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مع األنابيب مفاغرة كيس الدمع باالنفجراحة   

 

 أسئلة وأجوبة

 فيرتي ديفيدالسيد الدكتور: 
 استشاري جراحة العيون

 

 

 العين؟سطح الدموع من  يتم تصريفالسؤال : كيف 
( نفسها ، وطبقة من ياه)الم طبقة طبقة "الزيتية" للحد من التبخر ، وال:  طبقاتمن ثالث لدموع ايتم تشكيل فيلم  الجواب :

 العين. سطحب لتلتصقلدموع اساعد فيلم التي تالمخاط 

 

في الزاوية الداخلية للجفن العلوي والسفلي. كل  تينصغيرفتحتين األنف عن طريق  الى عن سطح  الدموع يتم صرفها بعيدا

 ومن هنا لد في الزاوية الداخلية للعين، تحت الج الدمعلنفيق( والتي تؤدي كيس )ايؤدي إلى قناة تصريف أفقية قصيرة منهما 

 أسفل الكيس )عبر القناة الدمعية( ، إلى األنف نفسه. يتم تصريف الدموع من

 

 ؟عيةلدمايق في القناة ض السؤال : ماذا يحدث عندما يكون هناك
ثل الطقس البارد أو في ظروف معينة )مإما ،  التدميع الزائدلقنوات الصرف قد تؤدي إلى  انسدادق أو أي ضي الجواب :

وهذا قد يسبب  الذي يقع أعاله مباشرة. الدمع كيس تضخم القناة الدمعية قد يؤدي أيضا إلى  انسداد أو باستمرار. العاصف( 

 . ( أو عدوى بكيس الدمع نفسهالرؤية ، والتهابات العينبعدم وضوح مسببا)تراجع األفرازات من كيس الدمع الى العين 

 

 

 

 ؟باألنف مفاغرة كيس الدمعجراحة  السؤال : ما هو
 بتصريفة الداخلية للعين للسماح للدموع تحت الجلد من الزاوي ممرخلق أساسا تعملية مفاغرة كيس الدمع باألنف  الجواب :

 (وية في األجفانختصر بين الكيس الدمعي ) تحت الجلد في زاطريق معن طريق إنشاء  . وذلك يتماألنف الىأكثر مباشرة 

القناة  في ضيقالقيام بذلك ، أي انسداد أو وب .التركيبينللسماح باالتصال بين هذين  تأنف مع إنشاء قناة في عظام ،واألنف

 الدمعية يتم تجاوزه تماما.

 

 

 إذا كنت بحاجة لعملية جراحية؟ السؤال : ماذا يحدث
هذا أمر و راء فحص كامل للعين.في البداية ال بد من مراجعة شاملة للتعرف على طبيعة األعراض ، وإج الجواب :

ويجب أن يتم استبعاد  الدمعيةالقنوات في نسداد ال تنطوي على إللتدميع الزائد وباب عديدة ومختلفة ضروري ألن هناك أس

 .األسباب أوال هذهكل 

الضيق أو نوات الدمعية لتحديد مكان كمية صغيرة جدا من المياه المالحة من خالل القوتشمل االختبارات غسل لطيف ب

العديد من المرضى  دموع لتحديد العالج األنسب ، و ذلك ال يتضمن بالضرورة عملية جراحية.ممرات النسداد في إلا

 لإلجراءات المحافظة. واستجيبي

حيث  )في حاالت االفراز المخاطي الدمعية يعتمد على شدة وموضع االنسداد ، ونسبة النجاح عالية جدا القناة نجاح جراحة 

%( 59أما في حاالت التدميع فقط فنسبة النجاح أقل )حوالي   (.من الحاالت ٪ 59يقل عن  الحد من األعراض في ما اليتم 

غير ظاهرة تسبب في زيادة ( وجود اسباب اخرى 1على الرغم من نجاح في تجاوز االنسداد. ويرجع عدة عوامل منها 

( وجود مخاط شديد اللزوجة داخل القنوات 3اوية الداخلية للجفون ( تعطل المضخة الطبيعية للدموع في الز2افراز الدموع 

 الدمعية واألنف

 

قبل اسبوع او  وربما تكون هناك حاجة لتقييم مسبق مع طبيب التخدير، سيتم ترتيب موعد  ت هناك حاجة للجراحةإذا كان

 الجراحة المقترحة. مناثنين 

 

تتعاطى أدوية لزيادة سيولة  تإذا كانو .ثة أسابيع من الجراحةها قبل ثالوقفل سبرين قد تحتاجاألدوية التي تحتوي على األ

