


رينوسكوپي قدامي -     1868تا سال   * 
    1893در سال  * 
دستيابي به سينوس ماگزيالري توسط -  

جرج كالدول          
 1901در سال   * 

  Hirshman - معاينه اندوسكوپيك بيني توسط
با سيتوسكوپ تغيير يافته       



جراحي آندوسكوپيك   1978در سال  
Messerklinger سينوس توسط 

گسترش جراحي آندوسكوپيك سينوس *
Stammberger و Kennedy توسط 

به خارج از آلمان و اتريش 



انديكاسيون هاي جراحي اندوسكوپيك سينوس 

عوارض رينوسينوزيت) 2تومورها  ) 1 :مطلق  -   
شكست جراحي سينوس) 3                 
قارچي مايستوماي) 5موكوسل ها     ) 4                 

آنسفالوسل     ) 7     CSF رينوره) 6                  



  :نسبي  - 
.رينوسينوزيت مزمني كه به درمان پاسخ نداده است -1 
سردرد و درد صورت -2 
سينوزيت حاد مكرر -3 
اپيستاكسي -4 
پوليپ هاي بيني -5 
   



:آخرين پيشرفت ها  
دكمپرشن اربيت و عصب اپتيك   

اندوسكوپيك   DCR 
هيپوفيزكتومي و جراحي قائده جمجمه 

 CSF Leack كنترل  



FESS  عوارض            
  : عوارض جزئي  

اپيستاكسي خفيف -1   
هيپوسمي -2   
چسبندگي -3   
اكيموز پري اربيت -4   
آمفيزم پري اربيت -5   

 



:عوارض عمده و خطرناك    

آنوسمي) 7اپيستاكسي شديد   ) 1 
تروماي نازوالكريمال) 8هماتوم اربيت          ) 2 
مننژيت) 9دوبيني                    ) 3 
پنوموسفالي) 10كوري                      ) 4 
سكته مغزي) 11خونريزي داخل جمجمه  ) 5 

آسيب كاروتيد) 12               CSF Leack  6(
مرگداخلي و                                             





















































Thanks For Your 
Attention
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