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माणसाच्या शरीरातील मत्र
ू प डिं (kidney) हा अवयव गडद लाल रिं गाचा,
घेवड्याच्या शेंगेच्या (bean-shaped) आकाराचा असतो.

माणसाला दोन मूत्रप डिं असून प्रत्येक मूत्रप डिं साधारण णे १० सेंमी.
लािंब, ५ सेंमी. रिं द व ४ सेंमी. जाड असतात. उजवे मत्र
ू प डिं हे डाव्या
मत्र
ू प डिं ाच्या ककिंचचत खाली असते.

शरीरातील सवव अशद्
ु धी बाहे र टाकण्याचे कायव मत्र
ू प डिं करते. आरोग्यदायी
जीवन जगण्यासाठी मूत्रप डिं ाचे कायव योग्य द्धतीने होणे गरजेचे असते.
रिं त,ु योग्य काळजी घेतली नाही तर मूत्रप डिं ाचे पवकार जडतात आणण
जीवन त्रासदायक होऊन बसते.

मत्र
ू प डिं तज्जञ डॉक्टरला "नेफ्रॉलॉजजस्ट" म्हणतात.
शरीरात दोन मूत्रप डिं े असली तरी एका मूत्रप डिं ावर काम चालू शकते.
म्हणूनच मूत्रप डिं दान (एक मूत्रप डिं ) करणे शक्य असते.
सन २००६ ासन
ू , १३ माचव हा ददवस 'जागततक मत्र
ू प डिं ददवस' म्हणन
ू
साजरा केला जातो.

मािवी शरीरात ६०%
ते ७०% ाणी असते.
में द ू (Brain) - ७५%
रक्त (Blood) - ८३%
यकृत (Liver) - ८६%
फुफ्फुस (Lungs) - ८०%
त्वचा (Skin) - ६४%
लसीका ग्रिंथी (Lymph)
- ९४%
हाडे (Bones) - २२%
मत्र
ू प डिं (Kidney) - ८३%
स्िायू (Muscles) - ७५%
सिंिी (Joints) - ८३%

आ ल्या शरीराच्या
वजिािस
ु ार ाणी प णे
आवश्यक आहे .
वजि
वजि
वजि
वजि
वजि
वजि
वजि
वजि
वजि
वजि
वजि
वजि

४५ ककलो:
५० ककलो:
५५ ककलो:
६० ककलो:
६५ ककलो:
७० ककलो:
७५ ककलो:
८० ककलो:
८५ ककलो:
९० ककलो:
९५ ककलो:
१००ककलो:

१.९ ललटर
२.१ ललटर
२.३ ललटर
२.५ ललटर
२.७ ललटर
२.९ ललटर
३.२ ललटर
३.५ ललटर
३.७ ललटर
३.९ ललटर
४.१ ललटर
४.३ ललटर

योग्य प्रमाणात
प ण्याचे फायदे

ाणी

सकाळी अिश
ु ा ोटी ाणी
प णे अमत
ृ ासमाि आहे .
 ाण्यामुळे रक्तालिसरण
चािंगले होते.
 रक्त ातळ राहते.
 बद्िकोष्ठता िष्ट होते.
 आळस कमी होतो.
 त्वचा रोग होत िाहीत.
 तारूण्य टटकूि राहते.
 शरीर आतूि स्वच्छ होते.
 मुतखडा होत िाही.
 अन्ि चि चािंगले होते.
 में दल
ू ा योग्य प्रकारे रक्त
ूरवठा होतो.
शक्यतो कोमट ाणी प्यावे.

ाणी प ण्याची
योग्य वेळ
● २ ते ३ ग्लास –
सकाळी झो ेति
ू
उठल्याििंतर - शरीरातील
उजेला सकिय करतो.
● १ ग्लास –
अिंघोळ झाल्याििंतर –
रक्तदाबाचा त्रास सिं वतो.
● २ ग्लास – जेवणाआिी व
ििंतर ३० लमिीटे चिकिया सुिारतो.
● अिाा ग्लास – रात्री
झो ण्या व
ू ी हृदयपवकाराच्या
झटक्या ासूि वाचवतो.

