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ह्युमाटोइड अर्थराइटटस (संधिवात गटिया) 
हङकङमा लगभग बीसदेखि तीस हजार जना माननसहरू ववभभन्न प्रकारका ह्युमाटोइड अर्थराइटटसबाट 
प्रभाववत भएको अनुमान गररएको छ। अस्पताल प्राधिकरण (HA) को तथ्याङ्कहरूका अनुसार, 
स्पेभसभलस्ट बटहरङ्ग क्ललननकहरू (SOPCs) मा 2004 र 2006 को बीचमा 11,800 भन्दा िेरै 
फलो-अपका केसहरू आएका धर्ए, जसमध्ये 40% ह्युमाटोइड अर्थराइटटस (RA) का केसहरू धर्ए। 

RA एउटा दीर्थकालीन रोग हो जसले सुक्न्नने, दखु्न,े कडापन र डडफमेसनको कारणले ववभभन्न 
जोनीहरूलाई प्रभाव पान ेमात्र नभई यसले मांसपेशीहरू, मुटु, फोलसो, छाला, रलत नली र स्नायुहरू 
जस्ता अङ्गहरूमा पनन प्रभाव पाछथ। उधचत उपचारको अभावले क्रभमक रूपमा ववरूपण हुने र मतृ्युसम्म 
ननम्त्याउनेछ। HA तथ्याङ्कहरूका अनुसार, RA भएका बबरामीहरूको मतृ्युको जोखिम सामान्य 
व्यक्लतको भन्दा तीनदेखि चार गुणा बढी हुन्छ। िराब भएका जोनीहरूको संख्याको अनुपातमा मतृ्युको 
दर बढ्दै जान्छ। 

हाल, ह्युमाटोइड अर्थराइटटसको कुनै पनन उपचार छैन। यद्यवप, द्रतु र उधचत उपचारले अवस्र्ाबाट 
प्रभावकारी रूपमा मुक्लत पाउन सककनछ् र जोनीहरू र शरीरका तन्तुहरूको िराबी हुनमा कमी ल्याउन 
सककन्छ, जसला गदाथ बबरामीले दैननक जीवन र कायथ जीवन पुन: सुरु गनथ सलछन।् 
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1. RA के हो? 

RA भनेको स्वचाभलत प्रनतरक्षा प्रणालीलो ववकार हो जसमा बबरामीको प्रनतरक्षा प्रणालीले गक्ल्तले 
जोनीहरूको साइनोभभयमलाई आक्रमण गछथ र जलन ननम्त्याउँछ। यसले जोनीहरूमा साइटटककनले 
आक्रमण गने ननम्त्याउँछ, जसले गदाथ हड्डी, कुरकुरे हड्डी, टेन्डन र भलगामेन्टहरूमा र्प क्षनत 
पुरय्ाउँछ, जसले गदाथ दखु्ने र सुक्न्नन,े कायथमा क्षनत हुने र कुरूपता बनाउँछ। RA ले अन्य अङ्गहरू 
जस्तै आँिा, छाला, मुटु र फोलसोलाई मायोकाडड थयल इनफ्र्यालसन र स्रोक जस्ता गम्भीर रोगहरू 
टरगररङ हुने सम्भावना हुने गरी आक्रमण गनथ पनन सलछ। RA वंशाणुगत होइन र ववशषेगरी 30 
देखि 50 वषथबीचका माननसहरूलाई हुनसलछ।  

 
2. RA का जोखिम कारक तत्वहरू के-के हुन?् 

RA जोकोहीलाई हुनसलछ तर ननम्नभलखित तत्वहरूले जोखिमलाई बढाउन सलछ:  

 भलङ्ग: मटहलामा RA को जोखिम पुरुषमा भन्दा दईुदेखि तीन गुणा िेरै हुन्छ।  
 उमेर: RA कुनै पनन उमेरका माननसहरूलाई हुनसलछ तर सामान्यतया 30 देखि 50 वषथका 

माननसहरूलाई हुनेगछथ।  
 पाररवाररक इनतहास: यटद पररवारका सदस्यहरूलाई RA छ भने, अन्य सदस्यहरूलाई पनन RA 

हुने सम्भावना हुन्छ। बबरामीहरूलाई भसि ैवंशाणुगत रूपमा रोग नलागेर रोगप्रनतको झुकाव र 
सोचले हुने गछथ भनी धचककत्सा पेशाकमीहरूले ववश्वास गछथन।् अर्ाथत, जोखिमका कारकहरूले गदाथ 
नतनीहरू RA िो भशकार हुन पुग्छन।्  

