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ಪಿತ್ತ ರಸದ ಟ್ರ್ಯ ಾ ಕ್್ಟ ನ   ಕ್ಯಾ ನ್ಸ ರ್ಗಳಿಗೆ 

ಜೆಮ್ಸಸ ಟ್ರ್ಬೈನ್ 

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ  ವೈದ್ಯ ರು ನಿಮ್ಮ  ಪಿತ್ತ ರಸದ್ ಟ್ರ್ಯ ಯ ಕ್್ಟ ನ ನ ಕ್ಯಯ ನಸ ರ್ ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಯ ಪೆಸಿಟ್ರ್ಬೈನ್ ಮ್ತ್ತತ  

ಆಕ್ಯಸ ಲಿಪ್ಲಾ ಟಿನ್ ಕೀಮೀಥೆರಪಿ ಔಷಧಗಳನ್ನನ  ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದ ರೆ, ಚಿಕತ್ಸಸ ಯನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಇಲಿಾ   ಕೆಲವು  

ಪ್ಯ ಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನನ   ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ಪಿತ್ತ ನಾಳದ ಕ್ಯಾ ನ್ಸ ರ್ 
ಪಿತ್ತ ನಾಳದ್ ಕ್ಯಯ ನಸ ಗಗಳು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಒಳಪ್ದ್ರವನ್ನನ  ರೂಪಿಸುವ, ಕೊಲಾಂಜಿಯೀಸೈಟ್ಸಸ  ಎಂದು 

ಕ್ಟರೆಯಲಪ ಡುವ  ಜಿೀವಕೊೀಶಗಳಿಂದ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತ ವೆ. (ಪಿತ್ತ ರಸದ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನನ   ಈ ಕೆಳಗಡೆ 

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ದ್ಲಿಾ  ಚಿತಿಯ ಸಲಾಗಿದೆ). ಸಣ್ಣ  ಕೊಳವೆಯಂತಿರುವ ಪಿತ್ತ ರಸ ನಾಳಗಳು ಆಹಾರವನ್ನನ  

ಜಿೀಣಿಗಸಿಕೊಳಳ ಲು  ಬೇಕ್ಯಗುವ  ಪಿತ್ತ ರಸವನ್ನನ  ಯಕೃತ್ತತ  ಮ್ತ್ತತ  ಪಿತ್ತ ಕೊೀಶದಂದ್ ಸಣ್ಣ ಕ್ಟರುಳಿಗೆ  

ಒಯ್ಯಯ ತ್ತ ವೆ . 
 

ಪಿತ್ತ ನಾಳದ್ ಕ್ಯಯ ನಸ ರ್ ಎಂದ್ರೆ ಕೊಲಾಂಜಿಯೀಕ್ಯಸಿಗನೀಮ್, ಪಿತ್ತ ಕೊೀಶದ್ ಕ್ಯಯ ನಸ ರ್ ಮ್ತ್ತತ  

ಆಂಪುಲಾ ರಿ ಕ್ಯಯ ನಸ ರ್: 
 

- ಕೊಲಾಂಜಿಯೋಕ್ಯರ್ಸಗನೋಮ  ಅಥವಾ  ಪಿತ್ತ ರಸ ನಾಳದ್  ಕ್ಯಯ ನಸ ರ್ಗನ್ನನ   ಮೂರು 

ವಿಧಗಳಲಿಾ   ವಗಿೀಗಕ್ಟರಿಸಲಪ ಟ್ಿ ದೆ. ಈ  ವಗಿೀಗಕ್ಟರಣೆ ಪಿತ್ತ ರಸ ನಾಳಗಳೊಳಗೆ ಕ್ಯಯ ನಸ ರ್ ಎಲಿಾ  

ನೆಲೆಗಂಡಿದೆ ಎಂಬುದ್ನ್ನನ  ರ್ವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತ ದೆ: 

• ಇಂಟ್ರ್ಯ ಹೆಪ್ಲಟಿಕ್ ಕೊಲಾಂಜಿಯೀಕ್ಯಸಿಗನೀಮ್ - ಇದು ಯಕೃತಿತ ನ ಒಳಗಿನ 

ನಾಳಗಳಲಿಾ  ಬೆಳೆಯ್ಯತ್ತ ದೆ   
 

• ಪೆರಿಹಿಲಾರ್ ಕೊಲಾಂಜಿಯೀಕ್ಯಸಿಗನೀಮ್ - ಇದು ಯಕೃತಿತ ನ ಹೊರಗಿನ 
ನಾಳಗಳಲಿಾ  ಬೆಳೆಯ್ಯತ್ತ ದೆ  

• ದೂರದ್/ಎಕ್ಯಸ ್ ಾಹೆಪ್ಲಟಿಕ್ ಕೊಲಾಂಜಿಯೀಕ್ಯಸಿಗನೀಮ್ - ಇದು ಯಕೃತಿತ ನ 

ಹೊರಗಿನ  ನಾಳಗಳಲಿಾ  ಬೆಳೆಯ್ಯತ್ತ ದೆ  
 

- ಪಿತ್ತ ಕೊೋಶ ಕ್ಯಾ ನ್ಸ ರ್ -  ಪಿತ್ತ ಕೊೀಶದ್  ಒಳಭಾಗದ್ ಜಿೀವಕೊೀಶಗಳಿಂದ್ ಹುಟ್ಿಕೊಳುಳ ತ್ತ ದೆ 
 

- ಅಾಂಪುಲ್ಲ ರಿ ಕ್ಯಾ ನ್ಸ ರ್ -  ಪಿತ್ತ ರಸದ್  ನಾಳಗಳು ಮ್ತ್ತತ   ಸಣ್ಣ  ಕ್ಟರುಳು ಸೇರಿಕೊಳುಳ ವ 

ಸೆ ಳದಂದ್ ಹುಟ್ಿಕೊಳುಳ ತ್ತ ದೆ  
 

ನಿಮ್ಗೆ ಪಿತ್ತ ರಸದ್ ಕ್ಯಯ ನಸ ರ್ ಇರುವುದು ಪ್ತ್ಸತ ಯಾದ್ ಕ್ಯರಣ್ ಈ ಕ್ಟರಪ್ತ್ಯ ವನ್ನನ  ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ  

ವೈದ್ಯ ರು ನಿೀವು ಯಾವ ಪಿತ್ತ ರಸದ್ ಕ್ಯಯ ನಸ ರ್ ರ್ನ್ನನ  ಹೊಂದದದ ೀರಿ ಮ್ತ್ತತ  ರ್ದು ಎಷ್್ಟ  ವಿಸತ ರಿಸಿದೆ 

ಎಂಬುದ್ನ್ನನ  ಚಚಿಗಸಿರಬಹುದು. 
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ಜೆಮ್ಸಸ ಟ್ರ್ಬಿನ್ ಎಾಂದರೇನು? 

