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 مقدمه

 

 در این کتاب به شایع ترین اختالالت حوزه گوش وحلق وبینی میپردازد

 

دو حس حیاتی اما کامال متفاوت هستند: شنوایی و تعادل. صداهای تشخیص داده  گوشهای ما مسئول

دهند با  دهند و به ما اجازه می شده از طریق گوشها ، اطالعات اساسی را درباره محیط خارجی به ما می

یز ای چون گفتار و موسیقی ارتباط برقرار کنیم. عالوه بر این گوشها در حس تعادل ما ن روشهای پیچیده

دهد تا بایستیم و حرکت کنیم بدون  سهم دارند. درک ناخود آگاه وضعیت بدن در فضا به ما اجازه می

 آنکه زمین بخوریم

 

گوش دارای اندامهای مجزای شنوایی و تعادل است که صداهای دنیای اطرافمان و اطالعات درونی 

گوش ، اشکال متفاوت  دهد. ساختمانهای حسی داخل درباره وضعیت و حرکتمان را تشخیص می

  مغز اطالعات را به صورت ایمپالسهای عصبی برگردانده تا از طریق اعصاب به قسمتهای مختلف

شوند، فرستاده شوند. ات تجزیه و تحلیل میجایی که اطالع  

توانایی ما در تفسیر اصوات و استفاده از اطالعات ، درباره تعادل در زمان نوزادی و کودکی شکل  

گیرد می  

 

بینی جزئی از صورت و بخشی از دستگاه تنفسی می باشد. عملکرد اصلی بینی تخلیه هوای تنفسی 

نفسی را گرم و مرطوب می نماید و تا حدی آلودگی ها و ذرات است. بینی هوای ورودی به دستگاه ت

گرد و غبار را از هوا حذف می کند و به ریه ها هدایت می کند. بینی از یک طرف به هوای آزاد و از 

طرف دیگر با حلق در ارتباط است. بینی دارای یک حفره تو خالی است که توسط یک تیغه به نام 

سم می شود. این حفره ها مانند اتاقک هایی هستند که هرکدام از آنها به سپتوم به دو بخش مساوی تقی

اتاقک خالی به نام سینوس متصل هستند ۴  
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Actinomycosis 

 آکتینومیکوزیس

 

 

 

اکتینومیکوزیس بیماری مزمن انسان و حیوان است که با ایجاد آبسه های متعدد، فیبروز گسترده و 

. آبسه ها خودبخود باز و ترشحات چرکی از آنها خارج می شود.مجاری مترشحه مشخص می گردد  

 پراکندگی جغرافیایی:

اکتینومیکوزیس انتشار جهانی دارد و بیماری بصورت تک گیر در سراسر دنیا از جمله ایران گزارش 

 شده است.

 عامل بیماری:

نومیستال وابسته به اکتینومیستها ارگانیسمهای گرم مثبت پروکاریوت می باشند که در راسته اکتی

 باکتریهای گروه کورینه فرم قرار می گیرند.
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اکتینومیستهای بیماریزا شامل چندین جنس بی هوازی مثل: اکتینومیسس, روتیا، آراکنیا و چندین جنس 

 هوازی مثل: اکتینومادورا، نوکاردیا و استرپتومیسس است.

ه در آزمایشگاههای میکروب شناسی با آنها اکتینومیستها از جمله فراوانترین ارگانیسمهایی هستند ک

 مواجه می شویم.

 

بیماری حاصله از اکتینومیستها مزمن است و مثل سایر بیماریهای باکتریایی نسبت به آنتی بیوتیکها  

حساس و نسبت به داروهای ضدقارچی مقاوم می باشند. به علت شباهت ضایعات حاصله از 

ماریها را در قسمت مربوط به بیماریهای قارچی مورد مطالعه قرار اکتینومیستها، ضایعات قارچی این بی

 می دهند.

جنسهای مختلف اکتینومیست بوسیله خصوصیات مورفولوژیک، ترکیبات شیمیایی سلول، دیواره سلولی 

و بیوگرامهای اختصاصی قابل تشخیص از یکدیگر می باشند. اکتینومیستها در بافت و در محیط های 

شیده و رشته مانند صاف یا مواج ایجاد می نمایند که تا حدود یک میکرومتر قطر کشت، سلولهای ک

دارند و ممکن است یک شاخه ای یا دو شاخه ای باشند و گاهی در سطح محیط کشت، رشدی مشابه 

میسلیومهای هوایی دارند. رشته ها از طریق قطعه قطعه شدن به اجسام کوکسی، باسیلی و یا هر دو 

شوند. اسپورهای حاصله ممکن است منفرد، خوشه ای یا زنجیره ای باشند و یا درون  شکل تقسیم می

 یک اسپورانژیوم تولیدگردند.

 تظاهرات بالینی:

 اکتینومیکوزیس سر و گردنی:
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اکتینومیکوزیس سرویکوفاسیال یا فرم سر و گردنی گاهی بدون وجود هیچگونه جراحت آشکاری 

موارد بیماری در تعقیب کشیدن دندان و جراحت مخاط دهان حادث  توسعه پیدا می کند. لیکن در اکثر

 می گردد. در پاره ای موارد نیز بیماری از حفرات لوزه آغاز می شود.

 

ضایعه ابتدا بصورت توده زیر پوستی سخت قرمز رنگ یا ارغوانی و یا سیانوزه مشخص می شود که  

د. بتدریج ضایعات از جایگاه اصلی به آهستگی به مرور زمان یک یا چند سینوس تخلیه ایجاد می گرد

گسترش می یابند و بافتهای مجاور را نیز گرفتار می سازند. بافتهای عفونی شده متورم، سخت یا نرم 

 هستند و با پیشرفت بیماری آبسه و سینوسهای تخلیه ای بیشتری تولید می گردد.

مشاهده نمود. در اکثر بیماران عفونت  در چرک خارج شده از فیستولها می توان دانه های زرد را

 بطور موضعی در ناحیه صورت و گردن باقی می ماند و تا مدتها خروج چرک ادامه می یابد.

رادیوگرافی، ضایعات دیررس استخوانی را نشان می دهد. در بیماران معالجه نشده عفونت گاهی به 

مه را نیز فرا گیرد و یا بطرف پایین سمت سطوح فوقانی کشیده می شود. ممکن است استخوانهای جمج

 تر پیشرفت نماید و قفسه صدری را مبتال سازد.

 93عوامل اکتینومیکوزیس هوازی مطلق، کم هوازی و یا بی هوازی اختیاری می باشند و در حرارت 

درجه سانتیگراد رشد بهتری دارند و در محیطهای مغذی بخوبی تکثیر می شوند. محیطهای کشت 

بیوتیک مانع از رشد ارگانیسم ها می گردد. هیچکدام نیز در روی محیطهای کشت معمولی حاوی آنتی 

 آزمایشگاه ) مثل محیط سابورود دکستروز آگار( قادر به رشد نمی باشند.

www.takbook.com

www.takbook.com



6 Head &neck disorder 
 

برای کشت و جداسازی عوامل اکتینومیکوزیس دانه ها را درون پلیت حاوی سرم فیزیولوژی استریل  

ند و یا سه بار سانتریفوژ می کنند، تا از باکتریها و الیاف اطراف آزاد قرار می دهند و خوب می شوی

BHI شود، سپس آنها را در پلیتهای کشت T.S.A خوندار و یا co2 تلقیح و یکی را در شرایط  )جار بی  

 هوازی( و دیگری را در شرایط هوازی یا کم هوا نگهداری می کنند. 

