
ثِ اًسذاد هدزای ثبریىی وِ ثِ طَر طجیؼی ثبػث تخلیِ اضه 

اس سطح چطن ثِ داخل ثیٌی هی ضَد، اًسذاد هدزای اضىی 

 .گفتِ هی ضَد وِ ثِ دٍ صَرت اوتسبثی ٍ هبدرسادی است

 

 

ّز چطن یه غذُ اضىی دارد وِ در لسوت ثبالی چطن لزار 

را تَلیذ هی وٌٌذ. ثب ّز ثبر پله سدى،  اضه دارد. غذد اضىی،

همذاری اس اضه تَلیذضذُ اس طزیك هدزای اضىی ثِ ثیٌی 

 .ضَد تخلیِ هی

هی  آة ریشش ثیٌی دى دچبرثِ ّویي دلیل هَلغ گزیِ وز

ثبػث هزطَة ًگبُ داضتِ ضذى چطن ٍ ثیزٍى اضه .ضَین

 .راًذى گزد ٍ غجبر ٍ اخسبم خبرخی اس چطن هی ضَد

خطىی  اضىبل در تزضح اضه، ضبیغ تزیي ػلت ایدبد

 .است چطن

 انسذاد مجرای اشکی چیست؟

ثِ اًسذاد هدزای ثبریىی وِ ثِ طَر طجیؼی ثبػث تخلیِ اضه 

اس سطح چطن ثِ داخل ثیٌی هی ضَد، اًسذاد هدزای اضىی 

ًَع .گفتِ هی ضَد وِ ثِ دٍ صَرت اوتسبثی ٍ هبدرسادی است

اًسذاد هبدرسادی .ثز یه ػفًَت رخ هی دّذاوتسبثی آى در ا

ّفتگی، ثِ ضىل  23تب  4هدزای اضىی هؼوَال ثیي سٌیي 

ریشش هذاٍم اس یه چطن ٍ در هَارد ًبدری اس ّز دٍ  اضه 

ػلت ایي اًسذاد ثبلی هبًذى پزدُ ای در .وٌذ چطن ثزٍس پیذا هی

اًسذاد هدزای اضىی .اًتْبی هدزای اضىی در سوت ثیٌی است

هوىي است ثب ثیوبری ٍرم ٍ التْبة هلتحوِ چطن  ًَساداى

اضتجبُ ضَد. اهب ثبیذ تَخِ داضت وِ در تٌگی هبدرسادی هدزای 

اضىی، اٍال ػالئن دیزرس است ٍ ثبًیب تزضحبت چزوی در 

 .گَضِ چطن غبلجب ٍخَد ًذارد

 آیب ثشرگسبالى ّن دچبر تٌگی هدزای اضىی هی ضًَذ؟

ضَد. تٌگی هدزای  هی در ثشرگسبالى اضه ریشش ووتز دیذُ

ریشش در ثشرگسبالى هوىي است ًبضی   اضىی ّوزاُ ثب اضه

 :اس

 التْبة هدزای اضىی هثل ػفًَت هشهي ثیٌی -

 ٍرم هلتحوِ چطن ضذیذ یب هشهي -

تَاًذ ثبػث  یب صَرت ًیش هی ّبی ثیٌی ضىستگی استخَاى -

 .اًسذاد هىبًیىی هدزای اضىی ضَد

اًسذاد طَالًی هذت هدزای اضىی هؼوَال هٌدز ثِ ػفًَت  -

 .ضَد ویسِ اضىی هی

 عالئم انسذاد مادرزادی مجرای اشکی

ر یه هبُ اٍل ثؼذ اس تَلذ، ریشش اضه در سهبى گزیِ وزدى د

تزضح، التْبة هىزر هلتحوِ ٍ التْبة ٍ ػفًَت ویسِ .ًذارین

اضىی ٍخَد دارد وِ در ایي صَرت ًبحیِ سیز چطن ٍ ًشدیه 

هوىي .ثیٌی لزهش ٍ هلتْت ضذُ ٍ ًسجت ثِ لوس حسبس است

داخلی است ایي ًبحیِ هتَرم ضَد ٍ تزضح هَوَسی در وٌبرُ 

 .ػالئن ًَساد ثب گزد ٍ غجبر ٍ ثبد تطذیذ هی ضَد.چطن دیذُ ضَد

 تشخیص انسذاد مادرزادی مجرای اشکی

ثب فطبر هالین ثز رٍی ویسِ اضىی، هبیغ اس هٌبفذ اضىی خبرج  -

 .هی ضَد

هَادی هبًٌذ فلئَرسئیي در داخل چطن ریختِ هی ضًَذ ٍ ثز  -

سهبى حضَرضبى در  اسبس سهبى ًبپذیذ ضذى آًْب اس چطن ٍ یب

داخل حفزُ حلمی دّبًی )وِ ثب ًَر آثی وجبلت ارسیبثی هی ضَد( 

هی تَاى در هَرد ٍخَد یب ػذم ٍخَد اًسذاد لضبٍت وزد )تَسط 

 (پشضه هتخصص
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 درمان انسذاد مادرزادی مجرای اشکی

