Gemcitabine and cisplatin (GEM/CIS) for biliarytractcancers
உங்கள் புற்றுந ோய்க்கு சிகிச்சசயளிக்க ஜெம்சிடசைன் மற்றும்
சிஸ்ப்நளட்டின் கலசைசய உங்கள் மருத்துைர் ைரிந்துசைத்திருந்தோல், இந்த
மருந்துகள் மற்றும் அசை ஜதோடர்ைோன சில அம்சங்கள் ைற்றிய சில
முக்கியமோன தகைல்கள் இங்நக.
ைித்த ீர் ைோசத புற்றுந ோய்
ைித்த ீர் குழோயின் புற்றுந ோய்கள் உயிைணுக்களிலிருந்து உருைோகின்றன
(நசோலோங்கிநயோசசட்டுகள் என்று அசழக்கப்ைடுகின்றன) அசை ஜைோதுைோக
ைித்த அசமப்ைின் அசமப்சை உருைோக்குகின்றன (கீ நழ உள்ள ைடத்தில்
ைச்சச ிறத்தில் சித்தரிக்கப்ைட்டுள்ளது). ைித்த ீர் குழோய்கள் என்ைது சிறு ீர்
குழோய்கள் ஆகும், இது ைித்தப்சை எடுத்துச் ஜசல்கிறது, இது உணசை
ெீைணிக்க ையன்ைடுகிறது, கல்லீைல் மற்றும் ைித்தப்சையில் இருந்து சிறு
குடலுக்குள் ஜசல்கிறது.
ைித்த ீர் ைோசத புற்றுந ோய்கள் நசோலோங்கிநயோகோர்சிநனோமோ, ைித்தப்சை
புற்றுந ோய் மற்றும் ஆம்புலரி புற்றுந ோய்:
நசோலன்கிநயோகோர்சிநனோமோ - இது ைித்த ோள புற்றுந ோய் என்றும்
அசழக்கப்ைடுகிறது. இந்த புற்றுந ோய் ைித்த ீர் குழோய்களில் எங்கு
உருைோகிறது என்ைசதப் ஜைோறுத்து மூன்று ைசககளோக
ைசகப்ைடுத்தப்ைடுகிறது:
ஓ இன்ட்ைோஜெைடிக் நசோலோங்கிநயோகோர்சிநனோமோ - கல்லீைலுக்குள் உள்ள
குழோய்களில் புற்றுந ோய் உருைோகும்நைோது
perihilar cholangiocarcinoma - கல்லீைலுக்கு ஜைளிநய உள்ள குழோய்களில்
உருைோகும்நைோது
ஓ டிஸ்டல்/எக்ஸ்ட்ைோஜெைடிக் நசோலோங்கிநயோகோர்சிநனோமோ - இது
கல்லீைலில் இருந்து நமலும் ஜதோசலைில் உள்ள குழோய்களில்
உருைோகும்நைோது
ைித்தப்சை புற்றுந ோய் - ைித்தப்சை புறணி இருந்து எழுகிறது
ஆம்புலரி புற்றுந ோய் - ைித்த ீர் குழோய்களுக்கும் சிறு குடலுக்கும் இசடயில்
இசணைதோல் எழுகிறது, ஏஜனனில் உங்களுக்கு ைித்த ீர் ைோசத புற்றுந ோய்
இருப்ைது கண்டறியப்ைட்டதோல் இந்த துண்டுப்ைிைசுைம் ஜகோடுக்கப்ைட்டுள்ளது.
உங்கள் புற்றுந ோயியல் ிபுணர் உங்களுடன் எந்த ைித்த ீர் ைோசத புற்றுந ோய்
உள்ளது மற்றும் அது எவ்ைளவு ீட்டிக்கப்ைட்டுள்ளது என்ைசத
ைிைோதிக்கலோம்.
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GEM/CIS என்றோல் என்ன?
ஜெம்சிடசைன் மற்றும் சிஸ்ப்நளட்டின் இைண்டு கீ நமோஜதைைி மருந்துகள்,
அசை உயிைணு ைிைதிைலிப்பு ஜசயல்முசறயில் குறுக்கிடுைதன் மூலம் கட்டி
ஜசல்கசளக் ஜகோல்லும். இருப்ைினும், அசை சோதோைண உயிைணுக்கசளயும்
நசதப்ைடுத்தும் என்ைதோல், அசை சில ைக்க ைிசளவுகசள ஏற்ைடுத்தலோம்.
ஜெம்சிடசைன் மற்றும் சிஸ்ப்நளட்டின் கலசைசய GEM/CIS என்ற குறுகிய
ஜையருடன் அசழப்நைோம்.
