
 خشكي چشم

 
 

 

 خشكي چشم
  )كمبود اشك چشم(

 
اين كتابچه جهت كمك به بيماران مبتال به خشكي چشم و 

 و  استخانواده آنها براي درك بهتر از وضعيتشان نوشته شده
  .عالئم، تشخيص  و درمان اين بيماري را شرح مي دهد

 حضور در مراسم بسيار ،ديدن يك فيلم سينمايي غم انگيز
ممكن است اشك را جاري كند يا تحريك چشم خوشحال كننده 

 اليه  يك اشك.اما اليه اي از اشك همواره روي چشم وجود دارد
.  ثابت باقي مي ماندپلك زدن  ميزان آن بامايع هميشگي است كه 

از   و سطح چشم پخش مي شودياليه اشك با پلك زدن رو
قرنيه كه سطح قدامي و شفاف چشم را بافت تحريك اعصاب 

گيري مي كند و باعث ديد شفاف و راحت تشكيل مي دهد، جلو
  .چشم مي گردد

اين اليه . اليه اشك چشم هارا حفظ كرده و آنها را نرم مي سازد
 از زايد به تخليه مواد پلك زدن خطر عفونت را كاهش داده و با هر 

 دود يا گاز ،تحريك چشم بخاطر غبار، باد. چشم كمك مي كند
ين ترتيب مواد خارجي از باعث توليد بيشتر اشك مي گردد و بد

  . چشم شسته مي شوند
كاهش توليد مايع از غدد اشكي مي تواند ثبات اليه اشك را بر هم 

بدين ترتيب اين اليه به سرعت شكسته شده و نقاط خشكي را . زند
 مي بيناييروي قرنيه ايجاد مي كند كه باعث تحريك و كاهش 

اند به خشكي چشم عدم تعادل مواد سازنده اشك نيز مي تو. گردد
  .منجر شود
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 و هدف از در اكثر موارد يك بيماري مزمن استخشكي چشم 
  .و از بين بردن عاليم خشكي چشم مي باشددرمان آن كاهش 

  

   تشكيل شده است؟اليه هاي اشك چشم از چه 
 مخلوط پيچيده اي از اشك .اشك چيزي فراتر از آب ساده است

، مواد ضد باكتري و عوامل رشد مواد معدني  ، تئينپرو، چربيهاآب، 
 اين مخلوط سطح چشم را نرم و شفاف مي سازد و ديد . دمي باش

  . خوب بدون آن امكان پذير نيست
اشك . پلك ها بطور مرتب اشك را در سطح چشم پخش مي نمايند

هر گونه . تشكيل شده است موكوساز سه اليه چربي، آب و 
م يكن است باعث ايجاد عال  هر كدام از اين اليه ها مممشكلي در

  .خشكي چشم شود
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  چربياليه  *

در  اشك است كه از غدد كوچكي كه بيروني اليه  ،چربياليه 
ترشح مي شود و حاوي قرار دارد ) غدد ميبومين( پلك ها ضخامت

  ليپيد چربي بنام 
ليپيدها سطح  .باشدمي

كنند و اشك را نرم مي
از سرعت تبخير اليه 

-ميشك  ا )مياني(آبي 
هنگاميكه اليه . دنكاه

 .چربي غير طبيعي است، اليه آبي با سرعت بااليي تبخير مي شود
ترشح كافي ندارند خشكي چشم در افراديكه غدد ميبومين آنها 

ميبومين در افراد مبتال به التهاب لبه پلك غدد اختالل . شايع است
سته  بر جي وبيماري است كه بصورت قرمز (روزاسه، )بلفاريت(ها 

شدن عروق صورت، ضخيم شدن پوست بيني و التهاب غدد 
  .شايع استنيز الالت پوستي ديگر ت و اخ)ميبومين   مي باشد
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  آب اليه   *
اشك را شامل مي شود از آب و كمي % 90اليه مياني كه حدود 