ಜೆಮ್ಸಸ ಟ್ರ್ಬೈನ್ ಒಂದು ಕೀಮೀಥೆರಪಿ ಔಷಧವಾಗಿದುದ , ಇದು ಜಿೀವಕೊೀಶದ್ ಪುನರಾವತ್ಗನೆಯ 

ಪ್ಯ ಕಯ ಯೆಯಲಿಾ  ಮ್ಧಯ ಪ್ಯ ವೇಶಿಸುವುದ್ರ ಮೂಲಕ್ಟ ಗೆಡೆೆಯ ಕೊೀಶಗಳನ್ನನ  ನಾಶಪ್ಡಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಇದ್ರಂದಗೆ ಸಾಮಾನಯ  ಜಿೀವಕೊೀಶಗಳು ಕೂಡ ಹಾನಿಗಳಗಾಗುವುದ್ರಿಂದ್, ಇದು ಕೆಲವು 

ರ್ಡೆ  ಪ್ರಿಣಾಮ್ಗಳನ್ನನ  ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 

ಜೆಮ್ಸಸ ಟ್ರ್ಬೈನ್ ಅನುನ  ಹೇಗೆ ನಿರ್ಗಹಿಸಲಗುತ್ತ ದೆ? 

ನಿೀವು ಆಸಪ ತ್ಸಯ ಯ, ಕೀಮೀಥೆರಪಿ ಘಟಕ್ಟದ್ಲಿಾ  ಜೆಮ್ಸಸ ಟ್ರ್ಬೈನ್  ಔಷಧಿಯ ಚುಚುು ಮ್ದ್ದ ನ್ನನ  ತ್ಸಳುವಾದ್ 

ಕೊಳವೆಯ ಮೂಲಕ್ಟ ರಕ್ಟತ ನಾಳದ್ ಮುಖಂತ್ರ ಸಿವ ೀಕ್ಟರಿಸುತಿತ ೀರಿ. ನರ್ಸಗ ನಿಮ್ಮ  ತೀಳು ರ್ಥವಾ ಕೈಯ 

ರಕ್ಟತ ನಾಗಳನ್ನನ  ಆಯೆೆ  ಮಾಡಬಹುದು. ನಿೀವು ಔಷಧಿಯನ್ನನ  ಸಿವ ೀಕ್ಟರಿಸಿದ್ ನಂತ್ರ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನನ   

ತ್ಸಗೆದುಹಾಕ್ಟಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 
 

ನಿಮ್ಮ  ಎತ್ತ ರ, ತೂಕ್ಟ, ವಯಸುಸ , ಸಾಮಾನಯ  ಆರೀಗಯ  ಮ್ತ್ತತ  ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ಸ 

ಹಲವು ರ್ಂಶಗಳ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ನಿೀವು ಸಿವ ೀಕ್ಟರಿಸುವ ಜೆಮ್ಸಸ ಟ್ರ್ಬೈನ್ ಔಷಧಿಯ ನಿಖರವಾದ್ ಡೀಸೇಜ್ 

ರ್ನ್ನನ  ನಿಮ್ಮ  ವೈದ್ಯ ರು ನಿಧಗರಿಸುತ್ತತ ರೆ. 
 

ಮೌಖಿಕ್ಟವಾಗಿ (ಬಾಯಿಯಿಂದ್) ತ್ಸಗೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದಾದ್ ಜೆಮ್ಸಸ ಟ್ರ್ಬೈನ್ ಲಭ್ಯ ವಿರುವುದಲಾ .  
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ಜೆಮ್ಸಸ ಟ್ರ್ಬೈನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಸ ಯ ವೇಳಾಪಟ್್ಟ   

ಜೆಮ್ಸಸ ಟ್ರ್ಬೈನ್ ಚಿಕತ್ಸಸ ಯನ್ನನ  ನಿೀವು ಚಕ್ಟಯ ಗಳಲಿಾ  ರ್ಥವಾ ಪ್ಯಾಗಯಗಳಲಿಾ  ಸಿವ ೀಕ್ಟರಿಸುತಿತ ೀರಿ. 

ಜೆಮ್ಸಸ ಟ್ರ್ಬೈನ್ ಚಿಕತ್ಸಸ ಯ ಪ್ಯ ಮಾಣಿತ್ ವೇಳಾಪ್ಟ್ಿಯ್ಯ ನಾಲೆು  ವಾರಗಳ ಚಕ್ಟಯ ವನ್ನನ  ರ್ನ್ನಸರಿಸುತ್ತ ದೆ. ಪ್ಯ ತಿೀ 

ಚಕ್ಟಯ ದ್, ಮದ್ಲ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಮೂರನೆಯ  ವಾರಗಳ  ಮದ್ಲನೆಯ ದನದಂದು (ದನ 1, ದನ 8  

ಹಾಗೂ ದನ 15) ಕೀಮೀಥೆರಪಿಯನ್ನನ  ಒಳಗಂಡಿರುತ್ತ ದೆ ಹಾಗು ನಾಲೆ ನೆಯ  ವಾರ ಯಾವುದೇ 

ಕೀಮೀಥೆರಪಿಯ್ಯ ಇರುವುದಲಾ . 

ಕೀಮೀಥೆರಪಿಯ ಪ್ಯ ತಿ ಚಕ್ಟಯ ದ್ ದನ 1, ದನ 8 ಹಾಗೂ ದನ 15ರಂದು  ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ  ಆಂಕೊಲಾಜಿಕ್ಟಲ್ 

ತಂಡವನ್ನನ  ಭೇಟಿಯಾಗಲು  ಆಸಪ ತ್ಸಯ ಗೆ ಬರುತಿತ ೀರಿ. ಕೀಮೀಥೆರಪಿಯನ್ನನ  ಆರಂಭಿಸುವ  ಮದ್ಲು, ನಿಮ್ಮ   

ರಕ್ಟತ  ಪ್ರಿೀಕೆೆ  ಮ್ತ್ತತ  ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ವನ್ನನ  ಆಂಕೊಲಾಜಿಕ್ಟಲ್ ತಂಡವು ನಡೆಸುತ್ತ ದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿೀವು 

ನಿಮ್ಮ  ಸಮ್ಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನನ  ವೈದ್ಯ ರಲಿಾ  ವರದ ಮಾಡುವುದು ಮುಖಯ . ನಿಮ್ಮ  ಪ್ರಿಶಿೀಲನೆ ಮ್ತ್ತತ   ರಕ್ಟತ  

ಪ್ರಿೀಕೆೆಯ ವರದಯನ್ನನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ್ ನಂತ್ರ ಕೀಮೀಥೆರಪಿಯ ಡೀರ್ಸ/ವೇಳಾಪ್ಟ್ಿಯನ್ನನ  ನಿಮ್ಮ  

