
रेटिना / नेत्रऩिऱ /  ऩडदा म्षणज ेकाय ? 

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

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

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

फपल्भप्रभाणे प्रततभा ग्रशण कयण्माच ेकाभ कयते. 
मॅक्युऱा म्षणज ेकाय ? 

 मा ऩडद्माचा भध्मबाग शा वलााधीक वंलेदनाषभ अवतो – मारा भॅक्मुरा (Macula) अवे 
म्शणतात. मा बागात ऩडद्मातीर वंलेदनाषभ ऩेळींची वंख्मा खऩुच अधधक अवते. भॅक्मुराभूऱेच 

आऩल्मारा जलऱच्मा वूक्ष्भ गोष्िी फकंला रांफच्मा लस्तु स्ऩष्ि टदवतात. 

मॅक्युऱर डडजनरेऴन म्षणजे काय ? ते का षोते ? 
लमोभानानुवाय काशी लेऱा मा भॅक्मुराचा ऩडदा खयाफ शोतो. त्माभुऱे भध्मबागची द्रषु्िी फंद शोते 

आणण नजय कभी शोते. माभध्मे भध्मबागची दृष्िी वंऩुणाऩणे जाते ऩयंतु फाजूची द्रषु्िी टिकून यशाते. शा 
एक गंबीय योग अवुन लेऱीच उऩचाय न झाल्माव मा योगाभुऱे अळंतः अंधत्ल मेऊ ळकते.  
 

शद्यस्ततथथत मॅक्युऱर डडजनरेऴन झाऱेल्या व्यस्क्तच्या रोजच्या जीळनाळर कशा आणण काय ऩररणाम 

षोऊ ऴकतो ?  

  

मॅक्युऱर डडजनरेऴन कोणाश षोण्याची ऴक्यता जातत अशते ?  

भॅक्मुरय डडजनयेळन शा प्रकाय कोणाच्माशी फाफतीत शोऊ ळकतो. त्माफाफत तनश्चचत अव ेकाशी 
कायण वांगता मेत नाशी. लाढते लम शा वलाात भशत्लाचा घिक आशे. तवेच अनुलांभळकता शी वुद्धा 
भशत्लाची अवते. आशायातीर काशी ठयावलक जीलनवत्लांचा अबालदेणखर मावाठी कायणीबूत अवू ळकतो. 
तंफाखचूा कोणत्माशी स्लरुऩातीर लाऩय (धमु्रऩान, चघऱणे, भभळयी, ऩानातून इत्मादी) भॅक्मुरय 
डडजनयेळनचा धोका लाढलतो. अल्राव्शामोरेि (UV) फकयणांभुऱेशी शा धोका लाढतो.   

 

मॅक्युऱर डडजनरेऴन ऩाशनू ळाचण्याचा काषी मागग आषे का ? 

  

 

मॅक्युऱर डडजनरेऴन ऱसणे कोणती आषेत ? 

वुरुलातीरा मा योगाभध्मे वभोयच्मा लस्तु लेड्मालाकड्मा टदवु रागतात.  काशी लेऱा वभोयीर 

लस्त ु ल चशेेये अधंुक टदवू रागतात. भॅक्मुरय डडजनयेळन लाढल्मानंतय भध्मबागी काऱा डाग टदवू 
रागतो. काशी टदलवांनी ह्मा काळ्मा डागाचा आकाय लाढत जातो.  

अनेकदा दवुऱ्मा डोळ्माची द्रषु्िी चांगरी अवल्माभुऱे मा रषणांकड े दरुाष शोते आणण 

मोगामोगाने चांगरा डोऱा फंद केल्मानंतयच शे रषात मेते.  
 

मॅक्युऱर डडजनरेऴनच ेप्रकार कोणते आषेत ? 



माच ेळुष्क (Dry) आणण ओरा (Wet) अवे दोन प्रकाय आशेत. ळुष्क प्रकायात भॅक्मुराचा ऩडदा 
णझजून खयाफ शोतो. मा प्रकायाभध्मे दृष्िी अततळम भंद गतीने कभी शोते. वाधायणतः भॅक्मुराचा ऩडदा 
ऩूणातः खयाफ शोण्मावाठी ५-१० लऴे देणखर रागतात.  

