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पररचर् 

अदरूदृक्टि साववजनिक स्वास््य समस्याको रूपमा सववत्र पररचिि छ जसिाई दृक्टि क्षयको महत्वपूणव कारण र 
आँखाका अन्य थुप्रै र्गम्भीर अवस्थाका िाचर्ग जोखखमपूणव देखाइएको छ। यो अवस्था केही अज्ञाि कारकहरूिे र्गदाव 
ववश्वव्यापी बन्दै छ। औषधी उपिार, अक्टिकि उपिार र व्यवहार पररमाजविबाि अदरूदृक्टिको प्रर्गनि दरमा आांशशक 
किौिी देखखए िापनि ववर्गि केही दशकको क्रमशः बढ्दो प्रववृििाई उल्ट्याउि हामी सक्षम हुिुबाि धेरै िाढा छौं। 
यसिे र्गदाव अदरूदृक्टि र यस सम्बन्धी जटिििा हाि अिुसन्धािको उच्ि प्राथशमकिामा परेका छि।् 
 
चुिौिी 
दृक्टिदोष वा अपविवक त्रुटिका कारकसम्बन्धी ववस्ििृ साटहत्यिे एउिा 
जटिि िस्वीर प्रकि र्गरेको छ। अदरूदृक्टि एक बहुकारकीय अवस्था हो 
र साधारण एटिओिोक्जकि कारकहरूमा आधाररि कुिै सामान्य 
वर्गीकरण अनि िै सरिीकृि हुिसलछ र भ्रामक पनि भन्िे स्पटि छ। 
अदरूदृक्टिको सुरुवािको समय पनि शांकास्पद महत्वको छ ककिकी साि 
वषवको उमेरमा हुिे अदरूदृक्टि अन्िनिवटहि जैववक प्रकक्रयाहरू प्रारक्म्भक 
वयस्क अवस्थामा ववकशसि हुिे अदरूदृक्टिभन्दा फरक हुन्छि ् कक 
हँुदैिि ्भन्िे हामीिाई अझै थाहा छैि। 

 

ववशभन्ि पदाविी र वर्गीकरणहरूको सांिय एक उल्टिेखिीय अवरोध हो जसिे एवपडशेमयोिोजी अध्ययिको िुििा 
र्गदाव िुिौिीहरू शसजविा र्गदवछ। यादृक्च्छक नियांत्रत्रि परीक्षण वा र् यान्डमाइज कन्रोि रायिको बहृि ववश्िेषणिाई 

यादृक्च्छक नियांत्रत्रि परीक्षणको 
बहृि ववश्िेषणिाई 
समावेशीकरण मापदण्ड र 
पररभाषामा देखखिे शभन्ििािे 
कमजोर पािव सलछि।् 
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समावेशीकरण मापदण्ड र पररभाषामा देखखिे शभन्ििािे कमजोर पािव सलछि।् मािक अन्िरावक्टरय वर्गीकरण 
प्रमाणमा आधाररि ववचधको एक आवश्यक ववशेषिा हो। 
 

यस दस्िावेजको उद्देश्य अदरूदृक्टिको िाचर्ग प्रमाणमा आधाररि, ि्याङ्कमा प्रर्गाढ र चिककत्सा प्रासांचर्गक 
पररभाषाहरूको सूचि प्रस्िाव र्गिुव हो। प्रस्िाववि मापदण्ड चिककत्सकीय अिुसन्धाि उद्देश्यका िाचर्ग उपयुक्त, 

अदरूदृक्टि अन्िनिवटहि जैववक अध्ययिका िाचर्ग सान्दशभवक, यसका अिुसन्धाि किावहरूिाई स्वीकायव र स्वास््य 
िीनि ववकास र्गिव उपयोर्गी छ भन्िे सुनिक्श्िि र्गिव िेखकहरूिे हािको शब्दाविी र अदरूदृक्टिका सीमाहरूको 
आिोििात्मक समीक्षा र्गरेका छि।् 
 

मुख्र् पररणामहरू 

 

प्रयकु्त पर्दावली र पररिाषाको पररष्ट्कृनि 

 

