


سينوزيت 
مزمن



عملكرد سينوس هاي پارانازال

گرم و مرطوب هواي استنشاقي 

كمك به بويايي

تأمين طنين كالم

محافظت از جمجمه

كاهش وزن جمجمه



  سينوزيت مزمن

مشخصه سينوزيت مزمن   
تداوم عالئم سينوزيت      
پس از طي شدن مرحله  

.حاد عفونت است 



:  سينوزيت •
هفته 3تا  1: حاد  -              
هفته  12تا  3: تحت حاد  -              
هفته  12بيشتر از : مزمن  -              



علل رينوسينوزيت مزمن
علل بيروني

)انگلي , قارچي , باكتريايي , ويروسي (  عفوني ) 1
التهاب غير عفوني  ) 2

)  دارويي مواد محرك ,  IgEبيش حساسيتي بدون واسطه , IgEآلرژيك با واسطه (  
اختالل در تهويه طبيعي يا تخليه موكوسيلياري  ) 3

)تروما, عفونت , جراحي ( 
علل دروني 

ژنتيك   )1
,  اختالالت ساختماني) اختالل اوليه حركتي مژك ها , فيبروز سيستيك (ناهنجاري هاي موكوسيلياري  

نقص ايمني 
اكتسابي )2

هورموني, اختالل تنظيم اتونوم, بيش حساسيتي نسبت به آسپيرين همراه با آسم و پوليپ هاي بيني 
اختالالت خود ايمني, ...), نئوپالسم ها( اختالالت ساختماني , ) هيپوتيروييديسم, رينيت بارداري (

نقص ايمني, ) پمفيگوييد, واسكوليت , اختالالت گرانولوماتوز (
 



عوامل باكتريايي رينوسينوزيت مزمن ♣
  

استافيلوكوك اورئوس  ●
استافيلوكوك كو آگوالز منفي   ●

باكتري هاي بي هوازي  ●
باكتري هاي گرم منفي ●

بسياري از بيماران دچار رينوسينوزيت مزمن عامل    -
باكتريايي قابل شناسايي نداشته و ساير علل مرتبط با بيماري 

. هيپرپالستيك مخاط نظير پوليپوز بيني را نشان مي دهد 







  آنچه بررسي مكانيسم
رينوسينوزيت    پاتوفيزيولوژيك در

مزمن را مشكل تر مي سازدوجود        
همزمان بيش از يك علت در بسياري  

. موارد است 













درمان آنتي بيوتيكي در رينوسينوزيت مزمن
معمول است ولي داده هاي حمايت كننده از  

تجويز آنتي بيوتيك ها در اين شرايط  
.محدود است 



درمان سينوزيت مزمن • 

به طور ايده آل درمان آنتي بيوتيكي براي بيماران    
مبتالبه سينوزيت مزمن بايد بر اساس نتايج كشت  
.  انجام شود  

محل  نمونه برداري -  
)وستيبول بيني, مئاتوس مياني , سينوس ماگزيالري (  



)موضعي, وريدي, خوراكي( آنتي بيوتيك ها  - 

داروهاي ضد احتقان   - 
هيچ مطالعه شاهدداري بهبودي سريعتر سينوزيت يا    

اوتيت را با ضد احتقان ها مطرح نكرده و بعضي مطالعات 
نگراني در مورد اثرات آنها بر عملكرد موكوسيلياري را  

.افزايش داده اند
رينيت مديكا منتوزا, تاكي فيالكسي 



موكوليتيك ها  -
هيچ مطالعه شاهد داري وجود ندارد كه كارايي عوامل  

موكوليتيك را نسبت به دارويي در درمان سينوزيت  
.نشان داده باشد 

سالين نازال   -
افزايش ميزان جريان موكوسيلياري  اثر تنگ كنندگي  

پاكسازي مكانيكي ذرات آاليندهخفيف عروق مخاط
هيچ مطالعه مقايسه اي كارايي درمان سالين نازال را در 

.سينوزيت اثبات نكرده است 





درمان جراحي                 ● 


                جراحي باز    
آندوسكوپيك     جراحي    



عوارض سينوزيت مزمن  

عوارض اربيتال   -1
عوارض اينتراكرانيال    -2

  
آبسه هاي ساب دورال-

.)درصد آبسه هاي ساب دورال است  65تا  35سينوزيت منشأ( 
آبسه هاي مغزي-

مننژيت  -
ترومبوز سينوس كاورنوس -



پايان
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