Folinic acid, fluorouracil and oxaliplatin
(FOLFOX) for biliary tract cancers
உங்கள் மருத்துவர் உங்கள் புற்றுந ோய்க்கு சிகிச்சசயளிக்க ஃந ோலினிக்
அமிலம், ஃப்நளோநரோரோசில் மற்றும் ஆக்சோலிப்ளோடின் (FOLFOX) ஆகியவற்றின்
கலசவசய ரிந்துசரத்திருந்தோல், இந்த மருந்துகள் மற்றும் அசவ
ததோடர் ோன சில அம்சங்கள் ற்றிய சில முக்கியமோன தகவல்கள் இங்நக.
ித்த ீர் ோசத புற்றுந ோய்
ித்த ீர் குழோயின் புற்றுந ோய்கள் உயிரணுக்களிலிருந்து உருவோகின்றன
(நசோலோங்கிநயோசசட்டுகள் என்று அசழக்கப் டுகின்றன) அசவ த ோதுவோக
ித்த அசமப் ின் அசமப்ச உருவோக்குகின்றன (கீ நழ உள்ள டத்தில்
ச்சச ிறத்தில் சித்தரிக்கப் ட்டுள்ளது). ித்த ீர் குழோய்கள் என் து சிறு ீர்
குழோய்கள் ஆகும், இது ித்தப்ச எடுத்துச் தசல்கிறது, இது உணசவ
ஜீரணிக்க யன் டுகிறது, கல்லீரல் மற்றும் ித்தப்ச யில் இருந்து சிறு
குடலுக்குள் தசல்கிறது.
ித்த ீர் ோசத புற்றுந ோய்கள் நசோலோங்கிநயோகோர்சிநனோமோ, ித்தப்ச
புற்றுந ோய் மற்றும் ஆம்புலரி புற்றுந ோய்:
நசோலன்கிநயோகோர்சிநனோமோ - இது ித்த ோள புற்றுந ோய் என்றும்
அசழக்கப் டுகிறது. இந்த புற்றுந ோய் ித்த ீர் குழோய்களில் எங்கு
உருவோகிறது என் சதப் த ோறுத்து மூன்று வசககளோக
வசகப் டுத்தப் டுகிறது:
ஓ இன்ட்ரோதெ டிக் நசோலோங்கிநயோகோர்சிநனோமோ - கல்லீரலுக்குள் உள்ள
குழோய்களில் புற்றுந ோய் உருவோகும்ந ோது
perihilar cholangiocarcinoma - கல்லீரலுக்கு தவளிநய உள்ள குழோய்களில்
உருவோகும்ந ோது
ஓ டிஸ்டல்/எக்ஸ்ட்ரோதெ டிக் நசோலோங்கிநயோகோர்சிநனோமோ - இது
கல்லீரலில் இருந்து நமலும் ததோசலவில் உள்ள குழோய்களில்
உருவோகும்ந ோது
ித்தப்ச புற்றுந ோய் - ித்தப்ச புறணி இருந்து எழுகிறது
ஆம்புலரி புற்றுந ோய் - ித்த ீர் குழோய்களுக்கும் சிறு குடலுக்கும் இசடயில்
இசணவதோல் எழுகிறது. உங்களுக்கு ித்த ீர் ோசத புற்றுந ோய் இருப் து
கண்டறியப் ட்டதோல் உங்களுக்கு இந்த துண்டுப் ிரசுரம்
தகோடுக்கப் ட்டுள்ளது. உங்களுக்கு எந்த ித்த ீர் ோசத புற்றுந ோய் உள்ளது
மற்றும் அது எவ்வளவு ீட்டிக்கப் ட்டுள்ளது என் சத உங்கள் புற்றுந ோய்
ிபுணர் உங்களுடன் விவோதிக்கலோம்.
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என்ன FOLFOX?
ஃந ோல்ஃ ோக்ஸ் என் து ஃந ோலினிக் அமிலம், ஃப்நளோநரோரோசில் மற்றும்
ஆக்சோலிப்ளோடின் ஆகியவற்றோல் ஆன ஒரு கீ நமோததர ி கலசவயோகும்.
ஃப்ளூநரோரோசில் மற்றும் ஆக்ஸோலிப்ளோடின் இரண்டு கீ நமோததர ி
மருந்துகள், அசவ உயிரணு ிரதி லிப்பு தசயல்முசறயில் குறுக்கிடுவதன்
மூலம் கட்டி தசல்கசளக் தகோல்லும். இருப் ினும், கீ நமோததர ி சோதோரண
தசல்கசள நசதப் டுத்தும் என் தோல், அது சில க்க விசளவுகசள
ஏற் டுத்தும். ஃந ோலினிக் அமிலம், லுநகோநவோரின் அல்லது கோல்சியம்
ஃந ோலிநனட் என்றும் அசழக்கப் டுகிறது, இது ஒரு கீ நமோததர ியூடிக்
மருந்து அல்ல, ஆனோல் இது ஃப்நளோநரோரோசில் தசயல் ோட்சட
நமம் டுத்துவதோல் தகோடுக்கப் டுகிறது.
FOLFOX எவ்வோறு ிர்வகிக்கப் டுகிறது?
ஃ ோல் ோக்ஸ் ஒரு PICC (புறமோக தசருகப் ட்ட மத்திய வடிகுழோய்) வரி
வழியோக ரம்பு வழியோக ( ரம்புக்குள்) தசலுத்தப் டுகிறது. PICC வரி என் து
உங்கள் சகயின் நதோலின் கீ ழ் உள்ள ரம்புக்குள் தசன்று உங்கள் மோர் ில்
உள்ள ரம்ச அசடயும் ஒரு சிறந்த குழோய் ஆகும், நமலும் அது உங்கள்
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FOLFOX சிகிச்சசயின் ந ோது அங்நகநய இருக்கும். உங்கள் சிகிச்சசயின்
