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येटिनर डििॎचभेंि – िोळ्मातीर नेत्रऩिर वयकणे 
 

येटिना / नेत्रऩिर /  ऩडदा म्हणज ेकाम ? 
येटिना (नेत्रऩिर /  ऩिदा) शा िोळ्माच्मा आतीर वंलेदनाषभ बाग अवून तो प्रततभा 

भेंदऩूमतं ऩोशचवलतो. िोळ्माची तुरना शी एखाद्मा कॎ भेऱ्माळी कयता मेईर. िोळ्माच े फुब्फऱु 
आणण भबगं शे कॎ भेऱ्मातीर भबगंाप्रभाणे प्रततभा पोकव कयण्माच ेकाभ कयते. येटिना (नेत्रऩिर) 
शे कॎ भेऱ्मातीर फपल्भप्रभाणे प्रततभा ग्रशण कयण्माच ेकाभ कयते. मा ऩिद्माचा भध्मबाग शा 
वलााधीक वंलेदनाषभ अवतो – मारा भॎक्मरुा (Macula) अवे म्शणतात. भॎक्मुराभऱेूच 
आऩल्मारा जलऱच्मा वूक्ष्भ गोष्िी फकंला रांफच्मा लस्त ुस्ऩष्ि टदवतात. 

नेत्रऩिर आतून िोळ्माच्मा फाह्म आलयणारा घट्िऩणे चचकिरेरे अवते. नेत्रऩिराच ेकामा 
वुयऱीत चारण्मावाठी शे अत्मंत आलश्मक आशे. 
 

डोळ्माचा ऩडदा सयकणे म्हणज ेकाम ? ते कस ेघडते? 
 नेत्रऩिर िोळ्माच्मा भागीर फाजूऩावून (फाह्म आलयणाऩावून) वलरग (लेगऱे) शोण्माच्मा 
प्रफिमेरा ऩिदा वयकणे अव ेम्शणतात. काशी कायणाने ऩिद्मालय छोिी तछदे्र ऩिल्माव 
िोळ्मातीर ऩाणी त्मातुन भागे जाते आणण ऩिद्माभागे वाचते. माभुऱे ऩिद्माच ेकामा फंद ऩिते 
ल दृष्िी कभी शोते. फऱ्माच लेऱी वुयलातीरा पक्त फाजूची नजय कभी शोते ल रुग्णारा दृष्िीच्मा 
षेत्राभध्मे (फाजूने, लरुन फकंला खारुन) काऱी छामा आल्माप्रभाणे टदवते. लेऱीच उऩचाय न 
केल्माव वंऩूणा ऩिदा वयकतो आणण दृष्िी ऩूणात् फंद ऩिते. 

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

कोणाच्मा डोळ्मात ऩडदा सयकण्माची ळक्मता असते ? 
 िोळ्माचा ऩिदा वयकणे शा प्रकाय कोणाच्माशी फाफतीत शोऊ ळकतो. काशी जणांच्मा 
फाफतीत शा धोका जया जास्त अवतो. माभध्मे भोठी तनकिदृष्ष्िता (भोठा उणे नंफय अवणाये), 
ऩिदा वयकण्माची कौिंुबफक ऩाश्लाबूभी अवणाये मांचा वभालेळ शोतो. एका िोळ्मातीर ऩिदा 
वयकरेल्मांना दवुऱ्मा िोळ्माफाफत धोका अचधक अवतो. भोततबफदंचूी ळस्त्रफिमा झारेल्मांनादेणखर 
१ ते २ िक्के धोका अवतो. 
 

मालय कोणते उऩचाय उऩरब्ध आहेत ? 
 मा योगालय ळस्त्रफिमा शाच इराज आशे. शी ळस्त्रफिमा एकतय िोळ्माच्मा फाशेरुन फकंला 
आतुन (ष्हशटे्रक्िॉभी) केरी जाते. कोणत्मा प्रकायची ळस्त्रफिमा कयालमाची ते ऩिदा वयकण्माचा 
काऱ ल ऩिद्माची ष्स्थती मालय ठयते. 
िोळ्माच्मा फाशेरुन ळस्त्रफिमा (Scleral Buckling) 
 माभध्मे िोळ्माच्मा फाशेय एक भवभरकॉनचा (वॉभरि फकंला स्ऩंज) तुकिा फकंला रयगं 
भळलरी जाते. शा तुकिा छोिा अवतो ल ळस्त्रफिमेनंतय टदवून मेत नाशी. माभुऱे िोळ्माचा बाग 
आत दाफरा जाउन तो ऩिद्मातीर तछद्र फंद कयतो आणण ऩिदा जागीच वांधरा जातो. 



