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বাত বযথার চিচিৎসা বা চরউম্যাটলচি সম্বন্ধে চিছু িথা।
যখন আম্ন্ধের শরীন্ধররই ররাগ প্রচতন্ধরাধিারী রিাষ বা রিচম্িযাল ভুল বশত: আম্ান্ধেরই
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শরীন্ধরর চবচভন্ন অঙ্গ প্রতযঙ্গন্ধত চগন্ধে প্রোহ সৃ চি িন্ধর তখন আম্রা এই ঘটনাটান্ধি অন্ধটা-ইম্ুচনচট
( AUTOMMUNITY ) বন্ধল থাচি । এই প্রোন্ধহর লক্ষণগুন্ধলা রযম্ন রিানও িােগা লাল হন্ধে
গরম্ হন্ধে ফুন্ধল চগন্ধে বযথা হওোটা রি আম্রা ইনফ্ল্যান্ধম্সান ( INFLAMMATION ) বন্ধল
থাচি। এই েুচট শব্দই হল চরউম্যাটলচির সারিথা। এই অন্ধটা-ইম্ুচনচটর রিন্ধর আম্ান্ধের রয
ররাগ গুচল হে তা হল চরউম্যাটন্ধেড আরথ্রাইচটস, এস০এল০ই০, অযাাংিাইন্ধলাচসাং স্পন্ডাইলচসস,
রসাচরোচটি আরথ্রাইচটস, রলেন্ধরাডারম্া, ভাস্কুলাইচটস, চরোচিভ আরথ্রাইচটস ইতযাচে। ররান্ধগর
সাংখযা প্রাে চতন িারন্ধশার ও রবচশ হন্ধব। আম্রা এখান্ধন চবন্ধশষ চিছু ররাগ চনন্ধে আন্ধলািনা িরব।
প্রোন্ধহর সব রথন্ধি গুরুত্বপূ ণণ উপসগণ হল বযথা। যাাঁন্ধের চরউম্যাটন্ধেড আরথ্রাইচটস হে, তান্ধের
হান্ধতর রছাট রছাট চগন্ধট, িবচি, িনু ই, রগাড়াচল ইতযাচে িােগাে বযথা হে, চবন্ধশষ িন্ধর ঘুম্
রথন্ধি ওঠার পর রবচশ থান্ধি আর িািিম্ণ িরন্ধল িন্ধম্। চিছু রক্ষন্ধে এই চগটগুন্ধলা ফুন্ধলও যাে।
এাঁন্ধের রক্ত পরীক্ষা িরন্ধল চরউম্যাটন্ধেড ফযাির ( Rheumatoid Factor ), অযানচট চসচসচপ
অযাচিবচড (Anti CCP Antibody) পচিচটভ পাওো যাে। সচঠি সম্ে, সচঠি ভান্ধব চিচিৎসা
না িরন্ধল হাত ও পান্ধের আঙ্গুল রবাঁন্ধি রযন্ধত পান্ধর।
অল্প ও ম্ধয বেস্ক পুরুষন্ধের ম্ন্ধধয রেখা যাে অযাাংিাইন্ধলাচসাং স্পন্ডাইলচসস (Ankylosing
Spondylosis)। এাঁন্ধের রিাম্ন্ধর বযথা হে। ঘুম্ রথন্ধি ওঠার পর, বা চিচ্ছুক্ষণ আরাম্ িরার
পর নড়ািড়া িরন্ধত রগন্ধলই আবার বযথা শুরু হে। এক্সন্ধর বা এম্০আর০আই০ িরন্ধল
সযান্ধরাোইচলোি িন্ধেি এ প্রোহ ধরা পন্ধর যান্ধি সযান্ধরা-আইলাইচটস বন্ধল ( Sacroilitis) ।
এইি০এল০এ চব ২৭ (HLA B27) নাম্ি এিটা রিন্ধনচটি রটস্ট এাঁন্ধের পচিচটভ পাওো যাে।
সচঠি চিচিৎসা না রপন্ধল, পুন্ধরা চশরোাঁড়া িুন্ধড় যাে এবাং রিাম্র বা ঘান্ধড় রিানও নড়ািড়া িরা
যােনা।
এস০এল০ই বা চসন্ধস্টচম্ি লুপাস এচরচথন্ধম্ন্ধটাসাস (Systemic Lupus Erythematosus)
এম্ন এিচট অসু খ যা ত্বি, চিডচন, িন্ধেি, হাটণ, ফুসফুস, ম্চিষ্ক এবাং স্নােু রি আরান্ত িন্ধর।
প্রাে শুধুম্াে ম্চহলান্ধের হে এই ররাগচট। ম্ুন্ধখ ঘা হওো, িুল পন্ধর যাওো, চগন্ধট চগন্ধট বযথা
হওো, ত্বন্ধির র্যাশ, ররান্ধের আন্ধলাে ম্ুন্ধখ র্যাশ এবাং চিডচনর ক্ষচত, এই সব হল
এস০এল০ই০ র উপসগণ। সারা িীবন ওষু ধ রখন্ধে থািন্ধত হে, নাহন্ধল এিাচধি অঙ্গ প্রতযন্ধঙ্গর
ক্ষচতন্ধি সাম্াল চেন্ধত চিচিৎসি এবাং রুগী, েুিনন্ধিই নািানু বুধ হন্ধত হে।
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অন্ধনি সম্ে রিানও রিম্ জ্বর বা ইনন্ধফিশন্ধনর চিছু চেন পর রেখা যাে রয হাাঁটু বা অযাাংন্ধিল
িন্ধেি ফুন্ধল চগন্ধে বযথা হন্ধচ্ছ। এই আরথ্রাইচটস তা রি বন্ধল চরোচিভ আরথ্রাইচটস ( Reactive
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Arthritis) । এই ররাগ রসন্ধর যাে চিন্তু চিছু চিছু রক্ষন্ধে ওষু ধ রখন্ধত হে।
অনূ র্ধ্ণ ১৬ বছন্ধরর বাচ্চান্ধের ম্ন্ধধযও চরউম্যাটলচিিাল
ররাগ রেখা যাে। সব রথন্ধি গুরুত্বপূ ণণ হল িুন্ধভনাইল
ইম্মু ন

