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  ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ 

ਸਵੇਰੇ ਨ ਼ਿੰ  ਦਰਦ ਅਤ ੇਜਕੜਨ ਵਾਲੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਓਵਰਵਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਜਿਤੀ 
ਨ ਼ਿੰ  ਹਲਕੇ ਜਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜ ੇਇਹ ਸਜਿਤੀ ਬਣੀ ਰਜਹ਼ਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਅਤ ੇਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਦਰਦ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਜਜ਼ਿੰ ਨਾ ਛੇਤੀ ਸ਼ਿੰਭਵ ਹੋ ਡਾਕਿਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ 

ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ (ਏਐੱਸ) ਜਲਣ ਵਾਲੀ ਗਜਠਆ ਹੈ ਜੋ ਇਜਮਊਨ ਜਡਸਫ਼ਿੰ ਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁ਼ਿੰ ਦੀ ਹੈ। 
90% ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਮਰੀ ਾਂ ਨ ਼ਿੰ  HLA-B27 ਐਿਂੀਜਨ ਹੁ਼ਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਜ ਆਦਾਤਰ ਏਐੱਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀ  ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

40 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਅਵਸਿਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।। ਰੀੜਹ ਦੀ ਹਿੱਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਰੀ ਾਂ ਦੇ ਨਰਮ ਜਿਸ ਆ ਂਜਜਵੇਂ ਜਕ 

ਨਸਾਂ ਅਤ ੇਜਲਗਾਮੈਂਿ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤ ੇਸੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਕੜਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਵਤੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੀੜਹ ਦੀ 
ਗ਼ਿੰ ਭੀਰ ਸੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਿੀਬਰਾਏ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬਾਂਸ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਜਸ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਲਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਅ਼ਿੰਤ ਜਵਿੱ ਚ, ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਕਮਰ ਝੁਿੱ ਕ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦ ਜੇ ਜਿਸ  ਜਾਂ ਅ਼ਿੰਗਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਆਈਜਰਸ਼ ਅਤ ੇ

ਬੋਅਲ ਦੀ ਸੋਜ।  

ਇਸ ਜਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਬਲਕ ਨ ਼ਿੰ  ਜਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤ ੇਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਜਪਿੱ ਠ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲਾਜ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਿੇਜ ਜਵਿੱ ਚ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲਿੱ ਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਾਫੀ ਜਜਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਲੇੇ, ਏਐੱਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਜਕ, 

ਤੁਰ਼ਿੰ ਤ ਜਨਦਾਨ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਗ ਨ ਼ਿੰ  ਰੋਜਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਜਸ ਨਾਲ 

ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਜਵਗਾੜ ਨ ਼ਿੰ  ਕ਼ਿੰਿਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਕ ਮਰੀਜ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੈਜਨਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕ਼ਿੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। 
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1.      ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਕੀ ਹੈ? 

ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਇਿੱਕ ਗ਼ਿੰ ਭੀਰ ਸੋਜ ਰੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਜਮਊਨ ਜਸਸਿਮ ਦੇ ਅਸ਼ਿੰਤੁਲਨ ਦੇ ਗਠੀਆ 

ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੀੜਹ ਦੀ ਹਿੱਡੀ ਅਤੇ ਸੈਕਰੋਲੀਐਕ ਜੋੜਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਰੋਲੀਐਕ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਜਪਿੱ ਠ ਤੇ ਹੁ਼ਿੰ ਦਾ 
ਹੈ ਜਜਿੱ ਿ ੇਸੈਕਰਮ ਇਲੀਐਕ ਹਿੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਜਸ ਜਹਿੱ ਸੇ ਜਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁ਼ਿੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਸੋਜ ਸੈਕਰੋਲੀਐਕ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਨਵੀਂ ਹਿੱ ਜਡਆਂ ਸਰੀਰ ਨ ਼ਿੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਦੀ ਹਨ। ਸਮੇਂ 
ਵਤੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਜੋਂ ਵਰਿੀਬਰਾਏ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੀੜਹ ਦੀ 
ਗਤੀਸੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਜਵੇਂ ਹੀ ਲਿੱ ਛਣ ਹੋਰ ਜਵਗੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਦਨ, ਿੋਰੈਜਕਕ ਰੀੜਹ ਦੀ ਹਿੱਡੀ ਅਤ ੇਰੀੜਹ 
ਦੀ ਹਿੱਡੀ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਜਹਿੱ ਸੇ ਨ ਼ਿੰ  ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੀੜਹ ਦੀ ਹਿੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਜਲਗਾਮੈਂਿ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਜਸ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਲਣਾ ਤਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਵਤੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੀਵੇਂ ਰੀੜਹ ਦੀ 
ਹਿੱਡੀ, ਕੁਲਹੇ , ਮੋਢ ੇਅਤ ੇਅਿੱਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਅਤ ੇਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਲਗਭਗ 40% ਮਰੀ  ਦਾ ਅਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅ਼ਿੰਦਰ ਨੀ (ਅਿੱਖ ਦਾ ਰ਼ਿੰਗੀਨ ਜਹਿੱ ਸਾ) ਜਹਿੱ ਸਾ ਅਤ ੇਸੋਜ ਬੋਅਲ ਜਬਮਾਰੀ ਦਾ ਗਠੀਆ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਪੇਿ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤ ੇਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।  

  

2.      ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ? 