درصذ وَدوبى هدزای اضىی ثبس  59تب لجل اس یه سبلگی در 

هی ضَد. درهبى ّبی ایي ثیوبری ضبهل رٍش ّبی غیز خزاحی 

 .ٍ خزاحی است

ویسِ درهبى غیز خزاحی ضبهل: تحت ًظز گزفتي ثیوبر، هبسبص 

 .اضىی ٍ استفبدُ اس آًتی ثیَتیه هَضؼی است

ثزای هبسبص السم است وِ دست خَد را ثطَییذ ٍ اًگطت اضبرُ 

خَد را رٍی وٌبرُ داخلی )سوت ثیٌی( چطن لزار دّیذ ٍ ثِ 

 .سوت پبییي فطبر دّیذ

در .اس ضوب خَاستِ هی ضَد تب اس ووپزس گزم استفبدُ وٌیذ

آًتی  یه پوبد یب لطزُصَرت ٍخَد ػفًَت، استفبدُ اس 

تی ثیَتیه ثبػث ثزطزف ضذى هَضؼی هفیذ است. آً ثیَتیه

اگز اًسذاد هدزای اضىی ثؼذ اس چٌذ هبُ ثب .اًسذاد ًوی ضَد

درهبى ّبی فَق ثزطزف ًطَد، یب یه ػفًَت ضذیذ رخ دّذ ٍ 

یب وَدن دچبر ػفًَت ّبی ػَد وٌٌذُ ضَد، السم است ػول 

دلیمِ  21صَرت گیزد. ایي ػول، حذٍد  probing خزاحی

ٍ فلشی اس داخل هدزای  طَل هی وطذ ٍ یه پزٍة ًبسن

 اگز.اضىی ثستِ ػجَر دادُ هی ضَد تب اًسذاد را ثزطزف وٌذ

probing  ًِبهَفك ثبضذ ٍ یب تٌگی ٍ ثبریىی هدزا ٍخَد داضت

ثبضذ، هوىي است ًیبس ثِ الذاهبت خزاحی گستزدُ تزی هبًٌذ 

وبرگذاری لَلِ سیلیىَى ثبضذ. در ایي رٍش یه لَلِ اس خٌس 

دزای اضىی ثِ هذت ضص هبُ وبر گذاضتِ سیلیىَى در داخل ه

هی ضَد وِ هَخت گطبدی هدزا هی ضَد ٍ ثؼذ اس ایي هذت، 

 .طی یه خزاحی وَچه اس چطن خبرج هی گزدد

یه رٍش خزاحی خذیذتز آى است وِ یه ثبلَى در گَضِ 

چطن ٍ داخل هدزای اضىی وبر گذاضتِ هی ضَد. در اثتذا ایي 

ثبًیِ هٌجسط هی  51ت ثبلَى تَسط یه هبیغ استزیل ثِ هذ

 01ضَد ٍ سپس هبیغ خبرج هی ضَد ٍ هدذدا ثبلَى ثِ هذت 

ثبًیِ هٌجسط ضذُ ٍ در اًتْب هبیغ خبرج هی ضَد. هیشاى هَفمیت 

  .درصذ گشارش ضذُ است 211تب  01ایي رٍش ثیي 

ّذف اصلی در ّوِ ایي رٍش ّب، ثبس وزدى یه راُ ػجَر اس 

  .است داخل ویسِ اضىی ثِ فضبی داخل ثیٌی

ّبی رایح خَاة  در هَاردی وِ اًسذاد هدزای اضىی ثِ درهبى

تَاى اس آًذٍسىَح ثزای ثزطزف وزدى اًسذاد ووه  ًذّذ، هی

گزفت. هشیت اصلی ایي رٍش ایي است وِ ثزضی رٍی صَرت 

دادُ ًخَاّذ ضذ ٍ در ًتیدِ خبی ػولی ًیش ٍخَد ًخَاّذ 

 .داضت. هیشاى ػَارض آى ًیش ون است

 

 

 

 

 

 

شتي ردماني  ق دااگشنه علىم زپشكي        مو خدمات       بهدا  

 

 

 

 

 

 

 

  انسذاد مجرای اشکی
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