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डॉ. भंदाय जोगऱेकय, कोल्शाऩूय येटिना वेंिय   पोन – ०२३१- ६६१०३५१ 

डामाफेटिक येटिनोऩथी 
येटिना / नेत्रऩिर /  ऩडदा म्शणज ेकाम ? 

येटिना (नेत्रऩिर /  ऩडदा) शा डोळ्माच्मा आतीर वंलेदनाषभ बाग अवून तो प्रततभा भेंदऩूमतं 

ऩोशचवलतो. डोळ्माची तुरना शी एखाद्मा कॅभेऱ्माळी कयता मेईर. डोळ्माच े फुब्फुऱ आणण भबगं शे 

कॅभेऱ्मातीर भबगंाप्रभाणे प्रततभा पोकव कयण्माच े काभ कयते. येटिना (नेत्रऩिर) शे कॅभेऱ्मातीर 

फपल्भप्रभाणे प्रततभा ग्रशण कयण्माच ेकाभ कयते. मा ऩडद्माचा भध्मबाग शा वलााधीक वंलेदनाषभ अवतो 
– मारा भॅक्मुरा (Macula) अवे म्शणतात. भॅक्मुराभूऱेच आऩल्मारा जलऱच्मा वूक्ष्भ गोष्िी फकंला 
राफंच्मा लस्तु स्ऩष्ि टदवतात. 

 
डामाफेटिक येटिनोऩथी म्शणजे काम ? त्मात काम घडते ? 

भधभुेशाचा (डामफेिीव) येटिनालय (नेत्रऩिर) ऩरयणाभ शोऊन जो योग शोतो त्मारा डामाफेटिक 

येटिनोऩथी म्शणतात. डामफेिीवचा ळरययातीर वला यक्तलाटशनमांलय ऩरयणाभ शोतो आणण शीच गोष्ि 

ऩडद्मातीर यक्तलाटशनमांच्मा फाफतीत देखीर घडते. ऩडद्मातीर यक्तलाटशनमा अततवुक्ष्भ अवल्माभुऱे त्मा 
रलकय खयाफ शोतात. यक्तातीर वाखयेच ेप्रभाण फयाच काऱ जास्त अवेर तय मा यक्तलाटशनमा खयाफ 

शोतात .  मा खयाफ झारेल्मा यक्तलाटशनमांभधनू ऩडद्माभध्मे द्रल स्त्रलण्माव वुरूलात शोते. शा द्रल वाचून 

ऩडद्माच्मा भध्मबागी (भॅक्मुरा) वूज मेते – मा स्स्थतीरा भॅक्मरुय इडडभा (macular edema) अवे 
म्शणतात. खयाफ झारेल्मा यक्तलाटशनमा  नंतय फंद ऩडतात. माभुऱे ऩडद्मारा भभऱणाये ऩोऴण फंद ऩडते. 
ऩरयणाभी ऩडद्मालय नवलन यक्तलाटशनमा तमाय शोतात. मा नवलन यक्तलाटशनमा कभकुलत ल अऩरयऩक्ल 

अवतात. त्मा पुिून डोळ्मात यक्त बरु ळकते आणण द्रषृ्िी कभी शोण्माची ळक्मता अवते. कारांतयाने मा 
यक्तलाटशनमा आकंुचन ऩालतात ल त्मांची गाठ फनते. मा गाठी ऩडद्मारा खेचतात आणण ऩडदा आऩल्मा 
जागेलरून वयकतो ल द्रषु्िी कभी शोते. 

शा एक गंबीय योग अवुन लेऱीच उऩचाय न झाल्माव मा योगाभुऱे वंऩूणा अधंत्ल मेऊ ळकते.  
  

डामाफेटिक येटिनोऩथी कोणाव शोण्माची ळक्मता जास्त अवते ?  

वला भधभुेशी रुगणांना डामाफेटिक येटिनोऩथी शोण्माची ळक्मता अवते. यक्तातीर वाखयेच ेप्रभाण 

फयेच जास्त आणण वतत लय-खारी शोत अवल्माव शी ळक्मता फयीच लाढते. भधभुेशाचा कारालधी स्जतका 
अधधक तततकी शी ळक्मता लाढते. वलावाधायणऩणे १० लऴााच्मा भधभुेशानंतय डामाफेटिक येटिनोऩथी 
शोण्माची ळक्मता लाढते. लाढरेरा यक्तदाफ, यक्तातीर लाढरेरे कोरेस्िेयॉर डामाफेटिक येटिनोऩथी आणण 

गयोदयऩणा शे वला डामाफेटिक येटिनोऩथी शोण्माची ळक्मता लाढलतात. यक्तातीर वाखयेचे प्रभाण भमाादेत 

ठेऊन शी ळक्मता कभी कयता मेते.  
 

डामाफेटिक येटिनोऩथी ऩावून लाचण्माचा काशी भागग आशे का ? 
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माऩावून फचालण्माचा १००% खात्रीचा अवा कोणताशी भागा नाशी. ऩयंत ुयक्तातीर वाखयेचे प्रभाण 

वातत्माने भमाादेत ठेऊन (लय-खारी शोऊ न देता) डामाफेटिक येटिनोऩथी शोण्माची ळक्मता कभी कयता मेते. 
भधभुेशाफयोफय यक्तदाफाचा त्राव अवल्माव यक्तदाफ आिोक्मात ठेलणेदेखीर पामद्माच ेठयते.  