ਹੇਠ ਜਦਿੱ ਤ ੇਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹਨ::   

 ਪੁਰਸ਼: ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਵਿੱ ਚ ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ ਆਦਾ ਸ਼ਿੰਭਾਵਨਾ 
ਹੁ਼ਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਰੀ ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 3 ਪੁਰਸ ਅਤ ੇ1 ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ।  
 ਉਮਰ: ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 16 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਵਿੱ ਚ ਹੁ਼ਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਭ 

ਤੋਂ ਆਮ ਗਰੁਿੱ ਪ ਹੈ।   
 ਪੈਤਜਰਕ: ਖੋਜ ਜਵਿੱ ਚ ਦੇਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਜਜਆਦਾਤਰ ਮਰੀ ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਇਹ 

ਜੀਨ ਹੁ਼ਿੰ ਦਾ ਹੈ HLA-B27 ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਜਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨ ਼ਿੰ  ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਹੁ਼ਿੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੁ਼ਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜਕ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਦ ਜ ੇਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜੀਨ ਹੁ਼ਿੰ ਦ ੇਹਨ।  

  

3.      ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
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ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਜਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਜਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨ ਼ਿੰ  ਇਹ 

ਜਬਮਾਰੀ ਹੁ਼ਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਜਦਿੱ ਤ ੇਲਿੱ ਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤਤਕਾਲ ਡਾਕਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਜਦਖਾਈ ਜਦ਼ਿੰ ਦ ੇਹਨ। 
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4.      ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ? 

ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਜਕ ਇਸ ਜਵਿੱ ਚ HLA-B27 ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ਼ਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਜਕ, ਅ਼ਿੰਕਜੜਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, HLA-B27-ਪਾਜੀਜਿਵ ਲੋਕ ਜਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਹੁ਼ਿੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਏਐੱਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿੰਭਾਵਨਾ ਜਸਰਫ 2% ਹੁ਼ਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਦ ਜੇ ਪਾਸੇ, HLA-B27-ਪਾਜੀਜਿਵ ਜਵਅਕਤੀ ਜਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਕਸੇ 

ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨ ਼ਿੰ  ਇਹ ਜਬਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਜਸਰਫ 20% ਤਿੱਕ ਵਿੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮ਼ਿੰ ਜਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ HLA-B27 ਐਿਂੀਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਜਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹੁ਼ਿੰ ਦੇ ਹਨ ਜਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਬੈਕਿੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸਨ। 

  

5.      ਕੀ ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਸੁਰ ਆਤੀ ਸਿੇਜ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹਨ:   

 3 ਮਹੀਜਨਆ ਂਤੋਂ ਜਜਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦਰਦ ਅਤ ੇਜਪਿੱ ਠ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਜਹਿੱ ਸੇ ਜਵਿੱ ਚ ਦਰਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ (ਜਜਸ ਨ ਼ਿੰ  
ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਜਕੜਨ ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤ ੇਅਤ ੇਜਕਜਰਆਹੀਣਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ।   
 ਇਹ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਣ ਅਤ ੇਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿੱਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਪਿੱ ਠ ਦਰਦ ਦੇ ਉਲਿ ਜ ੋ

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਜਸ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ 

ਵਾਲੇ ਮਰੀ ਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤ ਜਵਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।   
 ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਸੈਕਰੋਜਲਆਕ ਜੋੜਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਦਖਾਈ ਜਦ਼ਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਰਮ (ਿੇਲਬੋਨ ਦੇ ਜਸਿੱ ਧੇ 

ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਹਿੱਡੀ) ਅਤ ੇਇਲੀਐਕ ਹਿੱਡੀਆਂ (ਕੁਲਹੇ  ਦੇ ਜਕਸੇ ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਿੱਡੀਆਂ) ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਹੁ਼ਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਫਰ 

ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਲਹੇ  ਦੇ ਉਪਰ, ਉਪਰੀ ਜਪਿੱ ਠ ਜਵਿੱ ਚ, ਸਾਮਹਣੇ ਛਾਤੀ ਅਤ ੇਗਰਦਨ ਜਵਿੱ ਚ ਫਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   
 ਜਪਿੱ ਠ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨੀਂਦ ਜਵਿੱ ਚ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਵਘਨ ਹੁ਼ਿੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਮਰੀ  ਦੀ ਵਰਿੀਬਰੇਲ ਜਕਜਰਆ ਜਵਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਪਿੱਸਲੀਆਂ ਦਾ ਜਪ਼ਿੰ ਜਰ ਪਰਭਾਜਵਤ ਹੁ਼ਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਫੇਫਜੜਆਂ 

ਦੀ ਸਮਰਿੱਿਾ ਅਤ ੇਕ਼ਿੰ ਮ ਬਾਧਤ ਹੁ਼ਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:   

 ਿਕਾਵਿ   

 ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਜਹਿੱ ਸੇ ਜਵਿੱ ਚ ਜੋੜ ਸਖਤ ਅਤ ੇਸੁਿੱ ਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਮੋਢੇ, ਕੋਹਣੀ, ਕ਼ਿੰਲਹੇ , ਗੋਡੇ 

ਅਤ ੇਅਿੱਡੀ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ   

 ਅਿੱਡੀ ਦੇ ਜਪਿੱ ਛ ੇਦਰਦ   
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 ਆਈਜਰਸ ਦੀ ਸੋਜ (ਊਵਾਈਜਿਸ): ਅਿੱਖਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਲਾਲੀ ਅਤ ੇਦਰਦ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕਦਾਰ 

ਰੌਸਨੀ ਵਿੱਲ ਦੇਖਦ ੇਹਨ, ਅਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮ ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ   

 ਇਿੱਕ ਅਿੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ   
 ਭੁਿੱ ਖ ਦੀ ਕਮੀ   
 ਿੋੜਹਾ ਜਜਹਾ ਬੁਖਾਰ   

 ਭਾਰ ਦੀ ਕਮੀ   

ਬੋਅਲ ਦੀ ਸੋਜ  

ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਮਰੀ  ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਵੀ ਵਿੱ ਖਰੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਹੁ਼ਿੰ ਦ ੇਹਨ ਜਦੋਂ ਜਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ ਹੁ਼ਿੰ ਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਧਾਰਣ 

ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ਼ਿੰ  ਰੋਕਣ ਜਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  ਤਤਕਾਲ 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯ ਰੋਪੀ ਲੀਗ ਅਗੇਂਸਿ ਜਰਊਮੈਜਿ ਮ (EULAR) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਜਕਸੇ ਨ ਼ਿੰ  
ਹੇਠਲੀਆਂ ਪ਼ਿੰਜ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚੋਂ ਘਿੱਿੋ ਘਿੱਿ ਚਾਰ ਮਜਹਸ ਸ ਹੁ਼ਿੰ ਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਕ ਸ਼ਿੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ 92% ਲੋਕਾਂ ਜਵਿੱ ਚ 

ਸੋਜ ਵਾਲਾ ਜਪਿੱ ਠ ਦਰਦ (ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਦ ਜੀ ਜਕਸਮ ਦੇ ਪੀੜ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:   

 ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦਰਦ   

 ਘਾਤਕ ਸ਼ੁਰ ਆਤ   

 ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਿ   

 ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ   

 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ  
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6.      ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਨਦਾਨ ਜਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਜਨਊਮੈਿਾਲੋਜਜਸਿ ਮਰੀ  ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਅਤ ੇਪਜਰਵਾਰਕ ਡਾਕਿਰੀ ਇਜਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛਜਗਿੱ ਛ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਜਨਕਲ ਜਾਂਚ 

ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਜਪਿੱ ਠ, ਪੇਡ , ਸੈਕਰੋਲੀਐਕ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਿੱਡੀ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵਰਿੀਬਰਾਏ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤ ੇਚਜਹਲਕਦਮੀ 
ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਨ ਼ਿੰ  ਜਧਆਨ ਜਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਜਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗੇਤਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:   

 ਐਕਸ-ਰੇ:  
 ਐਕਸ-ਰੇ  ਜੋੜਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸੋਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਜਕ ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ 

ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਦੀ ਜਵਸੇਸ ਪਰਭਾਵ ਇਸਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿੇਜ ਤੇ ਸਪਿੱਸ਼ਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।   
 ਕ਼ਿੰ ਜਪਊਿਰਾਈ ਡ ਿੋਮੋਗਰਾਫੀ (ਸੀਿੀ) ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਜਿਕ ਰੇਸਨੋੈਂ ਸ ਇਮੇਜਜ਼ਿੰ ਗ (ਐੱਮਆਰਆਈ):  

