
 
 

AS / Nepali 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 1 
 
 

अंकिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिि 

बिहान उठ्दा दखु्ने र घााँिी ििा हुने अधिि िार्यिो पररणाम हुन िक्छ। िमस्र्ा भइरहन्छ भने, 
विशषेगरी तपाईं र्ुिा माननि हो र प्रार् जोनीहरूमा िर्ान गनय निकिने दखुाइ महिुि गनुयहुन्छ भने 
त्र्िलाई हलुिािाँग नसलनुहोि।् र्ो अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिििो िंिेत हुन िक्ने भएिोले जनत 
िक्दो चााँिो धचकित्िा िुझाि सलनुहोि।्  

अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिि (AS) भनेिो प्रनतरक्षा दषु्क्रिर्ाद्िारा ननष्क्ततने ज्िनलशील िातरोगिो 
रूप हो। 90% भन्दा िेरै माननिहरूमा HLA-B27 एष्क्न्िजेन हुन्छ। िेरैजिो AS बिरामीहरू पुरूष 
हुन्छन,् र्ो रोग किशोरािस्थािो उत्तरादयिाि 40 िषयिो उमेरितम िुरुिात हुन्छ। मेरूदण्ििो िररपररिा 
बिरामीिा नरम तन्तुहरू जस्तै िेन्िन र सलगामेन्िहरू जलनिो िारणले क्र्ाष्क्सिफाइि र ििा हुनेछन।् 
िमर् बित्दै जााँदा, मेरूदण्ििो दीघयिालीन जलनले गदाय भटियब्रा पष्क्ललन िक्छ। ितपूणय शरीर िााँि 
जस्तै ििा हुनेछ जििारण गनतशीलतामा िमी हुनेछ र अन्तत शारीररि अिक्षमता हुनेछ िा शरीर 
अगाडिनतर झुक्नेछ। अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटििले अन्र् तन्त ुिा अगंहरूमा जलन ननतत्र्ाउन 
िक्छ, जस्तै आइररि र िोिेलिो जलन।  

र्ो रोग िामान्र्तर्ा िियिािारणलाई अज्ञात हुन्छ र प्रार् गरी र्िलाई िामान्र् ढाि दखु्ने िा र्ििो 
प्रारष्क्तभि चरणिो नघिािििो रूपमा सलइन्छ। र्िलाई प्रार् ननदान हुन िषौं लालछ जुन िमर्ितम 
अपररितयनीर् क्षनत भइििेिो हुन्छ। हाल, AS िो लाधग िुन ैपनन उपचार छैन। र्द्र्वप, द्रतु ननदान, 
उधचत उपचार र नर्ााँ औषधिहरूिो प्रारतभिाि , रोगलाई िंर्कु्त विरूपण रोिेर ननर्न्रणमा राख्न 
िकिन्छ जििारण बिरामी दैननि जीिन र िार्यमा फिय न िक्छन।् 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

AS / Nepali 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 2 
 
 

1. अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिि भनेिो िे हो? 

अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिि भनेिो दीघयिालीन जलन हुन ेरोग, शरीरिो प्रनतरक्षा प्रणालीिो 
अिन्तुलनिो िारणले हुने एि प्रिारिो िातरोग हो जिले मेरूदण्ि र स्र्ािोइसलर्ाि जोनीहरूमा 
अिर पाछय। स्र्ािोइसलर्ाि जोनीहरू तसलो ढािमा िेिम र इसलर्ाि हड्िीहरू जोडिने र रोग िुरुिात 
हुने शरीरिो भागमा ष्क्स्थत हुन्छन।् जलनले स्र्ािोइसलर्ाि जोनीहरूमा अिर पाछय र त्र्िलाई ननिो 
पानयिो लाधग शरीरिो भागिो रूपमा नर्ााँ हड्िीहरू ननमायण हुन्छन।् िमर् बित्दै जााँदा, दीघयिालीन 
जलनिो पररणाम स्िरूप भटियब्रामा सिमेष्क्न्िङ हुन्छ जििो िारणले गदाय मेरूदण्ििो चालमा क्षनत 
हुन्छ। लक्षणहरू अझ खराि हुाँदै जााँदा, र्िले घााँिी, थोराकिि भटियब्रा र तसलो मेरूदण्िलाई पनन अिर 
पाछय। मेरूदण्ििाँग जोडिएिा स्नार्ुहरू ििा हुन्छन,् भटियब्रािा खण्िहरू एििाथ फ्र्ूज हुन्छन ्
जििारण बिरामीलाई मोडिन र चसन अिहज हुन्छ। िमर् बित्दै जााँदा, तसलो मेरूदण्ि, ननतति, 
िााँि र टहलमा पनन अिर पनेछ र ििै शरीर ििा हुनेछ।  

