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दीर्घकालीन रेनल फेल 

धेरै रेनल (मगृौला) रोगहरूका लक्षण वा संकेत ह ुँदैनन।् रेनल फेल ह नाले शरीरका अन्य 

अगंहरूको सामान्य प्रकाययलाई हानी गदयछ। यो स्थितत अस्न्तम-चरण रेनल फेलमा ववकससत 

ह न सक्छ, ज न यदद डायलायससस उपचार वा मगृौला प्रत्यारोपण नगरेमा घातक ह नेछ। हालै, 
हङकङमा डायलायससस उपचार वा मगृौला प्रत्यारोपणका अस्न्तम-चरण रेनल फेल भएका 
7,000 भन्दा धेरै बिरामीहरू छन ्– यो 10 वर्य पदहलेको भन्दा 90% उच्च छ।  
 

(डा. एस.एफ. एलय आइ, सल्लाहकार, ग णथतर तिा स रक्षा ववभाग, अथपताल प्रशासन र डा. 
सस.एस.सल, सल्लाहकार, और्धध ववभाव, क्वीन एसलजािेि अथपताललाई यस पषृ्ठमा भएको 
जानकारीलाई समीक्षा गरर ददन भएकोमा ववशरे् धन्यवाद।) 
 

1. दीर्घकालीन रेनल फेल भनेको के हो? 

 

मगृौलाका प्रम ख प्रकाययहरू मेटािोसलजम भएर ववकार उत्पादनहरू हटाउने र शरीरमा पानी, 
इलेक्रोलाइड, एससड िेस र रक्त चाप तनयमन गने, एररथ्रोपोएदटन (रातो रक्त कोर्हरू 

उत्पादन गनय आवश्यक पन ेहमोन) उत्पादन गन ेर सभटासमन D उत्पादन गनय मद्दत गने ह न।् 
रेनल प्रकारय्मा िढ्दो खरािीसुँग,ै शरीर सभत्र ववकार उत्पादनहरू र शारीररक तरल पदाियहरू 

जमा भएर िथछ जसले शरीर प्रकाययमा खरािी ल्याउुँछ - यस अवथिालाई दीघयकालीन रेनल 

फेल भनी धचतनन्छ। 
दीघयकालीन रेनल फेललाई तीन चरणहरूमा ववभास्जत गनय सककन्छ: 

 खराि भएको रेनल प्रकायय: 51% - 80% साधारण मगृौला प्रकायय 
 रेनल फेल: मात्र 25% - 50% मगृौला प्रकायय 
 गम्भीर रेनल फेल: मात्र 15% - 25% मगृौला प्रकायय 
 अस्न्तम-चरण रेनल फेल: 10-15% भन्दा कम मगृौला प्रकायय 

अस्न्तम-चरण रेनल फेलमा प ग्दा, बिरामीलाई जीववत रहनको लाधग डायलायससस उपचार 
वा मगृौला प्रत्यारोपण आवश्यक पदयछ, अन्यिा बिरामीको मतृ्य  ह न सक्नेछ।  
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2. दीर्घकालीन रेनल फेलमा कस्ता माननसहरू धेरै जोखिममा छन?् 
 

तनम्न रोगहरूिाट पीडडत भएका बिरामीहरू दीघयकालीन रेनल फेलको िप जोखखममा ह न्छन:् 

 

 मध मेह मेसलटस  

 ल प स नेफ्राइदटस (ससथटेसमक ल प स इररिमाटोसस (SLE) द्वारा ह ने रेनलको जलन, 

प्रततरक्षा प्रणाली सम्िन्धी रोग) सदहत ग्लोमेरूलोनेफ्राइदटस (ग्लोमेरूली भनी 
धचतनने, मगृौला सभत्रका स-साना संरचनाहरूमा जलन ह ने अवथिा)  

 उच्च तनाव  

 मगृौला रोगको पाररवाररक इततहास (वंशाण गत मगृौला रोग) 

 
 

3. दीर्घकालीन रेनल फेलबाट कसरी बच्न?े 

 

