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क्लिनिकि साराांश 

 

 

 

आईएमआई – अदरुदृक्टिको सुरुवात र प्रगनतका हस्तक्षेप प्रनतवेदि 

मोनिका जोंग पीएचडी बिअप्टम 

कार्यकारी निरे्दशक आईएमआई 

ब्रार्ि होल्डि भिजि इन्स्टटच्रू्ट भिड्िी, भिन्सजटटिंग फेलो टकूल अफ अप्टोमेट्री ए्ड भिजि िाई्ि, रु्नििभियटी 
अफ ्रू् िाउथ वेल्ि, भिड्िी, अष्ट्टे्रभलर्ा। 
 

क्रिटटीि एफ वाइल्डभिट डडपएपिाई (अप्टम), बििाई (ह्ि फामय), पीएचडी 
िभमनि अध्र्क्ष आईएमआई 

िर्क्ली अर्दरुदृन्सष्ट्ट अिुि्धाि िमूह, टकूल अफ अप्टोमेट्री ए्ड भिजि िाई्ि, रु्नििभियटी अफ र्क्र्ाभलफोनियर्ा 
िर्क्ली, िर्क्ली, भिए, ििंरु्र्क्ि राज्र् अमेररका। 

 

 

पररचर् 

प्रकाशशत आईएमआई  हस्तक्षेप स्वेत पत्रिे अदरुदृक्टि सम्बन्धी उपचार ववधधहरूको अिुसन्धािको समीक्षा प्रस्तुत 
गददछ। यी हस्तक्षेपहरूिाई अक्टिकि, औषधीय, व्यवहाररक र शल्यक्रिया गरी चार शे्रणीमा वधगदकृत गररएको छ। 
यसका िाधग सान्दशभदक प्रकाशशत अध्ययिहरूमा समाहहत उपचार प्रभावकाररताका प्रमाणहरूको मूल्याङ्कि गरी 
यीिै अध्ययिहरूको गुणस्तर र प्रमाणको बिको आधारमा शसफाररसहरू गररएको धियो। यस प्रनतवेदिको मुख्य 
खोजहरूको शसांहाविोकि यहााँ प्रस्तुत गररएको छ। 
 

मुख्र् पररणामहरू 

 

अन्सप्टकल हटिक्षेप 

बािबाशिकामा अदरुदृक्टिको प्रगनतिाई सुस्त पािदका िाधग गररिे चश्माको प्रयोगका अन्य अक्टिकि ववकल्पहरूको 
तुििामा धेरै फाइदाहरू छि।् नतनिहरू जडाि गिद सक्जिा, प्रायः सहजै स्वीकायद र सहि गिद सक्रकिे, सवदशुिभ र 
कम हानिकारक हुन्छि।् चश्मामा आधाररत उपचारमा दबुै मािक (स््यान्डडद) र अिुकूशित (कस्िमाइज्ड) भििंगल 
भिजि (एसभी) ले्िका ििावटहरूका सािै िाइफोकल र प्रोगेभिि चश्माका ले्ि सामेि छि।् 
 

पशु अध्ययिका पररणामहरूिे अिुमाि गरेका छि ्क्रक अदरुदृक्टिका िाधग चाहहिे भन्दा कम क्षमताको एििी 
चश्मा िगाई िाढा अविोकिको िाधग अवशशटि अदरुदृक्टि छोड्िािे प्रगनत सुस्त हुन्छ। तिावप, सि ्२००० पनछ, 

चाहहिे भन्दा कम पावर (०.५० देखख +०.७५ डीिे, १.५ देखख २.० वषद भन्दा माधि) हददााँको असर जााँच्िे तीि 
यादृक्च्छक िैदानिक परीक्षणहरूिे पूणद रूपमा पावर भएका एसभी चश्मा प्रयोग गिेहरुको तुििामा या त 
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अदरुदृक्टिको प्रगनत देखाए या कुिै िाभ फेिा पारेिि।् यद्यपि, अिजाि रूपमा कम पावर हददााँ वा कुिै पावर 
िहददााँ बािबाशिकामा देखखिे प्रगनत दर परीक्षण गिद ग्रामीण चीिमा भखदरै गररएको अध्ययििे ववरोधाभासी 
िनतजाहरू प्रदाि गर् यो जसिे सम्भाववत उल्झिकारर कारकहरूिाई औँल्याउाँ दछ। जािाजाि कम पावर हददााँको 
फिस्वरूप हुिे व्यवहाररक पररवतदि जस्तै घरबाहहरको न्यूि गनतववधध यी अध्ययिहरूका शभन्ि पररणामहरूको 
सम्भाववत स्पटिीकरण मध्ये एक हो। 