लगभग 40% बिरामीहरूमा एििाथ आइररििो जलन (आाँखा रङ भएिो भाग) र ज्िनलशील िोिेल 
रोगिो अथयराइटिि वििाि हुनेछ, जिले गदाय पेि दखु्ने र झािापखाला हुन्छ।  

 
2. अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिििा जोखिम िारि तत्वहरू िे-िे हुन?् 

ननतनसलखखत िुराहरू उच्च जोखखम िारि तत्त्िहरू हुन:्  

 पुरूष: मटहलाहरूलाई भन्दा पुरूषहरूलाई अंकिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिि लालने ितभािन िढी 
हुन्छ। बिरामीहरूिो अनुपात 3 जना पुरूष देखख 1 जना मटहला हो।  

 उमेर: 20 देखख 30 िषयिो उमेर िमूह रोग िुरुिात हुने एिदमै िािारण उमेर िमूह िटहत रोग 
िािारणतर्ा 16 देखख 40 िषयिो उमेरितममा िुरु हुन्छ।  

 वंशाणुगत: अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिििा िेरैजिो बिरामीहरूमा HLA-B27 भननने िंशाणु 
हुने अनुिन्िानले फेला पाछय। पाररिाररि िदस्र्मा अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिि वििाि हुन्छ 
भने, अन्र् पाररिाररि िदस्र्हरूलाई पनन त्र्ो िंशाणु वििसित हुने ितभािना हुन्छ।  

 
3. अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिििो रोिथाम ििरी गने? 

हाल, अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिििो लाधग िुनै पनन उपचार छैन। पाररिाररि िदस्र्लाई रोग 
लालछ भने, तपाईं माधथ उसलेख गररएिा लक्षणहरूिो िारेमा िचते हुनुपछय र आफूलाई पनन िमान 
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लक्षणहरू देखा परेमा तत्िाल पेशागत धचकित्िा िुझाि खोज्नुपछय। 
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4. अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिििा िारणहरू िे-िे हुन?् 

अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिििा िुनै ज्ञात विसशरि िारणहरू छैनन,् तरपनन एष्क्न्िजेन HLA-B27 
भएिो देखखन्छ। र्द्र्वप, तथ्र्ाङ्िहरू अनुिार, रोग लागेिा आफन्तहरू भएिा HLA-B27-पोजेटिभ 
भएिा व्र्ष्क्क्तहरूलाई AS लालने ितभािना 2% मार हुन्छ। अिोतफय , रोग लागेिा आफन्तहरू नभएिा 
HLA-B27-पोजेटिभ भएिा व्र्ष्क्क्तहरूिो लाधग जोखखम िारि तत्त्ि 20% ले मार िवृि हुन्छ। 
HLA-B27 एष्क्न्िजेन िाहेि अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिि ननतत्र्ाउने ब्र्ाक्िेररर्ल िंिमण जस्ता 
अन्र् जोखखम िारि तत्त्िहरू छन ्भनी विश्िाि गररन्छ। 

 
5. अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिििा लक्षणहरू िजजलैिँग पटहचान गनन िकिन्छ? 

