सराांचे प्रोफाईल
डॉ. आनदां पालीमकर
एम. एस. (ऑप्थॅल्मॉलॉजी) एफएमआरएफ, एफएईएच
पणु े शहरातील नामाांकित नेत्रतज्ज्ाांमध्ये डॉ. आनांद पालीमिर
याांच्या नावाची गणना होते. डॉ. पालीमिर याांनी नागपूर
कवद्यापीठातून एम. एस. ऑप्थॅल्मॉलॉजीचे कशक्षण पूणण िे ले असून,
चेन्नईतील प्रकतकित शांिरा नेत्रालयात (FMRF) फे लो म्हणूनही
तयाांनी िाम िे ले आहे. मेकडिल रेकिना या कवषयात तयाांनी FAEH
िे ले आहे.
मेकडिल रेकिना (दृकिपिल) अथाण त, मधमु ेहींसाठी लेझर उपचार,
उच्च रक्तदाब असलेल्या रुगणाांच्या दृकिपिलावरील उपचार
(HYPERTINSIVE RETINOPAHTY), दृकिपिलासांबांधी इतर
आजार आकण कबनिाक्याची मोतीकबांदू शस्रकिया
(फॅ िोइमकल्सकफिे शन ऑफ िॅ िरॅक्ि) या प्रिारच्या शस्रकियाांचा
डॉ. आनांद पालीमिर याांना दाांडगा अनभु व असून कनदोषपणे या
शस्रकिया िरण्यात डॉक्िराांचे कवशेष प्रावीण्य आहे.
मांबु ईतील मध्यमवगीय मराठी िुिुांबातील डॉ. आनांद याांनी
शाळे पासून पदव्यत्त
ु र पदवी एम. डी. (मेकडसीन) पयंतच्या कशक्षणात
सतत प्रथम िमाांि पििावला तसेच एम. डी. च्या परीक्षेत तयाांनी
नागपूर कवद्यापीठाचे सवु णण पदिही कमळवले. वधाण कजल्यातील
कवश्वकवख्यात सेवाग्राममध्ये असलेल्या महातमा गाांधी इकन्टिि्यिु
ऑफ मेकडिल सायन्सेसमध्ये वैद्यिीय कशक्षण घेतानाच डॉ. आनांद

याांनी ग्रामीण भागातील रुगणाांची सेवा सरू
ु िे ली. ग्रामीण भागातील
एिा िुिुांबाला तयाांनी 6 वषे वैद्यिीय सेवेसाठी दत्ति घेतले होते.
सेवाग्राममध्येच असताना महातमा गाांधींचे सामान्य माणसाची सेवा
िरण्याचे सांटिार डॉ. आनांद याांच्या मनावर कबांबले तयामळ
ु े तयाांनी
दोन वषे ग्रामीण भागात सेवा िे ली.
सेवािायाण साठी प्रकसद्ध असलेल्या पण्ु यातील एच. व्ही देसाई आय
हॉकटपिलमध्ये िाम िरताना तयाांना मोठ्या प्रमाणात मोतीकबांदूच्या
शस्रकिया िरण्याची सांधी कमळाली.
डॉ. आनांद सध्या अपोलो ग्रपु चे जहागाँ ीर हॉकटपिल व सयाद्री
हॉकटपिलमध्ये सल्लागार नेत्रतज्ज् म्हणून आकण रुबी हॉल
कक्लकनिच्या सल्लागार मांडळाचे सदटय म्हणून िायण रत आहेत.
डॉ. आनांद याांनी राष्ट्रीय तसेच आांतरराष्ट्रीय टतरावरील वैद्यिीय
पररषदाांमध्ये कवकवध सांशोधनातमि प्रबांधाांचे सादरीिरण िे ले आहे.
तयाांनी कलकहलेल्या अनेि प्रबांधाांना राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय
टतरावरील नावाजलेल्या नेत्र कवषयि माकसिाांनी प्रकसद्धी कदली
आहे.
छत्तीसगडमधील नक्षलवादग्रटत खेड्याांतील 7000 रुगणाांना नेत्रसेवा
देण्याचा अनभु वही डॉ. आनांद पालीमिर याांच्या गाठीशी आहे.
शस्रकियाशास्रातील सवोत्तम िौशल्य, उत्तम अभ्यास असणाऱ्या
अनभु वी डॉ. आनांद याांनी रुगणाच्या आकथण ि पाश्वण भूमीचा कवचार न
िरता साततयाने तयाला सवोत्तम सेवा कदली आहे.
----------------------------------------------------------------------

