
িরuময্াটেয়ড আর াiিটস বয্াপার টা িক? 

যখন আমােদর শিরেরর েরাগ pিতেরাধকারী েকাষ িল িকছু িজন গত গ েগােলর 
জনয্ আমােদির শিরেরর িবিভn a  pতয্ েত িগেয় pদাহ সিৃ  কের তখন আমরা ei 
ঘটনা টা েক বেল থািক aটimিুনিট। িরuময্াটেয়ড আর াiিটস eকিট aটimনু 
েরাগ েযখােন আমােদর হােত eবং পােয়র েছাট েছাট িগঁট িল েত pদাহ হয় eবং 
আমরা বয্াথা aনভুব কির eবং িগঁট ল ফুেলo যায়। মাt 8 েথেক 14% িগরা 
oষুেধ বা িবনা aষুেধ 1 বছেরর মেধয্ সmণূর্ িনরাময় aনভুব কের িকn েবিশর 
ভাগ েkেti ei েরাগ সাের না িকn সিঠক oষুধ েসবন করেল, uপশম পাoয়া যায়। 

 

 

েকন হয়? 

আমােদর েরাগpিতেরাধ করার কাঠােমা মােয়র েপেট থাকা aবsােতi িধের িধের 
তiির হয় eবং েয সমs েকাষ িলর aটimনু pদাহ করার pবনতা আেছ, তােদর েক 
আমােদর শিরর ন  কের েদয় eবং জnানর পর েথেক eবং বয়স বারার সােথ সােথ 
eেদর েক আমােদর শিরের পাoয়া যায় না। তাi সাধারনত আমােদর কা র ei 
ধরেনর েরাগ েদখা যায় না। িকn িকছু মানেুষর েkেt ei pদাহজনক েকাষ িলর 
aিst আমােদর শিরের েথেক যায়। eবং বয়স বারার সােথ সােথ eেদর স য্া a 
পরভাব দটুi বােরeবং eক সময় আমােদর িগেট িগেট িগেয় pদাহ  কের। কােদর 
ei েরাগ হেব আর কােদর হেব না েসটা আেগয় েথেক িনরধারন করা সmব নয়।  

 

কােদর pবnা েবিশ eবং েকন? 

সিঠক ভােব a  কেষ eটা বলা সmব না েয কােদর eiেরাগ িট হেব। তেব 40 েথেক 
60 বছর বেয়েশর মিহলােদর মেধয্ েবিশ েদখা যায়। বাবা বা মােয়র যিদ ei েরাগ 
েথেক থােক তাহেল সnােনর হoয়ার eকটা সেুযাগ েথেক যায়। জারা ধুম পান কেরন 



তােদর েkেt েরাগিট মারাtক খিতকারক হেয় যাoয়ার সmবনা pবল। iদািনং 
আমরা ei েরাগিট 20 েথেক 40 বছর বেয়িশেদর মেধয্o েবিশ ভােব েদখেত পািc।  

 

ei েরাগিট িক বংশগত। 

বংশগত শbটা িঠক সিঠক হেব না। বাবা মােয়র মেধয্ েরাগিট থাকেল েয সnােনর 
হেবi eরকম কন বয্াপার নয় তেব হoয়ার সmনা টা সাধারন মানেুশর েথেক েবিশ। 
ei েরাগিট হoয়ার জনয্ শতািধক িজন দািয়, তাi সনােtর শিরের শব কিট িজন 
আসেব িক আসেব না েসটা িহেশব কের বলা যায় না।  

 

আর িক uপসগর্? 

pাথিমক uপসগর্ হল দiু হােতর eিবং পােয়র েছাট েছাট িগঁট বয্াথা হাoয়া আর ফুেল 
জাoয়া। ঘুম েথেক uেঠ হাত পা েজন জেম থােক eবং sাভািবক নাড়াচাড়া করেত 
ঘnা খােনক েলেগi যায়। কমের বয্াথা হoয়া ei েরােগর লkন নয় তেব ঘােড় 
বয্াথা বা pদাহ হাoয়া টা pািয় েদখা যায়। হােতর কবিজ, হাটু, েগাড়ািলর বয্াথা 
pদাহ েদখা যায়। সিঠক ভােব িচিকতসা না করেত ei িগঁট িল kমশ েবঁেক যায় 
েজটা পেরর িদেক িঠক করা দষূকর।  


