
سینوس چیست ؟ 

عیٌَعْا فضاّائی در داخل اعتخَاًْای فَرت،عز، اعزاف تیٌی ٍ 

. چؾن هی تاؽٌذ 

تِ عَر عثیعی ایي عیٌَعْا پز اس َّا تَدُ ٍ تَعظ یه الیِ هخاط 

عادُ پَؽیذُ ؽذُ ٍ تِ ٍعیلِ یه هجزای تاریه تِ تیٌی هتقل     

. هی ؽًَذ ٍ اس عزیك ایي هجزا تزؽحات خَد را تِ تیٌی هی ریشًذ

 
: چْار ًَع عیٌَط ٍجَد دارد 

.   عیٌَعْای پیؾاًی وِ در پیؾاًی ٍ عوت تاالی چؾن لزار دارًذ*

 عیٌَعْای فىی وِ در گًَِ ، تاالی دًذاًْای تاالئی ٍ سیز چؾن *

. لزار گزفتِ اًذ 

عیٌَعْائی وِ در سیز پل تیٌی ٍ در لغوت تیي دٍ چؾن ٍالع  *

. ؽذُ اًذ 

عیٌَعْائی وِ اس توام عیٌَعْا عمة تز تَدُ ٍ پؾت چؾن لزار *

. دارًذ 

ّز .  تزای عولىزد فحیح عیٌَعْا حتواً هجزای آى تایذ تاس تاؽذ 

گًَِ عاهلی وِ هجاری را تٌگ یا هغذٍد وٌذ، ایجاد تیواری        

ٍلتی هجزای عیٌَط تغتِ ؽذ هخاط هتَرم                           . هی ًوایذ

هی گزدد،عپظ تزؽحات در داخل عیٌَط تِ دام هی افتذ ٍ تا ووتز 

ؽذى اوغیضى در آى آعیة هخاط ّن ؽزٍع ؽذُ،آًگاُ تاوتزیْا 

.  ؽزٍع تِ تىثیز ٍایجاد عفًَت هی ًوایٌذ 

َّا ٍ تزؽحاتی وِ در عیٌَط گیز هی افتٌذ رٍی دیَارُ آى فؾار  

هی آٍرًذ ٍ تاعث درد ؽذیذ هی ؽًَذ  حتی خالء ایجاد ؽذُ تِ 

. دًثال عذم ٍرٍد َّا،هی تَاًذ ایجاد درد ًوایذ 

 

              چیست؟سینوزیت

. عیٌَسیت تِ عَر عادُ یعٌی التْاب یا عفًَت عیٌَط ّا

 (عاتمِ ووتز اس یه هاُ  )  حادهتخققیي ، عیٌَسیت را تِ عِ گزٍُ

عاتمِ تیؼ اس عِ هاُ  ) هشهـيٍ  (عاتمـِ یه تا عـِ هاُ  ) تحت حـاد

الثتِ یه ًَع ّن عیٌَسیت عَد وٌٌذُ هی تاؽذ . تمغین هی وٌٌذ  (

. وِ در عی عال چٌذیي تار اتفاق هی افتذ 

 عالئم سینوزیت چیست؟

  هعوَال خفیف هی تاؽذ ٍلی تچِ ّای وَچه : تة

. هوىي اعت تة تاال داؽتِ تاؽٌذ 

 تی حالی ٍ خغتگی  ضعف،

 ِتخقَؿ در تچِ ّا ٍ عوذتاً در ؽة رٍی هیذّذ : عزف. 

  تِ فَرت چزن عثش یا سرد رًگ ٍ گاّی تزؽح تیٌی 

 . ّوزاُ خَى

  وِ خقَفاًٌ  فثح ّا تیؾتز اعت ٍ تزؽحات پؾت حلك 

ّویي تزؽحـات     . عالهت آى تویش وـزدى هزتة گلَعت 

.  هی تَاًٌذ ایجاد گلَ درد تىٌٌذ 

  در هَارد ًادر عیٌَسیت هی تَاًذ تاعث عَارك خغزًان

 .چؾوی ٍ هغشی گزدد

 علل سینوزیت چیست ؟ 

تیؾتز عیٌَسیتْای حاد تا عزهاخَردگی ؽزٍع هی ؽًَذ وِ ٍیزٍعی 

ٍیزٍعْا تاعث ایجاد عالئن عیٌَسیت ًوی ؽًَذ ٍلی           . اعت 

ایي حالت هعوَالً ظزف . هی تَاًٌذ هخاط عیٌَعْا را هلتْة وٌٌذ 

یه ّفتِ تا دُ رٍس خَد تِ خَد خَب هی ؽَد ٍلی گاّی تِ دًثال 

ایي التْاب ٍ گیز وزدى تزؽحات داخل عیٌَط تاوتزیْا ًیش ّجَم 

ایي تاوتزیْا هعوَالً تِ فَرت عثیعی در . آٍردُ ٍ تىثیز هی ؽًَذ 

تیٌی ٍ حلك اوثز افزاد ٍجَد دارًذ ٍلی در حالت هعوَل ایجاد 

تٌْا در سهاًی وِ هَلعیت هٌاعة تاؽذ ایجاد . عفًَت ًوی وٌٌذ 

. گاّی هَارد لارچْا ًیش ایجاد عیٌَسیت هی وٌٌذ . تیواری هی وٌٌذ

التْاتات هشهي تیٌی ٍ عیٌَط ّا وِ تِ علت حغاعیت ، ریٌیت ، 

َّای عزد ، الىل ٍ تزخی ؽزایظ هحیغی تِ ٍجَد هی آیٌذ          

.  هی تَاًٌذ عیٌَسیت هشهي تِ ٍجَد تیاٍرًذ 

تزخی افزاد تِ عیٌَسیت هغتعذتزًذ هثل افزادی وِ ًمـ ایوٌی دارًذ 

.  یا وغاًی وِ عولىزد غیز عثیعی هضوْا ٍ یا تزؽحات تیٌی دارًذ 

 درمان
    پظ اس تؾخیـ عیٌَسیت ٍ ؽٌاعایی علت احتوالی آى، پشؽه 
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 هی تَاًذ درهاى ّایی را تزای واّؼ التْاب ٍ تْثَد عالئن تجَیش 