 

पशु अध्ययिका अन्य खोजहरूिे िेत्र वृपि नियमि र दृक्टिदोष वा अपवतदक त्रुहिको ववकासमा पररधीय पदादिे 
पर् याउिे योगदािको िाधग बशियो प्रमाण प्रदाि गरेका छि।् ध्याि हदिुपिे के छ भिे पदादको पररधधमा दरूदृक्टि 
निम््याउिे डडफोकस िागू गिादिे आाँखाको वृपि तीव्र बिाउाँछ जबक्रक िाग ूगररएको अदरुदृक्टिमा यो ठीक उल्िो 
हुन्छ। एसभी चश्मा िगाई सुधार गररएका अदरुदृक्टिजन्य आाँखाहरूमा हुिे सापेक्ष पररधीय दरूदृक्टिको प्रनतवेदिहरूको 
आधारमा यो अिुमाि गररएको छ क्रक ्यस्ता दरुदृक्स्िजन्य त्रुहिहरुिे अदरुदृक्टि वृपि गिद सलछि।् तिावप, सापेक्ष 
पररधीय दरुदृक्स्ि घिाउिे उदे्दश्यिे गररएका तीिविा िववि ले्ि ििावटका यादृक्च्छक िैदानिक परीक्षणहरूिे 
अदरुदृक्टिको वृपिमा क्लिनिकि रूपमा कुिै उल्िेखिीय कमी िदेखाई सामान्यतया निराशाजिक िनतजा हदए। 
यसैगरी, हािसािका िप दईु परीक्षणहरूिे (एउिा जापािी बच्चाहरूमा पोक्जहिक्लि एस्फराइज्ड िेन्स बिावि 
(मायोशभजि िेन्स)को प्रयोग र अको सापेक्ष पररधीय अदरुदृक्टिजन्य डडफोकस र िक्जकका िाधग प्रोगेशसभ एडडसि 
िेन्सको सांयोजि) कुिै फाइदा देखाएिि।् 
 

अदरुदृक्टि नियन्त्रणको िाधग िाइफोकल चश्माको प्रयोगको िामो इनतहास छ। यसको प्रयोगिे समञ्जिको 
(अकोमोडहेिभ) ल्याग कम गछद वा हिाउाँछ भन्िे परम्परागत तकद मा आधाररत छ। समञ्जिका ल्यागहरु 
दरुदृक्स्िजन्य डडफोकसका स्रोत हुि ्जसिे आाँखाको वृपििाई गनत हदन्छि ्भन्िे पशु अध्ययिबाि ज्ञात छ। 
सांभवत शसशियरी माांसपेशीको निरन्तर सांकुचििे सायद यसमाधि अवक्स्ित स्लिेरासाँगको अन्तरक्रिया माफद त 