GEM/CIS எவ்ைோறு ிர்ைகிக்கப்ைடுகிறது?
கீ நமோஜதைைி ைிரிைில் ீங்கள் மருத்துைமசனயில் GEM/CIS ஜைறுைர்கள்.
ீ
இைண்டு மருந்துகளும் ைம்பு ைழியோக ( ைம்புக்குள்) கோனுலோ, ஒரு குறுகிய
ஜமல்லிய குழோய் மூலம் ஜசலுத்தப்ைடுகின்றன, அசை உங்கள் சகயில்
அல்லது சகயில் ஒரு ஜசைிலியோல் ைம்புக்குள் ஜசலுத்தப்ைடும். ீங்கள்
GEM/CIS ஐப் ஜைற்ற ைிறகு கன்னுலோ அகற்றப்ைடும். சிஸ்ப்நளட்டின் சிறிது
ைலிசய ஏற்ைடுத்தலோம் அல்லது ைம்ைில் தீங்கு ைிசளைிக்கலோம்
என்ைதோல், இசதத் தடுக்க சிஸ்ப்நளட்டின் உட்ஜசலுத்தலுக்கு முன்னும்
ைின்னும் உங்கள் ைம்புக்குள் ஏைோளமோன திைைங்கசளப் ஜைறுைர்கள்.
ீ
உங்கள் உயைம், எசட, ையது, ஜைோது ஆநைோக்கியம் மற்றும் அடிப்ைசட
ிசலசமகள் உள்ளிட்ட ைல கோைணிகளின் அடிப்ைசடயில் ீங்கள் ஜைறும்
GEM/CIS இன் சரியோன அளசை உங்கள் மருத்துைர் தீர்மோனிப்ைோர்.
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GEM/CIS சிகிச்சசயின் அட்டைசண
சிகிச்சசயின் சுழற்சிகளில் ீங்கள் GEM/CIS ஜைறுைர்கள்.
ீ
GEM/CIS சிகிச்சசயின்
ிசலயோன அட்டைசண மூன்று ைோை சுழற்சிசயப் ைின்ைற்றுகிறது,
ைோைத்திற்கு ஒரு ோள் கீ நமோஜதைைி, இைண்டு ைோைங்கள், ைின்னர் ஒரு ைோைம்
ஓய்வு.
கீ நமோஜதைைியின் ஒவ்ஜைோரு அமர்வுக்கும் முன், ீங்கள் ஒரு இைத்தப்
ைரிநசோதசனசய நமற்ஜகோள்ைர்கள்,
ீ
நமலும் கீ நமோஜதைைி அமர்வுக்கு ீங்கள்
நைோதுமோன அளவு ஜைோருத்தமோனைைோ என்ைசத உங்கள் புற்றுந ோயியல்
குழு சரிைோர்க்கும். உங்கள் கசடசி அமர்ைில் இருந்து ீங்கள் எந்த அறிகுறி
(கள்) மற்றும் ைிைச்சசன (கசள) புகோைளிப்ைது முக்கியம், இதனோல்
நடோஸ்/அட்டைசண சரிஜசய்யப்ைட்டு உங்களுக்கோக தனிப்ையனோக்கப்ைடும்.
கீ நமோஜதைைியின் ஒவ்ஜைோரு சுழற்சியின் முதல் ைோைத்தின் DAY 1 அன்று,
புற்றுந ோயியல் குழு மதிப்ைீடு ஜசய்யப்ைட்டு இைத்த ைரிநசோதசன ஜசய்ய
மருத்துைமசனக்கு ைருைர்கள்.
ீ
கீ நமோஜதைைி ஜைற ீங்கள் 1 அல்லது 2
ோட்களுக்கு ைிறகு திரும்ைி ைருைர்கள்.
ீ
இந்த சந்தர்ப்ைத்தில் ீங்கள் சில
ைிைச்சசனகசள உருைோக்கோதைசை மருத்துைசை சந்திக்க முடியோது.
கீ நமோஜதைைி அமர்வு 3 முதல் 4 மணி ந ைம் ைசை ீடிக்கும்.
இைண்டோைது ைோைத்தின் DAY 8 அன்று ீங்கள் இைத்தத்சத மீ ண்டும் ஜசய்ய
நைண்டும், ஆனோல் உங்கள் கீ நமோஜதைைிக்கு மருத்துைமசனக்கு ைருைதற்கு
முன்பு குழு உங்கசள ஜதோசலநைசியில் மதிப்ைீடு ஜசய்யலோம். உங்கள்
கீ நமோஜதைைி சந்திப்புக்கு முந்சதய ோள் உங்கள் GP ையிற்சியில் இைத்தத்சத
எடுக்கும்ைடி மருத்துைர் உங்களிடம் நகட்கலோம்.
ீங்கள் ஒநை இைைில் மருத்துைமசனயில் தங்க நைண்டியதில்சல.
GEM/CIS cycle: 2 weeks on, 1 week off

