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 گلوکوما
 کوئی ید سای یاں اچمرحل شروع دے ایس لئی کہ ے،ا اندجا ایجان تے طور ےد" چور دے نظر" ںون گلوکوما،

 ںون نظر یتہاڈ بوہتی چپ چپیتے ،ںپہال توں لین نوٹس ےتہاڈ ہہیا۔ اںیندہو یںئن ںاتالمصاف دکھن آلی ع

 نظر بغیر، ےد عالج ناسبم۔ ےا یندجا رہ باقی نظر مرکزی صرف ،اچ ےمرحل ےد بعد۔ ےا اندلی کر چوری

 ۔ےا ادسک نکل اچ صورت ید ہونڑ ھےان ہمیشہ لئی نتیجہ اد سیا تے خراب ہو سکدی اے ہور

 

 ودھ کے بندے ےد عمر یبزرگ تے وڈ ،فیر وی۔ ےا /سکدیادسک نشانہ بن اد گلوکوما بندہ یا زنانی یو کوئی

 ۔اچ ہوندے ہین خطرہ

 

 تیانجام دولوں  ےد ںسپتاالہ سرکاری نت تے یونیورسٹی چینی ید کانگ ہانگ وچکار ےد 2009 توں 2005

دے  یکھنووی  نوں یاںستر ےد گڈی ،%67 وچوں ںامریض گلوکوما کہتوں ایہہ گل پتہ چلی اے،  تحقیق کا

دے جذبات تے مزاج  %53 تے ،اوکڑاں دا سمناں سی اچ چڑھنپوڑیاں  ںون% 65 اچوں اںنیا ،قابل نئیں سن

 ۔ےپاندا ا اثر اہم تے یحیات یانہ دروز ید ںامریض گلوکوما کہ ےا ادچل پتہایہہ  توں سیا۔ قابو توں ای باہر سی

 

 تے سکے کر ٹھیک ںون نقصان نظر دے لےآ پہنچن توں گلوکوما یہڑاج ےا یںئن عالج کوئیایس ویلے ایہوجیا 

۔ ےا ضروریوں ودھ کے حد ایس نوں روکنا ےک ہال پتہ یچھیت۔ ےا اندجا ہوہمیشہ لئی  نقصان اد نظر

 اںجن یلئ ےد ںکالو اںنیا تے طور خاص ے،ا طریقہ چنگا ان دروک ںون گلوکوما معائنہ اد انکھ نال باقاعدگی

 اچ ںاانکھ اپنی ںوتہان جے۔ نہی دوچار نال خطرہ ودھ کے یہڑےج لوک وہا تے ،ےا ورھے 40 عمر ید

 ،نظر دھندلی سرخی، ،پیڑ ہونا چانکا اں اچانکھ ،ے دکھناہال یا پیڑاچ  سری ویلے رات پھولن،/اپھارہ نال کثرت

 ۔یدائچا کرنا مشورہ نال ڈاکٹر اپنے ںوتہان وےہو ممکن چھیتی نیج ےت ے،ا اندہو احساس اد قے، تے یٹلا

 

 ہانگ ،(Dr. Nafees BAIG) بیگ نفیس ڈاکٹر یلئ ےد نلی جائزہ اد معلومات اچ بارے ےد صفحے سیا) 

 ۔(شکریہ یہتوطور تے ب صاخ اد ہسپتال آئی کانگ

 

 

 ؟اےکی  گلوکوما .1
 

 گیا اتکی واضحولوں  ےد( WHO) صحت ادارہ عالمیویں کہ یج ےا ی بیماریوڈ یجدو ید ہون انھے گلوکوما

 ںکالو 100 ےد عمرورھے توں ودھ  40۔ ےا مرض ںپہال اد ہون ھےان اچ کانگ ہانگ ہیہں جے، اتا۔ ےا

 ۔ےا گیا یاال اندازہ اد پھیالؤوسیبی  ےد سیا اچ 3 اچوں

 

 بعد ےیہدا۔ ےا اندہو مرکوز اتے ریٹنا تے ےا اندہو داخل یا اندرئتوں ہوندا ہو لینس تے کارنیا دھارا اد روشنی

 ید ڈھیلے ےد انکھ۔ ےا اندجا اتکی منتقل ائیںت دماغ ولوں ےد اعصاب آپٹک تے ےا اندجا اتکی پیدا سگنل برقی

