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भॅक्मुरय होर (भॅक्मुरारा ऩडरेरे छिद्र) 
येटिना / नेत्रऩिर /  ऩडदा म्हणज ेकाम ? 

येटिना (नेत्रऩिर /  ऩडदा) शा डोळ्माच्मा आतीर वंलेदनाषभ बाग अवून तो प्रततभा 
भेंदऩूमतं ऩोशचवलतो. डोळ्माची तुरना शी एखाद्मा कॅभेऱ्माळी कयता मेईर. डोळ्माच े फुब्फऱु 
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 भॅक्मरुा (Macula) अवे म्शणतात. भॅक्मुराभऱेूच 
आऩल्मारा जलऱच्मा वूक्ष्भ गोष्िी फकंला रांफच्मा लस्त ुस्ऩष्ि टदवतात. 

 
भॅक्मुरय होर म्हणज ेकाम ? ते का होते ? 

काशी लेऱा मा भॅक्मुराच्मा भध्मबागी तिद्र ऩडते. त्माभुऱे भध्मबागची द्रषु्िी फंद शोते 
आणण नजय कभी शोते. माभध्मे केलऱ भध्मबागचीच द्रषु्िी जाते ऩयंत ु फाजूची द्रषु्िी टिकून 
यशाते. शा एक गंबीय योग अवुन लेऱीच उऩचाय न झाल्माव मा योगाभुऱे वंऩूणा अधंत्ल मेऊ 
ळकते. डोळ्माच्मा आत एक प्रकायच्मा जेरीवायखा ऩदाथा बयरेरा अवतो त्मारा काचाब 
(Vitreous) अव े म्शणतात. जन्भतः काचाब शे डोळ्माचा ऩडद्मारा चचकिरेरे अवते. 
लमोभानानुवाय शे काचाब खयाफ शोऊन द्रलरुऩ (ऩाण्मावायखे) शोऊ रागते.  द्रलरुऩ झारेरे 
काचाब ऩडद्माऩावुन वलरग शोते. शी वंऩूणातः नैवचगाक प्रफिमा अवुन ती ५० त े ६० लऴा 
लमाच्मा आवऩाव घडू रागते. काशी जणांभध्मे मा लमाऩूलीवुद्धा घडु ळकते. मा प्रफिमेभध्मे 
काशी लेऱा काचाब भॅक्मरुाऩावुन वलरग शोताना भॅक्मुरालय अनैवचगाक तणाल ऩडतो; भॅक्मुराचा 
भध्मबाग खेचरा जातो आणण भध्मबागी तिद्र ऩडते. माभुऱे भध्मबागची द्रषु्िी जाते ल 
भध्मबागी काऱा डाग टदवू रागतो. काशी टदलवांनी मा तिद्राभधनु डोळ्मातीर ऩाणण ऩडद्माभागे 
काशी प्रभाणात ऩवयते आणण ह्मा काळ्मा डागाचा आकाय लाढतो.  

काशी प्रवंगी डोळ्मारा जोयाचा भुका भाय रागल्मावदेणखर ऩडद्मालय तणाल ऩडु ळकतो 
आणण भॅक्मुरालय भध्मबागी तिद्र ऩडते.  

  

भॅक्मुरय होर कोणास होण्माची ळक्मता जास्त असते ?  

भॅक्मुरय शोर शा प्रकाय कोणाच्माशी फाफतीत शोऊ ळकतो. त्माफाफत तनश्चचत अव ेकाशी 
कायण वांगता मेत नाशी. एका डोळ्मात भॅक्मरुय शोर झारेल्मांना दवुऱ्मा डोळ्माफाफत धोका 
अचधक अवतो. भोततबफदंचू्मा ळस्त्रफिमेचा माफाफतीत काटशशी वंफंध नाशी. डोळ्मारा जोयाचा 
भुका भाय रागल्माव भॅक्मुरय शोर शोण्माची ळक्मता तरुण रोकांभध्मे वलााचधक अवते. 

 

भॅक्मुरय होरची रऺणे कोणती आहेत ? 

वुरुलातीरा मा योगाभध्मे वभोयच्मा लस्त ुलेड्मालाकड्मा टदवु रागतात.  भॅक्मुरय शोर 
ऩूणा झाल्मानंतय भध्मबागी काऱा डाग टदवू रागतो. काशी टदलवांनी मा तिद्राभधनु डोळ्मातीर 
ऩाणण ऩडद्माभागे काशी प्रभाणात ऩवयते आणण ह्मा काळ्मा डागाचा आकाय लाढतो.  
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अनेकदा दवुऱ्मा डोळ्माची द्रषु्िी चांगरी अवल्माभुऱे मा रषणांकड े दरुाष शोते आणण 
मोगामोगाने चांगरा डोऱा फंद केल्मानंतयच शे रषात मेते. काशी लेऱा तय चष्म्माच्मा फकंला इतय 
कायणांनी केरेल्मा तऩावणीतच द्रषु्िी कभी आशे शे रषात मेते.  