ओल्मा प्रकायात ऩडद्माखारी नवलन यक्तलाटशन्मा तमाय शोतात आणण त्मांचे जाऱे तमाय शोते. 
मा यक्तलाटशन्मांभधनू ऩडद्माभध्मे द्रल स्त्रलण्माव वुरूलात शोते. शा द्रल वाचून भॅक्मुराच्मा ऩडद्मारा 
वूज मेते. मा वुजेभुऱे भॅक्मुराचा ऩडदा लेगाने ऩातऱ शोऊन तनकाभी शोतो. मा प्रकायाभध्मे दृष्िी 
अततळम लेगाने कभी शोते आणण काशी आठलड्मातच भॅक्मुराचा ऩडदा ऩूणातः खयाफ शोऊन जातो.  
 

 

मॅक्युऱर डडजनरेऴनच ेननदान कश ेकेऱे जाते ? 

माच ेतनदान कयण्मावाठी डोळ्मांच्मा फाशूल्मा खाव औऴध घारून भोठ्मा करुन तऩावणी कयाली 
रागते. नुवत्मा तऩावणीत भॅक्मुरय डडजनयेळन अवल्माचा केलऱ अंदाज कयता मेतो. तनश्चचत 

तनदानावाठी OCT (ऑश्टिकर कोशयन्व िोभोग्रापी)  शी तऩावणी कयणे आलचमक अवते.  
 

फ्लल्यूरशीन एँस्जओग्रापीची का आळश्यकता अशते ? 

फ्लल्मूयवीन ऍशं्जओग्रापी (Fluorescein Angiography) शी एक आधतुनक तऩावणी ऩद्धत अवून 

त्माभध्मे एक यंगद्रव्म भळयेत िोचरे जाते. शे यंगद्रव्म यक्तालािे डोळ्मातीर यक्तलाटशन्मांऩमतं ऩोशोचते. 
मा दयम्मान ऩडद्माची छामाधचत्र े घेतरी जातात. मा छामाधचत्रांद्लाये ऩडद्मातीर यक्तलाटशन्मांची 
अलस्था अभ्मावता मेते. मा तऩावणीभध्मे ऩडद्माखारी तमाय झारेल्मा नवलन यक्तलाटशन्मा टदवतात. 

तवेच भॅक्मुराचा ऩडदा फकती खयाफ झारा आशे शे देणखर वभजते. मा वला भाटशतीचा ऩु ु़ढीर 

उऩचायावाठी खऩू उऩमोग शोतो. 
 

OCT (ऑस्टिकऱ कोषरन्श िोमोग्रापी) ची का आळश्यकता अशते ? 

OCT (ऑश्टिकर कोशयन्व िो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 छामाधचत्र ेभभऱतात. 

मा  छामाधचत्रांद्लाये ऩडद्मातीर स्तयांचा अभ्माव कयता मेतो. मा तऩावणीने भॅक्मरुाचा ऩडद्माची जाडी 
भोजता मेते. तवेच ऩडद्माखारीर जाळ्मा टदवू ळकतात. वला भाटशतीचा ऩु ु़ढीर उऩचायावाठी खऩू 

उऩमोग शोतो. तवेच उऩचाय रागू ऩडत आशेत का नाशी शेवुद्धा ऩशाता मेते. 
 
ऴुष्क मॅक्युऱर डडजनरेऴनळर कोणते उऩचार उऩऱब्ध आषेत ?  

  
ऴुष्क मॅक्युऱर डडजनरेऴनशाठी आषारात काषी फदऱ ककिं ळा काषी ऩथ्य ऩालण्याची गरज आषे का ?  

 
ओल्या मॅक्युऱर डडजनरेऴनळरती कोणते उऩचार उऩऱब्ध आषेत ?  



डामाफेटिक येटिनोऩथीलय भुख्मत्ले २ प्रकायचे उऩचाय उऩरब्ध आशेत. 

१. रेवय उऩचायऩध्दत – ऩी.डी.िी. 
२. डोळ्मात इंजेक्ळन देणे – Anti VEGF 

माभधीर कोणत्मा एका फकंला वंभभश्र ऩध्दतीने उऩचाय कयामच ेते प्रत्मेक रुग्णाच्मा फाफतीत स्लतंत्रऩणे 

त्माच्मा योगाच्मा श्स्थतीप्रभाणे ठयलाले रागते. 
 

