
NANOS 

Patient 

Brochure

  Dry Eye
 

 

 

 

Copyright © 2016. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These 

brochures are produced and made available “as is” without warranty and for informational 

and educational purposes only and do not constitute, and should not be used as a substitute 

for, medical advice, diagnosis, or treatment. Patients and other members of the general 

public should always seek the advice of a physician or other qualified healthcare 

professional regarding personal health or medical conditions. 

amandad
Typewritten Text

amandad
Typewritten Text

amandad
Typewritten Text



  جفاف العین
یاه والمواد الكیمیائیة التي ترطب خلیط معقد من الم ىھ الطبقة الدمعیة .جفاف العین  لدیك أن كطبیب یعتقد قد    

"جفاف   الطبقة الدمعیة  أمراض سمیةت ویتم .على العین مركزأیضا بمثابة سطح  لطبقة الدمعیةا .العین تحمىو
بل   ."الجافة "بأن عیونھم ھي یشعرونمن "جفاف العین" قد ال  عانونبعض المرضى الذین ی العین" ، ولكن

عدم وضوح  أن ھناك رمل أو حصى في العین ، أواحساس  ، حكة بالعین، احتراقیشعرون بأحد ھذه األعراض  : 
وھناك عدد من العالجات واألدویة ، واإلجراءات التي  .""جفاف العین فىؤیة یمكن أن تكون جمیع األعراض الر
  .ساعدك على تحدید العالج األفضل بالنسبة لكیطبیبك یمكن أن  .ن أن تخفف من أعراض جفاف العینیمك

 
 الطبقھ  .ثالث طبقاتمن بمثابة ساندویتش   ھایمكن اعتبار الطبقة الدمعیة .من المیاه المالحة  فقط ال تترّكبدموع ال 

عمل بشكل تجمیع الطبقات الثالث  سطح.ون" على ال"الدھ ، والمیاه المالحة في الوسط ، وطبقة من باالسفل  المخاطیة
العین الجافة." ما ھي  " إلى تؤدىان أي من ھذه الطبقات الثالث ب مشكلةألى ویمكن  .صحیح لحمایة وترطیب العین

  ؟ومما تترّكبھذه الطبقات 
 
 المخاطیةطبقة ال

تساعد على  وھى .حة والسطح األمامي من العینشكل رابطا بین المیاه المالی ذىحتوي المخاط التطبقة المیوسین 
  .إلى العین لعدوىمنع اتو  الطبقة الدمعیة استقرار

 
  مائیةالطبقة ال
البروتینات المناعیة ، التي تساعد  فبھا  ء.ي على أكثر بكثیر من الملح والماحتوتطبقة المائیة ، الالمیاه المالحة ، أو  

  .فرزھا البكتیریاتالتي  یھضم البروتینات الضارهنزیم اللیزوزیم الذي تحتوي على او على منع االلتھابات ،
 

المیاه المالحة من  الطبقة الدمعیةتفرز   .، والكیس الدمعين الیسرى والغدة الدمعیة بین العالقة بین العیت ه الصورةھذ
جدیدة الجلب الدموع ت الجفونحركة  .، داخل تجویف العین جفونفوق العین ، وراء ال غدة انھا .الغدة الدمعیةمن 

 فتحة لتصریف الدموع الجفن العلوي من كل عین لدیھ. بالجفون من خالل اثنین من الثقوب  تخرجالدموع  .باستمرار 
، وتقع بین ھذه الفتحات موصلة بقنوات دقیقة للكیس الدمعى  .ن لھ فتحة لتصریف الدموعوالجفن السفلي من كل عی

  .سیل منھا دموعا السبب عندما تبكي ، أنفك تلھذ .الدموع في األنف تنزلو  .العین وجانب من األنف
 

  
 
   
 

  طبقة الدھون
طبقة  مثل . الطبقة الدمعیةانتشار  وزیادة  لطبقة الدمعیةلأنھا تساعد على منع التبخر  .والزیوت من الدھون  ھىو

منع تھیج ت طبیعیھطبقة دھون  .على سطح العین یةالطبقة الدمعاالستقرار في ، فإنھا تعمل أیضا لتحقیق  المیوسین
وحمایة ،   مستویھ ومتكاملھ الطبقة الدمعیةالحفاظ على  ھذه الوظائف تساعد على جمیع.  العین عندما یرمش الجفن