 

भॅक्मुरय होरच ेछनदान कस ेकेरे जाते ? 
माच े तनदान कयण्मावाठी डोळ्मांच्मा फाशूल्मा खाव औऴध घारून भोठ्मा करुन तऩावणी 

कयाली रागते. नुवत्मा तऩावणीत भॅक्मुरय शोर अवल्माचा केलऱ अदंाज कयता मेतो. तनश्चचत 
तनदानावाठी OCT (ऑश्टिकर कोशयन्व िोभोग्रापी)  शी तऩावणी कयणे आलचमक अवते.  

 

OCT (ऑप्टिकर कोहयन्स िोभोग्रापी) ची का आलश्मकता असते ? 

OCT (ऑश्टिकर कोशयन्व िोभोग्रापी) शी एक अत्माधतुनक तऩावणी ऩद्धत अवून 
त्माभध्मे Infrared  फकयणांच्मा वशाय्माने नेत्रऩिराचा उबा िेद 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 
िेदाची िामाचचत्र े भभऱतात. मा  िामाचचत्रांद्लाये ऩडद्मातीर स्तयांचा अभ्माव कयता मेतो. मा 
तऩावणीने भॅक्मुरय शोर अवल्माची १००% खात्री कयता मेते. तवेच ऩडद्मातीर तिद्राच े
आकायभान भोजता मेते आणण प्रकाय अभ्मावता मेतो. भॅक्मुरय शोर ळस्त्रफिमेने फंद शोण्माची 
ळक्मता त्माच्मा आकायालय तवेच प्रकायालय अलरंफुन अवते. मा तऩावणीने ळस्त्रफिमेच्मा मळाचे 
अनुभान लतालता मेते.  ळस्त्रफिमा केल्मानंतय भॅक्मुरय शोर  फंद झारे आशे फकंला नाशी 
शेदेणखर तऩावून ऩाशता मेते. वला भाटशतीचा ऩु ु़ढीर उऩचायावाठी खऩू उऩमोग शोतो. 

 
मा योगालयती कोणते उऩचाय उऩरब्ध आहेत ?  

भॅक्मुरय शोरलय भुख्मतः ळस्त्रफिमा शाच उऩचाय उऩरब्ध आशे. शी ळस्त्रफिमा डोळ्माच्मा आतुन 
(श्हशटे्रक्िॉभी ळस्त्रफिमा) केरी जाते. माभध्मे डोळ्माच्मा आतीर जेरीवायखा ऩदाथा 
(काचाब/Vitreous) ऩूणातः काढून िाकरा जातो; ऩडद्मालयीर एक प्रकायची जाऱी (ILM) 
देणखर काढरी जाते. शी जाऱी काढण्मावाठी आधी ती एका खाव यंगद्रलाने (Brilliant 
Blue) यंगलरी जाते ल एका अत्माधतुनक वूक्ष्भ चचभट्माच्मा (Forcep) भदतीने काढरी 
जाते. नंतय डोळ्मात खाव लामु (Gas) बयरा जातो. शा लाम ुकाशी आठलड्मांत तनघून जातो. 
ळस्त्रफिमेनंतय टदलवातीर १२ ते १५ ताव ऩारथे झोऩणे फकंला डोके खारी घारून फवणे 
आलचमक अवते. शे ऩथ्म िामाचचत्रनेंतय ८ त े१० टदलव ऩाऱाले रागते. ऩडद्मालयीर तिद्रालय 
मोग्मप्रकाये दाफ ऩडून ती फंद शोण्मावाठी शे आलचमक अवते. शे मोग्म प्रकाये न ऩाऱल्माव 
ळस्त्रफिमा अमळस्ली शोण्माची ळक्मता लाढते. 

 

ळस्त्रक्रिमा मळस्ली होण्माची क्रकतऩत ळक्मता आहे? ळस्त्रक्रिमेनंतय क्रकती नजय ऩयत मेईर? 

 ळस्त्रफिमा मळस्ली शोणे फकंला न शोणे शे अनेक फाफींलय अलरंफून अवते. माभध्मे 
भॅक्मुरय शोरचा आकायालय तवेच प्रकायालय, तिद्र ऩडणे ल ळस्त्रफिमेदयम्मानचा कारालधी आणण 
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इतय काशी गुंतागुतंीच्मा फाफी मांचा वभालेळ आशे. ळस्त्रफिमेनंतय टदलवातीर १२ ते १५ ताव 
ऩारथे झोऩणे फकंला डोके खारी घारून फवणे आलचमक अवते. शे ऩथ्म िामाचचत्रनेंतय ८ ते १० 
टदलव ऩाऱाल ेरागते. शे ऩथ्म मोग्म प्रकाये न ऩाऱल्माव ळस्त्रफिमा अमळस्ली शोण्माची ळक्मता 
लाढते.  

