আর্টিকেরিয়া ও অ্যারিওইরিমা
এই পুরিোর্টি লক্ষ্য রে?

আর্টিকেরিয়া (ছু রল) এব্ং অ্যারিওইরিমা সম্পকেি জানকত আপনাকে সাহায্য েিাি
উকেকযয এই পুরিোর্ট ললখা হকয়কছ। এর্ট পকে আপরন জানকত পািকব্ন এগুরল রে, এগুরল
রে োিকে হয়, এগুরল হকল আপনাি রে েিেীয় এব্ং এগুরলি রব্ষকয় আকিা লব্রয েকি
আপরন লোথায় জানকত পািকব্ন।
আর্টিকেরিয়া এব্ং অ্যারিওইরিমা োকে ব্কল?




আর্টিকেরিয়া ব্হুলাংকয হয় এব্ং 20% মানুকষি লক্ষ্কে তাাঁকদি জীব্েযায় লোন না
লোন সময় হকয় থাকে। এর্টকে হাইভ ব্া আমব্াতও ব্লা হকয় থাকে। স্বল্প
সমকয়ি জকনয আর্টিকেরিয়াি জকনয ফু কল ওঠাকে ব্লা হয় উইলস (দাগো দাগো
দাগ) (নীকে লদখুন) এব্ং রব্কযষ ও স্বতন্ত্র দাগগুরল
আমব্াতর্ট দীর্ি সময় ধকি থােকত পাকি।
অ্যারিওইরিমা হল আর্টিকেরিয়াি এের্ট আোি লয্খাকন ত্বে গুরুতি ফু লকত
পাকি, এব্ং লফালাগুরল রমরলকয় লয্কত
ও লব্রয সময় লাগকত পাকি।