முடிவில் PICC அகற்றப் டும்.
இது ன்றோக நவசல தசய்கிறது என் சத உறுதிப் டுத்த, உங்கள் PICC வரி
வோரத்திற்கு ஒரு முசற றிப்பு தசய்யப் ட நவண்டும். இது த ோதுவோக
உங்கள் தசவிலியரோல் தசய்யப் டும். உங்கள் PICC வரிசசயின் வழக்கமோன
கவனிப்பு அது அசடக்கப் டோமநலோ அல்லது தடுக்கப் டோமநலோ இருக்கும்.
ீங்கள் உங்கள் PICC ஐ சுத்தமோக சவத்திருப் து முக்கியம் மற்றும் ீங்கள்
வட்டில்
ீ
இருக்கும் ந ோது ததோற்றுந ோய்க்கோன அறிகுறிகசள (வக்கம்,
ீ
சிவத்தல் அல்லது சீழ்) சரி ோர்க்கவும்.
ீங்கள் மருத்துவமசனயில், கீ நமோததர ி ிரிவில் ஃந ோல்ஃ ோக்சஸப்
த றுவர்கள்,
ீ
நமலும் ீங்கள் அசத ஒரு சிறிய ம்ப் மூலம் வட்டிலும்
ீ
ததோடர்ந்து த றுவர்கள்.
ீ
இந்த சிறிய ம்ப் PICC வரியுடன்
இசணக்கப் ட்டுள்ளது மற்றும் ஃப்ளூநரோரோசில் உட்தசலுத்துதல் ீங்கள்
வட்டில்
ீ
இருக்கும்ந ோது ஏறக்குசறய ஒரு ோள் (22 மணி ந ரம்) இரத்த
ஓட்டத்தில் தசல்ல அனுமதிக்கிறது. 22 மணி ந ரம் கழித்து ீங்கள் ம்ச
அகற்ற மருத்துவமசனக்கு திரும் லோம். உங்கள் தசவிலியர் ம்ச
எவ்வோறு ோதுகோப் ோக அகற்றுவது என் சத விளக்கியிருந்தோல், இசதப்
ற்றி ீங்கள் ம் ிக்சகயுடன் உணர்ந்தோல், அசத ீங்கநள தசய்யலோம்.
மோற்றோக, ஒரு மோவட்ட தசவிலியர் அசத அகற்ற உங்கள் வட்டிற்கு
ீ
வரலோம்.
உங்கள் உயரம், எசட, வயது, த ோது ஆநரோக்கியம் மற்றும் அடிப் சட
ிசலசமகள் உள்ளிட்ட ல கோரணிகளின் அடிப் சடயில் ீங்கள் த றும்
FOLFOX இன் சரியோன அளசவ உங்கள் மருத்துவர் தீர்மோனிப் ோர்.
FOLFOX சிகிச்சசயின் அட்டவசண
சிகிச்சசயின் சுழற்சிகளில் ீங்கள் FOLFOX த றுவர்கள்.
ீ
FOLFOX சிகிச்சசயின்
ிசலயோன அட்டவசண இரண்டு வோர சுழற்சிசயப் ின் ற்றுகிறது,
ஒவ்தவோரு வோரமும் ஒரு ோள் கீ நமோததர ி அடங்கும்.
கீ நமோததர ியின் ஒவ்தவோரு அமர்வுக்கும் முன், ீங்கள் ஒரு இரத்தப்
ரிநசோதசனசய நமற்தகோள்வர்கள்,
ீ
நமலும் கீ நமோததர ி அமர்வுக்கு ீங்கள்
ந ோதுமோன அளவு த ோருத்தமோனவரோ என் சத உங்கள் புற்றுந ோயியல்
குழு சரி ோர்க்கும். உங்கள் கசடசி அமர்வில் இருந்து ீங்கள் எந்த அறிகுறி
(கள்) மற்றும் ிரச்சசன (கசள) புகோரளிப் து முக்கியம், இதனோல்
நடோஸ்/அட்டவசண சரிதசய்யப் ட்டு உங்களுக்கோக தனிப் யனோக்கப் டும்.
உங்கள் கீ நமோததர ி சந்திப்புக்கு முந்சதய ோள் உங்கள் GP யிற்சியில்
இரத்தத்சத எடுக்கும் டி மருத்துவர் உங்களிடம் நகட்கலோம்.
கீ நமோததர ியின் ஒவ்தவோரு சுழற்சியின் முதல் வோரத்தின் DAY 1 அன்று,
புற்றுந ோயியல் குழுசவ மதிப் ிடுவதற்கும் இரத்த ரிநசோதசன
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தசய்வதற்கும் ீங்கள் மருத்துவமசனக்கு வருவர்கள்.
ீ
கீ நமோததர ி த ற
ீங்கள் 1 அல்லது 2 ோட்களுக்கு ிறகு திரும் ி வருவர்கள்.
ீ
இந்த
சந்தர்ப் த்தில் ீங்கள் சில ிரச்சசனகசள உருவோக்கோதவசர மருத்துவசர
சந்திக்க முடியோது. கீ நமோததர ி அமர்வு 2 முதல் 3 மணி ந ரம் ீடிக்கும்.
அமர்வின் முடிவில் தசவிலியர் உங்கள் PICC வரிசசயில் சிறிய ம்ச
இசணப் ோர், இது 22 மணிந ரம் ததோடர்ந்து மருந்சத தவளியிடும். இந்த
ம்புடன் ீங்கள் வட்டிற்கு
ீ
தசல்வர்கள்.
ீ
சிகிச்சச முடிந்ததும், DAY 2 அன்று
ம்ச எடுக்க மருத்துவமசனக்கு வரும் டி நகட்கலோம். உங்கள் தசவிலியர்
ம்ச எவ்வோறு ோதுகோப் ோக அகற்றுவது என் சத விளக்கியிருந்தோல்,
இசதப் ற்றி ீங்கள் ம் ிக்சகயுடன் உணர்ந்தோல், அசத ீங்கநள
தசய்யலோம்.
ீங்கள் ஒநர இரவில் மருத்துவமசனயில் தங்க நவண்டியதில்சல.
FOLFOX cycle: 1 week on, 1 week
off