ترشح  مي شود  اشكي داز غداين اليه . استشده نمك تشكيل 
در اليه ملتحمه چشم قرار  كه هستندكوچكي  اشكي غده هاي غدد
 خارجي يا آزاردهنده را ي چشم را پاك كرده و اجزااليه آبي .دارند

اليه آبي مي تواند باعث عدم ثبات اليه اشكي كاهش . مي شويد
  .شود

 و چربي چنانچه چشم تنها مقدار كمي آب ترشح كند اليه هاي 
سبنده  با يكديگر تماس حاصل كرده و باعث ايجاد ترشح چموكوس

 . بيماران مبتال به خشكي چشم معمول استدراي مي شود كه 
  

  موكوساليه  *
 پخش سبب مي باشد كه ) مخاط( موكوس اليه ،اشكدروني اليه 

مي  آنمرطوب ماندن و  روي سطح چشم يكدست اشكشدن 
 نمي تواند به چشم بچسبد به همين موكوساشك بدون اليه . .شود

 قرنيه در قسمتهايي از سطح خاطر نقاط خشك براقي در سطح
  .  است ايجاد مي شودموكوسيچشم كه فاقد اليه 
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  ؟ اشك كدامند ترشحانواع
  
 24 و در طي  ترشح پايه كه سبب نرم كردن چشم مي شود-1

  .ساعت بطور مرتب ترشح مي شود
 احساسات ترشح تحريكي اشك كه در پاسخ به تحريك يا -2 

بوسيله جسم خارجي تحريك مي زمانيكه چشم . توليد مي شود
 توليد مي ياشك بيش از حد شود يا وقتي كه فردي گريه مي كند

  . .گفته مي شود ترشح تحريكي اشك بدانشود كه 
ست بيمار مبتال به خشكي چشم باشد اما اشك ريزش هم اممكن 

متفاوت مي علت آن است كه توليد اشك به دو شكل . داشته باشد
ك به آرامي و يكنواخت توليد مي شود و  در ترشح پايه اش.باشد

چشم مرطوب مي ماند، اما در ترشح تحريكي اشك به ميزان زياد و 
در ترشح تحريكي .  توليد مي گردداحساساتدر پاسخ به تحريك يا 

 و چربي كمتري موكوسدر مقايسه با ترشح پايه اشك بيشتري با 
شود، هنگاميكه چشم به خاطر خشكي تحريك مي  .ترشح مي شود

.  اشك بسيار زيادي را ترشح مي كنند،غدد اشكي با ترشح تحريكي
نيز از پلك ها شده و  مجاري اشكي سرازير ازاشك ترشح شده 

ن است لذا ييه كيفيت چنين اشكي پاايي ك از آنج.جاري مي گردد
خشكي چشم را برطرف نمي كند و سبب توليد اشك بيشتري مي 

  .شود
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   خشكي چشم چيست؟علل 
  
د پوست و مو  رو به كاهش مي نا افزايش سن توليد اشك مانب

گرايد هنگاميكه فرد قادر به ترشح كافي اشك نباشد چشم وي 
  .براحتي آسيب مي بيند

در زنان و مردان ديده مي شود اما در زنان چشم اگر چه خشكي 
 بويژه پس از دوران يائسگي كه ممكن است بخاطر ،است بيشتر

  . شدتغييرات هورموني با
 و درعلت خشكي چشم در برخي از افراد عدم تعادل تركيب اشك 

  . است كافي جهت نرم نگه داشتن چشم ، عدم توليدبرخي ديگر
رتريت روماتوئيد، آ همچون بيماريهاي روماتيسميخشكي چشم با 

در .  نيز مي تواند همراه باشدنشوگرسكلرودرما و سندرم ا، لوپوس
اه خشكي دهان و التهاب  خشكي چشم بهمر،سندرم شوگرن

  . مفاصل ديده مي شود
آسيب به غدد اشكي ناشي از التهاب يا اشعه مي تواند توليد اشك 

  .را متوقف كند
داروهاي گوناگون و علل ديگر از جمله عوامل محيطي نيز ممكن 

  .است به خشكي چشم منجر شوند
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  ؟ مكن است باعث خشكي چشم شوندچه داروهايي م
  