मत्र
ू प डिं ाचे मख्
ु य काम शरीरातील पवजातीय दाथा बाहे र
काढूि रक्त स्वच्छ करणे आणण शरीराला आवश्यक
खनिजे आणण आमलािंचे सिंतुलि राखणे हे आहे .

मत्र
ू प डिं हा अवयव
िेमका कुठे असतो?

मत्र
ू प डिं हा अवयव
मणक्याच्या दोन्ही
बाजिंूिा कमरे च्या
थोड्या वरच्या
बाजूला असतो.
घेवड्याच्या आकाराचा
आणण माणसाच्या
मठ
ु ीएवढा असलेला
हा अवयव शरीराचे
एक महत्त्वाचे अिंग
आहे .

मत्र
ू प डिं ाचे पवकार होण्याची कारणे.









आवश्यकते ेक्षा कमी ाणी प णे
लघवी रोखणे
लमठाचे जास्त सेवि
शीत ेयािंचे (Cold drinks) वारिं वार सेवि
ण
ू ा झो ि घेणे
मािंसाहाराचे अती सेवि
मद्य व लसगरे टचे अती सेवि
आहारात ोषक तत्वािंची कमतरता

मूत्रप डिं (Kidney)
निरोगी ठे वण्यासाठी
घरगुती उ चार

१. अिंदाजे २५० ग्रॅम

िं ीरीची
ताज्या कोधथब
ािे स्वच्छ िुवि
ू
एक ललटर
ाण्यामध्ये, ाणी
अिे होईल इत त
उकळावे. थिंड
झाल्याििंतर हे लमश्रण
का डािे गाळूि
सकाळी अिुशा ोटी
सेवि करावे. हा
प्रयोग ककमाि िंिरा
टदवस करावा.

मत्र
ू प डिं (Kidney)
निरोगी ठे वण्यासाठी
घरगुती उ चार

२.

अिंदाजे ५० ग्रॅम िणे
स्वच्छ िुवि
ू रात्री
काचेच्या िािंड्यात एक
ललटर ाण्यामध्ये
लिजवि
ू ठे वावे. सकाळी
हे लिजलेले िणे त्याच
ाण्यामध्ये ाणी अिे
होईल इत त उकळावे.
थिंड झाल्याििंतर हे
लमश्रण का डािे गाळूि
अिश
ु ा ोटी सेवि करावे.
हा प्रयोग ककमाि ि
िं रा
टदवस करावा.

मत्र
ू प डिं (Kidney)
निरोगी ठे वण्यासाठी
घरगुती उ चार

३.

"गोखरू काटा" िावाचे
फळ काष्टाषौिीच्या
दक
ु ािात लमळते. अिंदाजे ४
ते ५ "गोखरू काटा" फळे
रात्री काचेच्या िािंड्यात एक
ललटर ाण्यामध्ये लिजवूि
ठे वावी. सकाळी ही "गोखरू
काटा" फळे त्याच
ाण्यामध्ये ाणी अिे
होईल इत त उकळावी. थिंड
झाल्याििंतर हे लमश्रण
का डािे गाळूि अिश
ु ा
ोटी सेवि करावे. हा
प्रयोग ककमाि िंिरा टदवस
करावा.

मत्र
ू प डिं (Kidney) निरोगी
ठे वण्यासाठी घरगत
ु ी
उ चार

४. "गोखरू चण
ू "ा

िावाचे चण
ू ा
काष्ठाषौिीच्या
दक
ु ािात लमळते.
अिंदाजे २ मोठे चमचे
(Table Spoon) चण
ू ा
एक ललटर ाण्यात
टाकूि ाणी अिे
होईल इत त उकळावे.
थिंड झाल्याििंतर हे
लमश्रण का डािे गाळूि
अिश
ु ा ोटी सेवि
करावे. हा प्रयोग
ककमाि िंिरा टदवस
करावा.

वरील क
ै ी कोणताही एक प्रयोग दोि ते
तीि मटहन्याति
ू एकदा करावा.

ढ
ु ील निरोगी आयष्ु यासाठी
शि
ु ेच्छा !
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