GEM/CIS சிகிச்சசயின் கோலம்
உங்கள் சிகிச்சசயின் கோல அளசை மருத்துைர் உங்களுடன் ைிைோதிப்ைோர்.
ஒவ்ஜைோரு GEM/CIS சுழற்சியும் 3 ைோைங்களுக்கு ீடிக்கும். ீங்கள் சிகிச்சசசய
ன்கு ஜைோறுத்துக்ஜகோண்டோல், கீ நமோஜதைைி நைசல ஜசய்கிறதோ என்ைசதப்
புரிந்துஜகோள்ள மீ ண்டும் மீ ண்டும் ஸ்நகன் ஜசய்ய உங்கள் மருத்துைர்
அறிவுறுத்துைதற்கு முன்பு குசறந்தது 3 மோதங்களுக்கு கீ நமோஜதைைி
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ஜைறுைர்கள்.
ீ
முதல் 3 மோத ஸ்நகன் உங்கள் புற்றுந ோய் ிசலயோனது
அல்லது சுருங்குகிறது என்ைசதக் கோட்டினோல், உங்கள் மருத்துைர் இன்னும் 3
மோதங்களுக்கு கீ நமோஜதைைிசயத் ஜதோடை அறிவுறுத்தலோம். சிகிச்சசயின்
முதல் 6 மோதங்களுக்குப் ைிறகு ீங்கள் கீ நமோஜதைைியில் இருந்து ஓய்வு
எடுக்க நைண்டுமோ அல்லது ஜதோடை நைண்டுமோ என்று உங்கள் மருத்துைர்
உங்களுடன் ைிைோதிப்ைோர்.
GEM/CIS சிகிச்சசயின் ைக்க ைிசளவுகள் என்ன?
இந்த சிகிச்சசயில் ைக்க ைிசளவுகள் அறியப்ைட்டோலும், அைற்றில் எசதயும்
ீங்கள் அனுைைிக்கோமல் இருக்கலோம். சிகிச்சச நைசல ஜசய்யைில்சல
என்று இது அர்த்தப்ைடுத்துைதில்சல; ைக்க ைிசளவுகளின் இருப்பு அல்லது
தீைிைம் மற்றும் மருந்துகளின் ஜசயல்திறன் ஆகியைற்றுக்கு இசடநய எந்த
ஜதோடர்பும் இல்சல.
ீங்கள் சில ைக்க ைிசளவுகசளப் ஜைறலோம், ஆனோல் அசை அசனத்சதயும்
ீங்கள் ஜைற ைோய்ப்ைில்சல. ைக்க ைிசளவுகள் ஜைரும்ைோலும் அைற்றின்
ஆைம்ைம், கோலம் மற்றும் தீைிைத்தின் அடிப்ைசடயில் கணிக்கக்கூடியசை
என்ைசத ிசனைில் ஜகோள்ளுங்கள்; அசை எப்நைோதும் மீ ளக்கூடியசை
மற்றும் சிஸ்ப்நளட்டின் ஜதோடர்ைோனைற்சறத் தைிை, சிகிச்சசக்குப் ைிறகு
முற்றிலும் நைோய்ைிட நைண்டும்.
இருப்ைினும், அைற்றின் அதிர்ஜைண் மற்றும் தீைிைம் ைருக்கு ைர் மோறுைடும்.
ைல கீ நமோஜதைைி மருந்துகசளப் நைோலநை, GEM/CIS புற்றுந ோய் ஜசல்கசள
உயிைணுப் ைிரிவு மற்றும் ஜைருக்கத்சதத் தடுக்கும் திறன் கோைணமோக
அைற்சற அழிக்கிறது. துைதிர்ஷ்டைசமோக, கீ நமோஜதைைி மருந்துகளோல்
புற்றுந ோய் ஜசல்கள் மற்றும் சோதோைண உயிைணுக்களுக்கு இசடயிலோன
நைறுைோட்சட அசடயோளம் கோண முடியைில்சல. எனநை, கீ நமோஜதைைி
இைத்த அணுக்கள், ைோயில் உள்ள ஜசல்கள், ையிறு, குடல் மற்றும் ைிற
இடங்களில் நைகமோகப் ைிரியும் இயல்ைோன உயிைணுக்கசளயும் ஜகோல்லும்,
இதுநை ைல்நைறு ைக்க ைிசளவுகசள ஏற்ைடுத்துகிறது. சிகிச்சச
முடிந்தவுடன், அந்த சோதோைண ஜசல்கள் மீ ண்டும் ைளர்ந்து ஆநைோக்கியமோக
இருக்கும்.
கீ நமோஜதைைியின் நைோது எடுக்கக்கூடிய ைல மருந்துகள் உள்ளன, அசை
உங்களுக்கு ஏற்ைடக்கூடிய ைக்கைிசளவுகளின் தோக்கத்சத கட்டுப்ைடுத்தவும்
குசறக்கவும்.
GEM/CIS ஜதோடர்ைோன சில ஜைோதுைோன ைக்க ைிசளவுகள்
ஜெமோநடோடோக்சிசிட்டி: உங்கள் இைத்த அணுக்களில் ைக்க ைிசளவுகள்
உட்ைட
• குசறந்த எண்ணிக்சகயிலோன ஜைள்சள இைத்த அணுக்கள் மற்றும்
ஜதோற்று ஆைத்து
கீ நமோஜதைைி ஜைரும்ைோலும் ஜைள்சள இைத்த அணுக்களின் எண்ணிக்சகசய
குசறக்கிறது, இது ஜதோற்றுந ோய்களுக்கு எதிைோக நைோைோட உதவுகிறது.
உங்கள் ஜைள்சள இைத்த அணுக்களின் எண்ணிக்சக மிகக் குசறைோக
இருந்தோல் (இது ியூட்நைோைீனியோ என்று அசழக்கப்ைடுகிறது) உங்களுக்கு
Generated by Dr MG Prete and Dr C Braconi (oncologists) based on information developed by Macmillan Cancer Support and used with4
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.