شوند چشم د باعث ايجاد خشكي ن شايع كه مي توانيداروهاانواع 
  :شامل
، داروهايي كه معموال جهت افزايش دهنده ادرارداروهاي  •

  درمان فشار خون باال استفاده مي شوند
شامل قرص هاي (آنتي هيستامين ها و ضد احتقان ها  •

 )سرماخوردگي
 داروهاي خواب آور  •
 افسردگي ضد داروهاي  •
 )آكنه (جوش مان داروهاي تجويزي براي در •
 از مسكن ها مانند مورفين  برخي •

  
از . برخي از داروها ممكن است باعث كاهش ترشح اشك شوند

 ضروري است لذا خشكي چشم بعضي داروهاكه استفاده از  آنجايي
  .بايد تحمل شود و يا با اشك مصنوعي درمان گردد
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  علل ديگر خشكي چشم 
  

كيفيت اشك نيز ممكن است مشكالت غير وابسته به توليد اشك يا 
  :مي شود  اشاره  ها شود كه به مواردي از آنچشمباعث خشكي 

 التهاب در لبه پلك ها : بلفاريت •
  
  
  
  
  
  
  

  پلك به داخل بر لبه وضعيتي كه در آن : آنتروپيون •
 مي گردد

  
  
  
  
  

  ر بپلك به خارج به لوضعيتي كه در آن : اكتروپيون •
 مي گردد
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 در بيماريهاي تيروئيد هلك ها كپد باز بودن بيش از ح •

 . سبب تبخير بيشتر اشك مي گرددوديده مي شود 
  
  
  
 

نور  هاي محيطي مانند دود سيگار، تحريك كننده •
خورشيد، باد، رطوبت كم، ارتفاع زياد و وسايل گرم 

 كننده داخل منزل
 اختالل در عمل پلك زدن  •
 واكنش آلرژيك به قطره هاي چشمي يا پمادها  •
 در زمان زدن هر بار پلك بين نسبتا طوالني زماني فاصله •

 مثال روي كامپيوتر يا بهنگام روي يك چيزتمركز 
 مطلبيرانندگي يا خواندن 
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  م و نشانه هاي خشكي چشم چيست؟يعال
  

  :ز م و نشانه هاي خشكي چشم عبارتند ايعال
  تحريك و احساس سوزش يا خارش در چشم  •
 احساس وجود جسم خارجي در چشم  •
  چسبناك در چشم يا اطراف آنترشح •

 
 

  
  
  
 

 افزايش تحريك چشمي در اثر دود يا باد  •
 خستگي چشمي پس از كمي مطالعه  •
  استفاده از لنزهاي تماسي عدم تحمل بهنگام •
خشكي چشم  . معموال در دو چشم ديده مي شونداين عاليم

 باعث آسيب دائمي نمي شود اما كاهش بينايي ممكن است معموال
  .ر را وادار به درمان طبي كندبيما

م خشكي چشم از جمله قرمزي، ناراحتي، يدر صورتيكه عال
چشم  درد چشم مشاهده شود ضروري است كه بيمار به  ياخستگي

  .پزشك مراجعه كند تا علت ناراحتي چشم مشخص شود
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  ؟ خشكي چشم تشخيص داده مي شودچگونه 
  

 شكايت داشته در صورتيكه بيماري از خشكي و ناراحتي چشم
 در .شك او را از لحاظ كمي و كيفي بررسي نمودامي توان . باشد

 معمولي چشم قادر به تشخيص هاكثر موارد چشم پزشك با معاين
توان   با استفاده از آزمايش شيرمر مي.خشكي چشم خواهد بود

در اين . را اندازه گيري كردپايه و تحريكي ميزان توليد اشك 
ن يي پلك پاپشت )خشك كناز نوع كاغذ (غذ ي از كانوارآزمايش 

آغشته شده به ر نوا ميزان دقيقه 5قرار داده مي شود و پس از 
  .اندازه گيري مي شود اشك