আক্রান্ত ব্যরির্ট হয়কতা শুধুমাে আর্টিকেরিয়াকত ব্া অ্যারিওইরিমাকত ব্া এেসাকথ দুর্টকতই
ভু গকত পাকিন। উভকয়িই োিে হল ত্বকেি মকধয লোষ লথকে রহস্টামাইন রনিঃসিে য্াকে
‘মাস্ট লসল’ ব্কল। য্খন আর্টিকোরিয়াি সাকথ অ্যারিওইরিমা লদখা লদয় তখন দুর্ট
অ্ব্স্থাকে এেই প্ররক্রয়া ব্কল রব্কব্রেত হকত পাকি। য্খন অ্যারিওইরিমা রনকজই লদখা
লদয়, তখন রব্রভন্ন োিেগুরলি রব্কব্েনা েিা প্রকয়াজন।
রব্রভন্ন প্রোকিি আর্টিকেরিয়া িকয়কছ য্াি মকধয সব্কেকয় লব্রয লক্ষ্কে লয্র্ট লদখা য্ায়,
লসর্ট হল ‘সাধািে ব্া ইরিওপযারথে আর্টিকেরিয়া’, এই প্রোকি আর্টিকেরিয়াকত সাধািেতিঃ
লোন োিে রেরিত হয় না এব্ং লিাগীকদি প্রায়যই আমব্াত এব্ং অ্যারিওরিমা এেসাকথ
লদখা লদয়। অ্যারিওরিমা সহ ব্া ছাো সাধািে আর্টিকেরিয়াকে সাধািেতিঃ
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‘সঙ্কটজনে’(অ্যারেউট) এব্ং ‘দীর্িস্থায়ী’ (ক্ররনে) এই দুই ভাকগ ভাগ েিা হয়।
‘অ্যারেউট’ আর্টিকেরিয়া/অ্যারিওইরিমাকত, পব্ির্ট েকয়ে রদন লথকে ছয় সপ্তাহ অ্ব্রধ
েকল। সংজ্ঞা অ্নুয্ায়ী ‘দীর্িস্থায়ী’(ক্ররনে)আর্টিকেরিয়া ছয় সপ্তাকহি লব্রয সময় অ্ব্রধ
েকল। েলকত থাো সাধািে আর্টিকেরিয়াকে গুরুতি আর্টিকেরিয়াি স্বতন্ত্র অ্ব্স্থা লথকে
পৃথে েিা উরেত য্া উদাহিেস্বরূপ ইনকজযন ব্া অ্রতপ্ররতরক্রয়া সৃরিোিী ব্স্তু সংস্পকযি
লদখা লদয়।
অ্নযানয েম সাধািে ধিকেি আর্টিকেরিয়াগুরলি রব্ব্িে পুরিোর্টি পিব্তী অ্ংকয
িকয়কছ। এি মকধয আর্টিকেরিয়াল ভযাকুলুলাইর্টজও অ্ন্তিভুি (কয্খাকন িিনালী ফু কল রগকয়
আর্টিকেরিয়াল এি মত িযাকযি জন্ম লদয় এব্ং তাই সাধািে আর্টিকেরিয়াি লথকে
পৃথে)।
আর্টিকেরিয়া এব্ং অ্যারিওইরিমা লেন হয়?
ব্হুলাংকয হওয়া ‘সাধািে’ আর্টিকেরিয়া এব্ং অ্যারিওইরিমাকত লোন ব্ারহযে োিে
রেরিত েিা রব্িল। লয্মন সরদি , ইনফ্লুকয়িা ব্া এের্ট গলা ব্যথা রহসাকব্ অ্ন্তব্িতী
সংক্রমে এের্ট রিগাি রহসাকব্ োজ েিকত পাকি।
প্রায় সব্ ওষুধই ‘অ্যারেউট’ আর্টিকেরিয়াি োিে হকত পাকি রেন্তু ব্যথা-উপযমোিী
(রব্কযষতিঃ অ্যাসরপরিন এব্ং আইব্রুকফন এি নযায় ওষুধ), অ্যারিব্াকয়ার্টে (রব্কযষতিঃ
লপরনরসরলনস) এব্ং র্টো লব্রযিভাগই দায়ী হয়। রব্কযষ েকি অ্যারিওরিমা, রব্কষষ
প্রোকিি ওষুকধি (এরসই ইনরহরব্টি্)) োিকে হয় য্া উ্চ  িিোকপি রেরে্সায়
ব্যব্হৃত হয়।
সাধািে ক্ররনে আর্টিকেরিয়ায় আক্রান্ত লোন লোন লিাগীি লক্ষ্কে ত্বকেি মাস্ট লোষ
লথকে রহস্টামাইকনি রনিঃসিে িকি েকয়ের্ট উপাদাকনি সঞ্চালকনি োিকে লব্কে য্ায়
লয্মন অ্যারিব্রিগুরল ওগুরলি রনজস্ব মাস্ট লোকষি রব্রুকে পরিোরলত হয়-লয্
প্ররক্রয়ার্টকে ব্লা হয় অ্কটাইরমউরনর্ট। এইসব্গুরলি জকনয পিীক্ষ্া রনয়রমতরূকপ প্রাপ্ত নয়
এব্ং সাধািেতিঃ রেরেৎসাগুরলি পরিব্তি ন হয়না।