निम्ि पररभाषा प्रस्िाव र्गररएको छ: 
अर्दरूदृन्सष्ट्ट: "एक अपविवक त्रुटि जसमा अक्टिक अक्षको समािान्िर हँुदै आँखामा प्रवेश र्गिे प्रकाशका ककरणहरू 
िेत्र समञ्जि (अकोमोडशेि) आरामको अवस्थामा रहेको बेिा पदावको अर्गाडड केक्न्िि हुन्छि।् यो सामान्यिया 
आँखाको अचर्गल्टिो भार्गदेखख पनछल्टिो भार्गसम्मको िम्बाई अचधक हँुदाको पररणाम हो िर कोनिवया अत्याचधक 
वक्र भएको र िेन्सको अक्टिकि पावर बढेको वा दबुैको कारणिे पनि हुि सलछ। यसिाई ‘निकिदृक्टििा’ पनि 
भनिन्छ।” 
 

अर्दरूदृन्सष्ट्टलाई अक्षीर् र अपवियक अर्दरूदृन्सष्ट्टमा उप-वगीकरण 

माचथको पररभाषामा अदरूदृक्टिका सबै रूप र िह सामेि छि ्जुि अदरूदृक्टिको सामान्य पररभाषाको िाचर्ग 
अपविवक ववकारहरूको उप-वर्गवको रूपमा उपयुलि छ। यद्यवप यो पररभाषािे अपविवक त्रुटिका ववववध समूहहरू 
समाटहि र्गदवछ। अिुसन्धािका िाचर्ग अदरूदृक्टि भएकाहरूको समरूप समूहहरू वैज्ञानिक परीक्षण वा आिुवांशशक 
अध्ययिका िाचर्ग छान्ि सककन्छ भन्िे कुरा सुनिक्श्िि र्गिव थप ज्ञाि आवश्यक छ। माचथ सांकेि र्गरे अिुसार, 
अदरूदृक्टििाई अपविवक अदरूदृक्टि, जसमा कनिवया र/वा िेन्सको अक्टिकि शक्लि सामान्य अक्टिकि अक्ष 
िम्बाई भएका आँखामा असामान्य रूपमा उच्ि हन्छ, र अनिसामान्य, अक्षीय अदरूदृक्टि, जसमा अक्टिकि अक्ष 
कोनिवया र िेन्सको अपविवक शक्लिको िुििामा धेरै िामो हुन्छ, वा दबुैको शमचिि रूपमा ववभाक्जि र्गिव 
सककन्छ। अक्षीय र अपविवक अदरूदृक्टििाई अलसर छु् िै इकाईको रूपमा पररभावषि र्गररन्छ: 
 

अक्षीर् अर्दरूदृन्सष्ट्ट: "आँखाको अत्याचधक िन्काईको कारण हुिे एक अदरूदृक्टिजन्य अपविवक अवस्था”। 
  
अपवियक अर्दरूदृन्सष्ट्ट: "कोनिवया र/वा िेन्सजस्िा प्रनित्रबम्ब बिाउिे आँखाका अवयवहरूको स्थाि वा सांरििामा 
आउिे पररविविको कारण हुिे एक अदरूदृक्टिजन्य अपविवक अवस्था"। 
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क्लिनिकि परीक्षणहरू र जिावरमा र्गररएका अदरूदृक्टिका अध्ययि कायविे प्रमाखणि र्गरेका छि ्कक अक्षीय 
ववस्िार अदरूदृक्टिको प्रर्गनिको प्रमुख कारक हो; अदरूदृक्टिको प्रर्गनि घिाउिे ववचधहरूको िुििा र्गदाव कुिै एक 
ववचधबाि आँखाको पावर र अक्षीय िम्बाईमा हुिे प्रभाव बीि स्पटि सम्बन्ध देखखएको छ। अदरूदृक्टिको प्रर्गनि 
कम र्गिव बिाइएका उपिार ववचधहरुको परीक्षण अिुसन्धािका समावेशीकरण र बटहटकरण मापदण्ड मुख्य रूपमा 
अक्षीय अदरूदृक्टि भएकाको छिोि र्गिे र अपविवक अदरूदृक्टि भएकािाई बटहटकृि र्गिे िफव  िक्षक्षि हुिु पदवछ। 
त्यस उद्देश्यका िाचर्ग अचधकाांश परीक्षणहरूिे हाि अदरूदृक्टिमा हुिे प्रर्गनिको प्रमाणिाई एक समावेशी 
मापदण्डको रूपमा सामेि र्गरेका छि ्िर उमेर सापेक्ष आँखाका आयामहरू र वृद्धि ढाँिाहरूको थप मािक 
ि्याांकिे यी दईु कोटिहरूिाई छु््याउि अिुसन्धािकिावहरूको क्षमिा बढाउिुका साथै अझै समरूप अध्ययि 
जिसांख्या सुनिक्श्िि र्गिव मदि र्गिेछ। 
 