  
  
  
  
  
  

آزمايش هاي ديگري نيز وجود دارند كه در آنها از مواد رنگي ويژه 
پزشك . اي استفاده مي شود تا وضعيت سطح چشم مشخص گردد

روي قرنيه دقت مي كند و مدت زمان تبخير به نحوه رنگ آميزي 
  .اشك را اندازه مي گيرد
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م خشكي ي از بروز عالي هاي الزم جهت جلوگيرمراقبت

  ؟كدامندچشم 
  

هنگاميكه اشك در معرض هوا قرار مي گيرد مانند هر مايع ديگري 
تبخير مي شود نكات ساده زير را مي توان بكار برد تا عمل تبخير 

 . دآرامتر صورت گير
  

 از .بايد از وزش باد دور نگه داشته شودچشم  •
سشوار، كولر و بخاري اتومبيل و غيره در راستاي 

 .گرددچشم استفاده ن
  

در روزهاي توفاني از عينك و بهنگام شنا از عينك  •
عينك هاي قوس دار اثر باد را . دشوزير آبي استفاده 
 .كاهش مي دهد

  
وجود يك . داشته شود نگه باالميزان رطوبت منزل  •

منزل       در داخل ،دستگاه مرطوب كننده در زمستان
برخي از افراد از . مي تواند هوا را مرطوب نمايد

عينك هاي ويژه اي استفاده مي كنند كه اتاقكي 
مرطوب در اطراف چشم ايجاد و رطوبت اضافي 

 .مي نمايد دتولي
  

 زدن آگاهانه و مداوم پلك . دشوزدن فراموش نپلك  •
 . بطور يكنواخت در چشم پخش مي كنداشك را
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با مالش چشم ها . دگرداز مالش چشم ها خودداري  •

 .دشو به چشم وارد مي يتحريك بيشتر
  

  ؟ چگونه استخشكي چشم درمان 
م، درمان ي معاينه دقيق جهت يافتن عامل احتمالي ايجاد عالپس از

هدف از درمان حفظ رطوبت . موثر خشكي چشم شروع مي شود
  : بدست آوردمي توان آن را به دو روش كه چشم است

  

 :اضافه كردن اشك *
از قطره اشك . جايگزين كردن اشك طبيعي اساس درمان مي باشد

  .جهت مرطوب كردن چشم استفاده مي شود
مي شود موارد خفيف خشكي چشم با قطره اشك مصنوعي درمان 
 جهت .كه قطره مناسب توسط چشم پزشك تجويز مي گردد

به ميزاني كه چشم پزشك توصيه مي كند حتي بيمار كاهش نارا
  . استفاده كرداشك مصنوعيمي توان از قطره هاي 

م چشمي را ياستفاده از قطره ها پيش از شروع فعاليتي كه عال
در صورت استفاده . تشديد مي كند نيز مي تواند كمك كننده باشد

  مرتب از قطره هاي چشمي و براي جلوگيري از واكنش حساسيت
، قطر ه هاي  موجود در قطره هاي اشك مصنوعيبه مواد نگهدارنده

بيماران مبتال به  .هستندبدون مواد نگهدارنده بهترين انتخاب 
خشكي چشم بيشتر مستعد تحريك ناشي از نگهدارنده هاي قطره 

قطره هاي اشك مصنوعي بدون مواد  .هاي چشمي هستند
  .نگهدارنده بهتر تحمل مي شوند
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براي نرم  و ژل اشك مصنوعي نيز مي توان اده چشميساز پماد 
پماد چشم را تار مي كند بهمين البته . كردن چشم استفاده نمود

  . را مصرف نمودآن دليل بهتر است بهنگام خواب 

 حفظ اشك *
 به مدت ،  اشك طبيعي يهدار نگ،درمان خشكي چشم روش ديگر

سطح چشم اشك بعد از مرطوب كردن .  استچشمطوالني تر در 
 پلك بنام سوراخ اشكي مي شود لبه داخليوارد سوراخ كوچكي در 

