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बाथ 
 
बाथ रोग भनकेो के हो ? 
जब हा�ो शरीरले धरैे मा�ामा यूर�क एिसड (uric acid) उत्पादन गछर्, तब यूरेट (urate) जोन�ह�मा जम्मा �न्छ, 
जसले गदार् सुि�ने र दखुाईको िपडा �ने गछर्, र यसलाई बाथ रोग भिनन्छ ।  
 
1. शरीरमा ततेी धरैे य�ूरक एिसड कहाबँाट आउँछ ? 
खाना 
2हा�ो दिैनक आहारमा, य�द प्यू�रन (उगचष्लभ) ब�ढ मा�ामा �न ेखाना हामीलाई मनपछर् भन,े प्यू�रन हा�ो शरीरमा 
पाचन �न्छ, र प्यू�रन यू�रक एिसड बन्छ ।  
2आनुवांिशक (जेने�टक) 
2आनुवांिशक कारकह�ल ेपाचन ��यामा असर गछर्, र केही �ि�ह�ले अत्यािधक मा�ामा यू�रक एिसड उत्पादन गछर्न, 
धेरै मा�ामा खानाले गदार् पिन, बाथ �ने सम्भावना बढ्छ ।  
 
2. कस्तो �कारको मािनसह�लाई बाथ �न ेब�ढ सम्भावना �न्छ ? 
2बाथ भएका धेरै जसो मािनसह� ४० बषर् भन्दा मािथका छन्, र केटी भन्दा ब�ढ केटालाई �न्छ । धेरैजसो आनुवांिशक 
कारकह�ल ेगदार् �न्छ, जाँडरक्सी खाने बानी, “प्यू�रन“ ब�ढ भएको खाना खान ेजस्त ैजनावरको िभ�ी भागको मासु, 
शंखेमाछा, इत्या�द  खानाले बाथ �ने ब�ढ सम्भावना �न्छ । 
 
3. के बाथ �दँा धरैे न ैदखु्छ ? 
हो, बाथ �दँा धेरै नै दखु्छ । सामान्यतया, बु�ढ �लाह�को जोन� अचानक रातो �न्छ, सुि�एर आउँछ र अत्यन्त ै
िपडादायी �न्छ । केही �दनपिछ दखुाई कम �न थाल्छ । य�द रगतको यू�रक एिसडको मा�ा कम नभएमा, यूरेट अन्य 
जोन�ह� जस्तै घुँडा, गोलीगाँठो र औलँाह�मा जम्मा �न्छ । अक� भाषामा भ�ु पदार्, य�द बाथ रोगीह�ले उपयु� 
उपचार नगराएमा, बु�ढ �ला मा� सुि�एको अवस्थाबाट अन्य िविभ� भागका जोन�ह� सुि�ने गछर् र समय समयमा 
भई रहन्छ । बाथको गम्भीर अवस्थाह�मा, जोन�ह� िब�ने, र यस प�रणामस्व�प, रोगीह�ले काम गन� क्षमता 
गुमाउँछन ्। जोन�ह� बाहके, अत्यािधक मा�ाको यूरेट शरीरको अन्य भाग जस्त ैमृगौला र छालाह�मा जम्मा �न्छ, 
जसले गदार् मृगौलामा क्षित पुयार्उँछ, र यसले अवस्थालाई झन गम्भीर बनाउँछ । यसले मृगौलालाई काम गनर्बाट 
रोक्छ र मृगौला र नरम �टस्युह�मा पत्थरह� बनाउन सक्छ । 
 
4. के बाथ रोग िनको पानर् स�कन्छ ? 
बाथ रोग िनको पानर् स�कदनै, तर उपयु� औषिध र खानिपनले पटक पटक �नबाट रोक्छ । 
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