ವೈದ್ಯ ರು ನಿಧಗರಿಸುತ್ತತ ರೆ. ಕೀಮೀಥೆರಪಿ ರ್ವಧಿಯ್ಯ 3 ರಿಂದ್ 4 ಗಂಟೆಗಳು ಇರುತ್ತ ದೆ .ಕೆಲವೊಮ್ಮಮ  

ವೈದ್ಯ ರು ನಿಮ್ಮ  ಕೀಮೀಥೆರಪಿ ರ್ಪ್ಲಯಿಂಟ್ಸ್ಮ್ಮಂಟ್ಸ್ನ ಹಿಂದನ ದನ ರಕ್ಟತ  ಪ್ರಿೀಕೆೆಯ ಸಲಹೆ 

ಕೊಡಬಹುದು.  ಜೆಮ್ಸಸ ಟ್ರ್ಬೈನ್ ಕೀಮೀಥೆರಪಿ ಸಿವ ೀಕ್ಟರಿಸಲು ನಿೀವು  ಆಸಪ ತ್ಸಯ ಯಲಿಾ  ಉಳಿಯ್ಯವ 

ರ್ಗತ್ಯ ವಿಲಾ  
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ಜೆಮ್ಸಸ ಟ್ರ್ಬೈನ್ ಸೈಕ್ಟಲ್: 3 ವಾರರ್ಳು, 1 ವಾರದ ರಜೆ 
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ಜೆಮ್ಸಸ ಟ್ರ್ಬೈನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಸ ಯ  ಅರ್ಧಿ 

ನಿಮ್ಮ  ಚಿಕತ್ಸಸ ಯ ರ್ವಧಿಯನ್ನನ  ವೈದ್ಯ ರು ನಿಮಮ ಂದಗೆ ಚಚಿಗಸುತ್ತತ ರೆ. ಪ್ಯ ತಿ ಜೆಮ್ಸಸ ಟ್ರ್ಬಿನ್ ಚಕ್ಟಯ ವು  4   

ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತ ದೆ. ನಿೀವು ಚಿಕತ್ಸಸ ಯನ್ನನ  ಚೆನಾನ ಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ರ್ದ್ನ್ನನ   3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ  

ಪುನರಾವತಿಗಸಬಹುದು. ನಿೀವು ಕ್ಟನಿಷ್  3 ತಿಂಗಳ ಕೀಮೀಥೆರಪಿ ಚಕ್ಟಯ ಗಳನ್ನನ  ಸಿವ ೀಕ್ಟರಿಸಿದ್ ನಂತ್ರ, 

ಕೀಮೀಥೆರಪಿ ಕ್ಯಯಗನಿವಗಹಿಸುತಿತ ದೆಯೇ ಎಂಬುದ್ನ್ನನ  ತಿಳಿದುಕೊಳಳ ಲು ನಿಮ್ಮ  ವೈದ್ಯ ರು ಕೆಲವು ಪ್ರಿೀಕೆೆ  

ಹಾಗೂ ಸೆಾ ಯ ನ್್ಗೆ ಸಲಹೆ ನಿೀಡಬಹುದು. ಮದ್ಲ 3 ತಿಂಗಳ ಸೆಾ ಯ ನ್ ನಿಮ್ಮ  ಕ್ಯಯ ನಸ ರ್ ಸೆಿ ರವಾಗಿದೆ ರ್ಥವಾ 

ಕುಗುು ತಿತ ದೆ ಎಂದು ತೀರಿಸಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ  ವೈದ್ಯ ರು ಕಮಥೆರಪಿಯನ್ನನ  ಇನನ ಂದು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು 

ಮುಂದುವರೆಸಲು  ಸಲಹೆ ನಿೀಡುತ್ತತ ರೆ. ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಚಿಕತ್ಸಸ ಯ್ಯ  ಪೂಣ್ಗವಾದ್ ನಂತ್ರ ನಿೀವು 

ಚಿಕತ್ಸಸ ಯನ್ನನ  ಮುಂದುವರಿಸುವ ರ್ಥವಾ ವಿರಾಮ್ ತ್ಸಗೆದುಕೊಳುಳ ವ  ಬಗೆು   ವೈದ್ಯ ರು ನಿಮ್ಮ  ಜೊತ್ಸ  

ಚಚಿಗಸುತ್ತತ ರೆ  

 

ಜೆಮ್ಸಸ ಟ್ರ್ಬೈನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಸ ಯ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮರ್ಳು ಯಾವುವು? 
 

ಈ ಚಿಕತ್ಸಸ ಯಿಂದ್ ನಿಮ್ಮ ಲಿಾ  ಕೆಲವು ರ್ಡೆ ಪ್ರಿಣಾಮ್ಗಳು ಉಂಟ್ರ್ಗಬಹುದು, ರ್ಥವಾ ನಿೀವು ರ್ವುಗಳಲಿಾ  

ಯಾವುದ್ನ್ನನ  ರ್ನ್ನಭ್ವಿಸದರಬಹುದು. ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ರ್ಡೆ  ಪ್ರಿಣಾಮ್ಗಳ  ಆರಂಭ್, ರ್ವಧಿ ಮ್ತ್ತತ  

ತಿೀವಯ ತ್ಸಯನ್ನನ   ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ರ್ವು ಚಿಕತ್ಸಸ ಯ ನಂತ್ರ ಸಂಪೂಣ್ಗವಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತ ವೆ. 

ರ್ಡೆಪ್ರಿಣಾಮ್ಗಳ ತಿೀವಯ ತ್ಸಯ್ಯ ವಯ ಕತ ಯಿಂದ್ ವಯ ಕತ ಗೆ ಬದ್ಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 
 

ಇತ್ರೆ ರ್ನೇಕ್ಟ  ಕಮಥೆರಪಿ ಔಷಧಗಳತ್ ಹಾಗೆ, ಜೆಮ್ಸಸ ಟ್ರ್ಬಿನ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಯ ನಸ ರ್ ಜಿೀವಕೊೀಶಗಳ ವಿಭ್ಜನೆ 

ಮ್ತ್ತತ  ಪ್ಯ ಸರಣ್ ಸಾಮ್ಥಯ ಗವನ್ನನ  ಕೆೀಣಿಸಿ ನಾಶಪ್ಡಿಸುತ್ತ ದೆ.  ಇದೇ ಪ್ಯ ಕಯ ಯೆಯಲಿಾ   ದುರದೃಷ್ ವಶಾತ್, 

ಕಮಥೆರಪಿ ಔಷಧಿಗಳು ಕ್ಯಯ ನಸ ರ್ ಕೊೀಶಗಳ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನಯ  ಜಿೀವಕೊೀಶಗಳ ನಡುವಿನ ವಯ ತ್ತಯ ಸವನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸಲಾರದೆ ಸಾಮಾನಯ  ಜಿೀವಕೊೀಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತ ದೆ. ಇದ್ರಿಂದಾಗಿ, ರಕ್ಟತ  ಕ್ಟಣ್ಗಳು, 

ಬಾಯಿಯಲಿಾ ರುವ ಜಿೀವಕೊೀಶಗಳು, ಹೊಟ್ೆ , ಕ್ಟರುಳು ಮ್ತ್ತತ  ಇತ್ರೆಡೆಗಳಂತ್ಹ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಭ್ಜಿಸುವ 

ಸಾಮಾನಯ  ಕೊೀಶಗಳು ರ್ಡೆಪ್ರಿಣಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತ ವೆ. ಚಿಕತ್ಸಸ ಯ್ಯ ಕೊನೆಗಂಡ ನಂತ್ರ, ಆ ಸಾಮಾನಯ  

ಜಿೀವಕೊೀಶಗಳು ಮ್ತ್ಸತ  ಆರೀಗಯ ಕ್ಟರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ್ಯತ್ತ ವೆ. 
 

