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इLच लामो NLछ

• Right kidney lies 1.5 cm lower than
the left because of the liver

Histology

!!!!!Primary functions of the kidneys
•)व)थ म"गौला, ध.र/ मह1वप3ण5 भ3िमका 9:दछ ।

>7?क

म@गौलामा

लाखौको

स<Oयामा

QफोनहT NLछन । ज8न एउटा अ-त न2 सानो
-फXटर जYत2 NLछ र यो -फXटरZ रगतमा
भएको फोहोर पदाथ: र बढी भएको पानी
छाQर -पसाब बाट बा-हर पठाउ`छ

१. यसZ हा#ो शरीरमा पानी र ख-नज त7वको सLत8लन िमलाउ`दछ जYत2 सो-डयम, पोटा-सयम, bयाcd-सयम र
फYफोरस ।
२. यसZ हा#ो खानामा भएको काम नलाcd वा -बशfत कgरा, hिमकल र i-ड-सन -पसाबबाट बा-हर फाXछ ।
३. यसZ k-नन नामको इLजाइम उ7पादन गछ: जसZ रfतचाप -नयLlण गद:छ ।
४. यसZ इराmोपोइ-टन (Erythropoieitn) नामको हमnन उ7पादन गछ: , जYZ राता रfतकोष बनाउ`छ ।
५. यसZ िभटामीन -ड उ7पादन गछ: जसZ हाड बिलयो बनाउ`छ ।

अचानक म@गौला -बqन8का कारणहT h हो ?

•!म@गौलाZ काम नगkको h-ह घsटा वा h-ह -दन भएको अवYथालाई
अचानक म@गौला -बqीएको भ-नLछ ।
• शरीरमा पानीको माlा कम Nन8 जYत2 धdर2 झाडापखाला लाc8 वा बाLता
Nन8 वा धdर2 गमv मा काम गन8: र पयpwत माlामा पानी न-पउन8 का कारण

हा#ो रगतमा भएको फोहोर र बढी माlामा भएको पानीलाई
-पसावबाट फाZर रगत सफा राOदछ । यसZ रगतमा भएको न8न

अचानक म@गौला -बिqLछ ।

र ख-नज पदाथ: सLत8लनमा राOदछ जसZ गदp रfतचाप
-नयLlण NLछ ।

•अT कारणमा धdर2 लामो समय सbम xवरौ आउQ र रगतमा सङzमण NQ,
•-पसाब माग:मा ढ8ङगा वा >ोY{ड qLथी बढdर अवरोध NQ जYता
समYयाहT पद:छ ।
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•धdर2 माlामा h-ह औषधीहT }वन गkमा जYत2ः– h-ह एिLटबाइ-टक र
0खाई कम गन औषधीहT,

म@गौलाको प8रानो रोग ( Chronic Kidney
Disease) को कारणहT h – h Nन् ?

Chronic Kidney Disease को कारणहT h – h Nन् ?
1. मध8iह 0ई >कारका NLछन्, म@गौला -बqीनाZ i-डकल उपचार प-न -ढलो NLछ तर

•३ म-हना भLदा बढी समयसbम म@गौलाZ कम माlामा काम गन र zिमक
Tपमा -बqीद2 गएको अवYथालाई म@गौलाको प8रानो रोग भ-नLछ ।

प-हलाको जYत2 बनाउन स-कद2न । मध8iह Z गदp प-न मा-नसको म@गौला -बिqएर डायलाइ-सस
अथवा म@गौला >7यारोपण गन8:पन NLछ ।
2. उÑचरfत चापZ गदp प-न म@गौलालाई धdर2 काममा असर गkको NLछ र म@गौलाको काममा

•जब म@गौला प8ण: TपZ -बिqLछ अनी प-हलाको अवYथामा फकpउन
निमXQ NLछ अथवा म@गौलाZ आफÅो कgन2 प-न काम गन: नसfQ अवYथा

कमी Nद2 जाLछ । h-ह बष: सbम उÑचरfतचापZ गदp रfत h-सकालाई सiत -बqाQ काम गछ:
जसZ गदp म@गौला खराब Nद2 गएर मध8iह र अLय रोग -नम7याउन सfछ ।

नभइLÇल सbम खास2 लÉयणहT Gखापद2नन् ज8न खतरानाक Nन सfछ ।

3. -पसाबमा अबरोधः म@गौलामा ढ8ङगा भएर वा >ोस{ड बढdर -पसाब -नYकनमा अवरोध
स@जना NLछ । य-द यो समYयाको उपचार समयमा भएन भQ यसZ म@गौलालाई -बqान सfछ ।