प्रारष्क्तभि चरणहरूमा ननतन िुराहरू पछयन ्  

 3 मटहनाभन्दा िढी िमर्ितम दखु्ने र तसलो ढािमा ििापन हुन,े विशषे गरी बिहान (बिहानी 
ििापन भननन्छ) र अिकिर्तािो अिधि पनछ।  

 दखुाइ प्रार् चाल र किर्ािलाप पनछ हलुिा हुन्छ। िेही िमर् अिधि पश्चात ननिो हुन े
मेिाननिल ढाि दखु्नेिो विपररत, अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिि भएिा माननिहरूले 
विश्रामपनछ अझ खराि महिुि गनेछन।्  

 पटहलो दखुाइिो िुरुिात िेिम (िेलिोनिो सिि ैमाधथ भएिो हड्िी) र इसलर्ाि हड्िीहरू 
(िििहरूिो प्रत्रे्ि िाइिमा हुने हड्िीहरू)िो िीचमा ष्क्स्थत स्र्ािोइसलर्ाि जोनीहरूमा हुन्छ। 
त्र्िपनछ र्ो माधथनतर ननतति, माधथसलो ढाि, छाती र घााँिीमा फैलन्छ।  

 ढाि दखुाइिो िारणले गदाय, रानतिो िमर्मा िुताइमा प्रार् अिरोि हुन्छ।  

िमश, बिरामीिो भटियब्रल चाल अझ खराि हुन्छ र ररि िेजमा अिर पछय , जिले गदाय फोक्िोिो 
क्षमता र प्रिार्यमा प्रनतिन्ि लालछ। अनतररक्त लक्षणहरू ननतनानुिार छन ्  

 थिान  
 िााँि, िुटहनो, ननतति, घुाँिा र टहल िटहत शरीरिो माधथसलो र तसलो भागिा जोनीहरू 

ििा हुन्छन ्र िुननन्छन।्  
 टहलिो पछाडि दखु्ने  
 आइररििो जलन (र्ूभेइटिि): आाँखामा रातोपन र दखुाइ ननष्क्ततने, विशषे गरी दृष्क्रि दिुयलता 

िटहत चष्क्तिलो प्रिाशहरूमा हदाय  
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 आिन अगाडि झुक्न े  
 भोजन इच्छामा िमी हुन े  
 हलुिा उच्च तापिम  
 भोजन इच्छामा िमी हुने  

िोिेल जलन हुने  

सभन्न बिरामीहरूिा लक्षणहरू सभन्न हुन्छन।् िेही लक्ष्र्हरू मध्र्म हुन्छन ्भने िेही लक्षणहरू थप 
घाति हुन्छन।् तपाईंलाई िर्ान गनय निकिने दखुाइ हुन्छ िा अचानि शरीर झुिाएर चसन अिक्षम 
हुनुहुन्छ भने, तपाईंले तत्िालै धचकित्िा िुझाि सलनुपछय। The European League Against 
Rheumatism(EULAR) िो अनुिार, िोही व्र्ष्क्क्तलाई ननतन मध्रे् िततीमा चार ििा लक्षणहरू 
देखा पछयन ्भने, त्र्ो ज्िनलशील ढाि दखुाइ (अन्र् प्रिारिा ढाि दखुाइिो तुलनामा) िो अिस्था 
हुने ितभािना 92% हुन्छ  

 रानतिो िमर्मा दखु्ने  
 घाति अनिेि  
 40 िषयभन्दा िम उमेरमा आरतभ हुने  
 व्र्ार्ामिाि िुिार हुने  
 आरामिाि िुिार नहुन े 
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6. अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिििो अनुिन्धान र ननदान ििरी गनन िकिन्छ? 

रेहुतर्ािोलोष्क्जस्िले बिरामीिो लक्षण र पररिारिो धचकित्िा इनतहाि िोिपुछ गनुयहुनेछ। भटियब्रा र 
टहाँड्ने आिनिो चालिाँग िाँगै पछाडििा, िोखिा, स्र्ािोइसलर्ाि जोनीहरू र टहलमा िेष्क्न्द्रत 
धचकित्ििीर् परीक्षण पनन गररनेछ। थप परीक्षणहरू आिश्र्ि पनय िक्छ  

 एक्ि-रेहरू:  
 र्ो प्रारष्क्तभि चरणमा अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिििो विशषेता प्रभाि िुस्परि नभएता पनन 

