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जलविन्द ु

जलविन्दलुाई “दृष्टिको चोर” भनी चचननन्छ ककनभने यसको सुरुवाती चरणमा कुन ैपनन 

प्रत्यक्ष लक्षणहरू देख िँदैनन।् यसले तपाईंले थाहा पाउन ुअनि नै चपुचाप तपाईंको दृष्टि 

गुमाउिँछ। अन्न्िम अिस्थामा खाली बीच भाग मात्र देखखन्छ। उचचि उपचार बबना, दृष्टि अझ 

 राब हुन्छ र स्थायी रूपमा अन्धो बनाउन सक्छ। 

 

जलविन्द ुकसैलाई पनन हुन सक्छ। यद्यवप, वदृ्ध माननसहरू उच्च जोख ममा हुन्छन।् 

 

2005 देख  2009 सम्म हङकङको चचननयािँ ववश्वववद्यालय र तीन साववजननक 

अस्पिालहरूद्िारा सञ्चाललि अन्िेषणले 67% जलववन्द ुबबरामीहरूले बस मागवहरू देख्न 

सक्दैनथ,े 65% लाई भर ्याङ चढ्नमा समस्या चथयो र 53% मा अष्स्थर भावहरू चथए। यसले 

बबरामीको दैननक जीवनमा जलववन्दकुो ववशषे असर हुन्छ भन्ने दे ाउिँछ। 

 

जलविन्दबुाट क्षनि भइसकेको दृन्टटलाई फकााउने हालै कुनै पनन उपचार छैन र दृन्टटको 

क्षनि स्थायी हुन्छ। समयमै यसबारे थाहा पाएर रोकथाम गनुा जरूरी छ। जलविन्दबुाट बच्ने 

सबैभन्दा उत्कृटट िररका भनेको ननयलमि आँखा जाँच गनुा हो, ववशषे गरी 40 वषव माचथका 

माननसहरू र उच्च जोख ममा भएका व्यष्क्तहरूको लाचग। यदद िपाईंलाई बारम्बार आँखामा 

सुन्न्नन,े िाउको दखु्ने वा रातमा प्रकाशको वरपर इन्र–धनुष जस्तो रंगहरू देख ने; अचानक 
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आिँ ा दखु्न,े आिँ ा रातो हुने, धममलो दृष्टि हुने, वाकवाकी र वान्ता आउन ेहुन्छ भने, तपाईंले 

आफ्नो चचककत्सकसिँग सकेसम्म नछिो परामशव मलनुपछव। 

 

 (यस पटृठको जानकारीलाई समीक्षा गररददनुभएकोमा हङकङ आँखा अस्पिालको डा. नाकिस 

बेगलाई ववशषे धन्यवाद।) 
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1. जलविन्द ुभनेको के हो? 

विश्ि स्िास््य संगठन (WHO) द्वारा पररभावषत जलववन्द ुअन्धोपनको दोस्रो ठूलो रोग हो। 

तथावप, हङकङमा यो प्रथम अन्धोपन रोग हो। यसको स्थानीय प्रबलिा 40 वषव भन्दा माचथका 

माननसहरूमा 100 जनामा 3 जनामा अनुमान गररन्छ।  

प्रकाशको ककरण पदहले कोननाया अनन लेन्स भएर पछाडीको पदाा रेदटनासम्म पुग्दछ। 

त्यसपनछ विद्युिीय संकेि उत्पन्न हुन्छ र अन्टटक निाले संकेिलाई मन्स्िटकसम्म 

पुर् याउँछ। आँखाको गेडीको अखण्डिालाई कायम राख्नको लाचग, यसलाई बेलुनमा जस्तै गरी 

पानीको स्रावद्वारा भररन्छ। मसमलयरी बडीबाि पानी स्राव हुन्छ, आइररस र प्युवपल मािव त 

सञ्चार हुन्छ र जलननकासी एंगलमा टे्रबकुलर नेिवकव मा अवशोवषत हुन्छ। स्राव र अवशोषण 

बीचमा कुनै पनन प्रकारको असन्तुुलन हुनाले असाधारण इन्राकुलर चाप हुनेछ जसले 

अन्टटक नभामा क्षनि पुर् याउनेछ।  

यदद िपाईंलाई जलविन्द ुछ भने, यस रोगले तपाईंको अष्प्िक नभवलाई असर गनेछ जसले 

चाररबिक ढािँचामा रेटिनल ग्याङ्गमलयन कक्षहरूलाई नटि गछव , यसको पररणाम स्वरूप 

िकावउन नसककने दृष्टि फाँट र दृन्टटको क्षनि हुन्छ।  

 

 

2. जलविन्दकुा जोखिम कारकहरू के-के हुन?् 

धेरै जोखखम कारकहरूले गदाा जलविन्द ुहुन सक्छ। यदद िपाईं ननम्न कोटीहरू मध्ये कुनैमा 
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पनुाहुन्छ भन,े कृपया सचते रहनुहोस ्र तुरुन्त सावधानी अपनाउनुहोस:् 

