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आईएमआई – अदरूदृक्टि आिुवाांशशकी प्रनिवेदि 

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। 

 

भमल्ली टेडजा एमडी 
आईएमआई िभमनि िर्दटर् 

िेत्र ववज्ञाि वविाग, इराटमि मेडडकल के्र, रोटरडम, िेर्दरल्र्ाण्डड्ि 

एवपडभेमर्ोलोजी वविाग, इराटमि मेडडकल के्र, रोटरडम, िेर्दरल्र्ाण्डड्ि। 

 

क्र्ारोभलि क्लािर एमडी, पीएचडी 
आईएमआई िभमनि अध्र्क्ष 

िेत्र ववज्ञाि वविाग, इराटमि मेडडकल के्र, रोटरडम, िेर्दरल्र्ाण्डड्ि 

एवपडभेमर्ोलोजी वविाग, इराटमि मेडडकल के्र, रोटरडम, िेर्दरल्र्ाण्डड्ि 

िेत्र ववज्ञाि वविाग, राडिउड रु्नििभियटी मेडडकल के्र, निज्मेजेि, िेर्दरल्र्ाण्डड्ि। 

 

 

पररचर् 

यस प्रनिवेदििे अदरुदृक्टिका वितमाि आिुवांशशक खोज र भावी अिुसन्धािका ददशाहरू ववटििृ रूपमा दसातउँछ। 
आिुवांशशक र वािावरणीय दबुै कारकिे दृक्टिदोष वा अपवितक त्रुदि, ववशेषगरी अदरूदृक्टििाई प्रभाव पाित सलछि।् 
ठूिा जीिोम-्वाइड एसोशसएसि अध्ययिहरू (जीडब्िुएस)् को प्रनिपादिसँगै अपवितक त्रुदि सम्बन्धी दृक्टिदोष 
वांशाणुहरूको पदहचाि फटिाइरहेको छ। 
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मुख्र् पररणामहरू 

अदरूदृक्टि िगायि अन्य अपवितक त्रुदिहरू कैयौँ सामान्य आिुवांशशक 
र वािावरणीय कारकहरू (िक्जकको काम, घरबादहर बबिाइिे समय) 
बीचको जदिि पारटपररक प्रभाविे गदात हुन्छि।् अपवितक त्रुदि र 
अदरूदृक्टिका कररब २०० आिुवांशशक िोकी हािसम्म प्रकाशशि 
भइसकेका छि,् जुि प्रायः कम जोखखमयुक्त हुिुका साथै सामान्य 
जिसङ्ख्यामा पाइन्छि।् यसरी पदहचाि गररएका वांशाणुका ववशभन्ि 
कायतहरू छि,् र आँखाको पदातका सबै िहहरू यीिको अशभव्यक्तक्त थिो 
झैँ देखखन्छि ्जहाँ यीििे शसन्याक्टिक ट्रान्सशमसि, कोशीका-कोशीका 
आसांजि (सेि सेि एदिसि), लयाक्ससयम आयि बाइक्न्डङ, लयािायि 
च्यािि गनिववधध, र एलटट्रा-सेिुिर म्यादट्रलस घिकहरू (extra-cellular matrix components) िगायिका भूशमका 
निभाउँछि।् यसका साथै अधधकाांश वांशाणु प्रकाश-निभतर छि ्र कोशीका चक्र एवां आँखाको ववकास मागतहरूसँग 
सम्बक्न्धि छि।् जीडब्िुएसको एउिा बहृि ्ववश्िेषणिे अदरूदृक्टि ववकासको िाधग आँखाको पदात (रेदििा) देखख 
बादहरर भाग (टलिेरा) सम्मको एक प्रकाश-निभतर सांकेि मागत (शसग्िशिांग लयासकेड) रहेको पुक्टि गिुतका साथै 
यसका सम्भाववि रोगजन्य आणववक ित्वहरूको ठोस पदहचाि गरेको छ। 

 