ஜதோற்றுந ோய் ஏற்ைடும் அைோயம் இருக்கலோம். இந்த ந ைத்தில், ஜ ரிசலோன
இடங்களில் இருப்ைது அல்லது சளி உள்ளைர்களுடன் ஜதோடர்பு ஜகோள்ைது
நைோன்ற ஜதோற்றுந ோய்களின் அைோயத்சத அதிகரிக்கும் சூழ் ிசலகசளத்
தைிர்ப்ைது கைனமோக இருக்க நைண்டும்.
உங்கள் கீ நமோஜதைைியின் ஒவ்ஜைோரு சுழற்சியிலும் 10 ைது ோள் முதல் 14
ஆம் நததி ைசை உங்கள் ஜைள்சள அணுக்களின் எண்ணிக்சக மிகக்
குசறைோக இருக்கும் என்ைதோல், இந்த ோட்களில் ஜதோற்றுந ோய்
அைோயத்சதத் தைிர்ப்ைது மிகவும் முக்கியம்.
ீங்கள் கீ நமோஜதைைிசயப் ஜைறும் நைோது ஜைள்சள இைத்த அணுக்களின்
எண்ணிக்சக நைோதுமோனதோக இருப்ைசத உறுதி ஜசய்ய உங்கள் அடுத்த நைதி
கீ நமோஜதைைிசயப் ஜைறுைதற்கு முன்பு உங்கள் மருத்துைர் ஜசய்யும்
முக்கியமோன இைத்த ைரிநசோதசனகளில் ஒன்று ஜைள்சள இைத்த
அணுக்களின் குசறப்பு ஆகும்.
ந ோய்த்ஜதோற்றின் அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகசள ீங்கள் அறிந்திருப்ைது
முக்கியம், நமலும் ைின்ைருைனைற்றில் ஏநதனும் ஒன்சற ீங்கள்
உருைோக்கினோல் உங்கள் மருத்துைமசனயில் உள்ள உதைி சமயத்சத
ீங்கள் ஜதோடர்பு ஜகோள்ள நைண்டும்:
- ைோைோசிட்டமோல் ையன்ைடுத்தினோலும் உங்கள் உடல் ஜைப்ை ிசல 38 ° C (100.4 °
F) க்கு நமல் உயர்கிறது
- ீங்கள் திடீஜைன்று உடல் டுக்கம் அல்லது உடல் ிசல சரியில்லோமல்
உணர்கிறீர்கள்
- உங்களுக்கு ஜதோண்சட புண், இருமல், ையிற்றுப்நைோக்கு, சிறு ீர் கழித்தல்
அதிகரிக்கும்
குசறந்த எண்ணிக்சகயிலோன சிைப்பு இைத்த அணுக்கள்
கீ நமோஜதைைி இைத்த சிைப்ைணுக்களின் எண்ணிக்சகசயக் குசறக்கும். இைத்த
சிைப்ைணுக்களின் மிக முக்கியமோன ைங்கு உங்கள் உடலின் ஒவ்ஜைோரு
ைோகத்திற்கும் ஆக்ஸிெசன எடுத்துச் ஜசல்ைதோகும். சிைப்பு இைத்த
அணுக்களின் எண்ணிக்சக மிகக் குசறைோக இருந்தோல் (இது இைத்த நசோசக
என்று அசழக்கப்ைடுகிறது) ீங்கள் நசோர்ைோகவும் மூச்சுைிடோமலும்
உணைலோம். உங்கள் இைத்த நசோசக கடுசமயோக இருந்தோல், உங்களுக்கு
இைத்தமோற்றம் நதசைப்ைடும்.
குசறந்த எண்ணிக்சகயிலோன ைிநளட்ஜலட்டுகள் மற்றும் சிைோய்ப்பு அல்லது
இைத்தப்நைோக்கு ஏற்ைடும் ஆைத்து
கீ நமோஜதைைி ைிநளட்ஜலட்டுகளின் எண்ணிக்சகசயக் குசறக்கும். இைத்த
உசறதலுக்கு ைிநளட்ஜலட்டுகள் ையனுள்ளதோக இருக்கும். உங்கள்
ைிநளட்ஜலட்டுகளின் எண்ணிக்சக மிகக் குசறைோக இருந்தோல் (இது
த்நைோம்நைோசசட்நடோைீனியோ என்று அசழக்கப்ைடுகிறது) ீங்கள்
கீ நமோஜதைைிசயப் ஜைற முடியோது மற்றும் ைிநளட்ஜலட் எண்ணிக்சக
நமம்ைடும் ைசை உங்கள் மருத்துைர் உங்கள் சிகிச்சசசய சிறிது ந ைம்
தோமதப்ைடுத்துைோர். மூக்கில் இைத்தப்நைோக்கு, ஈறுகளில் இைத்தம் ைடிதல்,
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நதோலில் சிறிய சிைப்பு அல்லது ஊதோ ிற புள்ளிகள் நைோன்ற ஏநதனும்
சிைோய்ப்பு அல்லது இைத்தப்நைோக்கு இருந்தோல் தயவுஜசய்து உங்கள்
மருத்துைரிடம் ஜதரிைிக்கவும்.
கோய்ச்சல் நைோன்ற அறிகுறிகள்: கீ நமோஜதைைி சிகிச்சசயின் நைோது அல்லது
சிறிது ந ைத்திற்குப் ைிறகு ீங்கள் இசத அனுைைிக்கலோம்:
• ஜைப்ைம், குளிர் அல்லது சிலிர்ப்பு உணர்வு
•
•
•
•

