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(RED EYE) چشم قرمز

ترین وسیله ارتبـاطی انسـان بـا جهـان      مهمگانه، بینایی بیشترین سطح از قشر مغز را به خود اختصاص داده و شاید  در بین حواس پنج

چشم مانند  ها الزامی است. مشکالت و بیماریهاي بیرون باشد. براي درك صحیح تصویر، سالمت سیستم بینایی و گیرنده آن یعنی چشم

هـاي   اري از بیمـاري هر سیستم دیگري در بدن خود را باعالئمی نشان می دهند تا فرد مبتال را با خبر کنند. همان طور که تب در بسـی 

بدن یک عالمت هشداردهنده است، در چشم نیز قرمزي چشم یک عالمت از وجود بیماري یا مشکل است. البته باید دانست که قرمـزي  

ها پس از برخاسـتن   چشم همیشه عالمت یک بیماري چشمی نیست و در بسیاري از موارد یک امر طبیعی است مثل قرمزي چشم صبح

  چشم به دنبال بیداري طوالنی و کار سنگین یا قرمزي چشم هنگام سرماخوردگی و یا پس از گریه کردن ... از خواب یا قرمزي

  پاتوفیزیولوژي:

  :قرمزي چشم ناشی از اتساع عروق خونی چشم است و به دو صورت

conjunctival injection , cilliary injection.دیده می شود  

conjunctival injection   :ترازشـریان هـاي مژگـانی    عروق سطحی   درگیري در عروق ملتحمه اي خلفی است واز انجا که این

   حرکت ملتحمه قابل جابجایی بوده وبه داروهاي منقبض کننده عروقـی موضـعی پاسـخ   هستند،قرمزي شدیدتري ایجاد می کنند که با

  میدهند.

ciliary injection یا جسم مژگانی دیده می شود که به داروهـاي  ن التهاب در قرنیه ،عنبیه و: درگیري عروق مژگانی قدامی در جریا

  .نمی دهدمنقبض کننده عروقی موضعی  پاسخ

  معاینه فیزیکی :

  معاینه فیزیکی کامل در این بیماران ضروري و شامل موارد زیر است:

  کنترول دید-1

  کنترول حرکات عضالت خارج چشمی -2

  عکس العمل مردمک به نور-3

  شکل مردمک-4

  معاینه قرنیه با اسلیت المپ از نظر وجود ادم قرنیه ، خراش و یا کدورت قرنیه-5

  ارزیابی اطاق قدامی از نظر عمق ، وجود سلول یا پروتئین در اطاق قدامی-6



  )(IOPکنترول فشار داخل چشمی-7

  ا.ارزیابی پلک ه-8

  

  هاي چشم که همراه با قرمزي چشم هستند می پردازیم: بعضی از بیماريدر اینجا به شایعترین علت قرمزي چشم ، کنژوکتیویت است

ــت   هــــــــــــــــــــــــــاي چشــــــــــــــــــــــــــم  عفونــــــــــــــــــــــــ

ریزش و  ها، اشک ها) عالوه بر قرمزي چشم عالیم دیگري مانند ترشحات چرکی، چسبندگی پلک هاي چشم (کونژونکتیویت معموالً عفونت

هاي ویروسی) ممکن است تب، گلودرد و  شم (کونژونکتیویتهاي ویروسی چ ها دارند. در بعضی موارد به خصوص در عفونت سوزش چشم

ها باشد. در این موارد همان ویروسی که باعث سرماخوردگی شـده، چشـم را نیـز درگیـر کـرده       عالیم سرماخوردگی نیز همراه این نشانه

ماد ارتیرومایسین اسـت. شستشـوي   کلرامفنیکل یا پبیوتیک موضعی مثل قطره هاي چشم معموالً قطره یا پماد آنتی است. درمان عفونت

ــد اســــــت.     چشــــــم بــــــا چــــــاي ســــــرد نیــــــز بــــــراي تســــــکین عالیــــــم و کــــــاهش ترشــــــحات مفیــــ

ها واگیر داشته و به راحتی از فـرد مبـتال قابـل     باید دانست که رعایت بهداشت در موارد کونژونکتیویت بسیار مهم است چون این عفونت

سرایت، دست دادن و روبوسی با افراد مبتال و استفاده از حولـه مشـترك اسـت. الزم بـه     هاي  باشند. از جمله راه سرایت به افراد سالم می