आठ वषत अनघ सर ड्यूक-एसडरिे अदरूदृक्टिको वांशगि प्रववृििाई पदहिो पिक पदहचाि गरेका धथए। 
जुम्सयाहासम्बन्धी अध्ययिहरूिे पनि अपवितक त्रुदिको उच्च ववरासििा (९०%) देखाएका छि ् िर यो अन्य 
पाररवाररक अध्ययिहरूमा भिे व्यापक रूपमा शभन्ि छ र कम्िीमा १०% सम्म पाइएको छ। सामान्य जिसङ्ख्यामा 
अपवितक त्रुदिको केवि ५  देखख ३५% शभन्ििा मात्र ववरासििािे वणति गरेको धथयो। पोशिजिेदिक जोखखम टकोर 
(एउिा ववशेषिामा योगदाि पुराउिे सबै वांशाणुहरूको आधारमा निधातररि जोखखम) अिुसार उच्च आिुवांशशक 
जोखखममा रहेका व्यक्लिहरूमा कम आिुवांशशक जोखखममा रहेका मानिसहरू भन्दा ४० गुणासम्म बिी जोखखम हुि 
सलछ। 
 

हािसािै अपवितक त्रुदि र अदरूदृक्टिको अन्िरातक्टट्रय सांघ (कृम) र व्यक्लिगि जेिोशमक कम्पिी िवाक्न्ि धि एण्ड 
शमिे अन्य धेरै आिुवांशशक रूपहरू पदहचाि गरे र यीिैका खोजहरू सांयोजि गदात अपवितक त्रुदिका िाधग पदहचाि 
गररएका १६१ सामािान्िर रूपहरूिे िगभग ८% शभन्ििा वणति गरे। यसिे अदरूदृक्टिको प्रसारमा हािसाि ै
देखखएको महामारीरुपी वृक्तिका िाधग वािावरणिे महत्त्वपूणत भूशमका खेसदछ भन्िे कुरा सांकेि गदतछ। 
 

जीिोम-वािावरण-वाइड अन्िरक्रक्रया अध्ययिहरू (जेववस)िे वांशाणु र वािावरणको अन्िरक्रक्रयात्मक सम्बन्ध दसातए; 

जो उच्च आिुवांशशक भारको साथ उच्च शशक्षिि छि,् उिीहरूमा अदरूदृक्टिको बिी जोखखम देखखयो। हािसम्म, 

युरोवपयि र एशसयािीहरू बीचमा अदरूदृक्टिको आिुवांशशक जोखखममा व्यापक शभन्ििा छ भिेर सुझाउिे ठोस 
प्रमाणहरूको अभाव छ। अदरूदृक्टिको प्रसारमा हािको ववश्वव्यापी वृक्ति आिुवांशशक कारणिे सम्भव छैि िथावप 
अदरूदृक्टिको टिर केही मात्रामा भिे आिुवांशशक नियन्त्रणमा हुि सलदछ। 
 

जीडब्िुएसको एउिा बहृि ्ववश्िेषणिे 
अदरूदृक्टि ववकासको िाधग आँखाको 
पदात देखख टलिेरासम्मको एक 
प्रकाश-निभतर सांकेि मागत (शसग्िशिांग 
लयासकेड) रहेको पुक्टि गिुतका साथ ै
यसका सम्भाववि रोगजन्य आणववक 
ित्वहरूको ठोस पदहचाि गरेको छ। 
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क्तितीय (सेकेन्डरी) अदरूदृक्टि, जुि अन्य शारररीक वा आँखाका असामान्य अवटथाका साथ हुि सलछि ्र जसका 
बशिया आिुवांशशक आधार हुन्छि,् सामान्यिया मोिोजेनिक (एकमात्र वांशाणु सक्म्मशिि वा वांशाणुव्दारा नियक्न्त्रि) 
हुिे गछति।् अदरूदृक्टिको शसन्रोशमक रूप निम्त्याउिे प्रायः वांशाणुहरूमा केही थोरै समाििा भए िापनि यी 
अदरूदृक्टिका सामान्य रूपहरूमा भिे समेदिएका छैिि।् 
 