 िमू्रपान गने: िमु्रपान गनाथले RA को जोखिम बढाउँछ भनी केही अनुसन्िानकताथहरूले ननष्कषथ 
ननकालेका छन।् सम्भवत: यस्तो हुनमा भसगरेटमा समावेश हुने प्रशस्त मात्राको रसायनलाई ननलेर 
हुनसलछ जसले प्रनतरक्षा ववकार ननम्त्याउँछ र रोगलाई ज्वलनशील र टरगररङ बनाउन सलछ।  

 
3. RA को कसरी रोकथाम गने? 

हाल RA को रोकर्ाम गने कुनै पनन तररका छैन। रोगको पाररवाररक इनतहास भएका माननसहरू सतकथ  
रहनुपछथ। RA ववकभसत हुने जोखिम कम गनथ स्वस्र्कर जीवनशैली र आहारको बानी बनाउनुपछथ 
र प्रेसर हटाउने र िमु्रपान त्याग्ने गनुथपछथ। 
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4. RA का कारणहरू के-के हुन?् 

RA हुन ेपलका कारण अस्पष्ट छ। वंशाणुगत र हाभसल गररएको वातावरणीय तत्वहरूले रोगको 
जोखिमलाई बढाउनेछ भनी धचककत्सा पेशाकमीहरूले ववश्वास गछथन।् 

 
5. ह्युमाटोइड अथथराइटटसका लक्षण सजजलै पटहचान गनथ सककन्छ? 

ह्युमाटोइड अर्थराइटटसले सुरुवातमा साना जोनीहरू सािारणतया पािरुा र औलंाहरूको पटहलो र दोस्रो 
जोनीहरूलाई प्रभाव पाछथ। नतनीहरू प्राय: जसो सन्तुभलत रूपमा हुन्छ। यटद लक्षणहरू बायाँ हातमा 
देखिएमा, नतनीहरू दाया ँहातमा पनन देखिने गछथन।् नतनीहरूले पीडा हुने, तात्न ेर सुक्न्नन ेबनाउँछन।् 
रोग झन-झन बबग्दै गएपनछ, लक्षणहरू काँि, एल्बो, र्ुँडा, जहरू र र्ाँटीहरू फैलनेछ।  

अन्य लक्षणहरूमा ननम्न पदथछन ्  

 बबहानमा कडापन: सबैभन्दा ववभशष्ट लक्षणहरू जस्तै बबहानमा जोनीहरू कडा हुन ेर एकदेखि 
दईु र्ण्टासम्म वा टदनभर येस्तो हुनसलछ।  

 र्काई लाग्न े  
 मन्द ज्वरो आउन े  
 भोजन इच्छामा कमी हुन े  
 आँिाहरू र मुि सुलिा हुने  
 इल्बो र हातहरूमा छाताभभत्र लम्पहरू ननभमथत हुन्छ जसलाई ह्युमोटोइड गाँिागुिीहरू भननन्छ 

 
 आँिाहरू पोल्ने  
 श्वास-प्रश्वास छाती दखु्न े 

हरेक बबरामीहरूमा लक्षणहरू भभन्न हुनसलछन,् केही बबरामीहरूका लक्षणहरू केही मटहना वा एक 
वषथसम्म रहन्छन ्र त्यसपनछ हटाउँछन ्र शरीरमा कुनै क्षनत हँुदैन। केही बबरामीहरूमा लक्षणहरू 
दोहोररएर देखिन्छन ्भने कटहलेकाहीीँ अझ िराब (फ्लारेस भननन्छ) हुनसलछन ्र कटहलेकहाीीीँ सुिार 
हुन (ररभमसन भननन्छ) सलछन ्तर केही बबरामीहरूमा लामो समयसम्म सकक्रय चरण रहन्छ र जसले 
गम्भीर क्षनतहरू ननम्त्याउँछ र असक्षमता ननम्त्याउँछ।  
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6. ह्युमाटोइड अथथराइटटसको अनुसन्धान र ननदान कसरी गनथ सककन्छ? 