আরথ্রাইচটস

(Juvenile

Immune

Arthritis) । ২বছর রথন্ধি ১৬ বছন্ধরর বাচ্চান্ধের
ম্ন্ধধয রেখা যাে। এই ররান্ধগর প্রাে ৭ রিম্ ধরন
আন্ধছ। রছাট বড় চগন্ধট বযথা ও রফালা হে, রখলা ধুলা
িরন্ধত অসু চবন্ধধ হে এবাং চিছু রক্ষন্ধে বযথার সান্ধথ জ্বর
ও হন্ধত রেখা যাে। জ্বর এর সান্ধথ চগাঁন্ধট চগাঁন্ধট বযথা থািন্ধল চসন্ধস্টচম্ি অনন্ধসট িুন্ধভনাইল ইম্মু ন
আরথ্রাইচটস বন্ধল ( Systemic Onset Juvenile Immune Arthritis : SOJIA )। সচঠি
চিচিৎসা না রপন্ধল এাঁন্ধের রবন্ধড় ওঠান্ধত শারীচরি গঠন্ধনর ম্ারাত্মি ক্ষচত হন্ধত পান্ধর।
প্রাপ্ত এবাং ম্ধয বেস্ক ম্চহলা রের ম্ন্ধধয খুব সিরাির রেখা যাে সারা গা হাত পা বযথার ররাগ।
এাঁন্ধের সারাচেন বযথা থান্ধি, প্রাে শরীন্ধরর সবণান্ধঙ্গ, ঘুম্ ভাল ম্ত হে না, ম্ানচসি অবসাে থান্ধি,
োচন্ত, িান্ধি অনীহা, ম্াথা বযথা, িান্ধি ম্ন্ধনান্ধযান্ধগর অভাব ইতযাচে উপসগণ রেখা যাে। এই
িাতীে ররাগচট রি বন্ধল হে ফাইব্রম্াোলচিো (Fibromyalgia) বা রচনি ফযাচটগ চসন্ধরাম্
(Chronic Fatigue Syndrome) । বলাই বাহুলয, সচঠি চিচিৎসার অভাব হন্ধল ম্ানচসি
েুন্ধভণাগ রগাটা পচরবারন্ধিই রপাোন্ধত হে।
যচে চিচিৎসার চেিটা রছাট িন্ধর আন্ধলািনা িরা যাে তাহন্ধল বলন্ধত হে, রযন্ধিান্ধনা
চরউম্যাটলচিিাল প্রোন্ধহর রসরা ওষু ধ হল রস্টরন্ধেড (Steroid)। এবাং ররাগ ধরন্ধত সন্ধেহ
থািন্ধল আম্রা অন্ধনি সম্ে রস্টরন্ধেড চেন্ধে রেচখ রয রুগীর রিানও তাৎক্ষচনি উপিার হন্ধচ্ছ চি
না। রবচশর ভাগ ররান্ধগ রস্টরন্ধেড খুব িম্ সম্ন্ধের িনয রসবন িরন্ধত বলা হে, চিন্তু চিছু রক্ষন্ধে
আিীবন িম্ রডান্ধির রস্টরন্ধেড রখন্ধে রযন্ধত হে, রযম্ন এস এল ই।
রম্থচিন্ধক্সট