 

ائیلی و اکتینومیسس نیوزلندی هر سه در شرایط بی کلنی اکتینومیسس بوویس، اکتینومیسس اسر

 هوازی رشد می نمایند.

روز تا یک هفته ظاهر می شود. سطح کلنی ناصاف،  5اکتینومیسس اسرائیلی در پلیت خوندار بعد از 

گره مانند، سفید کدر یا کرم رنگ و گاهی چسبنده به محیط است، این حالت از کلنی را فرم دندان 

روز کلنیها حالت توده ای کوچک سفید رنگ  6تا  1ده اند. در آبگوشت تیوگلیکوالت آسیایی نام دا

 دارند و در رنگ آمیزی گرم به اشکال باسیلی گرم مثبت کوتاه مشاهده می گردند.

این ارگانیسم کاتاالز منفی می باشد و قادر به ذوب ژالتین نیست. کلنی اکتینومیسس بوویس نیز شبیه 

رائیلی است و در محیط خوندار و در شرایط بی هوازی منظره ای صاف، مرطوب و به اکتینومیسس اس

درخشان دارد. تشخیص گونه های مختلف از یکدیگر برحسب خصوصیات فیزیولوژیک، شکل کلنی و 

 مشخصات میکروسکوپی امکان پذیر است.

 تست سرولوژی:

به آکتینومیکوزیس نشان داده شده است.  آنتی بادیهای آگلوتینین، پرسیپیتین و ثبوت مکمل در مبتالیان 

لیکن بین بیماری و عکس العمل ایمنی ارتباط واضحی وجود ندارد. آنتی ژنهای تست جلدی هر دو 
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منجر به ایجاد واکنش تاخیری و فوری خواهند گردید. دفاع سلولی فعال برعلیه ارگانیسم وجود دارد و 

نول، عکس العمل ارگانیسم را در مقابل دفاع سلولی به نظر می رسد که اجسام چماقی شکل اطراف گرا

آنتی بادی نشان می دهند. -میزبان بصورت یک کمپلکس آنتی ژن  

 درمان:

G در درمان اکتینومیکوزیس پنی سیلین میلیون واحد تزریقی  21تا 11داروی انتخابی است و روزانه  

V هفته بکار می رود. سپس پنی سیلین 6تا  1به مدت  راکی تجویز می شود. دوره درمان از راه خو 

هفته( و در غیر این صورت عود بیماری دیده می شود. آنتی بیوتیکهای  11تا  6باید طوالنی باشد )

دیگر مثل اریترومایسین، تتراسیکلین، لینکومایسین و همچنین سولفونامیدها نیز در درمان افرادی که 

ی رود. سولفامید را گاهی به پنی سیلین اضافه نسبت به پنی سیلین حساس می باشند، بخوبی بکار م

 می کنند و گاهی نیز از استرپتومایسین جهت کنترل باکتریهای گرم منفی استفاده می گردد. 

بیماری مزمن است و درمان باید تا مدتی بعد از برطرف شدن عالیم ادامه یابد. خارج کردن چرک و 

.روند بهبودی می شود گاهی برداشتن نسوج آلوده ضروری و باعث تسریع  
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Dizziness 

 سرگیجه

 

کرده اند  سرگیجه یکی از شایع ترین مشکالتی است که اغلب افراد حداقل یک بار در طول زندگی تجربه

 و از مهم ترین علل مراجعه به مطب پزشکان است.

  

این بیماری اغلب شدید و ناگهانی است و اکثر بیماران را مضطرب و وحشت زده می کند، ولی در 

بیشترموارد علت خوش خیمی دارد، بنابراین باید دانست که ناراحتی فرد قابل کنترل است و معموال خود 

دکتر وحید دستجردی، متخصص مغز و اعصاب در بخش صبحگاهی رادیو به خود بهبود می یابد. 

 سالمت درباره این بیماری گفت وگو کرده که چکیده ای از آن از نظرتان می گذرد.

سرگیجه در واقعیت خود یک بیماری نیست، بلکه نشانه ای از یک بیماری است. بسیاری از شکایاتی 

واقع سرگیجه حقیقی نیستند و به اصطالح سرگیجه کاذب که افراد از سرگیجه توصیف می کنند، در 
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نامیده می شوند، مثال به صورت سیاهی رفتن چشم ها، احساس سبکی در سر، تاری دید یا دوبینی 

 ناگهانی یا از دست دادن موقت هوشیاری بروز می کند.

 انواع سرگیجه

افتید و یا غش  دارید میکنید  احساس سبکی سر،احساسی است که موقع رخ دادن آن شما فکر می

کنید که شما و اطراف شما در حال  کنید، اما احساس نمی کنید. هرچند شما احساس گیجی می می

رود. اگر  حرکت اید. احساس سبکی سر معموال با دراز کشیدن بهبود یافته و یا کامال از بین می

شود.احساس سبکی سر شدید شده ممکن است باعث احساس غش کردن و یا سنکوپ   

بعضی اوقات هنگام سرگیجه شما ممکن است، دچار حالت تهوع و یا استفراق شوید   

کنید خودتان یا اطرافتان در حال چرخیدن  سرگیجه دوران سر یااحساسی از که شما در آن فکر می

 هستید.

در سرگیجه شما ممکن است شما احساس چرخیدن، افتادن و یا کج شدن نمایید. زمانیکه شما  

شوید، ممکن است احساس تهوع شدید و یا استفراغ به شما دست دهد.  سرگیجه شدید میدچار   

 در این حالت ممکن است ایستادن و یا راه رفتن برای شما سخت بوده و یا احساس افتادن نمایید

باشد تواند در همه افراد و همه سنین رخ دهد، اما بین بزرگساالن شایع تر می هرچند سرگیجه می  

توانند باعث سرگیجه و یا احساس سبکی سر شوند. این دو  بعضی از انواع داروها نیز می الکل و

توانند حاصل مشکل می  

 مصرف زیاد دارو
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 اختالالت دارویی

 

 سوءاستفاده و یا استفاده بیش از حد از بعضی از داروها

 عواملی خطرزا

دهند، شامل که خطر سرگیجه را افزایش می  

 افراد باالی 65 سال افزایش سن،

 بیشتر از دیگران در خطر ابتال به سرگیجه هستند 

 

از جمله داروهای کاهنده فشارخون، داروهای ضدتشنج، داروهای آرام  مصرف داروهای خاص،

دهند طر سرگیجه را افزایش میبخش و مسکن نیز خ  

افرادیکه سابقه ابتال به سرگیجه در گذشته را دارند، بیشتر در خطر تکرار  سابقه ابتال به سرگیجه،

 سرگیجه هستند
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 راه های درمان

مراجعه به پزشک برای تشخیص علت سرگیجه بخصوص در صورت وجود عالئم هشدار مثل 

راه با سرگیجه یا سرگیجه های خفیف و دائمی.اختالل حسی یا حرکتی یا تکلمی هم  

استراحت فرد دارای سرگیجه در اتاق آرام و خلوت و کاهش میزان نمک و ادویه جات در وعده 

 های غذایی.