अर्दरूदृन्सष्ट्टलाई प्राथभमक र द्धितीय (िेके्डरी) अर्दरूदृन्सष्ट्टमा उप-वगीकरण 

माचथ उल्टिेख र्गरे अिुसार, धेरै जसो अदरूदृक्टिका िाचर्ग हामी 
सिीक कारकहरू पररभावषि र्गिव सलदैिौँ। यसकारण, 
विवमािका एटिओिोक्जकि वर्गीकरणहरू असामनयक छि ्िर 
अदरूदृक्टिका केही दिुवभ प्रकारका िाचर्ग प्रत्यक्ष कारण पटहिाि 
र्गिव सककन्छ। अपविवक अध्ययिहरुमा प्राथशमक अदरूदृक्टिको 
अवधारणा माध्यशमक अदरूदृक्टिको िुििामा कम मात्रामा 
पाइन्छ। जित्रबन्दकुा जस्िै अदरूदृक्टिका पनि धेरै द्धितीय 
(सेकेन्डरी) रूपहरू छि।् यीिमा पररचिि मेन्डशेियि वांशाणु दोषहरूसँर्ग सम्बक्न्धि अदरूदृक्टिका शसन्रोशमक 
रूपहरू, केरािोकोिस जस्िा कोिीयाका सांरििात्मक असामान्यिा वा  माइक्रोस्फेरोफेककया जस्िा िेन्सका 
सांरििात्मक असामान्यिा बाि उत्पन्ि हुिे अदरूदृक्टि र औषचधका कारण उत्पन्ि हुिे अदरूदृक्टि समावेश छि।् 
अदरूदृक्टिका यस्िा द्धितीय रूपहरू अक्षीय, अपविवक वा दबुै खािका हुि सलछि।् द्धितीय अदरूदृक्टि पदाविी 
पलकै पनि मूल्टयवाि ्छ, िर प्राथशमक अदरूदृक्टि पदाविीको उपयोचर्गिा कम स्पटि छ। द्धितीय अदरूदृक्टििाई 
त्यस्िो पररक्स्थनिको िाचर्ग आरक्षक्षि र्गदाव उिम हुन्छ जहाँ एकि कारक पटहिाि र्गिव सककन्छ जसिाई 
अदरूदृक्टिको ववकासका िाचर्ग जिमािसमा जोखखम कारकको रूपमा पटहिाि र्गररएको छैि। द्धितीय अदरूदृक्टिको 
िाचर्ग निम्ि पररभाषा प्रस्िाववि र्गररएको छ: 
द्धितीय अर्दरूदृन्सष्ट्ट: "एक अदरूदृक्टिरूवप अपविवक अवस्था जसका िाचर्ग एकि, ववशेष कारण (जस्िै औषचध, 
कोनिवयि रोर्ग वा शारीररक क्लिनिकि शसन्रोम) पटहिाि र्गिव सककन्छ र जुि अदरूदृक्टिको ववकासका िाचर्ग 
जिमािसमा जोखखम कारकको रूपमा पररचिि छैिि।्" 
 
अर्दरूदृन्सष्ट्टलाई र्िको मापिका आधारमा वगीकरण 
 
यस दस्िावेजमा प्रस्िाववि सीमाहरू, जुि अदरूदृक्टि अिुसन्धािमा मािकको रूपमा रहेका छि,् सबै िश्माको 
सिहमा स्फेररकि इलवीभ्यािेन्ि अि-याक्लसस ्अपविविसँर्ग सम्बक्न्धि छि।् मात्रात्मक पररपे्रक्षमा 

द्धितीय अदरुदृक्टि पदाविी 
पलकै पनि मूल्टयवाि ्छ िर 
प्राथशमक अदरुदृक्टि पदाविीको 
उपयोचर्गिा कम स्पटि छ। 



 

Defining and Classifying Myopia Report  Page | 4  

 

 

©The International Myopia Institute 2019. Founded by BHVI. 

