
Το βρέφος που δακρύζει - Απόφραξη ρινοδακρυϊκού πόρου  
 
Η απόφραξη του ρινοδακρυϊκού πόρου συναντάται στα βρέφη σε ποσοστό > 5% και             
εκδηλώνεται συνήθως από τη γέννηση ή τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Μπορεί να αφορά             
το ένα ή και τα δυο μάτια. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν συνεχόμενη δακρύρροια,            
βλεννώδη έκκριση και συγκρίματα πάνω στις βλεφαρίδες του μωρού. Σε προχωρημένες           
περιπτώσεις μπορεί να εκδηλωθεί και φλεγμονή του δακρυϊκού σάκου γνωστή ως           
δακρυοκυστίτιδα. Τα συμπτώματα αυτά ίσως να είναι εντονότερα το πρωί ή άλλη ώρα της              
ημέρας αλλά συνήθως περιγράφονται ως διαρκή.  

 
Σε κάθε παιδί που δακρύζει είναι      
απαραίτητο να αποκλειστούν άλλες    
αιτίες δακρύρροιας όπως το    
συγγενές γλαύκωμα που   
συνδυάζεται και με άλλα ευρήματα,     
κλειστός ρινοδακρυικός πόρος   
(συγγενής ατρησία), απλή   
επιπεφυκίτιδα, μολύνσεις του   
κερατοειδούς (κερατίτιδες) και   

πιθανώς ξένο σώμα στο μάτι. Για αυτό είναι βασική η εξέταση από ειδικό οφθαλμίατρο που               
θα αποκλείσει αυτές τις περιπτώσεις.  
 
Πως γίνεται η διάγνωση? 
 
Η διάγνωση γίνεται εύκολα χωρίς αναισθησία με το τεστ χρωστικής φλουορεσκεΐνης.           
Βάφουμε με μικρή ποσότητα χρωστικής την επιφάνεια του ματιού και βλέπουμε πόσο            
γρήγορα απομακρύνεται , δηλαδή καθαρίζει από την επιφάνεια του ματιού. Αν δεν υπάρχει             
εμπόδιο στο ρινοδακρυϊκό πόρο, η χρωστική φεύγει       
πλήρως σε 5 λεπτά. Εάν παραμείνει χρωστική στο        
μάτι και οι γονείς αναφέρουν συνοδά συμπτώματα,       
επιβεβαιώνεται η διάγνωση.  
 
Που οφείλεται η απόφραξη? 
 
Οφείλεται στην καθυστερημένη διάνοιξη του     
ρινοδακρυϊκού πόρου (canalization) στο κατώτερο     
τμήμα του (βαλβίδα του Hasner).  
 
Πως θεραπεύεται? 
 
Στο 90% των βρεφών η δακρύρροια υποχωρεί       
από μόνη της σε διάστημα 12 μηνών από τη         
γέννηση. Συστήνουμε στους γονείς να κάνουν μασάζ στην περιοχή του δακρυϊκού σάκου            
που βοηθάει στην αποσυμπίεσή του και στη διάνοιξη του πόρου (Crigler massage).            
Πρόκειται για μια απλή διαδικασία όπου πιέζουμε το πλαϊνό μέρος της μύτης με φορά από               



πάνω προς τα κάτω με επαναλαμβανόμενες κινήσεις δέκα φορές ,τρεις φορές την ημέρα. Η              
τεχνική αυτή βοηθά πολύ για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα εντός του πρώτου έτους. 
 
Σε περίπτωση που η απόφραξη επιμένει μετά       
τους 12-18 μήνες (ποσοστό < 10%), προχωράμε       
στην χειρουργική διάνοιξη του πόρου με την       
τοποθέτηση ενός μικρού stent, υπό γενική      
αναισθησία. Το stent αφαιρείται μετά από 3 μήνες        
εύκολα χωρίς αναισθησία και το αποτέλεσμα      
συνήθως είναι άριστο (ποσοστό επιτυχίας 98%).  
 
Αν τα συμπτώματα επιμένουν παρά τις      
παραπάνω θεραπείες, προτείνεται ο χειρουργικός     
καθετηριασμός του ρινοδακρυϊκού πόρου και η      
διαστολή με πλαστικό μπαλονάκι. Μετέπειτα     
ακολουθεί η χειρουργική αποκατάσταση της     
ρινοδακρυϊκής οδού με επέμβαση δακρυοκυστορινοστομίας (DCR). Το ποσοστό όμως που          
καταλήγει σε επέμβαση είναι πολύ μικρό. 
 
Χρειάζονται τοπικά αντιβιοτικά σε σταγόνες/αλοιφή? 
 
Αντιβιοτικό κολλύριο ή οφθαλμική αλοιφή μπορούν να χορηγηθούν για τη θεραπεία των            
εκκρίσεων γύρω από το μάτι ή αν συνυπάρχει επιπεφυκίτιδα. Η εφαρμογή τους όμως δε              
βοηθά στην διάνοιξη του ρινοδακρυϊκού πόρου και τα συμπτώματα συνήθως υποτροπιάζουν           
μετά τη διακοπή των φαρμάκων.  
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