ह्युमाटोइड अर्थराइटटसको प्रारक्म्भक चरणमा यसका लक्षणहरू अन्य रोगहरूकै समान हुन ेर हालको 
समयमा यो रोग ननदान गने कुनै एकल परीक्षण नभएकोले यो रोगलाई ननदान गनथ किीन हुन्छ। 
धचककत्सकले बबरामीको धचककत्सा इनतहासको बारेमा सोिपूछ गन ेर अन्य रोगहरू ननदान गनथ गररने 
ननम्न जाँचहरू सटहतका ववभभन्न जाँचहरू गनुथपन ेहुन्छ:  

i. शारीररक जााँच: जोनीहरू सुक्न्नएको र ताप, मांसपेशीको बल आटद परीक्षण गने  

ii. रगत परीक्षणहरू  

 एजन्ट-साइजललक ससट्रुसलनेटेड पेप्टाइड एजन्टबडडज परीक्षण (Anti-CCP): एक्न्ट-CCP  
सकारात्मक रूपले प्रनतकक्रया जनाउने बबरामीहरूलाई ह्युमाटोइड अर्थराइटटस हुन ेसम्भावना 
अत्यधिक रहन्छ। तर नकारात्मक रूपमा प्रनतकक्रया जनाइरहेका बबरामीहरूलाई पनन हटाउन 
सककँदैन ककनभने सबै बबरामीहरूमा एन्टीबडी नदेखिन सलछ। त्यसतो एन्टीबडी देिाउने बबरामी 
सामान्यतया जोनीहरूमा क्षनतहरू हुन ेसटहत गम्भीर रूपमा बबरामी हुन्छन।् यो परीक्षणले 
तुरुन्तै ननदान गनथ मद्दत गदथछ।  

  ह्युमाटोइडको कारक परीक्षण: ह्युमाटोइड अर्थराइटटस भएका 50 देखि 70% बबरामीहरूले 
यस परीक्षणमा सकारात्मक रूपले प्रनतकक्रया जनाउनेछन।् वदृ्धहरू वा भाइरसहरूको कारणले 
हेपटाइटटस भएका र क्षयरोग जस्ता रोगहरू लागेका बबरामीहरूले पनन सकारात्मक परीक्षण 
देिाउन सलछन।्  

 इथोसाइट सेमेन्टेसन रेट (ESR) र सी ररएजलटभ प्रोटटन परीक्षणहरू: यटद दबुै आकृनतहरूको 
स्तर हराउँछन ्भने, यसको अर्थ शरीरमा जलन सकक्रय छ भन्ने हुन्छ।  

 रलत कोषको संख्या गणना: यो एनेभमया छ वा छैन भनी पुक्ष्ट गनथका लाधग हो।  

iii. एलसरे: यो जोनीहरूको क्षनतहरूको पुक्ष्ट गनथ र रोगको ववकास ननरीक्षण गनथका लाधग हो। यद्यवप, 
रोगको प्रारक्म्भक चरणमा, जोनीहरू िराब नहुने हँुदा एलस-रेले ननदान गनथ मद्दत नगनथ सलछ। 
आवश्यक परेमा, ननदान गनथमा मद्दतको लाधग धचककत्सकले बबरामीलाई अल्रा साउण्ड गनथ वा 
म्याग्नेटटक ररजोनान्स इमेक्जङ (एमआरआई) गनथ भसफाररस गनथ सलनेछन।्  

iv. जोनीको तरल पदाथथको परीक्षण: यटद गम्भीर रूपमा सुक्न्नएका छन ्भने, संक्रमणका सम्भावनाहरू 
वा अन्य रोगहरूबाट ग्रभसत भएको हो कक भनी ननष्कषथ ननकाल्न धचककत्सकहरूले बबरामीको जोनीको 
तरल पदार्थ ननकाल्न सलनेछन।् प्रारक्म्भक चरणका ह्युमाटोइड अर्थराइटटसका बबरामीहरूलाई पटहचान 
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गनथ, अमेररकन कलेज अफ ह्युमाटोलोजीले ह्युमाटोइड अर्थराइटटसको लाधग 2010 मा नयाँ 
ACR-EULAR वगीकरणको मापदण्ड जारी गरेको छ। यटद बबरामीलाई ननम्नभलखित कुराहरूमा छ 
अकं वा िेरै छ भने, उलत व्यक्लतलई ननक्श्चत ह्युमाटोइड अर्थराइटटस भएको िाननन्छ:  

A. जोइन्ट इन्भल्भमेन्ट  

 1 साना जोनीहरू (स्कोर  
 2-10 िूला जोनीहरू (स्कोर  
 1-3 साना जोइन्टहरू (स्कोर  
 4-10 साना जोइन्टहरू (स्कोर  
 >10 जोनीहरू (स्कोर 5)  

B. सेरोलोजी (वगीकरणको लाधग कम्तीमा एउटा परीक्षण ननतजा आवश्यक हुन्छ  

 नेगेटटभ RF1 र नेगेटटभ ACPA2 (स्कोर  
 न्यून पोजेटटभ RF वा न्यून पोजेटटभ ACPA (स्कोर  
 उच्च पोजेटटभ RF वा उच्च पोजेटटभ ACPA (स्कोर 3)  