கோய்ச்சல்

தசலைலி
தசச ைலி
நசோர்வு

குமட்டல்: சில ந ைங்களில் ைோந்தியுடன் நசர்ந்து ஆனோல் ஜைோதுைோக
ந ோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் (ஊசி மற்றும் மோத்திசைகள்) மூலம் ன்கு
கட்டுப்ைடுத்தப்ைடுகிறது. சிகிச்சசயின் ைின்னர் சில மணிந ைங்கள் முதல்
சில ோட்கள் ைசை ீங்கள் அசத அனுைைிக்கலோம். ீங்கள்
ந ோய்ைோய்ப்ைடைில்சல என்றோலும் ந ோய் எதிர்ப்பு மருந்துகசள
எடுத்துக்ஜகோள்ைது முக்கியம், ஏஜனன்றோல் ந ோய் ஜதோடங்கியவுடன்
சிகிச்சச ஜசய்ைசத ைிட அசதத் தடுப்ைது எளிது. ீங்கள் ஒரு ோசளக்கு
ஒரு முசறக்கு நமல் உடல் ிசல சரியில்லோமல் இருந்தோல் உடனடியோக
உங்கள் மருத்துைர் அல்லது ஜசைிலியசைத் ஜதோடர்பு ஜகோள்ளுங்கள்.
நசோர்வு: மிகவும் ஜைோதுைோன ைக்க ைிசளவு, இது சிகிச்சசயின் நைோது
அதிகரிக்கலோம்.
சிறு ீைக ைோதிப்பு (ஜ ஃப்நைோடோக்சிசிட்டி): இந்த சிகிச்சசயோனது
சிறு ீைகங்களுக்கு தீங்கு ைிசளைிக்கும், குறிப்ைோக உங்களுக்கு ஏற்கனநை
சிறு ீைக ஜசயலிழப்பு இருந்தோல். உங்கள் சிறு ீைகங்கள் எவ்ைளவு ன்றோக
நைசல ஜசய்கின்றன என்ைசத அறிய GEM/CIS சிகிச்சசக்கு முன் ீங்கள்
இைத்தப் ைரிநசோதசனகசள நமற்ஜகோள்ைர்கள்.
ீ
உங்கள் மருத்துைர்
உங்களுடன் ைிைோதிப்ைோர் நமலும் சிறு ீைக ைோதிப்சைத் தைிர்ப்ைதற்கோக அைர்
உங்களுக்கு சிறந்த கீ நமோஜதைைிசய முடிவு ஜசய்ைோர். நசதத்சதத் தடுக்க,
ிசறய தண்ண ீர் குடிக்க நைண்டியது அைசியம். ீங்கள் எவ்ைளவு
குடிக்கிறீர்கள் மற்றும் சிறு ீரின் அளவு குறித்து ைதிவு ஜசய்யும்ைடி உங்கள்
ஜசைிலியர் நகட்கலோம். உங்கள் சிறு ீரில் ஏநதனும் மோற்றங்கசளக்
கண்டோல் உங்கள் மருத்துைரிடம் ஜசோல்லுங்கள், உதோைணமோக இைத்தம்
இருப்ைது.
நகட்கும் மோற்றங்கள் (ஓட்நடோடோக்சிசிட்டி): டின்னிடஸ் எனப்ைடும் உங்கள்
கோதுகளில் ஒலிக்கும் ஒலிசய ீங்கள் கைனிக்கலோம். சிகிச்சச
முடிந்தவுடன் இது ஜைரும்ைோலும் தோனோகநை சரியோகிைிடும். அரிதோக,
சிகிச்சச முடிந்தைின் அது ீண்ட கோலத்திற்கு ஜதோடர்ந்து இருக்கும். உங்கள்
ஜசைிப்புலனில் ஏநதனும் மோற்றங்கசள ீங்கள் கண்டோல் உங்கள் மருத்துைர்
அல்லது ஜசைிலியருக்கு ஜதரியப்ைடுத்துங்கள்.
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இைத்தம் உசறதல்: உங்கள் கோல்கள் ைக்கம்,
ீ
சிைப்பு மற்றும் புண் இருந்தோல்
அல்லது உங்களுக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்ைட்டோல் உதைி சமயத்சதத்
ஜதோடர்பு ஜகோள்ளவும்.
GEM/CIS ஜதோடர்ைோன சில குசறைோன ஜைோதுைோன ைக்க ைிசளவுகள்
ஒவ்ைோசம எதிர்ைிசன: சில ந ைங்களில் கீ நமோஜதைைி ஜகோடுக்கும்நைோது
இது ிகழ்கிறது. இந்த திடீர் அறிகுறிகள் ஏநதனும் இருந்தோல் உடனடியோக
உங்கள் மருத்துைர் அல்லது ஜசைிலியரிடம் ஜசோல்லுங்கள்:
• ஜசோறி
•
•
•
•
•