ऩी.डी.िी. ऱेशर का ळ कशे केऱे जाते ? 

रेवय शे भुख्मत्ले ऩडद्माखारी तमाय झारेल्मा नवलन यक्तलाटशन्मा नष्ि कयण्मावाठी केरे जाते. 
माभध्मे एक यंगद्रव्म भळयेत िोचरे जाते. शे यंगद्रव्म ऩडद्माखारी तमाय झारेल्मा नवलन 

यक्तलाटशन्मांभध्मे वाचनू यशाते. नंतय जे रेवय फकयण वोडरे जातात, ते शे यंगद्रव्म ळोऴून घेते. माभुऱे 

मा नवलन यक्तलाटशन्मा फंद शोतात. 

 

षे उऩचार यऴतळी षोण्याची ऴक्यता ककतऩत आषे ? यानिंतर ककती नजर ळा ा़ढू ऴकते ? 

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

वलावाधायणऩणे शे उऩचाय द्रशु्ष्िची ऩातऱी टिकलून ठेलण्माच्मा द्रशु्ष्िकोनातून 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.  
 

ऩी.डी.िी. उऩचारऩध्दत ककती काल ऱािंफळता येत े? मी काषी काल थािंफू ऴकेन का ?  

ऩी.डी.िी. उऩचायाचंी गयज अवल्माव ते रलकयात रलकय कयणे आलचमक आशे. ते वत्लय केल्मावच 

ऩडद्मारा शोणायी ऩुढीर शानी िाऱता मेइर. 

 

ऱेशर उऩचार कऴा प्रकारे केऱे जातात ? 

रेवय उऩचाय कयताना डोळ्मात औऴध घारुन डोऱे फधीय केरे जातात. एका मंत्रावभोय फवुन शे उऩचाय 
केरे जातात. काशी लेऱेव झोऩुनदेणखर उऩचाय कयाले रागतात. मा उऩचायांनंतय २४ ताव एका अंधाऱ्मा 
खोरीत यशाण्माची आलचमकता अवते. 
 

ऩी.डी.िी. उऩचाराश ककती ळेल ऱागतो ? 

ऩी.डी.िी. उऩचायाव अंदाजे १५ ते २० भभनीिे रागतात. 

 

उऩचार करताना दखुते का ? 

ऩी.डी.िी. कयताना फशुतांळी दखुत नाशी. काशी जणांना िोचल्मावायखे फकंला अस्लस्थऩणा जाणलतो. काशी 
जणांना ऩाठीत थोडपेाय दखु ूळकते.  
 

ऩी.डी.िी. केल्यानिंतर काय कालजी घ्याळी ऱागते ? 

मा उऩचायांनंतय २४ ताव एका अधंाऱ्मा खोरीत यशाण्माची आलचमकता अवते. ळक्मतो 
दलाखान्मात दाखर करुनच शे उऩचाय केरे जातात.  

 



या उऩचारािंच ेकाषी दषु्ऩररणाम (शाइड ईपेक्िश)् आषेत का ?  

जय आऩरी द्रषु्िी रेवय कयण्माऩूलीच अंधकु अवेर तय ऩूणातः स्ऩष्ि नजय ऩयत मेत नाशी. 
काशीलेऱा अऩुऱ्मा प्रकाळात फकंला यात्री टदवण्माव त्राव शोऊ ळकतो. काशी जणांव यंगद्रव्माची ऍरजी मेऊ 

ळकते, ऩण शे प्रभाण अत्मल्ऩ आशे. 

 

षा त्राश ऩुन्षा ऩुन्षा षोऊ ऴकतो का ? ऩरत ऱेशर उऩचाराची गरज ऩडऱे का ? 

ह्मा उऩचायांनी ऩडद्मालयीर नवलन यक्तलाटशन्मा वलावाधायणऩणे ९५ ते ९७ % रुग्णांभध्मे 

मळस्लीरयत्मा फंद कयता मेतात. ऩयंतु शा त्राव काशी जणांभध्मे ऩुन्शा शोण्माची ळक्मता अवते. अव े

झाल्माव ऩयत ऩी.डी.िी. उऩचायाची गयज रागते. फकंला काशी लेऱा डोळ्मात इंजेक्ळन देणखर द्माले 
रागते. 
 