FOLFOX சிகிச்சசயின் கோலம்
உங்கள் சிகிச்சசயின் கோல அளசவ மருத்துவர் உங்களுடன் விவோதிப் ோர்.
ஒவ்தவோரு FOLFOX சுழற்சியும் 2 வோரங்களுக்கு ீடிக்கும். சிகிச்சச ன்கு
த ோறுத்துக்தகோள்ளப் ட்டோல், அசத 12 சுழற்சிகளுக்கு மீ ண்டும் தசய்யலோம்.
கீ நமோததர ி நவசல தசய்கிறதோ என் சதப் புரிந்துதகோள்ள மீ ண்டும்
மீ ண்டும் ஸ்நகன் தசய்ய உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்துவதற்கு முன்பு
ீங்கள் குசறந்தது 3 மோத கீ நமோததர ிசயப் த றுவர்கள்.
ீ
முதல் 3 மோத
ஸ்நகன் உங்கள் புற்றுந ோய் ிசலயோனது அல்லது சுருங்குகிறது என் சதக்
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கோட்டினோல், உங்கள் மருத்துவர் இன்னும் 3 மோதங்களுக்கு கீ நமோததர ிசயத்
ததோடர அறிவுறுத்தலோம். சிகிச்சசயின் முதல் 6 மோதங்களுக்குப் ிறகு,
கீ நமோததர ியில் இருந்து ஓய்வு எடுக்க நவண்டுமோ அல்லது ததோடர
நவண்டுமோ என்று உங்கள் மருத்துவர் உங்களுடன் விவோதிப் ோர்.
FOLFOX சிகிச்சசயின் க்க விசளவுகள் என்ன?

