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 :  سينوس

سينوس ها حفراتي هستند كه درون استخوانهاي صورت جاي 

گرفته اند و هر يك از آنها توسط مجرايي به بيني راه پيدا مي 

. سطح پوشاننده اين حفرات بطور طبيعي در شبانه روز كند 

حدود يك ليتر ترشحات شفافي را تراوش ميکند. اين ترشحات 

وارد از طريق مجراي سينوس ها وارد بيني ميشود . سپس 

ترشحات توسط مژكهايي كه جهت نوسان آنها به طرف حلق 

ري است به عقب رانده ميشوند. هرفرد طبيعي با هر بار بلع مقدا

از بزاق خود و مقداري از اين ترشحات بيني و سينوس ها را بلع 

ترشحات نرمال بيني و سينوسها در لطيف نگهداشتن  . مي كند

مخاط پوشاننده سينوس ها و بيني موثر است و در تميز كردن 

  . هوايي كه از بيني به ريه مي رسد نيز نقش اساسي دارد

 پوليپ بيني:

نگ زرد رنگ پريده هستند كه در اثر پوليپها توده هايي به ر

التهاب مزمن ناشي از عفونتها )سينوزيتهاي مزمن قارچي يا 

باكتريايي( و يا آلرژي ايجاد مي شوند. اين توده ها با انسداد 

نسبي يا كامل حفرات بيني و سينوسها, تنفس از بيني را مشکل 

زش يا غير ممکن مي سازند. معموال انسداد بيني همراه با آبري

بيني و كاهش حس بويايي بوده و گاهي براي بيمار خرخر در 

 .حين خواب ايجاد مي كند

 

  چيست ؟ سينوزیت بيماري

يـك يـا  بـه عـفـونـت، التـهـاب و تـورم مـخـاط سيـنوزيت

در حالت عادي  .تـمام سينوسهاي مجاور بيني اطالق ميگردد

ترشحات داخل سينوسها به درون فضاي بيني تخليه مي شود و 

 سينوسها ،  ابتال به سرماخوردگي و يا حساسيت در هنگام

مشکل مي شوند  دچار خود ترشحات تخليه در و شده ملتهب

كه اين قضيه مي تواند باعث احتقان و سپس عفونت سينوس 

عالمت  .ود داردسينوزيت به دو صورت حاد و مزمن وج شود.

 اصلي سينوزيت مزمن ترشحات عفوني مداوم پشت حلق است.

  درمان سينوزيت مزمن كه به درمان دارويي جواب نميدهد

 است"جراحي"

  :سينوزیت عالیم

 احساس درد و يا فشار در پيشاني، گيجگاه ها، گونه ها، بيني،-۱

 .تنفس از راه بيني دشوار ميشود-۲  .پشت و يا دور چشم ها

و احتقان بيني،  رفتگيگ -4كاهش حس بويايي و چشايي   -۳

سر درد هنگام برخاستن از خواب كه گاهي – ۷ .آبريزش بيني

احساس -گوش درد -۸ .ميشود با خم شدن به طرف جلو بدتر

سرفه )در هنگام شب تشديد -۱0گوشها و خستگي    گرفتگي

به عاليم سرماخوردگي اي كه -۱۱.گلو دردخر و پف، ميشود(، 

  .احساس سنگين بودن سر-۱۲ .درمان پاسخ نميدهند

 :درمان
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درمان در اين بيماري شامل درمان دارويي و جراحي است. 

درمان دارويي در اين بيماري طوالني تر است و گاهي هشت 

اي نيز جهت تسريع در هفته درمان نياز دارد. عوامل زمينه

بهبودي و جلوگيري از عود بايد مرتفع گردد. درصورت عدم 

ل ساختاري پاسخ به درمان دارويي، ايجاد عارضه و يا رفع عوام

يابد كه معموال به روش مساعد كننده جراحي ضرورت مي

 .گيردآندوسکوپيك صورت مي

 

ساعت طول ميکشد و حدوداً چند ساعت بعد از  ۲عمل حدود 

عمل كه كامالً اثر داروهاي بيهوشي بر طرف شده باشد. گاهي 

گذاشته ميشود كه در اين  )مش بيني( براي بيمار تامپون

 از بيني وي خارج خواهيم كرد.  بعد تامپون راروز  چندصورت 

حدود يکي دو ماه طول ميکشد تا وضعيت تنفسي كامال به 

 .حالت نرمال برگردد

مراقبت هاي پس از عمل جراحي آندوسكوپي 

 (:FESSسينوس)

براي كاهش تورم و كبودي سر تخت راباالبرده و در صورت  -۱

اي بر -۲د.از  كمپرس سرد استفاده شوشديد بودن ميشود 

عطسه با و خونريزي، ي فشار درون بينيري از افزايش جلوگ

، خم از بلند كردن اشياء سنگين  -۳دهان باز انجام شود.

از  -4و زور زدن حداقل تا ده روز بپرهيزيد. كردن سر

سيگار كشيدن و قرار گرفتن در معرض گاز هاي سمي 

از فين كردن بپرهيزيد و ترشحات پشت  -5بپرهيزيد. 

يني را كشيده و ببلعيد و يا مانند خلط از دهان بيرون ب

روزاول بعد از عمل  ۳-5وجود خونريزي جزئي در  -6 بفرستيد.

جراحي شما طبيعي تلقي مي شود . در صورت وجود خونريزي 

بعد از عمل جراحي با دستمال جلوبيني خود را تميز كرده و سر 

رامي تنفس آ خود را اندكي به عقب برده و از طريق بيني به

اگر خونريزي متوقف نشد ابتدااز قطره يا اسپري فنيل كنيد.

افرين استفاده كنيد,درغيراينصورت چنانچه خونريزي متوقف 

براي چندين روز بعد از  -۷.نشد به بيمارستان مراجعه كنيد

جراحي انتظارميرود كمي درد و فشار در ناحيه بيني و سينوس 

ن درد مي توانيد از استامنيوفن ها را تجربه كنيد . براي تسکي

مثل آسپرين ،   NSAIDاما ازمصرف داروهاي استفاده كنيد,

داروهاي هاي پس از  -۸.اجتناب نماييد  پروكسن، نابروفن

زمانهاي مقرر و به مدت  در را طبق نظر پزشك, ترخيص

درصورتي كه براي شما پانسمان  -9.مناسب استفاده كنيد

, ممکن است هر يك از حاالت داخل بيني گذاشته شده است

زير براي شما پيش بيايد كه بعد از برداشتن پانسمان,اين 

  مشکالت برطرف خواهدشد:

 احساس پري در صورت و بيني.-

اشك ريزش, آبريزش بيني يا خروج خونابه از كنار پانسمان -

 بيني.

 سردرد, درد صورت يا دندانها.-

 خشك شدن دهان, خرخر هنگام خواب.-
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