अथाात शे वला करुनदेखीर डामाफेटिक येटिनोऩथी शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. त्मावाठी 
लऴाातून एकदा आऩल्मा डोळ्मांची तऩावणी तस डॉक्ियांकडून करून घेणे आलश्मक आशे. त्माभुऱे जय 
आऩणाव डामाफेटिक येटिनोऩथीची वुरुलात अवेर तय रलकयात रलकय इराज वुरू कयता मेतीर. लेऱेत 

इराज झाल्माव मा योगाभुऱे मेणाये अंधत्ल िाऱता मेऊ ळकते.  
 

डामाफेटिक येटिनोऩथीची रषणे कोणती आशेत ? 

वुरुलातीरा मा योगाची कोणतीशी रषणे टदवत नाशीत. त्माभुऱेच लऴाातून एकदा आऩल्मा डोळ्मांची 
तऩावणी तस डॉक्ियांकडून करून घेणे आलश्मक आशे. 

नंतयच्मा काऱात डामाफेटिक येटिनोऩथीभुऱे द्रषु्िी अंधकु शोऊ रागते. डोळ्मावभोय काऱे डाग फकंला 
आकृत्मादेणखर टदवू ळकतात. डोळ्मात यक्तस्त्राल झाल्माव अचानक टदवणे फंद शोऊ ळकते.  
 

डामाफेटिक येटिनोऩथीभध्मे द्रषु्िी का कभी शोते ? 

मा योगाभध्मे द्रषु्िी कभी शोण्माची प्रभुख कायणे ऩुढीरप्रभाणे आशेत. 

१. भॅक्मुराव वूज मेणे 

२. भॅक्मुरातीर यक्तलाटशनमा फंद ऩडून यक्तऩुयलठा कभी शोणे. 

३. डोळ्मात यक्तस्त्राल शोणे 

४. ऩडद्मालय गाठी तनभााण शोऊन ऩडदा जागचा वयकणे. 

 

डामाफेटिक येटिनोऩथीच ेननदान कव ेकेरे जाते ? 

डामाफेटिक येटिनोऩथीची वुरुलातीची रषणे केलऱ डोळ्मांच्मा तऩावणीने ध्मानात मेऊ ळकतात. 

डामाफेटिक येटिनोऩथीच े तनदान वुरुलातीराच झाल्माव त्माची लाढ थांफलता मेऊ ळकते आणण उऩचायाची 
गयज ऩडल्माव ते लेऱीच घेता मेतात. मा तऩावणीवाठी डोळ्मांच्मा फाशूल्मा खाव औऴध घारून भोठ्मा 
कयाव्मा रागतात. ह्मा औऴधांनी फाशूल्मा वलस्पायीत शोतात आणण डॉक्ियांना आतीर ऩडद्माची तऩावणी 
कयणे वुरब शोते. मा योगात फ्लल्मूयवीन ऍसं्जओग्रापी (Fluorescein Angiography) आणण OCT (ऑस्टिकर 

कोशयनव िोभोग्रापी – Optical Coherence Tomography) मा दोन खाव तऩावण्मांची गयज बावू ळकते. 
 

फ्ल्मूयवीन एँजजओग्रापीची का आलश्मकता अवते ? 

फ्लल्मूयवीन ऍसं्जओग्रापी (Fluorescein Angiography) शी एक आधुतनक तऩावणी ऩद्धत अवून 

त्माभध्मे एक यंगद्रव्म भळयेत िोचरे जाते. शे यंगद्व्म यक्तालािे डोळ्मातीर यक्तलाटशनमांऩमतं ऩोशोचते. मा 
दयम्मान ऩडद्माची छामाधचत्र े घेतरी जातात. मा छामाधचत्रांद्लाये ऩडद्मातीर यक्तलाटशनमांची अलस्था 
अभ्मावता मेते. खयाफ ल स्त्रलणाऱ्मा यक्तलाटशनमा ऩशाता मेतात आणण नंतय त्मा रेवयद्लाये फंद 

कयण्मावाठी त्माची भदत शोते. मात फंद ऩडरेल्मा यक्तलाटशनमा ल त्मांच ेफंद ऩडण्माच ेप्रभाणदेखीर टदवून 

मेते. मा तऩावणीभध्मे ऩडद्मात तमाय झारेल्मा नवलन यक्तलाटशनमावुध्दा टदवतात. भॅक्मुराव शोणाया 
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यक्तऩुयलठा माभध्मे अभ्मावता मेतो आणण त्मा कायणाभुऱे द्रषु्िीदोऴ आशे का ते ऩडताऱता मेते. मा वला 
भाटशतीचा ऩु ु़ढीर उऩचायावाठी खऩू उऩमोग शोतो. 
 
OCT (ऑजटिकर कोशयन्व िोभोग्रापी) ची का आलश्मकता अवते ? 

OCT (ऑस्टिकर कोशयनव िोभोग्रापी) शी एक अत्माधतुनक तऩावणी ऩद्धत अवून त्माभध्मे 

Infrared  फकयणांच्मा वशाय्माने नेत्रऩिराचा उबा छेद वंगणकाच्मा भदतीने ऩाशता मेतो. शे फकयण 

डोळ्माच्मा फाशुरीतून आत वोडरे जातात. मावाठी कोणत्माशी इंजेक्ळनची गयज नवते फकंला माचा 
कोणताशी इतय दषु्ऩरयणाभ शोत नाशी. मा तऩावणीद्लाये नेत्रऩिराच्मा उभ्मा छेदाची छामाधचत्रे भभऱतात. 

