
াাঁটুয ফযাথা ও ফ্রাজেন ফ্াল্ডাজযয আধুননকতভ নিনকৎা – াইজনানবয়ার ফু্লইড প্রনতস্থান  
 
অনিও-আযনিনট র ফাধধকয েননত ফাত। ফ্কানও গাাঁজটয অনতনযক্ত দুফধযফায, আঘাত ফা াজেয ক্ষয় ফ্থজক ফযথায 
উৎনি। এই ফ্যাজগয ফ্যা এফং ফধজল নিনকৎা র কৃনিভ াাঁটু প্রনতস্থান ( Total Knee Replacement )। 
ফরাই-ফাহুরয, এই অাজযন অতযন্ত খযি-াজক্ষ। ফ্ইযকভই ফ্রাজেন ফ্াল্ডায এও কাাঁজধয েজয়জেয ক্ষয় য়। 
যীক্ষা কজয ফ্দজখ ফ্গজে, এই দুনট ফ্যাগএ  েজয়জেয েজরয গুণগত ভান মজথষ্ট নযভাজণ হ্রা ায়। আভযা 
আরট্রাাউন্ড ফ্ভনজন যানয ফ্দজখ এই েজয়জেয ের প্রনতস্থান কনয ঘন কৃনিভ  ফ্ের (Gel) নদজয়। তাজত ফ্দখা 
ফ্গজে, প্রায় এক ফেয অফনধ ফযথা হ্রা ায়, িরাজপযায ও াজতয স্বাবানফক কােকজভধয  ক্ষভতা ফাজে এফং াাঁটু 
প্রনতস্থান অাজযন ননেজয় ফ্দওয়া মায়। াযতজক্ষ অজনকটাই কভ ফযজয় এই ের প্রনতস্থান আউটজডাযএ ফজ 
কযা মায় এফং ফ্নদনই ফােী িজর মাওয়া মায়। ২ ফ্থজক ৬ নভিঃনরিঃ ঘন কৃনিভ েজয়জেয ফ্ের (Gel)  আভযা ফ্রাকার 
আজনজস্থনয়া নদজয় প্রনতস্থান কজয নদজয় থানক। ফযথা প্রায় না ওয়ায ভত।   
 
নিক একই দ্ধনতজত আভযা ওই একই কাযজণ, েজয়জে ফ্িযজয়ড ফা ফ্েটজরট নযি োস্মা নদজয় থানক ( PRP )। 
ফ্িযজয়ড নকন্তু ফায ফায ফ্দওয়া মায় না। PRP ফ্ত প্রিুয ফ্রাথ পযাক্টয থাজক মা ক্ষনতরস্থ কাযনটজরে, াে ফা েজয়জেয 
েজরয গুণগত ভান ফাোজত াজয তজফ ফযথা রাঘফ ফা িরা ফ্পযায ক্ষভতা নপযজত প্তাখাজনক ভয় রাজগ। তাোো 
একানধক ফায ইনজেকন ফ্নওয়া প্রজয়ােন।    
 
এখাজন োননজয় যাখা বার ফ্ম াাঁটুয মনদ অনতনযক্ত ক্ষনত জয় থাজক, ের প্রায় শুনকজয় নগজয় াজে াজে ঘলা ফ্খজয় থাজক 
ফা া ফ্ফাঁজক নগজয় থাজক তাজর এই ওলুধ গুনরয ফ্কানটাই কাে কযজফ না। তখন াাঁটু প্রনতস্থান োো ফ্কানও উায় 
থাজক না।  
 
নিনকৎায দ্ধনত ফ্মযকভই ফ্াক না ফ্কন, েজয়জেয ফযায়াভ ফ্যাে ননয়ভ কজয কযজতই জফ। নিক ফযায়াভ না কযজর, 
ফ্কানও দ্ধনতজতই পর াওয়া ভুনকর। 
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