இந்த சிகிச்சசயில் க்க விசளவுகள் அறியப் ட்டோலும், அவற்றில் எசதயும்
ீங்கள் அனு விக்கோமல் இருக்கலோம். சிகிச்சச நவசல தசய்யவில்சல
என்று இது அர்த்தப் டுத்துவதில்சல; க்க விசளவுகளின் இருப்பு அல்லது
தீவிரம் மற்றும் மருந்துகளின் தசயல்திறன் ஆகியவற்றுக்கு இசடநய எந்த
ததோடர்பும் இல்சல.
ீங்கள் சில க்க விசளவுகசளப் த றலோம், ஆனோல் அசவ அசனத்சதயும்
ீங்கள் த ற வோய்ப் ில்சல. க்க விசளவுகள் த ரும் ோலும் அவற்றின்
ஆரம் ம், கோலம் மற்றும் தீவிரத்தின் அடிப் சடயில் கணிக்கக்கூடியசவ
என் சத ிசனவில் தகோள்ளுங்கள்; அசவ எப்ந ோதும் மீ ளக்கூடியசவ
மற்றும் ஆக்ஸோலிப்ளோடின் ததோடர் ோனவற்சறத் தவிர, சிகிச்சசக்குப் ிறகு
முற்றிலும் ந ோய்விட நவண்டும். இருப் ினும், அவற்றின் அதிர்தவண்
மற்றும் தீவிரம்
ருக்கு
ர் மோறு டும்.
ல கீ நமோததர ி மருந்துகசளப் ந ோலநவ, ஃப்நளோநரோரோசில் மற்றும்
ஆக்சோலிப்ளோடின் ஆகியசவ உயிரணுப் ிரிவு மற்றும் த ருக்கத்சதத்
தடுக்கும் திறன் கோரணமோக புற்றுந ோய் தசல்கசளக் தகோல்லும்.
துரதிர்ஷ்டவசமோக, கீ நமோததர ி மருந்துகளோல் புற்றுந ோய் தசல்கள் மற்றும்
சோதோரண உயிரணுக்களுக்கு இசடயிலோன நவறு ோட்சட அசடயோளம்
கோண முடியவில்சல. எனநவ கீ நமோததர ி இரத்த அணுக்கள், வோயில் உள்ள
தசல்கள், வயிறு, குடல் மற்றும் ிற இடங்களில் நவகமோகப் ிரியும்
இயல் ோன உயிரணுக்கசளயும் தகோல்லும், இதுநவ ல்நவறு க்க
விசளவுகசள ஏற் டுத்துகிறது. சிகிச்சச முடிந்தவுடன், அந்த சோதோரண
தசல்கள் மீ ண்டும் வளர்ந்து ஆநரோக்கியமோக இருக்கும்.
கீ நமோததர ியின் ந ோது எடுக்கக்கூடிய ல மருந்துகள் உள்ளன, அசவ
உங்களுக்கு ஏற் டக்கூடிய க்க விசளவுகளின் தோக்கத்சதக்
கட்டுப் டுத்தவும் குசறக்கவும்.
FOLFOX ததோடர் ோன சில த ோதுவோன க்க விசளவுகள்
தெமோநடோடோக்சிசிட்டி: உங்கள் இரத்த அணுக்களில் க்க விசளவுகள்
உட் ட
• குசறந்த எண்ணிக்சகயிலோன தவள்சள இரத்த அணுக்கள் மற்றும்
ததோற்று ஆ த்து
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கீ நமோததர ி த ரும் ோலும் தவள்சள இரத்த அணுக்களின் எண்ணிக்சகசய
குசறக்கிறது, இது ததோற்றுந ோய்களுக்கு எதிரோக ந ோரோட உதவுகிறது.
உங்கள் தவள்சள இரத்த அணுக்களின் எண்ணிக்சக மிகக் குசறவோக
இருந்தோல் (இது ியூட்நரோ ன
ீ ியோ என்று அசழக்கப் டுகிறது) உங்களுக்கு
ததோற்றுந ோய் ஏற் டும் அ ோயம் இருக்கலோம். இந்த ந ரத்தில், த ரிசலோன
இடங்களில் இருப் து அல்லது சளி உள்ளவர்களுடன் ததோடர்பு தகோள்வது
ந ோன்ற ததோற்றுந ோய்களின் அ ோயத்சத அதிகரிக்கும் சூழ் ிசலகசளத்
தவிர்ப் து கவனமோக இருக்க நவண்டும்.
உங்கள் கீ நமோததர ியின் ஒவ்தவோரு சுழற்சியிலும் 9 ஆம் ோள் முதல் 14 ஆம்
நததி வசர உங்கள் தவள்சள அணுக்களின் எண்ணிக்சக மிகக் குசறவோக
இருக்கும் என் தோல், இந்த ோட்களில் ததோற்றுந ோய் அ ோயத்சதத்
தவிர்ப் து மிகவும் முக்கியம்.
ீங்கள் கீ நமோததர ிசயப் த றும் ந ோது தவள்சள இரத்த அணுக்களின்