मा  छामाधचत्रांद्लाये ऩडद्मातीर स्तयांचा अभ्माव कयता मेतो.  तवेच ऩडद्माची जाडी भोजून जाडीचा 
नकाळादेणखर काढता मेतो. मा तऩावणीने भॅक्मुराव फकती वूज आरेरी आशे त े भोजता मेते, तवचे 

कोणत्मा प्रकायची वूज आशे ते वुद्धा वभजते. मा वुजेच्मा प्रकायालय कळा प्रकायच ेउऩचाय कयामचे ते 
ठयलता मेते. काशी लेऱा ऩडद्मालय जाळ्मा लाढुन त्माभुऱे ऩडद्मालय ताण मेतो (खेचरा जातो) ल ऩडद्मारा 
वूज मेते. OCT भुऱे शा ताण स्ऩष्िऩणे टदवून मेतो, अनम कोणत्माशी प्रकाये तो वभजत नाशी. मारा केलऱ 

ळस्त्रफिमा शाच उऩाम अवल्माभुऱे शे तनदान कयणे आलश्मक अवते. तवेच उऩचाय केल्मानंतय  भॅक्मुराची 
वूज फकती कभी झारी आशे ते भोजता मेते आणण उऩचाय ऩुढे चारू ठेलामच ेका माचा तनणाम घेता मेतो.   
 

डामाफेटिक येटिनोऩथीच ेप्रकाय कोणते आशेत ? 

डामाफेटिक येटिनोऩथीच े नॉन-प्रॉभरपयेटिव्श (Non-Proliferative) आणण प्रॉभरपयेटिव्श 

(Proliferative) अव ेदोन प्रकाय आशेत. नॉन- प्रॉभरपयेटिव्श मा वुरुलातीच्मा अलस्थेत यक्तलाटशनमा खयाफ 

शोतात आणण द्रल स्त्रलतात.  

प्रॉभरपयेटिव्श अलस्थेत ऩडद्मालय नवलन यक्तलाटशनमा तमाय शोतात. मा नवलन यक्तलाटशनमा 
कभकुलत अवतात. त्मा पुिून डोळ्मात यक्त बरु ळकते आणण द्रषृ्िी कभी शोण्माची ळक्मता अवते. 
कारांतयाने मा यक्तलाटशनमा आकंुचन ऩालतात ल त्मांची गाठ फनते. मा गाठी ऩडद्मारा खेचतात आणण 

ऩडदा आऩल्मा जागेलरून वयकतो ल द्रषु्िी कभी शोते. प्रॉभरपयेटिव्श डामाफेटिक येटिनोऩथी शी खऩूच गंबीय 
अलस्था अवून माभध्मे वंऩुणा अधंत्ल मेऊ ळकते. 
 
मा योगालयती कोणते उऩचाय उऩरब्ध आशेत ?  

डामाफेटिक येटिनोऩथीलय भुख्मत्ले ३ प्रकायचे उऩचाय उऩरब्ध आशेत. 

१. रेवय उऩचायऩध्दत 

२. डोळ्मात इंजेक्ळन देणे 

३. स्व्शटे्रक्िॉभी ळस्त्रफिमा 
माभधीर कोणत्मा एका फकंला वंभभश्र ऩध्दतीने उऩचाय कयामच े ते प्रत्मेक रुगणाच्मा फाफतीत 

स्लतंत्रऩणे त्माच्मा योगाच्मा स्स्थतीप्रभाणे ठयलाले रागते. 
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रेवय उऩचायऩध्दत – ऩीआयऩी ऩध्दत (PRP) 

 

डामाफेटिक येटिनोऩथीवाठी रेवय का ल कव ेकेरे जाते ? 

रेवय शे भुख्मत्ले ऩडद्मालय तमाय झारेल्मा नवलन यक्तलाटशनमा नष्ि कयण्मावाठी फकंला 
भॅक्मुरातीर स्त्रलणाऱ्मा यक्तलाटशनमा फंद कयण्मावाठी केरे जाते. वलावाधायणऩणे रेवय शे ३ ते ४ बागात 

वलबागून केरे जाते. प्रत्मेक बाग शा ३ ते ७ टदलवांच्मा अतंयाने कयाला रागतो.  
 

शे उऩचाय मळस्ली शोण्माची ळक्मता ककतऩत आशे ? मानंतय ककती नजय ला ा़ढू ळकते ?  

मा उऩचायऩध्दतीचा प्रभुख उद्देळ शा आशे ती द्रषु्िी लाचलणे आणण टिकलून ठेलणे अवा आशे. 

वलावाधायणऩणे शे उऩचाय द्रसु्ष्िची ऩातऱी टिकलून ठेलण्माच्मा द्रसु्ष्िकोनातून फशुतांळी मळस्ली ठयतात 

अवा अनुबल आशे. द्रषु्िी वुधायणे शा मा उऩचायांभागीर उद्देळ नाशी. काशीजणांभध्मे मा उऩचायांनंतय 
द्रषु्िीत शोऊ ळकते ऩयंतु माफाफतीत कोणताशी अदंाज लतालणे अलघड अवते.  
 

रेवय उऩचायऩध्दत ककती काऱ रांफलता मेते ? भी काशी काऱ थाफं ूळकेन का ?  