در صورت وجود سرگیجه مرکزی، بیمار حتما باید بستری شود، زیرا ممکن است در عرض چند 

جبران ناپذیر شود.ساعت دچار کما یا کاهش سطح هوشیاری و عوارض   
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Goiter 

گوآتر   

 

 

ه بزرگ شدن غده تیرویید گواتر گفته میشود. در بعضى از بیماران گواتر میتواند همراه با كم كارى و ب

یا پركارى تیرویید باشد. بزرگ شدن غده تیرویید هم میتواند به صورت تولید گره هایى در غده تیرویید 

 و یا افزایش حجم تمام بافت تیرویید باشد.

تانى قدامى گردن و در جلوى تراشه قرار دارد. تییروید از نظر ظاهرى شبیه تیرویید در قسمت تح

پروانه بوده و از دو لوب راست و چپ كه با یك بافت ظریف به هم متصل هستند تشكیل شده است. در 

حالت عادى غده تیرویید قابل لمس و مشاهده نیست ولى اگر بزرگ شود و حالت گواتر بگیرد قابل 

.لمس خواهد بود  
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 انواع گواتر:

گواتر ساده ) بدون گره (: تمام بافت غده بزرگتر از حد معمول است. دالیل متعددى میتوانند باعث  -1

 این حالت شوند كه مهمترین عوامل ایجاد این نوع گواتر بصورت زیر است:

تیرویید  بیمارى گروز : یك بیمارى اوتو ایمون تیرویید است كه باعث افزایش ترشحات هورمونهاى -

 به خون میشوند.

تیروییدیت ) عفونتهاى تیرویید(: در زمینه عوامل متعدد از جمله عفونتهاى ویروسى رخ میدهند. -  

كمبود یود در مواد غذایي -  

بعضى از داروها از جمله لیتیوم میتوانند باعث ایجاد گواتر شوند. -  

عوامل خانوادگى -  

  

ید معموأل به دو صورت هستند(گواترهاى نودولر ) گره هاى تیروی -2  

گواترهاى مولتى نودوالر: گره هاى متعدد در بافت تیرویید یافت میشود.-  

گواترهاى تك نودولى كه میتوانند به صورت موارد زیر باشند: -  

 كیست هاى تیرویید

 آدنومهاى تیرویید
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 ندولهاى سرطانى

  عالئم

رافیان بیمار ویا پزشک آن را مشاهده می کنند. وجود توده ای در ناحیه قدامی گردن که بیمار یا اط

گاهی سیاهرگ های گردن بزرگتر می شود وهر گاه درد ناگهانی وسریع گواتر ایجاد شود یعنی اینکه در 

 گواتر خونریزی ایجاد شده است وگاهی نیز هیچ عالمتی در فردی که گواتر دارد مشاهده نمی شود

رسمی ، پس از چند سال تغییراتی ایجاد می شود که به پر کاری وگاه در گواتر های ندولی ساده وغیر  

  غده تیروئید می انجامد وباعث نارسایی قلبی وسایر اختالالت خطرناک می شود

  عالئم گواتر کم کار

خشکی وضعف ، بی حالی وکسالت بدن ، کم حوصلگی وعصبانیت ، اختالل خلق وخو ، کم اشتهایی کم 

، تنگی نفس در هنگام فعالیت ، اضافه وزن ، کاهش ضربان قلب وتغییرات خونی ، ریزش مو ، یبوست 

 نوار قلب ، کاهش رشد مغزی وجسمی در کودکان ونوجوانان ، 

نامنظم شدن عادت ماهانه در زنان ، خشونت صدا ، خشکی وزبری پوست ، عدم تحمل سرما ، ازدیاد 

د تحصیلی دانش آموزان ، احساس چربی خون ، رنگ پریدگی وتغییر رنگ پوست ، کاهش استعدا

  گرفتگی وخفگی ناحیه گلو

 درمان گواتر به عوامل متعدد از جمله اندازه آن، دلیل بروز گواتر و عالیم بیمارى بستگى دارد.

 اگر گواتر شما بدون تغییرات هورمونى و بدون ندول باشد در اكثر مواقع احتیاج به درمان ندارید.

مونى همراه است و كم كارى و یا پركارى تیرویید دارید حتمأ احتیاج به درمان اگر گواتر با تغییرات هور

 دارید.
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اگر ندول تیرویید داشته باشید احتیاج به یك نوع از روشهاى درمانى دارید، اگر جواب بیوپسى مشكوك 

 و یا سرطان گزارش شده باشد احتیاج به عمل جراحى دارید.

د بوجود آمده باشد احتیاج به جایگزینى ید و هورمونهاى تیرویید اگر گواتر شما در زمینه كمبود ی

 دارید.
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Thyroid cancer 

سرطان تیروئید   

 

 

 

تر است. این بدخیمی اگرچه  ها شایع سرطان تیروئید در سنین جوانی و میانسالی شیوع دارد و در خانم

های با شیوع  های ریه، پستان، پوست و کولون خیلی شایع نیست، اما جزو سرطان نسبت به سرطان

ست، یعنی در یک شهر هزار نفر در سال ا 11متوسط است به طوری که بروز آن حدود یک در 

شوند. خوشبختانه  نفر به این سرطان مبتال می 51هزار نفر در هر سال حدود  511متوسط با جمعیت 

شود این سرطان چندان بدخیم نیست و کامال درمان می  
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بیشتر انواع سرطان های تیروئید که به پاپیلری و فولیکولر معروف است، بعد از این که شناسایی شد، 

جراحی خارج می شود و از آنجایی که سلول های تشکیل دهنده آنها کماکان مثل سلول های  به روش

معمولی، ید را جذب می کنند، بعد از جراحی، سلول های باقی مانده را می توان با ید رادیواکتیو از بین 

 برد و پاکسازی کامل را به انجام رساند

ول در غده تیروئید است که معموال خود بیمار یا اولین نشانه سرطان تیروئید وجود یک گره یا ند

 اطرافیان متوجه آن می شوند.

در این زمان روش استاندارد، نمونه برداری سوزنی از این گره است در صورتی که سلول های  

سرطانی در گره وجود داشته باشند، پاتولوژیست آن را تشخیص می دهد و گزارش می کند. البته باید 

د بسیار کمی از ندول ها بدخیم و بقیه خوش خیم هستند که البته این موضوع با یک دانست که درص

 سونوگرافی دقیق از تیروئید و بعد از نمونه برداری مشخص می شود. 

در صورتی که سلول سرطانی در گره تیروئید تشخیص داده شود، باید قسمتی یا کل غده تیروئید با 

می رسد که پاکسازی را انجام دهد 191رادیواکتیو یا ید  جراحی خارج شود. اکنون نوبت به ید  

خاصیت مهم سلول های سرطانی تیروئید که آنها را از بقیه سرطان ها جدا می کند، این است که ید را 

بشدت جذب می کنند و به این ترتیب وقتی مقدار کمی ید رادیو اکتیو به بیمار خورانده شود، بیشتر آن 

باقیمانده تیروئید متمرکز شده و باعث از بین رفتن آنها می شود و این در حالی در سلول های سرطانی 

 است که بیشتر سلول های سالم بدن که ید را جذب نمی کنند، در امان می مانند. 
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بعد از جراحی و دادن ید رادیو اکتیو بیمار با هورمون تیروئید درمان می شود تا هم نداشتن غده 

و هم با دادن هورمون تیروئید به بیمار، سلول های باقیمانده سرطان فرصت رشد تیروئید جبران شود 

 پیدا نکنند

بعد از این که مرحله اول درمان تومور تیروئید انجام شد، بیمار باید تا سال ها تحت نظر باشد و در این 

سونوگرافی  لزوم مدت ابتدا هر سه تا شش ماه مورد معاینه پزشک قرار گیرد و پس از آن در صورت

 گردن انجام شود.