எண்ணிக்சக ந ோதுமோனதோக இருப் சத உறுதி தசய்ய உங்கள் அடுத்த
கீ நமோததர ிசயப் த றுவதற்கு முன்பு உங்கள் மருத்துவர் தசய்யும்
முக்கியமோன இரத்த ரிநசோதசனகளில் ஒன்று தவள்சள அணுக்களின்
குசறப்பு ஆகும்.
உங்கள் அடுத்த சிகிச்சசக்கு முன் தவள்சள அணுக்களின் எண்ணிக்சக
சோதோரணமோக திரும்பும். சில ந ரங்களில் அசவ திட்டமிடப் ட்ட
சிகிச்சசசயப் த ற அனுமதிக்க மிகவும் குசறவோக இருக்கும், நமலும் தசல்
எண்ணிக்சக இயல்பு ிசலக்கு வரும் வசர உங்கள் மருத்துவர் உங்கள்
சிகிச்சசசய சிறிது ந ரம் தோமதப் டுத்துவோர்.
ந ோய்த்ததோற்றின் அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகசள ீங்கள் அறிந்திருப் து
முக்கியம், நமலும் ின்வருவனவற்றில் ஏநதனும் ஒன்சற ீங்கள்
உருவோக்கினோல் உங்கள் மருத்துவமசனயில் உள்ள உதவி சமயத்சத
ீங்கள் ததோடர்பு தகோள்ள நவண்டும்:
- ோரோசிட்டமோல் யன் டுத்தினோலும் உங்கள் உடல் தவப் ிசல 38 ° C (100.4 °
F) க்கு நமல் உயர்கிறது
- ீங்கள் திடீதரன்று உடல் டுக்கம் அல்லது உடல் ிசல சரியில்லோமல்
உணர்கிறீர்கள்
- உங்களுக்கு ததோண்சட புண், இருமல், வயிற்றுப்ந ோக்கு, சிறு ீர் கழித்தல்
அதிகரிக்கும்
குசறந்த எண்ணிக்சகயிலோன சிவப்பு இரத்த அணுக்கள்
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கீ நமோததர ி இரத்த சிவப் ணுக்களின் எண்ணிக்சகசயக் குசறக்கும். இரத்த
சிவப் ணுக்களின் மிக முக்கியமோன ங்கு உங்கள் உடலின் ஒவ்தவோரு
ோகத்திற்கும் ஆக்ஸிஜசன எடுத்துச் தசல்வதோகும். சிவப்பு இரத்த
அணுக்களின் எண்ணிக்சக மிகக் குசறவோக இருந்தோல் (இது இரத்த நசோசக
என்று அசழக்கப் டுகிறது) ீங்கள் நசோர்வோகவும் மூச்சுவிடோமலும்
உணரலோம். உங்கள் இரத்த நசோசக கடுசமயோக இருந்தோல், உங்களுக்கு
இரத்தமோற்றம் நதசவப் டும்.
குசறந்த எண்ணிக்சகயிலோன ிநளட்தலட்டுகள் மற்றும் சிரோய்ப்பு அல்லது
இரத்தப்ந ோக்கு ஏற் டும் ஆ த்து
கீ நமோததர ி ிநளட்தலட்டுகளின் எண்ணிக்சகசயக் குசறக்கும். இரத்த
உசறதலுக்கு ிநளட்தலட்டுகள் யனுள்ளதோக இருக்கும். உங்கள்
ிநளட்தலட்டுகளின் எண்ணிக்சக மிகக் குசறவோக இருந்தோல் (இது
த்நரோம்ந ோசசட்நடோ ன
ீ ியோ என்று அசழக்கப் டுகிறது) ீங்கள்
கீ நமோததர ிசயப் த ற முடியோது மற்றும் ிநளட்தலட் எண்ணிக்சக
நமம் டும் வசர உங்கள் மருத்துவர் உங்கள் சிகிச்சசசய சிறிது ந ரம்
தோமதப் டுத்துவோர்.
மூக்கில் இரத்தப்ந ோக்கு, ஈறுகளில் இரத்தம் வடிதல், நதோலில் சிறிய சிவப்பு
அல்லது ஊதோ ிற புள்ளிகள் ந ோன்ற ஏநதனும் சிரோய்ப்பு அல்லது
இரத்தப்ந ோக்கு இருந்தோல் தயவுதசய்து உங்கள் மருத்துவரிடம்
ததரிவிக்கவும்.
விரல்கள் மற்றும் கோல்விரல்களில் உணர்வின்சம அல்லது கூச்ச உணர்வு
(புற ரம் ியல்): சககள் அல்லது கோல்களில் உணர்வின்சம, கூச்ச உணர்வு
அல்லது வலிசய ஏற் டுத்துவதன் மூலம் ரம்புகசள ோதிக்கலோம்.
விரல்கள் மற்றும் கோல்விரல்களில் உணர்வின்சம அல்லது கூச்ச உணர்வு
உங்கள் ஷூநலஸ்கசளக் கட்டுவது அல்லது தசய்வது ந ோன்ற கடினமோன
