനുും നിങ്ങൾ ആശുെട്തിയിൽ വരുും. എന്നിരുന്നാലുും, 

നിങ്ങളുപര ക്ീഡമാപതറാെി നിയമനത്തിന് തഡലദിവസും നിങ്ങളുപര ജിെി 

ട്ൊക്ടീസിൽ നിന്ന് രക്തും എരുക്കാൻ ഡ ാക്ടർ നിങ്ങഡളാര് 

ആവശയപെഡട്ടക്കാും, നിങ്ങൾ ആശുെട്തിയിൽ വരാപത രീമിന് ഡഫാണിലൂപര 

നിങ്ങപള വിലയിരുത്താൻ ക്ഴിയുും. 

ക്ീഡമാപതറാെി അഡ്മിനിസ്ഡട്രഷനായി നിങ്ങൾ ആശുെട്തിയിൽ 

തുരഡരെതില്ല. 

ക്പെസിറ്റബിൻ ബസക്കിൾ: 2 ആഴ്ച, 1 ആഴ്ച അവധി 

 

 

ക്പെസിറ്റബിൻ ചിക്ിത്സയുപര ക്ാലാവധി 
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നിങ്ങളുപര ചിക്ിത്സയുപര ബദർഘയും ഡ ാക്ടർ നിങ്ങളുമായി ചർച് പചയ്യുും. 

സാധാരണയായി, ഓഡരാ ക്പെസിറ്റബിൻ ചട്ക്വുും മൂന്നാഴ്ച നീെുനിൽക്കുും. 

നിങ്ങൾ ചിക്ിത്സ നന്നായി സഹിക്കുക്യാപണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്്ക ക്ുറഞ്ഞത് 8 

ബസക്കിൾ ക്ാപെസിറ്റബിൻ (ഏക്ഡദശും ആറുമാസും) ലഭിക്കുും. 

 

ക്പെസിറ്റബിൻ ചിക്ിത്സയുപര ൊർശവഫലങ്ങൾ എപന്താപക്കയാണ്? 

ഈ ചിക്ിത്സയിലൂപര അറിയപെരുന്ന ൊർശവഫലങ്ങൾ ഉെ്, എന്നാൽ 

അവപയാന്നുും നിങ്ങൾക്്ക അനുഭവപെരില്ല. ചിക്ിത്സ 

ട്െവർത്തിക്കുന്നിപല്ലന്്ന ഇതിനർത്ഥമില്ല. നിങ്ങൾക്്ക ചില ൊർശവഫലങ്ങൾ 

ലഭിഡച്ക്കാും, െഡക്ഷ അവപയല്ലാും നിങ്ങൾക്്ക ലഭിക്കാൻ സാധയതയില്ല. 

ൊർശവഫലങ്ങൾ അവയുപര ആരുംഭും, ബദർഘയും, തീട്വത എന്നിവ 

ക്ണക്കിപലരുത്്ത െലഡൊഴുും ട്െവചിക്കാനാക്ുപമന്്ന ഓർമ്മിക്കുക്; അവ 

എല്ലായ്ഡൊഴുും െഴയെരിയാക്കാവുന്നതുും ചിക്ിത്സയ്ക്്ക ഡശഷും 

െൂർണ്ണമായുും ഡൊഡക്െതുമാണ്. 

മറ്റ് െല ക്ീഡമാപതറാെി മരുന്നുക്പളയുും ഡൊപല, പസൽ  ിവിഷനുും 

വയാെനവുും തരയാനുള്ള ക്ഴിവ് ക്ാരണും ക്പെസിറ്റബിൻ ക്ാൻസർ 

ഡക്ാശങ്ങപള പക്ാല്ലുന്നു. നിർഭാഗയവശാൽ, ക്ാൻസർ ഡക്ാശങ്ങളുും 

സാധാരണ ഡക്ാശങ്ങളുും തമ്മിലുള്ള വയതയാസും തിരിച്റിയാൻ 

ക്ീഡമാപതറാെി മരുന്നുക്ൾക്്ക ക്ഴിയില്ല. അതിനാൽ, രക്തഡക്ാശങ്ങൾ,  

 

വായിപല ഡക്ാശങ്ങൾ, ആമാശയും, മലവിസർജ്ജനനാളം, 

മപറ്റവിപരപയങ്കിലുും അതിഡവഗും വിഭജിക്കുന്ന സാധാരണ ഡക്ാശങ്ങപളയുും 

ക്ീഡമാപതറാെി നശിെിക്കുും, അതാണ് ചില വയതയസ്ത ൊർശവഫലങ്ങൾക്്ക 

ക്ാരണമാക്ുന്നത്. ചിക്ിത്സ അവസാനിച്ുക്ഴിഞ്ഞാൽ, ആ സാധാരണ 

ഡക്ാശങ്ങൾ വീെുും വളരുക്യുും ആഡരാഗയക്രമായിരിക്കുക്യുും പചയ്യുും. 