येटिनर डििॎचभेंि - भाटशतीऩत्रक 

िोळ्माच्मा आतीर ळस्त्रफिमा (Vitrectomy) 
 काशी लेऱा ऩिदा वयकण्माची प्रफिमा ऩुढे लाढून ऩिद्मालय जाळ्मा तमाय शोतात फकंला 
ऩिद्माचा पािण्माच े प्रभाण अचधक अवते. अळा ऩरयष्स्थतीभध्मे केलऱ िोळ्माच्मा फाशेरुन 
ळस्त्रफिमा (Scleral Buckling) कयणे ऩुयेव े ठयत नाशी तय िोळ्माच्मा आत ळस्त्रफिमा 
कयाली रागते. मा ळस्त्रफिमेव ष्हशटे्रक्िॉभी अव े नाल आशे. माभध्मे िोळ्माच्मा आतीर 
जेरीवायखा ऩदाथा (काचाब/Vitreous) ऩूणात् काढून िाकरा जातो ल त्मा ऐलजी खाव लामु 
(Gas) फकंला भवरीकॉन ऑईर (Silicone Oil) बयरा जातो. ऩिद्मालयीर जाळ्मादेणखर 
काढल्मा जातात. लामु बयल्माव तो काशी आठलडमांत तनघून जातो. भवरीकॉन ऑईर 
(Silicone Oil) लाऩयरे अवेर तय ते काशी भटशनमांनी िॉक्ियांच्मा वल्ल्मानुवाय काढाल े
रागते. अथाात त ेकाढण्माऩुली ते काढणे वुयक्षषत आशे अव ेिॉक्ियांना लािणे भशत्लाच ेआशे.   
 

ळस्त्त्रक्रिमा मळस्त्ली होण्माची क्रकतऩत ळक्मता आहे? ळस्त्त्रक्रिमेनंतय क्रकती नजय ऩयत मेईर? 
 ळस्त्रफिमा मळस्ली शोणे फकंला न शोणे शे अनेक फाफींलय अलरंफून अवते. माभध्मे 
वयकरेल्मा ऩिद्माची जागा ल आकायभान, ऩिदा वयकणे ल ळस्त्रफिमेदयम्मानचा कारालधी 
आणण इतय काशी गुंतागुतंीच्मा फाफी मांचा वभालेळ आशे. िोळ्मात जय खाव लाम ु(Gas) फकंला 
भवरीकॉन ऑईर (Silicone Oil) बयरे अवेर तय िॉक्ियांनी वांचगतल्माप्रभाणे झोऩणे 
(ऩारथे / कुळीलय) फकंला फवणे आलश्मक अवते. ऩिद्मालयीर तछद्रांलय मोग्मप्रकाये दाफ ऩिून 
ती फंद शोण्मावाठी शे आलश्मक अवते. शे मोग्म प्रकाये न ऩाऱल्माव ळस्त्रफिमा अमळस्ली 
शोण्माची ळक्मता लाढते. 

ळस्त्रफिमा मळस्ली झारी (ऩिदा हमलष्स्थत जागेलय फवरा) तयीशी ऩूला् लत वंऩूणा दृष्िी 
ऩुन्प्राप्त शोत नाशी. वला् वाधायणऩणे ऩुलीच्मा दृष्िीच्मा ५०-६०% इतऩतच दृष्िी ऩयत मेते. 
अनेक जणांव मा ळस्त्रफिमेनंतय ऩूणा दृष्िी प्राप्त शोते ऩण काशी जणांना पक्त चारण्मा – 
फपयण्मामोग्मच दृष्िी मेते. अथाात काशी झारे तयी शी ळस्त्रफिमा मळस्ली झाल्मानंतय वंऩूणा 
अधंत्ल मेण्माचा धोका भात्र फशुत् िऱतो. 

मळस्ली ळस्त्रफिमेनंतय वुद्धा काशी लेऱा ऩिद्मालय जाळ्मा लाढून (PVR) ऩिदा ऩयत 
वयकण्माची ळक्मता अवते. शा धोका ५-१०% जणांत वुयलातीच्मा ६-९ भटशनमात उद्बलण्माची 
ळक्मता अवते.  
 