আর্টিকেরিয়া এব্ং অ্যারিওইরিমাি লক্ষ্েগুরল রে?
আর্টিকেরিয়াি প্রধাে লক্ষ্ের্ট হল েু লোরন; রেন্তু অ্যারিওইরিমাকত সাধািেতিঃ েু লোরন
হয় না। য্রদও েু লোরন ও আেৃ রতি জকনয আর্টিকেরিয়া য্ন্ত্রোদায়ে হকত পাকি, রেন্তু
এর্টি সাধািে স্বাকস্থযি উপি লোন প্রতযক্ষ্ প্রভাব্ লফকল না। অ্যারিওইরিমাি োিকে
ফু কল উঠকল তা েদারেৎ েখকনা রজভ ব্া গলাি উপি প্রভাব্ লফকল, য্াি ফকল রনশ্বাস
রনকত ব্া রগলকত অ্সুরব্ধা হয়। এর্ট আযঙ্কাজনে হকত পাকি রেন্তু এি জকনয জীব্নহারনি
র্টনা রব্িল।
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আর্টিকেরিয়া এব্ং অ্যারিওইরিমা রে ব্ংযগত?
‘সাধািে’ ব্হুলাংকয হওয়া আর্টিকেরিয়া এব্ং অ্যারিওইরিমা ব্ংযগত নয়।
সাধািে আর্টিকেরিয়া এব্ং অ্যারিওইরিমা লেমন লদখকত?
আর্টিকেরিয়াি দাগো দাগো দাগগুরল গাকয়ি মাংকসি িকেি, লগালাপী ব্া লাল। ওগুরল
রব্রভন্ন আোি ও মাকপি হকত পাকি, রেন্তু সাধািেতিঃ রব্ছু র্টি হুকলি মত লদখকত হয়।
আর্টিকেরিয়াি এের্ট গুরুত্বপূেি রদে হল
িযায
স্বতন্ত্র
ক্ষ্তগুরল এেরদকনি মকধযই রমরলকয় য্ায় এব্ং প্রায়যই েকয়ে র্িাি মকধয েকল য্ায়।
রেন্তু ওগুরল মাকে মকধয োলরযকট দাগ লিকখ য্ায় রব্কযষ েকি রযশুকদি মকধয। নতু ন
দাগো দাগ এিপকি অ্নযানয স্থাকন লব্কিাকত পাকি। সাধািে আর্টিকেরিয়াি লক্ষ্কে দাগো
দাগগুরল যিীকিি লয্ লোন অ্ংকয লয্ লোন সমকয় লদখা রদকত পাকি।
অ্যারিওইরিমাি জকনয অ্কপক্ষ্ােৃ ত ভারি ফু কল ওঠা অ্ংযগুরল লব্রযি ভাগ লক্ষ্কে লোকখি
পাতা, লঠাাঁট এব্ং মাকেমকধয মুকখ লদখা য্ায়, রেন্তু এগুরল লয্কোন জায়গাকতই হকত
পাকি। এগুরলকত সাধািেতিঃ েু লোয় না এব্ং েকয়ে রদকনি মকধযই লসকি য্ায়। হাত ও
পা আক্রান্ত হকল, ওই জায়গাগুরলকত টানভাব্ ধকি এব্ং ব্যথা হয়।
সাধািে আর্টিকেরিয়া রেভাকব্ রনেিয় েিা হয়?
সাধািেতিঃ ওর্টি লেহািা ব্া ব্েিনা রদকলই আপনাি িািািব্াব্ুি োকছ তা রনেিয় েকি
লনওয়াি পকক্ষ্ য্কথি।কব্রযি ভাগ মানুকষি লক্ষ্কে লোন োিে খুাঁকজ পাওয়া য্ায় না,
য্রদও আপনাি িািািব্াব্ু োিের্ট রেরিত েিাি জকনয আপনাকে প্রশ্ন েিকব্ন।
লসিেম রব্কযষ লোন পিীক্ষ্া লনই য্াি মাধযকম
আর্টিকেরিয়াি
রনরিত োিের্ট রেরিত েিা য্ায়, রেন্তু রেছু পিীক্ষ্া েরিকয় লনওয়া লয্কত পাকি য্রদ
আপনাি লদওয়া উত্তিগুরল লোন অ্ন্তিরনরহত োিকেি প্রিাব্ রদকত পাকি
।


মাকে মকধয, য্রদ
লদখা লদয়, তকব্ ত্বে ব্া অ্যালারজি
জরনত লিাকগি রব্কযষকজ্ঞি দ্বািা িকি অ্যারিব্রি সনািেিকেি জকনয এের্ট
রনরদি ি িি পিীক্ষ্া ব্া ত্বকে সূে ফু র্টকয় পিীক্ষ্া েরিকয় লনওয়া লয্কত পাকি।