अदरूदृक्टिको आिुवांशशकीमा थप प्रकाश ददि पूणत-एलजोम अिुक्रमण (डब्िुइएस) र पूणत-जीिोम अिुक्रमण 
(डब्िुक्जएस), मेन्डशेियि यादृक्च्छकीकरण (एमआर) र एवपजेिेदिलस पनि प्रयोग गररएका छि।् 
 

निष्ट्कर्य 
अदरूदृक्टि आिुवांशशकी, आिुवांशशक एवपडशेमयोिोजी र एवपजेिेदिलसको िेत्रमा अिुसन्धाि बढ्दो छ जसिे 
अदरूदृक्टिको उत्पविमा सांिग्ि ियाँ अणुहरू सम्बन्धी अन्िदृतक्टि प्रदाि गरेको छ। अपवितक त्रुदिका अधधकाांश 
फेिोिाइवपक शभन्ििा अझै अवखणति भएकोिे सबै खोजहरूिाई ववटििृ िथ्य ववश्िेषण माफत ि एकीकृि गित ियाँ 
अत्याधुनिक उपकरणजन्य प्रगनिहरू, बहु-स्रोि अध्ययि जिसङ्ख्याहरू, वािावरणीय जीिोशमलस र प्रणािी 
जीवववज्ञािको प्रयोगका साथ गररिे जेिोमबको गदहरो समायोजि भएका ठूिा टिरका अध्ययिहरू आवश्यक छि।् 
रोगजन्य सांयन्त्रमा ज्ञािको ववटिार र आवश्यक उपचारका िाधग जोखखममा रहेका व्यक्लिहरूको पदहचाि गित 
सलिे िमिाको वृक्तििे बबरामी व्यवटथापिमा सुधार हुन्छ र अन्ििः अदरूदृक्टिबाि उत्पन्ि जदिििाहरू र दृक्टि 
क्षिणिाको रोकथाममा मदि पुग्दछ। 
 

ि्र्दिय: िेड्जा एमएस, हारमाि एईजी, शमइटिर-टमूर एमए, लयावप्रओ जे, मेलकी डीए, गुगेिहेइम जेए, र अन्य। 
आईएमआई - अदरुदृक्टि आिुवांशशकी प्रनिवेदि। इन्भेटि अटथ्यािमोि शभज साइ। २०१९;६०(३):एम८्९-एम१्०५। 
https://iovs.arvojournals.org/issues.aspx?issueid=९३७८७२#issueid=९३७८७२ 

 

आिार 

आईएमआई कशमिी सदटयहरूको सूधच, ववशेष गरी मूि आईएमआई अदरूदृक्टि आिुवांशशकी प्रनिवेदि, र श्वेि 
पत्र https://www.myopiainstitute.org/imi-white-papers.html मा पाउि सक्रकन्छ। निकोि शियूिाई यस 
साराांशमा उिको व्यावसानयक सहयोगका िाधग धन्यवाद। यस क्लिनिकि साराांशको प्रकाशि खचत ब्रायि होसडि 
शभजि इक्न्टिच्यूि, काित जाइस शभजि, कुपरशभजि, एक्टसिर, असकोि र शभजि इम्टयालि इक्न्टिच्युिको 
अिुदािबाि प्राटि भएको धथयो। 
 
पत्राचार 
ब्रायि होसडि शभजि इक्न्टिच्यूि शिशमिेड 
िेभेि ४, िथत ववङ, रुपित मायसत बबक्सडङ, गेि १४ बाकत र टिृि, 
युनिभशसतिी अफ न्यू साउथ वेसस, युएिएसडब्िु 
एिएसडब्ि,ु अटटे्रशिया २०५२ 
m.jong@brienholdenvisioninstitute.org 
+६१२९३८५७५१६ 