ಯಾವುದೇ ರ್ಡೆ  ಪ್ರಿಣಾಮ್ಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮ್ವನ್ನನ  ನಿಯಂತಿಯ ಸಲು ಮ್ತ್ತತ  ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಲು 

ಕಮಥೆರಪಿ ಸಮ್ಯದ್ಲಿಾ  ತ್ಸಗೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದಾದ್ ಹಲವಾರು ಔಷಧಿಗಳು ಲಭ್ಯ ವಿವೆ . 

ಕೆಲ್ವು ಸಾಮಾನ್ಾ  ಅಡ್ಡ  ಪರಿಣಾಮರ್ಳು 
 

ಹೆಮಾಟೊಟ್ರ್ಕಿಸ ರ್ಸಟ್ಟ : ನಿಮ್ಮ  ರಕ್ಟತ  ಕ್ಟಣ್ಗಳ ಮೇಲಿನ  ರ್ಡೆ  ಪ್ರಿಣಾಮ್ಗಳು  
 

- ಕ್ಟಡಿಮೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ಟತ  ಕ್ಟಣರ್ಳು ಮತ್ತತ   ಸೋಾಂಕಿನ್ ಅಪಾಯ  

ಕೀಮೀಥೆರಪಿ ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಸೀಂಕನ ವಿರುದ್ಧ  ಹೊೀರಾಡಲು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಿಳಿ ರಕ್ಟತ  

ಕ್ಟಣ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನನ  ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ (ಇದು  ನ್ನಯ ಟ್ಯ ೀಪೆನಿಯಾ ಎಂದು ಕ್ಟರೆಯಲಪ ಡುತ್ತ ದೆ). ಒಂದು 

ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ  ಬಿಳಿ ರಕ್ಟತ  ಕ್ಟಣ್ಗಳ ಎಣಿಕೆ ತ್ತಂಬಾ ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ ಇದ್ದ ಲಿಾ   ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಂಕನ ರ್ಪ್ಲಯ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಈ 

ಸಮ್ಯದ್ಲಿಾ , ಕಕೆ ರಿದ್ ಸೆ ಳಗಳಿಂದ್ ಹಾಗೂ  ಸೀಂಕತ್ ಜನರ  ಸಂಪ್ಕ್ಟಗದಂದ್ ದೂರವವಾಗಿರಿ.  

ನಿಮ್ಮ  ಕೀಮೀಥೆರಪಿಯ ಪ್ಯ ತಿಯಂದು ಚಕ್ಟಯ ಗಳಲಿಾ  10 ರಿಂದ್ 14 ನೇ ದನದ್ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ  ಬಿಳಿ ಕೊೀಶಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಯ್ಯ ರ್ತ್ಯ ಂತ್ ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ ಪ್ಯ ಮಾಣ್ದ್ಲಿಾ ರುವುದ್ರಿಂದ್, ಈ ದನಗಳಲಿಾ   ಹೆಚುು ವರಿ ಜಾಗರೂಕ್ಟತ್ಸ 
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ವಹಿಸುವುದು ಮುಖಯ ವಾಗಿದೆ. 
 
 

ಪ್ಯ ತಿ ಕಮಥೆರಪಿ ಚಕ್ಟಯ ದ್ ಮದ್ಲು ವೈದ್ಯ ರು  ನಿಮ್ಮ  ಬಿಳಿ ರಕ್ಟತ  ಕ್ಟಣ್ಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಶಿೀಲಿಸುತ್ತತ ರೆ. ನಿಮ್ಮ  

ಮುಂದನ ಚಿಕತ್ಸಸ ಯ ಮದ್ಲು ಬಿಳಿ ಕೊೀಶಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ್ಯ ಸಾಮಾನಯ   ಸೆಿ ತಿಗೆ ಮ್ರಳುತ್ತ ದೆ. ನಿಗದತ್ 

ಚಿಕತ್ಸಸ ಯನ್ನನ  ಸಿವ ೀಕ್ಟರಿಸಲು ನಿಮ್ಗೆ ರ್ನ್ನಮ್ತಿಸಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮಮ  ರ್ವು ತ್ತಂಬಾ ಕ್ಟಡಿಮ್ಮಯಾಗಿರಬಹುದು 

ಮ್ತ್ತತ  ಜಿೀವಕೊೀಶದ್ ಎಣಿಕೆಯ್ಯ ಸಾಮಾನಯ  ಸೆಿ ತಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ  ವೈದ್ಯ ರು ಸವ ಲಪ  ಸಮ್ಯದ್ವರೆಗೆ 

ನಿಮ್ಮ  ಚಿಕತ್ಸಸ ಯನ್ನನ  ವಿಳಂಬಗಳಿಸಬಹುದು. 
 

ಸೀಂಕನ ಚಿಹೆನ ಗಳು ಮ್ತ್ತತ  ರೀಗಲಕ್ಷಣ್ಗಳ ಬಗೆು  ನಿೀವು ತಿಳಿದರುವುದು ಮುಖಯ , ಮ್ತ್ತತ  ಒಂದು ವೇಳೆ 

ನಿಮ್ಮ ಲಿಾ  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ನಿೀವು ಆಸಪ ತ್ಸಯ ಯಲಿಾ   ಸಂಪ್ಕಗಸಬೇಕ್ಯದ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 

(ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ   .................................................................................... )  : 
 

• ಪ್ಲಯ ರಸಿಟಮಾಲ್ ಬಳಸುತಿತ ದ್ದ ರೂ ನಿಮ್ಮ  ದೇಹದ್ ಉಷಣ ತ್ಸಯ್ಯ 38°C (100.4°F) ಗಿಂತ್ 

ಹೆಚ್ಚು ಗಿರುವುದು  

• ಇದ್ದ ಕೆ ದ್ದ ಂತ್ಸ ನಡುಕ್ಟವನ್ನನ  ರ್ನ್ನಭ್ವಿಸುವುದು ರ್ಥವಾ ರ್ಸವ ಸೆರಾಗುವುದು   

• ಗಂಟಲು ನೀವು , ಕೆಮುಮ , ರ್ತಿಸಾರ , ಹೆಚ್ಚು ದ್ ಮೂತ್ಯ  ವಿಸಜಗನೆ 

 
 