 उच्च इन्राकुलर चाप (आँखाको गेडी लभत्रको चाप) 

 40 िषा भन्दा माचथको उमेर 

 टाढाको दृन्टटमा उच्च कमी हुनु (ननकट दृन्टट) िा नन्जकको दृन्टटमा उच्च कमी हुनु 

(पर दृन्टट), 

 मधमुेह मेललटस 

 कोरोनरी हृदय रोग 

 जलविन्दकुो पाररिाररक इनिहास 

 मानलसक आघािको इनिहास 

 माइगे्रन 

 अिरोधक शयन अश्िसन 

 लामो-समयसम्म स्टेरोइडको प्रयोग 

क्लोस–एंगल जलववन्द ुएमशयाको सामान्य रोग हो। 
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3. जलविन्दबुाट कसरी बच्न?े 

जलविन्दबुाट बच्ने सबैभन्दा प्रभािकारी िररका भनेको आँखा विशषेज्ञको चचककत्सालयमा 

ननयलमि आँखा जाँच गनुा हो। जाँचले इन्राकुलर चाप (आिँ ा मभिको चापलाई एक ववशषे 

उपकरणद्वारा नावपन्छ, उच्च चाप जलववन्द ुववकास हुनुको जोख म कारक हो), जलननकासी 

एंगल जािँच (यसलाई एक विेशषे लेन्स प्रयोग गरर ननधाारण गररन्छ,  लुा एंगल वा संकोचचत 

एंगलमा वगीकृत गनव सककन्छ; एमशयाका माननसमा यो रोग धेरै मािामा पाइन्छ र एक्युि 

जलववन्द ुगराउिँछ) र अष्प्िक नभव हेड जािँच समावेश गनेछ। रोगको ववकासलाई रोक्ने 

सबैभन्दा उत्कृटि तररका भनेको रोगलाई सुरुिािी अिस्थामा नै पदहचान गनुा हो। 

  

 

4. जलविन्दकुा कारणहरू के-के हुन?् 

जलविन्दलुाई प्राइमरी र सेकेन्डरी गरी दईुिटामा िगीकृि गना सककन्छ। प्राइमरी जलविन्दकुो 

कुनै पनन प्रत्यक्ष कारण छैन। कसै-कसैले यसमा अनुवंमशक उत्पररवतवनले भूममका  ेल्छ 

भन्ने मान्छन।्  सेकेन्डरी जलववन्द ुएक प्रकारको जलववन्द ुहो जुन लामो समयसम्मको लाचग 

स्िेरोइडको प्रयोग (मौख क, िोवपकल वा श्वास मभि मलने), मानमसक आिात वा ओकुलर 

शल्यकिया, मोिीविन्द,ु प्रोमलिरेटिभ मधमुेह रेटिनोप्याथी, केन्रीय रेटिनल नशा अवरोध, 

युभेटिस (युमभल तन्तुको प्रज्वलन), ओकुलर ट्युमर, इत्याटद जस्ता अन्य ओकुलर रोग वा 

अवस्थाहरूद्वारा हुन्छ। 
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जलविन्दलुाई ओपन एंगल र क्लोस एंगलमा पनन िगीकृि गना सककन्छ। ‘एंगल’ भन्नाले 

आिँ ाको गेडीको पूवव भागमा भएको जलननकास एंगललाई बुखझन्छ जसले अष्प्िमल 

इन्ट्राकुलर चापलाई कायम राख्नको लाचग आिँ ाको गेडी मभिको जलको ननकासलाई 

अचधननयन्िण गदवछ। जब एंगल बन्द हुन्छ, जल ननकासमा गडबडी हुन्छ र यसैकारण चाप 

बढ्छ। खलुा-एंगल जलववन्दमुा, जलको ननकास जनतको जलननकास रतु हुिँदैन र त्यसैकारण 

इन्ट्राकुलर चाप पनन उच्च हुनेछ।  
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5. के जलविन्दकुा लक्षणहरूलाई सजजलैसँग पहहचान गनन सककन्छ? 