® 

अदरूदृक्टििाई सँधै एक िेरे्गटिभ मािको रूपमा शििु पदवछ र र्गखणिीय िुििाका प्रिीकहरूिाई द्धवशुि र्गखणिीय 
भावमा प्रयोर्ग र्गिुव पदवछ। 
 
अदरूदृक्टिको निदािको िाचर्ग ≤ -०.५० डीको अपविवििाई प्रमाणमा आधाररि, सववसम्मि सीमाको रूपमा 
स्थावपि र्गिव उपयुलि मानिएको छ। अदरूदृक्टििाई निम्िबाि उच्ि डडग्री छु्िाउिको िाचर्ग अक्षीय िम्बाई, 
अपविवि वा अन्य  बायोमेटरक मापिका सन्दभवमा कुिै स्पटि जैववक आधार छैि। अदरूदृक्टिको िल्टिो सीमासँर्ग 
एकरूपिाका िाचर्ग हामी उच्ि अदरूदृक्टििाई ≤ -६.०० डी अपविवक त्रुटिको रूपमा पररभावषि होस ्भन्िे प्रस्िाव 
र्गदवछौँ। 
 
निम्ि पररमाणात्मक पररभाषा प्रस्िाववि र्गररएका छि ्जुि प्रववचधमुि हुिुका साथै एउिा मात्र आँखासँर्ग 
सम्बक्न्धि छि।् 
अर्दरूदृन्सष्ट्ट: "यस्िो अवस्था जसमा आँखाको स्फेररकि इलवीभ्यािेन्ि अपविवक त्रुटि ≤ -०.५ डी हुन्छ जब िेत्र 
समञ्जि वविामको अवस्थामा हुन्छ।" 
 
उच्च अर्दरूदृन्सष्ट्ट: "यस्िो अवस्था जसमा आँखाको स्फेररकि इलवीभ्यािेन्ि अपविवक त्रुटि ≤ -६.०० डी हुन्छ जब 
िेत्र समञ्जि वविामको अवस्थामा हुन्छ।" 
 
्रू्ि अर्दरूदृन्सष्ट्ट: "यस्िो अवस्था जसमा आँखाको स्फेररकि इलवीभ्यािेन्ि अपविवक त्रुटि ≤ -०.५ र > -६.०० डी 
हुन्छ जब िेत्र समञ्जि वविामको अवस्थामा हुन्छ।" 
 
पूवय-अर्दरूदृन्सष्ट्ट 
विवमािमा अदरूदृक्टि अिुसन्धािको मुख्य िक्ष्य यसको प्रर्गनि दर कम र्गिुव हो िर अदरूदृक्टिको सुरुवाि रोलिु 
अझ महत्वपूणव िक्ष्य हो। यस्िा हस्िक्षेपहरुका िाचर्ग अदरूदृक्टि हुिु पटहिे आँखाको उपिार आवश्यक पदवछ। 
यस िकव का आधारमा 'पूवव-अदरूदृक्टि’ को पररभाषा िाटहन्छ, अथावि ्एक अदरूदृक्टिववटहि अपविवि जसमा 
जोखखम कारकहरू र िेत्र वृद्धिको ढाँिाको अविोकििे अदरूदृक्टिनिरको प्रर्गनिको उच्ि जोखखमिाई सांकेि र्गदवछ। 
 
पूवय-अर्दरूदृन्सष्ट्ट: बच्िाहरूमा हुिे दृक्टिदोषरटहि अवस्था जहाँ आधारभूि अपविवि, उमेर र अन्य पररमाणात्मक 
जोखखम कारकहरूको सांयोजििे रोकथाममुिक हस्िक्षेपहरुको योग्यिा जिाउिका िाचर्ग अदरूदृक्टिको भावी 
ववकासको पयावटि सम्भाविा दसावउँछ। 
 