डॉ. आनदां यानां ी आतापयंत के लेल्या शस्रक्रिया
मोतीकबांदू
18,000 (अठरा हजार)
पैिी कबनिाक्याच्या मोतीकबांदू शस्रकिया (फॅ िोइमकल्सकफिे शन
ऑफ िॅ िरॅक्ि)
6,000 (सहा हजार)
-----------------------------------------------------------------------डॉ. आनदां याचां ा क्रिशेष अभ्यास असलेले क्रिषय
सामान्य नेत्रकचकितसा
दृकिपिल आकण मधमु ेहामळ
ु े डोळयाांवर होणाऱ्या पररणामाांच्या
अनषु गां ाने फॅ िोइमकल्सकफिे शन
डायबेक्रिक रेक्रिनोपॅथी
नेहमी क्रिचारले जाणारे प्रश्न

डायबेक्रिक रेक्रिनोपॅथी म्हणजे काय ?
मधमु ेही रुगणाला डोळयाांचा आजार झाला तर तयाला डायबेकिि
रेकिनोपॅथी म्हणतात. रक्तातील साखरेचां प्रमाण प्रचांड वाढलां िी
दृकिपिलातील रक्तवाकहन्या खराब होतात. तम्ु हाला िदाकचत आश्चयण
वािेल पण बहुतेिवेळा रुगणाला डायबेकिस झाल्याचे कनदान
नेत्रतज्ज्च िरतात. तम्ु ही म्हणाल डोळे बघून िधी डायबेकिस
झाल्याचां साांगता येईल िा? पण जेव्हा डॉक्िर डोळयात कवकशि
औषध घालून (DILATED EYE EXAM) डोळे तपासतात तेव्हा

तयाांना दृकिपिलातील रक्तवाकहन्या टपिपणे तपासता येतात
तयावरूनच तया रुगणाला झालेल्या इतर आजाराांचा प्राथकमि अांदाज
डॉक्िराांना येतो. मधमु ेहाचा पररणाम रक्तवाकहन्याांवर होत असल्याने
दृकिपिलासह शरीरातील अनेि अवयवाांताल रक्तवाकहन्याांमध्ये
तयाचा पररणाम कदसून येतो.
--------------------------------------------------------------------डायबेक्रिक रेक्रिनोपॅथीचे प्रकार कोणते?
1. नॉन प्रोक्रलफरेक्रिव्ह डायबेक्रिक रेक्रिनोपॅथी (एनपीडीआर)
मधमु ेहामळ
ु े होणाऱ्या डोळयाांच्या आजाराांची ही पकहली पायरी आहे,
ज्जयामध्ये िदाकचत डोळयातील रक्तवाकहन्या फुिून तयातून रक्त डोळयात
उतरतां. अनेि मधमु ेहींना या प्रिारचा आजार होतो. एनपीडीआरमध्ये जर
डोळयाांतील रक्तवाकहन्या फुिल्याने जर दृकिपिलावरील मॅक्यल
ु ामधून रक्त
यायला लागलां तर तयाला मॅक्यल
ु िर इडेमा म्हणतात. मधमु ेही लोिाांची
दृकि जाण्याचां हे एि प्रमख
ु िारण आहे.
एनपीडीआरमध्ये मटक्यल
ु र इश्चेकमया झाल्यास दृकिपिलातील
रक्तवाकहन्या बांद होतात, तयाचा पररणाम रुगणाच्या दृिीवर होतो.
एनपीडीएमळ
ु े रुगणाला धूसर कदसते.
2. प्रोक्रलफरेक्रिव्ह डायबेक्रिक रेक्रिनोपॅथी (पीडीआर)
पीडीआर ही डोळयाांच्या आजाराची सवांत पढु ची पायरी आहे ज्जयामध्ये
रेकिनात नव्या रक्तवाकहन्या तयार होतात ज्जयाला कनओव्हॅटिुलरायझेशन
म्हणतात. या नव्या रक्तवाकहन्या खूपच नाजूि असतात तयामळ
ु े अनेिदा
फुिून कव्हकरयसमध्ये रक्त साखळते. ते िमी प्रमामात साखळलां तर