(Methotrexate),

(Hydroxychloroquine),

সালফাসালাচিন

হাইড্রচক্স-েন্ধরািুইন
(Sulfasalazine),

রলফ্ল্ুনম্াইড (Leflunomide) – এই ওষু ধ গুচল চরউম্যাটন্ধেড
আরথ্রাইচটস এ বযবহার িরা হে। অযাাংিাইন্ধলাচসাং স্পন্ডাইলচসস এ
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ইটচরিচক্সব (Etoricoxib) বা রপইন চিলার বযাবহার িরা হে। এছাড়া, ররান্ধগর ম্াো বুন্ধে
ম্াইিন্ধফনন্ধলট (Mycophenolet Mofetil), আিাথাওচপ্রন (Azathioprine), সাইেস্পচরন
(Cyclosporine) , থাচলডম্াইড ( Thalidomide) , ইতযাচে ওষু ধ বযাবহার িরা হে।
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চিচিৎসার লক্ষয হল, রুগীর রিানও বযথা, রবেনা, রফালা, যন্ত্রণা থািন্ধব না, রন্ধক্তর চরন্ধপান্ধটণ
প্রোন্ধহর ম্াো িম্ থািন্ধব এবাং রিানও অঙ্গ প্রতযন্ধঙ্গর ক্ষচত হন্ধব না। চিন্তু অন্ধনি রক্ষন্ধেই শুধু
উপন্ধরাক্ত ওষু ধ গুচল চেন্ধে এই লন্ধক্ষয রপৌছন্ধনা যাে না। তখন আম্রা বান্ধোলচিক্স (Biologics)
বন্ধল এি ধরন্ধণর ওষু ন্ধধর বযাবহার িন্ধর থাচি। সব বান্ধোলচিক্স ই ইনন্ধিিশন এবাং এরা রসই
প্রোহ িনি পোথণ গুচলন্ধি প্রশচম্ত িন্ধর রযগুচল পারতপন্ধক্ষ আম্ান্ধের ইম্মু চনটী বিাে রাখার
িনযও প্রন্ধোিনীে। অতন্ধেব, লন্ধক্ষয রপৌছন্ধনাটা সহি হন্ধলও, বাচহযি ইনন্ধফিশন বা আভযন্তচরি
চটচব (TB: Tuberculosis) ররাগচট হওোর সম্ভাবনা রবন্ধড় যাে। বােলচিক্স চনন্ধল [ যচেও খরি
সান্ধপক্ষ ] চিচিৎসার লন্ধক্ষয রপৌছন্ধনা টা খুব সহি ও তাড়াতাচড় হে। বন্ধল রাখা ভাল, বান্ধোলচিক্স
আম্রা বে িচর যখন প্রোহ প্রাে চনম্ূ ণল হন্ধে রগন্ধছ, চিন্তু ওষু ধ িলা অবস্থান্ধতও চিন্তু প্রোহ
আবার বাড়ন্ধত পান্ধর এবাং বান্ধোলচিক্স আবার শুরু িরন্ধত হন্ধত পান্ধর।
বান্ধোলচিক্স ( Biologics ) ইনন্ধিিশন গুচল প্রধানত েুই প্রিান্ধরর। চট এন এফ ব্লিার (
TNF Blockers ) এবাং নন চট এন এফ ব্লিার ( Non TNF Blockers )। আম্রা এখান্ধন
রছাট িন্ধর বান্ধোলচিক্স গুচল রি চনন্ধে আন্ধলািনা িরব। চরউম্যাটন্ধেড আরথ্রাইচটস এ আম্রা
ইনচফ্ল্চক্সম্যাব ( Infliximab ), ইটানারন্ধসপ্ট ( Etanercept ), অযাডাচলম্ুম্যাব (