दीघाकालीन जलविन्द ुहुनु अनघ कुन ैपनन संकेि हँुदैन, यदद िपाईंमा ननम्न चिेािनी संकेिहरू 

देखापरेमा, कृपया आफ्नो चचककत्सकबाट िुरून्ि सल्लाह ललनुहोस ्:  

 प्रकाशमण्डल (प्रकाश िरपर इन्र धनुष जस्िो रङहरू देखा पने)  

 हलुका टाउको दखु्ने  

 मन्द आँखा दखु्ने  

 दृन्टट धलमलो हुने  

 पररधीय दृन्टट क्षेत्रको नाश।  

 

बबरामीले अन्न्िम-चरण रोग संकेि गदै केन्र भागको दृन्टटलाई असर गदै दृन्टट क्षेत्रमा गम्भीर 

क्षनि नभएसम्म माचथका लक्षणहरू प्राय: जसो बेिास्िा गररन्छ। 

एक्युट जलविन्द ुहँुदा अचानक आँखा दखेुर रािो हुने, दृन्टट धलमलो हुने, अत्यन्ि टाउको दखु्ने, 

िाकिाकी लाग्ने र िान्िा हुने हुन्छ। दीघाकालीन जलविन्दकुो भन्दा यसका लक्षणहरू थप 

विलशटट र जदटल हुन्छन।् 

  

6. जलविन्दकुो कसरी अनुसन्धान र ननदान गने? 

सविस्िार इन्राकुलर चाप मापन, पूवव कक्ष गटहराई र एंगल ननधावरण, अष्प्िक नववको प्रमु  

जािँच, सह-उपष्स्थत ओकुलर रोगका संकेतहरू सटहत ववस्ततृ नेि र चचककत्सा इनतहासद्वारा 
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यसको ननदान गररन्छ। ननदानको लाचग दृष्टि क्षेिको जािँच बढी महत्त्वको हुन्छ। अन्य 

अनुसन्धानहरूमा अन्टटकल कोहेरेन्स टोमोग्राफी (OCT), अल्ट्रासाउण्ड बायोमाइिोस्कोपी 

(UBM), केन्रीय कोननवयल मोिोपन ननधावरण र पूवव  ण्ड OCT समावेश गछव।   

OCT लाई नभव िाइबरको मोिोपनलाई ननधावरण गनव प्रयोग गररन्छ जुन जलववन्द ु

बबरामीहरूमा पातलो भएको हुन्छ। UBM एक अल्रासाउण्ड मेलसन हो जसले एंगल संरचना 

र जल ननकास एंगलको डडग्रीलाई ननधाारण गदाछ। 

 

 

7. जलविन्दकुो उपचार के हो? 

उपचारको उदे्दश्य भनेको इन्राकुलर चापलाई कम गनुा हो। टोवपकल आँखाका थोपाहरू मुख्य 

आधार साधन हो। अन्य साधनहरूमा लेजर र शल्यकिया विकल्पहरू समािेश गररएका 

छन।्  चचककत्सकले बबरामीहरूलाई जलववन्दकुो वगीकरण, जटिलता, चचककत्सा इनतहास र 

स्वास््य अवस्थाहरू अनुसार उनीहरूलाई उपचार मसिाररश गदवछ।  
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8. मोतीविन्दकुो उपचार के हो? 

बादल ुलेन्सको लाचग सबैभन्दा प्रभािकारी उपचार मोिीविन्द ुननकाल्ने शल्यकिया हो। प्राय: 

स्थानीय एनेस्थेलसया अन्िगाि शल्यकिया गररन्छ र बबरामीलाई शल्यकिया गरेकै ददनमा घर 

जान अनुमनि लमल्छ। आजभोलल, सबैभन्दा धेरै सञ्चालनमा आएका दईुिटा मोिीविन्दकुा 

शल्यकियाहरू फेकोइमन्ल्सकफकेसन र एक्स्राक्याटसुलर मोिीविन्द ुएक्सट्र्याक्सन हुन।्  

  

फेकोइमन्ल्सकफकेसनले लेन्सलाई टुिाउनको लाचग अल्रासाउन्ड ऊजाा प्रयोग गदाछ र 

त्यसपनछ निनीहरूलाई आखँाबाट बादहर खखच्छ। यसका लाचग सानो घाउ बनाइन्छ र टाँका 

लगाउन आिश्यक पदैन। यद्यवप, प्रत्येक मोिीविन्दकुा लाचग फेकोइमन्ल्सकफकेसन उपयुक्ि 

नहुन सक्छ। िी जदटल मोिीविन्दकुा लाचग, एक्स्राक्याटसुलर मोिीविन्द ुएक्सट्र्याक्सन 

राम्रो विकल्प हुनसक्छ ककनभने फेकोइमन्ल्सकफकेसनमा उच्च अल्रासाउण्ड पद्धनिद्िारा 

नटट गररएका अन्य ओकुलर संरचनाहरूबाट रोकथाम गना सक्छ। 

 

दृन्टटको ननिजा सुधानाको लाचग, मोिीविन्द ुहटाए लगत्िै सोही समयमा कृबत्रम लेन्स 

प्रत्यारोपण गररनेछ।  

9. जलविन्दकुो जहटलता के हो? 

रोगको अन्न्िम चरणमा भएका धेरै बबरामीहरूमा सङ्कीणा दृन्टट क्षेत्र हुनेछ र केन्र भागको 

दृन्टट गुम्नेछ। 
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