•मध8iह र उÑच रfतचाप न2 म@गौला को प8रानो रोगको म8Oय कारणहT
Nन।

4. म@गौलाको सबभLदा सानो एकाइ ज8न अ-त न2 सानो -फXटर जYत2 NLछ, 7यो स8-नएको
अवYथालाई गÖोiTलो QÜाइ-टस भ-नLछ । यYतो अवYथामा अचानक वा -बYतार2 म@गौलाको
प8रानो रोग लाc सfछ र म@गोलाको काम गन áमतामा कमी आउ`दछ ।
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Chronic Kidney Disease को कारणहT h – h Nन् ?
5. रोग >-तरोधा7मक शिfतमा कमी XयाउQ रोग जYत2 : एच. आई. भी. एड्स
4माटाइ-टस ‘बी’ र ‘-स’ वा लामो समय सbम भाइरसको स<zमण भएमा रोग स`ग लड्Q
शfती कम NLछ ।
6. म@गौलामा धdर2 माlामा स<zमण भएको अवYथालाई पाइलो QÜाइ-टस भ-नLछ।
7. म@गोलामा पानीको फोको Nन8 प-न धdर2 जसो व<शान8गत म@गौला रोगको कारणZ NLछ ।
8. जLमजात दोष: जLमद2 Gखा पछ: । यसको प-रणाम YवTप -पसाबमा अवरोध वा रा#ो
स`ग -पसाब बLन नसfन8 जYता समYयाहT Gखा पद:छन् र म@गौलालाई असर गन: प8àदछ ।
9. लामो समयGिख औषधी }वन गद आएको वा औषधी र hिमकलमा माl -न-हत रहQ
माLâहTमा धdर2 समYयाहT GिखLछन् जYत2: म@गौला -बिqQ, ती औषधीहT जYत2 0खाई
कम गन औषधीहT धdर2 माlामा }वन गkमा म@गौला -बqान सfछ ।
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1.#कोखाको पछाडी @Aन3!
• h-ह मा-नसहTमा म@गौलाको समYया भयो
भQ पछाडी को ढाड 0Oन सfछ जYत2:
म@गौलामा पwथरी भएमा वा -पसाव माग:मा
अवरोध भएमा ख8äा वा ढाडको पछाडी 0Oन
सfछ ।

General symptoms of kidney disease

2. Cपसावमा पCरव5तन

Haematuria

म@गौलाZ -पसाव बनाउQ काम गछ: 7यस2Z जब म@गौलाZ काम गन:
छोड्छ तब -पसावमा प-रव:तन NLछ । कसरी ?
रातीमा -पसाव फãन: उठ्न पन ।
-फज जYतो -पसाव आउQ, िछन िछनमा -पसाव लाcd अथवा धdर2 माlामा
प4लो -पसाव NQ ।
-पसाव कम लाc सfछ अथवा थोर2 माlामा धिमलो -पसाव आउQ ।
-पसावमा रगत GिखQ ।
-पसाव फãन: बल लगाउन8 पन अथवा -पसाव फãन: गाåो NQ ।

Proteinuria

3.स3CनF
-बqdको म@गौलाZ हा#ो श-ररमा भएको
बढी पानी र फोहर फाXन सfद2न जसZ
गदp हा#ो ख8äा, घ8डा, प2तला, अन8हार
र हात स8-नQ NLछ ।

Nephrotic syndrome

4. थकाई लाHछ : anemia

Uremic!symptoms

General symptoms of renal disease
• 5.!छाला िचलाउF / दाना आउF
• 6.!भोक नलाL3 वा म3ख Cततो Mन3
• 7.!वाक वाक र बाOता
• 8.!)याQ )याQ Mन3
• 9.!जाडो Mन3
• 10.टाउको TरगाउF र Uयान VिOWत
गन5 नसXन3

Symptoms secondary to bone disease

Inves;ga;ons

Renal function tests

Urine analysis

• Serum creatinine

Flat colorless hexagonal plates, which often aggregate

Stix test for blood protein sugar

• Blood urea
• Serum electrolytes

Red cell cast

• Complete blood count
• Creatinine clearance

Cystine crystals

• Serum calcium and phosphorus
Flat colorless hexagonal plates which often aggregate

Microscopic examination!!
Uric acid

Radiologic assessment of UT
White cells

Phosphate crystals
RBCs

Intravenous Pyelogram (IVP)

Plain X-ray Abdomen
Detection of calcification and radiopaque stones

Ureteric stone

bilateral staghorn stones

Hydronephrosis

Right staghorn stone

Renal ultrasonography
No exposure to radiation and no dye is used

1. Assess renal dimensions
2.
Exclude obstruction
3. Polycystic kidney Disease

Renal!biopsy

Normal glomerulus

Indications
1.

Nephrotic syndrome

2.

Nephritic syndrome

3.

Acute renal failure

4.

Proteinuria, haematuria

Membranous nephropathy

Necro;zing!GN

म@गौला रोग कसरी रोगथाम गन ?
•-नयमीत जा`च गन
>7?क बष: आफÅो डाfटर कहा` जा`च गराउQ
1 -पसाबमा धdर2 माlामा >ो-टन, गÖçकोज वा रगत गएको छ -क भQर
-पसाबको जा`चका ला-ग सोéQ ।
2 बÖड >dसर जा`च गराउQ तपाइ`को उÑचरfत चाप छ -क भQर ।
3 खाली )टको स8गर 4न: लाउQ य-द तपाइ`को रगतमा स8गरको माlा बढी
छ की
मध8iह -नयLlण
उÑचरfतचाप -नयLlण
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