ळस्त्त्रक्रिमेसाठी क्रकती टदलस थांफता मेईर ? 
 शी ळस्त्रफिमा आकष्स्भक स्लरुऩाची अवुन ती ळक्म तेलढ्मा रलकय कयाली. ळस्त्रफिमा 
ष्जतकी रलकय शोईर तततकी ऩुनशा दृष्िी प्राप्त शोण्माची ळक्मता लाढत.े ऩिदा वयकल्मानंतय त े
ळस्त्रफिमेदयम्मानचा कारालधी ष्जतका कभी तततकी दृष्िी ऩयत मेण्माची ळक्मता जास्त अवते. 
 

ही ळस्त्त्रक्रिमा कळी केरी जाते? 
शी ळस्त्रफिमा कयताना िोळ्माऩुयती फकंला वंऩूणा ळरययारा बूर देता मेते. माफाफतचा 

तनणाम िॉक्िय ल रुग्णाच्मा ऩवंतीनुवाय घेतरा जातो. शी ळस्त्रफिमा वूक्ष्भदळाकाखारी केरी 
जाते. ळस्त्रफिमा कयताना िोऱा कोणत्माशी प्रकाये खोफणीच्मा फाशेय काढरा जात नाशी.   
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ळस्त्त्रक्रिमेसाठी क्रकती लेऱ रागेर ? 
ळस्त्रफिमेवाठी अदंाजे ११/२ ते ३ ताव इतका लेऱ रागू ळकतो. रागणाया लेऱ शा 

िोळ्माच्मा आतीर ल ऩिद्माच्मा ऩरयष्स्थतीलय अलरंफुन अवतो. 
 

ळस्त्त्रक्रिमा मळस्त्ली झाल्मानंतय क्रकती टदलसांनी ऩयत टदसू रागेर ? 
ळस्त्रफिमेनंतय ऩयत टदवण्मावाठी १ ते २ भटशने जाले रागतात. ळस्त्रफिमेनंतय १ 

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

मा ळस्त्त्रक्रिमेच ेसंबाव्म धोके क्रकंला दषु्ऩरयणाभ कोणते ? 
कोणत्माशी ळस्त्रफिमेप्रभाणे मा ळस्त्रफिमेदयम्मान फकंला नंतय धोका उद्बलण्माची ळक्मता 

अवते. िोळ्माच्मा आतीर यक्तस्त्राल, ऩिदा पािणे फकंला क्लचचतप्रवंगी िोळ्मात वंवगा शोउन ऩ ू
शोणे शे धोके वंबलतात. जय ळस्त्रफिमेदयम्मान भवरीकॉन ऑइर लाऩयाल ेरागरे तय त्माभऱेु 
भोततबफदं,ू काचबफदं ू(Glaucoma) फकंला फुब्फुऱ खयाफ शोण्माची काशी प्रभाणात ळक्मता अवत.े 
जय भवरीकॉन ऑइर लाऩयण्मात आरे अवेर तय लयचलेय तऩावणी कयण्माची गयज बावत.े 
त्माभुऱे शे दषु्ऩरयणाभ रलकय ध्मानात मेउन िोऱा खयाफ शोण्माऩूलीच भवरीकॉन ऑइर काढणे 
ळक्म शोते.    
 

हा त्रास ऩुन्हा होइर का ? ऩयत ळस्त्त्रक्रिमा कयाली रागेर ? 
 ह्मा ळस्त्रफिमेनंतय ८० त े८५% जणांभध्मे ऩिदा हमलष्स्थत जागेलय फवतो. उलायीत १० 
ते १५% जणांभध्मे दवुयी (ऩुनशा) ळस्त्रफिमा कयाली रागू ळकते. अथाातच शे अनेक फाफींलय 
अलरफंून अवते ल प्रत्मेक हमक्तीनुवाय शा धोका लेग-लेगऱा अवतो. माफाफत तुभच्मा िॉक्ियांना 
वलचायणा कयणेच ऊत्तभ! 
 

