 পরী ায় কী জিড়ত?
র এবং
াব পির ায় অ ােমােলড
া টন উপি িত দশন
করেত পােরন।মেন রাখেত হেব িনণয় ধুমা বােয়াপিস িলেত
িন ত করা হয়। Amyloid কতটা
া টন জমা হেয়েছ সটা দখা
হয় এই টসু বােয়াপিস থেক। বােয়াপিস িল হােড়র মেধ থেক (
Bone Marrow), পেটর ফ াট প াড, মল ার বা হাড় ম
ার ( Bone
Marrow ) মেতা জায়গা থেক নওয়া হয়। কখনও কখনও, িলভার,
হাট, িকডিন বা ায়ু থেক বােয়াপিসও নওয়া হয়।
 Amyloidosis এক ট আেরা
তর এবং না
তর ফম আেছ?
হ াঁ। াথিমক আমলাইেডািসেসর তী তা ট পরী ার মাধ েম
সেবা মভােব িবচার করা যায় যা দেয়র (Heart) সে জিড়ত
হওয়ার িবষয়েক বাঝােত পাের। ডা ার আপনার িচিকৎসার সম
তথ েক িনেয় িস া িনেদিশকা দখেবন ও সই তথ রাগ িনণেয়র
ে বা িচিকৎসা করার সময় ব বহার করেবন ।
 রােগর কারণ কী? আিম িক আমার থেক আমার পিরবাের ছিড়েয়
পড়েত পাের ?
অ ািমলাইেডািসেসর কান কারণ নই। এটা য কউ ভািবত
করেত পাের, িবেশষ কের 40 বছর বয়সী মানুষ এবং পু ষেদর মেধ
বিশরভাগই দখা যায়। এ ট সং ামক নয় এবং বংশগত নয়, তাই
আপিন এই রাগ ট কােরার কােছ ছিড়েয় িদেত পারেবন না।
 এই রােগর িচিকৎসা িক?
সাধারণভােব, িচিকৎসার করার প িত বলেত িকছ ল ণ দেখ
িচিকৎসা
কেরন িচিকৎসক।এই অ িনিহত ব ািধ, আপনার
ে একািধক মােইােলামা, যা
ম সল া
া জিড়ত
থাকেত পাের। উপর , অিতির
া টন িকছ ওষুেধর সাহােয
শরীর থেক সরােনা হেত পাের।
 আমার িক খয়াল রাখা উিচত ?
আপনার সুষম খাদ হণ করা উিচত । আপনার খােদ র
া টন
হেণর জন কানও িবিধিনেষধ নই কারণ ডােয়টির
া টন
শরীেরর মেধ জমা হয় না। যাইেহাক, আপনার িচিকৎসকেক
অবশ ই জানােবন যিদ আপিন কানও হাবাল সাি েম
ঔষধ হণ
কেরন। উপর , আপিন িনেজেক পযা ভােব hydrated

রাখেবন।যিদও, াথিমক আমলেয়েডািসস সং মেনর ঝঁু িক বাড়ায়
না, তেব আপিন এমন রাগীেদর এিড়েয় চলা উিচত যােদর কান
সং ামক রাগ আেছ।



এই

া টন কাথায়

ায়ী হয়?

আমােদর শরীেরর অ
িলর কােষর বাইের অ ােমােলড
া টন
অ াভািবকভােব জমা হয়। সবািধক িত
অ
িল; িকডিন, হাট, ায়ু।


এ ােমােলােডািসেসর ল

ণ িক?