रोगज्र् (प्र्ाथोलोन्सजकल) अर्दरूदृन्सष्ट्ट 
उच्ि िहको अदरूदृक्टि आँखाको पदाव (रेटििा), रेटििि वपग्मेन्ि एवपथेशियम (आरपीई), ब्रुलस खझल्टिी, कोरोइड, 
अक्टिक स्िायुको माचथल्टिो भार्ग (शशर), पेररटयावपिरी क्षेत्र, अक्टिक स्िायु र स्लिेरा शभत्र हुिे ववशभन्ि खािका 
सांरििात्मक पररविविसांर्ग सम्बक्न्धि छ। निम्ि पररभाषाहरु प्रस्िाववि र्गररएका छि।् 
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रोगज्र् अर्दरूदृन्सष्ट्ट: "अदरूदृक्टिसँर्ग सम्बक्न्धि अत्याचधक अक्षीय ववस्िार जसिे र्गदाव आँखाको पनछल्टिो भार्गमा 
सांरििात्मक पररविविहरू (पोस्िेररअर स्िेफाइिोमा, मायोवपक म्याकोिोपेथी र उच्ि अदरूदृक्टिसँर्ग सम्बक्न्धि 
अक्टिक न्यूरोपेथी िर्गायि) निक्म्िि र सुधाररएको दृक्टि क्षमिा र्गुम्ि सलछ।" 
 
माचथ उक्ल्टिखखि पररभाषािे केवि आँखाको पनछल्टिो खण्डको 
सांरििात्मक पररविवि र िीििे दृक्टिमा पािे पररणामहरूिाई 
जिाउँछि।् रोर्गजन्य अदरूदृक्टििाई कटहिेकाहीीँ उच्ि 
अदरूदृक्टिको रूपमा शििे र्गररन्छ र यसका वववरणहरूमा 
अपविवक (जस्िै -६.०० डी, -५.०० डी वा बच्िाहरुमा -४.०० डी 
पनि) वा अक्षीय िम्बाईको मापदन्ड (जस्िै > २५.५ वा २६.५ 
शमशम) समावशे हुि सलछ। धेरै अध्ययिहरूिे देखाएका छि ्
कक मायोवपक म्याकोिोपथी -५.०० वा -६.०० डी भन्दा कम 
भएका आँखामा फैशिन्छ िर धेरै कम व्यापक रुपमा। 
िाइवािमा हािसािै र्गररएको अध्ययििे के देखाएको छ भिे पोस्िेररअर स्िेफाइिोमा अक्षीय िम्बाई २६.५ मीमी 
भन्दा कम भएका आँखामा पाउि सककन्छ। रोर्गजन्य अदरूदृक्टि जस्िा अवधारणाशभत्र अपविविको समावेशिे 
अपविवक प्रकक्रयाहरू (जस्िै कोनिवयि, फ्याककक इांराअकुिर िेन्स, सफा िेन्स वा मोनित्रबांदकुो निकासी) भएका 
उच्ि अदरूदृक्टियुक्त आँखाका सम्बन्धमा समस्याहरू पनि निम्त्याउँछ सलदछ। यी अवस्थाहरूमा आँखाको 
अपविवि सामान्य भए िापनि रोर्गजन्य अदरूदृक्टिको जोखखम अझै बाँकी रहन्छ। कुिै एक अपविवक त्रुटिका 
िाचर्ग रोर्गजन्य अदरूदृक्टिको व्यापकिा उमेरमा निभवर हुन्छ भन्िे कुरा अिुदैध्यव अध्ययिहरूिे देखाएका छि।् 
िसथव रोर्गजन्य अदरूदृक्टििाई अपविवि सक्म्मशिि पररभाषामा व्याख्या र्गदाव ववशभन्ि उपिार ववचधहरूको 
अध्ययिका पररणामिाई सहभार्गीको उमेर सही रूपमा िशमिाउन्जेि िुििा र्गिव सककँदैि। 
 