 پانی۔ ےا اندہو ایبھر نال ےد رطوبت ید پانی اںطرح ید ےغبار کا ہیہا ،یلئ ےد رکھن برقرار ںون سالمیت

 نکاسی تے ےا ادکر گردشولوں  ےد پتلی تے قزحیہ یہڑاج ے،ا اندجا اتکی حاصل توں باڈیز سلیئری مواد اد

 یووئی ک وچکار ےد عمل ےد جذب تے رطوبت۔ ےا اندجا اتکی جذب تے ورک نیٹ ٹریبیکیولر تے زاویہ ےد
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 پہنچن نقصان نوں اعصاب آپٹک نتیجہ یہداج گا بنے کارن اد دباؤدے اندرونی  انکھ غیرمعمولی توازنغیر

 ۔گا نکلے اچ صورت

 

 کا نتیجہ اد سیج گا، کرے متاثر ںون اعصاب آپٹک ےتہاڈ مرض ہہیا ےت ،او شکار اد گلوکوما ے تسیج

 انکھ تے میدان بصری یہڑاج گا، نکلے اچ صورت ید موت ید خلیہ گینگلیئن ریٹنائی اچ پیٹرن خصوصی

 ۔گا بنے کارن اد نقصان تصحیح ناقابل کا ےد نظر ید

 

 ؟نہیی ک عوامل ےد خطرے ےد گلوکوما .2
 

 اچ کا کسی چوںو ںیازمر ہیٹھاں دتیاں تسی جے۔ نہی ےدسک بنکارن  اد گلوکوما عوامل آلے خطرے کئی

 :ورتو احتیاط تے طور فوری کر کے ساری خبر رکھو تے مہربانی ےت ،او موجود

 (دباؤ اندر ےد ےڈھیلےد انکھ) دباؤ دے اندر ودھ کے انکھ •

 عمرتوں ودھ  40 •

 ،(نظر-دورتائیں) ہائپروپیا ودھ کے یا( دی نظر-نیڑے) مائیوپیا ودھ کے •

 شکری ذیابیطس •

 قلب مرض شریانی •

 ہسٹری خاندانی ید گلوکوما •

 ہسٹری ید ٹراما •

 مائیگرین •

 اپنیا ،رکاوٹ اچ نیند •

 ورتارا اد یرائیڈاسٹ لمے ویلے لئی •

 ۔ےا عام یو گلوکوما بند زاویہ اچ ایشیا

 

 ؟ےئبچی ویںکی توں گلوکوما .3
 اد انکھ نال باقاعدگی اچ کلینک ےد آپتھلمولوجسٹ یا انکھ طریقہ مؤثر بوہتی توں ھسب اد نروک ںون گلوکوما

 ایپن دی مدد توں آلیاں خصوصی ںون دباؤ اندر ےد انکھ) دباؤ انکھ دے اندر اچ اپ چیک۔ اے کرانا معائنہ

 ایس) معائنہدا  زاویہ نکاسی ،(اے عنصر اد خطرہ ےد رفت پیش ید گلوکوما دباؤ اک ودھ کے ،اے جاندا

 ییتک تقسیم اچ زاویہ تنگ یا زاویہ کھلے ید ایس ،اے جاندا اتکی تعین یاںہوئ ورتدے لینس خصوصی اکدا 

( ہوندا اے متحرک تئیں ےد گلوکوما شدید تے اے عام بوہتی میں لوکاں ایشیائی زاویہ تنگ ؛اے سکدی جا

سبھ  ہی پہچان ابتدائی دے لئی روکن نوں رفت پیش ابتدائی ید مرض۔ اے شامل معائنہدا  اعصاب آپٹک تے

 ۔اے طریقہ توں چنگا

 

 

 ؟کارن کی اےدا  گلوکوما .4

 کارن ظاہری کوئی دے لئی گلوکوما بنیادی۔ اے سکدی جای کیت بندی درجہ اچ ثانوی تے بنیادیدی  گلوکوما

 ،گلوکوما ثانوی۔  نیں ںدیاکر ادا کردار اہم اک بدیلیاںت جینیاتی کہ نہی ےدکر دعٰوی کیلو ھجک۔ اے نئیں