एक्ि-रेहरूले जोनीहरूमा जलनिो हद जााँच्न मद्दत गछयन।्  
 िम्प्युिराइज्ि िोमोग्राफी (CT) वा म्पयाग्नेटिि ररजोनेन्ि इमेजजङ (MRI):  
 प्रारष्क्तभि अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिि पत्ता लगाउन मद्दत गछय।  
 रक्त परीक्षण  

o इरीथ्रोिाइि िेटिमेन्िेिन रेि (ESR) िा सि-ररर्ाष्क्क्िभ प्रोटिन (CRP): जलनिा िंिेतहरू 
जााँच्छ र ननतजाहरू उच्च अष्क्न्तम भागमा छन ्भने, त्र्िपनछ जलन िुस्परि हुन्छ।  

o पूणय रक्त गणना जााँच (CBT): अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटििले एनेसमर्ा ननतत्र्ाउन 
िक्छ। CBT ले एनेसमर्ा छ िा छैन भनी ननिायरण गनय मद्दत गनय िक्छ।  

o HLA-B27 एष्क्न्िजेन: HLA-B27 एष्क्न्िजेनिो उपष्क्स्थनतले अकंिहलोसिङ 
स्पोनडिलआइटिििो मासमला हुन िक्न ेितभािना िुझाि गछय। र्द्र्वप, 
HLA-27-पोजेटिभ भएिा माननिहरूलाई ननष्क्श्चत रूपमा अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिि 
हुाँदैन। प्रमाणीिरणिो लाधग अन्र् परीक्षणहरू आिश्र्ि पछयन।्  

धचकित्िा पेशिेरहरूले िािारणतर्ा ननदानिो लाधग एिदमै िामान्र् मापदण्ििो रूपमा पररमाष्क्जयत 
न्र्ू र्ोिय  मापदण्ि 1984 लाई अपनाउाँछन,् जिमा ननतन िुराहरू पछयन:्  

1. िततीमा 3 मटहनाितम व्र्ार्ामद्िारा िुिार हुने तर आरामद्िारा िम नहुन ेतसलो ढाि दखु्ने 
र ष्क्स्िफनेि।   

2. लतिर मेरूदण्ि (ढाििो तसलो भाग) दिु ैअगाडिनतर र िाइिनतर िेन्ि हुनेिो चालमा िािा।  

3. उमेर र सलङ्गिो लाधग िहितिि िमान्र् मान्र्ताहरूिो तुलनामा छाती विस्तारणमा िािा।  

4. िामान्र् पररितयनहरू िा स्र्ािोइसलर्ाि जोनीहरिो दिुै िाइिहरूमा खरािी िा एि िाइिमा मध्र्म 
पररितयनहरू प्रदशयन गन ेएक्ि-रेहरू।  
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पोइन्िहरू 1, 2 िा 3 मध्रे् िुनैिाँग पोइन्ि 4 हुन्छ भने, त्र्िपनछ अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिि 
ननष्क्श्चत हुन्छ।  

एक्ि-रेले अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटििलाई प्रारष्क्तभि चरणमा पत्ता लगाउन निक्न ेहुनाले, 
लक्षणहरू देखा पने िमर्ितम रोग लामो िमर् अिधिदेखख वििाि भएिो प्रमाखणत हुन िक्छ, 
त्र्ििारण रोगिो प्रारष्क्तभि ननदानिो लाधग नर्ााँ अन्तरायष्क्रिर् मापदण्ि िेि गररन्छ। अकंिहलोसिङ 
स्पोनडिलआइटिि अन्तरायष्क्रिर् िमुदार्िो मूसर्ाङ्िन (ASAS) ले 2009 मा ननतनसलखखत 
मागयननदेशनहरू स्थापना गरेिो छ, जि अन्तगयत अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिििो रूपमा ननदान 
गनयिो लाधग ननतनसलखखत मापदण्ि पूरा गररन्छ:  

1. 3 मटहनाभन्दा िेरै िमर्ितम ननरन्तर ढाि दखु्ने  

2. 45 िषयभन्दा िम उमेरमा रोग आरतभ हुने  

3. एि ष्क्क्लननिल लक्षण* िो िाथमा एक्ि-रे िा MRI परीक्षणहरू िा दईुििा ष्क्क्लननिल लक्षणहरू
*िो िाथमा HLA-B27-पोजॐ  