रेवय उऩचायांची गयज अवल्माव ते रलकयात रलकय कयणे आलश्मक आशे. त ेवत्लय केल्मावच 

ऩडद्मारा शोणायी ऩुढीर शानी िाऱता मेइर. 

 

रेवय उऩचाय कळा प्रकाये केरे जातात ? 

रेवय उऩचाय कयताना डोळ्मात औऴध घारुन डोऱे फधीय केरे जातात. क्लधचतप्रवंगी डोळ्माव 

फधीय कयणाये इंजेक्ळन द्माले रागते. एका मंत्रावभोय फवुन शे उऩचाय केरे जातात. काशी लेऱेव 

झोऩुनदेणखर उऩचाय कयाले रागतात. शी एक फाह्मरुगण उऩचाय ऩद्धत अवून दलाखानमात दाखर 

शोण्माची गयज ळक्मतो नवते. उऩचायांनंतय आऩण घयी जाऊ ळकता. 
 

रेवय उऩचायाव ककती लेऱ रागतो ? 

रेवय उऩचायाव प्रत्मेक डोळ्मावाठी अदंाजे १५ त े२० भभनीिे रागतात. 

 

उऩचाय कयताना दखुते का ? 

रेवय कयताना फशुतांळी दखुत नाशी. काशी जणांना िोचल्मावायखे फकंला अस्लस्थऩणा जाणलतो. जय 
थोड े दखुरेच तय ते वशन कयण्मा इतऩतच अवते. अगदी थोड्मा जणांना अवह्म दखुरे तय डोळ्मात 

इंजेक्ळन देऊन डोऱा फधीय कयाला रागतो. 
 

रेवय के्मानंतय काम काऱजी घ्माली रागते ? 

रेवय केल्मानंतय काशी भभनीिे द्रषु्िी खऩू अधंकु शोते. ऩयंत ुकाशी काऱातच ती वुधारू रागते. 
रेवयनंतय २४ ताव काशी प्रभाणात अधंकुऩणा जाणलत यशातो. नंतय भात्र ती ऩूलाऩदालय मेते. डॉक्ियांनी 
टदरेल्मा काशी गोळ्मा ल डोळ्माच ेथेंफ लाऩयाले रागतात. तुम्शी घयी ऩयत जाऊ ळकता ऩण तुम्शारा लाशन 

चारलता मेणाय नाशी. 
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मा उऩचायानंतय आऩण आऩरे दैनंटदन व्मलशाय करू ळकता. लजन उचरणे, श्लाव योखनु धयणे, 

भळकं दाफणे, वंडावरा जोय कयणे, खचुीलरून लाकुन फुिाच्मा नाड्मा फांधणे मावायख्मा गोष्िी िाऱाव्मात. 
 

मा उऩचायांच ेकाशी दषु्ऩरयणाभ (वाइड ईपेक्िव)् आशेत का ?  
मा उऩचायांदयम्मान ऩडद्मारा छोिे छोिे ळके टदरे जातात, त्माभुऱे नजयेच्मा षेत्राभध्मे छोिे काऱे 

डाग टदवू ळकतात. फशुतांळ लेऱा शे डाग शरके शोत नाटशवे शोतात.  

जय आऩरी द्रषु्िी रेवय कयण्माऩूलीच अंधकु अवेर तय ऩूणातः स्ऩष्ि नजय ऩयत मेत नाशी. 
काशीलेऱा अऩुऱ्मा प्रकाळात फकंला यात्री टदवण्माव त्राव शोऊ ळकतो. रेवयनंतय काशीजणांभध्मे 

नजय २ त े३ भटशने कभी शोते आणण त्मानंतय उऩचायाऩूलीच्मा ऩातऱीऩमतं वुधायते. 
 

शा त्राव ऩुन्शा ऩुन्शा शोऊ ळकतो का ? ऩयत रेवय उऩचायाची गयज ऩडरे का ? 

ह्मा उऩचायांनी ऩडद्मालयीर नवलन यक्तलाटशनमा वलावाधायणऩणे ९५ त े ९७ % रुगणांभध्मे 

मळस्लीरयत्मा फंद कयता मेतात. ऩयंतु, जय यक्तातीर वाखयेच ेप्रभाण लाढरेरे याटशरे फकंला वतत लय खारी 
शोत याटशरे तय शा त्राव ऩुनशा शोण्माची ळक्मता अवते. यक्तदाफ भमाादेत न ठेलल्माव देणखर शा त्राव ऩयत 

शोण्माची ळक्मता अवते. अव ेझाल्माव ऩयत रेवय उऩचायाची गयज रागते. काशी लेऱा डोळ्मात इंजेक्ळन 

देणखर द्माले रागते. 
भधभुेश शा एक वतत चारणाया आजाय आशे, आणण त्माच ेऩडद्मालयीर ऩरयणाभ देणखर वतत 

शोतच यशातात. त्माभुऱे रेवयनंतयवुद्धा ऩडद्माची तऩावणी लायंलाय करुन घेणे आलश्मक आशे. अवे 
केल्माने ऩडद्मात ऩयत काशी नवलन दोऴ तनभााण झाल्माव त्माचे रलकय तनदान ल उऩचाय कयणे ळक्म 

शोईर.   

 

रेवयखेरयज काशी अन्म उऩचाय उऩरब्ध आशेत का ? 
नाशी. 
वद्मस्स्थतीत तयी प्रॉभरपयेटिव्श डामाफेटिक येटिनोऩथीलयती द्रषु्िी फयाच काऱ टिकलण्माकयीता 

रेवयखेरयज अनम कोणताशी उऩचाय उऩरब्ध नाशी. 
 