B. एलयुट-फेज ररयलटेन्ट (वगीकरणको लाधग कम्तीमा एउटा परीक्षण ननतजा आवश्यक हुन्छ  

 नमथल CRP3 र नमथक ESR4 (स्कोर  
 असामान्य CRP वा असमान्य ESR (स्कोर 1)  

D. लक्षणहरूको अवधि  

 <6 हप्ता (स्कोर  
 ≥6 हप्ता (स्कोर 1)  

नोट: 1. RF भन्नाले ह्युमाटोइड फ्यालटर बुखझन्छ; 2. ACPA भन्नाले ए-साइक्ललक भसट्रुभलनेटेड 
प्रोटटन एन्टीबडी भन्ने बुझाउँछ; 3। CRP = सी-ररएक्लटभ प्रोटटन; 4। ESR = इर्थ्रोसाइट सेडडमेन्टेसन 
रेट। 
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7. ह्युमाटोइड अथथराइटटसका उपचारहरू के-के हुन?् 

ह्युमाटोइड अर्थराइटटसका मुख्य उपचारहरूमा दिुाइलाई माने र सुक्न्ननेलाई र्टाउने, जलनलाई कम 
गने र जोनीहरूमा ननरन्तर क्षनत हुनबाट रोलने कायथप्रनत लक्षक्षत औषधिहरू र शल्यकक्रया हुन।् 
उपचारहरूले सकक्रय शरीर कायम राख्न र असल आत्म-अनुभवलाई ववृद्ध गनथ मद्दत गने अपेक्षा 
गररएको छ। यसमा ववभभन्न धचककत्सा ववशषेज्ञहरू र ववभभन्न उपचारहरूका प्राविान आवश्यक पछथ , 
जसमा ह्युमाटोलोक्जस्ट, कफक्जयोरे्रावपस्ट र पेशागत रे्रावपस्टहरू पनथ सलछन।्  

i. आौषधधहरू:  

ह्युमाटोइड अर्थराइटटसका औषधिहरूमा पेन ककलर र रोगलाई पररमाजथन गने पदथछन।् हालैका 
वषथहरूमा, बायोलोक्जकल एजेन्टहरू पनन ववकभसत भएका छन,् जसले बबरामीहरूलाई र्प छनोटहरू 
प्रस्ताव गछथन।् जुन छनोटहरू भएता पनन, बबरामीहरूले आफैले कफताथ भलन भने सलदैनन।् केही 
बबरामीहरूले रोगलाई पररमाजथन गनथ पेन ककलर र औषधिहरूलाई भमसाउने गने गछथन ्उदाहरणको 
लाधग, नतनीहरूले पेन ककलरको रूपमा पररमाजथन गनथ औषधिहरूलाई गलत बनाउँछन।् दिुाइ कम 
हुन्छ भने, नतनीहरूले औषधिको िान छोड्ने वा कम गने गछथन,् जसले उपचारको प्रकक्रया प्रभाव पाछथ 
र जोनीहरूलाई अझ िराब बनाउँछ।  

 पेन ककलरहरू  
o गैर-स्टेरोइडल गैर-ज्वनलशील औषधिहरू (NSAIDs): ह्युमाटोइड अर्थराइटटसकाका लाधग 

नतनीहरू अग्र पङ्क्लतको पटहलो औषधिहरूमा पदथछन।् नतनीहरूले जलनलाई द्रतु रूपमा 
कम गने, दिुाइ र कडापनलाई हलुका बनाउने गछथन ्तर नतनीहरूले जोनीलाई क्षनत 
पुग्नबाट जोगाउन सलदैनन।् सामान्यतया, नतनीहरू िाने र इन्रा-मस्कुलर इन्जेलसन 
हुन।् यसका पाश्वथ प्रभावहरूमा आन्द्राहरू र पेटमा ववकारहरू हुने, पेटको अल्सर हुने, मुटुका 
समस्याहरू हुने, भमगौला र कलेजोका असफलताहरू पदथछन।् सामान्यतया प्रयोग गररन े
औषधिहरूमा आइबुप्रोफेन, नाप्रोलसेन र भोल्टारेन पदथछन।् 

o COX II इक्न्हबबटर: यी औषधिहरू सेलेकोभसब र इटटररकोभसब सटहतका NSAIDs कै 
समान प्रभावहरू पाने गैर-स्टेरोइडल गैर-ज्वनलशील औषधिहरूका नयाँ संस्करणहरू हुन ्
र नयनीहरूको आन्द्रामा पाश्वथ प्रभावहरू सापेक्षक्षक रूपमा हलुका हुन्छन।्  