*ष्क्क्लननिल लक्षणहरूमा ज्िनलशील ढाि दखुाइ, आथयराइटिि, इन्थेसिटिि, र्ूभेइटिि, िोराइसिि, 
िोन्ि रोग, पाररिाररि इनतहाि िटहतिो गैर-स्िेरोइिल गैर-ज्िनलशील औषधिहरू (NASAIDs) िो 
उधचत प्रनतकिर्ा, एसलभेिेि सि-प्रनतकिर्ात्मि प्रोटिन स्तर पछयन।्  
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7. अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिििा िारणहरू िे-िे हुन?् 

अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिििो उपचारमा औषधिहरूिो प्रर्ोग र व्र्ार्ाम िमािेश हुन्छ, जिले 
दखुाइ र ष्क्स्िफनेि िम गनय, मेरूदण्ििो गनतशीलता िुिार गनय र मेरूदण्ििो िुरूपता रोिथाम गनय 
मद्दत गछय। जोनीहरूिो िुरूपता हुनुभन्दा अगाडि बिरामीले उधचत धचकित्िा स्र्ाहार प्राप्त गछय भने, 
र्ो रोगलाई ननर्न्रणमा राख्न िकिन्छ र एिपिि अिस्थामा िुिार भएपनछ औषधि रोक्न पनन 
िकिन्छ। र्द्र्वप, गनतशीलतामा रूिािि ननतताउने जोनीहरूिो िुरूपता हुन्छ भने, त्र्िपनछ 
शसर्किर्ात्मि अपरेशन गनय आिश्र्ि हुन्छ।  

i. आौषधिहरू  

 गैर-स्िेरोइिल गैर-ज्वनलशील औषधधहरू (NASAIDs)  

जलन, दखुाइ र ष्क्स्िफनेि िम गनयिो लाधग प्रथम लाइनरिो उपचारिो रूपमा एिदमै 
िािारणतर्ा प्रर्ोग गररने औषधिहरू हुन ्तर ननिो पानय िा चालिो क्षम पुन: आरतभ गनयिो 
लधग होइन। िामान्र् रूपमा प्रर्ोग गररने औषधिहरूमा इन्िोसमथेसिन र न्र्ाप्रोक्जेन पछयन ्
जििा पाश्िय प्रभािहरू पेि दखु्ने, लर्ास्िोइन्िेष्क्स्िनल रक्तस्राि र िेही बिरलै अिस्थाहरूमा 
मगृौला र िलेजोिा िमस्र्ाहरू हुन।्  

 रोग िम गने वातरोग रोधि औषधधहरू (DMARDs)  

प्रनतरक्षा प्रणालीलाई िुिार गनय, ज्िलनशील अथयराइटिि ननतत्र्ाउने अन्तननयटहत प्रकिर्ालाई 
ननर्न्रण गनय र प्रगनतशील जोनी विनाशलाई िुस्त गनय मद्दत गदयछ। िािारणतर्ा प्रर्ोग 
गररने औषधिहरूमा िसफािालाजाइन र मेथोिेक्िेि पछयन।् िेही अिस्थाहरूमा पाश्िय 
प्रभािहरूले छालािो एलजी, पेि गिििी, िलेजोमा क्षनत र रक्त गणनामा अिामान्र्ता 
ननतत्र्ाउन िक्छन।्  

 एन्िी-ट्यूमर नेक्रोसिि फ्याक्िर (एन्िी-TNF)  

NASIDs प्रभाििारी हुाँदैनन ्भने, एन्िी-TNF जस्ता जैविि एजेन्िहरू प्रर्ोग गनय िकिन्छ। 
TNF भनेिो िोष प्रोटिन हो जिले िातरोग अथयराइटििमा ज्िलनशील एजेन्ििो रूपमा िार्य 
गछय। र्ि प्रोटिनलाई ब्लि गरेर र्िले दखुाइ, ििापन, नरमपन िा िुष्क्न्नएिा जोनीहरूलाई 
िम गनय, स्नार्ु चालमा िुिार गनय, जोनीहरूिो वििलांगता रोिथाम गनयिा िाथ ै
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र्ुसभआइटिि र लर्ास्िोइन्िेरआइटििलाई ननर्न्रणमा राख्न मद्दत गछय।  

