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 میکولر ڈی جینریشن )اے آر ایم ڈی( ایج ریلیٹڈ

 

 تعارف

ال کو متاثر کرتی ہے۔ اس میں ابتدائی ضیائی بیماری ہے جو کہ بڑی عمر کے افراد کے میکو انحطاطیاے آر ایم ڈی ایک 

سال سے  50میں تبدیلی، ایکسوڈیشن، ہیمورہیج، نیویسکولرائزیشن اور میکوال کی سکیئرنگ شامل ہوتی ہے۔ یہ  آخذے، رنگت

زائد عمر کے افراد میں ناقابل تالفی شدید مرکزی بصری نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے الحق ہونے کے امکانات عمر 

 فراد اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ا 30سال سے زائد عمر کے ٪ 75کے ساتھ بڑھتے ہیں اور 

 

 بیماری کی دو اقسام ہیں:

 خشک صورت (1

کا معاملہ درپیش ہوتا ہے۔ مریض رفتہ رفتہ بصارت کھو دیتے اکثر مریضوں میں محض ابتدائی ضیائی آخذے کے انحطاط 

 ے۔ہیں۔ بصری نقصان عموماً کم درجے کا ہوتا ہے اور اس کا فی الوقت کوئی موثر عالج دستیاب نہیں ہ

 نم صورت (2

اس میں ایکسوڈیشن، ہیموریج، نیوویسکولرائزیشن اور میکوال کی سکیئرنگ شامل ہیے۔ مریض عام طور پر بصارت میں 

 میں اچانک نظر جا سکتی ہے۔ کیسوںاور سنگین  ز کی شکل میں سیدھی الئنیں دیکھتا ہےدھندالہٹ، اندھے مقامات، کرو

 کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تر چشمیخشک چشمی کے شکار بعض مریض وقت کے ساتھ ساتھ 

 

  معائنہ کاری

خشک صورت کے لیے، کوئی موثر عالج دستیاب نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایمسلر گرڈ کی جانب سے بصارت کی خودکار 

صورت کی جلد تشخیص پر زور دیا جاتا ہے۔ ایک بار جب شناخت ہو جائے تو، اوفتھیلمولوجسٹ کی طرف  تر اور معائنہ کاری

 فوری طور پر بھجوایا جانا ضروری ہے۔

 

 عالج

یہ افراد پر انحصار کرتے ہوئے تنوع لیے ہوئے ہے اور اس میں مسلسل مشاہدہ، لیزر فوٹوکوگولیشن، فوٹو ڈائنامک تھراپی یا 

 صورت میں عالج کی کامیابی کے امکانات زیادہ نہیں ہیں۔  تراے آر ایم ڈی کی یں۔ سرجری شامل ہ

میں تاخیر  نقصاندیر سے تشخیص، پھیالؤ کو قابو کرنے میں ناکامی اور بیماری کا عود آنا اہم ہے۔ عالج کا مقصد نظر کے 

  ۔کرنا ہے۔ تاہم، اس صورت میں یہ خال خال ہوتا ہے کہ مکمل بینائی چلی جائے

 

 بحالی

کو بہتر اس کا مقصد یہ ہے کہ مریض کی بقیہ ماندہ بصارت کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے اور اس کی زندگی کے معیار 

تربیت کی صورت میں  بنایا جائے۔ یہ بصری اعانتوں، کم بصری کے حوالے سے معاونت اور خصوصی مہارت کے فروغ کی

 بھی اہم ہے۔ معاشرتی اعانتی فزیالوجیکل اور طویل مدتاس حوالے سے ہو سکتا ہے۔ 

 

   اگر آپ کے ذہن میں کوئی سواالت ہوں تو، براہ مہربانی فالو اپ کے دوران اپنے ڈاکٹر سے مشاورت کریں
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