மூச்சு திணறல்

முகத்தின் சிைத்தல் அல்லது ைக்கம்
ீ
சூடோக உணர்கிநறன்
மயக்கம்

சிறு ீர் கழிக்க நைண்டும்

ைிைல்கள் மற்றும் கோல்ைிைல்களில் உணர்ைின்சம அல்லது கூச்ச உணர்வு
(புற ைம்ைியல்): சிஸ்ப்நளட்டின் அடிப்ைசடயிலோன கீ நமோஜதைைி சககள்
அல்லது கோல்களில் உணர்ைின்சம, கூச்ச உணர்வு அல்லது ைலிசய
ஏற்ைடுத்துைதன் மூலம் ைம்புகசள ைோதிக்கும். ைிைல்கள் மற்றும்
கோல்ைிைல்களில் உணர்ைின்சம அல்லது கூச்ச உணர்வு உங்கள்
ஷூநலஸ்கசளக் கட்டுைது அல்லது ஜைோத்தோன்கசளச் ஜசய்ைது நைோன்ற
கடினமோன ைிஷயங்கசளச் ஜசய்ைது கடினம். இது சில ோட்கள் அல்லது
ைோைங்களுக்குள் ஜதோடங்கி சில மோதங்கள் ைசை ீடிக்கும். அரிதோக,
உணர்ைின்சம ிைந்தைமோக இருக்கலோம். இந்த அறிகுறிகள் ஏற்ைட்டோல்
அைற்சறக் குசறக்க குறிப்ைிட்ட குறிப்புகசள கீ நழ கோணலோம்.
நமோசமோன ைசி: ஒரு ோள் அல்லது இைண்டு ோட்களுக்கு ீங்கள் அதிகம்
சோப்ைிடைில்சல என்றோல் கைசலப்ைட நைண்டோம். நமலும் உங்கள் சுசை
மோறலோம்.
ையிற்றுப்நைோக்கு: 24 மணி ந ைத்தில் உங்களுக்கு 4 அல்லது அதற்கு
நமற்ைட்ட தளர்ைோன பூக்கள் (மலம்) இருந்தோல் உங்கள் குழுவுடன் ஜதோடர்பு
ஜகோள்ள நைண்டும். உங்கள் மருத்துைர் உங்களுக்கு ையிற்றுப்நைோக்கு
எதிர்ப்பு மருந்துகசள ைழங்குைோர். இழந்த திைைங்களுக்கு ைதிலோக ிசறய
தண்ண ீர் குடிக்க மறக்கோதீர்கள். உங்களுக்கு ையிற்றுப்நைோக்கு இருந்தோல்
குசறந்த ோர்ச்சத்துள்ள உணசை உண்ண நைண்டும் மற்றும் மூல ைழங்கள்,
ைழச்சோறு, தோனியங்கள் மற்றும் கோய்கறிகசள தைிர்க்க நைண்டும். இது
ஆல்கெோல், கோஃைின், ைோல் ஜைோருட்கள் மற்றும் அதிக ஜகோழுப்பு ிசறந்த
உணவுகசள தைிர்க்கவும் உதவும்.
கீ நமோஜதைைியின் கசிவு (கசிவு): இது ிர்ைகிக்கப்ைடும் நைோது, கீ நமோஜதைைி சில
ந ைங்களில் ைம்புக்கு ஜைளிநய கசிந்து சுற்றியுள்ள திசுக்கசள
நசதப்ைடுத்தும். ைம்சைச் சுற்றி ஏநதனும் ஜகோட்டுதல், ைலி, சிைத்தல்
அல்லது ைக்கம்
ீ
இருந்தோல் உடனடியோக உங்கள் ஜசைிலியரிடம்
ஜசோல்லுங்கள்.
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மலச்சிக்கல்: அதிக ோர்ச்சத்துள்ள உணவுகசள (கோய்கறிகள், ைழங்கள், முழு
ஜைோட்டி) சோப்ைிடுைது மற்றும் குசறந்தது 2 லிட்டர் தண்ண ீர் குடிப்ைது
உங்களுக்கு உதவும். இது இைண்டு/மூன்று ோட்களுக்கு நமல் ீடித்தோல்
மலமிளக்கிகள் நதசைப்ைடலோம்.
ைோய் புண்கள் மற்றும் புண்கள்: கிருமிகள் ைளர்ைசதத் தைிர்க்க ஒவ்ஜைோரு