ক্ররনে ব্া দুিাকিাগয আর্টিকেরিয়াি লক্ষ্কে,
রনয়রমত অ্যালারজি পিীক্ষ্া রনষ্প্রকয়াজন। রেছু অ্ল্প সংখযে মানুকষি লক্ষ্কে
খাদয, খাকদয িে েিাি উপাদান এব্ং রপ্রজািকভর্টভগুরল আর্টিকেরিয়াকে আকিা
ব্ারেকয় লদয় এব্ং এের্ট খাব্াকিি িাকয়িী িাখকল
উপোি
পাওয়া য্ায়। ওই সব্ খাব্ািগুরল খাদয তারলো লথকে সরিকয় লফলা য্ায় য্াকত
েকি লব্াো য্ায়, অ্ব্স্থাি উন্নরত র্টকছ রেনা, এব্ং পকি আব্াি লসগুরলকে োলু
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েিা লয্কত পাকি ওগুরলই আর্টিকেরিয়াি োিে রেনা লস ব্যাপাকি রনরিত হওয়াি
জকনয। তকব্ আর্টিকেরিয়া লিাগর্ট এতটাই ব্াকে েকম, এট সব্সময় সঠিে হয় না
এব্ং লিাগর্ট আপনাকে সব্সময় রনরিত ভাকব্ ব্লকব্ না সমসযার্ট রে োিকে
হকে।

সাধািে আর্টিকেরিয়া এব্ং অ্যারিওইরিমা রে সাকি?
রেরেৎসাগত লয্ রূপকিখার্ট রনকে লদওয়া হকয়কছ, তা অ্ব্স্থার্ট লেকপ লদয় রেন্তু সািায়
না। দুিাকিাগয সাধািে আর্টিকেরিয়াকত আক্রান্ত
অ্কধিে মানুকষি লক্ষ্কে, িযাযর্ট 612 মাস অ্ব্রধ েকল এব্ং এি পকি ক্রমযিঃ রমরলকয় য্ায় য্রদও এর্ট লব্য দীর্ি সময়
ধকি েলকত পাকি। লোন এেজন ব্যরিি লক্ষ্কে, আর্টিকেরিয়াি লোসির্ট অ্রনরিত।
সাধািে আর্টিকেরিয়াি রেরেৎসা রে?



অ্যারিরহস্টামাইন রহস্টামাইকনি প্রভাব্র্টকে
মানুকষি লক্ষ্কে েু লোরন ও িযায েরমকয়
হাত লথকে মুরি রদকত পাকি না। য্রদ র্ন
অ্যারিরহস্টামাইন লনওয়া সব্কেকয়
-

প্ররতকিাধ েকি এব্ং লব্রযি ভাগ
লদয় রেন্তু সম্পূেিভাকব্ আর্টিকেরিয়াি
র্ন আর্টিকেরিয়া হয়, তাহকল রনয়রমত
ভাল। রব্রভন্ন ধিকেি িকয়কছ
।
।

।


এের্ট সম্পরেি ত ধিকেি অ্যারিরহস্টামাইন (কয্মন রসকমটাইরিন এব্ং িয্ারনটাইরিন)
লয্গুরল সাধািেতিঃ লপকটি আলসাকিি ব্যব্হৃত হয়, লসর্ট ত্বকেি রেরেৎসাি জকনয
সাধািে অ্যারিরহস্টামাইকনি সাকথ লয্াগ েকি লদওয়া লয্কত পাকি।



অ্যারিরহস্টামাইন ব্রেগুরলকত য্রদ আপনাি উপোি না হয়,
ওষুধও রদকত পাকিন। এি মকধয
(কয্মন মকিলুোস্ট,
হাাঁপারনি
এের্ট রেরেৎসা)
আর্টিকেরিয়াি জকনয লাইকসন্সপ্রাপ্ত নাও হকত
পাকি,
উপোিী রেরেৎসা হকত পাকি।