 ਸੁਰ ਆਤੀ ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।   
 ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ:   

o ਇਰਾਰੀਿਰੋਸਾਈਿ ਸੇਡੀਮੈਂਿੇਸਨ ਰੇਿ (ਈਐੱਸਆਰ) ਜਾਂ ਸੀ-ਰੀਐਕਜਿਵ ਪਰੋਿੀਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.): 
ਸੋਜ ਦੇ ਸ਼ਿੰ ਕੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤ ੇਜ ੇਨਤੀਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ, ਸੋ  ਸਪਿੱਸਿ ਹੁ਼ਿੰ ਦੀ ਹੈ।   

o ਪ ਰਾ ਬਲਿੱ ਡ ਕਾਉਂਿ ਿੈਸਿ (ਸੀਬੀਿੀ): ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਿੀ ਇਹ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਅਨੀਮੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।   

o HLA-B27 ਐਿਂੀਜਨ: HLA-B27 ਐਿਂੀਜਨ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਸ਼ਿੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ 

ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਕੇਸ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, HLA-27-ਪਾ ੀਜਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨ ਼ਿੰ   ਰ ਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਜਵਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਸਿੀ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਹੁ਼ਿੰ ਦੀ ਹੈ।  

ਡਾਕਿਰੀ ਪੇਸੇਵਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਜਨਊਯੋਰਕ ਕਰਾਈਿੀਜਰਆ 1984 ਨ ਼ਿੰ  ਜਨਦਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਾਪਦ਼ਿੰ ਡ ਦੇ 

ਰ ਪ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਜਜਸ ਜਵਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹਨ:  

1. ਘਿੱਿ ਤੋਂ ਘਿੱਿ 3 ਮਹੀਜਨਆ ਂਲਈ ਜਪਿੱ ਠ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤ ੇਜਕੜਨ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।  

2. ਅਿੱ ਗੇ ਅਤ ੇਪਾਸੇ ਦੀ ਤਰਫ ਲ਼ਿੰ ਬਰ ਰੀੜਹ (ਜਪਿੱ ਠ ਦਾ ਜਪਛਲਾ ਜਹਿੱ ਸਾ) ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ।  

3. ਸਾਧਾਰਣ ਵੈਜਲਊ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਜਵਿੱ ਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਜਵਸਾਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਮਰ ਅਤ ੇਸੈਕਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਬਧਤ ਹੈ।  

4. ਐਕਸ-ਰੇ ਸੈਕਰੋਈਜਲਆਕ ਜੋੜਾਂ ਜਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਜਮਆਨੀ ਪਜਰਵਰਤਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਜਸਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀਆਂ 
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ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਜਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨ ਼ਿੰ  ਦਰਸ਼ਾਉਂਦ ੇਹਨ।  

ਜੇ ਪੁਆਇ਼ਿੰਿ 4 ਜਕਸੇ ਇਿੱਕ ਪੁਆਇ਼ਿੰਿ 1, 2 ਜਾਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।  

ਜਕਉਂਜਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਆਤੀ ਸਿੇਜ 'ਤੇ ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿੱ ਛਣ ਦੀ ਸਤਹਾ, ਜਬਮਾਰੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਵਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਜਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤੀ ਜਾਂਚ 

ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅ਼ਿੰਤਰਰਾਸਿਰੀ ਮਾਪਦ਼ਿੰ ਡ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਦੀ ਅਸੇੱਸਮੈਂਿ ਆਫ ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ 

ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਇ਼ਿੰਿਰਨੈਸਨਲ ਸੋਸਾਇਿੀ (ਏਐਸਏਐਸ) ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਜਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਜਦਸਾ-ਜਨਰਦੇਸ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕੀਤ ੇ

ਹਨ, ਜਜਸ ਦੇ ਤਜਹਤ ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਮਾਪਦ਼ਿੰ ਡਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਦਾਨ ਲਈ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ 
ਜਗਆ ਹੈ:  

1. 3 ਮਹੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਜਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਪਿੱ ਠ ਦਾ ਦਰਦ  

2. 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਹੁ਼ਿੰ ਦੀ ਹੈ  

3. ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਐੱਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਿੈੱਸਿ ਦੀ ਪੁਸਿੀ ਸੋ , ਇਕ ਕਲੀਜਨਕਲ ਲਿੱ ਛਣ ਦੇ ਨਾਲ*; ਜਾਂ HLA-B27-

ਪਾ ੀਜਿਵ ਦੋ ਕਲੀਜਨਕਲ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ*  

*ਕਲੀਜਨਕਲ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਗਠੀਆ, ਐਿੇਂਸਾਈਿਸ, ਯ ਵੇਜਿਸ, ਸੋਜਰਆਜਸਿੱਸ, ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਗੈਰ 

ਸਿੀਰੌਈਡਲ ਐਿਂੀ-ਸੋਜ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਚ਼ਿੰਗੀ ਪਰਤੀਜਕਜਰਆ, ਪਜਰਵਾਰਕ ਇਜਤਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਚ ਪਿੱਧਰ ਦਾ ਸੀ-
ਰੀਐਕਜਿਵ ਪਰੋਿੀਨ ਦਾ ਪਿੱਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  
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7.      ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ? 

ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਵਿੱ ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤ ੇਕਸਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਦਰਦ ਅਤ ੇ

ਜਕੜਨ ਨ ਼ਿੰ  ਘਿੱਿ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੀੜਹ ਦੀ ਹਿੱਡੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਰੀੜਹ ਦੀ ਰਿੱਡੀ 
ਦੇ ਜਵਗਾੜ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਕਸੀ ਮਰੀ  ਨ ਼ਿੰ  ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਜਵਗਾੜ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਸਹੀ ਡਾਕਿਰੀ ਇਲਾਜ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਜਬਮਾਰੀ ਨ ਼ਿੰ  ਕਾਬ  ਜਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਜਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਜਿਤੀ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਜੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਜਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਤੀਸੀਲਤਾ ਨ ਼ਿੰ  ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜੀਕਲ 

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

i. ਦਵਾਈਆਂ   

 ਗੈਰ ਸਿੀਰੌਈਡਲ ਐਿਂੀ-ਸੋਜ ਦਵਾਈਆਂ (NASIDs)  

ਜ ਆਦਾਤਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਜਹਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਜਲਣ, ਦਰਦ ਅਤ ੇਕਠੋਰਤਾ ਨ ਼ਿੰ  ਦ ਰ 

ਕਰਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਮੁਮਜਕਨ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਚਜਹਲਕਦੀ ਦੀ ਸਮਰਿੱਿਾ ਨ ਼ਿੰ  ਵਧਾਉਂਦੀ 
ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਵਚ ਇ਼ਿੰਡੋੋੋਮੈਿਾਸੀਨ ਅਤ ੇਨੇਪੋਰੋਕਸਨ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹਨ 

ਜਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਿ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਗੈਸਿਰੋਇਨਿੈਸਿਾਈਨਲ ਤੋਂ ਖ਼ ਨ ਜਨਕਲਣਾ, ਅਤ ੇਕੁਝ ਦੁਰਲਿੱ ਭ ਮਾਮਜਲਆ ਂ

ਜਵਚ ਜਕਡਨੀ ਅਤ ੇਜਜਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਜਸਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ।   

 ਜਡਜੀਜ-ਮਾਡੀਫਾਇ਼ਿੰ ਗ ਐਿਂੀ ਜਰਊਮੈਜਿਕ ਡਰੱਗ  (ਡੀ ਐੱਮ ਡੀ ਡੀ)  

ਇਜਮਊਨ ਜਸਸਿਮ ਨ ਼ਿੰ  ਜਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਪਰਜਕਜਰਆ ਨ ਼ਿੰ  ਜਬਹਤਰ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਜਸ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਸੋਜਸ ਗਠੀਆ ਹੁ਼ਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜੋੜ ਦੀ ਜਵਗਾੜ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਨ ਼ਿੰ  ਹੌਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਸਲਫੈਸਲੈਜਾਈਨ ਅਤ ੇਮੈਿੋਿਰੇਕਸੇਿ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਜਲਆ ਂ

ਜਵਿੱ ਚ, ਦੁਸ਼ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਐਲਰਜੀ, ਦਸਤ, ਲੀਵਰ ਜਵਗਾੜ ਅਤ ੇਖ ਨ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਦੀ 
ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   

 ਐਿਂੀ ਜਿਊਮਰ ਨੈਕਰੋਜਸਸ ਫਕੈਿਰ (Anti-TNF)  

ਜੇ NASIDs ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਐਿਂੀ-ਿੀ ਐੱਨ ਐੱਫ ਵਰਗ ੇਜੈਜਵਕ ਏਜ਼ਿੰ ਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। TNF ਇਿੱਕ ਸੈਲ ਪਰੋਿੀਨ ਹੁ਼ਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਰਊਮੇਿਾਈਡ ਗਠੀਆ ਜਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਏਜ਼ਿੰ ਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕ਼ਿੰਮ 
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ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੋਿੀਨ ਨ ਼ਿੰ  ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ, ਕਠੋਰਤਾ, ਨਰਮ ਜਾਂ ਸੁਿੱ ਜੇ ਹੋਏ ਜੋੜ ਨ ਼ਿੰ  ਘਿੱਿ ਕਰਨ ਜਵਿੱ ਚ 

