دا٘ـٍا ٜػّ ْٛخضؿىی ھﻣدان

ٔؼا٘ٚر دسٔاٖ – ٔذیشیر أٛس خشػساسی

ازسینوزیت چه هی دانیذ؟

سینوس چیست ؟
ػیٛٙػٟا فضاٞائی دس داخُ اػسخٛاٟ٘ای كٛسذ  ٚػش  ٚاعشاف تیٙی  ٚزـٓ ٔی تاؿٙذ .ت ٝعٛس عثیؼی ایٗ ػیٛٙػٟا خش اص
ٛٞا تٛد ٚ ٜزٛػظ یه الیٔ ٝخاط ػاد ٜخٛؿیذ ٜؿذ ٚ ٜتٚ ٝػیّ ٝیه ٔدشای تاسیه ت ٝتیٙی ٔسلُ ٔی ؿ٘ٛذ  ٚاص عشیك
ایٗ ٔدشا زشؿحاذ خٛد سا ت ٝتیٙی ٔی سیض٘ذ.
زٟاس ٘ٛع ػیٛٙع ٚخٛد داسد :
* ػیٛٙػٟای خیـا٘ی و ٝدس خیـا٘ی  ٚػٕر تاالی زـٓ لشاس داس٘ذ .
* ػیٛٙػٟای فىی و ٝدس ٌ ، ٝ٘ٛتاالی د٘ذاٟ٘ای تاالئی  ٚصیش زـٓ لشاس ٌشفس ٝا٘ذ .
* ػیٛٙػٟائی و ٝدس صیش خُ تیٙی  ٚدس لؼٕر تیٗ د ٚزـٓ ٚالغ ؿذ ٜا٘ذ .
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* ػیٛٙػٟائی و ٝاص زٕاْ ػیٛٙػٟا ػمة زش تٛد ٚ ٜخـر زـٓ لشاس داس٘ذ .

تشای ػّٕىشد كحیح ػیٛٙػٟا حسٕاً ٔدشای آٖ تایذ تاص تاؿذ ٞ .ش ٌ ٝ٘ٛػأّی ؤ ٝداسی سا ز ًٙیا ٔؼذٚد وٙذ ایداد
تیٕاسی ٔی ٕ٘ایذ .ایٗ ػأُ ٔؼٕٛالً یه ػشٔا خٛسدٌی ػاد ٜاػر ِٚی آِشطی  ،خِٛیح  ٚا٘حشاف زیغ ٝتیٙی  ٚػٛأُ
دیٍشی ٚخٛد داس٘ذ .
ٚلسی ٔدشای ػیٛٙع تؼس ٝؿذ ٔخاط ٔسٛسْ ٔی ٌشدد .ػدغ زشؿحاذ دس داخُ ػیٛٙع ت ٝداْ ٔی افسذ  ٚتا وٕسش ؿذٖ
اوؼیظٖ دس آٖ آػیة ٔخاط  ٓٞؿشٚع ؿذ ٚ ٜآٍ٘ا ٜتاوسشیٟا ؿشٚع ت ٝزىثیش  ٚایداد ػف٘ٛر ٔی ٕ٘ایٙذ .
ٛٞا  ٚزشؿحازی و ٝدس ػیٛٙع ٌیش ٔی افسٙذ سٚی دیٛاس ٜآٖ فـاس ٔی آٚس٘ذ  ٚتاػث دسد ؿذیذ ٔی ؿ٘ٛذ حسی خال
ایداد ؿذ ٜت ٝد٘ثاَ ػذْ ٚسٚد ٛٞا ٔی زٛا٘ذ ایداد دسد ٕ٘ایذ .
سینوزیت به طور ساده یعنی التهاب یا عفونت سینوس ها.
ٔسخللیٗ  ،ػیٛٙصیر سا ت ٝػٌ ٝش ٜٚحاد ( ػاتم ٝوٕسش اص یه ٔا ، ) ٜزحر حـاد ( ػاتمـ ٝیه زا ػـٔ ٝأ ٚ ) ٜضٔـٗ
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( ػاتم ٝتیؾ اص ػٔ ٝا ) ٜزمؼیٓ ٔی وٙٙذ  .اِثس ٝیه ٘ٛع  ٓٞػیٛٙصیر ػٛد وٙٙذٔ ٜی تاؿذ و ٝدس عی ػاَ زٙذیٗ تاس
ازفاق ٔی افسذ .
عالئن سینوزیت:
 زة ٔ :ؼٕٛال خفیف ٔی تاؿذ ِٚی تسٞ ٝای وٛزه ٕٔىٗ اػر زة تاال داؿس ٝتاؿٙذ .
 ضؼف  ٚتی حاِی  ٚخؼسٍی
 ػشف : ٝتخلٛف دس تسٞ ٝا  ٚػٕذزاً دس ؿة سٚی ٔی دٞذ.
 زشؿح تیٙی ت ٝكٛسذ زشن ػثض یا صسد سً٘ ٌ ٚاٞی ٕٞشا ٜخ.ٖٛ
 زشؿحاذ خـر حّك و ٝخلٛكاًٌ كثح ٞا تیـسش اػر  ٚػالٔر آٖ زٕیض وـشدٖ ٔشزة ٌّٛػر ٕٞ .یٗ
زشؿحـاذ ٔی زٛا٘ٙذ ایداد ٌّ ٛدسد تىٙٙذ .
 دس ٔٛاسد ٘ادس ػیٛٙصیر ٔی زٛا٘ذ تاػث ػٛاسم خغش٘ان زـٕی ٔ ٚغضی ٌشدد.