चष्म्माने ककंला डोळ्मात रेन्व घात्माने मालय इराज शोईर का ? 

नाशी. चष्भा फकंला डोळ्मात रेनव घारणे शा मालय इराज शोऊ ळकत नाशी. डोळ्मात रेनव घारणे 

शा भोततबफदंलूयीर उऩचाय आशे, त्माने ऩडद्मालयीर नवलन यक्तलाटशनमांलय ऩरयणाभ शोत नाशी. जय 
डामाफेटिक येटिनोऩथीफयोफय भोततबफदंवूुद्धा अवेर तय त्मावाठी भात्र रेवयऩुली फकंला नंतय डोळ्मात रेनव 

घारता मेऊ ळकते. माफाफतचा तनणाम डॉक्िय भोततबफदंचू्मा प्रभाणानुवाय घेतात. 

 

जय रेवय उऩचाय करुन घेतरे नाशीत तय काम शोईर ? 

रेवय उऩचाय न केल्माव ऩडद्मालयीर नवलन यक्तलाटशनमा लाढतच यशातीर. त्मा पुिून डोळ्मात 

लायंलाय यक्तस्त्राल शोऊ ळकेर. कारांतयाने मा यक्तलाटशनमा आकंुचन ऩालुन त्मांची गाठ फन ूळकते. मा 
गाठी ऩडद्मारा खेचतीर आणण ऩडदा आऩल्मा जागेलरून वयकेर ल द्रषु्िी कभी शोईर. अळा ऩरयस्स्थतीत 
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केलऱ स्व्शटे्रक्िॉभी ळस्त्रफिमा कयणे शाच एकभेल ऩमााम भळल्रक यशातो. ऩयंत ुस्व्शटे्रक्िॉभी ळस्त्रफिमा जय 
त्लरयत केरी गेरी नाशी तय ळस्त्रफिमा करुनशी पक्त चारण्मा – फपयण्माऩुयतीच नजय मेऊ ळकते. शा 
उऩचायशी केरा गेरा नाशी तय भात्र काशी लऴाातच ऩूणा अधंत्ल मेते. 
 

मा योगाचा भाझ्मा दवुऱ्मा डोळ्मालयती ऩरयणाभ शोईर का ? 
शोम. भधभुेशाचा वंऩूणा ळरययालय ऩरयणाभ शोत अवतो. त्माभुऱे दवुऱ्मा डोळ्मालय त्माचा ऩरयणाभ 

शोणे वाशस्जकच आशे. फशुतांळलेऱा त्माचा दोनशी डोळ्मांलयती वभान ऩरयणाभ शोतो, ऩयंत ुकाशी लेऱेव एका 
डोळ्मालय जास्त ऩरयणाभ झाल्माच ेआढऱते. 
 
भरा भाझ्मा डोळ्मात इंजेक्ळन घेण्माचा व्रा डॉक्ियांनी टदरा आशे.  ते का ? 

फशुतेक लेऱा नवलन यक्तलाटशनमांफयोफय भॅक्मुरय इडडभादेणखर अवेर तय डोळ्मात इंजेक्ळनचा 
वल्रा टदरा जातो. फशुतेक डोळ्मात ट्रामाभभवनोरोन (Triamcinolone), अव्शॅस्स्िन (Avastin / 

Bevacizumab), ल्मुवेंटिव (Leucentis) फकंला भॅक्मुजेन (Macugen) माऩैकी एक औऴध इंजेक्ळनद्लाये 
िोचरे जाते. ऩडद्माच्मा ऩरयस्स्थतीप्रभाणे माऩैकी कोणते इंजेक्ळन द्मालमाच ेते ठयते. 

काशी लेऱा अव्शॅस्स्िन, ल्मुवेंटिव ल भॅक्मुजेन इंजेक्ळन शे नवलन यक्तलाटशनमा लेगाने फंद 

कयण्मावाठी टदरे जाते. डोळ्माच्मा फाशुरीलय जय नवलन यक्तलाटशनमा लाढून त्माभुऱे डोळ्मातीर द्रल फाशेय 
जाण्माची लाि फंद शोत अवेर तय अनेकलेऱा अव्शॅस्स्िन इंजेक्ळनचा वल्रा टदरा जातो.  
 

 

डामाफटेिक भॅक्मुरय इडडभा – उऩचाय 
डामाफेटिक भॅक्मुरय इडडभालय कोणते उऩचाय उऩरब्ध आशेत ? 

डामाफेटिक भॅक्मुरय इडडभालय रेवय उऩचाय फकंला डोळ्मात इंजेक्ळन उऩचाय फकंला दोनशी एकत्र 

अव े ऩमााम उऩरब्ध आशेत. मा उऩचायांफयोफयच ळरययातीर वाखयेच े प्रभाण मोगम त्मा ऩातऱीत ठेलणे 

तवेच ळरययातीर कोरेस्िेयॉर कभी कयणे आलश्मक अवते. जय डामाफेटिवभुऱे फकडनी खयाफ झारी अवेर 

तय त्माच ेउऩचाय कयणे ल ळरययातीर यक्ताच ेप्रभाण लाढलणे आलश्मक अवते. 
 

मावाठी रेवय कव ेकेरे जाते ? 

