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सकु्खा आखँा 
 
प�रचय 
आशँ ु
आँशुको मुख्य कामह� भनकेो को�नयाको सतहलाई बचाउनु, सफा रा�ु, िचप्लो रा�ु र पोषक तत्व �दान गनुर् हो । 
आँशु तीन प�ले बनेको �न्छ । सबैभन्दा िभ�को प� लेिसलो प� �न्छ । यो कंजक्टाइभा�ारा उत्पादन �न्छ । यसको 
मुख्य काम भनेको को�नयालाई िचप्लो बनाउनु हो । यसले आँशुको पातलो प�लाई समान �पमा को�नयाको सतहमा 
फैिलनको लािग सिजलो गराउँछ । यसले मिहन सतह �दान गदर्छ र �काशको िनकाशको लािग पिन सिजलो गराउँछ । 
बीचको जलीय प�मा, ९०% पानी �न्छ । यो ले��मल �न्थी�ारा उत्पादन �न्छ । यो प�मा अिक्सजन, �ो�टन, 
लाइसोजाइम, एिन्टबडी आ�द �न्छन ्। यसको मुख्य काम भनेको को�नया र कंजक्टाइभालाई बचाउनु, नरम बनाउन,ु 
िचप्लो बनाउन ुर पोषक तत्व �दान गनुर् हो । सबैभन्दा बािहरको प� िलिपड प� हो । यो आई िलड (आँखको ढकनी) 
को मेइबोिमयन �न्थीह��ारा उत्पादन �न्छ । यसल ेआशुँको पातलो प�को बाष्पीकरणलाई कम गछर् र आँशुलाई िलड 
मा�जन सम्म आउटफ्लो �न बाट रोक्छ । 
 
सकु्खा आखँा  
सुक्खा आँखा �ाय जसो आँशु कम मा�ामा उत्पादनको कारण �न्छ । धेरै जसो, िभ�ी प� �भािवत भएको �न्छ । यो 
मुख्य ग�र िचप्लो न�नाले �न्छ, आँशुको पातलो प� समान �पमा को�नयाको सतह मािथ फैिलन पाउँदनै र सुक्खा 
�न्छ र यसको सु�वात �न्छ । किहलेकाँही, िबरामीह�ले आँशुको बारेमा गुनासो गछर्न जुन चाँही आँखाको सुक्खापनल े
गदार् उत्�े�रत �ने �ित��यात्मक प�रवतर्नको कारण �न्छ ।  
 
उपचार  
सुक्खा आँखाको उपचारको लािग आँशुह�लाई िचप्लो बनाउने आई �प वा मलमह�ले �ितस्थापन गनुर्पछर्, संरक्षक 
वस्त ुमु� िन�पण गरे धेरै रा�ो । य�िप, कृि�म आँशुह�मा अिक्सजन/पोषक तत्वह�, लाइसोजाइम, एिन्टबडी आ�द 
�दँनैन,् र एकदमै ब�ढ मा�ामा कृि�म आई �पको �योग गरेमा �ाकृितक आँशुको सुरक्षा �दान गन�, िचप्लो बनाउन,े र 
पोषण यु� तत्वह� पखािल�दन्छ । ितनीह� केवल आवश्यक परेमा मा� �योग गनुर्पछर् । गिम्भर �पका सुक्खा आँखा 
सामान्य शल्य��या�ारा उपचार पिन गनर् स�कन्छ, जसको उ�शे्य ले��मल आउटफ्लोलाई रो�ु हो र आँशु ब�बाट कम 
गनुर् हो । 
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