वलाःवाधायणतः ळस्त्रफिमेनंतय भॅक्मुरय शोर फंद शोण्माची ळक्मता ८०-९०% इतकीच 
अवते.. मा ळस्त्रफिमेनंतय ळस्त्रफिमा मळस्ली झारी (भॅक्मुरय शोर फंद झारे) तयीशी ऩूलाःलत 
वंऩूणा दृष्िी ऩुनःप्राटत शोत नाशी. दृष्िीत ३०-४०% इतऩतच लाढ शोते. काशी जणांत 
ळस्त्रफिमेनंतय दृष्िीत लाढ शोत नाशी ऩण भध्मबागी टदवणाऱ्मा काळ्मा डागाचा आकाय कभी 
शोतो. ळस्त्रफिमा अमळस्ली झाल्माव (भॅक्मुरय शोर उघड ेयाटशल्माव) ऩयत ळस्त्रफिमा करुन त े
फंद कयण्माचा प्रमत्न कयता मेतो 
 

ळस्त्रक्रिमेसाठी क्रकती टदलस थांफता मेईर ? 

 शी ळस्त्रफिमा आकश्स्भक स्लरुऩाची नाशी. तयीशी ती ळक्म तेलढ्मा रलकय कयाली कायण 
ळस्त्रफिमा मळस्ली शोऊन दृष्िी लाढण्माची ळक्मता शे तिद्र ऩडणे ल ळस्त्रफिमेदयम्मानचा 
कारालधी मालय अलरंफून अवतो.  त्माभुऱे शी ळस्त्रफिमा ळक्मतो रलकय कयाली, पाय 
रांफणीलय िाकु नमे. 

 

ही ळस्त्रक्रिमा कळी केरी जाते? 

शी ळस्त्रफिमा कयताना डोळ्माऩुयती फकंला वंऩणूा ळरययारा बूर देता मेते. माफाफतचा तनणाम 
डॉक्िय ल रुग्णाच्मा ऩवंतीनुवाय घेतरा जातो. शी ळस्त्रफिमा वूक्ष्भदळाकाखारी केरी जाते. 
ळस्त्रफिमा कयताना डोऱा कोणत्माशी प्रकाये खोफणीच्मा फाशेय काढरा जात नाशी.   

 

ळस्त्रक्रिमेसाठी क्रकती लेऱ रागेर ? 

ळस्त्रफिमेवाठी अदंाज े १ ते ११/२ ताव इतका लेऱ रागू ळकतो. रागणाया लेऱ शा डोळ्माच्मा 
आतीर ऩरयश्स्थतीलय अलरंफुन अवतो. 
 

ळस्त्रक्रिमा मळस्ली झाल्मानंतय क्रकती टदलसांनी दृष्िीत सुधायणा होईर ? 

ळस्त्रफिमेनंतय दृष्िी वुधायणा शोण्मावाठी २ ते ३ भटशने जाले रागतात. ळस्त्रफिमेनंतय १ 
लऴााऩमतं द़ृष्िीत शऱुशऱु वुधायणा शोत यशाते. त्मानंतय भात्र काटशशी वुधायणा शोत नाशी. 
 

मा ळस्त्रक्रिमेच ेसंबाव्म धोके क्रकंला दषु्ऩरयणाभ कोणते ? 

कोणत्माशी ळस्त्रफिमेप्रभाणे मा ळस्त्रफिमेदयम्मान फकंला नंतय धोका उद्बलण्माची ळक्मता अवत.े 
डोळ्माच्मा आतीर यक्तस्त्राल, ऩडदा पािणे फकंला क्लचचतप्रवंगी डोळ्मात वंवगा शोऊन ऩ ूशोणे शे 
धोके वंबलतात. ळस्त्रफिमेनंतय भोततबफदं ू शोण्माची ळक्मता लाढते.  काशी लेऱा ऩडदा पािून 
ऩडदा वयकण्माची ळक्मतादेणखर अवते. अथाात शी ळक्मता तळी खऩूच कभी (२-३%) अवते.  