o कोटटथकोस्टेरोइडहरू: आवश्यक परेमा, कोटटथकोस्टेरोइडहरू मुिबाट वा प्रभाववत जोनीहरूमा 
सि ैसुईद्वारा टदन सककन्छ। नतनीहरूले दिुाइ, सुक्न्नने र कडापन कम गनथ मद्दत गनथ 
सलछन।् पाश्वथ प्रभावहरूमा ओस्टेपोरोभसस, कन््यालट, उच्च रलत चाप र रगतमा उच्च 
ग्लुकोजको मात्रा समावेश हुन्छन।्  
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 रोग कम गने वातरोग (ह्युमाटोइड अथथराइटटस) रोधक औषधधहरू (DMARDs)  

यी औषधिहरूले सुक्न्नएका जोनीहरूलाई कम गने, ह्युमाटोइड अर्थराइटटसलाई सुिाने र कम गने 
र जोनीहरूका तन्तुहरूलाई र्प क्षनत हुनबाट बचाउने गछथन।् बबरामीहरूले एकल औषधि वा केही 
औषधिहरू िान सलछन।् DMARDs लाई प्रया: जसो पेन ककलरको सार्मा िाइन्छ र 6 देखि 
8 र्ण्टामा प्रभावहरू देिापछथन।् साझा DMARDs मा सल्फासालाजाइन, मेर्ोरेलसेट, 
हाइड्रोक्लसललोरोक्लवन, लेफ्लुनोमाइड, अजाधर्योप्राइन A समावेश हुन्छन।् सबै औषधिका आफ्नै 
पाश्वथ प्रभावहरू हुन्छन,् जस्तै कलेजो िराब हुने, बोन म्यारोको सप्रेसन र फोलसो संक्रमणहरू। 
औषधिहरू िान बबरामीले धचककत्सकका ननदेशनहरूको पालना गनुथपछथ र रलत कोषहरू र सेरम 
एल्बुभमन र कलेजोको प्रकायथहरूलाई जाँच्न ननयभमत रूपमा परीक्षणहरू गराउनुपछथ।  

 TNF-अल्फा इक्न्हबबटसथ  

यटद बबरामीले परम्परागत औषधिहरूमा अनपेक्षक्षत रूपमा प्रनतकक्रया जनाउँछन ्भने, धचककत्सकले 
नतनीहरूलाई नयाँ TNF-अल्फा इक्न्हबबटसथ प्रयोग गनथ सुझाव टदन सलछन।् नतनीहरूले ट्युमर 
नेक्रोभसस एजेन्टहरूलाई दबाउन मद्दत गनथ सलछन,् जसकारण नतनीहरूलाई श्रङृ्िलाबद्ध 
ज्वलनशील प्रनतकक्रयाबाट रोलन, जोनीहरूका हड्डीका तन्तुहरूलाई अझ िराब हुनबाट रोलने 
गछथन।् नतनीहरूले लक्षणहरूलाई तुरुन्तै र प्रभावकारी रूपमा कम गछथन ्र दिुाइ कम हुन्छ। 
लगभग 70% बबरामीहरूको अवस्र्ाहरू TNF-अल्फा इक्न्हबबटसथपनछ सुिाररएको छ। ह्युमाटोइड 
अर्थराइटटसको कारणले हुने क्षनत एक वा दईु वषथमा कम हुने र्ाल्नेछ र जोनीहरूको र्प क्षनत 
र कुरूपतालाई रोलन सककनेछ। TNF-अल्फा इक्न्हबबटसथले हड्डी मास कम हुनबाट र्टाउन सलछ, 
जसले गदाथ बबरामीहरूमा ओक्स्टयोपोरोभससलाई रोलछ। हाल, TNF-अल्फा इक्न्हबबटसथ ह्युमाटोइड 
अर्थराइटटसको लाधग ननदेभशत गररन्छ जसमा अडाभलमुमाब, इटनरसेप्ट र इक्न्फ्लक्लसमाब 
समावशे हुन्छन।् यी औषधिहरूलाई प्रया: जसो मेर्ोरेलसेटसँग सेवन गररन्छ। यद्यवप नतनीहरूले 
सन्जेक्स्टभ मुटु असफलता र संक्रमणहरू जस्ता गम्भीर पाश्वथ प्रभावहरू ननम्त्याउन सलछन।् यी 
औषधिहरू सकक्रय क्षयरोग वा केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा डमेेभलनेटटङ रोग भएका बबरामीहरूलाई 
भसफाररस गररँदैन। TNF-अल्फा इक्न्हबबटसथ औषधि गनुथअनर्, बबरामीलाई क्षयरोग लागेको छ वा 
छैन भनी पुक्ष्ट गनथ अदृश्य क्षयरोगको परीक्षणहरू गनथ लगाइन्छ। औषधि-उपचारको अवधिमा, 
बबरामीले ननयभमत रूपमा रगत परीक्षण वा कलेजोका प्रकायथहरूको परीक्षणहरू गने धचककत्सकका 
ननदेशनहरूको पालना गनुथपछथ।  