لمے ویلے  ویں کےجی نہی عارضے یاانکھاں دیاں بیماریاں  یدوج کارن اد سیج اے قسم اکدی  گلوکوما
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 بیش ،موتیابند سرجری، انکھ دی یا صدمہ ،(ولوں ےد ہسا یا موضوعاتی ،منہ ےت یا) ناورتدا  یرائیڈزاسٹ لئی

ا د ںیاپٹھ ےد عنبیہ پردہ) عنبیہ ورم جاذبیت،دی  رگدی  ریٹنا مرکزی سوزش،دی  ریٹینا ذیابیطس نمو

 ۔وغیرہ ٹیومر بصری ،(سوجنا

 

 ےد ڈھیلے ےد انکھ مراد توں' زاویہ۔ 'اے ادسک جا کیتا تقسیم اچ زاویہ بند تے زاویہ کھلےنوں  لوکوماگ

قابو اچ نوں  نکاسیدی  مواد ےد پانی اندر ےد ڈھیلے ےد انکھ یہڑاج اے زاویہدا  نکاسی تے حصے اگلے

 اتد کر بند زاویہ دوںج۔ سکے جا ایرکھاکو جیہا نوں  دباؤمناسب  انکھ دے اندر چنگا کا ےں جتا اے ادکھر

 گلوکوما زاویہ کھلے۔ اے جاندا ھود دباؤ کارن ایس تے اے یندجا ہو شکاردا  رکاوٹ نکاسی ےت ،اے جاندا

 توں کارن ےد یسا ،تے اے یندہو رطوبتدی  مواد ےد پانی کہ جنی اے یندہو ںنئی تیز نییا نکاسی ،اچ

 ۔اے جاندا ہووادھا  اچ دباؤ انکھ دے اندر

 

 ؟اے سکدا جا ایچانپ نال آسانینوں  عالمتاںدی  گلوکوماکی  .5

تے  ،نہی موجود ںاعالمت انتباہی ہیٹھاں دتیاں کول تہاڈے جے ،اے نئیں نشانی کوئی ںپہال توں گلوکوما دائمی

 :کرو مشورہ نال ڈاکٹر اپنے تے طور فوری مہربانی کر کے

 ( دا وکھنا یا محسوس ہونا روشنیآلے دوالے رنگدار ) ہالہ •

  اچ پیڑ سر تھوڑا جئی •

  پیڑ اچ انکھ جئی ہلکی •

  نظر آنادھندال •

 ۔نقصاندا  میدان بصری محیطی •

 ےد مرحلہ آخری اک مریض ائیںت دوںج ،اے جانداکر دتا  نظرانداز تے طور عامنوں  عالمتاں بیان کیتیاں

 نہ صورتحالدی  کمی شدیددی  فیلڈ بصری لےآ کرن متاثرنوں  نظر مرکزی لیآ کرن نشاندہیدی  مرض

 ۔ےوجا لگ کرن پیش

 پیش کیفیتدی  قے تے متلی ،پیڑ بوہتی اچ سر ،نظر آنا دھندال ،انکھ سرخ ناک پیڑ اچانک گلوکوما دیدش

 ۔نہیہوندی  شدید تے نمایاں بوہتی ے مقابلے اچد گلوکوما دائمیوی  عالمتاں۔ اے ادکر

 

 ؟کیتی جاوے ویںکی تشخیص تے تحقیقدی  گلوکوما .6
دی  چیمبر پچھلے پیمائش،دی  دباؤ انکھ دے اندر نالے معائنہ انکھ دا جامع ہسٹری، طبی تے انکھ دا تفصیلی

 وغیرہ بیماریاں بصری موجود ویلے تے معائنہ،دا  سر ےد اعصاب آپٹک تشخیص،دی  زاویہ تے گہرائی

۔ اے معیاردا  سونے دے لئی تشخیص ٹیسٹنگ فیلڈ بصری ،اے یندجای کیت تشخیص ولوں ےد عالمتاںدی 

 قرنیہ مرکزی ،(UBM) بائیومائیکروسکوپی اؤنڈساالٹر ،(OCT) ٹوموگرافی ربط بصری اچ تحقیقات یدوج

 ۔ ںہی شامل OCT طبقہ اگلے تے تشخیصدی  موٹائی

OCT  ےد گلوکوما یہڑاج ،اے جاندا یاورتلئی  ےد کرن اندازہدا  موٹائیدی  پرت ریشہ عصبینوں 