रेवय शे भॅक्मुरातीर स्त्रलणाऱ्मा यक्तलाटशनमा फंद कयण्मावाठी केरे जाते. काशीलेऱा रेवय शे २ ते 
३ लेऱा ३ ते ४ भटशनमांच्मा अतंयाने कयाले रागते. रेवय उऩचाय कयताना डोळ्मात औऴध घारुन डोऱे फधीय 
केरे जातात. एका मंत्रावभोय फवुन शे उऩचाय केरे जातात. शी एक फाह्मरुगण उऩचाय ऩद्धत अवून 

दलाखानमात दाखर शोण्माची गयज ळक्मतो नवते. उऩचायांनंतय आऩण घयी जाऊ ळकता.  
 

मा उऩचायांच ेकाशी दषु्ऩरयणाभ (वाइड ईपेक्िव)् आशेत का ?  
 मा उऩचायांदयम्मान भॅक्मुरातीर स्त्रलणाऱ्मा यक्तलाटशनमा फंद कयण्मावाठी ऩडद्मारा छोिे छोिे 

ळके टदरे जातात, त्माभुऱे नजयेच्मा षेत्राभध्मे छोिे काऱे डाग टदवू ळकतात. फशुतांळ लेऱा शे डाग शरके 
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शोत नाटशव ेशोतात. जय आऩरी द्रषु्िी रेवय कयण्माऩूलीच अंधकु अवेर तय ऩूणातः स्ऩष्ि नजय ऩयत मेत 

नाशी. 
 

डोळ्मात कोणती औऴधे इंजेक्ळनद्लाये टदरी जातात ? 
वध्मा ट्रामाभभवनोरोन (Triamcinolone) , अव्शॅस्स्िन (Avastin / Bevacizumab), ल्मुवेंटिव 

(Leucentis) फकंला भॅक्मुजेन (Macugen) माऩैकी एक औऴध डोळ्मात इंजेक्ळनद्लाये िोचरे जाते. 
ऩडद्माच्मा ऩरयस्स्थतीप्रभाणे माऩैकी कोणते इंजेक्ळन द्मालमाच े त े ठयते. डोळ्मात वंवगा शोणे 

िाऱण्मावाठी शे इंजेक्ळन ळस्त्रफिमा वलबागात टदरे जाते. इंजेक्ळन देताना डोळ्मात औऴध घारुन डोऱे 

फधीय केरे जातात. डोळ्माव फधीय कयणाये इंजेक्ळन द्मामची गयज रागत नाशी. इंजेक्ळन कयताना 
फशुतांळी दखुत नाशी. जय थोड ेदखुरेच तय ते वशन कयण्मा इतऩतच अवते. 
 

मा इंजेक्ळनचा कवा उऩमोग शोतो ? 
मा इंजेक्ळनचा भॅक्मुरातीर स्त्रलणाऱ्मा यक्तलाटशनमांलय ऩरयणाभ शोऊन त्मांचे स्त्रलणे फयेच कभी 

फकंला फंदच शोते. त्माभुऱे भॅक्मुरालयीर वूज कभी शोते आणण द्रषु्िीत वुधायणा शोऊ ळकते. माखेरयज 

अव्शॅस्स्िनभुऱे ऩडद्मालयीर नवलन यक्तलाटशनमा लेगाने फंद ऩडतात आणण दशेुयी पामदा शोतो.  
 

इंजेक्ळनच ेकाशी दषु्ऩरयणाभ (वाइड ईपेक्िव)् आशेत का ? 

अनम कोणत्माशी इंजेक्ळनप्रभाणे मा इंजेक्ळनभुऱे डोळ्मात जंतूंचा वंवगा शोण्माची ळक्मता अवते. 
ऩयंतु शे िाऱण्मावाठी वला प्रकायची काऱजी घेतरी जाते. ट्रामाभभवनोरोनभुऱे काशी लेऱा ऩटशल्मा २ ते ३ 
भटशनमात डोळ्माच्मा आतीर दाफ लाढण्माची ळक्मता अवते. तवे झाल्माव औऴधाच ेथेंफ घारुन शा दाफ 

तनमंबत्रत कयता मेतो. अगदी थोड्मा जणांभध्मे ळस्त्रफिमा कयाली रागते. 
 

शे उऩचाय मळस्ली शोण्माची ळक्मता ककतऩत आशे ? मानंतय ककती नजय ला ा़ढू ळकते ?  

मा उऩचायऩध्दतीचा प्रभुख उद्देळ शा आशे ती द्रषु्िी लाचलणे आणण टिकलून ठेलणे अवा आशे. 

वलावाधायणऩणे शे उऩचाय द्रसु्ष्िची ऩातऱी टिकलून ठेलण्माच्मा द्रसु्ष्िकोनातून फशुतांळी मळस्ली ठयतात 

अवा अनुबल आशे. द्रषु्िी वुधायणे शा मा उऩचायांभागीर उद्देळ नाशी. काशीजणांभध्मे मा उऩचायांनंतय 
द्रषु्िीत शोऊ ळकते ऩयंतु माफाफतीत कोणताशी अदंाज लतालणे अलघड अवते. डोळ्माच्मा आत इंजेक्ळन 

टदल्माने काशी जणांभध्मे काशी प्रभाणात द्रषु्िीत वुधाय शोऊ ळकतो, ऩयंतु द्रषु्िी ऩूणातः ऩयत मेणे भात्र ळक्म 

नवते.  
 

माखेयीज गोळ्मा ल थेंफाच्मा औऴधांचा उऩचाय कयता मेतो का? 