ii. हड्डीको शल्यकिया:  
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यटद बबरामीका जोनीहरू गम्भीर रूपमा क्षनत वा कुरूप भएमा, धचककत्सकले उलत बबरामीलाई 
शल्यकक्रया गनथ सुझाव टदन सलनेछन।् जस्तै कूल जोनीहरू प्रनतस्र्ापन गने, टन्डन ममथत गने, 
जोनीहरूका लाइननङ हटाउने वा जोनी कफलस गने। नयनीहरू भनेका दिुाइ र्टाउने र प्रभाववत 
जोनीहरूको प्रकायथहरूलाई सुिानथको लाधग हुन।्  

iii. शारीररक थेरापी/पेशागत थेरापी  

कफक्जयोरे्रावपस्ट वा पेशागत रे्रावपस्टले बबरामीलाई दिुाइ कम गनथ, जोनीहरू कुरूप हुन र र्प िराब 
हुनबाट बचाउन र केही दैननक जीवनका कटिनाइहरूलाई समािान गनथमा मद्दत गनथ केही व्यायामहरू 
गनथ मागथदशथन गनेछन।् यसका सार्,ै पानीको उपचारले उपचारको प्रकक्रयामा महत्वपूणथ भूभमका ननवाथह 
गछथ ककनभने बबरामीका जोनीहरूले लुकेवामथ पानीमा आराम महसुस गनथ सलछन,् जसले गदाथ 
नतनीहरूले बाइक चलाउने वा नतृ्य गने जस्ता जभमनमा गनथ नसलने केही कामहरू गनथ बबरामीलाई 
सक्षम बनाउँछ। यसका अनतररलत, पूल पानीको अवरोिले बबरामीहरूको मांसपेशीहरूलाई रेन रहन 
मद्दत गनथ सलछन,् जसले गदाथ सने क्षमतालाई सुिार गछथ। कफक्जयोरे्रावपस्टको मागथननदेशनमा, 
बबरामीहरूले पानीमा केही कायथहरू गनथ सलछन,् जसले जोनीका दिुाइलाई कम गराउन सलछन।्  
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8. ह्युमाटोइड अथथराइटटसका जटटलताहरू के-के हुन?् 

बबमारीको क्स्र्नत गम्भीर हुनर्ाल्छ, बबरामीहरूका जोनीहरू क्षनत हुन र कुरूप हुन र्ाल्छन,् जसले 
असक्षमता ननम्त्याउँछ। बबरामीहरूको यताउता गन ेकष्मतालाई क्रभमक रूपमा प्रभाववत बनाउँछ र 
नतनीहरूले कपाल कोने वा कपडाहरू लगाउने जस्ता केही सामान्य कायथहरू गनथ असक्षम हुन्छन ्र 
समय बबत्दै जाँदा अब उपरान्त ती काम गनथ नै सलदैनन।् कामहरू भन्दा पनन आफ्नै स्याहार गने 
क्षमतालाई गम्भीर रूपमा प्रभाववत बनाउँछ। दीर्थकालमा, मनोववज्ञान र सामाक्जक कक्रयाकलापहरूलाई 
प्रभाववत बनाउन सलछ। पररणाम स्वरूप, नतनीहरूलाई डडप्रेसनको समस्या हुन सलछ। ह्युमाटोइड 
अर्थराइटटसले जोनीहरूलाई मात्र असर गदैन। यसले अन्य अङ्गहरूलाई पनन आक्रमण गनेछ र 
ननम्नभलखित रोगहरू ननम्त्याउन सलछ  

 स्ललेराइटटस  
 ह्युमोटाइड फोलसो र फोलसोमा तरल पदार्थ  
 एभमलोइडोभसस, भमगौलाको प्रकायथलाई कम गनथमा नेततृव् गन े  
 भलम्फोमा  
 र्थ्रोमबोभसस, स्रोक वा कोरोनरी मुटु रोग  
 स्जोगे्रनको भसन्ड्रोम  

