


جراحي آندوسكوپيك 
سينوس

دكتر مهدي صفاري
ENT جراح و متخصص



جراحي آندوسكوپيك سينوس

F.E.S.S
Functional Endoscopic sinus 

Surgery



  1868سال 
رويكردهاي اكسترنال بررسي و دستيابي به سينوس هاي  

.پارانازال ابداع شد
1893سال 

دستيابي به سينوس ماگزيال از طريق حفره كانين:  كالدول
1901سال 

Hirshman :  نخستين معاينه اندوسكوپيك بيني با استفاده
از سيتوسكوپ تغيير يافته



1978سال 
اندوسكوپي نخستين تجارب  :  Messerklinger

سينوس و انتشار تصاوير  

آموزش تكنيك هاي اندوسكوپي در: اشتامبرگر و كندي
خارج از آلمان و اتريش 

درك كامل, جهت انجام موفقيت آميز جراحي سينوس ●
.و دقيق آناتومي سينوس ها حائز اهميت است 













انديكاسيون هاي جراحي 
اندوسكوپيك

سينوس

      مطلق
 نسبي



مطلق 

تومورها -1
عوارض رينوسينوزيت -2
شكست جراحي  -3

سينوس
موكوسل ها -4
ماسيتوماي قارچي-5
انسفالوسل -6

CSF رينوره -7



نسبي
رينوسينوزيت مقاوم به -1

درمان طبي     
سردرد و درد صورت -2
سينوزيت حاد مكرر -3
اپيستاكسي -4
پوليپ هاي بيني و  -5

سينوس     



FESSمراحل انجام                    

آنسينكتومي   - 1
آنتروستومي ماگزيالري -2
اتموئيدكتومي قدامي و خلفي -3
اسفنوئيدوتومي   -4
باز كردن رسس فرونتال -5







ساير كاربردهاي اندوسكوپي سينوس•

  DCR اندوسكوپيك   -1 
دكمپرشن اربيت در افتالموپاتي گريوز -2

دكمپرشن عصب اپتيك -3
جراحي هاي قائده جمجمه و هيپوفيز -4







عوارض جراحي 
اندوسكوپيك سينوس 

  عوارض جزئي
 عوارض عمده



عوارض جزئي •

اكيموز پري اربيتال -5اپيستاكسي خفيف       -1
آمفيزم پري اربيتال -6هيپوسمي                    -2
درد دندان يا صورت -7چسبندگي ها              -3
سردرد  -4



عوارض عمده•

آنوسمي -8اپيستاكسي شديد                -1
تروماي نازوالكريمال -9هماتوم اربيت                       -2
مننژيت -10دوبيني                                -3
پنوموسفالي                  -11كوري                                   -4
سكته مغزي -12كاهش حدت بينايي             -5
آسيب كاروتيد -13خونريزي داخل جمجمه اي   -6

CSF نشت -7















 نتايج   
 89% رفع پوليپوز سينونازال   -   

 80% رفع سينوزيت مزمن  -



 سينوزيت مزمن مي تواند تاثير شگرفي  
.بر كيفيت زندگي داشته باشد 

 در يك مطالعه قبل از عمل كيفيت  
درصد بيماران مختل شده  94زندگي در 

درصد 74بود كه 
آنها ميزان اختالل را شديد يا غيرقابل  

پس از عمل . تحمل ارزيابي مي كردند 
درصد بيماران بهبود كيفيت زندگي را  85

.ذكر مي كردند
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