ਮਦਦ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਸਪਾਈਨਲ ਗਤੀਸੀਲਤਾ ਜਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁ਼ਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਜਵਕਾਰ ਨ ਼ਿੰ  ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਯ ਵੇਜਿਸ ਅਤ ੇਗੈਸਿਰੋਐਿਂਰਾਈਜਿਸ ਨ ਼ਿੰ  ਕ਼ਿੰਿਰੋਲ ਜਵਿੱ ਚ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ।  

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਅਡਾਲੀਮ ਮੈਬ, ਇਿਾਨਰਸੈਪ ਅਤੇ ਇਨਫਲੀਕਸੀਮੈਬ 

ਸਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਰਿ ਫੇਲਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਲਾਗ ਦਾ 
ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੀ  ਜਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਿਊਬਰਕਲੋਜਸਸ ਅਤ ੇਜਡਮਈਇਲੀਜਿ਼ਿੰ ਗ ਜਬਮਾਰੀ ਹੁ਼ਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਨ ਼ਿੰ  
ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ। ਬਾਓਲਾਜੀਕਲ ਏਜ਼ਿੰ ਿ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਰੋਗੀਆਂ ਨ ਼ਿੰ  ਿੀਬੀ ਲੇਿ਼ਿੰ ਿ ਿੈਸਸ 

ਜਿਊਬਰਕਲੋਜਸਸ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਹੀ ਸ਼ਿੰਪਰਕ ਜਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਨੇਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਲੀਵਰ ਫ਼ਿੰ ਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ii. ਕਸਰਤ ਥੈਰੇਪੀ  

ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਲਗੇ ਜਿਸ਼  ਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਵਾਲੇ 

ਮਰੀ ਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਕਸਰਤ ਜਜਆਦਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਫਜਜਓਿੈਰੇਜਪਸਿ ਜਾਂ ਪੇਸੇਵਰ ਿੈਰੇਜਪਸਿ ਦੁਆਰਾ 
ਜਨਰਦੇਸਤ ਕਸਰਤ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਬੈਠਣਾ-ਉੱਠਣਾ, ਪੁਸ਼-ਅਿੱਪ, ਖੜਹਾ ਹੋਣਾ ਅਤ ੇਜਸਿੱ ਧੀ ਮੁਦਰਾ ਜਵਿੱ ਚ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਜਕ ਜੋੜਾਂ ਅੇਤ 

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨ ਼ਿੰ  ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਜਮਲ ਸਕੇ।  

ਹਾਈਡਰੋਿੈਰਪੀ ਵੀ ਕਸਰਤ ਦਾ ਇਿੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਜਵਿੱ ਚ ਚ਼ਿੰਗਾ ਪਰਦਰਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 
ਜਵਿੱ ਚ ਅਜਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁ਼ਿੰ ਮ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤ ੇਤਣਾਅ ਨ ਼ਿੰ  ਜਸਿੱ ਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜੋੜਾਂ 
ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਕਸਰਤ ਰੋ ਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਕਸਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤ ੇਿਿੱ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉਠਣਾ 
ਅਤ ੇਰਾਤ ਨ ਼ਿੰ  ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਚ਼ਿੰਗਾ ਹੁ਼ਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਕਉਂਜਕ ਮਾਸਪੇਸੀਆ ਂਅਤ ੇਜੋੜਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਿਕਾਵਿ ਅਤ ੇ

ਅਕੜਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਵਿੱ ਚ ਹੁ਼ਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਸਰਤ ਲਚਕਤਾ ਨ ਼ਿੰ  ਵਧਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਜਵਿੱ ਚ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਮਰੀ ਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਠੀਆ ਤੇ  ਹੋਣ। ਕਠੋਰਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬਰਫ਼ ਦੇ 

ਪੈਕ ਜਾਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦਬਾਜੀ ਕੀਤ ੇਬਗੈਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਸਰਤ 

ਕਰੋ।  
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iii. ਸਰਜਰੀ  

ਜਦੋਂ ਮਰੀ  ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਜਵਗਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨ ਼ਿੰ  ਨਕਲੀ ਜੋੜ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੁਿੱ ਠੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਦਰਦ ਅਤ ੇਜਲ ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜਮਲ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਰੀ ਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਚ਼ਿੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਜਸ ਨਾਲ ਅਿੱਗ ੇਝੁਕ ਕੇ 

ਨਾ ਚਲਣ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।  

ਜੇ ਮਰੀ  ਅਿੱਗੇ ਅਿੱਗੇ ਵਿੱ ਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਚਨ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਚਨ-ਆਨ-ਚੈਸਿ ਜਵਕਾਰ), ਆਪਣੇ ਜਸਰ ਨ ਼ਿੰ  ਉਠਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਓਸਿੀਓਿਾਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਸਿੀਓਿਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਡੀ ਨ ਼ਿੰ  ਸਹੀ ਕੋਣ ਤੇ 

ਕਿੱਿ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੱਡੀ ਦੇ ਅ਼ਿੰਤ ਨ ਼ਿੰ  ਸਹੀ ਕਰ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਾਈਨਲ ਇ਼ਿੰਸਿਰ ਮੈਂਿੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇ

ਜਫਊ ਨ ਨ ਼ਿੰ  ਓਸਿੀਓਿੋਮੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੌਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੀੜਹ ਨ ਼ਿੰ  ਸਜਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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8.      ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜਜਿਲਤਾਵਾਂ ਹਨ? 