 .وٌذ

اگز هثتال تِ عیٌَسیت حاد ّغتیذ، پشؽه ؽوا هوىي اعت هَارد سیز 

 :را تَفیِ وٌذ

  دارٍی ضذ احتماى تزای رفع پزخًَی هخاط ٍ گزفتگی

 تیٌی

  آًتی تیَتیه تزای وٌتزل عفًَت هیىزٍتی در فَرت

 لشٍم

 ى تزای تخفیف دردهغه 

 هیىزٍتی تاؽذ، هقزف آًتی تیَتیه ،اگز عاهل عیٌَسیت

تزای )ّوزاُ تا دارٍّای ضذاحتماى خَراوی یا هَضعی 

 . هی تَاًذووه وٌٌذُ تاؽذ (تیٌی

تِ خَدی خَد  آًتی تیَتیه در تغیاری هَارد، عیٌَسیت حاد تذٍى

تْثَد پیذا هی وٌذ اها در فَرتی وِ ّوزاُ تا عیٌَسیت، هثتال تِ 

آلزصی ًیش تاؽیذ، هوىي اعت تزای تخفیف عالئن آلزصی ًیاس تِ دارٍ 

 .داؽتِ تاؽیذ

اگز هثتال تِ آعن ّغتیذ ٍ عیٌَسیت گزفتِ ایذ، هوىي اعت آعن ؽوا 

 .تذتز ؽَد ٍ تایذ تا پشؽىتاى در تواط ًشدیه تاؽیذ

 پشؽىاى اغلة درهاى هَفمیت آهیش عیٌَسیت هشهي را وار دؽَاری 

هی یاتٌذ ٍ هی داًٌذ وِ عالئن، حتی پظ اس دریافت عَالًی هذت 

تزای تعییي ایٌىِ تْتزیي ؽیَُ درهاى .  آًتی تیَتیه ّا اداهِ هی یاتذ

 .وذام اعت، ًیاس تِ پضٍّؼ ّای تیؾتزی اعت

- در تزخی تیواراى هثتال تِ آعن، درهاى عیٌَسیت هشهي تا آًتی

 .تیَتیه، تْثَد چؾوگیز عالئن را تِ ّوزاُ دارد

اگزچِ دارٍّای خاًگی ًوی تَاًٌذ عفًَت عیٌَعی را درهاى وٌٌذ، 

 :اها هی تَاًٌذ عالئن ؽوا را تغىیي دٌّذ

  اعتٌؾاق تخار اس یه دعتگاُ تخارعاس یا یه فٌجاى 

 .تَاًذ عیٌَط ّای هلتْة را ًزم وٌذهی آب داغ 

،        ًوىی تیٌی وِ هی تَاًیذ آى را اس دارٍخاًِ تْیِ وٌیذهحلَل

 .هی تَاًذ تغىیي تخؼ تاؽذ

هی تَاًذ ؽوا را  ،اعتفادُ اس حزارت هالین در اعزاف تیٌی هلتْة

 .راحت تز وٌذ

در فَرت ؽىغت درهاى ّای دارٍیی، جزاحی هی تَاًذ تٌْا 

تحمیمات ًؾاى هی دّذ . جایگشیي در درهاى عیٌَسیت هشهي تاؽذ

وِ اغلة وغاًی وِ جزاحی وزدُ اًذ، عالئن تْتز ٍ ویفیت تْتز 

 .سًذگی را تجزتِ وزدُ اًذ

در وَدواى هؾىالت اغلة تا تزداؽتي آدًَئیذّای هغذٍد وٌٌذُ 

 .گذرگاُ هیاى تیٌی ٍ عیٌَط، تزعزف هی ؽَد

تشرگغاالًی وِ عال ّا هثتال تِ آلزصی ٍ تیواری ّای عفًَی تَدُ 

. اًذ، گاُ پَلیپ تیٌی پیذا هی وٌٌذ وِ تخلیِ هٌاعة را هختل هی وٌذ

تزداؽتي ایي پَلیپ ّا یا افالح تیغِ اًحزاف یافتِ تیٌی، تزای اعویٌاى 

اس تاس تَدى راُ ّای َّایی، اغلة تْثَد لاتل تَجِ عالئن عیٌَط را 

 .در پی دارد

 رایج تزیي رٍػ جزاحی وِ اهزٍسُ اًجام هی ؽَد، جزاحی عیٌَط 

  ًذٍعىَپی اعت وِ در آى، هٌافذ عثیعی عیٌَط گؾادآاس عزیك 

 . هی ؽًَذ تا اهىاى تخلیِ را فزاّن وٌٌذ

ایي ًَع جزاحی ًغثت تِ جزاحی هعوَل عیٌَط، تا تزػ ٍ 

  . هی تاؽذخًَزیشی ووتزی ّوزاُ اعت ٍ عَارك جذی آى ًادر 
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