முசறயும் சோப்ைிட்ட ைிறகு ைல் துலக்க நைண்டும். ஒரு ஜமன்சமயோன ைல்
துலக்குதசலப் ையன்ைடுத்தி ஒரு ோசளக்கு மூன்று முசற 1/2 முதல் 1
நதக்கைண்டி நைக்கிங் நசோடோசை தண்ண ீரில் கலக்கவும். ஆைஞ்சு, எலுமிச்சச
மற்றும் திைோட்சசப்ைழம் நைோன்ற அமில உணவுகசள தைிர்ப்ைது ல்லது;
உங்களுக்கு புண்கள் இருந்தோல் உங்கள் மருத்துைர் அல்லது ஜசைிலியரிடம்
ஜசோல்லுங்கள், ஏஜனனில் அசை ைோய் புண்கசளத் தடுக்க அல்லது
சிகிச்சசயளிக்க உதவும்.
தூக்கம்: கீ நமோஜதைைி உங்களுக்கு மிகவும் தூக்கம் (மயக்கம்) மற்றும்
நசோர்ைோக உணைலோம். ீங்கள் மிகவும் தூக்கமோக உணர்ந்தோல், ைோகனம்
ஓட்டநைோ அல்லது இயந்திைங்கசள இயக்கநைோ நைண்டோம்.
தசலைலி: இது டந்தோல், ீங்கள் ைோைோசிட்டமோல் நைோன்ற ைலி
ிைோைணிகசள எடுத்துக் ஜகோள்ளலோம்.
தூங்குைதில் சிைமம்: தூக்க மோத்திசைகள் நதசைப்ைட்டோல்
எடுத்துக்ஜகோள்ளலோம்.
முடி உதிர்தல்: உங்கள் தசலமுடி ஜமலிந்து நைோகலோம், ஆனோல் உங்கள்
தசலமுடிசய இழக்க ைோய்ப்ைில்சல.
நதோல் மோற்றங்கள்: உங்கள் சருமம் ைறண்டு நைோகலோம் அல்லது ஜசோறி
உருைோகலோம்.
திைைத்சத உருைோக்குதல்: ீங்கள் எசட அதிகரிக்கலோம் மற்றும் உங்கள்
முகம் அல்லது உங்கள் கணுக்கோல் அல்லது கோல்கள் ைக்கமசடயலோம்.
ீ
இது
உங்கள் கோல்கசள ஒரு குஷனில் சைக்க உதவும். உங்கள் சிகிச்சச முடிந்த
ைிறகு ைக்கம்
ீ
ன்றோக இருக்கும்.
ைக்க ைிசளவுகசள கட்டுப்ைடுத்த மருந்து
உங்கள் ைக்க ைிசளவுகள் ைற்றி உங்கள் மருத்துைரிடம் ஜதரியப்ைடுத்துங்கள்;
அறிகுறிகசளக் கட்டுப்ைடுத்த ையனுள்ள மருந்துகள் உள்ளன.
எனது ைழக்கமோன மருந்துகசள ோன் ஜதோடர்ந்து எடுக்க நைண்டுமோ?
ஆமோம், உங்கள் ைழக்கமோன மருந்துகசள ீங்கள் ஜதோடர்ந்து
எடுத்துக்ஜகோள்ள நைண்டும். ீங்கள் எடுத்துக்ஜகோள்ளும் அசனத்து
மருந்துகசளயும் தயவுஜசய்து உங்கள் புற்றுந ோயியல் குழுைிற்கு
ஜதரிைிக்கவும், அதனோல் அைர்கள் ஆநலோசசன ைழங்க முடியும்.
ோன் கோய்ச்சல் தடுப்பூசி நைோடலோமோ?
ஆமோம், உங்கள் கீ நமோஜதைைிசயத் ஜதோடங்குைதற்கு முன் கோய்ச்சல்
தடுப்பூசி நைோட அறிவுறுத்தப்ைடுகிறது. ீங்கள் ஏற்கனநை உங்கள்
கீ நமோஜதைைிசயத் ஜதோடங்கியிருந்தோல், தடுப்பூசி நைோடுைதற்கோன சிறந்த
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ந ைத்சதப் ைற்றி ஆநலோசசன ைழங்கக்கூடிய உங்கள் மருத்துைரிடம்
நகளுங்கள்.
சிகிச்சசயின் நைோது குறிப்புகள்
•
ிசறய திைைங்கசள குடிக்கவும் (ஒரு ோசளக்கு குசறந்தது 2 லிட்டர்)
•