നിങ്ങൾക്്ക ഉൊഡയക്കാവുന്ന ഏപതങ്കിലുും ൊർശവഫലങ്ങളുപര ആഘാതും 

നിയട്ന്തിക്കുന്നതിനുും ക്ുറയ്ക്കുന്നതിനുും ക്ീഡമാപതറാെി സമയത്്ത 

എരുക്കാവുന്ന നിരവധി മരുന്നുക്ൾ ലഭയമാണ്. 

 

ഏറ്റവുും സാധാരണമായ ചില ൊർശവഫലങ്ങൾ 

പഹമഡറ്റാഡരാക്ി്സിറ്റി: നിങ്ങളുപര രക്താണുക്കളിൽ ൊർശവഫലങ്ങൾ 

ഉൾപെപര 

ക്ുറഞ്ഞ എണ്ണും പവളുത്ത രക്താണുക്കളുും അണുബാധയ്ക്കുള്ള 

സാധയതയുും 

ക്ീഡമാപതറാെി െലഡൊഴുും പവളുത്ത രക്താണുക്കളുപര  (ഇത ്

അണുബാധക്പള പചറുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു)  എണ്ണും ക്ുറയ്ക്കുന്നു, 

നിങ്ങളുപര പവളുത്ത രക്താണുക്കളുപര എണ്ണും വളപര ക്ുറവാപണങ്കിൽ 

(ഇതിപന നയൂഡട്രാെീനിയ എന്്ന വിളിക്കുന്നു) നിങ്ങൾക്്ക 

അണുബാധയുൊക്ാും. ഈ സമയത്്ത, തിരഡക്കറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ 

അപല്ലങ്കിൽ ജലഡദാഷമുള്ള ആളുക്ളുമായി അണുബാധയുപര 

അെക്രസാധയത വർദ്ധിെിക്കുന്ന സാഹചരയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ 

ട്ശദ്ധിഡക്കെതുെ്. 
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നിങ്ങളുപര ക്ീഡമാപതറാെിയുപര ഓഡരാ ചട്ക്ങ്ങളുപരയുും 10-ാും 

ദിവസത്തിനുും 14-ാും ദിവസത്തിനുും ഇരയിൽ നിങ്ങളുപര പവളുത്ത 

പസല്ലുക്ളുപര എണ്ണും ഏറ്റവുും താഴ്ന്ന നിലയിലായിരിക്കാപമന്നതിനാൽ, ഈ 

ദിവസങ്ങളിൽ അണുബാധയുപര സാധയത ഒഴിവാഡക്കെത് ട്െധാനമാണ് 

ഓഡരാ ക്ീഡമാപതറാെി ബസക്കിളിനുും മുമ്പായി ഡ ാക്ടർ നിങ്ങളുപര 

പവളുത്ത രക്താണുക്കപള െരിഡശാധിക്കുും. നിങ്ങളുപര അരുത്ത 

ചിക്ിത്സയ്ക്്ക മുമ്്പ പവളുത്ത പസല്ലുക്ളുപര എണ്ണും സാധാരണ നിലയിഡലക്്ക 

മരങ്ങുും. പഷ യൂൾ പചയ്ത  ചിക്ിത്സ സവീക്രിക്കാൻ നിങ്ങപള 

അനുവദിക്കാത്തവിധും അവ വളപര ക്ുറവായിരിക്കാും, ക്ൂരാപത പസൽ 

എണ്ണും സാധാരണ നിലയിഡലക്്ക മരങ്ങുന്നതുവപര ഡ ാക്ടർ നിങ്ങളുപര 

ചിക്ിത്സ അൽെും ബവക്ുും. 