 

آزمایش خون که در آن یکی از مواد موجود در سلول های تیروئید به نام تیروگلبولین چک می شود، 

از روش های راحتی است که برای پیگیری این بیماران مورد استفاده قرار می گیرد و در نهایت، 

را طی می کنند خوشبختانه بیشتر این بیماران عمر معمولی و بدون عارضه ای  
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Sinusitis 

سینوزیت   

 

 

  (Sinusitis) سینوزیت

التهاب و یا ورم استر سینوس ها می باشد. عموما سینوس ها پر از هوا هستند، اما زمانیکه سینوس ها 

بلوکه شده و پر از جرم می شوند، باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها در این محیط رشد کرده و باعث 

 عفونت می شوند

آلرژیک، پولیپ بینی و یا تیغه بینی مشکالتی که باعث سینوزیت می شوند، شامل سرماخوردگی، رینیت 

 منحرف می باشند
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 عالیم سینوزیت حاد در بزرگساالن

 خروج ترشحات غلیظ سبز یا زرد رنگ از بینی یا از پشت حلق •

 گرفتگی بینی یا انسداد بینی و سختی تنفس از بینی •

گونه ها، بینی یا پیشانیدرد، حساسیت، تورم و احساس پری و فشار اطراف چشم ها،  •  

 درد فک فوقانی و دندانها •

 کاهش حس بویایی و چشایی •

سردرد جزو عالیم اصلی جهت تشخیص سینوزیت نیست و اهمیت آن از عالیم ذکر شده در باال کمتر  •

 است

 سرفه که ممکن است شبها بدتر شود •

ری گوشگاهی تب، بوی بد دهان، گلودرد، خستگی و بی حالی، احساس پ   •  

  طبقه بندی طبق مدت

 حاد·

هفته )اغلب شایع است ۴کمتر از     

 تحت حاد

۴-۸   هفته 

 مزمن·

  هفته یا بیشتر ۸
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شوند. این اعضا،  ها در ناحیه فك و صورت قرار دارند و از بدو تولد نوزاد در بدن تشكیل می سینوس

های توخالی هستند  حوزه  

دهند  كنند و عمال كار فیزیولوژیكی زیادی در بدن انجام نمی كه قسمتی از صورت و جمجمه را اشغال می

كنند كه به آن التهاب سینوس یا  ولی اگر دچار التهاب، عفونت و ترشح غیرعادی شوند، عالیمی ایجاد می

گویند سینوزیت می  

كنند خود مشكلی برای سالمت بدن ایجاد نمی ها به خودی باید بدانید كه سینوس  

ها دچار التهاب شوند به شكل  دهند اما اگر به دالیلی این حفره ر خاصی نیز انجام نمیو در عین حال، كا 

آورند شوند و در این صورت مشكالتی را برای فرد به وجود می سینوزیت ظاهر می  

شود كه اغلب، التهابی كه بر اثر این  معموال سینوزیت از یك سرماخوردگی ویروسی معمولی شروع می

كند خود و بعد از گذشت چندروز بهبود پیدا می شود، خودبه ینوس ایجاد میویروس در مخاط س  

های دیگر نیست. ولی گاهی اوقات به دنبال سرماخوردگی ویروسی،  بیوتیك یا درمان و احتیاجی به آنتی 

كند روز هم ادامه پیدا می01كند و بیش از یك هفته یا  عالیم سینوزیت ادامه پیدا می  

 وظایف سینوسها

ک شدن استخوان جمجمه و استخوانهای صورتسب  

 افزایش رزونانس )تشدید( صدای انسان

 ایجاد یک بافر )ضربه گیر( در برابر ضربات وارده به سر و صورت

 مرطوب و گرم کردن هوای تنفسی

 تصفیه هوای تنفسی
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های  احتقانوقتی هدف از درمان باز کردن راه ارتباطی بین سینوس و حفره بینی است، استفاده از ضد 

ممکن است بسته شدن راه ارتباطی، بر اثر آلرژی باشد  -کننده باشد.  تواند کمک موضعی یا عمومی می

 که در این مواقع استفاده از داروهای ضدآلرژی مناسب است

ها استفاده کرد بیوتیک ها وجود دارد باید از آنتی هایی از عفونت سینوس زمانی که نشانه -  

ای از عفونت مثل تب، ترشحات بد رنگ و درد شدید وجود  ارد سینوزیت حاد که نشانهدر بسیاری از مو 

مورد زیر، سینوزیت را بهبود بخشید 01توان با استفاده از  ندارد، می  

ها خواهد شد. برای این کار روزی  بخور: تنفس هوای مرطوب و گرم باعث کاهش تورم منافذ سینوس 

ای روی سرتان انداخته اید، به  وش بگیرید و در حالی که حولهسه بار سر خود را روی ظرف آب ج

دقیقه هوای گرم و مرطوب را استنشاق کنید، یا با استفاده از دستگاه بخور، 0۱مدت   

ای یک بار برای جلوگیری از رشد قارچ و  هوای اتاق را مرطوب نگه دارید. دقت داشته باشید هفته 

د سفید کننده خانگی تمیز کنیدکپک روی دستگاه بخور، آن را با موا  

ها، اثرات ضد احتقانی )ضدگرفتگی( خواهد  دوش آب گرم: آب گرم با افزایش جریان خون در سینوس 

 داشت

ها را ببندید و  تنفس در هوای تمیز: از افراد سیگاری دوری کنید. در فصل گرده افشانی، در و پنجره 

 کمتر بیرون بروید تا دچار حساسیت نشوید

بت بینی: روزانه چند نوبت بینی خود را با آب نمک بشویید، زیرا آب نمک با اثرات ضد التهابی، رطو 

کند ها را کم می تورم منافذ سینوس  

ها رقیق شوند لیوان آب بنوشید تا ترشحات بدن و سینوس ۸تا  ۶افزایش نوشیدن آب : روزانه    

شود و از  ها می یان خون در بدن و سینوسدقیقه، باعث افزایش جر ۰1ورزش: نرمش روزانه به مدت  

کاهد تورم منافذ آنها می  
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تغییر وضعیت خواب: با گذاشتن دو یا سه بالش زیر سر به هنگام خواب و باال قرار گرفتن سر نسبت به  

شوند.  تر تخلیه می ها راحت تنه، محتویات سینوس  

کند. عدم  دارد، گرفتاری سینوس را بیشتر میخوابیدن بیش از حد به این دلیل که بدن در حالت افقی قرار 

کند.  ها را بیشتر می مصرف مواد محرک: شکالت و تنقالت ، گرفتاری سینوس  

 کاهش مصرف مواد لبنی: مواد لبنی در حد مفید آن مصرف شوند، نه بیشتر

خاط بینی توانند با تورم م دار و ضدفشارخون، می کنترل داروهای مصرفی: برخی از داروهای استروژن 

ها شوند مانع تخلیه ترشحات سینوس  
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salivary duct stone 