অ ািমলাইেডািসেসর অ ানালাইিসস, দুবলতা, হঠাৎ াস
াস, বাড়ােনা জ া,
হাত ও পােয়র অি রতা এবং কাঁটােঝাপ ইত ািদ ফুেল যাওয়া থেক
অেনক িল িভ উপসগ থাকেত পাের। যিদ িকডিন িত
হয়, পির াবণ
ব ব া িত
হয়। এ ট গাড়ািল, পােয়, পােয়র ও হােতর উপর সুি র কারণ
হেত পাের। শরীর থেক
া টন হারােনার ফেল ওজন কেম যায় এবং
কেলে রেলর মা া বেড় যায়। িকডিনেত দীঘ ায়ী িতও আপনার র
বােহ বজ পদােথর গঠন বৃ
কের। এই িবষা িব আপ অপসারেণর জন
ডায়ািলিসেসর েয়াজন হেত পাের। যিদ দযে র সােথ জিড়ত থােক, তেব
এ ট রে কাযকরভােব পা
করার জন
দেরােগর মতা াস কের।
আপিন হাঁটা বা পির েমর উপর িনঃ াস ফলেত পােরন। উপর , দেয়র তাল
ভািবত হেত পাের যা অ াভািবকভােব ধীের ধীের / ত
ু হাটিবট হয়। িকছ
লাক "কারপাল সুড় িসে াম" িবকাশ করেত পাের যা হােত ায়ুেত
অ ােমােলড
া টন পশ করার কারেণ। এই আ ু েলর ব থা, শামুকতা এবং
ঝাঁকিন কারণ ল ণ িল রােত খারাপ হেত পাের। অনু প ল ণ পােয় হেত
পাের, লন সংেবদন এবং দুবলতা সৃ । সমেয়র সে এ ট বাহর পশীেকও
ভািবত কের যার ফেল াস শ
াস পায়। Amyloid ভাল িহসােব অন ান
অে র ফাংশন িনয় ণ ায়ু জিড়ত হেত পাের। ু াে র বা অে র ফাংশন
িনয় েণ ায়ুগত ভােব বাধা দওয়ার জন , এ ট ডায়িরয়া এবং কা কা ঠন
িবক bouts এর কারণ হেব। র চাপ িনয় ণকারী ায়ু িলও িত
হেত
পাের যা বেস থাকার অব ান থেক দাঁিড়েয় থাকা অব ায় মাথা ঘারা বা
বদনাদায়ক হেত পাের।


কীভােব ডা

ার অ ােমােলােডািসেসর ডায়াগেনািসস িন

ত করেব?

আপনার শরীেরর দেহ
া টন পিরমাণ এবং আপনার শরীেরর মেধ জমা
আেছ িকনা তা যাচাই করেত আপনার ডা ার িকছ িবেশষ পরী া িল
করােবন।

 এিমিলওেসািসস িক? কন আমােক এটা স েক জানেত হেব?
Amyloidosis রােগর এক ট গ্ প যখােন শরীেরর িবিভ
অ
িলর ( Organ )মেধ আপনার কাষ িলর ( cell) চারপােশ
া টন িলর অ াভািবক পিরমােণ রেয়েছ। াথিমক বা এ এল
আমলাইেডািসস এক ধরেণর রাগ যা জমা
া টন হল
ইিমউেনাে াবুিলন। াজমা কাষ িল সাধারণতঃ ইিমউেনাে াবুিলন
তির কের, যা আপনার শরীেরর রাগ িতেরাধ মতােক বজায়
রাখেত
পূণ ভূ িমকা নয়। তেব যখন াজমা কাষ িল
রােগর সং ামেকর কাজ কের , এ ট এই ইিমউেনাে াবুিলেনর
অ াভািবক উত্পাদন বা ব ন কের। অ াভািবক বা অত িধক
উত্পাদন ায়ই একািধক Myelomaর ফলাফল এবং যখন এটা
অ াভািবকভােব জমা হয় তখন AL বা াথিমক amyloidosis
বােড়। অতএব, িকছ একািধক মােইেলামা রাগী াথিমক
আমলাইেডািসেসর িবকাশ করেত পাের। এছাড়াও, িকছ াথিমক
আমলাইেডািসস রাগী একািধক মােইােলামা তির কের।
এই রাগ ট কতটা আমােদর মেধ দখেত পাওয়া যায় ?
এ ট এক ট িবরল রাগ। িতবছর 10 লােখর মেধ 8 জন লাকেক
ভািবত কের।
 িকভােব AMYLOID PROTEIN উৎপািদত হয় ?
অ াভািবক
া টন অি ম
ার (Bone marrow cell) কাষ ারা
উৎপ হয় বা তির হয়। শরীেরর সং মেণর িব ে লড়াই করার
জন Bone Marrow অেনক
া টন তির কের ( েযমন অ াি বিড )।
তারা তােদর কম স
করার পের, এই সাধারণত শরীেরর মেধ ই
ভে তােদর কাজ শষ কের। এবং পুনব ব ত হয়। াথিমক
amyloidosis মেধ এরকম ভা ন
য়া নই ,ফেল এ িল শরীেরর
মেধ ই জমা হয়। শরীেরর
া টন িলর মেধ সব িল সাধারণ
া টন থােক, তেব, এই অ াভািবক
া টন িল ভল মাড়েক থােক
বেল মেন হয় যা তােদর দহ থেক সিরেয় ফলা যায় না এবং িবিভ
অ
িলর মেধ জমা হয়।

