
 

 

Contrast Induced Nephropathy: প্রয় োজন প্রতিয় োধমূলক ব্যব্স্থো 

কিছুকিন আগে এিটি বাচ্চা র ােী রিখলাম। বয়স মাত্র ৪ মাস। জগে  প  রেগিই প্রস্রাব ি গে িষ্ট হয় 

বগল এিজন ডাক্তা  রিকখগয় িগ  রিখা যায় ো  বাম কিডকনগে প্রস্রাব জগম োগি যাগি আম া 

Hydronephrosis বকল। এ প  োগি Intravenous Urography (IVU) এবং DTPA প ীক্ষাসহ কিছু  ক্ত 

প ীক্ষা ি াগনা হয় । IVU ি া  সময় বাচ্চা  অবস্থা  অবনকে হয় এবং োগি হাসপাোগল ভকেি িগ  

কিকিৎসা ি া হয়। রিখা যায় ি া  পূগব ি ো  Serum Creatinine কছল 25 umol/L এবং ি া  প  কছল 

99umol/L. 

 রিন এমনটি হল? কি ি গল এিাগি এড়াগনা রযে? 

আসুন আম ো জজয়ন তনই Contrast Induced Nephropathy সম্বয়ধেঃ 

কি াগে Contrast কিগয় প ীক্ষা ি া  প ৩ কিগন  মগযে যকি কিডকন  িম িক্ষমো (eGFR) যকি ২৫% এ  

রিগয় রবকি িগম যায় োহগল োগি Contrast Induced Nephropathy বগল।   

আমাগি  রিগি এিজন কবগিষগে  রিম্বাগ  এগো কসক য়াল বা র ােী োগি রয এো কনগয় িাউন্সিকলং 

ি া  বা সেিি ি া  সময়-সুগযাে োগি না বা এই অভোস আমাগি  এখগনা েগড় উগেকন। আবা  

ডায়ােনকিি রসন্তা গুগলাগে এইয গন  ইগমন্সজং ি া  জনে যেিুিু োন এবং িক্ষো সম্পন্ন 

রিিকনকিয়ান প্রগয়াজন ো রবকি ভাে রক্ষগত্রই োগিনা।  

কো ো Contrast Induced Nephropathy এ  ঝুুঁ তকয়ি থোয়কন? 

জ োগী সম্পতকিিেঃ 

1. যাগি  আগে রেগিই কিডকন  িম িক্ষমো িম 

2. যাগি  কিডকন  েেনেে সমসো আগছ  

3. যাগি  ডায়াগবটিস আগছ  

4. ি ীগ  পাকন শুনেো বা Dehydration আগছ 

5. যাগি   ক্তিূনেো আগছ 

6. যাগি  ি ীগ  ইনগেিিন আগছ 

7. ইগমন্সজং প ীক্ষা  পািাপাকি এিই সাগে কিডকন  জনে ক্ষকেি  ঔষয খাওয়া রযমন বোোনািি 

ঔষয 

8. ঔষগয এলা জী োিা 

প ীক্ষো সম্পতকিিেঃ 

1. Contrast এ  রডাজ রবকি রিয়া  

2. রবকি ঘনগে  Contrast রিয়া। 

 

 

 

 

Figure 1 Picture of an intravenous urogram film 

 

 



 

Contrast Induced Nephropathy এ  লক্ষনসমুহেঃ 

1. অেোকযি ক্লাকন্ত রবায ি া 

2. রুকি িগম যাওয়া 

3. প্রস্রাব িগম যাওয়া বা অেোকযি রবগড় যাওয়া 

4. হাে-পা েুগল যাওয়া 

5. রিাখ েুগল যাওয়া 

6. েি শুিনা বা িুলিাকন বা পুগড় যাওয়া  মে যন্ত্রনা হওয়া  

7. জগয়গে বেো হওয়া  

প্রতিয় োধ ক ো  উপো েঃ 

❖ প ীক্ষা ি া  পগূব ি পাকনিূনেো পু ন ি া 

❖ Nephrotoxic Drug রযমন বেো  ঔষয এবং Diuretics জােীয় ঔষয ১-২ কিন আগে বন্ধ ি া 

❖ প্রগয়াজগন কি াগে সোলাইন রিয়া 

❖ প্রগয়াজগন প্রকেগ াযমূলি ঔষয রিয়া 

❖ যাগি  আগে রেগিই কিডকন  িম িক্ষমো ৬০% এ  িম োগি  রক্ষগত্র সম্ভব হগল পক হা  ি া 

বা কবিল্প প ীক্ষা ি া  
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