 

അണുബാധയുപര ലക്ഷണങ്ങപളയുും ലക്ഷണങ്ങപളയുും ക്ുറിച് ്

നിങ്ങൾക്കറിഡയെത് ട്െധാനമാണ്, ഇനിെറയുന്നവയിൽ ഏപതങ്കിലുും 

വിക്സിെിച്ാൽ നിങ്ങളുപര ആശുെട്തിയിപല പഹൽെ് ബലനുമായി 

(ഡഫാൺ നമ്പർ) ബന്ധപെരണും: 

- ൊരപസറ്റഡമാൾ ഉെഡയാഗിച്ിട്ടുും നിങ്ങളുപര ശരീര താെനില 38 ° C (100.4 ° F) 

ക്വിയുന്നു 

- നിങ്ങൾക്്ക പെപട്ടന്്ന സുഖും അപല്ലങ്കിൽ അസുഖും ഡതാന്നുന്നു 

- നിങ്ങൾ പതാെഡവദന, ചുമ, വയറിളക്കും, മൂട്തപമാഴിക്കുന്നതിന്പറ 

ആവൃത്തി എന്നിവ വിക്സിെിക്കുന്നു 

ക്ുറഞ്ഞ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ  

ക്ീഡമാപതറാെിക്ക് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുപര എണ്ണും ക്ുറയ്ക്കാൻ ക്ഴിയുും. 

ചുവന്ന രക്താണുക്കളുപര ഏറ്റവുും ട്െധാനപെട്ട െങ്്ക നിങ്ങളുപര 

ശരീരത്തിന്പറ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിഡലക്കുും ഓക്ി്ജൻ എത്തിക്കുക് എന്നതാണ്. 

ചുവന്ന രക്താണുക്കളുപര എണ്ണും വളപര ക്ുറവാപണങ്കിൽ (ഇതിപന വിളർച് 

എന്്ന വിളിക്കുന്നു) നിങ്ങൾക്്ക ക്ഷീണവുും ആശവാസവുും അനുഭവപെരുും. 

നിങ്ങളുപര വിളർച് ക്ഠിനമാപണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്്ക രക്തെക്ർച് 

ആവശയമാണ്. 

 

ക്ുറഞ്ഞ എണ്ണും ഡപ്ലറ്റപ്ലറ്റുക്ളുും ചതവ് അപല്ലങ്കിൽ രക്തട്സാവത്തിനുള്ള 

സാധയതയുും 

ക്ീഡമാപതറാെിക്ക് ഡപ്ലറ്റ്പലറ്റുക്ളുപര എണ്ണും ക്ുറയ്ക്കാൻ ക്ഴിയുും. രക്തും 

ക്ട്ടെിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഡപ്ലറ്റ്പലറ്റുക്ൾ ഉെഡയാഗട്െദമാണ്. 

നിങ്ങളുപര ഡപ്ലറ്റ്പലറ്റുക്ളുപര എണ്ണും വളപര ക്ുറവാപണങ്കിൽ (ഇതിപന 

ഡട്താുംഡബാബസഡറ്റാെീനിയ എന്്ന വിളിക്കുന്നു) നിങ്ങൾക്്ക ക്ീഡമാപതറാെി 

സവീക്രിക്കാൻ ക്ഴിയില്ല, ഡപ്ലറ്റ് പലറ്റിന്പറ എണ്ണും പമച്പെരുന്നതുവപര 

ഡ ാക്ടർ നിങ്ങളുപര ചിക്ിത്സ അൽെും ബവക്ുും. മൂക്്ക പൊട്ടൽ, 

രക്തട്സാവും ഡമാണക്ൾ, ചർമ്മത്തിൽ പചറിയ ചുവെ് അപല്ലങ്കിൽ െർെിൾ 

ൊരുക്ൾ എന്നിവ ഡൊലുള്ള മുറിവുക്ഡളാ രക്തട്സാവഡമാ ഉപെങ്കിൽ, 

ദയവായി ഡ ാക്ടപറ അറിയിക്കുക്. 
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വയറിളക്കും: നിങ്ങൾക്്ക 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാഡലാ അതിലധിക്ഡമാ 

അയഞ്ഞ മലും ഉപെങ്കിൽ നിങ്ങളുപര രീമുമായി ബന്ധപെഡരെതുെ്. 

