اشك ريزش در بزرگساالن
اشك ريزش چيست؟
غدههاي كوچكي كه در بافت سطحي روي سفيدي چشم قرار دارند و پلكها را ميپوشانند
همواره در حال ترشح مقادير كمي از اشك هستند تا چشم را تميز و مرطوب نگه دارند .غده
اشكي كه غده بزرگتري است و در پلك فوقاني قرار دارد با ترشح مقادير زيادتري از اشك
به تحريك چشم يا حالتهاي هيجاني واكنش نشان ميدهد.
از آنجايي كه چشم برخي از افراد اشك بسيار فراواني را توليد ميكند و يا اين كه تخليه اشك
از آن به خوبي صورت نميگيرد لذا اشك از چشم سرازير ميشود .اشك اضافي به چشم
ظاهري مرطوب ميدهد و ميتواند در پلك تحتاني جمع شده و روي گونه جريان پيدا كند.
اشك چگونه تخليه ميشود؟
پس از شستشوي سطح چشم اشك به درون منفذ كوچكي در هر پلكي وارد شده و از درون
كانال كوچكي به داخل كيسه اشكي و مجراي اشكي بيني به سمت پايين و سپس درون بيني
جريان پيدا ميكند .اين امر علت اشك ريزش از بيني به هنگام گريه را توضيح ميدهد .چرا
كه اشك اضافي با سيستم طبيعي تخليه اشك به بيني ميرسد.
علل اشك ريزش اضافي كدامند؟
ضربه,نواقص مادرزادي و عفونت به ويژه عفونت كيسه اشكي ميتوانند از تخليه اشك درون
منفذ ,كانال ,كيسه اشكي يا مجراي اشكي بيني جلوگيري كنند و باعث اشك ريزش فراوان
شوند.
عفونتهاي چشمي ,مشكالت پلك ,مژه برگشته ,در معرض باد قرار گرفتن ,خميازه كشيدن,
گلوكوم (آب سياه)“ ،داروهاي ويژه ,وارد كردن فشار به چشم يا حتي چشمهاي خشك نيز
ميتوانند باعث اشك ريزش اضافي شوند .اما همواره اشك ريزش فراوان دليل اشك اضافي يا
انسداد سيستم تخليهاي نيست .بيماران مبتال به خشكي چشمها همواره از اشك ريزش شاكي
هستند .هنگامي كه ميزان ترشح اشك مرطوب كننده آن قدر كم باشد كه نتواند رطوبت الزم
چشم را فراهم آورد ,غده بزرگ اشكي غالباً با توليد اشك اضافي واكنش نشان ميدهد و

بدين ترتيب باعث جريان اشك ميشود ،با اين حال مشكل زمينهاي كاهش شديد اشك
مرطوب كننده يا خشكي چشمها است.
تخليه نامناسب اشك
*پلك زدنهاي نادرست به خاطر وضعيت غير طبيعي پلك يا منفذ
* آسيب اربيتال (شكستگي ,بريدگي)
*عيوب مادرزادي
* عفونتها
* عوارض سوختگي يا اشعه درماني
توليد اشك اضافي
*باد ,دود ,گاز ,اجسام خارجي سطحي
*عفونتها ,واكنشهاي آلرژيك
*گلوكوم
*حالتهاي هيجاني
*چشمهاي خشك
علت اشك ريزش اضافي چگونه مشخص ميشود؟
براي تشخيص علت اشك ريزش اضافي ,معاينه كامل توسط چشم پزشك ضروري است.
چشم پزشك ممكن است مايعي را به درون سيستم تخليه اشك يا بيني وارد كند .آزمايش-
هاي ديگري همچون اندازهگيري توليد اشك يا اثبات وجود اشك در بيني نيز ممكن است
انجام شود.
اشك ريزش اضافي چگونه درمان ميشود؟
درمان به علت دقيق بستگي دارد .اگر اشك ريزش اضافي به خاطر مژه برگشته باشد ,مژه
مزاحم برداشته ميشود .ناهنجاري پلك ممكن است نيازمند جراحي باشند .اگر سيستم تخليه
اشك بسته باشد,انجام عمل جراحي براي باز نمودن انسداد يا ايجاد راه جديد نيز ممكن است

ضروري باشد .نوع جراحي بستگي به محل انسداد دارد .براي مثال ايجاد منفذ اضافي از كيسه
اشكي به درون بيني ممكن است الزم باشد ,عملي كه به داكروسيستورينوستومي يا DCR
معروف است.
اگر مشكل اصلي خشكي چشمها باشد ,جايگزيني اشك مصنوعي يا حتي بستن منافذ تخليهاي
اشك ممكن است كمك كننده باشند .به ندرت ,علت دقيق اشك ريزش فراوان نامشخص
ميماند كه در اين صورت بيمار به ناچار بايد ياد بگيريد كه با مشكل خود سازگاري كند.