علل سینوزیت حاد چیست ؟
تیـسش ػیٛٙصیسٟای حاد تا ػشٔاخٛسدٌی ؿشٚع ٔی ؿ٘ٛذ وٚ ٝیشٚػی اػرٚ.یشٚػٟا تاػث ایداد ػالئٓ ػیٛٙصیر
ٕ٘ی ؿ٘ٛذ ِٚی ٔی زٛا٘ٙذ ٔخاط ػیٛٙػٟا سا ّٔسٟة وٙٙذ  .ایٗ حاِر ٔؼٕٛالً ظشف یه ٞفس ٝزا د ٜسٚص خٛد ت ٝخٛد
خٛب ٔی ؿ٘ٛذ ِٚی ٌاٞی ت ٝد٘ثاَ ایٗ اِسٟاب ٌ ٚیش وشدٖ زشؿحاذ داخُ ػیٛٙع تاوسشیٟا ٘یض ٞد ْٛآٚسد ٚ ٜزىثیش
ٔی ؿ٘ٛذ .ایٗ تاوسشیٟا ٔؼٕٛالً ت ٝكٛسذ عثیؼی دس تیٙی  ٚحّك اوثش افشاد ٚخٛد داس٘ذ ِٚی دس حاِر ٔؼٕ َٛایداد
ػف٘ٛر ٕ٘ی وٙٙذ  .زٟٙا دس صٔا٘ی وٛٔ ٝلؼیر ٔٙاػة تاؿذ ایداد تیٕاسی ٔی وٙٙذ.
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ٌاٞی ٔٛاسد لاسزٟا ایداد ػیٛٙصیر ٔی وٙٙذ  ٚتا ایــــٗ و ٝلاسزٟا دس ٔحیظ ص٘ذٌی ٔا فشاٚا٘ٙذ ِٚی تشای افشاد ػآِ
خغشی ٘ذاس٘ذ  ٚایٗ ٘ـسا٘ٔ ٝمأٚـر خٛب تـذٖ دس ٔماتـُ آٟ٘اػر  .دس ٔٛالؼی و ٝتٞ ٝش دِیُ ٔمأٚر تذٖ وٓ ؿٛد
لاسزٟا تیٕاسی صا ٔی ؿ٘ٛذ  .دس ؿشایظ خاف ٘یض تشخی افشاد ت ٝلاسذ حؼاػیر داس٘ذ .
اِسٟاتاذ ٔضٔٗ تیٙی  ٚػیٛٙع ٞا و ٝت ٝػّر حؼاػیر  ،سیٙیر ٛٞ ،ای ػشد  ،اِىُ  ٚتشخی ؿشایظ ٔحیغی تٚ ٝخٛد ٔی
آیٙذ ٔی زٛا٘ٙذ ػیٛٙصیر ٔضٔٗ تٚ ٝخٛد تیاٚس٘ذ .
تشخی افشاد ت ٝػیٛٙصیر ٔؼسؼذزش٘ذ ٔثُ افشادی و٘ ٝمق ایٕٙی داس٘ذ یا وؼا٘ی و ٝػّٕىشد غیش عثیؼی ٔظوٟا  ٚیا
زشؿحاذ تیٙی داس٘ذ .
علت سینوزیت هسهن چیست؟
اٌشؿٕا ٔثسال ت ٝآػٓ یا آِشطی ٞؼسیذ احسٕاَ ایٗ ؤ ٝىشساً دزاس ػیٛٙصیر ؿٛیذ ٚخٛد داسد  .دس ٞش حاِسی ؤ ٝدشای
ػیٛٙػٟا تؼس ٝؿٛد ٚایٗ تؼس ٝؿذٖ ٔدشا ٚلسی ادأ ٝیاتذ ػیٛٙصیر ٔضٔٗ تٚ ٝخٛد ٔی آیذ .ایٗ حاِر ٞا ٕٔىٗ اػر تٝ
ػّر ا٘حشاف ؿذیذ زیغ ٝتیٙی  ،زٛٔٛس  ،خِٛیح  ٚیا آِشطی تاؿذ .
افشادی و ٝوٕثٛد ٘ ٚمق ایٕٙی ٔثُ ایذص داس٘ذ  ٚیا حشور ٔظوٟای تیٙی اخسالَ داؿس ٝتاؿذ  ٚیا زشؿحاذ غیش عثیؼی
داس٘ذ ،دزاس ػیٛٙصیر ٔضٔٗ ٔی ؿ٘ٛذ .
سینوزیت چگونه تشخیص داده هی شود؟
دس ػیٛٙصیر حاد ػالئٓ ٔـخق ٚ ٚاضح اػر زٟٙا ٕٔىٗ اػر ،ػشٔاخٛسدٌی تا ػیٛٙصیر حاد اؿسثا ٜؿٛد ِٚی
ػشٔاخٛسدٌی ٔؼٕٛالً زا یه ٞفس ٝتٟثٛد ٔی یاتذ .
دس ػیٛٙصیر ٔضٔٗ ػالئٕی ٔثُ ػشدسد  ،ا٘ؼذاد تیٙی  ٚزشؿحاذ تیٙی  ٚزشؿحاذ خـر حّك تا ؿذذ وٕسش تٔ ٝذذ
عٛال٘ی ٚخٛد داس٘ذ .