بیوتیک بالفاصله عفونت بهبود یابد و معموالً این بیماري باید  یادآوري است که نباید انتظار داشت که با شروع درمان با قطره یا پماد آنتی

هـا مثـل    سـال بـا بعضـی بـاکتري     5هاي چشمی کودکان زیر  ی موارد مانند عفونتیابد. در بعض سیر خود را طی کرده و به تدریج بهبود 

  هموفیلوس یا میکروب سوزاك عالوه بر درمان موضعی باید درمان با آنتی بیوتیک خوراکی یا تزریقی نیز انجام شود. 

  

ــرژي ــا حساســــــــــــــــــیت و آلــــــــــــــــ ــمهــــــــــــــــ   ي چشــــــــــــــــ

ریزش نیز وجود دارد ولی خارش عالمت بارز است.  هاي چشمی عالوه بر قرمزي چشم معموالً خارش و گاهی اشک در آلرژي و حساسیت

پیدا کردن ماده ایجادکننده حساسیت (آلرژن) در بعضی موارد مانند یکی لوازم آرایش، گرده گیاهان در بهار و یا حتی پـر بـالش آسـان    

زا در هواي تنفسـی   موارد پیدا کردن ماده ایجادکننده حساسیت مشکل است و باتوجه به اینکه هزاران ماده حساسیتاست ولی در اکثر 

  پذیر نیست.  به خصوص در شهرهاي بزرگ وجود دارد گاهی یافتن عامل آلرژن امکان

ورم یابند ولـی در بعضـی مـوارد ماننـد      میهاي چشم معموالً زودگذر و موقتی بوده و بعد از چند روز حتی بدون درمان بهبود  حساسیت

باشـد.   حساسیت سیر چندماهه و یا چند ساله داشته و براي درمان نیاز بـه اسـتفاده طـوالنی از دارو مـی     بهاره ملتحمه یا انواع آتوپیک،

هاي موضـعی مثـل قطـره آناپریـدین، فلوکـورت و کرومـولین و اسـتفاده از         هاي معمول چشمی شامل استفاده از قطره درمان حساسیت

  دهد. رت قابل توجهی عالیم را تسکین میها و کمپرس سرد به صو باشد. خنک کردن چشم کمپرس سرد می

  

  هــــــــــــاي ســــــــــــطح قرنیــــــــــــه هــــــــــــا و زخــــــــــــم خــــــــــــراش

هاي سطحی که در نقـاط   باشد و خراش ترین نقطه بدن می غنی، گیري حس درد  باید به خاطر داشت که سطح قرنیه چشم از نظر عصب

ریزش و احسـاس جسـم    نند قرمزي، سوزش، اشکدیگر بدن ممکن است هیچ عالمتی را ایجاد نکنند، در سطح قرنیه با عالیم فراوانی ما

پس احساس جسم خارجی لزوماً به معناي وجود جسم خارجی در چشم نیست و گـاهی  خارجی در پشت پلک خود را نشان می دهند. 

  باشد. هاي سطح قرنیه می به خاطر خراش



ی معمـوالً پانسـمان چشـم و اسـتفاده از یـک      هاي قرنیه پس از معاینه چشم و اطمینان از وجود نداشتن جسـم خـارج   در مورد خراش 

شود. پانسمان به صورت خارجی یا به صورت لنـز پانسـمانی بـوده و     بیوتیک موضعی براي جلوگیري از عفونت باعث بهبود عالیم می آنتی

  شود. معموالً پس از یکی دو روز برداشته می

در جریان خراش هاي قرنیه همیشه باید به فکر جسم خارجی باشیم.

ــم   ــطح چشــــــــــــــــ ــارجی ســــــــــــــــ ــام خــــــــــــــــ   اجســــــــــــــــ

هاي قرنیه یعنی قرمزي، سـوزش، آبریـزش و احسـاس جسـم خـارجی       نیز باعث ایجاد عالیمی شبیه خراشسطح چشم  اجسام خارجی 

اگر جسم خارج نشد کوشش بیشتري براي خروج آن انجام نشود چون شوند. در این موارد باید ابتدا چشم با آب شستشو داده شود و  می

) اقـدام بـه معاینـه    slit lampگردد و الزم است به چشم پزشک مراجعه شود. چشم پزشک زیر میکروسـکوپ (  باعث آسیب بیشتر می

  گردد. ز میبیوتیک موضعی تجوی چشم و در آوردن جسم خارجی کرده و پس از آن معموالً چشم پانسمان شده و آنتی

  اجسام خارجی فلزي و گیاهی (چوب) از اهمیت بیشتري برخوردارند و برداشت آنها  در اسرع وقت توصیه می شود.