आाँखाको वृपिमा प्रनतकूि असर पािद सलछ भन्िे पनि अिुमािको ववषय बिेको छ। प्रोगेभिि एडडिि ले्ि पनि 
बाइफोकि चश्माकै तकद मा प्रयोग गररन्छ। जुिसुकै तररकािे पनि, मक्ल्िफोकि चश्माको प्रयोग माफद त समञ्जििाई 
कम गिुद फाइदाजिक हुि सलछ। यसबाहेक, बाइफोकि िेन्स सहहत सबै मक्ल्िफोकि िेन्स बिाविहरूिे पदादको 
माधिल्िो भागिे अिुभव गिे पररधीय अपवतदक त्रुहिहरूमा सापेक्ष दरूदृक्टिरूपी बदिावहरू ल्याउाँछि।् तिावप, केही 
अपवाद बाहेक, यसको अिुसन्धािका िाधग गररएका क्लिनिकि परीक्षणहरूका पररणामिे सांहदग्ध िनतजा ल्याएका 
छि।् यस्ता अपवाद मध्य एक धियो सहभागीहरूको उपसमूहमा बेस इि वप्रजम भएको र उच्च ठाउाँमा रहिे गरी 
जडडत एलजीलयूहिभ बाईफोकिसाँग सम्बक्न्धत अध्ययि जसिे अदरुदृक्टिको सबैभन्दा उत्तम नियन्त्रण पनि 
देखायो। अध्ययिका िनतजाहरूमा देखखएका यस्ता शभन्ितािे एक पिक फेरर व्यवहारको महत्त्विाई एक प्रभावकारी 
चरको रूपमा औँल्याउाँ दछि।् मक्ल्िफोकि चश्माको सन्दभदमा, जापािी बािबाशिकामा गररएको एक अध्ययिको 
िनतजािे बािबाशिकाहरूिे जहहिे पनि िक्जक हिदको िाधग एडडसि क्षेत्र प्रयोग गदैिि ्भन्िे सुझाव हदयो। ्यसैिे 
उच्च ठाउाँमा रहिे गरी जडडत एडडसिहरुका सािै िक्जकमा एलसोफोररया भएकाहरूका िाधग उियुतक्त वप्रजमको 
सुझाविे अिुपाििमा सुधारको अपेक्षा गिद सक्रकन्छ। 
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क््र्ार्क्ट ले्िको सन्दभदमा, पारम्पररक एसभी िरम कन््यालि िेन्सको प्रयोगिे अदरुदृक्टिको प्रगनतमा पािे 
प्रभावहरु समाहहत साहह्य सीशमत छ, यद्यपि पररधीय (अफ-एक्लसस) अपवतदक त्रुहिमा उिीहरूिे ल्याउिे 
प्रभावहरूका बारे उल्िेखिीय बिाविमा-आधाररत शभन्िताहरु प्रनतवेहदत भएका छि,् जसमा सापेक्ष दरूदृक्टिको वृपि 
पनि समावेश छि।् हािसाि ैएसभी ग्यास-परशमएबि िेन्सहरू समावेश गरी गररएका दईुविा परीक्षणिे नतिीहरूको 
प्रयोगिे अक्षीय ववस्तारमा प्रनतकूि असर पादैि भन्िे पुक्टि गरे र ्यस्ता िेन्सहरूिे अदरुदृक्टिको प्रगनतमा हढिाई 
ल्याउाँ दछि ्भन्िे पुरािो ववश्वासिाई उल्िाए; यसको सट्टा, पररणामी अदरुदृक्टि नियन्त्रण कोनिदयाको सतह समति 
हुिािे भएको देखाए। मक्ल्िफोकि िरम कन््यालि िेन्सका परीक्षणहरूिे, जसमा प्रायः जसो प्रकरणमा पे्रसबायोवपक 
सुधार ववधधका अिाधधकारक प्रयोगको प्रनतनिधध्व गररएको हुन्छ, अझ बढी आशाजिक पररणामहरू प्रदाि गरेका 
छि।् सि ्२०११-२०१६ को अवधधमा प्रकाशशत ८ परीक्षणहरूमा सहभागीहरूको आकारिाई ध्यािमा राखी हहसाब 
गररएको औसतका आधारमा अदरुदृक्टिको प्रगनत ३८.० प्रनतशतिे र अक्षीय ववस्तार ३७.९ प्रनतशतिे हढिो धियो। 
मापि प्रोिोकि र सहभागीहरुको आाँखाको प्रोफाइिमा रहेका अांतर-अध्ययि शभन्िताहरू अपवतदक त्रुहि बिाम 
अक्षीय िम्बाईका पररवतदिद्वारा सूचीकृत पररणामहरुमा देखखएका अांतर-अध्ययि शभन्िताहरूमा प्रनतबबक्म्बत 
हुन्छि।् ्यसैिे केही अध्ययिहरूिे अक्षीय ववस्तारको तुििामा अदरुदृक्टिको प्रगनतमा अधधक सुस्तता देखाएका 
छि ्भिे अन्य कनतपयका िाधग ववपरीत पररणाम सााँचो भएको छ, र अझै अरू अध्ययिहरूको हकमा अदरुदृक्टिको 
प्रगनतमा आउिे पररवतदि अक्षीय ववस्तारका पररवतदिसाँग िगभग शमल्दोजुल्दो रहे। उदाहरणको िाधग, अक्षीय 
ववस्तारमा सांकें हित ररङ बिाविहरुिे प्रोगेशसभ बिाविहरु भन्दा राम्रो नियन्त्रण प्रदाि गरेको जस्तो देखखन्छ (४४.४ 
बिाम ३१.६%) तर अदरुदृक्टिको प्रगनतमा उिीहरूको प्रभाव समाि धिए (३६.३ बिाम ३६.४%)। उपचार 
प्रभावकाररताको मामिामा अक्षीय िम्बाईमा हुिे प्रभाविाई साँधै बढी तौि हदिु पददछ। 
 