 

हा त्रास ऩुन्हा होइर का ? ऩयत ळस्त्रक्रिमा कयाली रागेर ? 
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वलाःवाधायणतः ळस्त्रफिमेनंतय भॅक्मुरय शोर फंद शोण्माची ळक्मता ८०-९०% इतकीच 
अवते. ळस्त्रफिमा अमळस्ली झाल्माव (भॅक्मुरय शोर उघड ेयाटशल्माव) ऩयत ळस्त्रफिमा करुन 
ते फंद कयण्माचा प्रमत्न कयता मेतो.  एकदा फंद झारेरे भॅक्मुरय शोर ऩयत उघडण्माची 
ळक्मता अल्ऩ अवते.  
 

चष्म्माने क्रकंला डोळ्मात रेन्स घातल्माने मालय इराज होईर का ? 

नाशी. चष्भा फकंला डोळ्मात रेन्व घारणे शा मालय इराज शोऊ ळकत नाशी. डोळ्मात 
रेन्व घारणे शा भोततबफदंलूयीर उऩचाय आशे, त्माने ऩडद्मालयीर तिद्रालय काशीशी ऩरयणाभ शोत 
नाशी. जय भॅक्मुरय शोरफयोफय भोततबफदंवूुद्धा अवेर तय त्मावाठी भात्र ळस्त्रफिमेदयम्मान फकंला 
नंतय डोळ्मात रेन्व घारता मेऊ ळकते. माफाफतचा तनणाम डॉक्िय भोततबफदंचू्मा प्रभाणानुवाय 
घेतात. 

 

जय ळस्त्रक्रिमा करुन घेतरी नाही तय काम होईर ? 
ळस्त्रफिमा न केल्माव दृष्िीच्मा भध्मबागी टदवणाऱ्मा काळ्मा डागाचा आकाय लाढतो. 

ऩयंतु ळस्त्रफिमा न केल्माव दृष्िी ऩुणातः जाण्माचा आणण अंधत्ल मेण्माचा धोका खऩू कभी 
अवतो. काशी लेऱा ह्मा तिद्राभुऱे ऩडदा वयकण्माचा धोका अवतो. तवे झाल्माव दृष्िी कभी 
शोऊन त्मावाठी ळस्त्रफिमा कयाली रागते. अथाात शी ळक्मता तळी कभीच अवते. 

 

मा योगाचा भाझ्मा दसुऱ्मा डोळ्मालयती ऩरयणाभ होईर का ? 
शोम.  एका डोळ्माभध्मे भॅक्मुरय शोर झारेल्मा हमक्तीव दवुऱ्मा डोळ्मातशी भॅक्मुरय 

शोर शोण्माची ळक्मता अचधक अवते. दवुऱ्मा डोळ्माची OCT (ऑश्टिकर कोशयन्व िोभोग्रापी) 
तऩावणी करुन शी ळक्मता ऩडताऱून ऩशाली रागते. जय दवुऱ्मा डोळ्मात काचाब भॅक्मुराऩावुन 
ऩूणातः वलरग झारेरे अवेर तय भॅक्मुरय शोर शोण्माची ळक्मता नगण्म अवते. जय ते ऩूणातः 
फकंला अळंतः चचकिरेरे अवेर तय भॅक्मुरय शोर शोण्माची ळक्मता ५०-६०% इतकी अवते.  
 
मा ळस्त्रक्रिमेनंतय क्रकती नजय लाढू ळकते ? 

ळस्त्रफिमेनंतय फकती नजय लाढेर ते भॅक्मुरय शोरचा आकाय, प्रकाय आणण तिद्र ऩडणे ल 
ळस्त्रफिमेदयम्मानचा कारालधी मालय अलरंफून अवते. वलाःवाधायणतः ळस्त्रफिमेनंतय भॅक्मरुय 
शोर फंद शोण्माची ळक्मता ८०-९०% इतकीच अवते.. मा ळस्त्रफिमेनंतय ळस्त्रफिमा मळस्ली 
झारी (भॅक्मुरय शोर फंद झारे) तयीशी ऩूलाःलत वंऩूणा दृष्िी ऩुनःप्राटत शोत नाशी. दृष्िीत ३०-
४०% इतऩतच लाढ शोते. काशी जणांत ळस्त्रफिमेनंतय दृष्िीत लाढ शोत नाशी ऩण  

 

जय ऩूणणऩणे नजय ऩयत मेणाय नसेर तय ही ळस्त्रक्रिमा का करुन घ्माली ? 
जयी मा ळस्त्रफिमेनंतय नजय ऩूणाऩणे ऩयत आरी नाशी, तयीशी फशुतेक लेऱा 

ळस्त्रफिमेऩूलीच्मा ऩातऱीच्मा तुरनेत ळस्त्रफिमेनंतय द्ऱृष्िी लाढते. अगदी नजय लाढरी नाशी तयीशी 
ळस्त्रफिमेभुऱे भध्मबागी टदवणाऱ्मा काळ्मा डागाचा आकाय कभी शोतो. 
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