നിങ്ങളുപര ഡ ാക്ടർ നിങ്ങൾക്്ക വയറിളക്ക വിരുദ്ധ ഗുളിക്ക്ൾ 

(ഡലാപെറാബമ )് നൽക്ുും. അയഞ്ഞ ചലനമുൊക്ുഡമ്പാപഴല്ലാും നിങ്ങൾ 

ഒരു ഡലാപെറാബമ ് രാബ് പലറ്റ് എരുഡക്കെതുെ്. നഷ്ടപെട്ട ട്ദാവക്ങ്ങൾ 

മാറ്റിസ്ഥാെിക്കാൻ ധാരാളും പവള്ളും ക്ുരിക്കാൻ ഓർമ്മിക്കുക്. നിങ്ങൾക്്ക 

വയറിളക്കും അനുഭവപെരുക്യാപണങ്കിൽ ക്ുറഞ്ഞ ബഫബർ ഭക്ഷണും 

ക്ഴിക്കുക്യുും അസുംസ്കൃ ത െഴങ്ങൾ, ട്ഫൂട്ട് ജയൂസ്, ധാനയങ്ങൾ, െച്ക്കറിക്ൾ 

എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക്യുും ഡവണും. മദയും, ക്ഫീൻ, ൊൽ ഉൽെന്നങ്ങൾ, 

പക്ാഴുെ് ക്ൂരിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കാനുും ഇത ്സഹായിക്കുും. 

ഹാൻ ്-ഫൂട്ട് സിൻഡട് ാും: നിങ്ങളുപര ബക്ക്ഡളാ ക്ാലുക്ഡളാ 

സൂരയതാെത്തിന് സമാനമായ ചുവെ്, ട്വണും, വരെ അപല്ലങ്കിൽ 

വീർത്തതായിത്തീരുും. ഈന്തെനക്ളിപലയുും ക്ാലുക്ളിപലയുും ചർമ്മും 

െുറുംപതാലി തുരങ്ങാും, സാധാരണയായി ഡനരിയ രീതിയിലുും ചിക്ിത്സ 

ആരുംഭിച്് രൊഴ്ചയ്ക്്ക മുമ്പുും. ഇതിപനാെും മരവിെ് അപല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുപര 

ബക്ക്ളിഡലാ ക്ാലുക്ളിഡലാ ഇക്കിളിപെരുത്താും. അത്തരും 

ലക്ഷണങ്ങപളക്കുറിച്ുും ബദനുംദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുപര 

ട്െവർത്തനങ്ങളിൽ അവ എങ്ങപന ഇരപെരുന്നുപവന്നുും ഡ ാക്ടർ ചർച് 

പചയ്യുും. ഹാൻ ്-ഫൂട്ട് സിൻഡട് ാമിന് മരുന്നിന്പറ അളവ് 

ക്ുറയ്ഡക്കെിവരാും, ചിലഡൊൾ ചർമ്മത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ക്ൂരുതൽ 

ക്ഠിനമാക്ുഡമ്പാൾ, ചിക്ിത്സ നിർഡത്തെതുെ്. ഹാൻ ്-ഫൂട്ട് 

സിൻഡട് ാമിന്പറ വിക്സനും ക്ുറയ്ക്കുന്നതിന് ട്ശമിക്കുന്നത് തരയൽ 

വളപര ട്െധാനമാണ്. ചുവപരയുള്ള “ചിക്ിത്സയ്ക്കിപര  ട്ശദ്ധ” വിഭാഗത്തിപല 

ഉെഡദശും െിന്തുരർന്്ന നിങ്ങളുപര ബക്ക്ാലുക്ൾ ട്ശദ്ധിക്കുക്. 

 

വായ ട്വണങ്ങളുും അൾസറുും: അണുക്കൾ വളരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ 

എല്ലായ്ഡൊഴുും െല്ല് ഡതയ്ക്കണും. വായ ട്വണും തരയുന്നതിഡനാ 

സഹായിക്കുന്നതിഡനാ മൃദുവായ രൂത്്ത ട്ബഷ് ഉെഡയാഗിച്് 1/2 മുതൽ 1 

രീസ്പൂ ൺ ഡബക്കിുംഗ് ഡസാ  പവള്ളത്തിൽ ക്ലർത്തി (അപല്ലങ്കിൽ ഒരു 

പൊതു മൗത്്ത വാഷ്) ദിവസത്തിൽ മൂന്്ന തവണ ക്ഴുക്ുക്. ഓറഞ്്ച, നാരങ്ങ, 

മുന്തിരിെഴും തുരങ്ങിയ അസി ിറ്റി ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. 

നിങ്ങൾക്്ക അൾസർ ഉപെങ്കിൽ ഡ ാക്ടഡറാ നഴ്ി്ഡനാഡരാ െറയുക്, ക്ാരണും 

വായ ട്വണും തരയാഡനാ ചിക്ിത്സിക്കാഡനാ അവ സഹായിക്കുും. 