விஷயங்கசளச் தசய்வது கடினம்.
த ோத்தோன்கள். இது சில ோட்கள் அல்லது வோரங்களுக்குள் ததோடங்கி சில
மோதங்கள் வசர ீடிக்கும். அரிதோக, உணர்வின்சம ிரந்தரமோக இருக்கலோம்.
இந்த அறிகுறிகள் ஏற் ட்டோல் அவற்சறக் குசறக்க குறிப் ிட்ட குறிப்புகசள
கீ நழ கோணலோம்.
வயிற்றுப்ந ோக்கு: 24 மணி ந ரத்தில் உங்களுக்கு 4 அல்லது அதற்கு
நமற் ட்ட தளர்வோன பூக்கள் (மலம்) இருந்தோல் உங்கள் குழுவுடன் ததோடர்பு
தகோள்ள நவண்டும். உங்கள் மருத்துவர் உங்களுக்கு வயிற்றுப்ந ோக்கு
எதிர்ப்பு மருந்சதக் தகோடுப் ோர். இழந்த திரவங்களுக்கு திலோக ிசறய
தண்ண ீர் குடிக்க மறக்கோதீர்கள். ீங்கள் குசறந்த ோர்ச்சத்துள்ள உணசவ
உண்ண நவண்டும் மற்றும் மூல ழங்கள், ழச்சோறு, தோனியங்கள் மற்றும்
கோய்கறிகசள தவிர்க்க நவண்டும். ஆல்கெோல், கோஃ ின், ோல் த ோருட்கள்
மற்றும் அதிக தகோழுப்புள்ள உணவுகசள தவிர்க்கவும் இது உதவும்.
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குமட்டல்: சில ந ரங்களில் வோந்தியுடன் நசர்ந்து ஆனோல் த ோதுவோக ந ோய்
எதிர்ப்பு மருந்துகளோல் ன்கு கட்டுப் டுத்தப் டுகிறது. சிகிச்சசயின் ின்னர்
சில மணிந ரங்கள் முதல் சில ோட்கள் வசர ீங்கள் அசத
அனு விக்கலோம். ீங்கள் ந ோய்வோய்ப் டவில்சல என்றோலும், ந ோய்
எதிர்ப்பு மருந்துகசள எடுத்துக்தகோள்வது முக்கியம், ஏதனன்றோல் ந ோய்
ததோடங்கியவுடன் சிகிச்சசயளிப் சத விட அசதத் தடுப் து எளிது. ீங்கள்
ஒரு ோசளக்கு ஒரு முசறக்கு நமல் உடல் ிசல சரியில்லோமல் இருந்தோல்
உடனடியோக உங்கள் மருத்துவர் அல்லது தசவிலியசரத் ததோடர்பு
தகோள்ளுங்கள்.
வோய் புண்கள் மற்றும் புண்கள்: கிருமிகள் வளரோமல் இருக்க ீங்கள் சோப் ிட்ட
ிறகு எப்ந ோதும் ல் துலக்க நவண்டும். வோய் புண்கசளத் தடுக்க அல்லது
உதவுவதற்கு தமன்சமயோன ல் துலக்குதசலப் யன் டுத்தி ஒரு
ோசளக்கு மூன்று முசற 1/2 முதல் 1 டீஸ்பூன் ந க்கிங் நசோடோசவ
தண்ண ீரில் கலக்கவும். ஆரஞ்சு, எலுமிச்சச மற்றும் திரோட்சசப் ழம்
ந ோன்ற அமில உணவுகசள தவிர்ப் து ல்லது. உங்களுக்கு புண்கள்
இருந்தோல் உங்கள் மருத்துவர் அல்லது தசவிலியரிடம் தசோல்லுங்கள்,
ஏதனனில் அசவ வோய் புண்கசளத் தடுக்க அல்லது சிகிச்சசயளிக்க உதவும்.
நசோர்வு: மிகவும் த ோதுவோன க்க விசளவு, இது சிகிச்சசயின் ந ோது
அதிகரிக்கலோம்.
நமோசமோன சி: ஒரு ோள் அல்லது இரண்டு ோட்களுக்கு ீங்கள் அதிகம்
சோப் ிடவில்சல என்றோல் கவசலப் ட நவண்டோம்.
இரத்தம் உசறதல்: உங்கள் கோல்கள் வக்கம்,
ீ
சிவப்பு மற்றும் புண் இருந்தோல்
அல்லது உங்களுக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற் ட்டோல் உதவி சமயத்சதத்
ததோடர்பு தகோள்ளவும்.
FOLFOX ததோடர் ோன சில குசறவோன த ோதுவோன க்க விசளவுகள்
கோய்ச்சல் ந ோன்ற அறிகுறிகள்: கீ நமோததர ி சிகிச்சசயின் ந ோது அல்லது
சிறிது ந ரத்திற்குப் ிறகு ீங்கள் இசத அனு விக்கலோம்:
• தவப் ம், குளிர் அல்லது சிலிர்ப்பு உணர்வு
•

