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ਯੁਵਾਈਟੀਸ 
 
ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਗਰ੍ੇਜੀ ਸਸੰਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾI 
 
ਯੁਵਾਈਟੀਸ ਅੱਖ ਦ ੇਅੰਦਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ-ਯੁਿਵਆ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਸੋਜਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਮਨੱੁਖੀ ਅੱਖ ਇੱਕ ਗ�ਦ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈI 
ਸਬ ਤ� ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਰਿੇਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਰਤ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਕਲੈਰਾ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਕੌਰਨੀਆ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ 
ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਪਰਤ ਯੁਵੀਆ ਹ ੈ(ਤਸਵੀਰ 1)I ਯੁਿਵਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਆਈਿਰਸ ਅਤੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦਾ ਭਾਗ ਿਸਿਲਅਰੀ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਜਦ� ਿਕ ਿਪਛਲਾ ਿਹੱਸਾ ਕੋਰੋਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਤਸਵੀਰ 2)I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ਤਸਵੀਰ 1: ਅੱਖ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਸਰੰਚਨਾ 

 

Cornea ਕੌਰਨੀਆ 

Choroid ਕੋਰੋਇਡ 

Sclera ਸਕਲੈਰਾ 

Retina  ਰੇਿਟਨਾ 

Macula ਮੈਕੁਲਾ 

Optic Nerve ਆਪਟੀਕ ਨਰਵ 

Lens  ਲ�ਸ 
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ਤਸਵੀਰ 2: ਯੁਿਵਆ: ਆਈਿਰਸ, ਿਸਿਲਅਰੀ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਇਡ 

 

Ciliary Body ਿਸਿਲਅਰੀ ਬਾਡੀ 

Choroid ਕੋਰੋਇਡ 

Iris ਆਈਿਰਸ 

 
 

ਿਕਸਮਾ ਂ
ਇਸ ਦੀਆਂ 4 ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਿਕਸਮਾਂ ਹਨ: 
 ਪੁਰਾਣੀ ਯੁਵਾਈਟੀਸ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਇਰੀਟੀਸ ਅਤੇ ਇਰੀਡੋਸਾਈਕਲਾਇਟੀਸ ਭੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਯੁਵਾਈਟੀਸ ਦੀ ਸਭ ਤ� 

ਆਮ ਿਕਸਮ ਹ ੈਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜਸ਼ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 6-8 ਹਫਿਤਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈI 
ਇਰੀਟਸ ਕੁਝ ਮਰੀਜਾਂ ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾI 

 ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਯੁਵਾਈਟੀਸ: ਅੱਖ ਦੇ ਮੱਧ ਭਾਗ (ਅਰਥਾਤ ਰੇਿਟਨਾ) ਦੀ ਸੋਜਸ਼I 
 ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਯੁਵਾਈਟੀਸ: ਅੱਖ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਸੋਜਸ਼, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਇਡ, ਐਟੀਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰੇਿਟਨਾ ਦੀਆਂ ਵੇਸਲਸ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨI 
 ਪੈਨ-ਯੁਵਾਈਟੀਸ: ਪੂਰੇ ਯੁਵੀਅਲ ਟਰੈਕ ਦੀ ਸੋਜਸ਼I 
 
 

ਕਾਰਨ 
 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂ(ਇਡੀਓਪੈਿਥਕ) ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪੱਛਾਣ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
 ਬੈਕਟੀਿਰਆ, ਵਾਇਰਲ ਜਾਂ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਟਯੂਬਰਕਲੋਿਸਸ, ਿਸਿਫਿਲਸ, ਐਡਸ 
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 ਪ੍ਰ੍ਨਾਲੀਗਤ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਐਨਕੇਲੋਿਜ਼ੰਗ ਸਪ�ਡਲਾਈਿਟਸ, ਬੇਹੇਟ ਿਸਡੰਰ੍ ੋਮ, ਿਕਸ਼ੋਰ ਇਡੀਓਪੈਿਥਕ ਅਰਥਰਾਈਟੀਸ, 
ਵੋਗਟ-ਕੋਯਾਨਗੀ-ਹਾਰਡਾ ਿਬਮਾਰੀ 

 ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਟਰ੍ ੋਮਾ 
 

 
ਲੱਛਣ/ਿਚੰਨਹ੍ 
 ਪੁਰਾਣੀ ਯੁਵਾਈਟੀਸ: ਰੋਸ਼ਨੀ ਤ� ਡਰ, ਲਾਲੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਧੰੁਧਲਾ ਹੋਣਾI 
 ਪੁਰਾਣੇ ਯੁਵਾਈਟੀਸ ਦ ੇਸੰਕੇਤਾ ਂਅਤੇ ਲੱਛਨਾ ਂਤ� ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਿਕਸਮਾਂ ਦ ੇਯੁਵਾਈਟੀਸ ਿਵੱਚ ਫਲੋਟਰ ਜਾ ਂਹੋਰ ਧੰੁਧਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹ ੋ

ਸਕਦੀ ਹIੈ 
 

 

ਿਨਦਾਨ 
ਯੁਵਾਈਟੀਸ ਦਾ ਿਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਰੋਗ ਦ ੇਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਜਾਚਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈI ਿਕਸ ੇਭੀ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰ੍ਨਾਲੀਗਤ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇੰਫੇਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਨ ਲਈ ਖੂਨ ਲੈਣ ਦੀ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈI 
ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਅੱਗੇ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈI 
 

 

ਇਲਾਜ 
ਪੁਰਾਨੇ ਯੁਵਾਈਟੀਸ： 
 ਸਟੀਰੌਇਡ ਆਈ ਡਰ੍ ੋਪ /ਮਲਹ੍ਮI ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਇਨਹ੍ਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ 

ਅਚਾਨਕ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੋਜਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈI 
 ਸਾਇਕੋਲੋਪਲੇਿਜਕਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਿਸਿਲਅਰੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 

ਆਈਿਰਸ ਨੰੂ ਲ�ਸ ਨਾਲ ਿਚਪਕਨ ਤ� ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤ� ਡਰ ਦੇ ਲੱਛਨਾ ਂਿਵੱਚ ਰਾਹਤ ਿਮਲ ਸਕੇI 
 ਜੇ ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ ਦਬਾਵ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਬਾਵ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆ ਂ
 ਪ੍ਰ੍ਨਾਲੀਗਤ ਸਟੀਰੌਇਡ ਜਾ ਂਪੈਰੀਓਕੂਲਰ ਸਟੀਰੌਇਡ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈI 
 

 
ਯਵੁਾਈਟੀਸ ਦੀਆ ਂਹਰੋ ਿਕਸਮਾ ਂਿਵਚੱ, ਹਠੇ ਿਲਖ ੇਇਲਾਜਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ:ੈ 
 ਇਮਯੂਨੋਸਪਰ੍ੈਸ�ਟਸ 
 ਨਵੀਨਤਮ ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਨ 
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ਜੇ ਯੁਵਾਈਟੀਸ ਇੰਫੇਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂ�ਟੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਜਾਂ �ਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹIੈ 
 

 
ਿਟਪੱਣੀਆ ਂ 
 ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਧਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁਵਾਈਟੀਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਨਜਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਨਹ� ਹ�ਦੀI ਹਾਲਾਿਂਕ, 

ਗੰਭੀਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਆਵਰਤੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਯੁਵਾਈਟੀਸ ਮੋਤੀਆਿਬੰਦ, ਗਲੁਕੋਮਾ ਜਾਂ ਮੈਕੁਲਰ ਸ਼ੋਜ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆ ਂ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈI 

 ਯੁਵਾਈਟੀਸ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾ ਂਿਵੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ ਵਾਲੇ ਿਜਆਦਾ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਿਕਸਮ 
ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾI 

 
 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਿਸਿੱਖਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹIੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾ ਂ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾ ਂਦੇ ਸਪੈਸ਼ਿਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਮੂਹ (ਨੇਤਰ ਿਵਿਗਆਨ) ਕੋਲ�  

ਸਲਾਹ ਲਓ   

ਪਿਹਲਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ 2019 
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