ا٘داْ ٔؼای ٝٙدلیك تخلٛف تا اػسـفاد ٜاص آ٘ذٚػىٛج ٕٞ ٚسٙیٗ

ٌشفسٗ ػىؼٟای ػی زی اػىٗ تشای زـخیق ػیٛٙصیر ٔضٔٗ ضشٚسی اػر .
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درهان سینوزیت ؟
دس ػیٛٙصیر حاد اػسشاحر  ،خٛسدٖ ٔایؼاذ فشاٚاٖ  ،تخٛس ،ؿؼسـٛی تا ػاِیٗ ٘شٔاَ :دس ایٗ ػُٕ ٘یاص ت ٝیه ػشً٘
تضسي  ٚیا خٛاس الػسیىی  ٚیه ػشْ ؿؼسـٔ ٛیثاؿذ و ٝتایذٔحّ َٛسا دس خٛاس یا ػشً٘ خش وٙیٓ  .ػدغ ت ٝا٘ذاصٜ
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ػا٘سیٕسش داخُ تیٙی ٚاسد وشد ٚ ٜت ٝآسأی فـاس ٔیذٞیٓ  ٚدس آخش تیٙی سا زخّیٔ ٝیىٙیٓ  .تیٕاس دس ایٗ حاِر تایذ ػش
خٛد سا ت ٝخّ ٛخٓ وٙذ یا دس ٚضؼیر ػدذ ٜلشاس ٌیشد  .ز ٖٛدس ایٗ حاِر زٕاْ ٔداسی  ٚحفشٞ ٜای تیٙی  ٓٞخٟر تا
خارت ٝصٔیٗ اص ػشْ خش ٔی ؿٛد.
خٛسدٖ غزاٞای ٔالیٓ  ٚػثه ضشٚسی اػر  .وٕدشع تا ح ِٝٛیا آتٍشْ سٚی خیـا٘ی  ٚكٛسذ ت ٝواٞؾ دسد وٕه
ٔی وٙذ  .اػسفاد ٜاص ٔؼىٗ ٞا ٔثُ اػسأیٛٙفٗ یا ٌاٞی تشٚفٗ  ٚداسٞٚای ؿثی ٝآٖ ٔٛثش اػر .
سینو زیت اولیه چگونه درهان هی شود ؟
 آ٘سی تیٛزیه
 داسٞٚای ضذ خشخ٘ٛی ٌ ٚشفسٍی
 وٛسزٗ ٞا
 سلیك وٙٙذٞ ٜای زشؿحاذ
دسٔاٖ تا حذٚد ٞ 2فسٔ ٝلشف آ٘سی تیٛزیه ا٘داْ ٔی ؿٛد٘ .ـا٘ٞ ٝای تیٕاسی دس عی ٔلشف آ٘سی تیٛزیه اص ٔیاٖ
ٔیشٚد .
ٕٔىٗ اػر ٘یاص ت ٝداسٞٚای ضذ ٌشفسٍی ت ٝكٛسذ لشف  ٚیا لغش ٜتشای سفغ ٌشفسٍی تیٙی  ٚخشٚج زشؿحاذ الصْ
تاؿذ (.لغش ٜحذاوثش 3سٚص ٚلشف حذاوثش 5سٚص)دس كٛسذ ٌشفسٍی ٕٔىٗ اػر ٘یاص ت ٝداسٞٚای وٛسزٗ داس تاؿذ وٝ
ت ٝكٛسذ اػدشی ٔٛخٛد ٔی تاؿذ  ٚعثك دػسٛس خضؿه ٔلشف ٔی ؿٛد .
آیا سیگار کشیذن بر سینوزیت تاثیر دارد؟
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تّی  ،ػیٍاس  ٚحسی دٚد ػیٍاس فشد سا ت ٝػیٛٙصیر ٔؼسؼذ ٔی وٙذ .ػیٍاس وـیذٖ زحر ٞیر ؿشایغی لاتُ خزیشؽ
٘یؼر  ،افشاد ػیٍاسی تایذ حذالُ دس ع َٛدٚس ٜدسٔاٖ اص ػیٍاس وـیذٖ خشٞیض وٙٙذ .
آیا در سینوزیت رشین درهانی خاصی بایذ استفاده شود ؟