•கோய்ச்சல்

•

தசலவலி

•
•

•தசச வலி
நசோர்வு

ஒவ்வோசம எதிர்விசன: சில ந ரங்களில் அது ஆக்சோலிப்ளோடின்
ிர்வோகத்தின் ந ோது அல்லது சிறிது ந ரத்திற்குப் ிறகு ிகழ்கிறது. அடிக்கடி
இது நலசோனது ஆனோல் கடுசமயோக இருக்கலோம். இந்த திடீர் அறிகுறிகள்
ஏநதனும் இருந்தோல் உடனடியோக உங்கள் மருத்துவர் அல்லது
தசவிலியரிடம் தசோல்லுங்கள்:
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•
•
•
•
•
•

தசோறி

மூச்சு திணறல்

முகத்தின் சிவத்தல் அல்லது வக்கம்
ீ
சூடோக உணர்கிநறன்
மயக்கம்

சிறு ீர் கழிக்க நவண்டும்

கீ நமோததர ியின் கசிவு (கசிவு): அது ிர்வகிக்கப் டும் ந ோது, கீ நமோததர ி
ரம்புக்கு தவளிநய கசிந்து சுற்றியுள்ள திசுக்கசள நசதப் டுத்தும். ரம்ச ச்
சுற்றி ஏநதனும் தகோட்டுதல், வலி, சிவத்தல் அல்லது வக்கம்
ீ
இருந்தோல்
உடனடியோக உங்கள் தசவிலியரிடம் தசோல்லுங்கள்.
மலச்சிக்கல்: அதிக ோர்ச்சத்துள்ள உணவுகசள (கோய்கறிகள், ழங்கள், முழு
தரோட்டி) சோப் ிடுவது மற்றும் குசறந்தது 2 லிட்டர் தண்ண ீர் குடிப் து
உங்களுக்கு உதவும். இது இரண்டு/மூன்று ோட்களுக்கு நமல் ீடித்தோல்
மலமிளக்கிகள் நதசவப் டலோம்.
தூக்கம்: கீ நமோததர ி உங்களுக்கு மிகவும் தூக்கம் (மயக்கம்) மற்றும்
நசோர்வோக உணரலோம். ீங்கள் மிகவும் தூக்கமோக உணர்ந்தோல், வோகனம்
ஓட்டநவோ அல்லது இயந்திரங்கசள இயக்கநவோ நவண்டோம்.
தசலவலி: இது டந்தோல், ீங்கள் ோரோசிட்டமோல் ந ோன்ற வலி
ிவோரணிகசள எடுத்துக் தகோள்ளலோம். தூங்குவதில் சிரமம்: தூக்க
மோத்திசரகள் நதசவப் ட்டோல் எடுத்துக்தகோள்ளலோம். நதோல் மோற்றங்கள்:
உங்கள் சருமம் வறண்டு ந ோகலோம் அல்லது தசோறி உருவோகலோம்.
திரவத்சத உருவோக்குதல்: ீங்கள் எசட அதிகரிக்கலோம் மற்றும் உங்கள்
முகம் அல்லது உங்கள் கணுக்கோல் அல்லது கோல்கள் வக்கமசடயலோம்.
ீ
இது உங்கள் கோல்கசள ஒரு குஷனில் சவக்க உதவும். உங்கள் சிகிச்சச
முடிந்த ிறகு வக்கம்
ீ
ன்றோக இருக்கும்.
முடி உதிர்தல்: உங்கள் தசலமுடி தமலிந்து ந ோகலோம், ஆனோல் உங்கள்
தசலமுடிசய இழக்க வோய்ப் ில்சல.
க்க விசளவுகசள கட்டுப் டுத்த மருந்து
உங்கள் க்க விசளவுகள் ற்றி உங்கள் மருத்துவரிடம் ததரியப் டுத்துங்கள்;
அறிகுறிகசளக் கட்டுப் டுத்த யனுள்ள மருந்துகள் உள்ளன.
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 ந ோடலோமோ?
ஆமோம், உங்கள் கீ நமோததர ிசயத் ததோடங்குவதற்கு முன் கோய்ச்சல்
தடுப்பூசி ந ோட அறிவுறுத்தப் டுகிறது. ீங்கள் ஏற்கனநவ உங்கள்
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கீ நமோததர ிசயத் ததோடங்கியிருந்தோல், தடுப்பூசி ந ோடுவதற்கோன சிறந்த
ந ரத்சதப் ற்றி ஆநலோசசன வழங்கக்கூடிய உங்கள் மருத்துவரிடம்
நகளுங்கள்.
சிகிச்சசயின் ந ோது குறிப்புகள்
•
ிசறய திரவங்கசள குடிக்கவும் (ஒரு ோசளக்கு குசறந்தது 2 லிட்டர்)
உங்கள் சிறு ீரகங்கசளப் ோதுகோக்கவும்.

•

ல்ல ஊட்டச்சத்சத ரோமரிக்கவும். அடிக்கடி சிறிய உணசவ

உட்தகோள்வது குமட்டசலக் குசறக்க உதவும். ீங்கள் தகோழுப்பு

அல்லது வறுத்த உணவுகசள தவிர்க்க நவண்டும். உங்களுக்குத்
நதசவப் ட்டோல் ீங்கள் ந ோய் எதிர்ப்பு மருந்துகசள எடுத்துக்
தகோள்ளலோம்.
•

நஷவிங் தசய்யும் ந ோது எலக்ட்ரிக் நரஸர் மற்றும் இரத்தப்ந ோக்சக
குசறக்க தமன்சமயோன டூத் ிரஷ் யன் டுத்தவும்.

•

சூரிய ஒளிசயத் தவிர்க்கவும். எஸ் ிஎஃப் 15 (அல்லது அதற்கு

நமற் ட்ட) சன் ிளோக் மற்றும் ோதுகோப்பு ஆசடகசள அணியுங்கள்.
•

ீங்கள் மயக்கம் அல்லது மயக்கத்சத அனு விக்கலோம்;

நக ிசிடச னுக்கோன உங்கள் தில் ததரியோத வசர வோகனம் ஓட்டுதல்
அல்லது விழிப்புணர்வு நதசவப் டும் ணிகளில் ஈடு டுவசதத்
தவிர்க்கவும்.
•
•
-

ிசறய தரஸ்ட் கிசடக்கும்.