  

  

  

ــزي چشـــــــــم بـــــــــه دنبـــــــــال جوشـــــــــکاري       (UV Keratitis) قرمـــــــ

هاي پـر از اشـعه مـاوراي بـنفش یـا       این حالت معموالً چند ساعت پس از جوشکاري بدون داشتن عینک محافظ یا پس از کار در محیط



گردد. عالیم بـه صـورت سـوزش، قرمـزي،      هاي برفی که بازتاب زیادي از اشعه ماوراي بنفش دارد ایجاد می اسکی بدون عینک در محیط

هاي سطحی قرنیه در اثر اشعه ماوراي بنفش علت ایجاد عارضه اسـت.   باشد. آسیب سلول رس از نور میها و ت درد و آبریزش شدید چشم

سـاعت بـاقی    24بیوتیک و گشادکننده مردمک است. پانسمان معموالً باید حدود  درمان شامل پانسمان چشم پس از ریختن قطره آنتی

حس کننده به صورت مداوم و یـا بعضـی    هاي بی بهبود یابند. استفاده از قطره دیده مجدداً ترمیم شوند و عالیم هاي آسیب بماند تا سلول

  فایده و حتی خطرناك است. زمینی بی هاي متداول بین افراد غیر متخصص مثل گذاشتن سیب درمان

ــه صــــورت   ــل چشــــمی بــ ــار داخــ ــتن فشــ ــاال رفــ ــته) بــ ــه بســ ــاد (گلوکــــوم حــــاد زاویــ   حــ

باال رفتن فشار چشم به صورت حاد (گلوکوم حاد زاویه بسته) باعث ایجاد درد و قرمزي چشم همراه با تاري دید و نیـز در بعضـی مـوارد    

ري کـه آب سـیاه   گردد. در این بیما هاي میانسال ایجاد می شود. این حالت معموالً در حوالی غروب در خانم سردرد و تهوع و استفراغ می

رود کـه ایـن بـاال     شود به خاطر بسته شدن راه خروجی مایع زاللیه در چشم و تجمع آن، فشار چشم ناگهان بـاال مـی   حاد نیز نامیده می

گردد. در این بیمـاري   رفتن فشار باعث ایجاد درد و قرمزي چشم، تاري دید و دیدن هاله اطراف اشیاء و نیز سردرد و تهوع و استفراغ می

باید با استفاده از داروهاي موضعی و خوراکی و تزریقی فشار چشم پایین آورده شده و سپس براي جلوگیري از ایجاد حمله مجدد بـراي  

انجام شود. (YAG Laser PI)بیمار لیزردرمانی براي هر دو چشم 

  
  گردد.  بینایی و نابینایی دائمی می کمایی ، اعث ایجاد صدمه به عصب بینایی و میدان بینباال ماندن فشار چشم براي مدت طوالنی ب

باشـد.   به خاطر مشکالت مغز و اعصاب (نورولوژیک) مـی  بسیاري ازموارد علت چشمی ندارد و ممکن استالبته باید دانست که سردرد در 

این را نیز باید به خاطر داشت که بیماري گلوکوم (آب سیاه) همیشه با سردرد همراه نیست و نوع مزمن آن در مراحل اولیه هیچ عالمتی 

  شود.  کاهش بینایی می کند و تنها در موارد پیشرفته است که باعث اختالل در میدان بینایی و براي بیمار ایجاد نمی

تواند به تشخیص بیماري کمک  باشد، فقط معاینه توسط چشم پزشک می ترین نوع آن می که اتفاقاً شایع)آب سیاه  گلوکوم( در نوع مزمن

  کند. 