٘ٛؿیذٖ ٔایؼاذ ( تیـسش ت ٝخٟر سلیك ؿذٖ زشؿحاذ اػسفادٔ ٜی ٌشدد).
چگونه هی توان در هنسل از دردهای سینوسی رهائی یافت ؟

ٛٞای ٌشْ ٔ ٚشعٛب ٌشفسٍی  ٚخشخ٘ٛی ػیٛٙع سا وٓ ٔیىٙذ  .تشای ایٗ ٔٙظٛس ٔی زٛاٖ اص دػسٍا ٜتخٛس یا تخاس
وسشی ،آب خٛؽ دٚس اص ٔٙثغ ٌشٔائی اػسفاد ٜوشد .وٕدشع آب ٌشْ دس سفغ دسد تیٙی ٔٛثش اػر .
اػسفاد ٜاص لغشٕ٘ ٜىی تیٙی ٘یض ٔٛثش اػر  .تایذ زٛخ ٝؿٛد اػسفاد ٜاص لغشٞ ٜای ٕ٘ىی تذ٘ ٖٚؼخ ٝخضؿه ٘ـا٘ٞ ٝای
تیٕاسی سا وٓ ٔی وٙذ و ٝایٗ ٔٛضٛع ٕٔىٗ اػر تاػث ػذْ خیٍیشی اكُ تیٕاسی ؿٛد  .ضٕٙاً ایٗ داس٘ ٚثایذ دس ٔذذ
صٔاٖ عٛال٘ی ٔلشف ؿٛد.
سٚؽ ػٙسی تخٛس ،سیخسٗ آب خٛؽ دس ظشفی  ٚلشاسدادٖ ػش زٙذ ػا٘سی ٔسش تاالی ظشف دس حاِی و ٝح ِٝٛای وٝ
سٚی ػش ا٘ذاخس ٝؿذ ٜاػر .تا ایٗ سٚؽ تٕذذ  10دلیم 2 ٝتاس دس سٚص ا٘داْ ٔی ؿٛد و ٝتاػث ٘شْ ؿذٖ  ٚوٙذ ٜؿذٖ
زشؿحاذ ٔ ٚشعٛب ؿذٖ ٔخاط تیٙی ٔی ؿٛد .
چه هعاینه هائی توسط پسشک برای تشخیص و درهان انجام هی شود ؟

ٔؼای ٝٙوأُ ٌٛؽ  ٚ ٌّٛ ،تیٙی  ،تشسػی كٛسذ تیٕاس اص ٘ظش زٛسْ  ٚلشٔضی خٛػر ٌٔ، ٝ٘ٛؼٕٛالً زٛسْ  ٚلشٔضی
كٛسذ دس كثح ٞا تیـسش اػر و ٝایٗ ٔؼٕٛالً تا ایؼسادٖ ت ٝزذسیح ٔحٔ ٛی ؿٛد ٌ .اٞی ٘یاص تِٕ ٝغ  ٚفـاس خٟر
زـخیق ٚخٛد داسد.
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روشهای دیگر برای تشخیص وجود دارد هاننذ:

آ٘ذٚػىٛخی  ٚػىغ سادیٌ ٛشافی  ،آصٔایؾ آِشطی ٚ
ػی زی اػىٗ اص ػیٛٙع .
عواقب درهان نکردن سینوسهای عفونی

دس تؼضی ٔٛاسد تاػث ٔٙٙظیر یا آتؼٔ ٝغضی  ٚػف٘ٛر اػسخٛاٖ ٔی ؿٛد .
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