मगृौला फेलको ववकासलाई रोक्ने वा कम गने केही स झावहरू:  

 

 राम्रो मात्रामा शरीरिाट िादहर वपसाि तनकाल्नका लाधग प्रशथत मात्रामा पानी 
वपउन होस ्(मगृौलाको पत्िरी र वपसाि नली संक्रमण ह निाट रोक्न मद्दत गनय 
सक्छ)।  

 वपसाि नली संक्रमणलाई रोक्नको लाधग व्यस्क्तगत थवाथ्यलाई ध्यान ददने। 
मदहला र िालिासलकाहरू वपसाि नली संक्रमण (सानो मूत्रमागय) को उच्च 

जोखखममा ह न्छन।्   
 उधचत भोजन तनयन्त्रण - नूनको अत्यधधक सेवन गनय र मास  खान छोड्न होस,् 

मगृौलाको पत्िरी भएका बिरामीहरूले उच्च क्यास्ल्सयमय क्त र ओक्सालेट खाद्य 

वथत  नखान होस।्  
 और्धधहरूको द रूपयोग नगन यहोस,् उदाहरण रूम्यादटजमको लाधग पेनककलर र 

एस्न्टिायोदटक्स।  
 मध मेह मेसलटस, उच्च तनाव, इत्यादद जथता अन्ततनयदहत रोगहरूको 

जदटलताहरूको रोकिाम गन यहोस।् रक्त स गर र रक्त चापलाई उधचत रूपमा 
तनयन्त्रण गररन पदयछ।   

 वपसाि नलीको अवरोधको कारणलाई हटाउन होस,् उदाहरण - मगृौलाको पत्िरी 
हटाउन होस ्र अन्ततनयदहत कारणहरू ठीक गने प्रयास गन यहोस।्   
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 वपसाि जाुँच सदहत तनयसमत शारीररक जाुँच गनायले प्रारस्म्भक चरणको मगृौला 
रोगहरू िाहा ह न सक्छ। यदद बिरामीलाई हेमाट ररया (वपसािमा रगत देखखने) वा 
एल्ि समन ररया (वपसािमा एल्ि समन देखखने) छ भने, उनीहरूले सकेसम्म चाुँडो 
परीक्षण गन यपछय।   

 उदाहरणका लाधग नेफ्राइदटस जथता मगृौला रोगहरूको लाधग सकेसम्म तछटो 
उपचार प्राप्त गनय।  

 

4. दीर्घकालीन रेनल फेलका कारणहरू के-के हुन？् 

 

2008 मा हङकङमा अस्न्तम-चरणको दीघयकालीन रेनल फेलका नयाुँ घटनाका कारणहरू यी 
ह न:् 

 

 मध मेह मेसलटस  44%   

 अज्ञात कारण  20%  

 ग्लोमेरूलोनेफ्राइदटस  19%  

 उच्च तनाव/मगृौला भाथक लर रोग  9%  

 मगृौलाको पत्िरी/वपसाि नलीमा अवरोध  3%  

 वंशाण गत (उदाहरण - पोसलससस्थटक रेनल रोग, मगृौला सभत्र ससथटहरू प्रािसमक 

रूपमा ववकससत भएर ह न ेववकार)  4%  

 वपसाि नलीको संक्रमण  1%  

 

(स्रोत: हङकङ अथपताल प्रशासन रेनल दताय - अस्न्तम चरण रेनल फेल 2008 का नयाुँ घटना 
कारणहरू) 

 

5. दीर्घकालीन रेनल फेलका लक्षणहरूलाई सजजलै पहहचान गनघ सककन्छ？ 

 
मगृौला रोग र दीघयकालीन रेनल फेलका लक्षणहरू प्रारस्म्भक चरणमा थपष्ट ह ुँदैनन।् 
ततनीहरूले तनम्न समावेश गनय सक्छन:्  

 

 वपसािमा रगत / धचया वा गाढा रङको वपसाि (हेमाट ररया)  
 

 गाज जथतो वपसाि (एल्ि समन ररया)  
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 गन्हाउने वपसाि (वपसाि संक्रमण)  

