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 بار 2 الي 1 معموال سال يک باالي کودکان در    

 موفقيت، عدم صورت در و شود مي انجام سونداژ

( کراوفورد بنام)  سيليکون جنس از مخصوصي لوله

ي کار گذاشته مي شود که تا اشک مجراي داخل در

يک سال در محل باقي مانده و سپس خارج مي 

 به نياز معموال سال 5 الي 4 در کودکان باالي گردد.

 لوله همراه با کار گذاري DCR  جراحي عمل

  است. سيليکون

 توصیه های پس از عمل جراحی پروبینگ :      

 ـ عمل جراحي ميل زدن بصورت سرپايي توسط1    

 پزشک انجام مي شود . تا يکي دو روز کمي     

 يا بيني نوزاد ياخوني از کنار چشم   ترشحات      

 بيني خارج مي شود که طبيعي است       

 ـ بعد از عمل قطره براي کودک شروع مي شود 2     

 اجراء شود ." که طبق دستور حتما     

 هفته توصيه  2-1ماساژ مجراي اشکي به مدت  -3     

   شود .مي      

 در برخي از بيماران بعد از عمل نيز گاهگاهي-4     

 خصوص در شک ريزش از چشم اتفاق مي افتد بها     

 محيط سرد بيرون از خانه     

 توسط پزشک ويزيت انجام "ـ بعد از دو روز حتما5     

 شود واستحمام بالمانع است .     
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 :  درمان   

بعد از شستشوي دست ها در زير گوشه داخلي 

پوست را  با استفاده از انگشت اشاره، چشم مبتال ،

 از باال به سمت پايين به حالت دوشيدن به آرامي

بار و به مدت  4تا  ۳ماساژ دهيد . اين کار را روزانه 

هفته ادامه دهيد . اين اقدامات شما به باز  ۳تا  2

 شدن مجراي اشکي کمک خواهد کرد .

 %90 در ماهگي 9 الي 8 سن تا معوال کودکان اين 

 عدم صورت در و يابند مي بهبود خود به خود موارد

 ميل)  سونداژ سن اين از بعد خودي، به خود بهبود

 شود.  مي انجام اشکي مجراي( زدن

اگر سونداژ در سن زير يک سالگي انجام شود، 

 در سن چه هر و است %90 احتمال موفقيت باالي

 کمتر موفقيت احتمال باشد، باالتر سونداژ موقع

 . است

                                                                                     

  

 

۳ 

 

 

 عالئم بالینی :

در شديد ترين فرم انسداد مجراي اشکي ، کيسه 

اشکي متسع مي شود و کمي پايين تر از گوشه 

 داخلي چشم در زير پوست نمايان وقابل لمس شده و 

مخاطي -فشاربرروي آن باعث خروج ترشحات چرکي

شود. در اشکال خفيف تر ،اشک از گوشه چشم مي 

ريزش از چشم و ترشحات چسبنده مخاطي يا 

مخاطي که روي لبه پلک ها يا مژه ها جمع -چرکي

شده ، ديده مي شود.شدت اين تظاهرات مي تواند به 

طور قابل مالحظه اي از يک روز تا روز ديگر تغيير 

 کند. انسداد دو طرفه مجراي اشکي نيز شايع است
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 سیستم اشکی : 

از توليد به وسيله غدد توليدکننده اشک اشک پس 

بايد سطح چشم را مرطوب کرده، يک اليه حفاظتي 

جلوي چشم ايجاد کند و سپس توسط سيستم 

 اشکي به داخل بيني تخليه شود، تخليه

        

 

 نوزادانانسداد مجرای اشکی در کودکان و 

انسداد مجراي اشکي در کودکان و نوزادان پديده 

 5 در  اي شايع است؛ بطوريکه در نوزادن رسيده

 موارد درصد ۳0 نارس تا نوزادان در و موارد درصد

 مي مشاهده تولد موقع در اشکي مجراي انسداد

  .شود
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