डोळयाांसमोर एि गडद रांगाचे िाही कठपिे रुगणाला कदसतात. रक्त अकधि
साखळलां तर सांपूणण दृिीच जाते.
पीडीआर हा आजार खूप गांभीर आहे, तयामळ
ु े दोन्ही बाजबूां रोबरच समोरचां
कदसण्याची तमु ची क्षमताही हा आजार कहरावून घेऊ शितो.
डायबेक्रिस मेक्रलिस आक्रण डायबेक्रिक रेक्रिनोपॅथीमधील सांबांध काय?
1. डायबेकिि रेकिनोपॅथी आकण डायबेकिस मेकलिसचा िाळ हे सोबतच
चालणारे गांभीर आजार आहेत.
2. अांधतव येणे िाळण्यासाठी डायबेकिस झालेल्या व्यक्तीने दर सहा
मकहने-वषाण तून डोळयाांची तपासणी िरून घेतली पाकहजे.
डायबेक्रिक रेक्रिनोपॅथीची लक्षणां
1) डोळयाांसमोर गडद कठपिे किां वा रेघा तरांगताना कदसतात
2) धूसर दृिी
3) दृिीमध्ये चढ-उताराची जाणीव
4) रांगाांधळे पणा
5) दृकिमध्ये गडद किां वा प्रभावळ कदसणे
6) दृिी जाणे
डायबेकिि रेकिनोपॅथीमध्ये बहुतेिदा दोन्ही डोळयाांवर पररणाम होतो.

डायबेक्रिक रेक्रिनोपॅथीिरील उपचार :
1)औषधाांनी क्रनयांत्रण
कनयकमत व्यायाम िरून साांगण्यात आलेला आहार घेणे. रक्तातील
साखरेचे प्रमाण कनयांत्रणात राखले आकण रक्तदाबाची औषधे घेतली तर
दृिी िमी होण्याची प्रकिया थाांबवता येते. तम्ु ही डायबेकिससाठी ज्जया
डॉक्िराांचा सल्ला घेता तयाांनी कदलेली औषधे आकण पथ्ये िािेिोरपणे
पाळायला हवीत.
2) औषध
अकाँ ि व्हीईजीएफ या औषधामळ
ु े मॅक्यल
ु ातील रक्तस्रावाचे प्रमाण िमी होते
तयातून दृिी िमी होण्याची प्रकिया हळू होते आकण नांतर दृिी सधु ारते.
3) लेझर उपचार
गळणाऱ्या रक्तवाकहन्या बांद िरण्यासाठी लेझरचा उपयोग िे ला जातो
तयामळ
ु े दृकिपिलावर रक्त साखळणां िमी होतां. लेझरचा वापर रक्तवाकहन्या
आिांु कचत िरण्यासाठीही िे ला जातो तयामळ
ु े तयाांची वाढ रोखली जाते.
4) क्रव्हट्रेक्िॉमी
एखाद्या रुगणाला अकतशय पढु च्या िप्प्यातील प्रोकलफे रेकिव्ह डायबेकिि
रेकिनोपॅथी झाली आहे तेव्हाच नेत्रतज्ज् ही शस्रकिया िरण्याचा सल्ला
देतात. ही शस्रकिया किचिि असून यात तमु च्या दृकिपिलावरील िाही
टनायू िाढले जातात जेणेिरून नजर साफ होते.
5) अँक्रिव्हीईजीएफ इांजेक्शन