- ಕ್ಟಡಿಮೆ ಕೆಾಂಪು ರಕ್ಟತ ಕ್ಟಣರ್ಳು   

-  

- ನಿಮ್ಮ  ದೇಹದ್ ಪ್ಯ ತಿಯಂದು ಭಾಗಕೊ  ಆಮ್ಾ ಜನಕ್ಟವನ್ನನ  ಸಾಗಿಸುವ ಕೆಂಪು ರಕ್ಟತ ಕ್ಟಣ್ಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಯ್ಯ   ಕಮಥೆರಪಿಯಿಂದ್  ಕ್ಟಡಿಮ್ಮಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಂಪು ರಕ್ಟತ  ಕ್ಟಣ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ತ್ತಂಬಾ 

ಕ್ಟಡಿಮ್ಮಯಿದ್ದ ರೆ (ಇದ್ನ್ನನ  ರಕ್ಟತ ಹಿೀನತ್ಸ  ರ್ಥವಾ ರ್ನೇಮ್ಸಯ ಎಂದು ಕ್ಟರೆಯಲಾಗುತ್ತ ದೆ) ನಿಮ್ಗೆ 

ಸುಸುತ  ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ್ ತಂದ್ರೆ ಉಂಟ್ರ್ಗಬಹುದು.  ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ  ತಿೀವಯ ವಾದ್ 

ರಕ್ಟತ ಹಿೀನತ್ಸ ಇದ್ದ ರೆ , ರಕ್ಟತ  ವಗಾಗವಣೆಯ ರ್ಗತ್ಯ  ಉಂಟ್ರ್ಗಬಹುದು. 

 

- ಕ್ಟಡಿಮೆ ಕಿರುಬಿಲ್ಲಲ ರ್ಳು(ಪ್ಲ ೋಟ್ಲಲ ಟ್ಗಳು) ಮತ್ತತ  ರಕ್ಟತ ಸಾಯ ರ್ದ ಅಪಾಯ 

ಕಮಥೆರಪಿಯಿಂದ್ ಪೆಾ ೀಟ್ಸ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ್ಯ  ಕ್ಟಡಿಮ್ಮಯಾಗಬಹುದು (ಇದ್ನ್ನನ  

ಥಯ ಂಬೀಸೈಟ್ೀಪೆನಿಯಾ ಎಂದು ಕ್ಟರೆಯಲಾಗುತ್ತ ದೆ). ರಕ್ಟತ  ಹೆಪುಪ ಗಟ್ು ವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 

ಪೆಾ ೀಟೆಾ ಟು ಳು ಉಪ್ಯ್ಯಕ್ಟತ ವಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ  ಪೆಾ ೀಟ್ಸ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ತ್ತಂಬಾ ಕ್ಟಡಿಮ್ಮಯಿದ್ದ ರೆ  ನಿೀವು 

ಕೀಮೀಥೆರಪಿಯನ್ನನ  ಸಿವ ೀಕ್ಟರಿಸಲು ಸೂಕ್ಟತ ರಲಾ   ಮ್ತ್ತತ  ಪೆಾ ೀಟ್ಸ್ಲೆಟ್ಸ ಎಣಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ  

ವೈದ್ಯ ರು ನಿಮ್ಮ  ಚಿಕತ್ಸಸ ಯನ್ನನ   ವಿಳಂಬಗಳಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ   ಮೂಗಿನಲಿಾ  ರ್ಥವಾ  

ಒಸಡುಗಳಲಿಾ  ರಕ್ಟತ ಸಾಯ ವ,  ಚಮ್ಗದ್ ಮೇಲೆ ಚಿಕೆ್ಟ  ಚಿಕೆ್ಟ  ಕೆಂಪು ರ್ಥವಾ  ನೇರಳೆ ಕ್ಟಲೆಗಳು, ಕಂಡುಬಂದ್ಲಿಾ   

ದ್ಯವಿಟ್ು  ನಿಮ್ಮ  ವೈದ್ಯ ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. 

 
 

ಜ್ವ ರದಂತ್ಹ  ರೋರ್ಲ್ಕ್ಷಣರ್ಳು : ನಿಮಮ  ಕಮಥೆರಪಿ ಚಿಕತ್ಸಸ ಯ  ರ್ಥವಾ ಸವ ಲಪ  ಸಮ್ಯದ್ ನಂತ್ರ 

ಈ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು : 

- ಶಿೀತ್ ರ್ಥವಾ ನಡುಕ್ಟದ್ ಭಾವನೆ 

- ಜವ ರ 

- ತ್ಲೆನೀವು 

- ಸಾನ ಯ್ಯ ನೀವು 
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- ಆಆಆಆ 
 

ವಾಕ್ಟರಿಕೆ : ಕೆಲವೊಮ್ಮಮ  ವಾಕ್ಟರಿಕೆಯಂದಗೆ ವಾಂತಿ ಉಂಟ್ರ್ಗಬಹುದು. ಇದ್ನ್ನನ  ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ 

ಔಷಧಿಗಳಿಂದ್ ಚೆನಾನ ಗಿ ನಿಯಂತಿಯ ಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ವಾಕ್ಟರಿಕೆ ರ್ಥವಾ ವಾಂತಿ ರ್ನಿಸದದ್ದ ರೂ ಸಹ 

ಔಷಧಿಗಳನ್ನನ  ತ್ಸಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದು ಮುಖಯ ವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಟರಿಕೆ ಪ್ಲಯ ರಂಭ್ವಾದ್ ನಂತ್ರ ರ್ದ್ನ್ನನ  

ಚಿಕತ್ಸಸ  ಮಾಡುವ ಬದ್ಲು ರ್ದ್ನ್ನನ  ತ್ಡೆಯ್ಯವುದು ಸುಲಭ್. ನಿೀವು ದನಕೆೆ  ಒಂದ್ಕೆಂತ್ ಹೆಚುು  ಬಾರಿ 

ರ್ನಾರೀಗಯ ದಂದ್ ಬಳಲುತಿತ ದ್ದ ರೆ ತ್ಕ್ಷಣ್ ನಿಮ್ಮ  ವೈದ್ಯ ರನ್ನನ  ರ್ಥವಾ ನರ್ಸಗ ರ್ನ್ನನ  ಸಂಪ್ಕಗಸಿ. 
 

ಆಯಾಸ : ಒಂದು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ  ರ್ಡೆ  ಪ್ರಿಣಾಮ್, ಇದು ಚಿಕತ್ಸಸ ಯ ರ್ವಧಿಯಲಿಾ  

ಹೆಚ್ಚು ಗಬಹುದು. 
 

