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मोतिबिन्द ु
सन ्2009 मा, हङकङको हस्पिटल अथोरिटी (HA) मा मात्र 54,000 जना भन्दा धेिै मातनसहरू 
मोतिबिन्दकुो शल्यक्रियाको लागि प्रतिक्षामा गथए ि जसमध्ये 42,000 जना भन्दा धेिै 71 वर्ष मागथ 
उमेिका गथए। 

ममतिबिन्द ुआँखाको सामान्य असन्िुलन हो। मोतिबिन्द ुप्राय: जसो लेन्सको प्राकृतिक उमेिको 
प्रक्रियाको कािणले ववकमसि हुने िर्ष। यसकािण मातनसहरू जति िुढो हँुदै ियो मोतिबिन्द ुहुने 
जोखखम त्यस्त्िकै िढ्दै जान्र्। मोतिबिन्दकुा अन्य जोखखम कािकहरूमा िम्भीि रूिमा नस्जक 
नदेख्ने, घामको प्रकाशमा लामो समयसम्म िहने, मधमुेहहरू जपिा तनस्चिि िोिहरू वा तनस्चिि 
और्गधहरूको प्रयोि िदषर्न।् त्यसकािण जो-कसैलाई मोतिबिन्द ुहुनसछ।र्। हङकङमा िरिएको 
सवेक्षण* ले 36 देखख 45 वर्ष उमेिका मातनसहरू मध्ये लिभि 14% लाई मोतिबिन्द ुभएको देखाएको 
र्। मोतिबिन्द ुसानै उमेि देखख ववकमसि हुन सुरु हुने मातनन्र्। धेिै मातनसहरूले नस्जकको देख्नमा 
समपया उच्ि भएको ि आफ्ना आँखाहरू नस्जकका काम िनष प्रयोि िने हँुदा यसो भएको हुनसछ।र्।  

प्रािस्म्भक अवपथाको मोतिबिन्दमुा कुनै खास लक्षणहरू देखखदैँनन।् उििाि िरिएन भने, मोतिबिन्दलेु 
पथायी रूिमा दृस्टटववहीन िनाउन सछ।र्। हामीले हाम्रो दृस्टटलाई धेिै पयाहािकासाथ व्यवहाि िनुषिर्ष 
ि मोतिबिन्दलुाई प्रािम्भ मै ित्िा लिाउन तनयममि रूिमा आँखा जाँि ििाउनुिर्ष।   

*स्रोि: हङकङ युतनभमसषटी िस्ललक ओवितनयन प्रोग्राम (HKUPOP), 2007। 
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1. मोतिबिन्द ुभनेको के हो? 

मानव आँखाको लेन्स छ।यामेिाको जपिै लेन्स हो जसलाई आँखाको िर्ाडितिि र्ववहरूलाई केस्न्िि 
िनष प्रयोि हुन्र्। सामान्यिया, यो पिटट ि िािदशी हुन्र्। लेन्स िादलमय हँुदा, र्ववहरू अपिटट 
हुन्र्न ्ि यस अवपथालाई मोतिबिन्द ुभएको भतनन्र्। 

  
2. मोतिबिन्दकुा जोखिम कारक ित्वहरू के-के हुन?् 

धेिै जोखखमका कािकहरूले िदाष मोतिबिन्द ुहुन सछ।र्। यदद ििाईं तनम्न कोटीहरू मध्ये कुनैमा 
िनुषहुन्र् भने, कृिया सििे िहनुहोस ्ि िुरुन्ि सावधानी अिनाउनुहोस:्  

 वदृ्ध उमेि (अति सामान्य, ~ 95%)  
 घामको प्रकाशको ििािैजनी प्रकाशमा लामो समयसम्म िहन े 
 िदहले ओकुलि ट्राउमा वा इन्ट्राकुलि शल्यक्रिया िरिएको  
 ओकुलि िोि जपिै जलन, ग्लाउकोमा  
 मसपटेममक िोि जपिै मधमुेह मेमलटस, मेटािोमलक िोि  
 मसपटेममक वा टोविकल और्गधहरू जपिै पटेिोइि  
 िेडिएसनको प्रभाव जपिै एछ।स-िेहरू  
 िारिवारिक इतिहास जपिै वंशाणुिि मोतिबिन्द ु 
 जन्मजाि संिमण जपिै रूिेल्ला  

  
3. मोतिबिन्दकुो रोकथाम कसरी गने? 