 गोळ्मा ल थेंफाच्मा औऴधांचा स्लतंत्रऩणे पायवा पामदा शोत नाशी, ऩयंत ुजय रेवय ल इंजेक्ळनच्मा 
उऩचायावोफत वशाय्मक उऩचाय म्शणून लाऩयल्माव मा उऩचायाचा ऩरयणाभ लाढलण्माव त्माचा उऩमोग 

शोतो.  
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डामाफटेिक जहशटे्रक्िॉभी ळस्त्रकिमा ऩद्धती 
 

मा ळस्त्रकिमेची आलश्मकता का आशे ? 
डोळ्मात जय यक्तस्त्राल झारा अवेर आणण ते यक्त नैवधगाकरयत्मा तनघुन जात नवेर, तय ते 

काढण्मावाठी मा ळस्त्रफिमेची गयज बावते. जय ऩडद्मालय यक्तलाटशनमांच्मा गाठी तनभााण शोऊन 

भॅक्मुराजलऱचा ऩडदा वयकरा अवेर तय नजय ऩूणाऩणे जाऊ नमे मावाठीदेणखर ळस्त्रफिमेची गयज 

अवते. डोळ्मात जय यक्तस्त्रालाफयोफयच ऩडदावुद्घा वयकरा अवेर तय ळस्त्रफिमा रलकयात रलकय 
कयण्माची गयज अवते. काशी लेऱा ऩडद्मालय जाळ्मा लाढुन त्माभुऱे ऩडद्मालय ताण मेतो (खेचरा जातो) ल 

ऩडद्मारा वूज मेते. मावाठीदेणखर ळस्त्रफिमा करुन मा जाळ्मा काढून िाकाव्मा  रागतात.  

 

शी ळस्त्रकिमा कळा प्रकाये केरी जाते ?  
मा ळस्त्रफिमेदयम्मान डो ु़ळ्माच्मा आतीर जेरीवायखा बाग (काचाब / स्व्शटट्रमव) काढुन िाकरा 

जातो. त्मात यक्तस्त्राल अवेर तय तोशी काढरा जातो. ऩडद्मालयीर यक्तलाटशनमांच्मा गाठी काढुन 

वयकरेरा ऩडदा ऩयत जागी फवलरा जातो. ऩडद्मालय ऩूली रेवय उऩचाय केरे नवतीर फकंला अऩूणा 
अवतीर तय ळस्त्रफिमेदयम्मान रेवय केरे जाते. ळेलिी डोळ्मात खाव तेर (भवरीकॉन ऑइर / Silicon 
Oil) फकंला लामु (गॅव) बयरे जाते. जय ऩडदा वयकण्माफयोफय भोततबफदंवूुद्धा अवेर तय त्मावाठी भात्र 

ळस्त्रफिमेऩुली, ळस्त्रफिमेलेऱी फकंला नंतय डोळ्मात रेनव घारता मेऊ ळकते. माफाफतचा तनणाम 

भोततबफदंचू्मा प्रभाणालय अलरंफून अवतो.  
शी ळस्त्रफिमा कयताना डोळ्माऩुयती फकंला वंऩूणा ळरययारा बूर देता मेते. माफाफतचा तनणाम डॉक्िय 

ल रुगणाच्मा ऩवंतीनुवाय घेतरा जातो. शी ळस्त्रफिमा वूक्ष्भदळाकाखारी केरी जाते. ळस्त्रफिमा कयताना 
डोऱा कोणत्माशी प्रकाये खोफणीच्मा फाशेय काढरा जात नाशी.   
 

ळस्त्रकिमेवाठी ककती लेऱ रागेर ? 
ळस्त्रफिमेवाठी अंदाजे ११/२ ते ३ ताव इतका लेऱ राग ूळकतो. रागणाया लेऱ शा डोळ्माच्मा आतीर 

ल ऩडद्माच्मा ऩरयस्स्थतीलय अलरंफुन अवतो. 
 

ळस्त्रकिमेनंतय ककती टदलवांनी ऩयत टदवू रागेर ? 
ळस्त्रफिमेनंतय ऩयत टदवण्मावाठी १ ते २ भटशने जाले रागतात. ळस्त्रफिमेनंतय १ लऴााऩमतं दषृ्िीत 

शऱुशऱु वुधायणा शोत यशाते. त्मानंतय भात्र काटशशी वुधायणा शोत नाशी. 
 

मा ळस्त्रकिमेच ेवंबाहम धोके ककंला दषु्ऩरयणाभ कोणते ? 
कोणत्माशी ळस्त्रफिमेप्रभाणे मा ळस्त्रफिमेदयम्मान फकंला नंतय धोका उद्बलण्माची ळक्मता अवते. 

डोळ्माच्मा आतीर यक्तस्त्राल, ऩडदा पािणे फकंला क्लधचतप्रवंगी डोळ्मात वंवगा शोउन ऩू शोणे शे धोके 

वंबलतात. जय ळस्त्रफिमेदयम्मान भवरीकॉन ऑइर लाऩयाल े रागरे तय त्माभुऱे भोततबफदं,ू काचबफदं ू

(Glaucoma) फकंला फुब्फुऱ खयाफ शोण्माची काशी प्रभाणात ळक्मता अवते. जय भवरीकॉन ऑइर 
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लाऩयण्मात आरे अवेर तय लयचलेय तऩावणी कयण्माची गयज बावते. त्माभुऱे शे दषु्ऩरयणाभ रलकय 
ध्मानात मेउन डोऱा खयाफ शोण्माऩूलीच भवरीकॉन ऑइर काढणे ळक्म शोते.    
 