र्ििा लाधग िामान्र्तर्ा प्रर्ोग गररने औषधिमा अदासलमुमाि (Adalimumab), इिानरिेप 
(Etanercep) र इष्क्न्फ्लष्क्क्जमाि (Infliximab) िमािेश छन।् र्द्र्वप, र्ी औषधिहरूिा 
दरुप्रभाििो पररणाम स्िरूप िमनीहरू िााँघुरो भएर मुिुिो गनत रोकिने (Congestive heart 
failure) र िंिमणिो जोखखममा िवृि हुनिक्छ। क्षर्रोग र डिमाइसलनेटिङ रोगिा 
बिरामीहरूले र्ी औषधिहरूिो िेिन गनुय हुाँदैन। जैविि एजेन्िहरू िेिन गनुय पूिय, पटहले क्षर्रोग 
धथर्ो कि भनी जााँच्न र औषधि िेिन गरररहेिो अिधिमा ननर्समत रूपमा रगत र िलेजोिो 
प्रिार्यिा जााँचहरू गनय पनन बिरामीहरूले TB सर्ािेन्ि जााँच गराउनुपछय। 

ii. व्यायाम थेरापी  

जोनीहरूलाई जोड्ने तन्तहुरू चालिो िमीिो िारण अलचिदार भएिो िारण, अकंिहलोसिङ 
स्पोनडिलआइटिि भएिा बिरामीहरूिा लाधग व्र्ार्ाम एिदमै महत्त्िपूणय हुन्छ। कफष्क्जर्ोथेरावपस्ि 
िा अिुपेशनल थेरावपस्िद्िारा ननदेसशत िस्ने-उठ्ने, पुश-अप, सििा आिनमा उसभने र िस्ने जस्ता 
व्र्ार्ामहरूले जोनीहरू र मांिपेशीमा लचिता िार्म राख्न मद्दत गछयन।्  

हाइड्रोथेरापी पनन व्र्ार्ामिो रूचाइएिो एि रूप हो, र्िलाई मनतातो पानीमा गनुय उत्तम हुन्छ। 
बिरामीहरू पानीमा स्ितन्र रूपमा टहिंिुल गनय िक्छन ्र पानीिो चापले मांिपेशी र िेन्िनहरूलाई 
िसलर्ो िनाउनुिा िाथ ैजोनीहरूिो ििापनिाि पनन आराम टदन िक्छ।  

व्र्ार्ामहरूलाई दृढतािा िाथ दैननि रूपमा गनुयपछय। िटहलेिाहीं व्र्ार्ाम गने र थाक्न ेनगनुयहोि।् 
बिहान ििेरै उठेपनछ र रानत िुत्नु अगाडििो िमर् व्र्ार्ामिा लाधग ठीि हुन्छ। मांिपेशी र जोनीहरू 
थिान र ििापनिो अिस्थामा भएिो हुनाले व्र्ार्ामले लचिता िढाउन िक्छ र शारीररि िल िुिानय 
िक्छ।  

आथयराइटिि गतभीर हुाँदा बिरामीहरूले व्र्ार्ामिाि विश्राम सलनुपछय। ििापनिाि आराम प्राप्त गनय 
जोनीमा आइि प्र्ाि िा मनतातो पानीले िेक्नुपछय। दखुाइ िम हुाँदा, अधिि हिििी बिना नै 
व्र्ार्ामलाई बिस्तारै िुरु गनुयहोि।्  

iii. शल्यकक्रया  

बिरामीिो ननततििो जोनीहरू वििलांग भएपनछ, बिरामीलाई िृबरम जोनी प्रनतस्थापन शसर्किर्ा 
गनय आिश्र्ि हुन्छ। शसर्किर्ापनछ, ननततििो जोनीहरू लचिता िाथ िाम गनय िक्छन,् दखुाइ 
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र जलनिाि आराम समसछ। िाथ,ै अगाडि झुिेिो आिनलाई िेरै न ैिम गरेर बिरामीहरूले सििा 
टहिंिुल शारीररि ष्क्स्थनत िार्म राख्न िक्नुहुन्छ।  