अकाँ ि व्हीईजीएफ उपचारमळ
ु े मॅक्यल
ु ातील रक्तस्राव िमी व्हायला मदत
होते तयामळ
ु े दृिी िमी होण्याचा दर िमी होतो िदाकचत दृिी सधु ारूही
शिते. हे औषध डोळयाांत इांजेक्शन देऊन सोडतात. इांजेक्शनद्वारे
कटिरॉइड्जही कदली जाऊ शितात तयानेही रक्तस्राव िमी होतो.
डायबेक्रिक रेक्रिनोपॅथीपासून बचाि
डायबेकिसवर अजून औषध सापडलेले नसल्याने या आजारावर लक्ष
ठेवणे आकण तो कनयांत्रणात ठेवणे हा आांधळे पणापासून बचाव िरण्याचा
सवोत्तम पयाण य आहे. मधमु ेहींनी वषाण तून एिदा नेत्रतज्ज्ािडून आपल्या
सांपूणण डोळयाची तपासणी िे ली पाकहजे जेणेिरून डायबेकिि
रेकिनोपॅथीची लक्षणे लविर लक्षात येतील, असा सल्ला कदला जातो.
मधमु ेहीने रक्तातील साखरेचे प्रमाण कनयांत्रणात राखले िी तो डायबेकिि
रेकिनोपॅथीपासूनही दरू राहू शितो. तसांच तांबाखू खाणां िाळणे, रोज
व्यायाम िरणे आकण रक्तदाब कनयांत्रणात राखणे हेही गरजेचे आहे.
डायबेकिि रेकिनोपॅथीची तपासणीच िे ली गेली नाही तर दृिी जाण्याची
शक्यता वाढते.
----------------------------------------------------------मोतीक्रबांदू
नेहमी क्रिचारले जाणारे प्रश्न
मोतीक्रबांदू म्हणजे काय?
माणसाची दृिी धूसर झाली आकण पस
ु िसां कदसायला लागलां िी तयाला
मोतीकबांदू झालेला असू शितो. बहुतेिवेळा हा आजार म्हातारपणात होतो

आकण एि किां वा दोन्ही डोळयाांना मोतीकबांदू होऊ शितो. या पस
ु िपणामळ
ु े
प्रिाश डोळयातील दृकिपिलापयंत पोहोचण्यात अडसर कनमाण ण होतो.
मोतीक्रबांदूचां क्रनदान कसां करतात आक्रण उपचार कसे करतात ?
ओम आय िे अरच्या ऑप्िोमेकरटिने िे लेल्या डोळयाांच्या सांपूणण
तपासणीतून तम्ु हाला मोतीकबांदू झाला िी नाही हे ओळखता येते.
मोतीकबांदूच्या पकहल्या िप्प्यात जेव्हा दृिी थोडीशी धूसर होते तेव्हा तमु चा
ऑप्िोमेकरटि तम्ु हाला नव्या िाचाांचा चष्ट्मा िरायला साांगतो ज्जयाने
तम्ु हाला टपि कदसू शितां. जेव्हा मोतीकबांदूमळ
ु े तमु चे दैनांकदन व्यवहार
िरणां तम्ु हाला अवघड होतां आकण जेव्हा चष्ट्मा बदलून दृिी सधु ारत ही
तया वेळी तमु चा ऑप्िोमेकरटि मोतीकबांदू िाढण्यासाठी तम्ु हाला
नेत्रतज्ज्ाांिडे जाण्याचा सल्ला देतो.
मोतीक्रबांदच्ू या शस्रक्रियेनतां र काय होतां?
शस्रकियेवेळी जनु े धूसर झालेले डोळयातील कभांग िाढून तयाजागी
इांरोक्यल
ु र कभांग बसवले जाते जे ‘नवे कभांग’ म्हणनू िाम िरते.
क्वकचतप्रसांगी नव्या कभांगामळ
ु े तम्ु हाला दूरचां नीि कदसू लागतां जेणेिरून
तम्ु हाला चष्ट्मा वापरावा लागत नाही. तम्ु हाला जवळचां अजूनही अटपि
कदसत असतां तयामळ
ु े िदाकचत तम्ु हाला जवळचां वाचायला चष्ट्मा लावावा
लागेल. ओम आय िे अरमधील ऑप्िोमेकरटि शस्रकियेनतां र चार
आठवड्याांनी तम्ु हाला नव्या चष्ट्म्याच्या िाचाांबाबत सल्ला देतील
जेणेिरून तम्ु हाला दूरचां आकण जवळचां दोन्हीही व्यवकटथत कदसू लागेल.
मोतीक्रबांदूची लक्षणां
1) धूसर आकण धरु िि दृिी