 वपसाि गदाय द ख्ने  
 वपसाि गदाय समथयाहरू ह न े(वपसाि गनय सहज नह ने)  
 वपसािमा िाल वा / पत्िर देखखने  
 वपसाि फेने मात्रामा ववशरे् रूपमा ववृि वा कम ह न,े नोक्ट ररया (राततको समयमा 

िारम्िार वपसाि गन यपने)  
 यौनांग / पेट द ख्न े 

 गोलीगाुँठो वा आुँखाको परेला स स्न्नन,े अन हार स स्न्नन े 

 उच्च तनाव 

 

जि मगृौलाको प्रकायय गम्भीर रेनल फेलको चरणसम्म प ग्छ (साधारण प्रकायय भन्दा 25% 

कम) ति त्यहाुँ य रेसमयाका लक्षणहरू देख्न सककनेछ:  

 

 राततको समयमा िारम्िार वपसाि आउने, वपसाि फेने मात्रा घट्ने  
 भोक नलाग्ने, ररगंटा लाग्ने, वान्ता ह न े 

 िककत ह ने, पहेँलो देखखने (रक्तअल्पता)  
 छाला धचलाउने  
 उच्च तनाव  

 श्वासको कमी  
 एडडमा (गोलीगाुँठो वा आुँखाको परेला स स्न्नने)  
 स थत ह ने, िहेोस ह ने, मूछाय पन,े कोमामा जाने 
 

6. दीर्घकालीन रेनल फेलको लागग कसरी अनुसन्धान र ननदान गने? 

 

लक्षणको शंका गरेका व्यस्क्तहरूले पाररवाररक डाक्टरसुँग सल्लाह सलन पदयछ। मगृौला रोग 
र दीघयकालीन रेनल फेलका लक्षणहरू थपष्ट नभएको कारणले गदाय, बिरामीले तनम्न क राहरू 
सदहत ववसभन्न जाुँचहरू गनय आवश्यक पदयछ:   

 

 वपसाि जाुँच: रातो रक्त कोर्, सेतो रक्त कोर् र प्रोदटन छ कक छैन भनी हेनयको लाधग  

 

मगृौला प्रकाययको लाधग रगत जाुँच: 

 रगत: य ररया, के्रदटनाइन, प्रोदटन र एल्ि समनको थतर 

 के्रदटनाइनको कन्सन्रेसन, प्रोदटनको लाधग 24 घण्टाको वपसाि 
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एक्स-रे, थक्यातनङ जाुँच: 

 अल्रासाउन्ड थक्यान (क नै अवरोध छ ककन छैन भनी पत्ता लगाउनको लाधग 

मगृौलाको आकार र िनोटलाई देखाउन सक्ने) 
 इन्रासभनस पाइलोग्राम (वपसाि प्रणालीमा असमान्यताहरू पत्ता लगाउनको लाधग 

गररने रेडडयोलस्जकल प्रकक्रया) 
 रेनल िायोप्सी: थिानीय एनेस्थिससयामा राखख सानो ससयोले मगृौलाको तन्त को 

नमूना सलने र माइक्रोथकोपमा राखी तन्त लाई जाुँच्ने। यसले मगृौलाको सूजनलाई 

तनदान गनय सक्छ।  
 

7. दीर्घकालीन रेनल फेलका उपचारहरू के-के हुन？् 

 

दीघयकालीन रेनल फेललाई ठीक गनय सककुँ दैन, त्यसकैारण उपचारको उदे्दश्य भनेको फेलको 
प्रगततलाई स थत िनाउन , जदटलताहरू कम गन य र लक्षणहरूलाई तनयन्त्रण गन य हो। 
अन्ततनयदहत रोगहरूलाई तनयन्त्रण गनय सिैभन्दा महत्वपूणय क रा हो, उदाहरण - मध मेह 
मेसलटस, उच्च तनाव, नेफ्राइदटस, इत्यादद। बिरामीले तनयसमत फलो-अपमा जान पदयछ; 