  



  خشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکی چشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

بـدن    ي سـایر اعضـاء  هـا  در بعضی موارد به تنهایی و در بعضی موارد همراه بـا بیمـاري  ) اشک هر یک از سه الیه کمبود ( خشکی چشم 

ها است. باشد. مثالً در سندرم شوگرن خشکی چشم همراه با خشکی دهان و سایر مخاط می

  

باشد. خشکی چشم و کمبود اشـک ایجـاد عالیمـی مثـل      هاي روماتیسمی نیز خشکی چشم یکی از عالیم بیماري می در بعضی بیماري 

کند. این عالیم در فصول گرم و خشک و مناطق خشـک و هـواي    ریزش از چشم می احساس جسم خارجی، سوزش، قرمزي چشم و آب

  . بروز می کندتحریک سطح چشم یت بد اشک و به دلیل کیفریزش  شود. ، اشک آلوده شدید می

هاي اشک مصنوعی و مواد  ها مانند انواع قطره کننده هاي جایگزین اشک و نرم درمان خشکی چشم در موارد خفیف و متوسط شامل قطره

اي جلـوگیري از خـروج   باشد. در موارد شدیدتر گاهی نیاز به اقدامات دیگر مانند بستن مجراهاي خروج اشک در چشم بـر  کننده می نرم

  باشد. اشک از چشم و سایراقدامات می

  

  هـــــــــــــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــــــــــکالت پلـــــــــــــــــــــــــــک

تواند باعث سوزش، قرمزي چشم و احسـاس جسـم خـارجی شـود. در      هاي پلک) می ها مثل بلفاریت (عفونت و التهاب لبه مشکالت پلک

چسبد. التهـاب پلـک در    ها می هاي پلک و ریشه مژه لبههاي ریزي به  هاي پلک وجود دارد. در مواردي شوره بلفاریت التهاب و عفونت لبه

ها قابل مشاهده است. در این مـوارد   ها وکم پشت شدن مژه شدگی لبه پلک موارد شدید با چشم غیرمسلح نیز به صورت قرمزي و ضخیم

باشد. بهداشت لبه  اشت لبه پلک میمعموالً قرمزي چشم نیز وجود دارد. درمان اکثر موارد بلفاریت (عفونت و التهاب لبه پلک) شامل بهد

  باشـد.  هـا) مـی   هـا، حولـه گـرم (کمپـرس گـرم پلـک       ها با کـف شـامپو بچـه و ماسـاژ پلـک      پلک شامل شستشوي لبه پلک و ریشه مژه

هـا بـه    در موارد شدید نیاز به درمان دارویی موضعی و خوراکی است.در بعضی موارد قرمزي چشم به خاطر مشکالت در محل رویش مژه

(تریکیاز) و یا به داخل برگشتن لبه پلک (آنتروپیون) است. گـاهی هـم بـه     سمت داخل چشمبه برگشتن مژه هاهاي نابجا یا  رت مژهصو

شود. در این موارد در صورتی که عالیم با  خاطر بیماري قبلی مثل تراخم و ... نامنظمی در لبه پلک وجود دارد که باعث ایجاد مشکل می

  شود. براي اصالح وضعیت غیرطبیعی پیدا میود نیابد، معموالً نیاز به جراحی کننده بهب مصنوعی و پمادهاي نرم هایی مثل اشک درمان

  



ــم   ــره چشــــــــــــــــ ــطحی کــــــــــــــــ ــکالت ســــــــــــــــ   مشــــــــــــــــ

توانند باعث قرمزي چشم شوند که درمان بسته بـه   ... میو بعضی مشکالت مربوط به سطح کره چشم مثل نامنظمی سطح قرنیه، ناخنک

  .باشد دار و در موارد شدیدتر جراحی می کننده و اشک مصنوعی و کورتون دهاي موضعی نرممورد با قطره و پما

  

  قرمــــــــــــــزي چشــــــــــــــم ثــــــــــــــانوي بــــــــــــــه مصــــــــــــــرف دارو

توانند باعث قرمزي چشم و متسع شدن عروق سـطحی   بعضی داروها به خصوص داروهاي هورمونی در داروهاي اعصاب و روانپزشکی می

  یابند.  رو این عالیم بهبود میچشم شوند که معموالً با قطع مصرف دا

در مواردي که بیمار ناگزیر از مصرف شوند. توانند باعث قرمزي چشم  می به خصوص موادي که کافئین زیاد دارند مثل قهوهبعضی غذاها 

  دارو باشد، نیاز به اقدام خاصی براي درمان نیست. 