 سنگ غددبزاقی

 

 

 

های بناگوشی، تحت فکی و زیر زبانی در هر طرف   مه ی افراد سه نوع غده ی بزاقی اصلی به نامه

دد به همراه هزاران غدد بزاقی فرعی که در سرتاسر مخاط دهان،دهان دارند که این غ و کام  لب ها 

کنند اند، بزاق را تولید و به داخل دهان ترشح می   پراکنده  

 بزاق برای هضم غذا و مرطوب و تلطیف کردن مخاط دهان بسیار سودمند است

گاهی اوقات درون این غدد اصلی یا مجاری آن ها و به ندرت درون غدد بزاقی فرعی، سنگ تشکیل 

شود می   
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شود. سنگ در اکثر موارد منفرد است،  ای است که دچار سنگ می   ترین غده  غده ی تحت فکی شایع

و در نتیجه بزاق  اما گاهی ممکن است متعدد باشد. سنگ باعث انسداد نسبی یا کامل مجرای بزاقی شده  

  در غده جمع شده و باعث تورم غده و بروز

 در آن ناحیه می شود درد

گردد شود، زیرا در حین غذا خوردن، میزان ترشح بزاق زیادتر می   این درد با غذا خوردن تشدید می  

  

ه ی بزاقی، احتمال عفونت آن و در نتیجه تشدید عالئم درد و تورم افزایش با تجمع بزاق درون غد

یابد.  می   

شود و تنگی بیشتر مجرا، مجددا باعث   در درازمدت، التهاب و عفونت ایجاد شده باعث تنگی مجرا می

شود  تشدید انسداد و پیشرفت این سیکل معیوب می  

 تشخیص

مار است. اگر سنگ نزدیک به مدخل مجرای غده ی بزاقی تشخیص بر مبنای شرح حال و معاینه ی بی

تر باشد، قابل لمس نیست باشد، ممکن است طی معاینه قابل لمس باشد، اما اگر عمقی   

اسکن همراه با سیالوگرافی،  تی  در صورت لزوم با عکسبرداری، رادیولوژی یا سونوگرافی و سی 

کنند  وجود سنگ را اثبات می  
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 درمان

خارج کردن سنگ است، اما از آن جایی که سنگ باعث التهاب و عفونت می شود، بهتر هدف اصلی،   

آنتبی بیوتیک مصرف گردد است قبل از هر اقدامی  

 این امر التهاب ناحیه را کمتر کرده و امکان تخلیه ی

دهد سنگ را به روش غیرجراحی افزایش می    

با گشاد کردن مجرا آن را از داخل دهان خارج  توان اگر سنگ نزدیک به مدخل مجرای بزاقی باشد، می 

های حیاتی   دلیل قرار گرفتن اعضا و ساختمان  تر واقع شده باشد، به های عمقی   کرد، اما اگر در قسمت

و مهم در این ناحیه، امکان دستکاری کردن وجود ندارد و در این صورت باید کل غده ی بزاقی را 

 همراه با سنگ خارج کرد

شود، زیرا سایر غدد بزاقی همچنان به تولید و   ن یک غده بزاقی باعث خشکی دهان نمیخارج کرد

 ترشح بزاق مشغول هستند

شکن برای خرد کردن سنگ غده بزاقی استفاده شده است تا قطعات خرد شده   در چند مورد، از سنگ

 از مجرای بزاقی به داخل دهان تخلیه شوند
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Slivery gland infection 

 عفونت غدد بزاقی

 

 

در   بیماری  . این اوریون  عامل  غیر از ویروس زا به عفونت  های از میكروب  ناشی    غدد بزاقی  عفونت

  شایعتر است  كودكان

  شایع  ـ عالیم 

  تب

  فكی  )تحت  گردن  غدد لنفاوی  درد و تورم

  ( یا زیرزبانی پاروتید )بناگوشی  غدد بزاقی  درد و تورم

  غدد بزاقی  وجود عفونت  دلیل به  ناخوشایند در دهان  طعم  احساس
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بیماری  علل  

ها از باكتری  دیگری  یا گونه  از استافیلوكوك  ناشی  باكتریایی  عفونت  

خطر  دهنده افزایش  عوامل   

  سال 61  باالی  سن

  دخانیات  استعمال

  بدن  آبی بی

  نامناسب  دهانی  بهداشت

ها كمبود ویتامین  خصوص ، به نامطلوب  تغذیه  

گردند می  دهان  خشكی  باعث  كه  داروهایی  مصرف  

  غدد بزاقی  مجاری  سنگ

  دهان  های عفونت  خصوص باشد، به  شده  بدن  مقاومت  هشكا  باعث  یا اخیر كه  مزمن  بیماری

  ـ پیشگیری 

وجود دارد.   دهان  بیماری  كه  هنگامی  خصوص نمایید و به  و پاك  زده  طور مكرر مسواك ها را به دندان

  ها به ندندا  وضعیت  ارزیابی  جهت  طور منظم نمایید. به  استفاده  كننده ضدعفونی  های شویه  از دهان
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نمایید  خود مراجعه  دندانپزشك  

موردانتظار  عواقب   

  یا بافت  در اثر وجود سنگین  بزاقی  یابد. اگر غده بهبود می  دو هفته  معموالً در عرض  با درمان

  است  الزم  ، جراحی طبی  درمان  به  از اقدام  مسدود گردد، قبل  جوشگاهی

  احتمالی  عوارض 

  است  نیازمند جراحی  كه  غدد بزاقی  مجاری  و كامل  میانسداد دای

 درمان 

باشد.   عفونی  از غده  شده گرفته چرك  نظیر كشت  هایی آزمایش  شامل  است  ممكن  تشخیصی  های بررسی

  تسریع درد و  تخفیف  برای  كم  درجه  بر روی  شده تنظیم  كننده گرم  یا بالشتك  گرم  آب  از كمپرس  استفاده

  است  كننده كمك  بهبودی

 داروها 

نظیر   نسخه  بدون  از داروهای  ، استفاده درد خفیف  ، برای با عفونت  مقابله  ها برای بیوتیك آنتی

باشد  كافی  است  ممكن  استامینوفن  

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



12 Head &neck disorder 
 

  ـ فعالیت

را از سر بگیریدخود   طبیعی  های ، فعالیت تب  شدن  از برطرف  وجود ندارد. پس  محدودیتی . 

  غذائی  ـ رژیم 

كنید  مصرف  مایعات  لیوان 6-1  حداقل  . روزانه نیاز نیست  خاصی  رژیم  

نمائید  خود مراجعه  پزشك  به  شرایط  ـ در این   

  از درمان  پس  ، یا عود آن با وجود درمان  تب  تداوم .

  با وجود درمان  دید عالیمیا تش  روز درمان 1  در عرض  بهبود عفونت  عدم .