 

വർദ്ധിച് ലിവർ എൻബസമുക്ൾ: നിങ്ങൾക്്ക ഉയർന്ന മൂലയങ്ങളായ 

ട്രാൻസാമിപനയ് സുക്ൾ (ക്രൾ നിർമ്മിച് ഡട്ൊട്ടീനുക്ൾ) ഉപെങ്കിൽ 

സാധാരണയായി നിങ്ങളുപര ട്െവർത്തനത്തി ഊർജ്ജത്തിഡലാ ഒരു 

വയതയാസവുും നിങ്ങൾ ക്ാണില്ല. രക്തെരിഡശാധനയിൽ നിങ്ങളുപര ഡ ാക്ടർ 

അവപര െരിഡശാധിക്കുക്യുും ക്ീഡമാപതറാെിയുപര അളവ് 

ട്ക്മീക്രിക്കഡണാ എന്്ന അവൻ / അവൾ തീരുമാനിക്കുക്യുും പചയ്യുും. 

ക്ഷീണും: വളപര സാധാരണമായ ൊർശവഫലങ്ങൾ, ഇത് ചിക്ിത്സാ ഡവളയിൽ 

വർദ്ധിഡച്ക്കാും. 
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വിശെില്ലായ്മ : ഒഡന്നാ രഡൊ ദിവസും നിങ്ങൾ ക്ൂരുതൽ ക്ഴിച്ിപല്ലങ്കിൽ 

വിഷമിഡക്കെ. 

രക്തും ക്ട്ടെിരിക്കൽ: നിങ്ങളുപര ക്ാലുക്ൾ വീർത്തഡതാ ചുവെുും ട്വണവുും 

അപല്ലങ്കിൽ ശവാഡസാച്്വാസും ഉൊയാൽ പഹൽെ്ബലനുമായി 

ബന്ധപെരുക്. 

 

ക്ുറച്് സാധാരണ ൊർശവഫലങ്ങൾ 

 

ഫ്ലൂ ഡൊലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ: ക്ീഡമാപതറാെി ചിക്ിത്സയ്ക്കിപരഡയാ 

അപല്ലങ്കിൽ താമസിയാപത: 

ചൂര്, തണുെ് അപല്ലങ്കിൽ വിറയൽ അനുഭവപെരുന്നു 

•• െനി 

• തലഡവദന 

• ഡെശി ഡവദന 

• ക്ഷീണും 

 

ഓക്കാനും: ചിലഡൊൾ ്ർേിഡയാപരാെും, െഡക്ഷ ഇത ് സാധാരണയായി 

്ർേി വിരുദ്ധ മരുന്നുക്ളാൽ നിയട്ന്തിക്കപെരുന്നു. നിങ്ങൾക്്ക അസുഖും 

ഡതാന്നുന്നിപല്ലങ്കിലുും ്ർേി വിരുദ്ധ മരുന്നുക്ൾ ക്ഴിഡക്കെത് ട്െധാനമാണ്, 

ക്ാരണും ്ർേി ആരുംഭിച്ുക്ഴിഞ്ഞാൽ ചിക്ിത്സിക്കുന്നതിഡനക്കാൾ ്ർേി 

തരയുന്നത് എളുെമാണ്. നിങ്ങൾക്്ക ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒന്നിലധിക്ും തവണ 

അസുഖും ഡതാന്നുന്നുപെങ്കിൽ ഉരൻ തപന്ന ഡ ാക്ടറുമാഡയാ നഴ്്ു മാഡയാ 

ബന്ധപെരുക്. 

 

വയറുഡവദന: നിങ്ങൾക്്ക മങ്ങിയ ഡവദനഡയാ വായുവിൻപറ തരസ്സഡമാ 

ഉൊക്ാും. ഇത് സാധാരണയായി ക്ീഡമാപതറാെിയുമായി 

ബന്ധപെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്്ക സ്ഥിരമായ മൂർച്യുള്ള 

ഡവദനയുപെങ്കിൽ ഡ ാക്ടറുമായി ബന്ധപെരുക്. 

