पर#$ण

・・・・
・・・・・・・
・・

नवजात +शशु मास 0123नंग

※यो सबै ब&चाह*को लागी साव0ज2नक *पमा उपचार ग8र9छ।
（आं>शक खच0 अ>भभावकको लाDनेछ）

नवजात !शशक
ु ो मास िCsLनङ पेपर
रगतको आं!शक 1योगले बJचामा नयाँ
रगत आवvयक पदw न।

न3तजा वा प7रणाम

यो पर%&णको उ*दे -य के हो?
लाइसोसोमल
भ@डारण रोग
पर%&ण

※ यो ब&चाहF को लागी Gवैि&छक छ।
(परIJण खच0 अ>भभावकको लाDनेछ)

・・・・
・・・・・・・
・・ ・

य"द यो सामा7य छ भने

य"द यो असामा7य छ भने

LनणUय पLछ २-३ हpता !भ{
प`रणाम AचVकSसा संCथामा
पठाइनेछ।

रगत संकलन भएको मेxडकल
संCथा माफUत हामी तo
ु $तै
जानकारW 9दनेछa।

उपचार

शंका = Cबरामी छै न।

・・
・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・

हालको म}
ु य उपचार अिPसजनको कमीलाई 1LतCथापन गनU "इ$जाइम
`रpलेसमे$ट थेरापी" हो। अिPसजन `रpलेसमे$ट थेरापीको साथ उपचार
गदाU, 1Sयेक लXणलाई दबाउनको लाAग उपचार पLन समाना$तर
=पमा ग`र$छ। इ$~ाभेनस x•प[वारा शरWरमा अिPसजनको कमीलाई
भदाU अंगका कोषह=मा ज4मा भएका पदाथUह= सxड$छन ् र लXणह=
ब€ने sमलाई दबाउन सVक$छ।
1ारि4भक प9हचान र उपयP
ु त उपचार अSय$त मह•वपण
ू U छ।

・・
・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・
लाइसोसोमल भ‚डारण रोग
Lनदान गनU धेरै गा_ो रोग हो।
य9द चेकगनU छाxडयो भने,
लXणह= लगातार ब€दै
जा$छ।

तपाईको बहुम:
ू य बKचालाई बचाउन लाइसोसोमल
भ@डारण रोगहMको लाNग पर%&ण गनह
ु3 ोस ्।
यLद तपाई रोग बारे थप जा9न चाहनुहु9छ भने, कृपया यस होमपेजमा हे नह
ु0 ोस ्।
दुलभ
0 रोग TारिUभक 2नदान नेटवक0

http://rd-research.net/

यो 1ारि4भक चरणमा क9ठन रोगह= प?ा लगाउनको लाAग हो।
CवCथ दे Gखने बJचालाई पLन 1ाकृLतक रोग लाOन सPछ।
RवकासाSमक Rवकारह=लाई 1ारि4भक =पमा प?ा लगाएर
उपचार गरे र कम गनU सVक$छ।

के यो पर%&ण गन1 पछ3 ?

LनरWXण अLनवायU छै न। य[यRप, यो एक धेरै दल
U रोग हो जन
ु
ु भ
Lनदान र उपचार गनU गा_ो छ, Sयसैले हामी सबै बJचाह=लाई यो
उपचार गनU !सफा`रस गदU छa।

यसमा पर%&ण श:
ु क ला<छ?

Lन`रXण ऐिJछक भएकोले, LनरWXण लागत लाOनेछ। कृपया
लागतको लाAग आdनो AचVकSसा संCथालाई स4पकU गनह
ुU ोस ्।

य"द मेरो ब)चा ,बरामी भएको शंका छ भने के हु7छ?