ಕ್ಟಳಪ್ ಹರ್ಸವು : ಚಿಕಿತ್ಸಸ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  ಹರ್ಸವು ಕ್ಯಡಿಮೆಯಾರ್ಬಹುದು. ನಿೀವು ಒಂದು ದನ ರ್ಥವಾ 

ಎರಡು ದನಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚುು  ತಿನನ ದದ್ದ ರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.  ನಿಮ್ಮ  ರುಚಿ ಕೂಡ ಬದ್ಲಾಗಬಹುದು. 
 

ಶರಿೋರದ ಊತ್ : ಕೇಮೋತ್ಸರಪಿಯಾಂದಾಗಿ ನಿಮಮ  ಶರಿೋರದಲ್ಲಲ  ನಿೋರಿನ್ ಅಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾ ರ್ಬಹುದು. ಇದರಿಾಂದ  ನಿಮಮ   

ತೂಕ್ಟ  ಹೆಚ್ಚಾ ರ್ಬಹುದು ಮ್ತ್ತತ  ನಿಮ್ಮ  ಮುಖ ರ್ಥವಾ  ಮಣ್ಕ್ಯಲುಗಳು ಊದಕೊಳಳ ಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ  

ಕ್ಯಲುಗಳನ್ನನ  ಕುಶನ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವುದ್ರಿಂದ್  ಊತ್ವು ಕ್ಯಡಿಮ್ಮಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ  ಚಿಕತ್ಸಸ ಯ ನಂತ್ರ 

ಊತ್ವು ಉಪ್ಶಮ್ನಗಳುಳ ತ್ತ ದೆ



 

 

ಕೆಲ್ವು ಅಸಾಮಾನ್ಾ  ಅಡ್ಡ  ಪರಿಣಾಮರ್ಳು 
 
ಮಲ್ಬದಧ ತ್ಸ : ಮಲ್ಬದಧ ತ್ಸಯು ಎರಡು/ಮೂರು ದಿನ್ಕಿಕ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾ  ಕ್ಯಲ್ ಇದದ ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿರೇಚಕ್ಟ ಔಷಧರ್ಳು  

ಬೇಕ್ಯರ್ಬಹುದು. ನಾರಿನಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನನ  (ತ್ರಕ್ಯರಿಗಳು, ಹಣ್ಣಣ ಗಳು, ಹೊೀಲೆು ಾೀನ್ ಬೆಯ ಡ್) ತಿನ್ನನ ವುದು 

ಮ್ತ್ತತ  ದನದ್ಲಿಾ  ಕ್ಟನಿಷಠ 2-3 ಲಿೀಟರ್ ನಿೀರನ್ನನ  ಕುಡಿಯ್ಯವುದು ಮ್ಲಬದ್ಧ ತ್ಸಯಿಂದ್ ಪ್ರಿಹಾರ ನಿೀಡುವುದು . 

ಅತಿಸಾರ : ಒಂದು ದನದ್ಲಿಾ , ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿಾ   4 ರ್ಥವಾ ಹೆಚುು  ಸಡಿಲವಾದ್ ಮ್ಲ ಕಂಡುಬಂದ್ಲಿಾ    

ನಿಮ್ಮ  ವೈದ್ಯ ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ  ವೈದ್ಯ ರು ನಿಮ್ಗೆ ರ್ತಿಸಾರ ವಿರೀಧಿ ಮಾತ್ಸಯ ಗಳನ್ನನ  (ಲೀಪೆರಮೈಡ್) 

ನಿೀಡುತ್ತತ ರೆ. ಪ್ಯ ತಿ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ರ್ತಿಸಾರವಾದ್ಗ ನಿೀವು ಒಂದು ಲೀಪೆರಮೈಡ್ ಮಾತ್ಸಯ ಯನ್ನನ   

ತ್ಸಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕು. ಸಾಕ್ಟಷ್್ಟ  ನಿೀರು ಹಾಗೂ ದ್ಯ ವಗಳನ್ನನ  ಸೇವಿಸುವುದ್ನ್ನನ  ನೆನಪಿಡಿ, ಜೊತ್ಸಗೆ  ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ ಫೈಬರ್  

ಇರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಟಚ್ಚು  ಹಣ್ಣಣ ಗಳು, ಹಣಿಣ ನ ರಸ  ರಸ, ಧಾನಯ ಗಳು ಮ್ತ್ತತ  ತ್ರಕ್ಯರಿಗಳನ್ನನ  

ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ ಪ್ಯ ಮಾಣ್ದ್ಲಿಾ  ಸೇವಿಸಿರಿ. ಮ್ದ್ಯ , ಕೆಫೀನ್, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪ ನನ ಗಳು ಮ್ತ್ತತ  ರ್ಧಿಕ್ಟ ಕೊಬಿಿ ನನಾಂಶ  

ಹೊಂದರುವ  ಆಹಾರಗಳನ್ನನ  ಸೇವಿಸದರಿ. 
 

ಬಾಯ ಹುಣ್ಣು ರ್ಳು : ನಿತ್ಾ ವೂ ಹಲ್ಲಲ  ಉಜ್ಜು ವುದರಿಾಂದ ಬಾಯಯಲ್ಲಲ  ಹುಣ್ಣು  ಹಾಗೂ 

ಕಿಯ ಮ್ಸರ್ಳ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆಯನುನ  ತ್ಡೆರ್ಟ್್ಬಹುದು. ಬಾಯ ಹುಣ್ಣು ರ್ಳನುನ  ತ್ಡೆರ್ಟ್್ ಲ್ಲ 

ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸಸ  ನಿೋಡ್ಲ್ಲ ಮೃದುವಾದ ಹಲ್ಲಲ ಜ್ಜು ರ್ ಬಯ ಷ್ ಅನುನ  ಬಳರ್ಸ ಮತ್ತತ  1/2 ರಿಾಂದ 

1 ಟ್ಟೋಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾರ್ನುನ  ನಿೋರಿನ್ಲ್ಲಲ  ಬೆರೆರ್ಸ ದಿನ್ಕೆಕ  ಮೂರು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯರಿ 

(ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಾ  ಮೌತ್ವವ ಶ್ ಬಳಸಬಹುದು). ಕಿತ್ತ ಳೆ, ನಿಾಂಬೆಹಣ್ಣು  ಮತ್ತತ  

ದಾಯ ಕಿಿಹಣ್ಣು ರ್ಳಂತ್ಹ ಆಮ್ಸಲ ೋಯ ಆಹಾರರ್ಳನುನ  ತ್ಾ ಜಿಸುವುದು ಉತ್ತ ಮ. ನಿೋವು 

ಹುಣ್ಣು ರ್ಳನುನ  ಹಾಂದಿದದ ರೆ ನಿಮಮ  ವೈದಾ ರು ಅಥವಾ ದಾದಿಯರಿಗೆ ತಿಳಿರ್ಸ, ಅರ್ರು ಬಾಯ 

ಹುಣ್ಣು ರ್ಳನುನ  ತ್ಡೆರ್ಟ್್ ಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸಸ  ನಿೋಡ್ಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬಹುದು. 
 