 

മലബന്ധും: ഉയർന്ന ബഫബർ ഭക്ഷണങ്ങൾ (െച്ക്കറിക്ൾ, െഴും, മുഴുനീള 

പറാട്ടി) ക്ഴിക്കുന്നതുും ക്ുറഞ്ഞത് 2 ലിറ്റർ പവള്ളും ക്ുരിക്കുന്നതുും നിങ്ങപള 

സഹായിക്കുും. രെ് / മൂന്്ന ദിവസത്തിൽ ക്ൂരുതൽ നീെുനിൽക്കുപന്നങ്കിൽ 

നിങ്ങൾക്്ക ഡൊഷക്ങ്ങൾ ആവശയമായി വഡന്നക്കാും. 

തലഡവദന: ഇത ് സുംഭവിക്കുക്യാപണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്്ക ൊരപസറ്റഡമാൾ 

ഡൊലുള്ള ഡവദനസുംഹാരിക്ൾ എരുക്കാും. 

 

ട്ദാവക്ും പക്ട്ടിെരുക്കുക്: നിങ്ങൾക്്ക ഭാരും വയ്ക്കാും, നിങ്ങളുപര മുഖും 

അപല്ലങ്കിൽ ക്ണങ്കാലുക്ൾ അപല്ലങ്കിൽ ക്ാലുക്ൾ വീർക്കാും. നിങ്ങളുപര 

ക്ാലുക്ൾ ഒരു തലയണയിൽ വയ്ക്്കക്ാും. നിങ്ങളുപര ചിക്ിത്സ 

അവസാനിച്ുക്ഴിഞ്ഞാൽ വീക്കും പമച്പെരുും. 
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ഉറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്: നിങ്ങൾക്്ക ആവശയപമങ്കിൽ സ്ലീെിുംഗ് രാബ് പലറ്റുക്ൾ 

എരുക്കാും. 

 

മയക്കും: ക്ീഡമാപതറാെി നിങ്ങൾക്്ക വളപര ഉറക്കവുും മയക്കവുും 

ക്ഷീണവുും അനുഭവപെരാും. നിങ്ങൾക്്ക വളപര ഉറക്കും ഡതാന്നുന്നുപവങ്കിൽ, 

യട്ന്തങ്ങൾ ഓരിക്കുക്ഡയാ ട്െവർത്തിെിക്കുക്ഡയാ പചയ്യരുത്. 

 

മുരി പക്ാഴിച്ിൽ: നിങ്ങളുപര മുരി ക്നുംക്ുറഡഞ്ഞക്കാും, െഡക്ഷ നിങ്ങളുപര 

മുരി നഷ്ടപെരാൻ സാധയതയില്ല. 

 

ൊർശവഫലങ്ങൾ നിയട്ന്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മരുന്്ന 

ഏപതങ്കിലുും ൊർശവഫലങ്ങപളക്കുറിച്് ഡ ാക്ടപറ അറിയിക്കുന്നത് 

ഉറൊക്കുക്; ഡരാഗലക്ഷണങ്ങപള നിയട്ന്തിക്കാൻ ഉെഡയാഗട്െദമായ 

മരുന്നുക്ളുെ്. 

 

എന്പറ െതിവ് മരുന്നുക്പളല്ലാും ഞാൻ തുരർന്നുും ക്ഴിക്കഡണാ?? 

അപത, നിങ്ങളുപര െതിവ് മരുന്നുക്പളല്ലാും ക്ഴിക്കുന്നത് തുരരണും. നിങ്ങൾ 

എരുക്കുന്ന എല്ലാ മരുന്നുക്ളുും ദയവായി നിങ്ങളുപര ഓഡങ്കാളജി രീമിന് 

റിഡൊർട്ട് പചയ്യുക്, അതുവഴി അവർക്്ക ഉെഡദശിക്കാൻ ക്ഴിയുും. 

 

എനിക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്ി്ഡനഷൻ നൽക്ാഡമാ?? 

അപത, നിങ്ങളുപര ക്ീഡമാപതറാെി ആരുംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്്പ നിങ്ങൾക്്ക 

ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്ി്ഡനഷൻ നൽക്ണപമന്്ന നിർഡേശിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ 

ഇതിനക്ും തപന്ന ക്ീഡമാപതറാെി ആരുംഭിച്ിട്ടുപെങ്കിൽ, വാക്ി്ഡനഷൻ 

എരുക്കുന്നതിനുള്ള മിക്ച് സമയപത്തക്കുറിച്് ഉെഡദശിക്കാൻ ക്ഴിയുന്ന 

ഡ ാക്ടഡറാര് ദയവായി ഡചാദിക്കുക്. 