 

अथोकेराटोलोजी (ओके)िे अदरुदृक्टिजन्य अपवतदक त्रुहि कम गिदका िाधग कोनिदयािाई पुिः आकार (समति) हदिे 
प्रक्रिया समावेश गददछ। ओकेको शुरुको िक्ष्य भिेको हदिको समयमा अक्टिकि सुधारको आवश्यकता हिाउिु 
धियो। ररभसद जोमेहि ररक्जड ग्यास पारशमएबि िेन्स बिाविको ववकासिे रातभर िगाउाँदा कोनिदयािाई पयादटत 
मात्रामा पुिः आकार हदिे अवस्िा प्रदाि गदै ओकेको शे्रत्रमा िाक्न्तकरी पररवतदि ल् याएको छ। अदरुदृक्टि 
भएकाहरुमा अक्षीय ववस्तार सुस्त बिाउि पनि ओके धेरै प्रभावकारी साबबत भएको छ। कोनिदयाको आकार समति 
हुिे प्रक्रिया धेरै हदसम्म केन्िीय कोनिदयामा सीशमत हुिे भएकािे यसिे पनि पररधीय अपवतदक त्रुहिहरूमा सापेक्ष 
अदरुदृक्टिजन्य बदिावहरूको पररणाम हदन्छ, जुि अदरुदृक्टि नियन्त्रण सम्बन्धी प्रभावको व्याख्या अिुरूप छ, 

यद्यपि पररवनतदत उच्च-िमका एबरेसिहरुको भूशमकािाई पनि िकािद सक्रकाँ दैि। सापेक्ष उपचार प्रभावकाररता 
समयसाँगै कम हुि सलछ भिेर सुझाव गररएको पाइन्छ, यद्यपि अिुदैध्यद तथ्याड़कको व्याख्या अदरुदृक्टिको प्रगनतमा 
बढ्दो उमेरसाँग ैआउिे सुस्तता सहहत अन्य ववशभन्ि कारकहरूद्वारा प्रभाववत छ। ओकेको प्रयोग चााँड ैअन््य गिादिे 
अक्षीय ववस्तारको गनत फेरर बढ्ि सलछ भिेर बच्चाहरुमा भएका केहह अध्ययिहरुको पररणामिे सुझाव हदएका 
छि,् तिावप यस्तै प्रववृत्त वयस्कमा सुरुवात हुिे प्रगनतशीि अदरुदृक्टि भएका ववश्वववद्याियका ववद्यािीको 
पररणाममा देखखाँदैि। फेरर पनि, एउिा सावधािीको िोि यस्ता शभन्िताहरूको व्याख्या गिद प्रस्ताव गररएको छ 
क्रकिकी अदरुदृक्टि सच्याउि प्रयोग गररएका अक्टिकि उपकरणहरूिे व्यवहारमा ठूिो असर पािे सम्भाविा हुन्छ, 

ववशेष गरी बच्चाहरूमा। 
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औषधीर् निर््रण 

अदरुदृक्टिको प्रगनत नियन्त्रणको िाधग परीक्षण गररएका औषधधहरू मध्ये हािसम्म िवपकि एट्रोवपििे क्लिनिकि 
परीक्षण र क्लिनिकि अलयास दबुैमा प्रभु्व जमाएको छ जहााँ आजभोिी यसिाई व्यापक रूपमा प्रयोग गररन्छ, 