باشید  غدد بزاقی  عفونت  عالیم  تان دارای  خانواده  از اعضای  اگر شما یا یكی . . 
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Bell palsy 

 فلج بل

 

 

 فلج بل نوعی بیماری است که در آن عضالت یک طرف صورت به طور ناگهانی و موقت فلج می شوند

فلج بل نوعی ضعف یا فلج یک طرف صورت است که تکان دادن دهان، بینی یا پلک را برای فرد 

ی شود که آن سمت از صورت آویزان شود یا سفت به نظر برسددشوار می کند و باعث م  

این فلج زمانی رخ می دهد که یکی از اعصاب صورت به درستی کار نکند و اغلب دلیل آن یک ویروس 

 است

وقتی عصب صورت به درستی کار می کند، یک سری پیغام ها دریافت می کند که از مغز به صورت 

می توانند محتوایی همچون بستن پلک، لبخند زدن یا اخم کردن داشته  فرستاده می شود. این پیغام ها

باشند یا فرمان تف کردن به غدد بزاقی بدهند. ولی وقتی این عصب ملتهب می شود و تحت فشار قرار 

 می گیرد،
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یعنی زمانی که فلج بل    

 رخ می دهد،

وقت عضالت یک طرف صورت رخ این پیغام ها به درستی ارسال نمی شوند. در نتیجه ضعف یا فلج م 

 می دهد

  فلج بل اغلب به عفونت ویروسی مانند

HSV-1 

ویروسی که منجر به مونونوکلئوز عفونی می شود یا  ویروسی که موجب تبخال می شود، ویروس

انفلوانزا ربط دارد. همچنین به عفونت های گوش، سرماخوردگی، عامل عفونی بیماری الیم و ضربه به 

یز می تواند مربوط باشدسر یا صورت ن  

در بعضی افراد، واکنش دستگاه ایمنی به عفونت ویروسی منجر به التهاب عصب صورت می شود. 

چون این عصب ملتهب می شود، هنگام عبور از حفره کوچکی در قاعده جمجمه، تحت فشار قرار می 

 گیرد و نمی تواند پیغام های درست را از مغز به صورت بفرستد

 طرز تشخیص

کند. ممکن است هنگام بیدار شدن از فلج بل اغلب به صورت ناگهاني بروز مي   

 متوجه آن شوید. 

هاي خود احساس کنید. حداکثر فلج در   ممکن است یکي دو روز پیش از فلج، دردي در پشت گوش 

ساعت پس از بروز بیماري مشاهده خواهد شد 11عرض   
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و درخواست براي حرکت دادن برخي از عضالت پزشک قادر خواهد بود با نگاه به صورت شما 

 صورت، به تشخیص زودهنگام دست یابد

سکته مغزی همهاي دیگري مانند  بیماري   

توانند سبب فلج یک طرفه صورت شوند و به همین علت، ارزیابي دقیق براي رد کردن یا  هم مي  

 افتراق این اختالالت الزم است

  ورت از جمله عضالت پیشاني را به شکلي یکسان درگیر ميفلج بل اغلب تمامي عضالت یک نیمه ص

 کند

  طور معمول عضالت پیشاني در سمت درگیر کارایي خود را حفظ کرده و فلج نمي در سکته مغزي به 

 شوند.

پزشک ممکن است براي شما یک آزمون نوار عضله هم درخواست کند. این آزمون، فعالیت الکتریکي  

کند تا به این طریق شدت آسیب عصبي مشخص شود  گیري مي حریک، اندازه عضالت را در پاسخ به ت  

 اصول درمان فلج بل

شوند. پزشکان مطمئن نیستند که هر گونه  اغلب بیماران بدون درمان خاصي به طور کامل خوب مي 

طور کامل  درماني بتواند در نتیجه نهایي فلج بل تغییري ایجاد کند. اما اگر قادر نیستید چشم خود را به

تواند به زخم قرنیه منجر شود،   ببندید، الزم است براي محافظت از خشکي بیش از حد آن که مي

 اقداماتي را انجام دهید
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تواند از آسیب چشم حین خواب جلوگیري کند. بند موقتي یا مالیدن پماد مي   استفاده از چشم  

هاي مرطوب کننده مانند  استفاده از قطره   

چشمي، چشم را در برابر گرد و غبارهاي   قطره   

کند محافظت مي    

کنند تا با مصرف آن از ورم احتمالي عصب صورت کم شود  پزشکان گاهي دارویي کورتوني تجویز مي  

تواند به کاهش آسیب عصب توسط عوامل ویروسي کمک کند  داروي ضد ویروس آسیکلوویر مي  

پي و ماساژ صورت را هم توصیه کندپزشک ممکن است براي حفظ کشش عضالت، فیزیوترا  
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Otitis media  

اتیت مدیا   

 

 عفونت حاد گوش میانی اوتیت مدیا التهاب گوش میاني است.

التهاب دراثر عفونت گوش میاني اتفاق مي افتد. این حالت ممكن است در یك یا هر دو گوش رخ دهد.  

شایعترین تشخیصی است كه براي بچه هاي بیماري كه به پزشك (تیت مدیاعفونت حاد گوش میانی )او

 مراجعه مي كنند گذاشته مي شود. این بیماری همچنین شایعترین علت ناشنوائي در كودكان است

(گرچه عفونت حاد گوش میانی )اوتیت مدیا در بچه هاي کوچک شایعتر است، گهگاه بالغین را نیز  

اغلب درزمستان و اوایل بهار رخ مي دهددرگیر مي كند. این حالت   

ساز عوامل زمینه  

وجود دارد که ممکن است خطر -چه محیطي و چه عواملي فراسوي کنترل فرد  -عوامل معیني    

 

 گوش را در کودک افزایش دهد. 
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رار داشتن در معرض دود سیگار محیطيق  

هاي مکرر، سرماخوردگي  

یا داشتن سابقه خانوادگي    

 رفتن به مهد کودک •

وزن متولد شدن به طور نارس یا کم •  

 پسر بودن •

هاي که به احتقان یا پرخوني مخاط بیني منجر شود داشتن آلرژي •  

 درمان

ا عفونتاگر کودک شم  

ودک را براي تشخیص و درمان مناسب به نزد دکتر ببرید.گوش میاني دارد، مهم است ک   

عفونت متخصص اطفال تعیین خواهد کرد که ٱیا این   

 باکتریایي است یا ویروسي 
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هایي مانند استامینوفن یا ایبوپروفن بدهید. به کودکتان  توانید به کودکتان مسکن براي تسکین درد مي

ا تجویز کند.آسپیرین ندهید، مگر اینکه دکترتان آن ر  

کند. دکتر  کننده روي گوش کودک بگذارید هم به تسکین او کمک مي همچنین گذاشتن یک بالشتک گرم 

 ممکن است قطره گوش هم براي کودک تجویز کند

شوند، گوش مي دچار عفونت  مکرر که هايدر کودک    

  -ایع در گوش میانيهایي در گوش کار گذاشته شود تا به کاهش تجمع م ممکن است با جراحي لوله 

 کمک کند
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Meniere's syndrome 

سندرم منیر    

 

 (meniere) بیماری منییر

یجه هم دارد. نوعی اختالل در گوش داخلی است که فرد عالوه بر کاهش شنوایی، احساس سرگ 

 احساس فشار و پری در گوش، از دیگر عالئم این بیماری می باشد

در اکثر موارد این بیماری فقط بر گوش تاثیر می گذارد. محققان هنوز علت قطعی آن را نمی دانند، اما 

 فکر می کنند به دلیل اختالل در مایع گوش داخلی به نام آندولنف ایجاد می شود

 عالیم بیماری منییر 

 احساس :سرگیجه -.عالیم این بیماری به شکل ناگهانی رخ می دهد

 به شکل ناگهانی به فرد دست می دهد و احساس می کند که اتاق دور سر او می چرخد  

یجه تعادل خود را از دست می دهدیا خودش می چرخد. در نت   

دقیقه تا دو ساعت یا  21این سرگیجه بدون هیچ گونه عالمت هشداردهنده ای بروز می کند و به مدت 

 بیشتر طول می کشد. اگر سرگیجه شدید باشد می تواند باعث تهوع و استفراغ شود
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  کاهش شنوایی -

بسیاری از افراد بیمار دچار کم شنوایی دائمی کم شنوایی در این بیماری متغیر است. در نهایت  

می شوند   

  وزوز گوش -

صدای زنگ یا غرش یا سوت زدن یا صدای خش خش در گوش فرد مبتال احساس می شود.  