2) रात्री िमी कदसणां
3) प्रिाशानस
ु ार बदलणारी दृिी ज्जयामध्ये प्रखर कदव्यासमोर डोळे
कदपतात आकण तया कदव्या बाजूला प्रभावळ कदसते.
4) वटतू दोन किां वा अनेि कदसणे (मोतीकबांदू वाढल्यावर ही लक्षणां अजून
वाढतात.)
5) िाही जणाांना कनयकमतपणे चष्ट्म्याच्या िाचा किां वा िॉन्िॅक्ि लेन्स
बदलाव्या लागतात.
6) कद्वदृिी – मोतीकबांदू डोळयात एिकत्रत होऊ लागला िी जवळचां
चष्ट्म्याकशवाय कदसू लागतां. ही प्रकिया तातपरु ती असते तयानांतर मोतीकबांदू
कपिू लागला दृिी खराब होते.
मोतीक्रबांदू होण्याची कारणां खालीलप्रमाणे आहेत.
1) िय : मोतीकबांदू होण्याचां एि महत्त्वाचां िारण म्हातारपण हे असतां.
2) मधुमेह: रक्तातील साखरेच्या अकधि प्रमाणामळ
ु े अनेि आजार होऊ
शितात.
3) रक्तदाब/उच्च रक्तदाब : िाही रुगणाांमध्ये उच्च रक्तदाबाचा डोळयाांवर
पररणाम होऊन मोतीकबांदू होऊ शितो.
4) क्रटिरॉइड्जचा िापर
5) डोळे दुखणे : डोळयाच्या आत एखादी तीक्ष्ण वटतू जाऊन िोणतयाही
अन्य िारणाने इजा झाली तर लेन्स िॅ प्सूल भेदली जाते तयामळ
ु े
मोतीकबांदू होऊ शितो.

6) अनुिांक्रशकता: गणु सूत्राांच्या माध्यमातून अनवु ाांकशिपणे आलेल्या
िाही दबु ण लतेमळ
ु े तम्ु हाला इतर आरोगयकवषयि प्रश्न कनमाण ण होऊ शितात
तयामळ
ु े ही मोतीकबांदू होण्याची शक्यता वाढते.
उपलब्ध उपचाराांचे पयााय :
मोतीकबांदू िे वळ शस्रकिया िरूनच िाढला जाऊ शितो. जेव्हा तमु च्या
दैनांकदन िामाच्या आड मोतीकबांदू येतो तेव्हाच तो िाढून िािण्याचा
सल्ला ओम आय िे अरच्या वतीने आम्ही देतो.
मोतीक्रबदां ू शस्रक्रिया अशी असते
तमु च्या डोळयातील ज्जया कभांगामळ
ु े तम्ु हाला धूसर कदसतांय ते नैसकगण ि
कभांग या शस्रकियेत िाढले जाते आकण तया जागी इन्रॉक्यल
ु र कभांग
(आयओएल) बसवले जाते. सजण न तमु च्या डोळयातील िॉकनण याला
छोिासा छे द घेतात आकण खराब झालेलां नैसकगण ि कभांग बाहेर िाढतात.
फॅ िोइमकल्सकफिे शनद्वारे ते नैसकगण ि कभांग नि िे लां जातां. तयानांतर सजण न
तया कभांगाच्या जागी िृकत्रम कभांग (आयओएल) बसवतात. िॉकनण याला
घेतलेला छे द खूप सूक्ष्म असल्याने िािे िािण्याची गरज नसते. एिा
आठवड्यात रुगण घरी जाऊ शितो आकण तयाचां दैनांकदन जीवन सरू
ु िरू
शितो.
सिोत्तम क्र ांग असे क्रनिडािे.
आयओएलचे तीन प्रकार आहेत.
1) मोनोफोकल,
2) मक्रल्िफोकल,

