
 

নেফ্ৰ’টিক চিেড্ৰম চক:- 

নেফ্ৰ’টিক চিেড্ৰম হৈছে এচিধ চকডেী ন োগ৷ চকডেীছ়ে আমো  নেজ ন োধে কচ  নি়েো পদোর্থ সমূৈ প্ৰস্ৰোৱ আকোছ    ী   

প ো ওলোই পঠো়ে৷ সোধো ণছে প্ৰস্ৰোছৱচদ আচে কম পচ মোে  প্ৰ’টিে আ ু নেজ   ক্ত কচেকো ওলোই যো়ে৷ চকন্ত নেফ্ৰটিক 

চিেড্ৰমে আক্ৰোন্ত এটি চ শু  প্ৰস্ৰোছৱছ  অস্বোভোচৱক ভোছি নিচেকক প্ৰ’টিে চেগথে ৈ়ে আ ু প্ৰস্ৰোৱ প ীক্ষো কচ ছল “প্ৰ’টিে 

পচজটিভ” নদখো যো়ে৷ প্ৰ’টিছে নেজক জুলী়েো অৱস্থোে ই়েো  প্ৰৱোৈে সৈো়ে কছ ৷ নসইিোছি প্ৰস্ৰোছৱছ  প্ৰটিে ওলোই গ’নল 

নেজে প্ৰ’টিে  পচ মোে কচম যো়ে আ ু নেচে়েো নেজে র্কো পোেী  ক্তিোচৈকো েলীছ়েচদ হগ মোাংসছপ ীক নকোমল কচ  

নেোছল৷ ই়েো  ফলে Edema অর্থোৎ িকু  িোচ ওফোছল, মুখ, ৈোে, ভচ , নযৌেোঙ্গ আ ু েলছপট ফুচল উছঠ৷ 

কাৰক ন াৰ চক? 

চ শু  নক্ষত্ৰে   ীছ চদ প্ৰ’টিে চক়ে ওলোই যো়ে সঠিককক কি প ো েোযো়ে৷ নিচে ভোগ চ শু  (৯৫%) ই়েো  প্ৰকৃে কো ণ 

চিিোচ  নপোৱো েোযো়ে আ ু এই নকোছেো infection িো খোদযভোস  ফলছেো েৈ়ে৷ ই সাংক্ৰোমক ন োগ েৈ়ে আ ু পচ ়েোল  

আে মোেুৈকল ই চেচি়েছপ৷ 

নৰাগৰ চিচকৎসা:- 

নিচেভোগ চ শুছ  steroid   দ্বো ো চিচকৎসো ক ো ৈ়ে চযছটো প্ৰোপ্তি়েস্ক নলোক  নক্ষত্ৰে েৈ়ে৷ চ শু  নক্ষত্ৰে এই ন োগ  

প্ৰর্ম চিচকৎসোই হৈছে steroid. চকন্তু এমোৈ মোেকৈ steroid চদ়েো  চপেছেো যচদ নকোছেো সুফল নপোৱো েোযো়ে; 

নেচে়েো আে ঔষধ চদ়েো ৈ়ে৷ নকোছেো নকোছেো চ শু  নক্ষত্ৰে চকডেী  biopsy কচ ি লগোও ৈ়ে৷ চেচে  প ো ে়েমোৈকল 

চিচকৎসো ক ো ৈ়ে আ ু েো  পোেে চিচকৎসক  প োম  অেুসছ  ঔষধ  পচ মোে কম-নিচে কচ ি লগো ৈ়ে৷ চিচকৎসক  

প োম  অচিৈছে ঔষধ  প্ৰছ়েোগ িন্ধ কচ ি েোলোছগ৷ চিচকৎসো  সম়েে চ শুটিক অেয চকেুমোে ঔষধ নযছে - diuretic 