िादहि दहँड्दा सनग्लासहरू लिाइ घामको प्रकाशको प्रभावलाई कम िनाषले मोतिबिन्द ुववकास हुनिाट 
िोछ।न सक्रकन्र्। यस िाहेक, तनस्चिि ओकुलिमा सही तनयन्त्रण प्राप्ि िने (जपिै उभेइदटस) ि 
मसपटेममक िोि (जपिै मधमुेहहरू) ि पटेिोइि समावेश भएका और्गधहरू लामो समयसम्म प्रयोि 
िनाषले जोखखमलाई कम िनष सक्रकन्र्। 

अदहलेसम्म, मोतिबिन्द ुहुनिाट िोकथाम िनष प्रभावकािी हुने प्रमाखणि िरिएका कुनै और्गध वा िोर्ण 
िरििूिकहरू रै्नन।् 
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4. मोतिबिन्द ुकसरी हुन्छ? 

मानवको आँखाको लेन्स िानी ि प्रोदटनयुछ।ि फाइििहरूले िनेको हुन्र्। फाइििहरू तनस्चिि फेसनमा 
व्यवस्पथि िरिएका हुन्र्न ्जसले लेन्सलाई पिटट िनाउन ि यसिाट प्रकाशलाई जान अनुमति 
ददन्र्न।् व्यस्छ।ि िुढो हँुदै जाँदा वा मागथ उल्लेख िरिएका जोखखम ित्वहरूिाट प्रभाववि हँुदै जाँदा 
फाइििहरू डिजेनेिेट हुन्र्न ्ि सँिसँिै थवुप्रन्र्न ्जसले िदाष मानव आँकाको लेन्समा िादल जपिो 
हुन्र् जसले प्रकाशको प्रवेशलाई िोछ।र्।  

  
5. मोतिबिन्दकुा लक्षणहरू सजजलैसँग पहहचान गनन सककन्छ? 

प्रािस्म्भक ििणमा, यो सामान्यिया लक्षणववहीन हुन्र्। मोतिबिन्द ुिढ्दै जाँदा, बििामीले तनम्नमलखखि 
लक्षणहरूको अनुभव िनष सछ।र्न:् 

 िढ्दो अपिटटिा हुन ेि मधिुो हुने 
 सवािी िलाउँदा वा िस्म्कलो प्रकाशमा िम्िमाउने  
 िङको फेडिङ 
 िचमाका तनदेशनहरूमा िािम्िािका िरिविषन ि वप्रपिायवियाको सुधाि भएको हुनसछ।न े
 प्रभाववि भएको आँखाको दोहोिो दृस्टट 

 
6. मोतिबिन्दलुाई कसरी अनुसन्धान र तनदान गनन सककन्छ? 

मोतिबिन्दलुाई आँखाका गिक्रकत्सकहरूद्वािा स्पलट-ल्याम्ि िायोमाइिोपकोििाट आँखा ििीक्षण ििाइ 
सस्जलैसँि तनदान िनष सक्रकन्र्। मोिीववन्दकुो मोफष लोजीको ववपििृ ििीक्षणको लागि आँखाको 
िुिलीलाई फैलाउन आवचयक हुनसछ।र्। 

ििामशषको अवगधमा, तनम्नमलखखि जाँिहरू ितन िनष सक्रकन्र्। 

 दृचयात्मक एछ।युटी जाँि  
 इन्ट्राकुलि िछ।ििाि मािन  
 फन्िस जाँि 

उमेिसँि सम्िस्न्धि मोिीववन्द ुहुनुअतघ यसका तनददषटट सहायक कािणहरूलाई हटाउनुिर्ष।  
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7. मोतिबिन्दकुा जहिलिाहरू के-के हुन?् 

मोिीववन्द ुअति िरििछ।व ििणमा िुग्र् भने, यस अवपथामा मोिीववन्दसँुि सँि सम्िस्न्धिग्लाउकोमा 
ि जलन जपिा जदटलिाहरू हुनसछ।र्न।् बििामीलाई अति कमजोि दृस्टट, दखुाइिूणष िािो आँखाहरू 
ि टाउको दखु्ने हुनसछ।र्। शल्यक्रियात्मक उििािितर् दृचयात्मक आउटिुटलाई समाधान िनष 
सक्रकन्र्। 

  
8. मोिीववन्दकुो उपचार के हो? 