3) िॉररक.
डॉ. आनांद पालीमिर रुगणाला कतन्ही कभांगाांची वैकशि्ये समजवून साांगतात.
तया रुगणाच्या शारीररि पररकटथतीनस
ु ार योगय असे कभांग तयाला सचु वले
जाते. रुगणाचे वय, डोळयाची अवटथा, रुगणाचे आरोगय यासारख्या अनेि
गोिींचा कवचार िरून डॉ. आनांद योगय तो सल्ला रुगणाला देतात.
रुगणाच्या कनणण यानस
ु ार कभांग बसवले जाते. महत्त्वाची सूचना कभांग
कनवडताना अनभु वी नेत्रतज्ज्ाचा सल्ला आठवणीने घ्यावा.
जर तम्ु ही मोतीकबांदचू ी शस्रकिया िरणार असाल आकण िृकत्रम कभांगाबद्दल
तमु च्या मनात शांिा असतील तर किां वा डोळयाांसबां धी शस्रकियेबाबत
सल्ला घेण्यासाठी तम्ु ही ओम आय िे अरमध्ये डॉ. आनांद पालीमिर
याांची अपॉइांिमेंि घेऊ शिता. डॉ. पालीमिर याांनी गेल्या 16 वषांत
डोळयाशी सांबकां धत 20,000 शस्रकिया िे ल्या आहेत.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ग्लुकोमा
नेहमी क्रिचारले जाणारे प्रश्न
ग्लुकोमा म्हणजे काय?
मेंदूतील दृकि्ानाचे िें द्र असलेल्या ऑकप्िि नव्हण ला क्षती पोहोचल्यामळ
ु े
होणाऱ्या डोळयाच्या आजाराला गलि
ु ोमा म्हणतात. तयामळ
ु े दृिी
िप्प्यािप्याने िमी होते आकण ती पन्ु हा सधु ारता येत नाही. जगभरातील
अांधतव येण्यासाठी गलि
ु ोमा होणां हे दस
ु रां मोठां िारण ठरतां. साधारणपणे
वयाच्या साठीच्या पढु े हा आजार होतो.

ग्लुकोमा कशामळ
ु े होतो?
तमु च्या डोळयासमोर एि स्राव तयार झाल्यामळ
ु े गलि
ु ोमा होतो. हा
अकतररक्त स्राव डोळयातील दाब वाढवतां आकण तयानांतर ऑकप्िि नव्हण चे
नि
ु सान होते.
ग्लुकोमाचे प्रकार कोणते?
ग्लुकोमाचे तीन प्रकार आहेत.
1) ओपन अँगल ग्लुकोमा
यालाच प्रायमरी ओपन-अगाँ ल गलि
ु ोमाही म्हणतात. सवण साधारणपणे हा
गलि
ु ोमा अनेिाांना होतो. डोळयात खूप दाब कनमाण ण झाला तर िोकनि
ओपन-अगाँ ल गलि
ु ोमा होतो आकण तयामळ
ु े िोणतीही लक्षणां ध्यानात
येण्याआधीच हा गलि
ु ोमा होतो. हा गलि
ु ोमा होण्याचां दस
ु रां िारण
सांवेदनशील ऑकप्िि नव्हण हे असू शितां. कनयकमत नेत्र तपासणी िे ल्यास
लविर उपचार िे ले जाऊ शितात.
2) अक्युि क्लोज्ड-अँगल ग्लुकोमा
हा गलि
ु ोमा ओपन अगाँ ल गलि
ु ोमाच्या बरोबर कवरुद्ध आहे, यामध्ये
अचानि डोळे दख
ु े डोळयाांतील दाब वाढतो तयातून ठरावीि
ु तात. तयामळ
िाळासाठी दृिी जाऊ शिते. वेळीच उपचार िे ले नाहीत तर अांधळे पणा
येऊ शितो.
3) सेकांडरी ग्लुकोमा
1.आधीची वैद्यिीय पररकटथती