र्टद बिरामीिो अगाडि झुक्ने िानी एिदमै छ जििारण उििो धचउाँिो छाती नष्क्जि िा छातीमा आि 
लालछ (छातीमा धचउाँिो वििलांगता पनन भननन्छ), आफ्नो िाउिो उठाउन िक्दैन भने, ओष्क्स्िर्ोिोमी 
गनय आिश्र्ि हुन्छ। ओष्क्स्िर्ोिोमी गदाय, िोणीर् वििलांगताहरूलाई िही िोणमा सर्ाउन हड्िीलाई 
िाटिन्छ। हड्िीिा छेउहरूलाई पुन: िंगटठत गररन्छ र ननिो हुन टदइन्छ। ननिो हुने अिधिमा 
स्नार्ुलाई ष्क्स्थर िनाउन ओष्क्स्िर्ोिोमीिाँगै स्नार्ु उपिरण र फ्र्ुजन पनन समश्रण गनय िकिन्छ।  
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8. अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिििा जटिलताहरू िे-िे हुन?् 

 फोक्िोमा आघात: र्टद रोग बिग्राँदै जान्छ भने, र्िले थोरासिि िेसभिीलाई वििृत गराउनेछ जिले 
फोक्िोिो विस्तार हुने क्षमतालाई िीसमत गनेछ र खोिी र िाििो िमी गराउाँछ। िेही अिस्थाहरूमा, 
र्िले प्लुराइटिि र आइडिर्ोप्र्ाधथि पसमोनरी फाइब्रोसिि गराउन िक्नेछ।  

 युसभआइटिि: विशषे गरी चष्क्तिलो प्रिाशमा हेदाय आाँखा रातो हुने र दखु्ने लक्षण रु्सभआइटिििो हो 
र र्िले दृष्क्रिलाई िमजोर िनाउाँछ। र्टद लक्षणहरू बिग्राँदै जान्छ भने, िेन्िल सिरि 
िोररओरेटिनोप्र्ाथी (Central Serous Chorioretinopathy (CSC)) िा इन्िाओिुलर चाप 
(Intraocular Pressure (IOP)) मा िवृि गराउन िक्नेछ जिले ललाउिोमा र िेही अिस्थाहरूमा 
अन्िो िनाउन िक्छ।  

 िाडि नयोभास्िुलर रोग: अंकिहलोसिङ स्पोनडिलआइटििले मुिुिा भसभहरूमा आघात पुरर््ाउन िक्छ 
जििो पररणाम स्िरूप एओटियि भसभ िा एटिअल कफबब्रलेिनमा चुहािि हुनिक्छ।  

 आन्द्रािो जलन: िेही बिरामीहरूमा पेष्क्प्िि असिरिो वििाि हुनेछ जििो पररणाम स्िरूप पेि दखु्ने, 
झािापखाला लालने र टदिामा रगत देखखन ेहुन्छ।  

 नेफ्राइटिि: दलुयभ अिस्थाहरूमा, र्िले IgA नेफ्रोप्र्ाथी गराउाँछ, र्ििो पररणाम स्िरूप वपिािमा 
िेही मारामा रगत देखखने धचकित्िा अिस्था, माइिोस्िवपि टहमाचुररर्ा ननतत्र्ाउाँछ।  

 
9. अकंिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिि भएिा बिरामीहरूले आफ्नो ख्याल ििरी राख्न िक्छन?् 

अंकिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिि भनेिो िमर्-िमर्मा लक्षणहरू पररितयन भइरहन ेदीघयिालीन रोग हो। 
बिरामीहरूल ेपेशागत धचकित्ििीर् िुझाििो अनुिार िार्य गनय र ननर्समत रूपमा जााँचहरू गनय र औषधि 
िेिन गनय सिफाररि गररन्छ। औषधि िाहेि, बिरामीहरूले ननर्समत रूपमा व्र्ार्ामहरू गने, ठािो आिनहरू 
िार्म राख्ने र स्िस्थिर जीिन शैली अपउनेिो पनन िमान महत्त्ि हुन्छ। र्हााँ िेही िुझािहरू छन:्  