بم می باشد در این دسته از افراد فرکانس  فرکانس .  

  احساس پری در گوش

 فرد مبتال احساس پری و یا فشار در گوش خود دارد )به دلیل افزایش فشار مایع گوش داخلی (

  

 هشدار

 سرگیجه، عالمت مشترک بسیاری از بیماری هاست؛ مانند

 .بیماری های قلبی و ام اس ،تومور مغزی ،سکته مغزی 
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پزشک متخصص باید مراقب باشد که اگر سرگیجه با هر یک از عالیم زیر همراه بود، سریعا 

های اولیه را در نظر بگیرد درمان  

 غیرعادی و شدید سردرد -

یاختالل بینایی و یا دوبین -  

 اختالل در گفتار -

 ضعف پا یا بازو -

 بیهوشی -

 افتادن یا پرت شدن یا مشکل در راه رفتن -

 بی حسی و یا سوزش عضالت -

قفسه سینه  درد -  

 بی نظمی ضربان قلب -

منییر می تواند استرس زا باشد. سعی کنید با ورزش منظم، استراحت و خواب کافی، استرس و تنش را 

 از خود دور کنید
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 راه های تشخیص بیماری منیر

 بررسی آزمون های پزشکی و بررسی سابقه خانوادگی بیمار

 بررسی سابقه ابتال به بیماری های عفونی و یا آلرژی -

  بررسی داروهایی که فرد مصرف می کند -

 بررسی مشکالت شنوایی فرد که از گذشته داشته است -

 بررسی سالمت عمومی فرد -

 بررسی سابقه خانوادگی ابتال به مشکالت گوش داخلی -

 درمان بیماری منییر

شناخته شده ای برای بیماری منییر وجود ندارد، با این حال فرد مبتال می با آن که هیچ درمان قطعی و 

  تواند با رعایت نکات زیر به تسکین عالیم خود کمک کند

 پزشک ممکن است راهکارهایی را مبنی بر کاهش مایعات بدن ارائه دهد. .

اخلی و به دنبال آن تشدید پس سعی کنید میزان مایعات بدن خود را کنترل کنید تا دچار فشار در گوش د 

 حمالت منییر نشوید
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 مصرف قرص و داروهای دیورتیک )ادرارآور( که پزشک تجویز کرده باشد -

 رژیم غذایی کم نمک -

  جلوگیری از حرکات ناگهانی که عالیم را در فرد بدتر می کند -

دتر شدن عالیم منییر اجتناب از المپ روشن در محیط اطراف در طول حمالت سرگیجه، زیرا سبب ب -

  خواهد شد

 در حین بروز عالیم استراحت کنید و فعالیت خود را کنار بگذارید -

 منییر می تواند استرس زا باشد. 

 سعی کنید با ورزش منظم، استراحت و خواب کافی، استرس و تنش را از خود دور کنید

کافئین راکاهش دهید مشروبات الکلی ننوشید و مصرف  
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Nasal polyp 

پولیپ بینی  

 

 

 

های گوشتی نرمی هستند که درون بینی به رنگ خاکستری، صورتی یا مایل به زرد  های بینی ورم پولیپ

ها متغیر است؛  ی پولیپ خیم( هستند. اندازه کنند و بسیار متداول و البته غیرسرطانی )خوش رشد می

ور کوچکی بر روی ضمناً گاهی تنها یک پولیپ در بینی وجود دارد و گاهی چند پولیپ، مانند خوشه انگ

آیند یک شاخه، در بینی به وجود می  

 

شود که التهاب  گونه پنداشته می در اکثر موارد، دلیل به وجود آمدن پولیپ مشخص نیست. در کل این

گردد. این ورم به دلیل  مداوم )مزمن( بینی منجر به تورم )ادم یا خیز( پوشش داخلی سوراخ بینی می

گیرد. شود و پولیپ شکل می )ورم وابسته( آویزان مینیروی جاذبه رو به پایین   
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شوند و بینی را مسدود  تر می گذارند و به تدریج بزرگ ها معموالً بر هر دو سوراخ بینی تأثیر می پولیپ 

سازند. می  

ها فضاهای سرشار از هوایی در جمجمه  ها هم به وجود بیایند. سینوس توانند درون سینوس ها می پولیپ

نامند ای می های آرواره ها را سینوس ترین سینوس شوند. بزرگ رون بینی تخلیه میهستند که د  

ها و بینی به یکدیگر شباهت دارند، به  ها قرار دارند. مخاط پوشاننده سینوس ها پشت گونه که زیر چشم 

شوند. ها هم تشکیل می ها درون سینوس همین علت است که پولیپ  

ها است. غالباً دلیل رینوسینوزیت مشخص  ب بینی و سینوسرینوسینوزیت اصطالح پزشکی التها

های بینی جزیی از این عارضه به  ای ریشه در عفونت داشته باشد. پولیپ تواند تا اندازه نیست، اما می

روند. شمار می  

توان به آسم، حساسیت  کنند که از آن جمله می ها را بیشتر می های خاصی احتمال التهاب پولیپ عارضه

های نادر بینی چون  ای( و عارضه سپرین، سفتی مخاط )سیستیک فیبروز یا تارفزونی کیسهبه آ

 سینوزیت قارچی آلرژیک و سندرم چرگ ـ اشتراوس اشاره نمود.

یکی از عالئم متداول   اید، چون گرفتگی یا آبریزش بینی ممکن است در ابتدا فکر کنید که سرما خورده

اخوردگی است.ای مانند سرم های ویروسی عفونت  

شان  کشند و عالئم روز طول نمی 11تا  2ها معموالً بیش از  اما توجه داشته باشید که سرماخوردگی 

شود. اگر دچار پولیپ بینی باشید، عالئم در صورت درمان نشدن بهبود  خود به خود برطرف می

 نخواهند یافت.
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لیل مشکل بودن تنفس از راه عالمت اصلی پولیپ احساس گرفتگی بینی است. احتمال دارد به د

شود و خواب  ها دردسرآفرین می بینی، اکثر اوقات از راه دهان نفس بکشید. این امر به ویژه شب

دهد. شما را تحت تأثیر قرار می  

 آبریزش بینی )رینوریا( نیز از دیگر عالئم رایج پولیپ بینی است.

