
 

শিশুদের RPGN একটি মারাত্মক শকডশি ররাগ 
 

শিশুদের শিডশি ররোগ শুিদেই অদিদির র োদের সোমদি রেদস ওদে র োেমুেসহ সোরো িরীর  

র োেো রিোদিো শিশুর ছশি অথিো এমি রিোদিো শিশুর িথো,যোর প্রসোদির রোস্তো শেদে রক্ত রির 

হদে। আজদি আমরো শিশুদের শিডশিি্র জটিে ও মোরোত্মি ররোগ সম্পদিে জোিোর র স্টো 

িরদিো।  

RPGN হদেো Rapidly progressive Glomerulonephritis. এর আদরিটি িোম Crescentic 

Glomerulonephritis.  

আমরো শিছু শিছু মোরোত্মি  জীিিসংহোরী ররোদগর  িোম জোশি, রসগুদেোদি রমশডদিে 

ইমোরদজন্সি িেো হে রযমি-Acute Myocardial Infarction, Acute Stroke.  এসি ররোদগর দ্রতু 

শ শিৎসো িো শিদে িড় ধরদির ক্ষশত এমি শি মৃতুু পয েন্ত হদত পোদর । RPGN রতমশি এিটি 

ররোগ। 

Glomerulonephritis হদে ৫ টি েক্ষি এর সমটি শিদিষ, রযমি প্রসোদির রোস্তো শেদে রক্ত যোওেো, 

রপ্রোটিি যোওেো, হোইপোরদিিিি, প্রসোি িদম যোওেো এিং শিডশির িম েক্ষমতো শিছুিো িদম 

যোওেো। 

উপদরোশিশেত েক্ষি গুদেো যেি েুি দ্রতু িোড়দত থোদি এিং শিডশির িম েক্ষমতো যেি দ্রতু 

িমদত থোদি তেি তোদি RPGN িেো হে। 

এই ররোদগর িোরণ িীীঃ 

শতিটি িড় েোদগর অধীদি রিিশিছু ররোগ আদছ,রযগুদেো রথদি RPGN হদত পোদর।  

এর মদধু APSGN (Acute Post Streptococcal GN). Hepatitis-B, Hepatitis-C, SLE (Systemic 

lupus Erythematosus ) HSP (Henoch Schonlein Purpura), JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) 

অিুতম । 

 

 

 

  



েক্ষিীঃ 

• প্রস্রোদির রোস্তো শেদে রক্ত যোওেো ।  

•  প্রস্রোদির রোস্তো শেদে রপ্রোটিি যোওেো। 

• উচ্চ রক্ত োপ। 

• প্রস্রোি পশরমোদণ িদম যোওেো,এমিশি িন্ধ হদে যোওেো 

• িরীর দ্রতু  ুদে যোওেো 

উচ্চ রক্ত োদপর িোরদণ: 

• মোথোিুোথো 

• র োদে ঝোপসো রেেো 

• শ্বোসিি  

• এমিশি রেদির শেতদর রক্তক্ষরণ হদে শে ুশি রথদি অজ্ঞোি হদে যোওেো। 

এসি েক্ষি যশে িদেিশেি রথদি িদেি সপ্তোদহর মদধু দ্রতু েোরোপ হদত থোদি এিং শিডশির 

এিটি রক্ত পরীক্ষো serum creatinine যশে পরপর দ্রতু িোড়দত থোদি তোহদে িুঝদত হদি তোর 

RPGN হদে। 

পরীক্ষো-শিরীক্ষোীঃ 

অল্প শিছু পশরক্ষো িদরই এই ররোগ শিণ েে িরো যোে,রযমি urine –R/M/E, 24h UTP, CBC, S.Urea, 

S.Creatinine, s. Electrolyte এিং Renal biopsy। 

Renal biopsy-এর মোধুদমই ররোগটি শিন্সিত হওেো  যোে এিং উপযুক্ত শ শিৎসো শেদে িতিুিু 

েোদেো হদি তো রিোঝো যোে।আর ররোদগর িোরণ জোিোর জিু ররোগীর ইশতহোস, অিুোিু েক্ষি 

রেদে আদরো শিছু পরীক্ষো –শিরীক্ষোর প্রদেোজি হে। 

শ শিৎসো : 

ররোগ রযমি দ্রতু িোড়দত থোদি ,তোই এর শ শিৎসোও দ্রতু শুরু িরদত হে ।দ্রতু শ শিৎসো শুরু িো 

িরদে যত রেশর হদি তত রিশি অংি শিডশি িি হদত থোিদি । দে পরিতী সমদে শিডশি 

পুদরোপুশর শিিে হদে রযদত রিশি সমে েোগদি িো ।এ জিু এই ররোগদি রমশডদিে ইমোরদজন্সির 

মদধু গণু িরো হে । 

 

 

 



শ শিৎসোর েু,টি ধোপ আদছীঃ  

প্রথম ধোপ /                    Inj Methylprednisolone, 

Induction Phase            Inj Cyclophosphamide 

৬মোস                           এিং Tab Prednisolone  

 

শিতীে ধোপ/                   Prednisolone, 

Maintenance Phase      Azathioprine,এিং 

২.৫ িছর                       Mycophenolate Mofetile. 

শুরুদত ররোদগর অিস্থো অিুযোেী ডোেোেোইশসস িো Plasmapheresis িরোর ও প্রদেোজি হদত পোদর 

এিং ররোদগর মূে িোরণ রেদে এর শ শিৎসো েু-শতি িছর এমিশি সোরো জীিি শ শিৎসো েোগদত 

পোদর । 

িোংেোদেদি এই ররোদগর শ শিৎসো  

িোংেোদেদি এই ররোগ শিরুপণ এিং শ শিৎসো িরোর রিশির েোগ সুদযোগ –সুশিধো িতেমোি আদছ। 

প্রদেোজি শুধু ররোগী এিং প্রোথশমি  শ শিৎসদির  সমূহ ধোরণো ও যথোযথ জোেগোে ও সমেমদতো 

রর োর িরো। অদিি শ শিৎসিই  প্রথমত ,এই ররোগদি সোধোরণ Glomerulonephritis মদি িদর 

শ শিৎসো শেদত থোদিি ।শিন্তু যত রেশর হদি ততই ররোগীর জীিি শিপন্ন হদত পোদর এিো সিোরই 

মোথোে থোিো উশ ত ।       এ িোরদণই ২০১৬ সোদে শিডশি শেিদসর প্রশতপোেু শছে-‘’Kidney 

Disease & Children : Act Early to Prevent It .’’অথ েোৎ শিশুদের শিডশি ররোগীঃ শুরুদতই 

প্রশতদরোধ । 

সিোর শিডশি সুস্থ থোিুি ,সিোই সুস্থ থোিুি এই িোমিোে । 
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