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Macular Degeneration na may Kaugnay sa Edad 

(O Age Related Macular Degeneration (ARMD)) 
 

 

Introduksyon 

Ang ARMD ay isang sakit na pinapalulubha ang apekto sa macula ng mga matatandang tao. Kalakip 

nito ang isang pagbabago na pagkasira sa PRE-photoreceptor complex, ‘exudation’ o ang di 

sinasadyang paglabas ng mga likido sa katawan, haemorrahage, neovascularization at pagsusugat ng 

macula. Ito ay isa sa pangunahing sanhi ng malubha at hindi maibabalik na pagkakawala ng paningin 

para sa mga taong may taon na 50 pataas. Ang kalaganapan nito ay umaakyat kaakibat ng edad at 

umaabot sa 30% para sa mga taong may edad 75 pataas. 

 

May dalawang uri ang sakit na ito. 

1) Tuyong Uri (o Dry Form) 

Mayroon lamang itong pagkakasira ng PRE-photoreceptor complex sa karamihan ng mga pasyente. 

Sila ay makararanas ng unti-unting pagkawala ng paningin. Ang pagkawala ng paningin na ito ay 

kadalasang di-gaanong malubha at sa kasalukuyan ay walang epektibong lunas para rito. 

2) Basang Uri (o Wet Form) 

Mayroong exudation, haemorrhage, neovascularization at pagsusugat ng macula. Makararanas 

ang mga pasyente ng malabong paningin, mga blind spot, nakikita rin nila na ang mga kurbadong 

linya bilang tuwid o maari rin ang biglaang pagkabulag sa malalang kaso. Ang kondisyon ay 

malubha at ang pagagamot ay mahirap. 

May mga pasyenteng makararanas ng Tuyong Uri ay lumalala sa Basang Uri sa paglipas ng 

panahon. 

 

Pagsusubaybay 

Para sa Tuyong Uri, walang lunas na epektibo. Ang pagbibigay-diin sa maagang pagtuklas ng basang 

uri ng sakit na ito sa pamamagitan ng sariling pagsusubaybay ng paningin gamit ang Amsler Grid. 

Kapag nataklusan, mahalaga ang maagang pagsangguni sa isang ophthalmologist.  

 

Paggamot  

Ang paggamot ay paiba-iba depende sa tao at kalakip nito ang patuloy na pag-oobserba, laser 

photocoagulation, photodynamic theraphy o pag-opera. Ang tagumpay ng paggagamot sa basang uri 

ng ARMD ay hindi masyadong mabisa. Ang di-maagang pagkakatuklas ay nagreresulta ng kabiguang 

makontrol ang paglala at ang pagkaulit nito ay karaniwan. Ang hangarin ng paggagamot ay para 

maantala ang pagkawala ng paningin. Subalit, bihira parin sa kondisyong ito na magresulta sa kawalan 

ng paningin.  
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Rehabilitasyon 

Ito ay naghahangad na mapalawak ang paggamit ng natitirang paningin ng pasyente at para 

pagandahin ang kwalidad ng buhay. Ito ay maaring sa pamamagitan ng mga optical aid, suporta sa 

may mababang bisyon at pagsasanay sa espesyal na aktibidad. Pangmatagalang termino ng suportang 

psychological at sosyal ay mahalaga. 

 

Kung sakaling may mga tanong, kumunsulta sa iyong doktor sa iyong susunod na pagpapatingin.  
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