खासगरी अिाधधकाररक तवरिे। िवपकि १% एिोवपिको एक िोपािे गराउिे दीघदकािीि माईडिआइशसस र 
साइलिोटिेक्जयािे यो देखाउाँछ क्रक एिोवपि एक गैर-चयिा्मक (िि-्सेिेक्लिभ) अपररवतदिीय (इररभरशसभि) 
एक्न्िमस्कारीनिक ववरोधी हो। आाँखा-हेरचाह क्षेत्रको सम्बन्धमा यसको प्रयोगको िामो इनतहास छ। यसिाई कशििो 
उमेरका बािबाशिकामा अपवतदक त्रुहिको मूल्याङ्कि गिद र अल्छी आाँखाको उपचारमा सामान्य आाँखािाई निस्तजे 
गिद साइलिोटिेक्जक माध्यमको रुपमा प्रयोग गिे गररन्छ; यसिाई युशभयाको सुजिका अवस्िाहरुमा उपचारको 
एक अांगको रुपमा अकसर प्रयोग गररन्छ। 
 

िवपकि एिोवपिको प्रभावकाररतािाई अदरुदृक्टि नियन्त्रणको उपचार 
ववधधको रूपमा मूल्याङ्कि गदाद, अक्षीय िम्बाईका पररवतदििे अपवतदक 
त्रुहिका तथ्याङ्कभन्दा अझ सिीक रूपमा उपचारका प्रभावहरू 
प्रनतबबक्म्बत गददछि,् साइलिोक्टिक्जयाको उल्झिकारी प्रभावबाि स्वतन्त्र 
भएर। एिोवपि कम घि्वको भएपनि दीघदकािीि रूपमा प्रयोग गदाद यो 
उल्िेखिीय मात्रामा आाँखाशभत्र जम्मा हुन्छ र यसको फिस्वरूप 
कािान्तरमा साइलिोपेशिक्जया निम््याउि सलछ। ्यसैिे अपवतदक 
त्रुहिका तियाङ्किे सामान्यतया अक्षीय िम्बाईको समकक्षक्षय 
तथ्याङ्कभन्दा उधचत नियन्त्रण देखाउाँछि ् भन्िे कुरा अिौठो हुाँदैि। 
यसकारण शसांगापुरमा गररएका क्लिनिकि परीक्षणको एिीओएम श्रृांखिामा समावेश गररएको सबैभन्दा कम ०.०१% 
घि्वको प्रभावकाररतािाई हािसािै हङकङमा औषधधको मात्रा सम्बन्धी अिुसन्धािका िाधग गररएको छोिो (१२ 
महहिा) अध्ययिको िनतजािे चुिौती हदएको छ। जे होस,् उच्च घि्विाई (उदाहरणका िाधग प्रारक्म्भक अध्ययिमा 
प्रयोग भएको १%) ववस्ताररत उपचारको समाक्टत पनछ हुिे ठूिा प्रनतकूि असर र प्रभावको प्रनतक्षेपसाँग जोडडएको 
छ। क्लिनिकि परीक्षण तथ्याङ्किे पनि प्रनतक्रियाशीिता र कािान्तरमा उपचारको प्रभावकाररतामा आउिे 
पररवतदिहरूमा रहेका व्यक्लतगत शभन्िताहरूिाई औँल्याउाँछि।् ्यसैिे अदरुदृक्टि नियन्त्रणको उपचारको रूपमा 
िवपकि एिोवपिको प्रभावकाररता बारे कमै शांका छ तर कनत मात्रामा यसिाई प्रयोग गदाद उधचत हुन्छ भन्िे बारे 
धेरै प्रश्िहरूको समाधाि खोज्ि बााँकी छ। 
 

अदरुदृक्टि नियन्त्रणका क्लिनिकि परीक्षणहरुमा प्रयोग भएका अन्य औषधीय माध्यमहरूमा मुखबाि हदइिे ७-
भमथाइलज्र्ान्स्थि (७-एमएर्क्ि), एक एडिेोशसि ववरोधी, समावेश छ। यसको प्रयोग डिेमाकद मा सीशमत छ जुि ७-
एमएलसको एकमात्र क्लिनिकि परीक्षण स्िि हो र जहााँ यो १८ वषद उमेरका बबरामीहरूको हकमा, डनेिश राक्टिय 
स्वास्थ्य बबमाबाि प्रनतपूनतद सहहत, फामेसीमा बिाइिे ्याब्िेिको रूपमा प्रयोगको िाधग हाि स्वीकृत गररएको छ। 
यो अदरुदृक्टि नियन्त्रणका अन्य उपचार ववकल्पहरूको तुििामा सापेक्षक्षत रूपमा अप्रभावी देखखए तापनि ७-