रोर्गजन्य अदरूदृक्टिको जटिििािे आँखाका ववववध सांरििाहरुिाई प्रभाववि र्गछवि ्र यी चिककत्सकीय रूपमा 
अिर्ग िैदानिक इकाईको शैिीमा प्रस्िुि हुन्छि।् त्यसकारण पररभाषाहरूको एक िृांखिा रोर्गजन्य अदरूदृक्टिको 
छािाअन्िर्गवि आउिे सबै अवस्थाहरूको िाचर्ग आवश्यक छ। यस्िा अवस्थाहरूमा मायोवपक म्याकुिर 
डडजेिेरेसि, मायोवपक ट्र्यालसि म्यालयुिोटयाथी र िि ्म्यालयुिर सांरििात्मक जटिििाहरू जस्िै पेररटयावपिरी 
एरोफी, झुकेका वा टिल्टिेड अक्टिक डडस्लस, र अक्जवि मेर्गािोडडस्कहरू पदवछि।् यस सशमनििे निम्ि अवस्थाको 
पररिय पेश र्गिे प्रस्िाव समेि र्गर् योः 
 
अदरूदृक्टि सम्बन्धी ग्िाउकोमा जस्िो अक्टिक न्यूरोपेथी: "न्यूरोरेटििि ररमको क्षय र अक्टिक कपको ववस्िार 
भएको अक्टिक न्यूरोपेथी जुि सामान्य िापमा सेकेन्डरी म्याक्रो डडस्क वा पेररटयावपिरी डले्टिा क्षेत्रका साथ उच्ि 
अदरूदृक्टि भएका आँखामा देखा पदवछ।" 
 

िसथव, रोर्गजन्य अदरूदृक्टििाई 
अपविवि सक्म्मशिि पररभाषामा 
व्याख्या र्गदाव ववशभन्ि उपिार 
ववचधहरूको अध्ययिका 
पररणामिाई सहभार्गीको उमेर 
सही रूपमा िशमिाउन्जेि सम्म 
िुििा र्गिव सककँदैि। 
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निष्ट्कषय 
मािक पररभाषाहरू र मापदण्डहरूको अववरोधी छिोि प्रमाण-आधाररि चिककत्सा ववज्ञािका आवश्यक ित्त्वहरू हुि।् 
आशा छ, यी प्रस्िावहरू वा नयिीहरूबाि व्युत्पन्ि निटकषवहरुिे दृढ र प्रमाण-आधाररि दृक्टिकोणिाई अदरूदृक्टिको 
अध्ययि र व्यवस्थापिमा सहयोर्ग पुर् याउिे छि।् 
 

ि्र्दिय: क्फ्ििक्रफ्ि डीआई, ही एम, जोिास जेबी, र अन्य। आईएमआई - अदरूदृक्टिको पररभाषा र वर्गीकरणः 
क्लिनिकि र एवपडशेमयोिोजीकि अध्ययिका िाचर्ग प्रस्िाववि मािकहरुको सेि। इन्भेटि अट्यािमोि शभज साइ। 
२०१९;६०(३):एम२्०-एम३्०।https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=२७२७३१२ 

 

आिार 

आईएमआई कशमिी सदस्यहरूको सूचि, ववशेष र्गरी मूि आईएमआई अदरूदृक्टिको पररभाषा र वर्गीकरण 
प्रनिवेदि, र श्वेि पत्र https://www.myopiainstitute.org/imi-white-papers.html मा पाउि सककन्छ। माररया 
मकौशििाई यस साराांशमा उिको व्यावसानयक सहयोर्गका िाचर्ग धन्यवाद। यस क्लिनिकि साराांशको प्रकाशि 
खिव ब्रायि होल्टडि शभजि इक्न्स्िच्यूि, कािव जाइस शभजि, कुपरशभजि, एक्स्सिर, अल्टकोि र शभजि इम्टयालि 
इक्न्स्िच्युिको अिुदािबाि प्राटि भएको चथयो। 
 
पत्राचार 
ब्रायि होल्टडि शभजि इक्न्स्िच्यिू शिशमिेड 

िेभेि ४, िथव ववङ, रुपिव मायसव त्रबक्ल्टडङ, र्गेि १४ बाकव र स्िृि, 

यनुिभशसविी अफ न्य ूसाउथ वेल्टस, यएुिएसडब्ि ु

एिएसडब्ि,ु अटरेशिया २०५२ 

m.jong@brienholdenvisioninstitute.org 
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