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ਖਸ਼ੁਕ ਅਖੱ 

 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਹਝੂੰ 

ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਰਨੀਆ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਚਿਕਣਾ ਕਰਨਾ, ਪੌਸ਼ਚਿਕ ਤੱਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਤਚਹ ਦੀ ਰਚੱਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਹੰਝੂ ਚਤੰਨ ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਚਮਊਕਸ ਪਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨਜਕਚਿਵਾ ਤੋਂ ਚਨਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਰਨੀਆ ਨੰੂ 

ਚਿਕਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਝੂ ਦੀ ਪਰਤ ਨੰੂ ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਤਹਾ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਚਵੱਿ ਫੈਲਣ ਦੀ ਆਚਿਆ ਚਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਤਲ 

ਸਤਚਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਚਵੱਿ ਲਘੰਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਵਿਕਾਰਲੀ ਐਕੂਅਸ ਪਰਤ 

ਚਵੱਿ, 90% ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਕ੍ਰੀਮਲ ਿਰੰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਚਨਕਲਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਪਰਤ ਚਵੱਿ ਆਕਸੀਜਨ, ਪਰੋਿੀਨ, ਲਾਈਸੋਜਾਈਮ, ਐਂਿੀਬਾਡੀ 

ਆਚਦ ਸ਼ਾਚਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਕੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਕੰਨਜੰਕਚਿਵਾ ਨੰੂ ਬਿਾਉਣ, ਨਮ ਕਰਨਾ, ਚਿਕਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਚਿਕ ਤੱਤ ਦਣੇਾ 

ਹ।ੈ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਲੀਪੀਡ ਪਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਦ ੇਮੀਬਮੋੀਅਨ ਿਰੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਨਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੰਝੂ ਪਰਤ ਦੇ ਹੰਝੂ 

ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਣ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਚਕਨਾਚਰਆਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ/ 

 

ਖਸ਼ੁਕ ਅਖੱ  

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਘੱਿ ਰਸਾਅ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ਕ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਜਆਦਾਤਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਪਰਭਾਚਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਚਿਕਨਾਹਿ ਪਰਭਾਵ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਹੰਝੂ ਪਰਤ ਕੋਰਨੀਆ ਸਤਚਹ ਉੱਤ ੇਸਮਾਨ ਰੂਪ ਚਵਿੱ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖਸ਼ੁਕ 

ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਕਦ-ੇਕਦੇ ਰੋਿੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਉਤਸਾਚਹਤ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

 

ਇਲਾਜ 

ਸੁੱਕੀ ਅੱਖ ਦਾ ਉਪਿਾਰ ਹੰਝੂ ਨੰੂ ਚਲਊਬਰੀਕੇਿ ਆਈ ਡਰ ੌਪ ਜਾਂ ਮਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਰੱਚਖਅਕ ਮੁਕਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 

ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ, ਨਕਲੀ ਹੰਝੂਆਂ ਚਵੱਿ ਆਕਸੀਜਨ/ਪੌਸ਼ਚਿਕ ਤੱਤ, ਲਾਈਸੋਜਾਈਮ, ਐਂਿੀਬੋਡੀ ਆਚਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਅੱਖ ਦੀ 

ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਜਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਚਖਅਕ, ਚਿਕਣੇ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਚਿਕ ਪਦਾਰਥ ਨੰੂ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਇਨਹਾਂ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਰਰੂਤ ਹਵੋੇ। ਿੰਭੀਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾ ਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਿੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਚਜਸ 

ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੈਕ੍ਰੀਮਲ ਚਨਕਾਸੀ ਰਕੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਚਨਕਲਣਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। 
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