ळस्त्त्रक्रिमेव्मततरयक्त काही उऩचाय आहेत का ? 
 ऩिदा वयकण्माच्मा अगदी वुयलातीच्मा लेऱी पायच कभी प्रभाणात ऩिदा वयकरा अवेर 
(५% फकंला कभी) तय केलऱ रेवय उऩचाय करून ऩिदा वयकणे थांफलता मेते. पक्त ऩिदा 
पािरा अवेर ( वयकण्माऩूलीची ष्स्थती) तयीदेणखर रेवय उऩचायांनी ऩिदा वयकणे थांफलता 
मेते.  
 नमुभॎटिक येटिनोऩेक्वी (Pneumatic Retinopexy) शी आणखी एक कभी त्रावाची 
उऩचाय ऩद्धत आशे. मा उऩचाय ऩद्धततभध्मे िोळ्माच्मा आतभध्मे एक खाव लामुचा (Gas) 
फुिफुिा तनभााण केरा जातो जो ऩिद्मारा भागे वयकलतो, ऩिद्मातीर तछद्र फंद कयतो आणण 
पािरेरा ऩिदा जागी वांधरा जातो. ऩयंत ुशा उऩचाय केलऱ काशी तनलिक जणांभध्मेच कयता 
मेतो आणण मा उऩचायानंतय रुग्णारा टदलवात १२ ते १८ ताव एका वलभळष्ठ ऩद्धतीने झोऩाल े
फकंला फवुन यशाले रागते. माप्रकाये वलभळष्ठ ऩद्धतीने न झोऩल्माव फकंला न फवल्माव 
उऩचायांचा पामदा शोत नाशी आणण दवुयी ळस्त्रफिमा (िोळ्माच्मा फाशेरुन फकंला आतून) कयणे 
आलश्मक ठयते. 
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चष्म्माने क्रकंला डोळ्मात रेन्स घातल्माने मालय इराज होईर का ? 
नाशी. चष्भा फकंला िोळ्मात रेनव घारणे शा मालय इराज शोऊ ळकत नाशी. िोळ्मात 

रेनव घारणे शा भोततबफदंलूयीर उऩचाय आशे, त्माने दृष्िी कभी शोण्माच ेभूऱ कायण म्शणजे 
वयकरेरा ऩिदा दरुुस्त शोत नाशी.  जय ऩिदा वयकण्माफयोफय भोततबफदंवूुद्धा अवेर तय 
त्मावाठी भात्र रेवयऩुली फकंला नंतय िोळ्मात रेनव घारता मेऊ ळकते. माफाफतचा तनणाम िॉक्िय 
भोततबफदंचू्मा प्रभाणानुवाय घेतात. 

 

जय मालय उऩचाय केरे नाहीत तय काम होईर? 
 ऩिदा वयकल्माभुऱे त्माचा िोळ्माच्मा भागीर ऩ़ृष्ठबागाळी अवरेरा वंफंध तुितो आणण 
ऩिद्मारा भभऱणाये ऩोऴण फंद ऩिते. त्मालय लेऱीच उऩचाय केरे नाशीत तय ऩिद्माची काभ 
कयण्माची षभता शऱुशऱू कभी शोते ल ऩिदा ऩातऱ शोऊन वलरू रागतो. कारांतयाने (१ ते २ 
लऴांनी) ऩिद्माची षभता ऩूणात् वंऩते आणण त्मानंतय ळस्त्रफिमा करूनदेणखर पायवा पामदा 
शोत नाशी.  
 

मा योगाचा भाझ्मा दसुऱ्मा डोळ्मालयती ऩरयणाभ होईर का ? 
 नाशी. मा योगाचा दवुऱ्मा िोळ्मालय पायवा काशी ऩरयणाभ शोत नाशी. ऩयंत,ु दवुऱ्मा 
िोळ्मातदेणखर ऩिदा वयकण्माची ळक्मता नेशभीऩेषा जास्त अवते. त्माभुऱे दवुऱ्मा िोळ्माची 
तऩावणी करुन जरुय ऩिल्माव त्मारा रेवय फकंला थिं ळके (िामो) कयणे मोग्म ठयते. 
 

जय ऩूणणऩणे नजय ऩयत मेणाय नसेर तय ही ळस्त्त्रक्रिमा का करुन घ्माली ? 
शा एक गंबीय योग अवुन मा योगाभुऱे वंऩूणा अधंत्ल मेऊ ळकते. मा योगालय इतय 

कोणताशी उऩचाय नाशी. जयी मा ळस्त्रफिमेनंतय नजय ऩूणाऩणे ऩयत आरी नाशी, तयीशी फशुतांळ 
लेऱा ळस्त्रफिमेऩूलीच्मा ऩातऱीच्मा तुरनते ळस्त्रफिमेनंतय द्ऱृष्िी लाढते. अगदी नजय लाढरी नाशी 
तयीशी ळस्त्रफिमेभुऱे ऩिदा अचधक खयाफ शोणे थांफते आणण वंऩूणा अधंत्ल िाऱता मेते.  
 

