اشك ريزش فراوان و عفونت چشمي مزمن در نوزادان
اشك ريزش فراوان چيست؟
متخصصين چشم اشك ريزش فراوان را ناشي از انسداد مادرزادي سيستم تخليهاي اشك از
بيني ميدانند .اين حالت در كودكان و نوزادان شايع است .در حقيقت تقريباً يك سوم نوزادان
با مخاط و اشك ريزش بسيار فراواني به دنيا ميآيند .چسبيدن مژههاي كودكان پس از خواب
نيز كامالً شايع است ,حالتي كه ميتواند به عفونت مزمن چشمها منجر شود.
اشك چگونه از چشم تخليه ميشود؟
اشك از راه دو منفذ كوچك به نام منفذ فوقاني و تحتاني كه در طول پلكهاي بااليي و پايني
نزديك بيني قرار دارند ,از چشم تخليه ميشود .سپس از راه مجرايي به درون كيسه اشكي كه
زير پوست به طرف بيني قرار دارد ميريزد .با پلك زدن پلكها اشك از كيسه به درون
مجراي اشكي پمپ ميشود .مجاري اشكي از استخوانهاي جانبي بيني عبور كرده و اشك را
در پشت بيني تخليه مينمايند .علت آب ريزش از بيني به هنگام گريه كردن نيز همين است.
علت اشك ريزش فراوان چيست؟
معموالًعلت اشك ريزش فراوان وجود غشايي دائمي است كه انتهاي پاييني مجراي اشكي
داخل بيني را ميبندد .اين غشا به طور طبيعي به هنگام تولد يا پيش از آن كش پيدا ميكند يا
ناگهان باز ميشود .اما در بسياري از نوزادان اين غشا به هنگام تولد بسته بوده و باعث انسداد
سيستم تخليه اشكي ميشود .با رشد نوزاد انسداد ممكن است بالفاصله و در عرض چند ماه
باز شود.
علل ديگر اشك ريزش فراوان كدامند؟
گلوكوم (آب سياه) مادرزادي به طور بسيار نادري ميتواند باعث اشك ريزش فراوان شود.
عالئم و نشانههاي ديگري با اين وضعيت حاد همراهند از قبيل بزرگ شدن چشم ,قرنيه غير

شفاف ,باال رفتن فشار چشم ,حساسيت نسبت به نور و تحريك پذيري نوزاد .باد ,گردههاي
گياهي ,دود يا محركهاي شيميايي چشمي نيز ميتوانند باعث اشك ريزش فراوان شوند.
اشك ريزش فراوان چگونه درمان ميشود؟
در ابتدا پزشك ممكن است قطرهها و يا پمادهاي آنتي بيوتيكي چشم را روزي يك يا دو بار
به همراه فشار (يا ماساژ) كيسه اشكي تجويز كند.
براي وارد كردن فشار انگشت خود را زير گوشه دروني چشم نوزاد نزديك به بيني قرار دهيد
و سپس آن را روي تيغه استخواني بچرخانيد و روي قسمت استخواني بيني به سمت پايين و
درون فشار وارد كنيد .اين كار باعث بيرون آمدن مخاط و اشك از كيسه ميشود .پس از فشار
روي كيسه ,آنتي بيوتيكي را درون چشم بريزيد .اغلب انسدادهاي اشكي نوزادان پس از
گذشت  6ماه باز ميشوند .اگر اشك ريزش ادامه داشته باشد چشم پزشك ممكن است
مجاري اشكي را با وارد كردن ميله و شستشوي آنها باز نمايد.
ميله زدن مجاري اشكي چگونه انجام ميشود؟
يك سيم فلزي باريكي با سري كند به آرامي از سيستم تخليه اشكي عبور ميكند تا هر گونه
مانعي را برطرف نمايد سپس مايع شستشو دهنده سيستم از بيني عبور كرده تا از باز بودن
مجرا اطمينان حاصل شود .نوزادان پس از ميلهزدن هيچگونه دردي را احساس نميكنند.
وجود لكههاي خوني در اشك يا ترشحات بيني امري طبيعي است ,ممكن است ترشح از چشم
براي بيش از يك هفته ادامه داشته باشد.
همچنين ممكن است پزشك آنتي بيوتيك تجويز نمايد .انسداد ممكن است مجدداً ايجاد شود
و تكرار ميله زدن نيز ممكن است ضرورت پيدا كند.
اگر ميله زدن موفقيت آميز نباشد ميتوان از لوله سيليكوني يا پالستيكي در كانال تخليه در
مجرا جهت تخليه استفاده نمود .اين عمل در مقايسه با ميله زدن مدت زمان بيشتري ميگيرد
و به بيهوشي عمومي نياز دارد .گهگاهي جراحي ديگري مورد نياز است تا بتوان منفذ جديدي
را از استخوان درون بيني به جاي مجاري اشكي بسته شده ايجاد كرد.

عوارض درمان كدامند؟
مانند هر عمل جراحي ديگري احتمال عفونت يا خونريزي وجود دارد ،خود زخم ميتواند منفذ
را مجدداً ببندد و به جراحي ديگري نياز شود .انسداد مزمن نيز ميتواند به عفونتهاي كيسه
اشكي در هر سني منجر شود.