  .بدون مشاكلواضحا وإبصار العین  سطح العین وضمان



 
  الطبقة الدمعیةو  حركة الجفون

ویمكن  .بالتساوي على سطح العین اطبقھ الدمعیھالتي أدت إلى انتشار ا ات الزجاج ویمكن اعتبار جفونك  مثل ماسح
حاالت عدم  على ذلكمثال  .عمل بشكل صحیحالمن  ھاومنع, الطبقة الدمعیةعلى سلبا ؤثر ت انالجفون ب كلھألي مش

 .یعیّھا. ندبات الجفون اثر اصابھ او ما شابھ ممكن ان تعیق عمل الجفن الطبتمام الجفون غلق
 

  أعراض جفاف العین
 

لناس لدیھم إحساس بعض االمصابھ. ف الطبقة الدمعیة تلفة ، اعتمادا علىجفاف العین یعانون من أعراض مخ مرضى
، أو اإلحساس بأن ھالحرقالحكة ، الخشونة ، ین ال یشتكون من الجفاف انما یعانون من الكثیر اال ان، جفاف بالعینینب

 .یعانون من تشویش بالنظر خرون. آمأعینھ ھناك شیئا ما في
 

  الطبقة الدمعیة،   مزدوجة؟ رؤیة  الرؤیة أو حتى فى  ضبابیةأن تؤدى إلى  الطبقة الدمعیةكیف یمكن لمشكلة مع 
غیر مستقرة ، وتؤدي إلى  أو ةمتفاوت الطبقة الدمعیة تجعلأن ویمكن ألي مشكلة  ."على العین"عدسة تعمل مثل

واضحة، ولكن بعد  تكون بالبدایھ رؤیتھم عندما یقرأون ، العین جفاف یعانون من ممن الناس  من  .التركیزبمشاكل 
  القراءه.على  ینقادر  ودونیعال  م ضبابیة ورؤیتھ صبحت، دقیقھ 20-10 لمدةالقراءة 

 
  ؟جافة لماذا عیني 

 
ھنا مجرد أمثلة  .أن تسبب جفاف العین، وھناك عدد من المشاكل المختلفة التي یمكن جدا ةمعقد  الطبقة الدمعیةألن 
  .قلیلة

 
  األسباب البیئیة

 لتبخر السریعلانخفاض الرطوبة یؤدي  .العینبجفاف الناس الذین یعیشون في المناخات الجافة أكثر عرضة للتأثر 
  .العین  جفاف   ا یسببانالغبار  والتلوث أیض  .من سطح العین للطبقة الدمعیة

 
  أسباب ھرمونیة

 اغزر إفرازالنساء الحوامل تمیل إلى  .لطبقة الدمعیةل اأن تكون أقل إفراز تمیل إلى لدیھا  ع الطمثرأة التي انقطالم
مثل ھرمون   (بدیلةالالتي یتناولن أیضا ھرمونات  و الالتي یدخلن مرحلة انقطاع الطمث النساء .للطبقة الدمعیة

  الطبقة الدمعیةعلى إفراز ببدائل االستروجین تأثیر العالج   .للطبقة الدمعیة أن تكون أقل إفراز االستروجین) تمیل إلى
  .تماما مفھومغیر

 
  األدویة

وبصرف النظر عن العالج بالھرمونات البدیلة ، مضادات الھستامین  یمكن الجفاف.تسبب أن ویمكن لبعض األدویة 
 .العین جفاف سبب ان تأمیتریبتیلین)  ، أو Elavil (مثل بینادریل ، أو دیفینھیدرامین) وبعض مضادات االكتئاب (مثل

   .قد تسبب جفاف العین اعتقد انھتعن أي وصفة الدواء ، حتى لو كنت طبیبك قبل التوقف  استشاره یجب علیك دائما
 

 حركة الجفون
) ، أو جحوظ العینینن یعانون م (على سبیل المثال ، المرضى الذین عند الترمیشتماما عیونھم تغلق الناس اللذین ال 

 ثر عرضة للجفاف ) ، ھم أكالرعاشالذین یعانون من مرض  (على سبیل المثال ، المرضى  یقللون من الترمیش
عندما  .العینب أیضا أكثر عرضة للجفاف مھ لساعات طویلھعلى الكمبیوتر  یعملونأو  یقرأونالناس الذین  .العینب

  تقّل. حركة الجفون الالإرادیةركز ، ننقرأ أو
 
 

  عالج جفاف العین
 



ھو  الطبقة الدمعیةأي مكون من  والعالج المناسب یعتمد على تحدید العینھناك العدید من العالجات المختلفة للجفاف 
راحیة أفراد آخرون یحتاجون إلى عملیات ج  .الدموع االصطناعیة  مونستخدیكثیر من المرضى  .طبیعيالغیر 