ऩी.डी.िी.खेररज काषी अन्य उऩचार उऩऱब्ध आषेत का ? 

ऩी.डी.िी.रा ऩमााम शा डोळ्मात देण्माच्मा इंजेक्ळनचा आशे. 

 

डोळ्यात कोणती औवधे इिंजेक्ऴनद्ळारे टदऱी जातात ? 

वध्मा अव्शॅश्स्िन (Avastin / Bevacizumab), ल्मुवेंटिव (Leucentis) फकंला भॅक्मुजेन 

(Macugen) माऩैकी एक औऴध डोळ्मात इंजेक्ळनद्लाये िोचरे जाते. ऩडद्माच्मा ऩरयश्स्थतीप्रभाणे माऩैकी 
कोणते इंजेक्ळन द्मालमाच ेते 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. 

 

या इिंजेक्ऴनचा कशा उऩयोग षोतो ? 

मा इंजेक्ळनचा भॅक्मुराखारीर स्त्रलणाऱ्मा यक्तलाटशन्मांलय ऩरयणाभ शोऊन त्मांच ेस्त्रलणे फयेच 

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

इिंजेक्ऴनच ेकाषी दषु्ऩररणाम (शाइड ईपेक्िश)् आषेत का ? 

अन्म कोणत्माशी इंजेक्ळनप्रभाणे मा इंजेक्ळनभुऱे डोळ्मात जंतूंचा वंवगा शोण्माची ळक्मता 
अवते. ऩयंत ु शे िाऱण्मावाठी वला प्रकायची काऱजी घेतरी जाते. काशी जणांभध्मे ऩषाघाताचा झिका 
मेण्माची ळक्मता लाढू ळकते.  

 

षे इिंजेक्ऴन ककती ळेला द्याळ ेऱागते ? 

मा इंजेक्ळनच ेवुयलातीरा ३ डोव द्माले रागतात. वलावाधायणऩणे दय भटशन्मात एक माप्रभाणे 

शे इंजेक्ळन द्माले रागते. त्मानंतय वुद्धा दय १-२ भटशन्मांनी OCT (ऑश्टिकर कोशयन्व िोभोग्रापी) 
तऩावणी करुन ऩडद्माखारीर जाऱी ऩयत लाढत आशे का ते तऩावाल ेरागते. जय शी जाऱी ऩुनः लाढत 

अवल्माच ेतनःष्ऩन्न झारे तय इंजेक्ळन ऩयत द्माले रागते.  
 



षे उऩचार यऴतळी षोण्याची ऴक्यता ककतऩत आषे ? यानिंतर ककती नजर ळा ा़ढू ऴकते ? 

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

वलावाधायणऩणे शे उऩचाय द्रशु्ष्िची ऩातऱी टिकलून ठेलण्माच्मा द्रशु्ष्िकोनातून फशुतांळी मळस्ली ठयतात 

अवा अनुबल आशे. वाधायणतः ३०-४०% जणांभध्मे मा उऩचायानंंतय दृष्िीत वुधायणा शोते अवा अनुबल 

आशे. जाऱीचा आकाय जेलढा रशान तेलढी दृष्िी लाढण्माची ळक्मता अधधक अवते. तवेच श्जतक्मा 
तत्ऩयतेने इंजेक्ळनची वुयलात केरी जाईर तततकी दृष्िी लाढण्माची ळक्मता अधधक अवते. ऩयंतु 
माफाफतीत कोणताशी शभी देणे ळक्म नवते. ऩयंतु दृष्िी ऩुनः ऩूणातः ऩुलालत शोणे भात्र ळक्म नवते.  

 

याखेरीज गोळ्या ळ थेंफाच्या औवधािंचा उऩचार करता येतो का? 

 गोळ्मा ल थेंफाच्मा औऴधांचा स्लतंत्रऩणे पायवा पामदा शोत नाशी, ऩयंत ु जय ऩी.डी.िी. ल 

इंजेक्ळनच्मा उऩचायावोफत वशाय्मक उऩचाय म्शणून लाऩयल्माव मा उऩचायाचा ऩरयणाभ लाढलण्माव 

त्माचा उऩमोग शोतो. 