د که چیزی دائماً در پشت حلق جریان کنی دهد. در این حالت حس می آبریزش عقب بینی نیز رخ می

های بزرگ است. آن هم از عقب آمدن مخاط بینی به دلیل پولیپ  رود و علت دارد و رو به پایین می  

  

رود. شود یا کامالً از دست می حس بویایی و چشایی ضعیف می  

شود. گرفتگی بینی باعث تغییر صدا می  

شوند. های بزرگ باعث سردرد و خرخر کردن می پولیپ  

سازند و به این ترتیب بیشتر در  ها به بینی را مسدود می ی سینوس های کانال تخلیه گاهی پولیپ

گیرید. ها )سینوزیت( قرار می معرض عفونت سینوس  

کنند و حبس شدن نفس در زمان  های بزرگ شب هنگام در تنفس اختالل ایجاد می گاهی اوقات پولیپ

 خواب را به دنبال دارند.

ای بسیار بزرگ درمان نشده به ندرت باعث بزرگ شدن بینی و بخش پیشین صورت ه پولیپ

دهد؛ شوند. در موارد بسیار نادر، دوبینی نیز رخ می می  
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کنند که  دهند و بر اعصابی فشار وارد می های حجیم ساختار صورت را تغییر می چون پولیپ 

فرستند. ها به مغز می های دیداری را از چشم پیام  

 

پولیپتشخیص   

ممکن است پزشک داخلی با توجه به عالئم شما احتمال دهد که مبتال به پولیپ بینی هستید. در این 

های بینی را معاینه خواهد کرد تا بتواند پولیپ بزرگ احتمالی را ببیند.  صورت بخش پایینی سوراخ

ی معرفی خواهد وی معموالً پس از تشخیص عالئم پولیپ بینی، شما را به جراح گوش و حلق و بین

های بینی را بر مبنای عالئم و معاینه بینی )و شاید  کرد.جراح گوش و حلق و بینی معموالً پولیپ

دهد. ها( تشخیص می سینوس  

های  تر و پولیپ های کوچک های بزرگ به راحتی از سوراخ بینی قابل رویت هستند. پولیپ پولیپ

چنین مواردی، جراح گوش و حلق و بینی طی  آیند؛ در سینوسی از راه سوراخ بینی به چشم نمی

پذیری را با یک دوربین روی آن  فرایندی به نام اندوسکوپی بینی، تلسکوپ کوچک انعطاف

ها را ارزیابی نماید. کند تا بتواند بزرگی و محل پولیپ )اندوسکوپ( داخل بینی می  

 

 درمان پولیپ بینی

روی آوردن به جراحی درمان دارویی را امتحان کنند، مگر تمام افراد مبتال به پولیپ بینی باید پیش از 

تر مانند تومور مطرح باشد. داروهای مورد استفاده برای درمان  ای جدی آن که احتمال وجود عارضه

ها( یا قرص هستند. ها یا اسپری پولیپ بینی یا موضعی )مانند قطره  
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های استروئیدی بینی قطره  

های بینی  شوند.قطره ن خط اول معمول برای پولیپ بینی محسوب میهای استروئیدی بینی درما قطره

ها  دهند. گرفتگی بینی به تدریج کمتر و پولیپ حاوی داروهای استروئیدی التهاب بینی را کاهش می

ها و رفع عالئم ممکن است یک تا دو هفته به طول بیانجامد.  شوند. تأثیرگذاری قطره تر می کوچک

هفته استفاده شود. 6تا  1کم  ها دست از این قطره شود معموالً توصیه می  

های استروئیدی قرص  

های استروئیدی )پردنیزولون( برای کاهش  ای قرص گاهی اوقات یک دوره درمانی حدوداً یک هفته

ها دارد.  ها معموالً نتیجه خوبی بر کوچک شدن پولیپ شود. مصرف این قرص التهاب بینی تجویز می

ها  حلی کوتاه مدت است، چرا که مصرف درازمدت این قرص استروئیدی راههای  درمان با قرص

های استروئیدی  ها یا قطره عوارض جانبی جدیی به دنبال دارد. بهتر است این داروها همراه با اسپری

 موضعی استفاده شوند.

 

 جراحی

نجام عمل جراحی های استروئیدی ا ها و قطره تأثیر بودن قرص ها یا بی در صورت بزرگ بودن پولیپ

شود. توصیه می  
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 پولیپکتومی

های بینی با استفاده از  ها به وسیله ابزار جراحی است. این عمل از راه سوراخ شامل برداشتن پولیپ

شان و  ها، محل قرارگیری حسی موضعی یا تحت بیهوشی عمومی با توجه به تعداد و اندازه پولیپ بی

توان با استفاده از ابزارهای گوناگون از راه  تومی را میشود.پولیپک شرایط جسمی بیمار انجام می

های اندوسکوپ انجام داد. کانال  
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Ear infection 

عفونت گوش  

 

 

عفونت گوش در اثر یک عفونت باکتریایی یا ویروسی در پشت پرده گوش رخ می دهد عفونت گوش 

ونت گوش می تواند مزمن و می تواند به دلیل التهاب و ساخت مایع در گوش میانی و دردناک باشد. عف

 یا حاد باشد عفونت حاد گوش دردناک، اما کوتاه مدت است. 

عفونت مزمن گوش شفاف نیست و عود های مکرر دارد عفونت مزمن گوش می تواند باعث آسیب 

 دائمی به گوش میانی و داخلی شود

ی و التهاب گوش ها، عفونت گوش است که شامل عفونت گوش میان ترین نوع عفونت یکی از شایع 

 خارجی است. 

عفونت گوش در کودکان بیشتر از بزرگساالن است و شاید کامل نبودن سیستم ایمنی بدن علت اصلی 

 باشد عوامل اصلی عفونت ها ویروس، باکتری و قارچ ها و غیره می باشد
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 علت عفونت گوش 

شود و علل انسداد شیپور  می  ورم و یا مسدود شدن لوله استاش سبب ساخت مایع در گوش میانی

 استاش عبارتند از

  آلرژی

  سرماخوردگی

 ترشحات اضافی

 عفونت های سینوسی

 لوزه سوم متورم یا عفونی 

 کشیدن سیگار، توتون و تنباکو

 

 عالئم عفونت گوش  

 رایج ترین عالئم بیماری عفونت گوش عبارتند از

  درد خفیف یا ناراحتی در داخل گوش

ر در داخل گوش که همچنان ادامه دارداحساس فشا   

  نق زدن در نوزادان جوان

 خروج چرک گوش از گوش

 کاهش شنوایی
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 این عالئم ممکن است باقی بماند و یا بیایند و بروند. عالیم ممکن است در یک یا هر دو گوش رخ دهد

 

تجویز کند .  بیوتیکآنتی  گر پزشک تشخیص دهد که باکتری باعث این مشکل شده شاید دارویی به ناما

 این دارو معموال عفونت باکتریایی را بر طرف می سازد و طی چند روز بهبود می یابید .

است طبق مدتی که پزشک دستور داده آن را  خیلی مهم چنانچه آنتی بیوتیک براي شما تجویز گردید

 مصرف کنید ، حتی اگر درد گوشتان متوقف شده باشد . 

 در صورتیکه دارو را کامال مصرف نکنید عفونت می تواند برگردد و مجددا درد گوشتان آغاز شود .

 کودکی که عفونت مزمن یا مكرر گوش دارد ممکن است نیاز به چند آزمایش دیگر داشته باشد .

عبارتند از شنوایی نگار )اودیوگرام( که شنوایی تان را می سنجد ، پرده صماخ نگار )تیمپانوگرام( 

 دستگاهی که بررسی می کند آیا پرده گوشتان به طور طبیعی حرکت می کند یا خیر .
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