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यूभाइ�टस 
 
यस लेखको साम�ी अनुवा�दत संस्करण हो, र िचिनया ँससं्करण �बल �नेछ। 
 
यूभाइ�टस इन्�ाकुलर संरचना- उिभया को सूजनको कारणले �नेगदर्छ । मानव आँखा एक बलको आकारमा छ। 
सबैभन्दा िभ�ी तह रे�टना हो र सबैभन्दा बािहरी तह पछािड स्क्लेरा र अगािड को�नर्या हो जब�क मध्य तह यूिभया 
हो (िच� १)। उिभयाको अन्ते�रओर भाग आई�रस हो र मध्य भाग िसिलअरी शरीर हो जब�क पछािडको भाग 
कोरोइड (िच� २) हो। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िच� १: न�ेगोलकको सरंचना 
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िच� 2: उिभया: आई�रस, िसिलअरी बडी र  कोरोइड 

 
Ciliary Body िसिलअरी बडी  

Choroid कोरोइड 

Iris आई�रस 

 
 
�कार  
4 मुख्य �कारह� �न्छन: 
● अन्ते�रओर यूभाइ�टस, जसलाई ऐ�रितस र iridocyclitis को �पमा पिन जािनन्छ: यो यूभाइ�टसको सबै 

भन्दा सामान्य �कार हो र सामान्यतया एक ती� सूजनको �पमा �स्तुत �न्छा र ६-८ ह�ाको लागी रिहरहछं। 
ऐ�रितस पुरानो वा केिह िबरामीह�मा आवत� बन्दछ।  

● मध्यवत� यूभाइ�टस: आँखाको मध्य भाग (अथार्त् िवतेरोस) को सूजन 
● पोस्ट�रयर यूवाइ�टस: कोरोइड, ए�टना र/वा रे�टना वेस्सेल सिहत आँखाको पिछल्ला भागको सूजन। 
● प्यानयूभाइ�टस: सम्पूणर् उिभया पथको सूजन। 
 
 
कारण  
● धेरै मामलाह�मा यसको कुन ैिवशेष कारणह� पिहचान गनर् स�कदनै (ऐदओेपिथक)। 
● ब्याक्टे�रयल, भाइरल वा फंगल सं�मण जस्त ैक्षयरोग, िसफिलस, एड्स 
● �णालीगत रोगह� जस्त ैankylosing spondylitis, बेसेत लक्षन, जुवेिनल ऐदओेपिथक ग�ठया, Vogt-Ko
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yanagi-Harada रोग 
● ओकुलर आघात 
 
लक्षन / िचन्ह  
● अन्ते�रओर यूभाइ�टस: फोटोफोिबया, लालीमा, आँखा दखुाइ, र/वा दिृ�को धिमलोपन। 
● अन्ते�रओर यूभाइ�टसको लक्षणको अलावा, यूभाइ�टसका अन्य �कारह�का  लक्षन  वा  िचन्हह�मा  फ्लोतर 

आउने वा अझ धिमलो दिृ� �न सक्छ। 
 
िनदान  
एक ने� रोग िवशेषज्ञ�ारा यभूाइ�टसको िवस्तृत परीक्षा िनदान गनर् आवश्यक �न्छ। रगत जांच र कुनै अन्त�नर्िहत 
�णालीगत रोग वा सं�मण हनेर्को लागी एक्स-रे पिन आवश्यक �न सक्छ। केिह अवस्थामा, थप िवशेष जांच 
आवश्यक �न सक्छ। 
 
उपचार  
अन्ते�रओर यूभाइ�टस： 
● स्टेरॉयड आँखाको �प /मलहम। डाक्टरह�ले  सामान्यतया यी औषिधह�लाई केिह ह�ाको समयसम्मका  

�दन्छन �कन�क अचानक �फतार्ले सूजन फेरी फकार्उन सक्छ। 
● सायक्लोप्लेिगक्स आई�रसलाई लेन्समा समायोिजत गनर्, पुिपललाई फैलाउन र िसिलरी मांसपेिशह�लाई 

खुकुलो गनर् र फोटोफोिबयाका लक्षणह�लाई राहत �दनको लागी �योग गरीन्छ। 
● य�द इन्�ाकुलर दबाव मा वृि� भएमा आँखाको दबाइ कम गन� औषिध । 
● �णालीगत स्टेरॉयड वा पे�रयोकुलर स्टेरॉयड इंजेक्शनको  आवश्यकता �न सक्छ। 
 
यवूाइ�टसका अन्य �कारमा िन� उपचार आवश्यक �न सक्छ: 
● Immunosuppressants 
● नयाँ पुस्ताको जीविवज्ञान 
 
य�द यूभाइ�टस सं�मणको कारण हो भने  एिन्टबायो�टक वा भाइरल िबरोिध औषिध आवश्यक �न्छ। 
 
 
�टप्पणी  
● सामान्यतया साधारण अन्ते�रओर यूभाइ�टसका िबरामीह�को दिृ� �रकभरी पिछ �भािवत �न्दनै। तर, 
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गम्भीर, पुरानो वा आवत� अवस्थामा, यूभाइ�टसले  मोितयािबन्द,ु ग्लाकोमा वा मकुलर इदमेा जस्ता दिृ� 
�भािवत गनर् स�े ज�टलताह� पैदा गनर् सक्छ। 

● रोगको लम्बाई र पुनरावृि� यूभाइ�टसको अन्य �कारह�मा अिधक सामान्य छ र दिृ�मा पन� असर 
यूभाइ�टसको  �कार र अवस्थाको गंभीरतामा िनभर्र �ने गदर्छ। 

 
 

यो जानकारी सामान्य िशक्षा उ�ेश्य र सन्दभर्को लागी मा� हो। 
य�द तपाइँसगँ कुन ै�� छ भन ेकृपया िच�कत्सा पशेवेरह�को सल्लाह िलनहुोस ्

िवशषेज्ञ सल्लाहकार समहू (न�े िवज्ञान) 
पिहलो �कािशत 2019  

 
 
 