চযছ়ে প্ৰসোৱ  পচ মোে িৃচি কছ  আ ু নকলচে়েোম সমৃি অেয ঔষছধো চদি লগো ৈ’ি পোছ ৷ 

নৰাগৰ পুণৰা ৃচি সম্ভৱ নে:- 

৮০% চ শু  নক্ষত্ৰছে এই ন োগ  পুণ োিৃচি সম্ভৱ৷ স্বোভোচৱক ভোছিই িো চকেু নক্ষত্ৰে infection   দ্বো ো এই ন োগ 

পুে  ৈ’ি পোছ ৷ ১০   প ো ১২ িে  ি়েস  চ শু  নক্ষত্ৰে চে়েচমে ভোছৱ ৈোে নধোৱো, chicken pox িো শ্বোস প্ৰশ্বোস 

জচেে চ শু িো প্ৰোপ্তি়েস্ক সকছলো ন োগী  প ো আে ে র্োচকি লোছগ আ ু অকস্মোছে steroid   িযৱৈো  িন্ধ কচ ি 

েোলোছগ৷ 



নেফ্ৰ’টিক চিেড্ৰমৰ পৰা চকডেী চ কল হ’  পাৰৰ নে:- 

এই ন োগ  ফলে চকডেী চিকল েৈ়ে; চকন্ত ই িহুছেো অেয জটিল ন োগ  কো ণ ৈ’ি পোছ ৷ চিচকৎসছক নকেছিো  লক্ষে 

নযছে - উচ্চ  ক্তিোপ, hematumia, steroid therapy   প্ৰচে ন োগী  চিৰ্ুুপ প্ৰচেচক্ৰ়েো আচদ চিেোক্ত কচ  

অেয ন োগসমূৈ  চিেোক্ত কচ ি পোছ ৷ 

চিচকৎসা কালীে সাৱধেতা:- 

যচদ চ শু    ী  ফুচল উছঠ আ ু প্ৰস্ৰোছৱচদ প্ৰ’টিে চেগে হৈছ়ে র্োছক (relapse) নেছে ন োগীক খোিকল চদ়েো পোেী  

পচ মোে কমোই চদি লগো ৈ়ে আ ু লগছে কম চেমখযুক্ত খোদয চদ়েো ৈ়ে৷ অচেমোত্ৰো চেমখী়েো আৈো  নযছে - পোপ , আিো , 

েুডলচ্, নমগী আচদ সমূ্পণথ িোদ চদি লোছগ৷ ন োগী  পচ ়েোছল কম চেমখযুক্ত আৈো  ের্ো  ুটী, ভোে, িোলোড্, হদ আচদ 

খদযভোস গচ়ি েুচলি লোছগ৷ এছে আৈোছ  ন োগী  নকৱল   ী  ফুলোই েকমোই লগছে  ক্তিোপ চে়েন্ৰণে সৈো়ে কছ ৷ 

ন োগী  আৈো ে কেী  িগো অাং , মোে, গোখী  আ ু গোখী   প ো উৎপোচদে সোমগ্ৰী নযোগ চদি লোছগ৷ 

নকচতযা তাৎক্ষাচণক ভাৰৱ চিচকৎসকৰ পৰামৰ্শ ল  লাৰগ:- 

যচদ চ শুটি  জ্ব , সঘেোই িচম, চিলো পো়েখোেো, ভোগ ুৱো অেুভৱ, কোৈ, chicken pox আচদ নদখো চদছ়ে নেছেস্থলে 

েেোকে়েোকক চিচকৎসক  প োম থ লি লোছগ৷ চকন্তু নকচে়েোিো এছে ন োগী চ শু  নক্ষত্ৰে infection নৈোৱো স্বছিও জ্ব  

েুঠিি পোছ ৷ 

আক্ৰান্ত চৰ্শুৰ চেযচমযা টিকাকৰণ জৰুৰীৰে:- 

নেফ্ৰ’টিক চিেড্ৰমে আক্ৰোন্ত চ শু  live vaccines, oral pulse polio, MR vaccine চদ়েো েৈ়ে৷ চকেু 

চকেু vaccines চিচকৎসক  প োম থ অেুসোছ  চদি প ো যো়ে৷ 