உங்கள் சிறு ீைகங்கசளப் ைோதுகோக்கவும்.

ல்ல ஊட்டச்சத்சத ைைோமரிக்கவும். அடிக்கடி சிறிய உணசை

உட்ஜகோள்ைது குமட்டசலக் குசறக்க உதவும். ீங்கள் ஜகோழுப்பு
அல்லது ைறுத்த உணவுகசள தைிர்க்க நைண்டும். உங்களுக்கு
•
•
•
•

நதசைப்ைட்டோல் ந ோய் எதிர்ப்பு மருந்துகசள எடுத்துக் ஜகோள்ளலோம்.
சூரிய ஒளிசயத் தைிர்க்கவும். எஸ்ைிஎஃப் 15 (அல்லது அதற்கு

நமற்ைட்ட) சன் ைிளோக் மற்றும் ைோதுகோப்பு ஆசடகசள அணியுங்கள்.
ிசறய ஓய்வு கிசடக்கும்.

உணர்ைின்சம மற்றும் கூச்சத்சத தடுக்க அல்லது குசறக்க:

உங்கள் சககசளநயோ அல்லது கோல்கசளநயோ திடீர் ஜைப்ை ிசல
மோற்றங்களுக்கு ஜைளிப்ைடுத்துைசதத் தைிர்க்கவும். ீங்கள்

குளிர்கோலத்தில் டக்கும்நைோது சகயுசறகசளப் ையன்ைடுத்துைதன்
மூலநமோ அல்லது உசறந்த உணவு/ைோனத்சதத் ஜதோடோமநலோ இது
உதவும். சசமக்கும் நைோது அடுப்பு சகயுசறகள் மற்றும்

நதோட்டக்கசல ஜசய்யும் நைோது ைோதுகோப்பு சகயுசறகள்
ையன்ைடுத்தவும்.

- உங்கள் சககசளயும் கோல்கசளயும் சூடோக சைத்திருங்கள், ன்கு
ஜைோருந்தக்கூடிய, ைோதுகோப்பு கோலணிகசள அணியுங்கள்.
- சூடோன ீசைப் ையன்ைடுத்தும் நைோது கைனமோக இருங்கள், ஏஜனனில் அது
எவ்ைளவு சூடோக இருக்கிறது என்ைசத ீங்கள் உணை முடியோது மற்றும்
உங்கசள எரித்துக் ஜகோள்ளலோம்.
- உங்கள் கங்கசள ஜைட்டும்நைோது கைனமோக இருங்கள்.
- ஒரு ோசளக்கு இைண்டு முசறயோைது உங்கள் சருமத்சத ஈைப்ைடுத்தவும்.
• அறிகுறிகசளக் கட்டுப்ைடுத்த உதவும் மருந்துகசள ைட்டில்
ீ
•

சைத்திருங்கள்.

ீங்கள் மயக்கம் அல்லது மயக்கத்சத அனுைைிக்கலோம்;

கீ நமோஜதைைிக்கு உங்கள் ைதில் ஜதரியும் ைசை ைோகனம் ஓட்டுதல்
அல்லது ைிழிப்புணர்வு நதசைப்ைடும் ைணிகளில் ஈடுைடுைசதத்
•
•

தைிர்க்கவும்.

நஷைிங் ஜசய்யும் நைோது எலக்ட்ரிக் நைஸர் மற்றும் ஜமன்சமயோன டூத்
ைிைஷ் ஆகியைற்சறப் ையன்ைடுத்தி இைத்தப்நைோக்சக குசறக்கலோம்.

கீ நமோஜதைைிசயத் ஜதோடங்குைதற்கு முன், ீங்கள் எடுத்துக்ஜகோள்ளும்
மருந்துகசளப் ைற்றி உங்கள் மருத்துைரிடம் ஜசோல்லுங்கள். சில
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ந ைங்களில் ைக்க ைிசளவுகள் உங்கள் மருந்துகளுடன்
•

ஜதோடர்புசடயதோக இருக்கலோம் மற்றும் கீ நமோஜதைைி அல்ல.

உங்கள் அறிகுறிகள் கடுசமயோக இருந்தோல் அல்லது 24 மணி

ந ைத்திற்குப் ைிறகு நமம்ைடைில்சல என்றோல், மருத்துைமசனசய
•

ஜதோடர்பு ஜகோள்ள தயங்கோதீர்கள்.

இைத்த உசறதலின் அறிகுறிகளுக்கு கைனம் ஜசலுத்துங்கள்: ைலி,

சிைத்தல், சக அல்லது கோல் ைக்கம்,
ீ
மூச்சுத் திணறல் அல்லது மோர்பு
ைலி. இந்த அறிகுறிகள் ஏநதனும் இருந்தோல் உங்கள் மருத்துைசை
•
•

அணுகவும்.

கீ நமோஜதைைி எடுக்கும்நைோது உங்கள் மருத்துைரின் அனுமதியின்றி
எந்தைிதமோன தடுப்பூசிசயயும் ஜைறோதீர்கள்.

ீங்கள் குழந்சத ஜைறும் ையதுசடய ஜைண்ணோக இருந்தோல்:

- ீங்கள் கர்ப்ைமோக இருந்தோல் அல்லது இந்த சிகிச்சசசயத்
ஜதோடங்குைதற்கு முன்பு கர்ப்ைமோக இருந்தோல் உங்கள் மருத்துைரிடம்
ஜதரிைிக்கவும்.
- கீ நமோஜதைைியின் நைோது கர்ப்ைமோக இருப்ைசதத் தைிர்க்கவும்.
- கீ நமோஜதைைியின் நைோது தோய்ப்ைோல் ஜகோடுக்கோதீர்கள்.
உங்கள் அறிகுறிகள் கடுசமயோக இருந்தோல் அல்லது 24 மணி ந ைத்திற்குப்
ைிறகு நமம்ைடைில்சல என்றோல், மருத்துைமசனசய ஜதோடர்பு ஜகோள்ள
தயங்கோதீர்கள்.
மருத்துைமசன அைசை ஜதோடர்பு: ______________________
ோன் எங்நக கூடுதல் தகைல்கசளப் ஜைற முடியும்?
இந்தத் துசறயில் கூடுதல் தகைல்கசளப் ஜைற ைிரும்ைினோல், ீங்கள்
ைோர்சையிடலோம் 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-tractcancerhttps://ammf.org.uk/patient-guide/
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