অ্যারেউট ও ক্ররনে আর্টিকেরিয়া গুরুতি ভাকব্ লব্কে লগকল খাওয়াি লস্টিকয়ি
মাকে মকধয সংরক্ষ্প্ত মাোয় লদওয়া লয্কত
, রেন্তু সাধািেতিঃ প্রকয়াজন হয়
না।
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রেরেৎসাগুরল লয্গুরল যিীকিি প্ররতকিাধ ব্যব্স্থার্টকে দমন েকি
সাইকলাকস্পারিন) লসগুরলকে রব্কযষজ্ঞ ত্বে ও অ্যালারজি লেন্দ্রগুরলকত
গুরুতি ভাকব্ আক্রান্ত মানুষকদি লক্ষ্কে ব্যব্হাি েিা হয়
।



অ্যারিনারলন ইকিেযন (এরপনরিন)
োিে হকয় দাাঁোয়।

(কয্মন
সব্কেকয়

য্খন শ্বাসেকিি

(আরম রে েিকত পারি ?)




লয্ সমি ব্স্তুগুরল আর্টিকেরিয়া আকিা ব্ারেকয় লদয়, লসইিেম সব্রেছু ই এরেকয়
েলা ভাল লয্মন তাপ, আাঁকটা জামা োপে
মদ
রব্িল লক্ষ্কে খাদয, খাকদযি িে এব্ং রপ্রজািকভর্টভ
লয্খাকন
ওগুরল সমসযা সৃরি েকিকছ
।
রনশ্বাস রনকত ব্া খাব্াি রগলকত আপনাি য্রদ লোন সমসযা হয়, তকব্ অ্রত
অ্ব্যযই িািািী পিামযি লনকব্ন।

অ্নযানয আর্টিকেরিয়া

।
।


লভৌত আর্টিকেরিয়ািঃ আর্টিকেরিয়াগুরল লভৌত োিকে লব্কে য্ায় লয্মন তাপ,
ঠান্ডা, র্ষিে, ত্বকেি উপি োপ এমন রে জল । রমরনকটি মকধয দাগো দাগো
ভাকব্ ফু কল ওকঠ এব্ং এে র্িাি েম থাকে (রিকলি লপ্রসাি আর্টিকেরিয়া
ব্যারতকিকে) লভৌত আর্টিকেরিয়া সাধািেতিঃ স্বাস্থযব্ান অ্ল্প ব্য়সী প্রাপ্তব্য়কুলকদি
মকধয হয় এব্ং এগুরল অ্সাধািে রেছু নয়।
এি মকধয রনম্নরলরখত ধিেগুরল অ্ন্তিভুিিঃ


িািকমাগ্রারফজম (“রকুলন িাইর্টং”) এই ধিের্টকত ত্বের্ট র্ষকল
ব্া ত্বকে হাত লব্ালাকল লসর্ট দাগো দাগো হকয় ফু কল ওকঠ এব্ং
েু লকোয়।
। েু লোকনাি
জায়গায় দাগো এব্ং লাল দাগগুরল লিখাি মত লদখা লদয় এব্ং
সাধািেতিঃ এে র্িাি েম থাকে।
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লোল্ড আর্টিকেরিয়াখুব্ ঠান্ডা জায়গায় ঠান্ডা, এমন রে ব্ৃরি, হাওয়া এব্ং
ঠান্ডা জকলি োিকে েু লোরন হয় এব্ং দাগো দাগো ভাকব্ ত্বে
ফু কল ওকঠ। ঠান্ডা জকল সাাঁতাি োটকল গুরুতি ভাকব্ ত্বকে দাগো
লদখা রদকত পাকি এব্ং অ্জ্ঞান হকয় য্াওয়াি ও সম্ভাব্না থাকে
এব্ং তাই এরেকয়
। লোল্ড আর্টিকেরিয়া হকল রেছু
েিাি আকগ লিাগীকদি রেরেৎসায় রনকয়ারজত ব্যরিকদি োকছ তা
জানাকত হকব্ য্াকত প্ররক্রয়ার্ট েলাোলীন য্রদ দাগো লব্কিায়,
তকব্ লোল্ড আর্টিকেরিয়া ধকি লনওয়া লয্কত পাকি।