अवथिालाई तनयन्त्रण गनयको लाधग भोजन, व्यायाम र और्धधको सम्िन्धमा ववशरे् रूपमा 
धचककत्सा सल्लाहहरूको पालना गन यपदयछ।   
 

भोजन ननयन्रण 

दीघयकालीन रेनल फेल भएका बिरामीहरूले उधचत भोजन तनयन्त्रण पालना गन य महत्वपूणय 
ह न्छ। प्रोदटन अधधग्रहणलाई उधचत रूपमा कम गनायले रेनल फेलको प्रगततलाई स थत गनय 
मद्दत गनय सक्छ। बिरामीले पोटाससयम, फोथफोरस, सोडडयम र पानीको मात्रालाई पतन 
सीसमत पछय र कोलेथटेरोल थतरलाई तनयन्त्रण गन यपदयछ।  

 

औषगध-उपचार 

सामान्य और्धध-उपचारमा तनम्न समावेश छन:् 

 

 रक्त चाप तनयन्त्रण गनयको लाधग और्धधहरू: उदाहरण - एस्न्जयोटेस्न्सन- कन्भदटयङ 

इन्जाइम (ACE) इस्न्हबिटसय वा मगृौला प्रकाययलाई स रक्षा गनयको लाधग 

एस्न्जयोटेस्न्सन II ररसेटप्टर ब्लकरहरू।  
 रातो रक्त कोर्हरूको तनमायणको लाधग इररथ्रोपोएदटन।  
 हड्डीको मेटािोसलजमलाई सहयोग गनयको लाधग सभटासमन D  
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 रगतमा फोथफोरस कन्सन्रेसनलाई कम गनयको लाधग फोथफेट िाइन्डर। 
 

मगृौला बदल्ने उपचार 

बिरामीले रेनल फेलको अस्न्तम-चरणमा प ग्दा शरीरमा ि वप्रएका फोहोर उत्पादनहरू र 
अततररक्त पानीलाई हटाउन सक्दैन (मात्र 10% देखख 15% को मगृौला प्रकाययको क्षमता िाुँकी 
ह न्छ)। केही मगृौला िदल्ने उपचारहरू जीववत रहनको लाधग आवश्यक पदयछ, अन्यिा त्यो 
घातक ह न सक्छ।  

 

मगृौला िदल्ने उपचारहरूमा तनम्न समावेश छन ्: 

 

डायलायससस: हालै, डायलायससस उपचारका द ई म ख्य प्रकारहरू हेमोडायलायससस र 
पेररटोतनयल डायलायससस ह न।् 
 

i) हेमोडायलायससस 

हेमोडायलायससस -  “रगत सफा गने” भनी धचतनने, शरीरिाट अततररक्त पानी, इलेक्रोलाइट 
र फोहोर उत्पादनहरू हटाउनको लाधग डाएलाइजर (कृबत्रम मगृौला) को उपयोग गन य हो। 
बिरामीको शरीरिाट आटेररयोभेनस कफथट ला (अग्र िाह मा धमनी र नसा िीचको 
जडान) जथता भाथक लर पह ुँच माफय त रगत तनकासलन्छ वा घाुँटीमा म ख्य रगत नली सभत्र 
एउटा भेनस क्यािेटर घ साइन्छ। कृबत्रम मगृौलाद्वारा डायलायससस साधनलाई सभत्र तछराएर 
कररि 200सससस/समनेटसम्म फोहोर उत्पादनहरू र अततररक्त तरल पदाियलाई कफल्टर गरी 
िादहर तनकालेर रगत संचार गराइन्छ। “सफा गररएको” रगत बिरामीलाई कफताय 
गररन्छ। बिरामीलाई प्रतत हप्ता 2 देखख 3 हेमोडायलायससस आवश्यक पनय सक्छ र प्रत्येक 
उपचारको लाधग 4 देखख 6 घण्टाको समय लाग्न सक्छ। हेमोडायलायसससलाई डायलायससस 
केन्रमा गनय सककन्छ वा ज-जसले घरमा गनय सक्छन ्उनीहरूले घरैमा (िेल की) गनय सक्छन।्  
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फाइदाहरू: र त, प्रभावकारी, प्रतत हप्ता मात्र 2 देखख 3 पटक, अतनयसमत रूपमा गनय सककन े
िेरापी। 
िेफाइदाहरू: उपचारको लाधग डायलायससस केन्र जान आवश्यक छ, उपचार केिल 
अतनयसमत मात्र र महंगो ह न्छ। 
 

