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Częściowa lub całkowita niedrożność dróg łzowych jest jedną z częściej występujących 

chorób okulistycznych wieku noworodkowego i niemowlęcego. Do głównych objawów 

niedrożności dróg łzowych należą łzawienie i obecność śluzowo-ropnej wydzieliny w worku 

spojówkowym. Najczęściej występuje wrodzona niedrożność dróg łzowych ze zwężeniem 

przebiegającym w obrębie przewodu nosowo-łzowego w okolicy zastawki Hasnera. (1,2,3 ). 

Występuje u 5-20% noworodków (3). Objawy wrodzonej niedrożności dróg łzowych 

pojawiają się zaraz po urodzeniu lub częściej po kilku tygodniach życia. W miarę wzrostu 

dziecka i występowania zwiększonej produkcji łez objawy choroby mogą się nasilać, a 

niekiedy ustępują na skutek samoistnego udrożnienia. Wrodzona niedrożność dróg łzowych 

może występować jedno- lub obustronnie, jednak zdecydowanie częściej występuje 

jednostronnie. Brak drożności dróg łzowych powoduje cofanie się śluzowej treści woreczka 

łzowego i wydobywanie się wydzieliny przez punkty łzowe do worka spojówkowego. 

Szczególnie nasila się to po ucisku palcem okolicy woreczka łzowego. Wydzielina, obecna w 

większej ilości, powoduje sklejanie się powiek lub rzęs. W niektórych przypadkach 

wydzielina zmienia charakter na ropny ze względu na pojawiającą się infekcję związaną z 

zaleganiem łez (1,2). Uważa się, że samoistne ustąpienie objawów występuje nawet u 80- 

90% dzieci w ciągu pierwszych miesięcy życia (2,4), jednak prawdopodobieństwo 

samoistnego udrożnienia dróg łzowych spada po ukończeniu pierwszego roku życia. W 

pierwszym kwartale życia wynosi około 90%, natomiast w drugim półroczu 36-57% (1). 

Leczenie zachowawcze wrodzonej niedrożności dróg łzowych polega głównie na masowaniu 

dróg łzowych. Nie udowodniono wpływu antybiotykoterapii na szybsze udrożnienie odpływu 

łez, chociaż czasowa poprawa stanu zapalnego jest możliwa. (1,2,3,4,5). Masaż woreczka 

łzowego ma za zadanie zwiększenie ciśnienia hydrostatycznego w drogach łzowych i 

spowodowanie udrożnienia. Jest wykonywany po uprzednim uciśnięciu palcem okolicy 

punktów łzowych (nad woreczkiem łzowym) w celu uniemożliwienia cofania się treści do 

worka spojówkowego. Palcem drugiej ręki wykonuje się masaż w kierunku od woreczka w 

dół do nosa.(1,2) Zalecane jest również usuwanie wydzieliny z worka spojówkowego za 

pomocą jałowego gazika i przegotowanej wody (1). Jeszcze kilka lat temu powszechnie 

stosowane przepłukiwanie (zgłębnikowanie) dróg łzowych w pierwszych miesiącach życia, 

obecnie nie jest zalecane przed ukończeniem 1 roku życia pacjenta w większości przypadków 

(2,3). Uważa się, że postępowanie inwazyjne nie jest pozbawione powikłań, m.in. stworzenie 



nieprawidłowej drogi odpływu (2), dlatego do końca 1 roku życia zaleca się w większości 

przypadków leczenie zachowawcze i obserwację (2).  
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