 

ചിക്ിത്സയ്ക്കിപര ട്ശദ്ധിഡക്കെ ക്ാരയങ്ങൾ 

ധാരാളും ട്ദാവക്ങ്ങൾ ക്ുരിക്കുക് (ട്െതിദിനും ക്ുറഞ്ഞത് 2 ലിറ്റർ) നിങ്ങളുപര 

വൃക്കക്പള സുംരക്ഷിക്കുന്നു. 

• നല്ല ഡൊഷക്ാഹാരും നിലനിർത്തുക്. പചറിയ െതിവ് ഭക്ഷണും 

ക്ഴിക്കുന്നത് ഓക്കാനും ക്ുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുും. പക്ാഴുെ് 

അപല്ലങ്കിൽ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണും. നിങ്ങൾക്്ക 

ആവശയപമങ്കിൽ ആന്റി-സിപനനസ് മരുന്നുക്ൾ ക്ഴിക്കാും. 

• ഡഷവിുംഗ് പചയ്യുഡമ്പാൾ ഒരു ഇലക്്ട്രിക്് ഡറസറുും രക്തട്സാവും 

ക്ുറയ്ക്കുന്നതിന് മൃദുവായ രൂത്്ത ട്ബഷുും ഉെഡയാഗിക്കുക്. 

• സൂരയട്െക്ാശും ഒഴിവാക്കുക്.  എസ് െി എഫ് 15 (അപല്ലങ്കിൽ ഉയർന്നത)് 

സൺ ഡലാക്കുും സുംരക്ഷണ വസ്ട്തങ്ങളുും ധരിക്കുക്. 

•  നിങ്ങൾക്്ക മയക്കും അപല്ലങ്കിൽ തലക്റക്കും അനുഭവപെരാും; 

ക്പെസിറ്റബിൻ ട്െതിക്രണും അറിയുന്നതുവപര ജാട്ഗത ആവശയമുള്ള 

ഡജാലിക്ളിൽ വാഹനഡമാരിക്കുക്ഡയാ അതിൽ ഏർപെരുക്ഡയാ 

പചയ്യുക്. 
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• ധാരാളും വിട്ശമും ഡനരുക്. 

•  ഹാൻ ്-ഫൂട്ട് സിൻഡട് ാും തരയുന്നതിന് : 

- നിങ്ങളുപര ബക്ക്ളിഡലക്കുും ക്ാലുക്ളിഡലക്കുും ഘർഷണും, മർേും, ചൂര് 

എക്്സ്ഡൊഷർ എന്നിവ ക്ുറയ്ക്കുക്. 

- ൊട്തങ്ങൾ ക്ഴുക്ൽ, നീെ ഷവർ അപല്ലങ്കിൽ രയൂബ് ബത്്ത എന്നിവ 

ഡൊലുള്ള ചൂരുപവള്ളവുമായി ദീർഘക്ാല സമ്പർക്കും ഒഴിവാക്കുക്. 

- ൊട്തും ക്ഴുക്ുന്ന ക്യ്യുറക്ൾ ഉെഡയാഗിക്കരുത്, ക്ാരണും റബ്ബറിന ്

നിങ്ങളുപര ബക്െത്തിയുപര ചർമ്മും ഉഷ്മളമായി നിലനിർത്താൻ ക്ഴിയുും. 

- നിങ്ങളുപര ക്ാലിൽ പതാലി ക്ളയുന്നത് ക്ുറയ്ക്കുന്നതിന് നീെ നരത്തഡമാ 

ജമ്പുക്ഡളാ ഒഴിവാക്കുക്.  

- ക്ഠിനമായ ട്െതലത്തിൽ നിങ്ങളുപര ബക് ചൂഷണും പചയ്യുന്ന െൂഡന്താട്ടും / 

ഗാർഹിക് ഉെക്രണങ്ങൾ ഉെഡയാഗിക്കരുത്. 

- ബക്യിലുും ക്ാലിലുും ഡലാഷൻ തരവുന്നത് ഒഴിവാക്കുക്, െഡക്ഷ 

ചർമ്മപത്ത നനവുള്ളതാക്കുക്. 

• ലക്ഷണങ്ങൾ ക്ുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഡവദന ഒഴിവാക്കാൻ 

നിങ്ങൾക്്ക എഡമാലിയന്റ് ട്ക്ീമുക്ളുും ഡവദനസുംഹാരിക്ളുും 

ഉെഡയാഗിക്കാും. നിങ്ങളുപര ഡ ാക്ടറുമായി മിക്ച് മരുന്്ന ചർച് 

പചയ്യുക്. 