சக-கோல் ந ோய்க்குறிசயத் தடுக்க:

உங்கள் சக மற்றும் கோல்களில் உரோய்வு, அழுத்தம் மற்றும் தவப்
தவளிப் ோட்சடக் குசறக்கவும்.

-

ோத்திரங்கசள கழுவுதல், ீண்ட மசழ அல்லது ததோட்டி குளியல்

ந ோன்ற சூடோன ீருடன் ீண்ட கோல ததோடர்ச த் தவிர்க்கவும்.
-

ோத்திரங்கசளக் கழுவும் சகயுசறகசளப் யன் டுத்த நவண்டோம்,

ஏதனனில் ரப் ர் உங்கள் உள்ளங்சககளின் நதோசல சூடோக
சவத்திருக்க முடியும்.
-

உங்கள் ோதங்களில் நதோல் உரிப் சத குசறக்க ீண்ட சட அல்லது
தோவல்கசள தவிர்க்கவும்.

-

ஒரு கடினமோன நமற் ரப் ில் உங்கள் சகசய அழுத்தும்
நதோட்டம்/வட்டு
ீ
கருவிகசளப் யன் டுத்த நவண்டோம்.

-

சக மற்றும் கோல்களில் நலோஷசனத் நதய்ப் சதத் தவிர்க்கவும்
ஆனோல் ஸ்கின்நமோஸ்ட்சட சவத்திருங்கள்.
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•

அறிகுறிகசளக் குசறக்க உதவுவதற்கு ீங்கள் வலி ிவோரணம்

அளிக்க தமன்சமயோக்கும் கிரீம்கள் மற்றும் வலி ிவோரணிகசளப்
யன் டுத்தலோம். உங்கள் மருத்துவரிடம் சிறந்த மருந்சதப் ற்றி

விவோதிக்கவும்.
•

அறிகுறிகசளக் கட்டுப் டுத்த உதவும் மருந்துகசள வட்டிநலநய
ீ
சவத்திருங்கள்.

•

கீ நமோததர ிசயத் ததோடங்குவதற்கு முன், ீங்கள் எடுத்துக்தகோள்ளும்
மருந்துகசளப் ற்றி உங்கள் மருத்துவரிடம் தசோல்லுங்கள். சில
ந ரங்களில் க்க விசளவுகள் உங்கள் மருந்துகளுடன்

ததோடர்புசடயதோக இருக்கலோம் மற்றும் நடோநகோநமோததர ி அல்ல.
•

உங்கள் அறிகுறிகள் கடுசமயோக இருந்தோல் அல்லது 24 மணி

ந ரத்திற்குப் ிறகு நமம் டவில்சல என்றோல், மருத்துவமசனசய
ததோடர்பு தகோள்ள தயங்கோதீர்கள்.
•

இரத்த உசறதலின் அறிகுறிகளுக்கு கவனம் தசலுத்துங்கள்: வலி,

சிவத்தல், சக அல்லது கோல் வக்கம்,
ீ
மூச்சுத் திணறல் அல்லது மோர்பு
வலி. இந்த அறிகுறிகள் ஏநதனும் இருந்தோல் உங்கள் மருத்துவசர
அணுகவும்.
•

கீ நமோததர ி எடுக்கும்ந ோது உங்கள் மருத்துவரின் அனுமதியின்றி
எந்தவிதமோன தடுப்பூசிசயயும் த றோதீர்கள்.

•
-

ீங்கள் குழந்சத த ற்ற வயதுசடய த ண்ணோக இருந்தோல்:
ீங்கள் கர்ப் மோக இருந்தோல் அல்லது இந்த சிகிச்சசசயத்

ததோடங்குவதற்கு முன்பு கர்ப் மோக இருந்தோல் உங்கள் மருத்துவரிடம்
ததரிவிக்கவும்.
-

கீ நமோததர ியின் ந ோது கர்ப் ம் தரிப் சதத் தவிர்க்கவும்
கீ நமோததர ியின் ந ோது தோய்ப் ோல் தகோடுக்கோதீர்கள்

மருத்துவமசனசய எப்ந ோது ததோடர்பு தகோள்ள நவண்டும்?
உங்கள் அறிகுறிகள் கடுசமயோக இருந்தோல் அல்லது 24 மணி
ந ரத்திற்குப் ிறகு நமம் டவில்சல என்றோல், மருத்துவமசனசய
ததோடர்பு தகோள்ள தயங்கோதீர்கள்.
மருத்துவமசன அவசர ததோடர்பு: ______________________
ோன் எங்நக கூடுதல் தகவல்கசளப் த ற முடியும்?
இந்தத் துசறயில் கூடுதல் தகவல்கசளப் த ற விரும் ினோல், ீங்கள்
ோர்சவயிடலோம் 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-tractcancerhttps://ammf.org.uk/patient-guide/
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