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 سیاه موتیا
، بصری نظر کی تیزی کی رفتہ رفتہ خرابی عصب بصریکی ایک بیماری ہے۔  عصب بصری سیاه موتیا

 اور اندھے پن کی طرف لے جاتی ہے۔ کے حوالے سے ضرر رسانیمیدان 
 

 اقسام
میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔  سیاه موتیاکی کئی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ اس کو شدید اور دائمی  سیاه موتیا

 میں بھی منقسم کیا جا سکتا ہے۔ سیاه موتیا ثانویاور  ابتدائیدوسری جانب، اس کو 
 
 سیاه موتیا دائمی 

کی ابتدائی مرحلے میں کوئی عالمت نہیں ہوتی ہے۔ اگلے مرحلے میں، مریض  سیاه موتیا دائمی
سے دیکھ سکتا ہے اور اس کو آس پاس کی اشیاء ) جیسا کہ ڻنل وژن(صرف مرکزی بصارت 

دیکھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اگر مرض بگڑ جائے تو اس کا نتیجہ میں مکمل اندھے پن کی 
 صورت میں نکل سکتا ہے۔

 
 سیاه موتیا شدید 

ے اور درج ذیل میں تیزی سے اضافہ ہو جاتا ہ) دباؤ درون چشمی(میں آنکھ کے دباؤ  سیاه موتیا شدید
نظر کی دھندالہٹ، ہالے، سرخ آنکھیں، کہردار قرنیہ،  آنکھ : عالمات میں اچانک شروع ہو جاتی ہیں

 یائی جا سکتی ہے اور اسکا شدید درد، سردرد، متلی اور قے۔ ایک دن کے اندر مستقل طور پر بین
 طلب کی جائے۔ معاونتلیے یہ ضروری ہے کہ فوری طور پر طبی 

 
 سیاه موتیا ثانویاور  ابتدائی 

مگر یہ دوسرے عناصر  کی عموماً بظاہر کوئی مخصوص وجوہات نہیں ہوتی ہیں سیاه موتیا ابتدائی
 یماریوں،ب یگرآنکھ پر دباؤ د یں،م سیاه موتیا ثانوی۔ )یکھیںد یںم یلاسباب ذ(ہو سکتا ہے  کے باعث

کے بعد  یشن، آپرصده یومر،آنکھ کے اندر خون کے بہنے، ڻ یوویڻس، یکٹ،کانڻر یچوربشمول ہائپر م
 ۔پڑنے واال دباؤ شامل ہےمناسب استعمال کے باعث  یرکے غ یرائیڈاور سڻر یچیدگیاںپ یک

 
 اسباب
اس حوالے سے  یںجن کے خاندان م یضا ہے۔ مرعناصر سے متعلقہ ہوت ینیاتیج/ینسل سیاه موتیا یمرکز
کے زائد  سیاه موتیاہے ان کو  یہوت قریب نظری کی شکایت زیاده یںے اور جن می ہہوت یہسڻر مثبت

 یوویڻس، یکٹ،کانڻر یچورکہ ہائپرم یساج یفیاتک امراض چشم یگرد سیاه موتیا ثانوی۔ یںخطرات ہوتے ہ
سے  یاتادو یڈسڻرائااور چشم  یشن، آپرآنکھ کا زخم یومر،ڻ یموریج،ہ یسوڻر یڻینوپیتھی،ر یابیطس،ذ یدشد

 ہے۔ ربط رکھتا
 

 عواملخطرے کے 
  دباؤ درون چشمیزائد 
 خاندانی تاریخ 
 ذیابیطس کی ہسڻری، بلند فشار خون اور دل کی بیماری 
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  سوجنآنکھ کی دیرینہ 
 سڻیرائیڈ کا طویل مدت تک استعمالا 
 انڻیرئیر چیمبر اور تنگ انڻیرئیر چیمبر باریک 

 
 عالج

درج  یہنقصان سے بچانا ہے اور  یدکو مز عصب بصریدباؤ کو قابو کر کے  درون چشمیج کا مقصد عال
 :جا سکتا ہے یاذرائع سے حاصل ک یلذ
 ڻاپیکل آنکھ کے قطرے 
 لیزر تھراپی 
 سرجری 
 جاتا ہے۔ ترتیب دیا طور پر  یپر عالج کو انفراد یادبن یاور شدت ک یتنوع یک سیاه موتیاکے  یضمر

 
 تاثرات
 ابتدائی مرحلے پر تشخیص 
 فوری عالج 
 مطابقت بہتر دوا سے 
 باقاعدگی سے بار بار معائنہ 

 
 
 

 ۔یںیہ معلومات عمومی آگہی کے مقصد اور حوالے کے لیے ہ
مشاورت کریںطبی ماہرین سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سواالت ہوں تو، براه مہربانی   

 
 )اوفتھامولوجی(خصوصی مشاورتی گروپ 
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