हेमोडायलायससस सेवाहरू प्रदान गररएका केन्रहरू: 

 

 अथपताल प्रशासनका रेनल एकाइहरू (पेररटोतनयल डायलायससस उपय कत नभएका 
मातनसहरूको लाधग)  

 अथपताल प्राधधकरणले हङकङ मगृौला फाउन्डसेन सलसमटेड (Hong Kong Kidney 

Foundation Limited) को सािमा प्रदान गरेको “गहृ सहयोग काययक्रममा नोक्टनयल 

हेमोडायलायससस”  

 परोपकारी संथिाहरूद्वारा व्यवस्थित हेमोडायलायससस केन्रहरू   

 तनजी अथपतालको लाधग हेमोडायलायससस केन्र 

 

ii) पेररटोतनयल डायलायससस 

पेररटोतनयल डायलायससस -  “पेट सफा गने” भनी धचतनने यसले पेररटोतनयम (पेटको 
सभत्रीलाई रेखाङ्ककत गने र पेटका अगंहरूलाई घेने र सहायता ददने पातलो खझल्ली) मा भएको 
रक्त नलीको प्रयोग गछय जसले डायलायससस प्रकक्रयालाई सहायता गछय। 
 

एउटा पेररटोतनयल डायलायससस क्यािेटर लाई डायलायसससको तरल पदािय सभत्र र िादहर 
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प्रवाह ह ने च्यानलको रूपमा बिरामीको पेटमा इम्प्लान्ट गररन्छ। नसामा प्रवाह गररएको 
डायलायससस पानीले शरीरिाट डायलायससस पानीमा फोहोर उत्पादन गनय र शरीरिाट 
अततररक्त पानी हटाउन सहायता गछय। 
पेररटोतनल डायलायसससलाई घरमा गररन्छ र तनरन्तर वा अतनरन्तर राख्न सककन्छ: 

 

- तनरन्तर एम्ि लेटरी पेररटोतनयल डायलायससस - CAPD 

 

 
हङकङमा कररि 90% बिरामीहरूले यस ववधधको प्रयोग गरररहेका छन।्    
 

डायलायससस उपचार (डायलायससस पानी िदल्ने) लाई घरमा गररन्छ। डायलायससस 
पानीलाई इम्प्लान्ट गररएको क्यािेटर माफय त पेट सभत्र बिथतारै हासलन्छ र डायलायससस 
पानीलाई 4 देखख 10 घण्टासम्मको लाधग पेट सभत्र रहन सहायता गररन्छ। यस समयमा, 
फोहोर उत्पादनहरू डायलायससस पानी सभत्र व्याप्त ह न्छ। त्यसपतछ 4-10 घण्टापतछ 
डायलायससस पानीलाई शरीरिाट तनकासलन्छ (फोहोर उत्पादनसुँगै) र त्यसपतछ पेट सभत्र फेरर 
नयाुँ डायलायससस पानीको झोला बिथतारै हासलन्छ। यस प्रकक्रयालाई प्रतत ददन 3-4 पटक 
दोहोराइन्छ।   
 

फाइदाहरू: फोहोर उत्पादन र अततररक्त पानी तनरन्तर रूपमा हटाउने, हृदयमा कम भार र 
डायलायससस प्रकक्रयाको अवधधमा बिरामीले सामान्य कक्रयाकलाप गनय सक्छ। 

 

िेफाइदाहरू: पानी िदल्नाले पेररटोनाइदटस (पेररटोतनयमको जलन) को जोखखम, तर यदद 
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डायलायससस प्रकक्रयालाई सावधानीपूवयक गरेमा यो जदटलता न्यून ह न्छ।  

 