 هذه األدوية لمعرفة ما إذا كان وقفمستشفى الطبيب العائلة ، أو طبيب فيجب استشارة  الوارفارين أو كلوبيدوجرلالدم مثل 
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 .لتقليل خطر حدوث نزيف االنف والكدمات آمنا

 

 

 الجراحة؟السؤال : ماذا تتضمن 
في  الجلد على جانب األنف ، وهذا يشفى بشكل جيد للغاية سنتميتر خالل حوالي الواحدالجراحة تنطوي على شق  جواب :ال

 من الجراحةأسبوع  المتابعة بعدتم ت، وواحدةأن تبقى ليلة  على وضع ضمادة على العين يتم . الغالبية العظمى من الناس

بعد ستة أسابيع  ليكون )أو الدعامات( في األنف ، وتتم إزالتهاالسي يتم ترك أنبوبة خيرا ،أ  الجلد. من غرزالا يتم إزالة هعند

 عيادة )على غرار إزالة الغرز(.الفي 

 

 

 ؟المطلوب التخدير السؤال : ما هو نوع
تخدير  ل( أو تحتهذه العملية تستغرق حوالي ساعة واحدة ، ويمكن أن يتم ذلك تحت التخدير العام )نائما بالكام الجواب :

 .مع استخدام المهدئات موضعي

وهذا قد يسبب حرقة لمدة نصف األنف واألنسجة حول الزاوية الداخلية للعينين، يتم تخديرموضعي المخدر استخدام المع 

 عند"الضغط"  ببعض عر يشبعض الضوضاء و يمكن للمريض أن يسمعخالل العملية الجراحية  ودقيقة ثم يختفي األلم.  

. في المستشفى ليال بالمبيت الكبار في السن أو الذين تتم جراحاتهم في المساء لمرضىلوينصح   حول الكيس. إزالة العظام

ويجب المالحظة أنه يجب على  صديق أو قريب. وعدا ذلك يمكن للمرضى ان يذهبوا للمنزل في نفس اليوم بصحبة

 المريض عدم القيادة للمنزل بنفسه.

 

 

 جراحة؟السؤال : ماذا يحدث بعد ال
ساعة ، وينبغي أن  ٤٢يجب تجنب المشروبات الساخنة لمدة ، للحد من فرصة حدوث نزيف األنفبعد الجراحة ،  الجواب :

إذا كان العطس أمر ال مفر منه ، ال ينبغي أن يسمح للضغط  .التمارين الرياضية لمدة إسبوعين ممارسةليكون هناك تجنب 

القيادة )بما في ذلك تشغيل اآلالت  على وسادة إضافية أو اثنين ، وتجنبالمريض من المستحسن أن ينام  األنف.بالزيادة في 

 ساعة. 22لمدة والكحول ،والعقاقير المهدئة  الثقيلة( ،

 

بحذر  مارسالغسيل العادي يجب أن ي المنزل.في التالي يجب إزالته في الصباح ف إزالة غطاء العين في المستشفى إذا لم يتم

وألن الجراحة تتضمن بعضا من الجيوب األنفية الصغيرة   وينبغي أن يظل الجرح جاف ومكشوف. لتجنب فرك العين.

 أسابيع. ٣إلى  ٤ال يقل عن  ماو التحليق في طائرة أ  السباحة تجنبيجب ف

 

مع تطبيق حزمة يخفف  ات ، وربمايستقر بعد بضع ساعما عادة  هذا و األنفبسيط من نزيف هناك قد يكون  بعد الجراحة ،

دون  يستمر لمدة ساعة أن أو اشديد نزيفا  أن نزف األنف ةفي حال  إلى األمام.منحنيا من الثلج على جسر األنف والجلوس 

 حاجة م طوارئ ، حيث قد تكون هناكوقف ، ينبغي التماس المشورة الطبية على الفور في أقرب قستأن تظهر عالمات 

 .بالضمادات األنف لتعبئة

 

)وليس األسبرين أو  عليها بالمسكنات مثل البارسيتامولبعد الجراحة، وهذه يمكن السيطره  آلالم عادة ما يكون هناك ا

الرجاء الرجوع الى النصائح حول األدوية التي يجب ان  (.كدماتالمن خطر نزيف األنف و انيزيد اناأليبوبروفين ، الذ

 توقف قبل و بعد الجراحة.  