লসালাি আর্টিকেরিয়ািঃ এর্ট রব্িল, সূকয্িি সংস্পকযি আসাি সাকথ
সাকথই ত্বকে লাল ভাব্, েু লোরন লদখা লদয় এব্ং ত্বে দাগো
দাগো হকয় ফু কল ওকঠ এব্ং এে র্িাি েম থাকে।



অ্যাকোয়াকজরনে আর্টিকেরিয়ািঃ এর্ট খুব্ই রব্িল। লয্খাকন ত্বে
জকলি সংস্পকযি আকস, তা জকলি তাপমাো য্াই লহাে না লেন,
লসখাকন, লছাট লছাট দাগোয় ত্বে ফু কল ওকঠ রব্কযষ েকি যিীকিি
উপরি অ্ংয।



রিকলইি লপ্রসাি
লয্মন আাঁকটা জামা োপে ব্া যি মুরিকত য্ন্ত্রপারত ধিাি জকনয
হকত পাকি।সাধািেতিঃ লব্য েকয়ে র্িা পকি জায়গার্ট ফু কল
য্ায়। এর্ট য্ন্ত্রোদায়ে হকত পাকি এব্ং এে রদকনি লব্রয থােকত
পাকি। লব্রযি ভাগ লক্ষ্কে লপ্রসাি আর্টিকেরিয়াকত আক্রান্ত মানুকষি
সাধািে আর্টিকেরিয়া হওয়াি ও সম্ভাব্না থাকে।

