
 

 

কিডকি র োগ কির্ ণয়ে প্রসব পূব ণবতী আলট্রোয়সোিগ্রোম এ  ভূকমিো 

 

 কিছুকিন পূর্ব ে এি নানী এর্ের্ছন নবজাতি নাতনী কি কনর্ে। বাচ্চার কেকিভাকর হর্ের্ছ 

কেজাকরোন অপার্রশর্নর মাধ্যর্ম । কেজার্রর িারন জানর্ত কির্ে যা জানা কিি তার 

োরমম ে হি মার আর্ির ৫জন কমর্ে আর্ছ। আিট্রার্োনগ্রাম ির্র বর্িকছি এই বাচ্চা 

কছর্ি হর্ব তাই েতিেতা েরূপ কেজার িরা হর্ের্ছ যার্ত কছর্ির কিানও েমেযা না হে। 

কেজার িরার পর কিখা কির্িা কমর্ে। কবাঝাই যার্ে নানীর মর্নর অবস্থা । কিঙ্গ জানা 

ছাড়াও কয িভেিািীন আিট্রার্োনগ্রাম এর আরও অনেক ভুমিকা আনে এটা মেনে 

আিানের ককাে িাথাব্যাথা কেই। 

 

 প্রেব পূব েবতী আিট্রার্োনগ্রাম ির্র প্রকত ১০০০ জর্ন ১-২ জন নবজাতর্ির কিেকন ও 

মূত্রনাকির েমেযা থাির্ত পার্র, যার ৮০ ভার্িরই কিান িক্ষন থার্িনা । 

 

 

▪ কি কি সমসযো হয়ত পোয় ? 

 

 করনাি কপি্কভে কমাটা হর্ে যাওো । অর্নি  েমে এটা স্বাভাকবি হর্ত পার্র। তাই 

ধ্ারাবাকহি আিট্রার্োনগ্রাম ির্র কিখর্ত হর্ব বাড়র্ছ / িমর্ছ কিনা। ২৮ েপ্তার্হর পর্র 

কপি্কভি AP diameter ১০ কমকম. এর কবকশ হওো অস্বাভাকবি। 

 

 িভোবস্থার প্রথম পয োর্ে কিেকনর্ত কিান েমেযা  হর্ি কিেকন টটেযযর পকরমাণ ির্ম কির্ে 

ধ্ীর্র ধ্ীর্র কিেকন কছাট হর্ে কযর্ত পার্র। কশর্ের কির্ি যকি কিান obstruction হে , 

করনাি কপি্কভে/ ইউর্রটার কমাটা হর্ে যাে কিন্তু কিেকন টটেযয কমাটামযটট টিি থার্ি। 

 

▪ কি িো য়ি হয়ত পোয় ?? 

 

➢ Renal agenesis-unilateral/bilateral 

➢ Muticystic dysplastic kidney 

➢ Ectopic kidney 

➢ Pelvi-ureteric junction obstruction: 

                            

 
 



     প্রকত ৫ জর্ন ১ জন 

                           কছর্ি বাচ্চার্ির কবকশ হে 

                           ৭০ ভাি কক্ষর্ত্র এিকির্ি হে 

                           িযইকির্ি হর্ি কিান িক্ষণ নাও থাির্ত পার্র 

➢ vesicoureteric reflux (VUR): 20-40% 

➢ Posterior urethral valve (PUV):  েবর্ের্ে িমন।এ কবের্ে পূর্ব ে এই কপইর্জ কিখা 

হর্ের্ছ 

➢ Megaureter: Ureter োধ্ারণত আিট্রার্োনগ্রাম এ বযঝা যােনা। তাই Ureter কেখা কেনে 

এটা সব্ সিেই অস্বাভামব্ক এব্ং এর কারে খ ুঁজনে হনব্। 

  

▪ কি িরতে হতে?  

 

➢ অযামকনওটটি ফ্লইে এর পকরমাণ নবজাতর্ির কিেকনর  েক্ষমতার্ি কনর্িেশ ির্র। তাই 

অযামকনওটটি ফ্লইে এর পকরমাণ কনি কেনে দ্র ে মিমকৎসনকর পরাির্ শ মেনে হনব্, ো 

ো হনে ব্াচ্চার মকডমে এব্ং পর ব্মেশনে ফ স্ফ নসর িারাত্নক জটটেো হনে পানর। 

➢ র্েকরা ৯০ ভাে কেনে েভশকােীে ২০-২২ সপ্তানহ মকডমে ,নপে্মভস এব্ং calyceal 

pattern বযঝা যাে।এই েমে প্রস্রাব ততকর শুরু হে ।১৫ েপ্তার্হর পর্রও যকি মযত্রথকি ( 

urinary bladder) না বযঝা যাে তাহর্ি এটা অবশযই অস্বাভাকবি । 

 

শুধুমাত্র কিঙ্গ জানার উতেতযে আলট্রোয়সোিগ্রোম িো িয়  এিজি র জজস্টোডণ কিকিৎসি 

রি কিয়ে ি য়ত হয়ব। যকি রিোি সমসযো থোয়ি অবশ্যই এিজি কশ্শু কিডকি র োগ 

কবয়শ্ষয়ে  শ্ র্োপন্ন হয়ত হয়ব। 

 

ডাাঃ এ এইি এি ি সমেিা আক্তার 

এম কব কব এে, এম কে (কশশু কিেকন)  

সহকামর অধ্যাপক 
কেমসনডন্ট আব্দ ে হামিে কিমডনকে কনেজ হাসপাোে 

মকনর্ারেঞ্জ 

 