शा त्राव ऩुन्शा शोइर का ? ऩयत ळस्त्रकिमा कयाली रागेर ? 
ऩडद्मालय यक्तलाटशनमांच्मा गाठी तनभााण शोऊन ऩडदा वयकणे शे ळस्त्रफिमेनंतय वशवा ऩुनशा शोत 

नाशी. ऩयंत ुकाशीलेऱा डोळ्मात (काचाबात) ऩुनशा यक्तस्त्राल शोण्माची ळक्मता अवते. शा यक्तस्त्राल फयेचदा 
आऩरे आऩ तनघुन जातो, ऩण काशी लेऱा भात्र त्मावाठी ऩुनशा ळस्त्रफिमा कयाली रागते.   
 

शी ळस्त्रकिमा ककती प्रभाणात मळस्ली शोऊ ळकते? 

शी ळस्त्रफिमा मळस्ली शोणे फकंला न शोणे शे अनेक फाफींलय अलरंफून अवते. ळस्त्रफिमेऩूलीच्मा 
ऩडद्माची स्स्थती, ऩडद्मारा शोणाया यक्तऩुयलठा, डोळ्माच्मा नवेची स्स्थती ऩडदा वयकणे ल 

ळस्त्रफिमेदयम्मानचा कारालधी आणण इतय काशी गुंतागुंतीच्मा फाफी मांचा वभालेळ आशे. डोळ्मात जय 
खाव लाम ु (Gas) फकंला भवरीकॉन ऑईर (Silicone Oil) बयरे अवेर तय डॉक्ियांनी वांधगतल्माप्रभाणे 

झोऩणे (ऩारथे / कुळीलय) फकंला फवणे आलश्मक अवते. शे मोगम प्रकाये न ऩाऱल्माव ळस्त्रफिमा अमळस्ली 
शोण्माची ळक्मता लाढते. 

ळस्त्रफिमा मळस्ली झारी (यक्त काढून ऩडदा व्मलस्स्थत जागेलय फवरा) तयीशी ऩूलाःलत वंऩूणा 
दृष्िी ऩुनःप्राटत शोत नाशी. डामाफेटिक येटिनोऩथीभुऱे ऩडदा फकतऩत खयाफ झारा शोता मालयच 

ळस्त्रफिमेनंतय फकती नजय लाढेर त े ठयते. जय ऩडद्मालय यक्तलाटशनमाचं्मा गाठी तनभााण शोऊन 

भॅक्मुराजलऱचा ऩडदा वयकरा अवेर तय वयकरेल्मा ऩडद्माची जागा ल आकायभान, ऩडदा वयकणे ल 

ळस्त्रफिमेदयम्मानचा कारालधी मालयती द्रषु्िी फकती ऩयत मेणाय त ेठयते. जय डोळ्मात केलऱ यक्तस्त्राल 

झारा अवेर तय ळस्त्रफिमेनंतय फऱ्माऩैकी द्रषृ्िी लाढू ळकते. भात्र ऩडद्मारा शोणाया यक्तऩुयलठा जय अऩुया 
अवेर फकंला डोळ्माच्मी नव वुकरी अवेर तय भात्र पक्त चारण्मा–फपयण्माऩुयतीच नजय मेऊ ळकते. मा 
वला फाफींचा वलचाय कयता मा ळस्त्रफिमेफद्दर कोणत्माशी प्रकायची शभी देता मेणे ळक्म नाशी. 
 

मा ळस्त्रकिमेनंतय ककती नजय लाढू ळकते ? 
वलाःवाधायणऩणे ऩुलीच्मा दृष्िीच्मा २५-४०% इतऩतच दृष्िी ऩयत मेते. अनेक जणांव मा 

ळस्त्रफिमेनंतय भरशीण्मा-लाचण्मावायखी दृष्िी प्राटत शोते ऩण काशी जणांना पक्त चारण्मा–
फपयण्मामोगमच दृष्िी मेते. अथाात काशी झारे तयी शी ळस्त्रफिमा मळस्ली झाल्माव वंऩूणा अधंत्ल मेण्माचा 
धोका भात्र फशुतः िऱतो. ळस्त्रफिमा मळस्ली झाल्मानंतय ऩयत टदवण्मावाठी १ त े२ भटशने जाले रागतात. 

काशीलेऱा ६ भटशने वुद्धा रागतात. ळस्त्रफिमेनंतय १ लऴााऩमतं दषृ्िीत शऱुशऱु वुधायणा शोत यशाते. 
त्मानंतय भात्र काटशशी वुधायणा शोत नाशी. 
 

जय ऩूणगऩणे नजय ऩयत मेणाय नवेर तय शी ळस्त्रकिमा का करुन घ्माली ? 
जयी मा ळस्त्रफिमेनंतय नजय ऩूणाऩणे ऩयत आरी नाशी, तयीशी फशुतेक लेऱा ळस्त्रफिमेऩूलीच्मा 

ऩातऱीच्मा तुरनेत ळस्त्रफिमेनंतय द्रषृ्िी लाढते. अगदी नजय लाढरी नाशी तयीशी ळस्त्रफिमेभुऱे ऩडदा 
अधधक खयाफ शोणे थांफते आणण वंऩूणा अधंत्ल िाऱता मेते. 
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