ऩी.व्ही.आय म्हणज ेकाम ? 
 ऩी.हशी.आय शी िोळ्मातीर नेत्रऩिर वयकणे मा योगात तनभााण शोणायी एक प्रकायची 
गुंतागुंत (Complication) अवते. माभध्मे िोळ्माच्मा आत जाळ्मा तनभााण शोतात. मा 
जाळ्मा ऩिद्माच्मालय, ऩिद्माच्माभागे फकंला काचाबात (Vitreous) तनभााण शोऊ ळकतात. 
मा जाळ्मांभध्मे आकंुचन ऩालण्माची गुणधभा अवतो. ळस्त्रफिमेऩूली मा जाळ्मा तनभााण झाल्मा 
तय त्मा आकंुचन ऩाऊन त्माभुऱे ऩिद्माच्मा गाठी तमाय शोतात, ऩिदा एकत्र गोऱा शोतो, तवेच 
ऩिदा किक शोतो.  

मळस्ली ळस्त्रफिमेनंतय वुद्धा काशी लेऱा ऩी.हशी.आय शोऊ ळकतो. अळा लेऱी ऩिद्मालय 
जाळ्मा लाढून जाळ्मांभुऱे ऩिद्मालय ताण ऩितो (खेचरा जातो) आणण ऩिदा ऩयत वयकण्माची 
ळक्मता अवते. काशी लेऱा मा जाळ्मांभुऱे ऩूलीच्मा ळस्त्रफिमेने फंद केरेरी ऩिद्मातीर तछदे्र 
ऩुनशा उघितात फकंला नहमाने ऩिदा पािून नली तछदे्र तमाय शोतात.  
हा धोका होण्माची ळक्मता क्रकती असते ? 
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ळस्त्रफिमा न केल्माव शा धोका उद्बलण्माची ळक्मता वुभाये ५०-६०% जणांत अवते. 
मळस्ली ळस्त्रफिमेनंतयवुद्धा शा धोका ५-१०% जणांत वुयलातीच्मा ६-९ भटशनमात उद्बलण्माची 
ळक्मता अवते. 
 

ऩी.व्ही.आयभुऱे ळस्त्त्रक्रिमेच्मा ऩद्धतीत काही पयक ऩडतो का ? 
 ऩी.हशी.आय झाल्मानंतय िोळ्माच्मा आतीर ळस्त्रफिमा (Vitrectomy/ष्हशटे्रक्िॉभी) 
कयणेच आलश्मक ठयते. शी एक अततळम गुंतागुंतीची ल कीचकि ळस्त्रफिमा अवते. माभध्मे 
िोळ्माच्मा फाशेय भवभरकॉनची रयगं (ऩूली भळलरी नवेर तय) भळलरी जाते आणण िोळ्माच्मा 
आतीर जेरीवायखा ऩदाथा (काचाब/Vitreous) ऩूणात् काढून िाकरा जातो. तवेच 
ऩिद्मालयीर जाळ्मा काढून गोऱा झारेरा ऩिदा वुिा कयण्माचा प्रमत्न केरा जातो. अथाात शे 
नेशभीच ळक्म शोत नाशी. तवेच किक झारेरा ऩिदा आऩल्मा ऩू ू्लीच्मा जागी जाणेदेणखर ळक्म 
शोतेच अव े नाशी. अळालेऱी किक ल गोऱा झारेरा ऩिद्माचा बाग काऩुन ऩिदा जागी 
फवलण्माचा प्रमत्न केरा जातो. त्मा ऐलजी खाव लामु (Gas) फकंला भवरीकॉन ऑईर 
(Silicone Oil) बयरा जातो. फशुतांळ लऱेी भवरीकॉन ऑईरच बयाले रागते. मा वला 
ळस्त्रफिमेवाठी वुभाये ३ त े३१/२ ताव इतका लेऱ रागतो. ऩी.हशी.आयच्मा ळस्त्रफिमेनंतय फयेच 
लेऱा भवरीकॉन ऑईर तवेच कामभस्लरुऩी ठेलणे बाग ऩिते. भवरीकॉन ऑईर काढणे वुयक्षषत 
आशे अव ेिॉक्ियांना लािरे तय ते काढता मेते. 
 