 ਫੇਫੜੇ ਦ ੇ ਖਮ: ਜੇ ਜਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਖਰਾਿ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਥੌਰੇਜਸਸ ਕੈਜਵਿੀ ਦਾ ਜਵਗਾੜ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਫੇਫਜੜਆ ਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂ਼ਿੰ  ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀਾਾ, ਜਜਸ ਨਾਲ ਖ਼ਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਜਿਮਾਰੀ ਹ ੋ

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਜਲਆ ਂਜਵਿੱ ਚ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲ ਰਾਈਜਿਸ ਅਤ ੇਇਡੀਓਪੈਿੀਕ ਪਲਮਨਰੀ ਫਾਈਬਰੋਜਸਸ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ।   
 ਯੂਵਾਈਜਿਸ: ਯ ਵਾਈਜਿਸ ਨ ਼ਿੰ  ਅਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਅਤ ੇਅਿੱਖਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਜਵਿੱ ਚ ਵ਼ਿੰ ਜਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ 
ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸਨੀ ਵਿੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮ ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਿੱ ਛਣ ਜਵਗੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੱਧ 

ਸੌਰਸ ਚੋਜਰਓਰੀਿੇਨੋਪੈਿੀ (ਸੀਐਸਸੀ) ਜਾਂ ਇ਼ਿੰਿਰਾਓਜਕਊਲਰ ਪਰੈਸਰ ਦਾ ਵਿੱ ਧਣਾ (ਆਈਓਪੀ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਜਸ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਗਲਾਕੋਮਾ ਅਤ ੇਕੁਝ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵਿੱ ਚ ਅ਼ਿੰਧਾਪਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਜਿਮਾਰੀ: ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦਲ ਦੇ ਵਾਲਵ ਜਵਚ ਜਖਮ 

ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਰੋਜਿਕ ਵਾਲਵ ਜਾਂ ਆਰਿੀਅਲ ਜਫਿਰੀਲੇਸ਼ਨ ਦ ੇਲੀਕੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।   
 ਅ਼ਿੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ: ਕੁਝ ਮਰੀ ਾਂ ਜਵਿੱ ਚ ਅਲਸਰ ਜਵਕਜਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਿ ਜਵਚ ਦਰਦ, 

ਦਸਤ ਅਤੇ ਿਿੱਿੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖ ਨ ਜਨਕਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।   
 ਨੇਫੇਰਿੀ : ਬਹੁਤ ਘਿੱਿ ਮਾਮਜਲਆ ਂਜਵਿੱ ਚ ਇਹ IgA ਨੇਫਰੋਪੈਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 
ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਜਪਕ ਹੇਮਾਜਿਊਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਡਾਕਿਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਜਸ ਜਵਿੱ ਚ ਜਪਸਾਬ ਜਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਘਿੱਿ 

ਖ ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।  

  

9.      ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਦੇ ਮਰੀਜ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਇਿੱਕ ਗ਼ਿੰ ਭੀਰ ਜਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜਜਸ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਿੱ ਛਣ ਘਿੱਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਜਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਮਰੀ  ਪੇਸੇਵਰ ਡਾਕਿਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਨੇਮੀ ਜਾਂਚ 

ਅਤ ੇਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਜਕ ਮਰੀ  ਨੇਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 

ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਸਜਿਤੀ ਠੀਕ ਰਿੱ ਖੇ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨ ਼ਿੰ  ਜਸਹਤਮ਼ਿੰਦ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਜਗਹਾ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:  

1. ਨੇਮੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ  

ਰੋ ਾਨਾ ਦੀ ਕਸਰਤ ਜਵਿੱ ਚ ਫੇਫਜੜਆਂ ਦੇ ਜਵਸਿਾਰ ਅਤ ੇਰੀੜਹ ਦੀ ਹਿੱਡੀ ਅਤ ੇਜੋੜਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਸਰਤਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਡ ਼ਿੰ ਘਾ 

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


 
 

AS / Punjabi (Indian) 

Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 12 
 

 

ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਜਵਿੱ ਚ, ਦਰਦ ਅਤ ੇਕਰੜਾਈ 

ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਜਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਗੋਾ, ਤਾਈ-ਸੀ ਅਤ ੇਐਰੋਜਬਕਸ, ਜੋੜਾਂ ਜਵਚ ਲਚਕੀਲੇਪਨ 

ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕ ਲ ਹੁ਼ਿੰ ਦ ੇਹਨ। ਐਨਕਾਈਲੋਜ ਼ਿੰ ਗ ਸਪੌਂਡੀਲਾਈਜਿਸ ਦੇ ਮਰੀ ਾਂ ਸਭ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ 
ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਪਰਭਾਵ ਦੀ ਖੇਡ ਜਜਵੇਂ ਜ ਡੋ ਜਾਂ ਬਾਸਕੇਿਬਾਲ। ਜੌਜਗ਼ਿੰ ਗ ਵੀ, ਅਿੱਡੀ ਦੇ ਜਪਛਲੇ ਜਹਿੱ ਸੇ ਜਵਿੱ ਚ ਨਸਾਂ ਦੀ 
ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਮਰੀ ਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਪੇਸੇਵਰ ਡਾਕਿਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

2. ਚ਼ਿੰਗੀ ਮੁਦਰਾ ਿਣਾਏ ਰੱਖਣਾ  

ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੜਹਾ ਹੋਣ, ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਕ ਸਿਾਈ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ, ਜਜਸ ਨਾਲ 

ਵਾਪਸ ਐਕਸਿੈਨਸਨ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਰੀੜਹ ਦੀ ਹਿੱਡੀ ਨ ਼ਿੰ  ਠੀਕ 

ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਚਿਾਈ ਤੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਨ ਼ਿੰ  ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, 20 ਜਮ਼ਿੰ ਿ ਪੁਿੱ ਸ਼-ਅਿੱਪ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਜੋ ਜਪਿੱ ਠ 

ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮ਼ਿੰਦ ਹੁ਼ਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਰੀ ਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਭਾਰੀ ਵਸਤ ਆਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਜਨਸਜਚਤ ਅਵਧੀ 
ਲਈ ਨੇਮੀ ਮੁਦਰਾ ਨ ਼ਿੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ 10 ਜਮ਼ਿੰ ਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕ਼ਿੰ ਜਪਊਿਰ ਤੋਂ ਬਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ ੇ

ਮਰੀ  ਨ ਼ਿੰ  ਕ਼ਿੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ਼ਿੰ  ਅਕਸਰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ਼ਿੰ  ਡਾਕਿਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਕੀ ਉਸ ਨ ਼ਿੰ  ਦ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

3. ਸੌਣ ਦਾ ਜਿਸਤਰ ਅਤੇ ਸੋਫਾ  

ਰੀੜਹ ਦੀ ਹਿੱਡੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਲਈ ਉੱਚੀ ਤੋਸ਼ਕ ਅਤ ੇਮੁਲਾਇਮ ਗਿੱਦੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਪਿੱ ਠ ਨ ਼ਿੰ  ਜਸਿੱ ਧਾ ਰਿੱਖਣ ਲਈ 

ਸਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸੋਫਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।  

4. ਜਸਗਰਿ-ਿੀੜੀ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਨਾ ਕਰ ੋ 

ਜਸਗਰਿ-ਬੀੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨ ਼ਿੰ  ਵਧਾਏਗਾ ਅਤ ੇਸਾਹ ਲੈਣ ਜਵਿੱ ਚ ਤਕਲੀਫ ਨ ਼ਿੰ  ਵੀ 
ਵਧਾਏਗਾ।  

5. ਸਰੀਜਰਕ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਿਾਰੇ ਖ਼ਿਰਦਾਰ ਰਹ ੋ 

ਨੀਵੀਂ ਜਪਿੱ ਠ, ਵਰਿੀਬਰਾਏ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤ ੇਚਾਲ ਤੇ ਨ ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਨ ਰ ਰਿੱ ਖੋ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਜਕੜਨ। ਜੇ 
ਲਿੱ ਛਣ ਜਵਗੜਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲ ਡਾਕਿਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।  
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6. ਜਸਹਤਮ਼ਿੰ ਦ ਖੁ਼ਰਾਕ ਲਓ  

ਇਿੱਕ ਤ਼ਿੰਦਰੁਸਤ ਅਤ ੇਸ਼ਿੰਤੁਜਲਤ ਖੁਰਾਕ ਸਰੀਰ ਨ ਼ਿੰ  ਮ ਬ ਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ਼ਿੰ  ਘਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।  

7. ਮਰੀ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱ ਪ  

ਮਰੀ ਾਂ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਜਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤ ੇਗਤੀਜਵਧੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਨਰਜਸ਼ਿੰਗ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤ ੇਆਪਸੀ ਸਜਹਯੋਗ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੇਿਫਾਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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