रगत संकलन भएको AचVकSसा संCथा माफUत हामी तपाgलाई
स4पकU गनhछa। Sयस समयमा, हामी तपाgलाई RवCतत
ृ
परWXण र उपचार गनU सPने AचVकSसा संCथाह=को बारे मा
जानकारW गराउनेछa र Lतनीह=लाई प`रचय 9दनेछa।
तपाईको बहुमj
ू य बJचाको सरु Xाको लाAग,
हामीले एउटा 1णालW Cथापना गरे का छa
जसमा RवCतत
ृ परWXण AचVकSसा संCथाह=,
Rवशेष परामशUदाता डाPटरह=, र परWXाण
सRु वधाह=ले तपाईलाई सहयोग गनU सहयोग
गदU छन ् ताVक तपाईले रोग प?ा लागेमा पLन
तo
ु $तै Rवशेष उपचार 1ाpत गनU सPनह
ु ु नेछ।
qयिPतगत जानकारW कडाईका साथ
सरु rXत र qयविCथत ग`रएको छ।
पर#$ण गन( चाहनेह- हा.ो अ1पतालमा आउनह
ु ोस ्

ब"चाको 'व'थ
व+
ृ ,धको ला,ग
आमाले अब के गन5
स7नह
ु ु :छ
い
ま
で
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लाइसोसोमल भंडारण रोग
पर#$ण गन( स*क,छ
!स!ल$डर रोग
गौचर रोग
फे-ी रोग
!यक
ू ोपो'लसेक+रडो'सस .कार १
!यक
ू ोपो'लसेक+रडो'सस .कार २

गोिज3यस रोग

पोPपे रोग

गौचर रोगमा को'शकाको लाइसोसोममा <लक
ु ोसेरेgोसाइड नामक
इ@जाइमको mrया कम हु@छ, जसले गदाA <लक
ु ोसेरेgोसाइड नामक
पदाथAलाई Fवघटन गनA गाJो हु@छ र <लक
ु ोसेरेgोसाइड कलेजो, अंग, हsडी
'भf आXदमा ज!मा हु@छ र यसले Fव'भ@न लRणहu Tन!Uयाउँ छ।

पो!पे रोगमा, लाइसोसोमह6मा ए'स8डक अ:फा-<लक
ु ो'सडेज नामक
इ@जाइमको कायA कम हु@छ, जसले <लाइकोजेन नामक पदाथAलाई Fवघटन गनA
गाJो बनाउँ छ र शरOरका Fव'भ@न अंगका को'शकाह6मा ज!मा हु@छ, Fव'भ@न
लRणह6 Tन!Uयाउँ छ।

म}
ु य
लXण

मांसपेशी कमजोर>
ढाड द(
ु े
बL
ृ Mध र Oवकासमा
Pढलाइ

टाउको द(
ु े
मट
ु ु ले काम नगन/
सास फेन2 गारो हुने
5वास75वासको
सं9मण
;नमो;नया हुने

शर>रभ@र
दे Aखने
लCणहD
※सबै लJणह* दे खा नपन0 प2न सWछ।

Fव'शWट लRणह6

●शर>रलाई सहयोग गन/ मांसपेशीहS कमजोर हुनाले सैUय काय2हS जVतै घY
ु ने, बVने, हाई-हाय,
PहंZने जVता काय2हSमा Pढलाइ हुUछ।
● सास फेन2 आव5यक पन/ कमजोर मांसपेशीहSले सास फेन2 गा^ो बनाउन स_छ।
तपाईलाई टाउ द(
े ो
ु ु Uछ aकनभने कPहलेकाह>b तपाई सत
ु क
ु स_छ जब तपाई उ`नह
बेला सास फेन2 बUद गनह
ु2 ु Uछ (Vल>प एप;नया eसUfोम)।
● मट
ु ु बhन स_छ र अ@रथeमया र kदय Oवफलता जVता समVयाहS ;नYlयाउन स_छ।
● खाना ;नmन आव5यक पन/ कमजोर मांसपेशीहSले खाना 5वासनल>मा पसेर ;नमो;नया
;नYlयाउन स_छ।

लाइसोसोमल भ>डारण रोग
क;तो =कारको रोग हो?