دا  ڈگریدی  زاویہ ےد نکاسی تے ساختدی  زاویہ UBM۔ اے یندجا ہو بیکار ےک ہو پتلی اچ ںیامریض

 ۔اے مشین اؤنڈساالٹر لیآ الن اندازہ

 

 

 ؟اے عالجکی دا  گلوکوما .7
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۔ ںہی عمل طریقہ بنیادی قطرے ےد ںاانکھ سطحی۔ اے گھٹ کرنانوں  دباؤ انکھ دے اندر مقصددا  عالج

 صحت تے تاریخ طبی شدت، گلوکوما، ڈاکٹر۔  ںہی موجود اختیارات ےد جراحی تے لیزر یاں اچطریق دوجے

 ۔گے نکر سفارشدی  عالجناسب م دے لئی ںامریض مطابق ےد بندی درجہدی  اںنیادی  کیفیاتدی 

 

 

 ؟اے عالجکی دا  موتیابند .8

نوں  آپریشن۔ اے برقراردے طور تے  عالج مؤثر بوہتی توں ھسب سرجریدی  گڈن موتیابند دے لئی لینس ہوئے خراب

 یتد اجازتی د جان گھریہاڑی د یسوانوں  مریض تے اے جاندا اتد انجام ہیٹھاں ےد اینستھیزیا مقامی تے طور عام

 موتیابند باہر توں کیپسول تے سازی شیرہدی  انکھ عدسہ آپریشن موتیابند عام بوہتی توں ھسب دو کل، جا۔ اے یندجا

 ۔نہی ےگڈن د

  

 ںونوا توں بعد ایس تے اے یورتد توانائی نڈاساؤالٹر سازی شیرہدی  انکھ ہعدس دے لئی توڑن اچ ںیاٹکڑنوں  عدسہ

دی  انکھ عدسہ ،فیر وی۔ اے نئیں لوڑدی  الن ٹانکے یوئک تے ےآندا ا زخم چھوٹا اچ ایس۔ ےتوں باہر گڈ دیندا ا انکھ

 موتیابند باہر توں کیپسول ،دے لئی موتیابند کثیف بوہتی یناںا۔ اے نئیں موزوںتے  موتیابند ہر دے لئی سازی شیرہ

 توں مدددی  توانائی نڈاساؤالٹر اعٰلی اچ سازی شیرہدی  انکھ عدسہ ہہیا جیویں کے اے سکدا ہو آپشن چنگا اک مواد

 ۔اے سکدا روک توں ٹپھ ٹٹونوں  ںیاڈھانچ بصری دوجے

  

 نصب اچ ویلے ہی اکنوں  لینس مصنوعی بعد، ےد ہٹاننوں  موتیابند ،دے لئی بنان چنگانوں  نتائج صریب

 ۔گا ےوجا تاکی

 

 ؟اےکی  پیچیدگیدی  گلوکوما .9
 تے گا وےہو ایہو سکڑا یا تنگ فیلڈ بصریدا  یناںا نہی وچوں مرض ےد مرحلے یآخر مریض ےسار بہت

 ۔گا بنے کارندا  نقصان ےد فیلڈ مرکزی ہیہا

 

 

 ؟ویں کیتی جاوےکی بھال دیکھدی  مریض گلوکوما .10
انکھ دے  تاں جے اے یجاند تید ی صالحد نال دوائیاں مطابق ےد کار طریقہ گئے ےدس اکنوں  ںاریضم

 فائدہ ورزش تے آرام خواہ خاطر۔ وےہو گھٹ توں گھٹ چڑھاؤ اتار تے سکے جا تاکی کنٹرولنوں  دباؤ اندر

 آپٹک تاں جے ،اے یجاند تید یصالح د ید بنان چنگانوں  عوامل ےد خطرے قلبینوں  ںامریض۔ ںہی مند

 ،داچائیدور رہنا  یقینا   توں صدمہ/ٹراما۔ سکے جا بنایا چنگا بھینوں  گردشدی  خون اچ سر ےد اعصاب

 ۔اے کرائی سرجریدی  گلوکوما نے ںاجن اچ ںکالو یناںا تے طور خاص
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