जे होस,् उच्च घि्विाई, 

उदाहरणका िाधग प्रारक्म्भक 
अध्ययिमा प्रयोग भएको 
१%, ववस्ताररत उपचारको 
समाक्टत पनछ हुिे ठूिा 
प्रनतकूि असर र प्रभावको 
प्रनतक्षेपसाँग जोडडएको छ। 
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एमएलसको सािै लयाक्रफि, जसको ७-एमएलस एक उप-उ्पादि हो, बााँदरमा भइरहेका अध्ययिहरूको निशािामा 
परेका छि।् 
 

अदरुदृक्टि नियन्त्रणको िाधग आाँखाको चाप घिाउिे हाइपोिेन्सीभ औषधधको शसफाररस प्रारक्म्भक प्रकाशिहरूमा 
प्रशस्त देखखन्छि।् यसको आधार आाँखाको चाप घिाइिािे आाँखाको बाहहरर भागमा तिाव कम भई आाँखाको 
बबस्तार सुस्त हुन्छ भन्िे हो। यस सन्दभदमा, एवपिेक्रिि, ल्याबेिोिोि, पाइिोकावपदि र हिमोिोिको शमश्रण तिा 
हिमोिोि एलिै प्रयोग गरी गररएका उपचारका सकारा्मक पररणामहरूको प्रनतवेदिहरू छि।् यद्यपि, िवपकि ०.२% 
हिमोिोि, एक गैर-चयिा्मक बबिा-एििक्जदक ववरोधी, हदिको दईु पिक प्रयोग गरी गररएका यादृक्च्छक िैदानिक 
परीक्षणहरूको िनतजा निराशाजिक धिए। तिावप, ल्यािािोप्रोस्ि, एक प्रोस्िाग्याक्डडि एिािग र बिमोनिडडि, एक 
अल्फा२ एििक्जदक एगोनिस्ि, सांिग्ि गररएका दईु छुटै्ट पशु अध्ययिमा हािसािै देखखएका सकारा्मक निटकषदहरूिे 
गदाद अदरुदृक्टि नियन्त्रणको यस दृक्टिकोण सम्बन्धी चासोमा िया आयाम आएको छ। सािै अदरुदृक्टि जिबबन्दकुो 
उच्च जोखखमसाँग सम्बक्न्धत भएकोिे यसको रोग निरोधी क्षमता पनि देखखएको छ। 
 