ऩी.व्ही.आय झाल्मानंतय ळस्त्त्रक्रिमा मळस्त्ली होण्माची क्रकतऩत ळक्मता आहे? ळस्त्त्रक्रिमेनंतय 
क्रकती नजय ऩयत मेईर? 
  ऩी.हशी.आयभुऱे ऩिद्माच्मा गाठी तमाय शोतात, ऩिदा एकत्र गोऱा शोतो, तवेच ऩिदा 
किक शोतो. मा जाळ्मा ऩूणाऩणे काढणे ल गोऱा झारेरा ऩिदा वुिा कयणे नेशभीच ळक्म शोत 
नाशी. तवेच किक झारेरा ऩिदा आऩल्मा ऩू ू्लीच्मा जागी जाणेदेणखर ळक्म शोतेच अव ेनाशी. 
मा वला फाफींभुऱे ळस्त्रफिमा मळस्ली शोण्माची ळक्मता थोिी कभी अवते. ह्मा ष्स्थतीत 
ळस्त्रफिमेनंतय ६० ते ७०% जणांभध्मेच ऩिदा हमलष्स्थत जागेलय फवतो. उलायीत ३० ते ४०% 
जणांभध्मे ऩिदा जागेलय फवत नाशी फकंला ऩुनशा वयकतो. तवेच ऩिद्मालय ऩुनशा जाळ्मा तमाय 
शोऊन ऩिदा ऩुनशा वयकण्माची ळक्मतावुद्घा जास्त अवते आणण दवुयी (ऩुनशा) ळस्त्रफिमा 
कयाली राग ूळकते. ळस्त्रफिमेनंतय िॉक्ियांनी वांचगतल्माप्रभाणे झोऩणे (ऩारथे / कुळीलय) फकंला 
फवणे अत्मंत आलश्मक अवते. ऩिद्मालयीर तछद्रांलय मोग्मप्रकाये दाफ ऩिून ती फंद शोण्मावाठी 
शे आलश्मक अवते. शे मोग्म प्रकाये न ऩाऱल्माव ळस्त्रफिमा अमळस्ली शोण्माची ळक्मता लाढते. 
 ळस्त्रफिमा मळस्ली झारी (ऩिदा हमलष्स्थत जागेलय फवरा) तयीशी ऩूला् लत वंऩूणा दृष्िी 
ऩुन्प्राप्त शोत नाशी. ऩी.हशी.आय भुऱे ऩिदा खयाफ शोतो ल त्माभुऱे वला् वाधायणऩणे ऩुलीच्मा 
दृष्िीच्मा २०-३०% इतऩतच दृष्िी ऩयत मेते. ऩी.हशी.आयच्मा ळस्त्रफिमेनंतय अनेकांना ६-८ 
पूिाऩमतं दृष्िी प्राप्त शोते ऩण काशी जणांना पक्त चारण्मा – फपयण्मामोग्मच दृष्िी मेते. 
 

ऩी.व्ही.आय होऊ नमे मासाठी काही उऩाममोजना कयता मेते का ? 
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ऩी.हशी.आय शोऊ नमे मावाठी तनष्श्चत अळी कोणतीशी उऩाममोजना नाशी. रलकयात 
रलकय ळस्त्रफिमा करुन ऩिदा ऩयत जागेलय फवलल्माने ऩी.हशी.आय शोण्माची ळक्मता कभी शोत े
ऩयंतु ऩूणात् िऱत नाशी. िोळ्माच्मा आत वूज अवल्माव ती औऴधांनी कभी करुन ऩी.हशी.आय 
शोण्माची ळक्मता कभी शोऊ ळकते. िोळ्माच्मा आतीर ळस्त्रफिमा (ष्हशटे्रक्िॉभी) कयताना काशी 
औऴधे लाऩरुनशी शी ळक्मता कभी कयण्माचा प्रमत्न कयता मेतो. अथाात काशी केरे तयी 
ऩी.हशी.आय शोण्माची ळक्मता ऩूणात् िाऱता मेत नाशी. 
 
 

Retinal Detachment with PVR 

 
What is PVR? 

 PVR is proliferative vitreo-retinopathy; a term used to describe the formation of membranes 

over or behind detached retina and in vitreous cavity. These membranes, which are essentially scar 

tissues, exert traction on the retina and may result in recurrences of retinal detachment, even after an 

initially successful retinal detachment procedure. PVR may be associated with spontaneous 

reopening of otherwise successfully treated retinal breaks and may even cause the development of 

new retinal breaks. Finally, PVR may be associated with severe distortion and "stiffness" of the 

retina, as a result of the contracting membranes. This aspect of the condition not infrequently results 

in disappointing visual results, despite the very best of management. 
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