
:انسداد مجراي اشکی 

عث باریکی که به طور طبیعی بابه انسداد مجراي
چشم به داخل بینی می شود تخلیه اشک از سطح 

هر چشم یک .انسداد مجراي اشکی گفته می شود 
که در باالي چشم است وباعث اشکی دارد غده 
که اشک تولید شده از طریق اشک می شود تولید
.مجرابه داخل بینی تخلیه می شود چند

: انسداد مجراي اشکی عالیم 

بیش از اندازه از چشم که اغلب اشک ریزش -1
.شفاف است 

ترشحات مخاطی-2

تحریک پذیري چشم و تورم دردناك در گوشه -3
داخلی چشم

:تشخیص انسداد مجراي اشکی

معاینه چشم و بررسی آن: معاینه فیزیکی-1

:درمان انسداد مجراي اشکی 

DCR) عمل یک نوع ) داکریو سیتو رینوستومی
ه در صورتی که در مسیر تخلیه اشک تولید کاست 

شده از غدد اشکی چشم  به بینی انسداد ایجاد شود 
می شود که از طریق جهت درمان این انسداد انجام 

آندوسکوپی از راه بینی این انسداد را برطرف می 
وایجاد امکان تخلیه اشک به بینی را فراهم می .کنند 

ریزش دایم بیماران را برطرف آورند و مشکل اشک
.می کنند

:عوارض بعد از عمل 

  احتمال خونریزي
 احتمال عود مجدد انسداد
کبودي و تورم مختصري در محل عمل

: اشکیانسدادمجراچندعلت

عفونت
عفونت سینوس ها
 پولیپ بینی
ضربه به بینی
علل مادرزادي
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:توصیه به بیماران 

ر صورت داشتن خونریزي بعد از عمل از کیسه یخ د-1
مه خونریزي به پزشک استفاده کنید ودر صورت ادا

.مراجعه کنید

داروها و قطره هاي تجویز شده توسط پزشک را -2
.استفاده کنید 

تا چند روز بعد از عمل از مایعات خنک استفاده -3
.کنید 

روز از فین کردن خودداري کنید چون ممکن تا چند -4
.است باعث خونریزي شود 

.در صورت داشتن دردزیاد به پزشک مراجعه کنید-5

:پیشگیری 

درمان طبی مناسبی برای عفونت ھای چشم یا بینی یا 
.سینوس ھا انجام دھید 

-منصوره علی اصغرپورو گوش ترجمهدرسنامه داخلی وجراحی چشم : منابع 
ویراست سیزدهم–طاهره نجفی قزلجه 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم 
لرستان

ایرموزشی درمانی شهداي عشآمرکز

انسداد مجراي اشکی 

موزش به بیمارآواحد

http://shohada.lums.ac.ir:سایت بیمارستان

33236401-7: شماره تلفن هاي بیمارستان
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