
 

  

DCR (DACRYOCYSTORHYNOSTOMY) 

DCR چيست؟ 

DCR  يا زاوزيَسيستَريٌَستَهي ًَعي عول

جزاحي است وِ زر سهاى اًسساز هجزاي اضىي، 

تيي چطن ٍ تيٌي يه هسيز تزاي عثَر اضه ايجاز 

 .هي وٌٌس

 :ساذتواى تطزيحي هجزاي اضىي 

هجزاي اضىي زاراي زٍ هسذل است وِ زر لثِ 

ّز وسام اس ايي . زاذلي پله تاال ٍ پاييي لزار زارز

سَراخ ّا تَسيلِ هجزاي تاريىي تِ ويسِ اضىي 

. وِ تيي چطن ٍ تيٌي لزار زارز هتصل هي تاضس

اضه اس زاذل ايي ويسِ تَسط هجزاي زيگزي تِ 

 .زاذل تيٌي ترليِ هي ضَز

 هجزاي اضىي چگًَِ وار هي وٌس؟

 

 

ٍلتي پله هي سًيس، اضه تاسُ تَسط پله ّا رٍي 

چطن پرص هي ضَز ٍ آى را هزطَب ًگِ هي 

عالٍُ تز آى اضه لسيوي ّن تِ زاذل هجزاي . زارز

اضىي پوپ ضسُ ٍ اس آى طزيك تِ زاذل تيٌي هي 

اگز هجزاي اضىي تستِ ضسُ تاضس، اضه پس . ريشز

 هي سًس ٍ هاًٌس سهاًي وِ گزيِ هي وٌيس اس لثِ پله

اضىي وِ . ٍ گَضِ ّاي چطن تيزٍى هي ريشز

زاذل ويسِ اضىي هحثَس ضسُ است ّن زچار 

گاّي تِ علت افشايص سي سا . عفًَت هي ضَز

عفًَت ّاي هىزر هجزاي اضىي، ايي هسيز عثَر 

. اضه تٌگ تز ضسُ ٍ هٌجز تِ اًسساز آى هي ضَز

 .ايي هطىل اًسسازي را رفع هي وٌس DCRعول 

وي هسسٍز ضسُ ٍ عفًَي عالئن يه هجزاي اش

 چيست ؟

ضايعتزيي عالئن آى عثارتٌس اس سيازي اضه، 

تزضحات هراطي، تحزيه پذيزي چطن ٍ تَرم 

زرزًان وِ زر گَضِ زاذلي چطن احساس هي 

يه ضزح حال  ٍ هعايٌِ زليك هي تَاًس علت . ضَز

اگز ايي عالئن زرهاى . اضه ريشش را هطرص وٌس

 .ا زرگيز هي وٌسًطَز، عفًَت زٍر تا زٍر چطن ر

 

 زرهاى چيست؟

پشضه ضوا تزاساس تزرسي عالئن تيواري، زرهاى 

گاّي ايي زرهاى . ّايي را تِ ضوا پيطٌْاز هي وٌس

تِ سازگي ووپزس آب گزم ٍ هصزف آًتي تيَتيه 

است ٍلي اغلة اٍلات ، جزاحي زرهاى هَثزتزي 

زر تشرگساالًي وِ جزاحي للثي  DCRعول . است

تا % 90ٍ يا تيواري اٍليِ تيٌي ًساضتِ تاضٌس حسٍز 

زر ايي عول يه هسيز جسيس . هَفمت ّوزاُ است

اس ويسِ اضىي تِ زاذل تيٌي تاس هي ضَز ٍ اًسساز 

هاُ پس اس  6هعوَالً تيي يه تا . را زٍر هي سًس

تاريه سيليىًَي تزاي ( لَلِ)عول ، يه استٌت 

جلَگيزي اس تستِ ضسى هجزاي جسيس تا سهاى 

 .تْثَزي زر ايي هسيز تالي ذَاّس هاًس
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 (ره)مركس آموزشي درماني امام خميني 

DCR چيست؟ 

 
 چشمبخش 

 

 

 

 

 

 

 

 تَصيِ ّاي پس اس عول 

هعوَالً پس اس عول ذًَزيشي هرتصزي اس تيٌي 

اگز تالفاصلِ پس اس عول ذًَزيشي . ٍجَز زارز

ٍجَز زاضتِ تاضس، جزاح زر اتاق عول زاذل تيٌي  

 .را پاًسواى هي وٌس

اگز پس اس ذزٍج اس تيوارستاى زچار ايي حالت 

زليمِ تا فطار هالين  10ضسيس، پزُ ّاي تيٌي را 

 .تگيزيس ٍ رٍي تيٌي يد تگذاريس

اگز ذًَزيشي لطع ًطس، تِ پشضه يا زرهاًگاُ يا 

. تا زٍ ّفتِ ًثايس فيي وٌيس.تيوارستاى هزاجعِ وٌيس

 .ايي وار تاعث ذًَزيشي هي ضَز

زارٍ ٍ لطزُ ّاي تجَيش ضسُ را تعس اس عول حتوا 

 .هصزف ًواييس

 .تا يه ّفتِ تايس استزاحت زاضتِ تاضيس

ساعت پس اس عول اس ذَرزى ًَضيسًي ّاي  12تا 

 .زاغ تپزّيشيس

زر صَرتي وِ چطن يا تيٌي ضوا زرزًان تَز تا 

 .پشضه ذَز تواس تگيزيس

فطار ( گَضِ زاذلي چطن) تز رٍي هحل جزاحي 

ن لَلِ تاريه سيليىًَي زر هعوَال ي. ًياٍريس

زاذل هحل عول لزار زازُ هي ضَز وِ گاّي تا 

 .ضص هاُ تالي هي هاًس
 

. جزاحي تِ صَرت سزپايي لاتل اًجام استايي 

پس اس عول تايس لطزُ ٍ پوازّاي آًتي تيَتيىي وِ 

زٍرُ ًماّت  هعوَالً. تجَيش هيطَز را استفازُ ًوَز

 .يه ّفتِ است

 ذطزات ٍ عَارض ايي عول چيست؟

رٍس  10تا  7پس اس وطيسى تريِ ّا، وِ هعوَالً 

پس اس عول اًجام هي ضَز، وثَزي ٍ تَرم 

صزي زر هحل عول ٍجَز ذَاّس زاضت وِ هرت

گاّي . هوىي است يه تا زٍ ّفتِ طَل تىطس

هوىي است زر حيي تزهين، تافت تاسُ تطىيل ضسُ 

زٍتارُ تاعث اًسساز هجزا ضسُ ٍ عول هجسز ًياس 

ذًَزيشي ٍ عفًَت اس عَارض ًاضايع پس . تاضس

 .اس عول است

حسالل يه ّفتِ لثل اس جزاحي اس هصزف : تَجِ

زر صَرتي وِ ٍارفاريي يا . ريي تپزّيشيسآسپ

ّپاريي هصزف هي وٌيس، جزاح را زر جزياى 

 .تگذاريس
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