 

 منالسيليكون انبوبة تم إزالة يتهاب ، ولورم وااليستقر ال حتي  تلبضعة أسابيع  العديد من المرضىتمر التدميع مع يس

، لكن اإللتئام الداخلي قد يحتاج الى عدة شهور ليستقر ولهذا شفى خالل أسابيع قليلةيعلى الرغم من أن شق الجلد  األنف.

 .لعدة شهور بعد الجراحة السبب قد يستمر التدميع عند بعض المرضى

 

 

 

 الرئيسية التالية لعملية جراحية؟السؤال : ما هي المضاعفات 

 نزيف األنف :
في  لى بعد الجراحة.٪ من المرضى في غضون األيام العشرة األو 2كما نوقش أعاله ، قد يحدث نزيف األنف في حوالي 

يستمر لمدة  أن أو اشديد نزيفا  أن نزف األنف ةفي حالكن ل بعد بضع ساعات النزيف يستقر الغالبية العظمى من المرضى 
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 .وقف ، ينبغي التماس المشورة الطبية على الفور في أقرب قسم طوارئتساعة دون أن تظهر عالمات 

 تورم :
 بعضوال، يتفاوت تفاوتا كبيرا بين المرضى. فالبعض ال يذكر شيئا عنه تورم فوق الزاوية الداخلية للجفن بعد الجراحة ال

 يواجه بعض التورم والكدمات التي تستغرق ما يصل الى اسبوع.قد اآلخر 

 وجود ندبة :
الغالبية العظمى من في  ويصبح غير ملحوظ مع مرور الوقت  بصورة جيدة ألنفعلى جانبي ا الجراحي شقيلتئم ال

الفازلين ب دليك موضعي إما ، وربما تتطلب ت % من الحاالت قد يكون هناك ندبة ظاهرة2-1. لكن في حوالي المرضى

 (http://www.nutritional-supplements-health-guide.com/what-is-arnica.html)كريم زهرة العطاس  أو

 ، أو سيليكون جل لتخفيف ذلك.

  

 لعدوى :ا

د قطرات الستخدامها لمدة أسبوعين بع في شكل  ويتم إعطاء المضادات الحيوية جدا من الجراحة، هنادر العدوى

 الجراحة.

 

 نسداد )تكوين الغشاء( :اإلالداخلي مع  التلييف
أكثر من نصف مع انتكاسة التدميع مرة أخرى.  الداخلية ةفتحالعبر  غشاء تكونإلى نادرا ما يؤدي اإللتئام الداخلي 

 .بسيط ي األنف تحت التخدير العامالسيليكون ف انبوبة وضعستجيب إلزالة الغشاء وإعادة يهؤالء المرضى 

 

 مزيد من الجراحة :
تكون الجفون الداخلية( ، ب مرض وجود معسابقة ، أوخرين )وخصوصا إذا كان هناك اصابة المرضى اآلبعض 

حيدة لتجفيف في هذه الحالة ، فإن الطريقة الو في األنف. ريفلتصلالجراحة المذكورة أعاله غير كافية للسماح للدموع 

جفن العين إلى األنف )أي نز"( من خالل الزاوية الداخلية لباسم "أنبوب جو)المعروف  الدموع هو وضع إنبوب صغير

عيادة اليتطلب التنظيف في لكنه و ، هى بشكل دائم في مكانهذا األنبوب يبق  .بسيط تحت مخدر عام دون شق الجلد( من

 .أشهر ، وهذا يستغرق بضع دقائق ٩إلى٦  كل

 

 

 متابعة الزمني؟ال جدول السؤال : ما هو
في  الجلد وفحص العين.ا تتم إزالة غرز هأسابيع بعد الجراحة ، وعند ٤ـ١حدث في غضون ت متابعةأول  جواب :ال

لكن يمكن ترتيب مزيدا من الزيارات اذا كانت هناك  .لة الدعامات السيليكونإزا ثاني زيارة بالعيادة بعد شهر واحد يتم 

 أي أعراض مستمرة.

 

 

 ملية الجراحية؟هي نسبة نجاح الع السؤال : ما
بعد  بشكل عام ، احتمال الشفاء من إفرازات العين . طبيعة األسباب إن نسبة النجاح يتوقف كثيرا على الجواب :

االنسداد قبل ومكان عتمد على درجة لكن احتمالية الشفاء التام من كل التدميع ت  ٪ )+(. 59 حوالي ىتصل ال الجراحة 

%.  وتتم مناقشة كل هذه التفاصيل مع المرضى قبل اقتراح 59الى  58مابين وتصل نسبة النجاح الى  .الجراحة 

 الجراحة.

 

 

 


