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उमरे सम्बन्धि म्याकुलर न्िजनेरेेसन (ARMD)  

 

परिचय 

ARMD वृद्ध मान्नसहरुको म्याकुलालाई असर गन ेएक न्िजेनेरेटिभ रोग हो । यसमा न्ि˗फोिोटरसेप्िर कमप्लेक्स 

(PRE-photoreceptor complex), एक्जुिसेन (exudation), हमेोरेज, न्नवभास्कुलराइजेसन 

(neovascularization) र म्याकुलाको दागहरुको न्िजेनरेेटिभ पटरवर्तनहरु समावेश हुधछन् । यो ५० वर्त भधदा मान्ि 

उमेरका मान्नसहरुमा अपटरवर्तनीय रुपमा केन्धिय दनृ्ि गुमाउने िमुख कारण हो । उमेरको साि यसको सम्भावना 

बढ्छ र ७५ बर्त भधदा मान्िको उमेरका मान्नसहरुमा ३०% सम्म पुग्छ । 

 

रोग दईु रुपका छन््ः 

1) सुक्खा रुप 

अन्िकाांश रोगीहरुमा केवल रान्पइ˗फोिोटरसेप्िर कम्प्लेक्स (च्एभ्(उजयर्यचभअभउर्यच अयmउन्भह) को 

न्िजेनेरेसन हुधछ । रोगीहरुल ेक्रन्मक रुपमा दनृ्ि गुमाएको अनुभव गछतन् । दनृ्ि गुमाउने सामाधयर्या हल्का हुधछ र 

अन्हले सम्म कुनै िभावकारी उपचार छैन ।    

2) न्भजेको रुप  

यसमा एक्जुिसेन, हमेोरेज, न्नवभास्कुलराइजेसन र म्याकुलाको दाग हुधछ । रोगीहरुले िन्मलो दनृ्ि, कालो 

दागहरु, न्सदा रेखाहरु बाङ्गो वा गम्भीर अवस्िामा अचानक अधिोपन पन्न महसुस गछतन । यसको अवस्िा 

गम्भीर छ र उपचार कटिन छ । सुक्खा रुपका केही रोगीहरु समय सँगै न्भजकेो रुप न्र्र बढ्न सक्छन् ।  

 

न्नगरानी  

सुक्खा रुपको रोगको लान्ग कुनै पन्न िभावकारी उपचार छैन । एम्सलर न्ििद्धारा दनृ्िको स्वयां न्नगरानी गरेर न्भजकेो 

रुपको रोगको िारन्म्भक चरण पत्ता लगाउन सककधछ । एक चोटि पत्ता लगाइसकेपन्छ, आँखा न्वशेर्ज्ञ 

(अप्िाल्मोलोन्जस्ि) कहाँ जान महत्वपूणत छ ।  

 

उपचार  

यो व्यन्ि अनुसारमा भर पछत र यसमा न्नरधर्र अवलोकन, लेजर फोिोकोयाग्यूलेशन, फोिोिायनान्मक िेरापी वा 

शल्यकक्रया पदतछ । ARMD को न्भजेको रुपको उपचारको सफलर्ा र्ेर्ी िेरै छैन । किलो समयमा पत्ता लाग्न,े िगन्र् र 

पुनरावृन्त्तहरु न्नयधरण गनत असफल हुने जस्र्ा कुरा सामाधय हो । उपचारको उद्दशे्य भनेको दनृ्ि चाँि ैनगुमोस भने्न हो । 

यद्यन्प, यस अवस्िामा पूणत रुपमा दनृ्िन्बन्हन हुने न्वरलै हुधछ ।  

 

पनुस्र्िापना 

यसको उद्दशे्य रोगीहरुको बाँकी रहकेो दनृ्िको अन्िकत्तम ियोग गनुत हो र जीवनको गुणस्र्रमा सुिार ल्याउनु हो । यो 

आँखा सम्बधिी मद्दर्, कम दनृ्ि भएका लाई समितन र न्वशेर् न्शपको िन्शक्षण हुन सक्छ । लामो समयसम्म 

मनोवैज्ञान्नक र सामान्जक सहयोगहरु पन्न महत्वपूणत छन् ।  

 

यकद केही कुराको सोिपछु गनुतपरेमा, कृपया फलो˗अपको समयमा िाक्िरसगँ सल्लाह गनुतहोस ्।   
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