वािावरणीर् प्रिाव र घर िाटहर बििाइिे िमर्को िूभमका 
प्रभावशािी अध्ययिहरूको श्रृांखिाबाि प्राटत पररणामिे घर िाटहर बििाइिे िमर्को महत्त्विाई दसादउाँछि।् बाहहर 
बबताइिे समयिे अदरुदृक्टि ववकासको पवरुि सांरक्षण गिे देखखएको छ भिे केही कमजोर प्रमाणिे मात्र यसको 
अदरुदृक्टि प्रगनतको सुस्ततासाँग सम्बन्ध रहेको देखाएका छि।् बाहहरी प्रभावको यस्तो असर वणदि गिे अांतनिदहहत 
सांयत्र अझै अस्पटि छ। आाँखािे देख् ि सक्रकिे प्रकाशको बढ्दो गहिता एक योगदाि पुर् याउिे कारक हुि सलछ 
भन्िे कुरा रूपको अभावबाि श्रकृ्जत (फम-डवेप्रभेसि) अदरुदृक्टि सम्बन्धी पशु अध्ययिबाि प्राटत तथ्याङ्कबाि 
समधिदत छ। उज्ज्वि प्रकाशको सम्पकद िे  रूपको अभावबाि श्रकृ्जत अदरुदृक्टििाई रोलदछ, तैपनि िेन्सबाि श्रकृ्जत 
(िेन्स इन्ड्युस्ड) अदरुदृक्टि समावेश गररएका अध्ययिका पररणाम भिे कम प्याररिा छि।् जबक्रक चीिको एउिा 
अध्ययििे स्कूिको कक्षाकोठामा प्रकाशको टिर कररि १०० रे्दखि ५०० लर्क्ििम्म िढाइएको एक वषदपनछ 
अदरूदृक्टिको घििामा कमी आएको ररपोिद गरेको छ, यो याद गिुद पददछ क्रक प्रकाशको यस मात्राको स्तर सामान्यतया 
पशु अध्ययिहरूमा प्रयोग गररिे भन्दा निकै िोरै हुन्छ। तिावप, प्रकाशको प्रारक्म्भक स्तर (१०० िलस) पनि 
तुििा्मक रूपमा आधुनिक मापदडडहरु अिुसार कम छ, धशमिो प्रकाश अदरुदृक्टिको उ्पवत्त गराउिे कारक हो 
भन्िे धारणा अिुरूप। अको अध्ययििे फ्िोरेसेन्ि डसे्क प्रकाशको प्रयोग र अदरुदृक्टिको सम्बन्ध रहेको बताए 
तापनि यसिे सहभागीहरूको सामाक्जक-आधिदक क्स्िनतिाई समावेश गरेि। आजसम्म प्रकाश-उ्सजदक डायोड 
(एिइडडज) जस्ता प्रकाशका िवीितम स्रोतहरूको प्रभाव सम्बन्धी कुिै अध्ययि भएका छैिि।् शभत्री र बाहहरी 
वातावरणमा गररिे बबशभन्ि खािका गनतववधधका शभन्िताहरूको सम्भाववत प्रभाव बाहेक पदादको प्रनतबबम्बको 
प्रोफाइिका शभन्िताहरुको (स्िानिक, सामनयक वा िेम्पोरि र डडफोकस) पनि बाहहरी सम्पकद का कारण हुिे 
सुरक्षा्मक प्रभावसाँग सम्भाववत सान्दशभदकता रहन्छ। 
 

बाह्य सम्पकद को सुरक्षा्मक भूशमकािाई औँल्याइएका अध्ययििे भिटाभमि डीको कमी र अदरूदृक्टि बीचको 
सम्भाववत सम्बन्ध प्रनत चाख जगाएका छि,् क्रकिकी छािामा शभिाशमि डीको सांश्िेषण (जसिे सीरमको स्तरमा 
मह्वपूणद योगदाि पुर् याउाँछ) पराबैंगिी ववक्रकरणद्वारा उ्पे्रररत हुन्छ र ्यसकारण सूयदको प्रकाशको सम्पकद मा 
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निभदर हुन्छ। तिावप, वतदमाि तथ्याङ्किे शभिाशमि डीको कमी र अदरूदृक्टि बीचको करणीय सम्बन्धको ववपरीत 
तकद  गददछ। यसको सट्टामा, सीरम शभिाशमि डीको स्तरिे सांभवतः बाह्य सम्पकद को िाधग एक प्रनतनिधधको भूशमका 
निवादह गददछ। 
 

शल्र्क्रिर्ाका हटिक्षेप 

उच्च अदरूदृक्टि भएका आाँखामा िप अक्षीय बबस्तारिाई रोलिे वा 
हढिो गिे हेतुिे स्लिेरािाई क्स्िरता हदि गररिे कायदहरूिे रेहििा 
र कोरोइडका सम्बक्न्धत रोगजन्य जहििताहरूिाई कम गिे वा 
हिाउिे िक्ष्य राख्छि।् यस्ता हस्तक्षेप मुख्य तीि शे्रणीमा पददछि:् 
स्लिेरि बकशिांग शल्यक्रिया, स्लिेरि इांजेलशिमा आधाररत उपचार 
र स्लिेरि कोिेजि िस-शिङ्क्रकङ। यी ववकल्पहरू मध्ये केवि 
पहहिो मात्र क्लिनिकमा पयादटत रूपमा प्रयोग भएको छ, अन्य दईु 
हाि धेरै हदसम्म प्रयोगा्मक छि।् पहहिोको माशमिामा, 
शल्यक्रियाहरू प्रायः अक्स्िर, उच्च अदरूदृक्टि भएका आाँखाहरू र 
दाि गररएका स्लिेरका तन्तु पनछल्िो पोिमा रोवपिे पोस्िेररयर 
स्लिेरि बकशिांगमा सीशमत भएका छि।् हािसम्म, बाह्र सम्बक्न्धत अध्ययिहरू प्रकाशशत भएका छि,् जसमा प्रायः 
सामान्य रूपमा सकारा्मक पररणामहरू सहहतका पूवदव्यापी केस वा केस-कां िोि श्रृांखिा समावेश छि,् यद्यपि धेरै 
प्रकाशिहरूमा शल्यक्रियाका मुख्य वववरणहरूको अभाव रहेको छ। 
 