2. आधी डोळयाला झालेली इजा
3. आधी िे लेले औषधोपचार
यापैिी एखाद्या िारणामळ
ु े सेिांडरी गलि
ु ोमा होऊ शितो.
ग्लुकोमाची लक्षणां
1) अचानि दृिी धूसर होणां
2) डोिे दख
ु ी
3) डोळे असय दख
ु णां
4) उलि्या
5) नजरेसमोर सप्तरांगी वतण ळ
ु ां कदसणे.
6) कदव्याांबाजूला प्रभावळ कदसणे.
7) मळमळणे
ग्लुकोमािरील उपचार
1. डोळ्यात घालायचां औषध: या औषधाने डोळयातील इतर स्रावाांचे
उतपादन वाढून डोळयाांवर आलेला ताण िमी होतो तयामळ
ु े डोळयाांचा
शष्ट्ु िपणा िमी होतो.
2. गोळ्या: डोळयाांत घालण्याच्या औषधाबरोबर डॉक्िर गोळया घेण्याचा
सल्ला देऊ शितात.

3. लेझर शस्रक्रिया: या शस्रकियेमध्ये डोळयातील िािाउ पदाथण बाहेर
िािणारी यांत्रणाच बदलली जाते तयामळ
ु े ओलावा कनमाण ण िरणारी द्रव्य
सहजपणे डोळयामध्ये पसरू शितात व शष्ट्ु िपणा िमी होतो.
4. शस्रक्रिया : डोळयातील दाब (आयओपी) िमी िरणे व दाब कटथर
िरणे हे गलि
ु ोमा शस्रकिया किां वा इतर िोणतयाही उपचाराचे ध्येय असते.
शस्रकिया िे ल्यानांतर हा दाब कटथर झाला िी ऑकप्िि नव्हण ला होणारा
त्रास िमी होतो.
1) ट्रॅबेक्लुलेक्िॉमी : डोळयातील रॅबक्े यल
ु िर मेशविण आकण अडजेसिां
मेशविण बाहेर िाढून डोळयाांतील दाब कटथर िरण्यासाठी वापरण्यात
येणाऱ्या शस्रकियेला रॅबेक्लल
ु ेक्िॉमी म्हणतात.
2) ग्लुकोमासाठी इम्प्लाांि : डोळयाांवर येणारा अकतररक्त दाब िमी
िरण्यासाठी डोळयात शांि्स किां वा टिेंि बसवले जातात. हे शांि्स किां वा
टिेंि प्लॅकटिि,धातू किां वा िापडापासून तयार िे लेले नळीच्या आिाराचे
असतात. हे टिेंि डोळयातील अकतररक्त ताण िमी िरून दाब कटथर
िरतो.
ग्लुकोमासाठीच्या सिांत प्रगत अशा काही शस्रक्रिया आम्ही ओम
आय के अरमध्ये करतो. ज्यामध्ये खालील चाचण्याांचाही समािेश
होतो :
1) डोळयाांतील दाब तपासणे
2) तमु च्या िॉकनण याच्या पढु च्या भागाच्या जाडीची अल्रासोकनि तपासणी
3) तमु च्या डोळयाांतील खरा दाब जाणण्यासाठी पढु च्या भागातील टवच्छ
भागाची तपासणी

4) ऑकप्िि नव्हण ची तपासणी आणइ (आवश्यितेनस
ु ार) कडकजिल
फोिोग्राफी आकण
5) तमु च्या पेररफे रल दृिीच्या तपासणीसाठी कव्हज्जयअ
ु ल कफल्ड िेकटिांग
नव्हण -फायबर कवश्लेषण:
6) तमु च्या ऑकप्िि नव्हण च्या बाजूला असलेल्या किश्यूची जाडी
मोजण्यासाठी लेझर टिॅ कनांग
7) दृकिपिलात असणाऱ्या नव्हण फायबरच्या थराची जाडी िमी होते आहे
िा हे आजार होण्याआधी तपासता येते
8) गलि
ु ोमाचा न सधु ारता येणारा पररणाम सरुु वातीच्या 5-10 वषांतच
शोधता येतो जो इतर तपासण्याांमधून लक्षात येत नाही.