ಚಮಗದ ಬದಲರ್ಣೆರ್ಳು : ನಿಮ್ಮ  ಚಮ್ಗವು ಒಣ್ಗಬಹುದು ರ್ಥವಾ  ಚಮ್ಗದ್ಲಿಾ  ರಾಶು ಳು 

ಕ್ಯಣಿಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದು  
 

ಅರೆನಿದಾಯ ರ್ಸೆ್ಥ ರ್ಳು ಅಥವಾ ಮಂಪರು: ಕೀಮೀಥೆರಪಿಯಿಂದ್ ನಿಮ್ಗೆ ತ್ತಂಬಾ ನಿದೆದ  (ನಿದೆಯ ) ಮ್ತ್ತತ  ಆಯಾಸ 

ಉಂಟ್ರ್ಗಬಹುದು. ನಿೀವು ತ್ತಂಬಾ ನಿದಯ ಸುತಿತ ದ್ದ ರೆ, ವಾಹನವನ್ನನ  ಓಡಿಸಬೇಡಿ ಹಾಗು  ಯಂತಯ ೀಪ್ಕ್ಟರಣ್ಗಳನ್ನನ  

ನಡೆಸಬೇಡಿ. 

ತ್ಲ್ಲನೋವು : ಇದು ಸಂಭ್ವಿಸಿದ್ಲಿಾ , ನಿೀವು ಪ್ಲಯ ರಸಿಟಮಾಲನ ಂತ್ಹ ನೀವು ನಿವಾರಕ್ಟಗಳನ್ನನ  

ತ್ಸಗೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದು. 
 

ನಿದಾಯ ಯಹಿೋನ್ತ್ಸ: ನಿಮಮ  ವೈದಾ ರ ಸಲ್ಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮ್ಲಗಲು ಸಹಕ್ಟರಿಸುವ ಮಾತ್ಸಯ ಗಳನ್ನನ  

ತ್ಸಗೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದು. 
 
ರಕ್ಟತ  ಹೆಪುು ರ್ಟ್್ಟ ವಿಕೆ : ನಿಮ್ಮ  ಕ್ಯಲುಗಳು ಊದಕೊಂಡಿದ್ದ ರೆ, ಕೆಂಪ್ಲಗಿದ್ದ ರೆ ಮ್ತ್ತತ  ನೀಯ್ಯತಿತ ದ್ದ ರೆ ರ್ಥವಾ 

ಉಸಿರಾಟದ್ ತಂದ್ರೆ ಕಂಡುಬಂದ್ಲಿಾ  ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನನ  ಸಂಪ್ಕಗಸಿ. 

ಕೂದಲ್ಲ ಉದುರುವಿಕೆ : ನಿಮ್ಮ  ಕೂದ್ಲು ತ್ಸಳಳ ಗಾಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ  ಕೂದ್ಲನ್ನನ  

ಕ್ಟಳೆದುಕೊಳುಳ ವ ಸಾಧಯ ತ್ಸಯಿಲಾ . 

 

ಅಡ್ಡ  ಪರಿಣಾಮರ್ಳನುನ  ನಿಯಂತಿಯ ಸಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡುರ್ ಔಷಧಿ 

ಯಾವುದೇ ರ್ಡೆ  ಪ್ರಿಣಾಮ್ಗಳ ಬಗೆು  ನಿಮ್ಮ  ವೈದ್ಯ ರಿಗೆ ಸಂಪೂಣ್ಗವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಈ  ರೀಗಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನನ  

ನಿಯಂತಿಯ ಸಲು ಉಪ್ಯ್ಯಕ್ಟತ  ಔಷಧಿಗಳಿವೆ. 

 



 

 

ನಾನು  ನ್ನ್ನ  ಎಲಲ  ಸಾಮಾನ್ಾ  ಔಷಧಿರ್ಳನುನ   ತ್ಸಗೆದುಕೊಳುು ವುದನುನ  

ಮಾಂದುರ್ರಿಸಬೇಕೇ? 

ಹೌದು, ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ  ಸಾಮಾನಯ  ಔಷಧಗಳನ್ನನ  ತ್ಸಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದ್ನ್ನನ  ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ದ್ಯವಿಟ್ು  

ನಿಮ್ಮ  ಆಂಕೊಲಾಜಿ ತಂಡಕೆೆ  ನಿೀವು ತ್ಸಗೆದುಕೊಳುಳ ತಿತ ರುವ ಎಲಾಾ  ಔಷಧಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ನಿೀಡವುದ್ನ್ನನ   

ಮ್ರೆಯದರಿ. 

 

ನಾನು ಜ್ವ ರ ಲ್ರ್ಸಕೆಯನುನ  ಹಾಂದಬಹುದೇ? 

ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ  ಕೀಮೀಥೆರಪಿಯನ್ನನ  ಪ್ಲಯ ರಂಭಿಸುವ ಮದ್ಲು ನಿೀವು ಫ್ಲಾ  ಲಸಿಕೆಯನ್ನನ  ಹೊಂದುವಂತ್ಸ 

ಸಲಹೆ ನಿೀಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ.  ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ  ಕೀಮೀಥೆರಪಿಯನ್ನನ  ಪ್ಲಯ ರಂಭಿಸಿದ್ದ ರೆ, 

ವಾಯ ಕಸ ನೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ತ ಮ್ ಸಮ್ಯವನ್ನನ  ನಿಮ್ಮ  ವೈದ್ಯ ರಂದಗೆ ಚಚಿಗಸಿ.



 
 
 

 

ಚಿಕಿತ್ಸಸ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  ಸಲ್ಹೆರ್ಳು 



 
 
 

 

 

• ನಿಮ್ಮ  ಮೂತ್ಯ ಪಿಂಡಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ  ದನಕೆೆ  ಕ್ಟನಿಷಠ  2 ಲಿೀಟರ್ ನಿೀರನ್ನನ  ಸೇವಿಸಿ. 

• ಪೌಷ್್ಟ ಕ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನನ  ಸೇವಿಸಿ .  ವಾಕ್ಟರಿಕೆಯನ್ನನ  ತ್ಗಿು ಸಲು ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ ಪ್ಯ ಮಾಣ್ದ್ಲಿಾ  ಬಾರಿ  

ಬಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನನ  ಸೇವಿಸಿ. ಕೊಬಿಿ ನ ರ್ಥವಾ ಹುರಿದ್ ಆಹಾರವನ್ನನ  ಮ್ಸತ್ವಾಗಿ 

ಸೇವಿಸಿ. ಆಗತ್ಯ ವಿದ್ದ ಲಿಾ  ವೈದ್ಯ ರ ಸಲಹೆಯಂತ್ಸ ವಾಕ್ಟರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ಯ ಕ್ಟ  ಔಷಧಿಗಳನ್ನನ  

ತ್ಸಗೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದು. 

• ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಕ್ಟತ ಸಾಯ ವ ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಲು ಎಲೆಕ್ ಾಕ್ ರೇಜರ್ ಬಳಸಿ ಮ್ತ್ತತ   

ಮೃದುವಾದ್ ಟೂತ್ ಬಯ ಷ್ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ. 

• ಸೂಯಗನಿಗೆ ಒಡೆಿಕೊಳುಳ ವುದ್ನ್ನನ  ತ್ಪಿಪ ಸಿ. SPF 15 (ರ್ಥವಾ ಹೆಚಿು ನ) ಸನ್್ಬಾಾ ಕ್ 

ಮ್ತ್ತತ  ರಕ್ಷಣಾತ್ಮ ಕ್ಟ ವಸತ ಾ ಧರಿಸಿ . 

• ನಿೀವು ಮಂಪ್ರು, ರ್ರೆನಿದಾಯ ವಸೆ್ಥ  ರ್ಥವಾ ತ್ಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನನ  

ರ್ನ್ನಭ್ವಿಸಬಹುದು; ಈ ಸಂದ್ಭ್ಗದ್ಲಿಾ  ವಾಹನವನ್ನನ  ಓಡಿಸಬೇಡಿ ಹಾಗು  

ಯಂತಯ ೀಪ್ಕ್ಟರಣ್ಗಳನ್ನನ  ನಡೆಸಬೇಡಿ  

• ಸಾಕ್ಟಷ್್ಟ  ವಿಶಾಯ ಂತಿ ಪ್ಡೆಯಿರಿ.  

• ನಿಮಮ  ರೋರ್ಲ್ಕ್ಷಣರ್ಳನುನ  ನಿಯಂತಿಯ ಸಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ಯದ 

ಔಷಧಿರ್ಳನುನ  ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಇರಿರ್ಸಕೊಳಿು . 

• ಕೀಮೀಥೆರಪಿಯನ್ನನ  ಪ್ಲಯ ರಂಭಿಸುವ ಮದ್ಲು, ನಿೀವು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ 

ತ್ಸಗೆದುಕೊಳುಳ ತಿತ ರುವ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗೆು  ನಿಮ್ಮ  ವೈದ್ಯ ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮಮ  

ರ್ಡೆಪ್ರಿಣಾಮ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ  ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು. 

• ನಿಮ್ಮ  ರೀಗಲಕ್ಷಣ್ಗಳು ತಿೀವಯ ವಾಗಿದ್ದ ರೆ ರ್ಥವಾ 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತ್ರ 

ಸುಧಾರಿಸದದ್ದ ರೆ, ಆಸಪ ತ್ಸಯ ಯನ್ನನ  ಸಂಪ್ಕಗಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ. 

• ರಕ್ಟತ  ಹೆಪುಪ ಗಟ್ು ವಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳಿಗೆ ಗಮ್ನ ಕೊಡಿ: ನೀವು, ತೀಳು ರ್ಥವಾ ಕ್ಯಲಿನ 

ಊತ್, ಕೆಂಪ್ಲಗುವಿಕೆ, ಉಸಿರಾಟದ್ ತಂದ್ರೆ ರ್ಥವಾ ಎದೆ ನೀವು ಕಂಡುಬಂದ್ಲಿಾ  

ತ್ಕ್ಷಣ್  ನಿಮ್ಮ  ವೈದ್ಯ ರನ್ನನ  ಸಂಪ್ಕಗಸಿ. 

• ಕೀಮೀಥೆರಪಿ ತ್ಸಗೆದುಕೊಳುಳ ವಾಗ ನಿಮ್ಮ  ವೈದ್ಯ ರ ರ್ನ್ನಮ್ತಿಯಿಲಾ ದೆ ಯಾವುದೇ 

ರಿೀತಿಯ ವಾಯ ಕಸ ನೇಷನ್ (ಲಸಿಕೆ)ರ್ನ್ನನ  ಸಿವ ೀಕ್ಟರಿಸಬೇಡಿ. 
 

• ನಿೀವು ಸಂತ್ತನೀತ್ಪ ತಿತ ಯ ವಯೀಮಾನದ್  ಮ್ಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದ ರೆ: 

• ಈ ಚಿಕತ್ಸಸ ಯನ್ನನ  ಪ್ಲಯ ರಂಭಿಸುವ ಮದ್ಲು ನಿೀವು ಗಭಿಗಣಿಯಾಗಿದ್ದ ರೆ 

ರ್ಥವಾ ಗಭಿಗಣಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಧಯ ತ್ಸ ಇದ್ದ ಲಿಾ   ನಿಮ್ಮ  ವೈದ್ಯ ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. 
• ಕಮಥೆರಪಿ ಸಮ್ಯದ್ಲಿಾ  ಗಭಿಗಣಿಯಾಗುವುದ್ನ್ನನ  ತ್ಪಿಪ ಸಿ  

• ಕಮಥೆರಪಿ ಸಮ್ಯದ್ಲಿಾ  ಸತ ನಯ ಪ್ಲನ ಮಾಡಬೇಡಿ  
 

 

 

ಆಸು ತ್ಸಯ ಯನುನ  ಯಾವಾರ್ ಸಂಪಕಿಗಸಬೇಕು? 

ನಿಮ್ಮ  ರೀಗಲಕ್ಷಣ್ಗಳು ತಿೀವಯ ವಾಗಿದ್ದ ರೆ ರ್ಥವಾ 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತ್ರ ಸುಧಾರಿಸದದ್ದ ರೆ, 

ಆಸಪ ತ್ಸಯ ಯನ್ನನ  ಸಂಪ್ಕಗಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ. 

 

ಆಸು ತ್ಸಯ  ತ್ತತ್ತಗ ಸಂಪಕ್ಟಗ: …………………………………………………………………………………… 

 



 
 
 

 

ನಾನು ಹೆಚಿಾ ನ್ ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಎಲ್ಲಲ  ಪಡೆಯಬಹುದು? 

ಹೆಚಿು ನ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯಲು  ನಿೀವು  ESMOನ್    ಪಿತ್ತ ರಸ ಟ್ರ್ಯ ಯ ಕ್್  ಕ್ಯಯ ನಸ ರ್:ರೀಗಿಗಳ  

ಮಾಗಗದ್ಶಿಗ     ಮ್ತ್ತತ  AMMF ಕೊೀ ಲಾಂಜಿಯೀಕ್ಯಸಿಗನೀಮ್ ಚ್ಚರಿಟಿ ಜಾಲತ್ತಣ್ಗಳನ್ನನ  

ಪ್ರಿಶಿೀಲಿಸಬಹುದು. 
ಕೆಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಲಿಂಕ್ ರ್ನ್ನನ  ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ : 

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

tract-cancer  

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

 