• ഡരാഗലക്ഷണങ്ങൾ നിയട്ന്തിക്കാൻ സഹായിഡക്കെ മരുന്നുക്ൾ 

വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുക്. 

• ക്ീഡമാപതറാെി ആരുംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്്പ, നിങ്ങൾ ക്ഴിക്കുന്ന 

ഏപതങ്കിലുും മരുന്നിപനക്കുറിച്് ഡ ാക്ടഡറാര് െറയുക്. ചിലഡൊൾ 

ൊർശവഫലങ്ങൾ നിങ്ങളുപര മരുന്നുക്ളുമായി ബന്ധപെട്ടതാക്ാും, 

ക്ീഡമാപതറാെിയുമായിട്ടല്ല. 

• നിങ്ങളുപര ലക്ഷണങ്ങൾ ക്ഠിനമാപണങ്കിഡലാ 24 മണിക്കൂറിനുഡശഷും 

പമച്പെരുന്നിപല്ലങ്കിഡലാ, ആശുെട്തിയുമായി ബന്ധപെരാൻ 

മരിക്കരുത്. 

• രക്തും ക്ട്ടെിരിക്കുന്നതിന്പറ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ട്ശദ്ധ പചലുത്തുക്: 

ഡവദന, ചുവെ്, ഒരു ബക്യുപരഡയാ ക്ാലിന്പറഡയാ വീക്കും, 

ശവാഡസാച്്വാസും അപല്ലങ്കിൽ പനഞ്ചുഡവദന. നിങ്ങൾക്്ക ഈ 

ലക്ഷണങ്ങളുപെങ്കിൽ ഡ ാക്ടറുമായി ബന്ധപെരുക്. 

• ക്ീഡമാപതറാെി എരുക്കുഡമ്പാൾ ഡ ാക്ടറുപര അനുമതിയില്ലാപത ഒരു 

തരത്തിലുള്ള വാക്ി്ഡനഷനുും സവീക്രിക്കരുത്. 

 

• നിങ്ങൾ ട്െസവിക്കുന്ന ട്ൊയത്തിലുള്ള സ്ട്തീയാപണങ്കിൽ : 

- ഈ ചിക്ിത്സ ആരുംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്്പ നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാപണങ്കിൽ 

അപല്ലങ്കിൽ ഗർഭിണിയായങ്കിൽ ഡ ാക്ടപറ അറിയിക്കുക്. 

- ക്ീഡമാപതറാെി സമയത്്ത ഗർഭിണിയാക്ുന്നത് ഒഴിവാക്കുക് 

- ക്ീഡമാപതറാെി സമയത്്ത മുലയൂട്ടരുത ്
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എഡൊഴാണ് ആശുെട്തിയുമായി ബന്ധപെഡരെത്? 

നിങ്ങളുപര ലക്ഷണങ്ങൾ ക്ഠിനമാപണങ്കിഡലാ 24 മണിക്കൂറിനുഡശഷും 

പമച്പെരുന്നിപല്ലങ്കിഡലാ, ആശുെട്തിയുമായി ബന്ധപെരാൻ മരിക്കരുത്. 

ആശുെട്തി അരിയന്തര ഡക്ാൺരാക്്റ്റ്: .......................................................................................... 

 

എനിക്ക് ക്ൂരുതൽ വിവരങ്ങൾ എവിപര നിന്ന് ലഭിക്കുും?? 

ഈ ഫീൽ  ിൽ ക്ൂരുതൽ വിവരങ്ങൾ ഡനരാൻ നിങ്ങൾ താൽ 

െരയപെരുപന്നങ്കിൽ, ബിലയറി ട്രാക്്റ്റ് ക്യാൻ സറിനായുള്ള ഇ എസ് എും ഒ 

(ESMO) പവബ് ബസറ്റ് സന്ദർശിക്കാും:  

ഡരാഗിക്ൾ ക്കുള്ള ബഗ ്, എ എും എും എഫ് ഡക്ാലാഞ്ചിഡയാക്ാർസിഡനാമ 

ചാരിറ്റി പവബ് ബസറ്റ്. (AMMF The Cholangiocarcinoma Charity) 

അനുബന്ധ ലിങ്്ക നിങ്ങൾക്്ക ചുവപര ക്പെത്താൻ ക്ഴിയുും : 

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

https://ammf.org.uk/patient-guide/  

 

https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer
https://ammf.org.uk/patient-guide/