निष्ट्कषय 
माधि उक्ल्िखखत सबै शे्रणीहरूमा हस्तक्षेपका िाधग हाि धेरै मागदहरू छि ्र प्र्येक शे्रणी शभत्रका ववकल्पहरू बढ्दै 
जािे िममा छि।् तिावप, अहहिेको समयमा अदरूदृक्टिको प्रगनत रोलि वा सुस्त बिाउिका िाधग कुिै "एक 
आकारमा सबै क्रफि" खािको उपचार छैि र अधधकाांश ववकल्पहरू, कम से कम एक ववस्ताररत अवधधमा, १००% 
प्रभावकाररता हाशसि गिदमा असक्षम देखखन्छि।् अन्तनिदहहत सांयन्त्रहरू र यस्ता शभन्ितामा योगदाि पुर् याउिे 
कारकहरू बुझ्िका िाधग िप अिुसन्धाि मह्वपूणद छ र उपचारहरु तिा यीिको सांयोजिको िाधग प्रमाणमा 
आधाररत शसफाररसहरू ववकास गिद पनि आधारभूत छ। यस क्षेत्रमा आजको शमनतसम्म भएका प्रगनतहरू व्यापक 
रूपमा बढ्दो प्रववृत्तका छि ्र ्यसैिे अदरूदृक्टि नियन्त्रणका िौिा दृक्टिकोणहरुको अिुसन्धािको आवश्यकता र 
अवसर दबुै रहेको छ। 
 

ि्र्दियः वाइल्डसोि सीएफ, धचया ए, चो पी, गुगेिहेइम जेए, पोशिांग जेआर, ररड एस, र अन्य। आईएमआई - हस्तक्षेप 
मायोवपया सांस्िाि: अदरुदृक्टिको सुरुवात र वदृ्धधको उपचार ववधधको प्रनतवेदि। इन्भेटि अटथ्यािमोि शभज साइ। 
२०१९;६०(३):एम१्०६-एम१्३१। 
आिार 

आईएमआई कशमिी सदस्यहरूको सूधच, ववशेष गरी आईओएमआई अदरुदृक्टिको सुरुवात र प्रगनतका हस्तक्षेप 
प्रनतवेदि र श्वेत पत्र https://www.myopiainstitute.org/imi-white-papers.html मा पाउि सक्रकन्छ। माररया 

हािसम्म, बाह्र सम्बक्न्धत 
अध्ययिहरू प्रकाशशत गररएका 
छि,् जसमा प्रायः सामान्य रूपमा 
सकारा्मक पररणामहरू सहहतका 
पूवदव्यापी केस वा केस-कां िोि 
श्रृांखिा समावेश छि,् यद्यपि धेरै 
प्रकाशिहरूमा शल्यक्रियाका मुख्य 
वववरणहरूको अभाव रहेको छ। 
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मकौिीिाई यस साराांशमा उिको व्यावसानयक सहयोगका िाधग धन्यवाद। यस क्लिनिकि साराांशको प्रकाशि खचद 
िायि होल्डि शभजि इक्न्स्िच्यूि, कािद जाइस शभजि, कुपरशभजि, एक्स्सिर, अल्कोि र शभजि इम्टयालि 
इक्न्स्िच्युिको अिुदािबाि प्राटत भएको धियो। 
 

पराचार 

िायि होल्डि शभजि इक्न्स्िच्यूि शिशमिेड 

िेभेि ४, ििद ववङ, रुपिद मायसद बबक्ल्डङ, गेि १४ बाकद र स्िृि, 

युनिभशसदिी अफ न्यू साउि वेल्स, युएिएसडब्िु 
एिएसडब्ि,ु अटिेशिया २०५२ 

m.jong@brienholdenvisioninstitute.org 
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