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पररचर् 

यस प्रनिवेदििे अदरुदृक्टिका प्रयोगात्मक िमुिाहरूिे इमेट्रोपाइजेसि (आखँाको अक्षीय िम्बाईिाई यसको अक्टिकि 
शक्लिसँग मेि गराउिे ववकास प्रककया जसिे गदाा असमञ्जिको अबस्थामा (अिअकोमोडटेिभ) भएको आँखा 
िाढामा केक्रिि हुरछ) सम्बरधी हािको ज्ञाि  र अदरुदृक्टिको ववकासमा पुर् याएका प्रमखु योगदािहरूको वर्ाि र 
समीक्षा गदाछ। यी अध्ययिहरूिे िेत्र वृद्धि र अपविाक ववकासको दृश्य नियमि सम्बरधी ज्ञािको बारेमा सूचिि 
गदै धेरै महत्त्वपूर्ा अवधारर्ाहरू स्थावपि गरे र अदरुदृक्टिको विामाि उपिार रर्िीनिहरूको प्रमार् र वैज्ञानिक 
आधार प्रदाि गरे। 
 

मुख्र् पररणामहरू 
१. इमेट्रोपाइजेसि  र आँखाको अपविाक ववकासिाई मागादशाि गिे रेटििि डडफोकसव्दारा नियक्रत्रि आखँा 

वृद्धि सम्बरधी दृश्य सङ्केिहरू। पशु िमिुाहरूमा दरूदृक्टि वा अदरुदृक्टिको अवस्था श्रजृिा गराउिे 
डडफोकस िागू गदाा आँखाको वृद्धिमा प्रनिपूरक पररविाि हुरछ जसिे िागू गररएको दृक्टिदोषिाई कम 
गदाछ। आँखाको वृद्धिमा हुिे दृक्टिगि नियमिरूपी पररविाििे ज्यादा असर युवा जिावरहरूको आँखामा 
पादाछ िर वृि जिावरहरूको आँखामा पनि प्रनिपूरक पररविाि ल्याउि सलछ।  
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२. आँखा वृद्धििाई मागादशाक गिे दृश्य सङ्केिहरू स्थािीय रूपमा आँखा भभत्र ैप्रशोधि गरररछ। अक्टिक 
स्िायुको किाईिे डडफोकसका कारर् उब्जिे प्रनिपूनि ा रोलदैि र पदााका कटह भागहरूमा मात्र डडफोकस 
सीभमि गदाा आँखा वृद्धिका पररविाि स्थािीय रूपमा देखखरछि।् पररधीय पदााका ठूिा क्षेत्रहरूमा केक्रिि 
दृश्य सङ्केिहरूिे आँखा वृद्धिका यस्िा पररविािहरू ल्याउँछि ्जसिे अक्षीय िम्बाई र केरिीय अपविाक 
क्स्थनििाई असर गिा सलछि।् 

३. कोरोइड आँखा वृद्धि र अपविािको दृश्य नियरत्रर् प्रककयामा एक सकिय घिक हो। कोरोइडको मोिाईमा 
हुिे पररविािहरु िागू गररएको डडफोकसबाि हुिे प्रनिपूरक प्रनिकियाका अांश हुि ्र यीििे एक समायोजि 
प्रनिकियाको रूपमा काया गिा सलछि ्जसिे इमेट्रोपोइजेसि र आँखा वृद्धि पररमाजाि गदाछि।् 

४. दृश्य सङ्केिहरूबाि हुिे आँखा वृद्धिको प्रनिकियामा स्लिेरि एलस्ट्रासेिुिर म्याटट्रलस सांश्िेषर् र जैव 
रसायनिक गुर्हरूमा हुिे पररविािहरू समावेश हुरछि।्  

५. प्रकाशको गहििा र यसको वर्ािमीय विावििे आँखाको वृद्धििाई यस्िा जटिि िररकािे असर गदाछि ्
जसिे आँखाको सकेडडयि िय र दृश्य सङ्केिहरूको सामनयक (िेम्पोरि) प्रनिकियाका ववशेषिाहरूसँग 
अरिरकिया गदाछि।् 

६. एट्रोवपििे आँखाको वृद्धििाई असर गछा र प्रयोगात्मकरुमा श्रकृ्जि अदरुदृक्टििाई कोभशय सांयरत्रहरू माफा ि 
रोलछ जसिे समञ्जि (निक्श्िि दरूीको बस्िुमा हेिे क्षमिा) वा भसभिअरी माांसपेशीको गनिववचध समावेश 
गदैिि ्र मस्करीनिक र गैर-मस्करीनिक कियाहरू माफा ि काया गिा सलदछि।् 

७. प्रयोगात्मक अध्ययिहरूिे प्रशस्ि जैव रासायनिक यौचगकहरू पटहिाि गरेका छि,् ववशेषिः रेटििि 
डोपामाइि, रेटििोइक एभसड र िाइटट्रक अलसाइड, जुि आँखाको वृद्धििाई पररमाजाि गिे कायामा सांिग्ि 
छि।् आँखाको पदाा, रेटििि वपग्मेरि एवपथेभियम (आरपीई), कोरोइड र स्लिेराका ववभभरि पररविािहरूिे 
पदााबाि उत्परि कोभशय सङ्केिहरूको लयास्केडको अक्स्ित्विाई सझुाव टदरछि ्जसिे स्लिेरि जीव 
रसायििाई पररमाजाि गरी आँखाको वृद्धििाई नियमि गदाछि।् 

८. आँखाको पदाा, आरपीई, कोररयोड, र स्लिेरामा अभभव्यद्धि भएका वांशारु्मा हुिे आर्ववक पररविाििे सङ्केि 
लयास्केड पररकल्पिािाई समथाि गदाछ र सुझाव टदरछ कक पदाािे आँखा वृद्धिको िाचग दरूदृक्टि वा 
अदरूदृक्टिको अवस्था श्रजृिा गराउिे डडफोकसिाई ववभभरि मागाहरू माफा ि सङ्केि गदाछ। यी मागाहरूको 
अवयवहरूको पटहिाििे आँखा वृद्धि र अदरुदृक्टिको प्रगनि नियरत्रर्को िाचग िवीि औषचध उपिारको 
ववकास गिा ववशेष िक्षहरू प्रदाि गदाछ। 

 

 

निष्ट्कर्य 
पशु िमुिाहरू प्रयोग गरी गररएका प्रयोगात्माक अध्ययिहरुका िनिजािे अदरुदृक्टि व्यवस्थापिका िाचग सामारय 
रूपमा प्रयोग हँुदै आएका दबैु अक्टिकि र औषचधजरय उपिार रर्िीनिहरूको िका  र आधार प्रदाि गरेका छि।् 
 

ि्र्दिय: ट्रोइिो डड, क्स्मथ इएि, िनृिय, निकिा डडएि, र अरय। आईएमआई - इमेट्रोपाइजेसि र अदरुदृक्टिका 
प्रयोगात्मक िमुिा। इरभेटि अट्यािमोि भभज साइ। २०१९;६०(३):एम३्१-एम८्८। 
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