- थवचासलत पेररटोतनल डायलायससस 

 

यस डायलायससस उपचारलाई रातभरी गररन्छ र यसलाई प्रत्येक रात ओछ्यानमा पथन  
अतघ एक थवचासलत पेररटोतनल डायलायससस साधनलाई जडान गरेर रातभरी राखखन्छ। 
साधनले रातभरी प्रत्येक घण्टा वा समान समयमा डायलायससस पानीलाई थवचासलत रूपमा 
िदल्नेछ (10 देखख 12 घण्टाको लाधग)। 

 

 
पेररटोतनल डायलायसससका फाइदाहरू यी ह न ्कक बिरामीले आफ्नो थयाहार आफैं  गनय सक्छ 
र टस्क्सन र पानीको मात्रा स्थिर रहन्छ। बिरामीले सामान्य सामास्जक जीवन कायम राख्न 
सक्छ र काम पतन गनय सक्छ। संक्रमणको जोखखम ह न्छ तर यदद डायलायससस प्रकक्रयालाई 
सावधानीपूवयक गरेमा जोखखम कम ह न्छ।  

 

iii) मगृौला प्रत्यारोपण 

 

यो दाताको मगृौलालाई रेनल फेल बिरामीमा प्रत्यारोपण गने शल्यकक्रयात्मक प्रत्यारोपण 
हो। दाता मगृौला मतृ व्यस्क्त वा जीववत व्यस्क्त (पाररवाररक सदथय) िाट सलन सककन्छ। 
2008 मा, हङकङमा 77 मातनसहरूमा मगृौलाको प्रत्यारोपण गररयो (66 जनाले मतृकिाट 
मगृौला सलए र 11 जनाले जीववत दाताहरूिाट मगृौला सलए)। त्यहाुँ लगभग 1600 बिरामीहरू 
मगृौला प्रत्यारोपणको लाधग प्रतीक्षा गरररहेका छन।् 
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मगृौला प्रत्यारोपण अत्यन्त सफल छ:  

 

1 र 5 वर्यमा बिरामीको जीववत ह ने दर: मतृक व्यस्क्तिाट मगृौला प्रत्यारोपण - 95% र 89%; 

जीववत दाताहरूिाट मगृौला प्रत्यारोपण - 96% र 95% 

 

1 र 5 वर्यमा मगृौला प्रत्यारोपणको जीववत ह ने दर: मतृ शरीरिाट मगृौला प्रत्यारोपण - 92% 

र 84%; जीववत दाताहरूिाट मगृौला प्रत्यारोपण - 94% र 89% 

 

मगृौला प्रत्यारोपण शल्यकक्रयाले जदटलताहरू तनम्त्याउन सक्छ, जस मध्ये सिैभन्दा ध्यान 
ददइएको "अथवीकार" हो। बिरामीले ववसभन्न और्धधहरू सेवन गन यपछय र ववसभन्न थयाहार 
सीपहरूलाई ध्यान ददन पदयछ। 
 

8. दीर्घकालीन रेनल फेलका जहटलताहरू के-के हुन？् 

 

दीघयकालीन रेनल फेलले लगभग शरीरका सि ैभागहरूलाई असर गदयछ। म ख्य जदटलताहरूमा 
तनम्न समावेश छन ्: 

 

 उच्च तनाव  

 रक्तअल्पता  
 काडड ययोभाथक लर रोग  

 हड्डी रोग र हड्डी भाुँस्च्चन  
 

9. दीर्घकालीन रेनल फेल भएका बबरामीहरूलाई कसरी स्याहार-सुसार गने? 

 

 उपचारको अवथिा र ववधधलाई ि झ्न े 

 उपचार र थवयं-थयाहार सीपहरू सदहत धचककत्सा सल्लाह पालना गरर मगृौला रोगलाई 

तनयन्त्रण गने उदाहरण - भोजन िेरापी, और्धध-उपचारहरू र डायलायससस, इत्यादद।   
 रोगको प्रगततलाई तनरीक्षण गनयको लाधग तनयसमत फलो- अप। 
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