  .غلق بشكل صحیحیال  إن كانوب أو ند كان بھ لتصحیح الجفن أن
 

  الدموع االصطناعیة
 .لدموع االصطناعیةلالمختلفة  ھناك العدید من النوعیات .من الطبیبمتاحة دون وصفة طبیة الدموع االصطناعیة 

الدموع  عدید من ال  یجربواأن  ، ولكن الناس في كثیر من األحیان یجب ختیاراالساعدك على ییمكن أن  طبیبك
عض المرضى یفضلون ب .من غیرھا أسمكبعض الدموع ھي  .النوع المالئم لھم یجدوامختلفة حتى صطناعیة الاال

 للمرضى .رؤیتھم تؤثر علىألنھا  المرھمأشخاص آخرون ال یحبون  .تأثیرا من القطرةلدموع ألنھا أطول ل مرھم
خالیة من المواد  أنواعأحیانا  ي األطباءإلى استخدام الدموع االصطناعیة بشكل متكرر ، سوف یوص ونحتاجی لذینا

  .الحافظة  
 

 صطناعیة االدموع مرھم ال
بعض المرضى  .أحیانا إلى استخدام مرھم لحمایة أعینھم ونحتاجیشدید اللمرضى الذین یعانون من جفاف العین ا

خاص للمرضى الذین عند النوم مفید بشكل  مرھم .بحاجة فقط الى استخدام مرھم الدموع االصطناعیة عند النوم
  .في الصباح نجفاف العیل، أو للمرضى الذین لدیھم أعراض أكثر شدة  مونال ال تغلق تماما عند ھمعیون

 
  مضادات االلتھاب

الكثر الدواء ا .یصف األطباء أحیانا قطرات العین المضادة لاللتھاب للمرضى الذین یعانون من جفاف العین الشدید
 سبورینالسیكلو  Restasisشیوعا 

 
  والدعك والمضادات الحیویة غسول الجفن

قد  .حب الشباب ھو  األكثر شیوعا  . الطبقة الدمعیةبعض الناس لدیھم مشاكل مع اإلفرازات من الغدد التي تفرز 
 غسول طبیبك قد یصف نظام من  .إفرازات سمیكة جدا ، إفرازات كثیرة جدا ، أویكون إفرازات المرضى غیر كافیة 

،  قد تساعدثل الدوكسیسیكلین ، المضادات الحیویة ، م حیانا أو .جفن لمعالجة ھذه المشاكلالعك جفن أو دلل دافئ
والمساعدة  المیبیونیةافرازات الغدة  تؤثر على ھذه المضادات الحیویة .حب الشباب الوردیة مّمن یعانون منوخاصة 

  .لم یكن لدیك عدوى ان ھذه المضادات الحیویة حتىمن  اقد یصف لك الطبیب واحدنیھ. ة الدھطبقالعلى استقرار 
 

  قنوات تصریف الدموعإغالق 
الدمع  لزیادة كمیة أعاله) رسم التخطیطي (انظر البالتاليو صریف الدموعلمنع ت ممكن سد فتحات القنوات الدمعیھ

مكن لألطباء أیضا استخدام وی  .من قبل الطبیب المؤقّت او الدائم البالستیكى محبسیجب إدراج ال .على سطح العین
  إذا استمرت الحالة الفتحات بالجفونالكي لیغلق نھائیا أداة 

 
  جراحةال
لق تماما ال تغ جفونھم  لمرضى الذینا واجفن ، بال ندوب بالمرضي اللذین یعانون منفقط ة ضروری جراحةال
  .صحیحال وضعالفي  تلیس ھمنوجفاو
 
 
 
 
 
   

  أسئلة وأجوبة
 

  طوال الوقت؟ رف ماءتذعیني  بینماجفاف العین یكون لدى ن كیف یمكنني أ
 



باحدى  اضطرابات التدمیع ھو نتیجھ لرد فعل التھیّج الناتج عن ھذا .جفاف العین أعراض اجد منھو   الدموعفائض 
 .الدمعیة طبقاتال
 
  ھل ھذا لسبب اقترافي خطأ ما؟  .دون جدويم الدموع االصطناعیة استخد 
 

لحاالت أكثر  ھكون كافیتقد  ااالصطناعیة وحدھ الدموع .العالج تعتمد إلى حد كبیر على شدة المرض اختیار طریقة
دموع ال تكون لكي .األخرى جنبا إلى جنب مع العالجات تكون واال انھا بالحاالت االصعب ال تكفي اعتداال ، 

 .مستیقظا الشخص یكون  في الیوم حینظم وعدة مرات تیتم استخدامھا على أساس من یجب أناالصطناعیة  فعالة ، 
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