िादलु लेन्सको लागि सिैभन्दा प्रभावकािी उििाि मोिीववन्द ुतनकाल्ने शल्यक्रिया हो। प्राय: पथानीय 
एनेपथेमसया अन्ििषि शल्यक्रिया िरिन्र् ि बििामीलाई शल्यक्रिया ििेकै ददनमा घि जान अनुमति 
ममल्र्। आजभोमल, सिैभन्दा धेिै सञ्िालनमा आएका दईुवटा मोिीववन्दकुा शल्यक्रियाहरू 
फेकोइमस्ल्सक्रफकेसन ि एछ।पट्राछ।याप्सुलि मोिीववन्द ुएछ।सट्र्याछ।सन हुन।्  

फेकोइमस्ल्सक्रफकेसनले लेन्सलाई टुिाउनको लागि अल्ट्रासाउन्ि ऊजाष प्रयोि िदषर् ि त्यसितर् 
तिनीहरूलाई आँखािाट िादहि खखच्र्। यसका लागि सानो घाउ िनाइन्र् ि टाँका लिाउन आवचयक 
िदैन। यद्यवि, प्रत्येक मोिीववन्दकुा लागि फेकोइमस्ल्सक्रफकेसन उियुछ।ि नहुन सछ।र्। िी जदटल 
मोिीववन्दकुा लागि, एछ।पट्राछ।याप्सुलि मोिीववन्द ुएछ।सट्र्याछ।सन िाम्रो ववकल्ि हुनसछ।र् क्रकनभने 
फेकोइमस्ल्सक्रफकेसनमा उच्ि अल्ट्रासाउण्ि िद्धतिद्वािा नटट िरिएका अन्य ओकुलि संििनाहरूिाट 
िोकथाम िनष सछ।र्। 

दृस्टटको नतिजा सुधानषको लागि, मोिीववन्द ुहटाए लित्ि ैसोही समयमा कृबत्रम लेन्स प्रत्यािोिण 
िरिनेर्।  

  
9. मोिीववन्द ुशल्यकियाका जहिलिाहरू के-के हुन?् 

सिै अप्रेसनहरूमा जोखखम हुन्र्। यद्यवि, नवीनिम प्रववगधको कािणले, 90% भन्दा िढी 
मोिीववन्दकुा अप्रेसनहरू कुनै जदटलिाहरू बिना सफलिािूवषक सम्िन्न िरिन्र्न।् यद्यवि तिनीहरू 
असामान्य भए िाितन, यदद जदटलिाहरू आएमा, तिनीहरूले दृचयात्मक नतिजालाई दवुर्ि िनाउन 
सछ।र्न।्  
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िम्भीि ि दृस्टटलाई िनुौति ददने जदटलिाहरू िल सूिीिद्ध िरिएका र्न:्  

 िछ।िस्राव  
 संिमण 
 ग्लाउकोमा 
 िेदटनल ब्रेक वा डिट्यािमेन्ट 
 माक्रकलि इिमेा 
 कोतनषयल डिकम्िेन्सेसन 
 रिटेन्स लेन्स फ्र्यािमेन्ट जसलाई हटाउन दोस्रो अप्रेसन िनुषिर्ष 
 दृस्टट िुम्ने 

  
10. मोतिबिन्द ुभएको बिरामीको स्याहार कसरी गने? 

मोिीववन्दकुो शल्यक्रिया िनुषअतघ, मोिीववन्दकुो प्रितिलाई आंकलन िनष बििामीले गिक्रकत्सकसँि 
तनयममि रूिमा आँखा जाँि ििाउनुिर्ष।  

शल्यक्रियाितर्, प्राय: जसो बििामी सोही ददन घिन जान सछ।नेर्न।् अप्रेसनितर् िुरुन्िै बििामीले 
सवािी िलाउन नसछ।ने हँुदा बििामीहरूलाई यात्राको व्यवपथा ममलाउन वा साथी ददने व्यस्छ।ि साथमा 
हुन सुझाव ददइएको हुन्र्। कदहलेकाहीीँ अप्रेसन िरिएको आँखामा ददनभिीका लागि प्याि िरिएको 
हुन्र् ि कोिने ि आइ मशल्िले दिाउनेिाट संिक्षक्षि िरिएको हुन्र्। 

बििामीले शल्यक्रियाितर् िुरुन्िै झुछ।ने, जोिदाि रूिमा खोछ।ने ि िह्रौं वजन उिाल्ने जपिा कायष िनुष 
हँुदैन। तिनीहरूलाई और्गधहरू तनयममि रूिमा तनदेशन अनुसाि प्रयोि िनष ि त्यसितर् ििामशषहरूलाई 
फलो-अि िनष प्रोत्सादहि िरिन्र्। बििामीहरूको असामान्य रूिमा िािो भएमा वा दखेुमा, तिनीहरूले 
सम्भव भएसम्म तर्टो ििामशष मलनुिर्ष।  
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