यXद मानव को'शकाह6मा लाइसोसोमह6मा इ@जाइमह6 काम गदY नन ् वा
खराब भएछन ् भने, Tतनीह6ले पचाउनु पन_ पदाथAह6 पचाउन सRम
हुनेछैनन ्। फलaव6प, अनावdयक पदाथAह6 को'शकाह6मा ज!मा
हु@छन ्, जसले को'शकाह6 खराब हुने र शरOरका Fव'भ@न
भागह6मा लRणह6 Tन!Uयाउँ छ।
लाइसोसोम भeडारण रोग 'भfमा पो!पे रोग , फेgी रोग, गौचर
रोग, र !यक
ू ोपो'लसेके+रडो'सस समावेश छ। यो एक धेरै
दल
A रोग हो जसको Tनदान र उपचार गनA गाJो छ, यो
ु भ
एक Fव'शWट रोग (असkय रोग) र एक परु ानो Fव'शWट बाल
रोग को 6प मा तोmकएको छ, र यXद Tनदान पिु Wट भएमा,
यो oचmकUसा खचA रािWpय र aथानीय
सरकारह6कोअनद
ु ान .णालO
qवारा कभर ग+रनेछ।

म}
ु य
लXण
सेरे|ोभाVकुलर
समVया
कम सU
ु ने समVया
kदय रोगको समVया
गुद/ रोगको समVया
जठरां• लCण PदAखने

पeसना आउन गा^ो
हुने
छालामा रातो दाग
दे Aखने
हातख€
ु टा द(
ु े शर>रभ@र
दे Aखने
लCणहD
※सबै लJणह* दे खा नपन0 प2न सWछ।

Fव'शWट लRणह6

● हातको टुwपोमा दख
ु गनह
ु2 ु नेछ। ताप9मको प@रवत2न वा •यायामको
ु ाइ वा स;ु नने महसस
कारणले हुन स_छ, र तपाई तातो पानीले नह
ु ाउन वा •यायाममा Dची नलाtने हुUछ।
● पeसना आउन गा^ो हुने भएकाले शर>रको ताप9म ;नयU•ण गन2 गा^ो हुUछ र
ƒवरो आउन सिजलो हुUछ ।
● tयाV}ोइंटेVटाइनल लCणहS जVतै पेट द(
ु े र पखाला हुने सYभावना बढ> हुUछ।
● पेट, ;नतYब, जघन Cे• र ;त„ामा सानो रातो दाग दे AखUछ। lयहाँ कुनै पीडा
वा शोक छै न। lयहाँ कुनै पीडा वा उपिVथ;त छै न।

आघात
VnयाoबVमस
मख
ु खोmन कPठनाइ
हुने
कलेजो र अंगहS
ठूलो हुने

Fव'शWट लRणह6

Yयक
ू ोपोeलसेके@रडोeसस टाइप १ मा लाइसोसोममा अmफा-एल-इVलो;नडेज नामक
इUजाइमको कम ग;तOवMध हुUछ, जसले tलाइकोसाeमनोtलाइकन नामक पदाथ2लाई Oवघटन
गन2 गा^ो बनाउँ छ, र यसले शर>रभ@र हZडी, मांसपेशी र आUत@रक अंगहS जVता तUतह
ु Sलाई
असर गछ2 ।tलाइकोसeमनोtलाइकन समVया र अनह
ु ारका OवशेषताहS जVता OवeभUन
लCणहS ;नYlयाउँ छ।

म}
ु य
लXण

अनह
ु ारका समVया
छोटो कद
नाभीको ह;न2या
इUगुइनल ह;न2या
पन
ु रावत‡ ओPटPटस
समVया
को;न2यल अVपˆटता,
tलक
ु ोमा
दागहS

Fव'शWट लRणह6

शर>रभ@र
दे Aखने
लCणहD
कलेजो र अंगहS
ठूलो हुने
हZडी र जोन‡हSको
Oवकृ;त

※सबै लJणह* दे खा नपन0 प2न सWछ।

● सYपण
ू 2 शर>रमा म‰गोeलयन धŠबा हुन स_छ।
● ठूलो टाउ, छोटो घाँट>, ठूलो िज|ो र बा_लो ओठ जVता अनह
ु ारका OवशेषताहS दे (
स_नह
ु ु Uछ।
● को;न2यल अVपˆटता, बPहरापन, र ओPटPटस eम‹डयाको कारणले Œिˆट हा;न दोहो@रनेछ।
● कलेजो र टाइलहS ठूला हुUछन ्, जसले तपाvको पेट फुmछ।
● भm•यल
ु र kदय रोग, ख@रद ग@रएको ल;ु नया, र मल
ू •यासको ह;न2या Oवकास गन2
सिजलो छ।

