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जलिबन्द ु
जलिबन्द ुएक अिप्टक नभर् (आँखाको नसा) को रोग हो । अिप्टक नभर्मा �गितिशल �पल ेहानी पुग्दा 
हरेाईको ती�णतामा अप�रवतर्नीय कमी आउँन,े आँखाको दिृ� गुमाउन ेर अन्धोपन गराउनसक्छ । 

 

�कार 
जलिबन्दकुा थु�ै िविभ� �कारह� छन् । यसलाई �ोिनक र एक्युट जलिबन्दमुा िवभाजन गनर् 
स�कन्छ । अक�तफर् , यसलाई �ाथिमक र माध्यिमक जलिबन्दमुा पिन वग�करण गनर् स�कन्छ । 

 

 �ोिनक जलिबन्द ु
�ोिनक जलिबन्दकुो �ारिम्भक चरणमा कुनै लक्षण �दँनै । उ� चरणमा, िवरामीले केवल 
केन्�ीय दिृ� (टनेल िभजन)बाट मा� हनेर् सक्छन ्र वरपरको वस्तुह� हनेर्मा क�ठनाई �न्छ । 
य�द रोग अझै िवि�एमा पूरै अन्धोपन पिन गराउन सक्छ ।   

 

 एक्यटु जलिबन्द ु
एक्युट जलिबन्द ु�दँा आँखमा चाप (इन्�ावकुलर �ेसर) ित� �पमा बढ्ने र अचानक िन� 
लक्षणह�को सु�वात �न्छः आँखाको दिृ�मा धिमलो �न,े �भामंडल दिेखन,े आँखा रातो �न,े 
अस्प� को�नर्या, आँखा एकदमै द�ेु, टाउको द�ेु, वाकवाक� र उल्टी आ�द दखेापदर्छ ।. एक 
�दनमै सधैकँो लािग दिृ� गु� पिन सक्छ र त्यसैल ेतु�न्तै िच�कत्सकको सहयोग िलन 
महत्वपूणर् छ ।   
 

 �ाइमरी र सकेेण्डरी जलिबन्द ु
�ाइमरी जलिबन्दकुो सामान्यतया कुन ैस्प� कारणह� छैन तर अन्य कारकह�सँग सम्ब� �न 
सक्छ (कारणह� तल हनेुर्होस)् । सेकेण्डरी जलिबन्दमुा, अन्य िबमारीह�को कारणले गदार् 
आँखामा चाप बढ्दछ, अत्यन्त˗बढेको मोितिबन्द,ु युिभआइ�टस, आँखा िभ� रगत आउने, 
�ुमर, �मा, पोस्ट˗अपरे�टभ ज�टलताह� र स्टेरोयडको अनुिचत उपयोग सिहत । 

 

कारणह� 
�ाइमरी जलिबन्द ुजातीय/आनुवंिशक कारकह�सँग सम्बिन्धत छ । प�रवारको इितहास 
सकरात्मक भएको र ब�ढ िमयोिपया भएको िबरामीह�लाई ब�ढ मा�ामा जलिबन्द ु�ने 
खतरा �न्छ । सेकेण्डरी जलिबन्द ुअन्य वकुलर अवस्था जस्त ैअत्यन्त बढेको मोितिबन्द,ु 
युिभआइ�टस, गिम्भर मधुमेह रे�टनोप्याथी, िभटेरस हमेार�ज, �मा, शल्य��या र स्टेरोयड 
आँखाको औषधीह�को अनुिचत उपयोगसँग सम्ब� �न्छ । 

 
जोिखमका कारकह�  
 उ� इन्�ावकुलर चाप 
 प�रवारको इितहास 
 मधुमेहको इितहास, उ� र�चाप र मुटुको रोग 
 लामो समयसम्म आँखा सुिनन े

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

nepali - glaucoma.docx 
Copyright © 2019 Hospital Authority. All rights reserved 2 
 

 लामो समयसम्म स्टेरोयडको �योग 
 नगिह�रएको एन्टे�रयर चमे्बर र साँघु�रएको एन्टे�रयर चमे्बर कोण 
 
उपचारह� 
उपचारको मुख्य उ�शे्य भनकेो इन्�ावकुलर चापलाई िनयन्�ण गरी अिप्टक नभर्लाई थप हानी पु� 
न�दन ुहो र यो िन� माध्यम�बाट �ा� गनर् स�कन्छः 
 �िपकल आइ�प्स 
 लेजर थरेापी 
 शल्य��या 
उपचार िबरामीको जलिबन्दकुो �कार र गिम्भरताको आधारमा �ि�गत�पमा ग�रन्छ । 
 
�टप्पणीह�  
 �ारिम्भक पिहचान 
 शी� उपचार 
 रा�ो औषधीको पालना 
 िनयिमत फलोअप 

 

यो जानकारी केवल सामान्य िशक्षाको उ�शे्य र सन्दभर्को लािग मा� हो । 

तपा�ह�सगँ कुन ैपिन ��ह� छन ्भन,े कृपया िच�कत्सकह�बाट परामशर् िलनहुोस ्। 

िवशषे सल्लाहाकार समहू (अप्थाल्मोलोजी) 
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