 بيني - و كيسه اشكي از طريق مجراي اشكيمجرا و پس از عبور از 
 ممكن است بطور موقت يا مجراي اشكي. به داخل بيني مي ريزد

 سبب اشكيمجراي بستن . دائمي بوسيله چشم پزشك بسته شود
         چشم به مدت طوالنيندذخيره شدن اشك و مرطوب مان

  .مي گردد
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  :ستن مجراي اشكي دو روش وجود دارد جهت ب
 يا دكمه هايانسداد مجراي اشكي بوسيله صفحات  •

را بعد از مدتي از كوچك سيليكوني كه مي توان آن 
 .مجراي اشكي برداشت

  
  
  
  
  

وسيله اي (روش دائمي تر استفاده از كوتري حرارتي  •
چشم . مجراي اشكي استراي بستن ب) براي سوزاندن
با نوك و بي حس مي كند مجراي اشك را پزشك ناحيه 
  .خروج اشك را مي سوزاند و مي بنددكوتر سوراخ 
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 بيماران مبتال به خشكي خفيف چشم به درمان با قطره هاي اشك 
مصنوعي به خوبي پاسخ مي دهند اما بيماران با خشكي شديدتر 

 از جمله مسدود كننده هاي سليكوني هاي ديگرچشم نيازمند درمان
پلك اگر بيماري به يك وضعيت پلكي غير طبيعي يا به . هستند

 غير كاملي كه خشكي چشم را تشديد نمايد مبتال شده باشد، زدن
بيماران . به جراحي پالستيك پلك نياز داشته باشدممكن است 

 خاصي مبتال به خشكي شديد چشم مي توانند از لنزهاي تماسي
قرار ) صلبيه(روي قسمت سفيد چشم   لنزكناره ايناستفاده كنند ، 

 مانع از مي كند كهروي قرنيه ايجاد  اي از مايع اليهمي گيرد و 
  . مي شودنخشكي آ

يش از يك عامل در ايجاد عالمت هاي خشكي باحتمال دارد كه 
 د عواملي كه بنظر مي رسند پزشك مي تواچشم.  باشددخيلچشم 
كار ممكن است وقت  اينالبته . بيابد كننده بيماري باشند را ايجاد

  .گير باشد و  حوصله و اعتماد بيمار به پزشك را مي طلبد
برخي از بيماران از اينكه ممكن است به بيماريهاي سيستم ايمني 

شوند بويژه هنگاميكه مي  نگران باشند،  مبتال شوگرنمانند سندرم 
در حاليكه .  پاسخ ندهده تنهاييب اشكخشكي چشم به قطره هاي 

بسياري از بيماران مبتال به بيماريهاي سيستم ايمني از خشكي 
مبتال چشم نيز شكايت دارند اما بيشتر افراد مبتال به خشكي چشم 

  .به بيماريهاي سيستم ايمني نيستند

16 



 خشكي چشم

 
 

 

  دارو درماني *  
  

 و التهاب پلك معموال ميبومينخشكي چشم ناشي از مشكل غدد 
.  همچون تتراسايكلين جواب مي دهدي درمان با آنتي بيوتيكبه

علت اصلي خشكي چشم ممكن است التهاب غدد اشكي و سطح 
تحريك پذيري چشم به خاطر خشكي ممكن است . چشم باشد

باعث فعاليت بيش از حد فيبرهاي عصبي شود كه از چشم به غدد 
 غدد اشكي  التهابسببيش از اندازه باين فعاليت . اشكي مي رسند

.  كاهش مي دهدبيشترشده كه به نوبه خود تشكيل اشك را 
 شدتداروهاي ضد التهاب مي توانند با كاهش التهاب چشمي از 

هنگاميكه بيمار عليرغم استفاده مرتب از قطره . اين فرايند بكاهند
ناشي از خشكي چشم تحمل هاي نرم كننده، از تحريك غيرقابل 

دي ييمكن است قطره هاي استروپزشك مچشم شكايت مي كند، 
  . را نيز تجويز نمايد
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