हZडी द(
ु े
हZडी Oवकृ;त
हZडी भाँsने
रगत बtने
रगत रो_न कPठनाइ
हुने
र_तअmपता
बL
ृ Mध र Oवकासमा शर>रभ@र
Pढलाइ
दे Aखने
लCणहD
※सबै लJणह* दे खा नपन0 प2न सWछ।

● कलेजो सिु Uनने र कलेजो सिु Uनएर पेट सिु Uनएको दे ( सaकUछ ।
● तपाv र_तअmपता हुन स_नह
ु ु Uछ वा कम wलेटलेटहS हुन स_नह
ु ु Uछ,
जसले तपाvलाई रगत बtने सYभावना बढाउन स_छ।
● हZडीहS कमजोर र Oवकृत हुUछन ्, र केह> अवVथामा धेरै पीडादायी
खतरा हुन स_छ।
● रोगको 7कारमा ;नभ2र गदz , यो Uयरू ोलॉिजकल लCणहS (जVतै आCेप)
सँगसँगै हुन स_छ।

?यक
ू ोपोBलसेकराइडोBसस
टाइप १

फेTी रोग
फे|ी रोगमा, लाइसोसोमहSमा अmफा tयाले_टोeसडेज नामक इUजाइमको सa9यता कम
हुUछ, lयसैले tलोबोP}याओeसलसेरामाइड नामक पदाथ2 सZदै न र शर>रका OवeभUन अंगका
कोeशकाहSमा जYमा भएर OवeभUन लCणहS ;नYlयाउँ छ।

म}
ु य
लXण

?यक
ू ोपोBलसेकराइडोBसस
टाइप २
Yयक
ू ोपोeलसेके@रडोeसस टाइप २ मा, लाइसोसोमहSमा आइसल
ु ो;नक एeसड २-सmफाटे ज
नामक इUजाइमको काय2 कम हुUछ, जसले गदा2 tलाइकोसाeमनोtलाइकन नामक पदाथ2को
Oवघटन हुने सYभावना कम हुUछ, र tलाइकोसाeमनोtलाइकन हZडी, मांसपेशी र eभ•ी अंगहS
जVता तUतह
ु Sमा लागू ग@रUछ। सYपण
ू 2 शर>र। tलाइकोसाeमनोtलाइकाUस जYमा हुUछ र
OवeभUन लCणहS जVतै जोन‡ लCणहS र हZडी Oवकृ;तहS ;नYlयाउँ छ।

म}
ु य
लXण

बाmयकालमा ;छ€टै बhने
बोल>मा Pढलाइ हुने वा
रोaकने समVया
नाभीको ह;न2या
इUगुइनल ह;न2या
पन
ु रावत‡ ओPटPटस
समVया
दागहS

Fव'शWट लRणह6

कलेजो र अंगहS
ठूलो हुने
हZडी र जोन‡हSको
Oवकृ;त
शर>रभ@र
दे Aखने
लCणहD
※सबै लJणह* दे खा नपन0 प2न सWछ।

● सYपण
ू 2 शर>रमा म‰गोeलयन धŠबा हुन स_छ।
● यो 7ारिYभक बाmयकालमा ;छ€टै बhछ र ठूलो नाक, बा_लो ओठ, ठूलो िज|ो,
बा_लो दाँत, र बा_लो र कडा कानको लोबले जVता Oवशेषता छन ्।
● कलेजो र टाइलहS ठूला हुUछन ्, जसले तपाvको पेट फुmछ।
● भm•यल
ु र kदय रोग, ख@रद ग@रएको ल;ु नया, र मल
ू •यासको ह;न2या Oवकास
गन2 सिजलो छ।