লয্
লভৌত
আর্টিকেরিয়া
,
লসগুরল
এরেকয়
েলকল
এব্ং
অ্যারিরহস্টামাইকনি সাহাকয্য রনয়রমত রেরেৎসা েিাকল অ্কনেগুরলি লক্ষ্কে অ্ব্স্থাি
উন্নরত র্কট। রিকলি লপ্রসাি আর্টিকেরি
। মাকে
মকধয অ্ল্প রদকনি জকনয খাওয়াি লস্টিকয়ি রনকল োজ হয় য্রদ রিকলি লপ্রসাি
আর্টিকেরিয়াি লক্ষ্েগুরল গুরুতি ধিকেি হকয় থাকে।
লোরলনারজিে আর্টিকেরিয়া-লয্ লয্ অ্ব্স্থায় র্াম হয়, লসই িেম সময় এর্ট হকয়
থাকে লয্মন পরিশ্রম, তাপ, মানরসে োপ এব্ং মযলাদাি খাব্াি লখকল। েকয়ে
রমরনকটি মকধয রব্রভন্ন ধিকেি লাল িকে লছাট লছাট েু লোরনয্ুি ফু সকুরে
লব্রিকয় য্ায় সাধািেতিঃ যিীকিি উপকিি অ্ংকয এব্ং ওগুরল ছরেকয় য্ায়। এই
দাগোগুরল এে র্িাি েম থাকে রেন্তু ব্াোব্ারে হকয় লগকল এেসাকথ য্ুি হকয়
ব্ে আোকি ফু কল ওকঠ। সাধািেতিঃ অ্যারিরহস্টামাইকন োজ হয়, এব্ং সূেপাত
েিকত পাকি (কয্মন ব্যায়াম) এমন লোন োকজি আকগ রনকল সব্কেকয় ভাল
ফল পাওয়া য্ায়
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েিযাক্ট আর্টিকেরিয়া-রব্রভন্ন িাসায়রনে দ্রব্য, খাদয, গাছপালা, পশু এব্ং পশুজাত
দ্রকব্যি সংস্পকযি আসাি মুহূকতি ি মকধয ওই স্থানর্টকত দাগো দাগো লব্রিকয় য্ায়।
এই দাগোগুরল লব্রযক্ষ্ে থাকে না। েকয়ের্ট সাধািে োিে হল রিম, ব্াদাম
(রেকন ব্াদাম), সাইিাস ফল, িাব্াি (লযাকটক্স) এব্ং রব্োল ও কুকুকিি সাকথ
সংস্পযি। য্রদও প্রায়যিঃই অ্ল্পস্বল্প প্ররতরক্রয়া হয়, মাকে মকধয এর্ট গুরুতি আোি
ও ধািে েিকত পাকি লয্মন লব্রয স্পযিোতি ব্যরিকদি লক্ষ্কে িাব্াি ও রেকন
ব্াদাকমি সকে সংস্পকযিি পি।
দাগো দাগো হকয় ত্বে ফু কল ওঠা ছাো অ্যারিওইরিমা-আর্টিকেরিয়া ছাো
অ্যারিওইরিমা অ্কনেগুরল োিকে হকত পাকি লয্মন ওষুধ পে (কয্মন
অ্যারস্পরিন, এ.রস.ই. ইনরহরব্টি) ব্া খাদয জরনত অ্যালারজি।
অ্যারিওইরিমা
।
ব্ংযগত অ্যারিওইরিমা-এর্ট খুব্ রব্িল প্রেৃ রতি অ্যারিওইরিমা য্া পারিব্ারিে
সূকে আকস। লিাগীকদি মুখমন্ডল, মুকখি রভতকিি অ্ংয, গলা এব্ং েখকনা লপট
ফু কল য্ায় য্াি ফকল লপকট খুব্ ব্যথা হয়। িকি লপ্রার্টকনি ব্ংযগত র্াটরতি
জকনয এই অ্ব্স্থা হয় এব্ং এের্ট িি পিীক্ষ্াি মাধযকম এর্টকে রেরিত েিা
য্ায়। আক্রমে প্ররতকিাধ েিাি জকনয ওষুধ রদকয় রেরেৎসা েিা হয় এব্ং
গুরুতি ভাকব্ আক্রান্ত হওয়াি সময় েখকনা েখকনা িকি র্াটরত হওয়া লপ্রার্টনর্ট
িকি পূিে েিা হয়। ব্ংযগত অ্যারিওইরিমায় গুরুতিভাকব্ আক্রান্ত হকল এব্ং
লসর্টি রেরেৎসা না হকল জীব্নহারনি আযঙ্কা লথকে লয্কত পাকি।; তাই
আপৎোলীন অ্ব্স্থায় িািািকদি সজাগ েকি লদওয়াি জকনয লিাগীকদি লমরিে
অ্যালাটি লেসকলট ধািে েিাি পিামযি লদওয়া হকত পাকি।
আর্টিকেরিয়াল ভাকুলু লাইর্টজ- আর্টিকেরিয়াকত আক্রান্ত রেছু েম সংখযে মানুকষি
ত্বে দাগো হকয় ফু কল ওকঠ য্া
লব্রয থাকে। এগুরল নিম হকত পাকি
এব্ং মাকেমকধয ক্ষ্ত হকত পাকি। এই লিাকগ আক্রান্ত মানুকষি যিীি খািাপ
লাগকত পাকি এব্ং তাাঁিা গাাঁকট ও লপকট ব্যথা অ্নুভব্ েিকত পাকিন। এি োিে
ওকদি িিনারলগুরল ফু কল য্ায় (এই প্ররক্রয়ার্ট হল ভযাকুলুলাইর্টজ)।
মাইকক্রাককুলাকপি তলায় ব্রসকয়
পিীক্ষ্া েকি
লিাগর্ট রনেিয় েিা হয়। য্রদও িি পিীক্ষ্া েিাকনা হয়, োিের্ট প্রায় পাওয়াই
য্ায় না। অ্যারিরহস্টামাইকন খুব্ লব্রয োজ হয় না রেন্ত অ্নযানয ওষুধপে য্া
লফালা েমায়, তা ব্যব্হাি েিা লয্কত পাকি।
আরম আর্টিকেরিয়া সম্পকেি আিও জানকত পািব্ লোথা লথকে?
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