 
9. ह्युमाटोइड अथथराइटटस भएका बबरामीहरूले आफ्नो ख्याल कसरी राख्न सलछन?् 

ह्युमाटोइड अर्थराइटटसको उपचार गन ेलामो प्रकक्रया हुन्छ। बबरामीहरू ननयभमत रूपमा फलो-अप 
जाँचहरूमा जानुपछथ , जसले गदाथ धचककत्सकहरूलाई जोनीहरू र शरीरको अवस्र्ाहरूलाई फलो-अप गनथ 
सक्षम बनाउँछ र बबमारीको अवस्र्ाहरूलाई अझ िराब हुने सम्भावनालाई कम गछथ। बबरामीहरूले 
रोगको बारेमा र्प कुराहरू जान्नु र यसको कसरी स्याहार गने बारेमा र्प जान्नु आवश्यक हुन्छ र 
धचककत्सक वा कफजोयोरे्रावपस्टहरूका ननदेशनहरूको पालना गनुथपछथ। ननम्नभलखित उपायहरू 
बबरामीहरूलाई उपयोगी हुनसलछन:्  

i. व्यायाम गने र प्रसशक्षण सलने: उपयुलत मात्राको व्यायामले मांसपेशीहरूलाई बभलयो बनाउन र जोनीको 
चापलाई कम बनाउन मद्दत गछथन।् ताइ धच अभ्यास गने र पानीमा व्यायाम गनाथले दिुाइलाई कम 
गनथमा मद्दत हुने िेरै अनुसन्िानकताथहरूले पुक्ष्ट गरेका छन।् यद्यवप, िेरै उफ्रने, दौड्ने वा वजन 
उचाल्ने काम नगनुथहोस ्ककनभने यस्ता कायथले जोनी िराब हुनलाई अझ बल पुरय्ाउन सलछन।् व्यायाम 
गरेपनछ केही समय (जस्तै 1 र्ण्टा) आराम गन ेप्रयास गनुथहोस।् यटद जोनीको दिुाइ र्ट्नुको सट्टामा 
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बढ्छ भने, यसको अर्थ व्यायाम िेरै भयो भन्ने हुन्छ, जसले गदाथ व्यायामको मात्रालाई समायोजन 
गनुथपछथ।  

ii. पयाथप्त मात्रामा आराम गने: पयाथप्त आराम गनाथले जलन र र्कावटलाई र्टाउन मद्दत गनथ सलछ। 
रोग सकक्रय हँुदा, ववशषे गरी अनतररलत आराम गनुथ आवश्यक हुन्छ।  

iii. जोनीहरूको संरक्षण गनथ सावधानी अपनाउने: बबरामीहरूले आफ्ना जोनीहरू अझ जलन हुने वा 
क्षनत हुनबाट जोजाउन साविानीपूवथक संरक्षण गनुथपछथ। जोनीहरूलाई संरक्षण गने उपायहरूमा ननम्न 
समावेश हुन्छन ्  

 िूला र र्प शक्लतशाली जोनीहरूको प्रयोग गनुथहोस,् जस्तै गह्रौं वस्तुहरूलाई तान्न औलंाहरूको 
सट्टामा पूरा हातलाई प्रयोग गनुथहोस।्  

 जोनीहरूलाई लामो समयसम्म एउटै काम गनथबाट रोलनुहोस।् सट्टामा, बस्ने आसन र भलम्बहरू 
तन्काउने ननयभमत रूपमा पररवतथन गने प्रयास गनुथहोस।्  

 जोनीहरूको कुरूपतालाई बढाउने कायथहरू नगनुथहोस,् जस्तै बोतलका ढलकनहरू िोल्न 
हत्केलाहरूको प्रयोग गनुथको सट्टामा औलंाहरूको प्रयोग गन ेनगनुथहोस,् यसो गनाथले साना 
औलंाहरूका जोनीहरूको कुरूपतामा ववृद्ध हुनेछ।  

 सुत्दा, सिै उत्तानो परेर सुत्नुहोस ्र प्रभाववत जोनीहरूलाई तन्काउन जारी राख्नुहोस।्  
 सही आसन कायम राख्नुहोस।् तपाईं उभभरहेको वा बभसरहेको भएता पनन आफ्ना स्पाइनहरू 

भसिा राख्नुहोस।्  
 उठ्दा, कडापन र दिुाइलाई कम गनथ उठ्नुअनर् ववस्तरामा जोनीहरूलाई तन्काउनुहोस।् केही 

समय बसेपनछ, र्ुँडाहरूमा कडापन देखिन सलछ। उभभनुअनर् केही पटक ननहुररने र तन्काउने 
प्रयास गनुथहोस।् यसले जोनीहरूलाई नरम बनाउन र उभभनका लाधग अझ सहज बनाउन सक्षम 
बनाउँछ।  

