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डाइविेतक मिेलटस रे�टनोपथैी (DMR) 
 
यस लेखको साम�ी अनुवा�दत संस्करण हो, र िचिनया ँससं्करण �बल �नेछ। 
 
डाइवेितक मेिलटसले रे�टनल  microvasculature लाई हािन पुयार्उँछ जसको कारण  हपैोिसया र इस्चेिमया पैदा 
गदर्छ। गम्भीर अवस्थामा, यसले रे�टनल इदमेा र असामान्य नाजुक वेस्सेल गठन गनर् सक्छ। यी नाजुक वेस्सेलह�बाट 
सिजलै र��ाव �न्छ र प�रणामस्व�प िवतेरौस र��ाव  �न्छ। पिछ नयाँ रेशेदार ितस्सु गठनले  रे�टना �ेक वा 
�क्सोनल रे�टनल �दताच्म�ट �े�रत गनर् सक्छ। 
 
कारण  
● मधुमेह  
● उ� र�चाप 
● उ�त सीरम िलिपड स्तर 
● धु�पान 
 
िचन्ह / लक्षन  
रे�टनोपैथीको �ारिम्भक चरणमा, कुन ैस्प� लक्षण �न्दनै। रोग अिघ बढ्द ैजाँदा  डाइवेितक रेितनोपथी लक्षणह� 
जस्तै फ्लोतासर्, धिमलो दिृ�, केन्�ीय दिृ�को हािन, आ�द �न सक्छ। रे�टनोपैथीको उ�त चरणमा, िवतेरोस र��ाव 
र रे�टनाल दतेाच्म�टले गम्भीर दिृ� हािन वा अन्धापन पिन पैदा गनर् सक्छ। 
 
उपचार  
डाइवेितक रे�टनोपैथीको लागी कुन ैउपचार छैन। उपचारले  िस्थित िस्थर पानर् र थप �गितह�लाई �ढलो गन� मा� 
सक्छ। आँखाको िस्थितमा कुनै प�रवतर्न उत्प� भएमा िबरामीह�को िनयिमत अनुगमन �नु पछर् ता�क �ारिम्भक 
हस्तक्षेप लागू गनर् स�कयोस। िबरामीह�ले उपचार िवकल्प चयन गनुर् अिघ िबशेष अनुसन्धान गनुर्पन� �न्छ, जस्तै कोष 
फोटो�ाफ�, फ्लोरेस� एिन्जयो�ाफ�, अिप्टकल जुटना टोमो�ाफ� वा अल्�ासाउन्ड स्क्यािनङ्। 
 
उपचार प�ितह�मा िन� समाबेश छन् : 
● र� ग्लुकोज िनयन्�ण 
● लेजर उपचार 
● िवरोधी VEGF इंजेक्शन 
● स्टेरॉयड इंजेक्शन 
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● शल्य��या  
 
�टप्पणी  
डाइवेितक रे�टनोपैथी लेजर उपचार वा अपरेशन�ारा िनको �न सक्दनै। िबरामीले िन� िबन्दहु�मा ध्यान �दनुपछर्: 
● िस्थर र� सुगरको स्तर र कोलेस्�ॉल स्तर �ा� गनर् को लागी रा�ो आहार िनयन्�ण रा�ुहोस ्
● र�चाप िनयन्�ण गनुर्होस ्
● िनयिमत आँखाको जाँच गराउनुहोस ्
● धू�पान छोड्नुहोस ्
 
 

यो जानकारी सामान्य िशक्षा उ�ेश्य र सन्दभर्को लागी मा� हो। 
य�द तपाइँसगँ कुन ै�� छ भन े, कृपया िच�कत्सा पशेेवरह�सगं सल्लाह िलनहुोस ् 

िवशषेज्ञ सल्लाहकार समहू (न�े िवज्ञान) 
पिहलो �कािशत 2019  
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