توانند قرمزي چشم ایجاد  فشار چشم، و داروهاي ضد ویروس نیز میبعضی داروهاي موضعی چشمی مثل داروهاي ضد گلوکوم و کاهنده 

  کنند.

  

ــاب ــم   التهــــــــــــ ــره چشــــــــــــ ــطحی کــــــــــــ ــاي ســــــــــــ   هــــــــــــ

اسکلریت معموالً قرمزي همراه با حساسیت ودرد در لمس کره چشـم وجـود دارد.    هاي سطحی کره چشم مثل اسکلریت و اپی در التهاب

  هاي خوراکی است. ت و در موارد شدیدتر نیاز به درماندار موضعی اس هاي کورتون درمان در موارد خفیف با قطره



  

  

  هــــــــــــــاي داخـــــــــــــــل کــــــــــــــره چشـــــــــــــــم   التهــــــــــــــاب 

شوند. در بعضـی مـوارد کـاهش     می) ترس از نور فتوفوبی (هاي داخلی چشم مثل یووئیت باعث ایجاد قرمزي ودرد چشم همراه با  التهاب

باشند و در بعضی از موارد همراه بـا یـک بیمـاري التهـابی      ها) معموالً به صورت عودکننده می ها (یووئیت دید نیز وجود دارد. این التهاب

  .هاي روماتیسمی و خودایمنی هستند  مانند بیماريسیستمیک 

هـاي دیگـر مثـل     هاي گشادکننده مردمک است و در بعضی موارد نیاز بـه درمـان   موضعی و قطرهاستروئیدي هاي  درمان معموالً با قطره

اي اصلی نیز انجام شود. چرا  بدن از نظر بیماري زمینه شود. باید بررسی سایر اعضاء داروهاي خوراکی و تزریقات اطراف چشم نیز پیدا می

  عالمتی است.اي است و درمان چشم فقط به صورت  که درمان اصلی درمان بیماري زمینه

  

در این شود که همراه با کاهش دید است.  (توکسوپالسما) التهاب داخل چشمی شدید ایجاد میدر جریان بعضی بیماریهاي عفونی مثل 

بیوتیک علیه انگل گربه (توکسوپالسما) نیز انجام گیرد وگرنه کاهش بینـایی بـه صـورت دائمـی بـه جـاي        بیماري حتماً باید درمان آنتی

  ماند.خواهد 

  مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکالت عروقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

هاي عروقی ناحیه سر و صورت و گردن مثل ارتباط نابجاي سرخرگ با سیاهرگ (فیستول کاروتید به کاورنو) یا بیماري  در بعضی بیماري

Sturge-Weber هـا و قرمـزي چشـم     ها و تجمع خون در بافت جاي عروقی و برگشت خون به داخل سیاهرگ به خاطر ارتباطات نابه

اي با جراحی  باشد. درمان در این موارد درمان بیماري زمینه داریم که این قرمزي بدون احساس درد یا جسم خارجی و یا سایر عالیم می

  شم به تنهایی الزم نیست.و یا سایر اقدامات است و درمان قرمزي چ



  

  خـــــــــــــــــــــــــونریزي زیـــــــــــــــــــــــــر ملتحمـــــــــــــــــــــــــه  

قرمـزي (خـونریزي)   سابقه فشار خـون بـاال دارنـد اسـت.     خشکی چشم و یا  در افراد مسن و افرادي که این خونریزي یک حالت شایع 

آید. این قرمـزي بـدون هـیچ     زور زدن یا عصبانیت و در اکثر موارد به صورت خود به خود به وجود می معموالً به دنبال عطسه یا سرفه یا

تـر شـده و    این خونریزي در ابتدا کمی پخـش  .باشد عالمت همراه دیگري مثل سوزش، احساس جسم خارجی ،کاهش دید، درد یا ... می

  ماند. شود و اثري از آن به جا نمی جذب میکم در عرض یکی دو هفته  تر شده و کم سپس به تدریج کمرنگ

بررسی شود . اگر بیمار از    (HTN)در صورت تکرار خون ریزي بیمار باید از نظر اختالالت خونریزي دهنده، دیابت قندي وفشار خون باال

  .بیمارکنترول شود INRوافارین یا کومادین استفاده می کند  

  