1. ननयसमत आधारमा व्यायाम गन े 

दैननि व्र्ार्ामहरूमा फोक्िो विस्तारिो लाधग गटहरो श्िािप्रश्िाि र मेरूदण्ि र जोनीहरूिो गनतशीलता 
िुिार गनयिो लाधग तन्िाउने व्र्ार्ामहरू पछयन।् पौिी खेसन सिफाररि गररन्छ, विशषे गरी मन तातो 
पानीमा जिले दखुाइ र ष्क्स्िफनेि िम गनय मद्दत गछय। र्ििा अनतररक्त, जोनीहरूिो गनतशीलतालाई 
िुिार गनयिो लधग र्ोगा, िाइ-िी र एरोबिक्ि गररन्छ। अंकिहलोसिङ स्पोनडिलआइटिि भएिा 
बिरामीहरूलाई ििै व्र्ार्ामहरू उधचत हुाँदैनन,् विशषे गरी जूिो िा िास्िेििल जस्ता उच्च रूपमा अिर 
पने खेलिूद। जधगङल ेपनन टहलिो पछाडििा िेन्िनहरूिो जलन ननतत्र्ाउन िि्छ। बिरामीहरूल े
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व्र्ार्ामहरू गनुयअनघ पेशागत धचकित्िा िुझाि सलनुपछय।  

2. िही आिन िायम राख्ने  

उसभदंा, िस्दा िा िुत्दा, िही आिन िार्म गनयिा लाधग एिदम ैमहत्त्िपूणय हुन्छ, र्िले ढाि िोझाउन े
व्र्ार्ामहरू गनय टदन्छ। स्नारु् िभेचर हुन नटदन नरम तर्ािेिमा आरामिाँग िुत्न सिफाररश गररन्छ। 
बिहान ििेरै िा िुत्नु अगाडि 20 समनेि पुश-अप व्र्ार्ाम ढाििा लाधग लाभदार्ि हुन्छ। बिरामीहरूल े
गह्रौं िस्तुहरू िोक्नुहुाँदैन र िमर्ािधििा लाधग एउिै आिनमा िस्नुहुाँदैन। ितप्रु्िरमा िाम गदाय प्रत्रे्ि 
10 समनेिमा विश्राम सलनुपछय। र्टद बिरामीिो िार्य िातािरणमा प्रार्: झुकिरहन आिश्र्ि हुन्छ भने, 
बिरामीले अिो िाम खोज्नुपछय कि भनी धचकित्िा िुझाि सलनुपछय।  

3. िुत्ने िाि र िोफा  

स्नारु् िभेचर हुन नटदन अललो सिरानी र नरम तर्ािेिमा िुत्नुहुन्न। सििा सिि भएिा िुिीहरूमा आराम 

गनुयहोि ्र नरम िोफाहरूिाि िाढै रहनुहोि।्  

4. धुम्रपान त्याग्न े 

िुम्रपानदेखख िाढै रहनुहोि ्किनिी र्िले फोक्िोमा दाग हुने जोखखमलाई िवृि गनेछ र श्िािप्रश्िािमा 

िटठनाईलाई िंगीन गराउनेछ।  

5. शारीररि पररवतननहरू िारेमा िचेत हुनुहोि ् 

तसलो ढाि, स्नारु् र जोनीहरूिो चाल र गनतविधिहरूलाई नष्क्जििाि ननर्ासनुहोि ्जस्त ैबिहानमा हुने 

ििापन। लक्षण अझ खराि हुन्छ भने, तुरून्त ैधचकित्िा िुझाि खोज्नुहोि।्  

6. स्वस्थिर आहार  

स्िस्थिर र िन्तुसलत आहरले शरीरलाई ििा राख्न र आन्द्रािो जलनिो जोखखमलाई िम गनय िक्छ।  

7. बिरामीिो िहायता िमूह  

बिरामीहरूल ेबिरामीहरूिो िमूहद्िारा आर्ोजना गररएिा िेसमनार र किर्ािलापहरूमाफय त नसियङ र 

उपचारिो िारेमा जानिारी प्राप्त गनय िक्छन,् जुन अनुभि िाझदेारी र पारस्पररि िहार्तािो लाधग 

प्लेिफामयिो रूपमा सिजयना हुन्छ। 
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