Adalimumab ), রগাচলম্ুম্যাব ( Golimumab ) ইতযাচে চট এন এফ ব্লিার বযাবহার িন্ধর
থাচি। চরটুচক্সম্যাব ( Rituximab ) বন্ধল এিচট
নন চট এন এফ ব্লিার ও এই ররান্ধগ বযবহৃত
হে। যাাঁন্ধের রন্ধক্ত চরউম্যাটন্ধেড ফযাির বা অযাচি
চসচসচপ অযাচিবচড রবচশ থান্ধি , তাাঁন্ধের রক্ষন্ধে
চরটুচক্সম্যাব বযবহার িরা হে। এছাড়া এস এল ই
(SLE), ভাস্কুলাইচটস (Vasculitis) এও
চরটুচক্সম্যাব বযবহার িরা হে। চরটুচক্সম্যাব
বযবহার িরন্ধল বাচহযি ইনন্ধফিশন র সু ন্ধযাগ িম্
চিন্তু চট এন এফ ব্লিার গুন্ধলা বযবহার িরার আন্ধগ রেন্ধখ রনওো িরুচর শরীন্ধর রিানও চটচব,
রহপাটাইচটস ( Hepatitis ) বা এইি আই চভ ( HIV ) র িীবাণু আন্ধছ চি না।
এই চট এন এফ ব্লিার গুচল, আঙ্কাইলচসাং স্পন্ডাইলচসস, রসাচরোচটি আরথ্রাইচটস, রসররনন্ধগচটভ স্পন্ডাইলোরথ্রপাচথ ( Seronegative Spondyloarthropathy ) রতও বযবহার
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িরা হে। টচসচলিুম্যাব ( Tocilizumab ) হল আন্ধরিচট নন চট এন এফ ব্লিার যা
চরউম্যাটন্ধেড আরথ্রাইচটস এ এবাং চশশুন্ধের রক্ষন্ধে চসন্ধস্টচম্ি অনন্ধসট িুন্ধভনাইল ইম্মু ন
আরথ্রাইচটস ( Systemic Onset Juvenile Idiopathic Arthritis : SOJIA ) এও
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বযাবহার িরা হে। এাঁন্ধের ম্ন্ধধয চিছু ইনন্ধিিশন িাম্ড়ার তলার রনওো যাে (
Subcutaneous ), আবার চিছু ইনন্ধিিশন চনন্ধত রগন্ধল হাসপাতান্ধল ভরচত হন্ধে চনন্ধত হে।
যন্ধথি খরি সান্ধপক্ষ চিন্তু রয ইনন্ধিিশন গুচল হাসপাতান্ধল ভরচত হন্ধে চনন্ধে হে, রসগুচলর খরি
অন্ধনি সম্ে স্বাস্থয চবম্া চেন্ধে রেে ( Covered by Health Insurance )।
চরউম্যাটলিী এিেম্ নতুন প্রিন্ধের চিচিৎসা বযাবহার হে এবাং ররাগ গুচল সনাক্ত িরাও সহি
নে। শরীন্ধরর রযন্ধিান্ধনা রিম্ বযথা রবেনা, রফালা, যন্ত্রণা, র্যাশ, জ্বর, রপচশর েুবণলতা, ম্ুন্ধখর
ঘা, ওিন্ধনর হ্রাস, রিাম্ন্ধরর বযথা, বা শারীচরি অবসান্ধে অবশযই চরউম্াটলচিন্ধস্টর সান্ধথ
রযাগান্ধযাগ িরুন। চরউম্যাটলচিিাল ররাগ গুচলন্ধি যত তাড়াতাচড় সনাক্ত িরা যাে, তত
তাড়াতাচড় সু স্থতা আন্ধস এবাং তত িম্ শরীন্ধরর ক্ষচত হে।
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