 जोनीको दिुाइहरूमा साविानी अपनाउनुहोस ्  
 काम गदाथ शक्लत उपभोग हुनबाट कमी ल्याउनुहोस ्  
 आवश्यक परेमा, केही सहायक उपकरणहरू जस्तै क्जवपङको यन्त्र, पररमाक्जथत चप-क्स्टक, 

मोजाहरू लगाउने सहायक उपकरण, लामा ह्याण्डल भएका शुहनथ, लामा ह्याण्डल भएका ब्याक 
ब्रस, उिाइएको शौचालय र रेभलङहरू आटद प्रयोग गने बारे सोच्नुहोस।् नयनीहरूले जोनीहरूमा 
अत्यधिक चाप हुनबाट रोलछन ्र बबरामीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा बस्ने क्षमतालाई ववृद्ध पनन 
गदथछन।्  

iv. टहट/कोल्ड थेरापी लागू गनुथहोस:् सामान्यतया प्रयोग गररने भनेका तातो प्याड र धचसो प्याडहरू 
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हुन।् नयनीहरूले मांसपेशीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा आराम टदन र जोनीका दिुाइलाई कम गनथ सलछन।् 
यटद लक्षणहरू अझ िराब (फ्लायरको अवधिमा) भने, जलनलाई र्टाउन र दिुाइलाई कम गनथ आइस 
प्याडहरू प्रयोग गनथ सककन्छ। यो काम टदनमा दईु वा तीन पटक गनथ सककन्छ र हरेक सत्र लगभग 
15 भमनेटको हुन्छ। लक्षणहरूमा सुिार भएमा, जोनीहरूमा सुक्न्नएको, दिुाइ र कडापनलाई कम गनथ 
तातो प्याडहरू प्रयोग गनथ सककन्छ, जसले गदाथ मांसपेशीहरूलाई आराम हुन्छ। तातो प्याडहरू 30 
भमनेटभन्दा लामो समयसम्म प्रयोग नगनुथहोस,् यसलाई टदनमा दईुदेखि तीन पटकसम्म गनथ सककन्छ। 
छाला नजलोस ्भन्नका लाधग तापक्रममा ध्यान टदनु आवश्यक हुन्छ।  

v. असभभावकीय सहायता समूहहरूमा सहभागी हुनुहोस:् सहायता समूहमा सहभागी हुनाले बबरामीहरूले 
रोग र उपचारहरूको बारेमा ज्ञान ववृद्ध गनथ सलछन।् नतनीहरूले अन्य बबरामीहरूलाई साझा गने 
सम्भावना पनन िेरै हुन्छ जसले गदाथ नतनीहरूलाई मनोवैज्ञाननक सहायता पनन प्राप्त हुन सलछ।  

vi. स्वस्थकर जीवन कायम राख्न:े स्वस्र् शरीर कायम राख्नका लाधग सन्तुभलत आहार िाने बानी 
बसाल्न ुअनत महत्त्वपूणथ हुन्छ। यसका अनतररलत, मटदराजन्य पेय पदार्थहरू वपउनु हँुदैन, अझ ववशषे 
गरी ननदेभशत औषधिहरूमा पाश्वथ प्रभावहरू छन ्भन्दा ती पेय पदार्थहरू कलेजोको लाधग हाननकारक 
हुन सलछन।् त्यस्ता औषधिहरू सेवन गन ेबबरामीहरूले कलेजोलाई र्प बबधग्रनबाट जोगाउन मटदरा 
सेवन गनथ त्याग्नुपछथ। यसका अनतररलत, रोगको क्स्टमुलेसनलाई कम गराउन तनावलाई उधचत रूपमा 
र्टाउने प्रयास गनुथहोस।्  

vii. ओटटयोपोरोसससलाई रोलनुहोस:् ह्युमाटोइड अर्थराइटटस र पाश्वथ प्रभावहरू हुन ेऔषधिहरू जस्तै 
स्टेरोइडले ओटटयोपोरोभसस हुन ेजोखिम बढाउन सलछ। बबरामीहरूले र्प साविानी अपनाउनुपछथ र 
रोकर्ामको लाधग आफ्ना धचककत्सकहरूसँग छलफल गनुथपन ेहुनसलछ।  

viii. धमु्रपान त्याग्ने: िमु्रपानले रोगलाई अझ िराब बनाउन सलछ। बबरामीहरूले सम्भव भएसम्म 
नछटो िमु्रपान त्याग्ने प्रयास गनुथपछथ। 
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