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ਗਲੂਕੋਮਾ 
ਗਲੂਕੋਮਾ ਅੱਖਾ ਂਦੇ ਤੰਤੂਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ| ਅੱਖਾ ਂਦੀਆ ਂਨਸਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ 
ਤੀਬਰਤਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ, ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਖਤੇਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅੰਨਹ੍ੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ|ੈ 
 
ਪਰ੍ਕਾਰ 

ਗਲੂਕੋਮਾ ਕਈ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਨੰੂ �ੋਿਨਕ ਅਤੇ ਐਕਊਟ ਗਲੂਕੋਮਾ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਦੂਜੇ ਪਾਸ,ੇ 

ਇਹ ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸਕੰਡਰੀ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵਰਗੀਿ�ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ|ੈ 
 
 �ਿੋਨਕ ਗਲੂਕਮੋਾ 

ਕਰੋਿਨਕ ਗਲੋਕੂਮਾ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹ|ੈ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 
ਿਵੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਿਸਰਫ ਕ�ਦਰੀ ਨਜ਼ਰ (ਿਜਵ� ਿਕ ਸੁਰੰਗ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਜੇ ਰੋਗ ਹੋਰ ਿਵਗੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੰਨਹ੍ਾਪਣ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹ|ੈ 

 
 ਐਕਊਟ ਗਲੂਕਮੋਾ 

ਐਕਊਟ ਗਲੂਕੋਮਾ ਅੱਖ ਦੀ ਦਬਾਅ (ਇੰਟਰ੍ਾਓਕੁਲਰ ਦਬਾਅ) ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ 
ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ: ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਧੰੁਦਲਾਪਨ, ਘਬਰਾਹਟ, ਲਾਲ ਅੱਖ, ਧੰੁਧਲਾ ਕੋਰਨੀਆਂ, 
ਗੰਭੀਰ ਅੱਖ ਦਰਦ, ਿਸਰਦਰਦ ਅਤੇ ਉਲਟੀ| ਸਥਾਈ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ| 

 
 ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਅਤ ੇਸਕੈਡੰਰੀ ਗਲੂਕਮੋਾ 

ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ (ਹੇਠਾ ਂਕਾਰਨ ਵੇਖੋ)| ਸਕੰਡਰੀ ਗਲੂਕੋਮਾ ਿਵੱਚ, ਹਾਈਪਰ-ਪਿਰਪੱਕ ਮੋਤੀਆ ਿਬੰਦ, ਯੂਵਾਇਟੀਸ, ਅੱਖਾਂ 
ਅੰਦਰ ਰਸਾਅ, ਬੁਖਾਰ, ਸਦਮਾ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂਅਤੇ ਸਟੀਰਓਇਡ ਦੀ ਅਢੁੱਕਵ� 
ਵਰਤ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹ|ੈ 

 
ਕਾਰਨ 

ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਗਲੂਕੋਮਾ ਨਸਲੀ/ਜੈਨੇਿਟਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰਧਤ ਹੈ| ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਉ�ਚ 
ਮਾਇਓਪੀਆ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਮਤੋੀਆ ਿਬੰਦ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਿਖਮ ਹੁੰਦ ੇਹਨ| ਸਕੰਡਰੀ ਗਲੂਕੋਮਾ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 
ਮੋਤੀਆ ਿਬੰਦ, ਯੂਵਾਇਟੀਸ, ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰੇਿਟਨੋਪੈਥੀ, ਿਵਟਰ੍ ੋਸ ਹਮਮੋਰੇਜ, ਿਟਊਮਰ, ਸੱਟ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਸਟਰੋਇਡ ਨੇਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਢੁੱਕਵ� ਵਰਤ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ| 
 
ਜਿੋਖਮ ਕਾਰਕ 

 ਉ�ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ 
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 ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਇਿਤਹਾਸ 

 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਉ�ਚ ਬਲਡੱ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ 

 ਅੱਖ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੋਿਜਸ਼ 

 ਸਟੀਰੌਇਡ ਦੀ ਲਬੰੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਵਰਤ� 
 ਘੱਟ ਡੂੰਘਾ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਤੰਗ ਅੱਗੇ ਕੋਣ 
 
ਇਲਾਜ 

ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਓਪਿਟਕ ਨਸ ਦੀ ਰਿੱਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਇਨਹ੍ਾਂ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: 
 ਟੌਿਪਕਲ ਆਈ ਡਰ੍ ੋਪਸ 

 ਲੇਜ਼ਰ ਥੈਰਪੀ 
 ਸਰਜਰੀ 
ਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ| 
 
ਿਟੱਪਣੀਆ ਂ

 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ 

 ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ 

 ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
 ਿਨਯਿਮਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰੋ 
 
 
 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਿਵੱਿਦਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹ|ੈ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹ,ੈ ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

ਸਪਸ਼ੈਿਲਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁਪੱ (ਅਖੱੀ ਿਵਿਗਆਨ) 
ਪਿਹਲਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ 2018 
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