
یطرفر زازُ در درن علل سیٌَزیر ٍ اّویر دّاًِ سیٌَسْا خ
در ایجاد ٍ زذاٍم تیواری ، ّوگام تا خیطرفر ّای حاصل 
ضذُ در اخسیه آًذٍسىَخی ، اسسفادُ از زجْیساذ ٍ سی زی 
اسىي تاعث ضذُ زا جراحی آًذٍسىَخیه سیٌَس ترای 
سیٌَزیر هسهي ٍ سایر اخسالالذ هرزثظ تا سیٌَسْای اعراف 
تیٌی تِ سرعر همثَلیر خیذا وٌذ .الثسِ از تسیاری جْاذ 
رٍش ّای لذیوی زر جراحی سیٌَس ٍ زىٌیه ّای 

 . آًذٍسىَخیه یىذیگر را زىویل هی وٌٌذ

 
 : واترد دارد2تغَر ولی اًذٍسىَخی سیٌَس

 الف : زطخیص تیواریْا

 
 ب : درهاى تیواریْا

 
 : آًذٍسىَخی زطخیصی -

َسظ ٍارد وردى لٌس هسخصص گَش ٍ حلك ٍ تیٌی ز
آًذٍسىَج داخل تیٌی ٍ هطاّذُ دّاًِ سیٌَسْا هی زَاًذ 
تیواریْای تیٌی ٍ سیٌَس را زطخیص دّذ . در صَرذ رؤیر 
زرضحاذ چروی در دّاًِ سیٌَس ، سیٌَزیر چروی هسهي 
زطخیص دادُ هی ضَد . ٍ ًیس در صَرذ ٍجَد ضایعِ 

خَاًْای هادرزادی اًحراف اسسخَاى زیغِ ٍسظ تیٌی تا اسس
اعراف دّاًِ سیٌَس ، آًْا را زطخیص دّذگاّی ًیس زَسظ 
آًذٍسىَخی تیٌی ٍ سیٌَس هی زَاى هىاى خَى ریسی ّای 
تیٌی را در خَى ریسی ّای هسهي تیٌی زطخیص داد . در 
هَاردی وِ تیٌی دچار اًسذاد ضذُ تاضذ . هی زَاى تا هطاّذُ 

د خرداخر . هسسمین داخل تیٌی تِ تررسی علل احسوالی اًسذا

ّن چٌیي ترای هَارد خیگیری ٍ تررسی عَد تیواریْا یا 
زَهَرّای تیٌی ٍ سیٌَس هی زَاى از آًذٍسىَج اسسفادُ 

 گرفر

  آًذٍسىَخی درهاًی

زا تِ اهرٍز تیواریْای هخسلف تیٌی ٍ سیٌَس ٍ تیواریْای 
ساخسواًْای اعراف تیٌی ٍ سیٌَس زَسظ آًذٍسىَخی درهاى 

 . هی ضًَذ

 
یي تیواری ، سیٌَزیر هسهي هی تاضذ وِ زَسظ ضایع زر

آًذٍسىَج درهاى هی ضَد . در تیواری سیٌَزیر هسهي ، تا 
زَجِ تِ ایٌىِ اهرٍزُ ًمص اخسالل در دّاًِ سیٌَس ّا در 
ایجاد تیواری تِ اثثاذ رسیذُ اسر ، جْر درهاى لغعی 
سیٌَزیر هی تایسر علر اصلی سیٌَزیر درهاى ضَد زا 

تِ راحسی تسَاًٌذ ٍارد تیٌی ضًَذ ٍ در اثر  زرضحاذ سیٌَسْا
 ذسیٌَس ّا دچار عفًَر هسهي ًگردً هحصَر ضذى در

 
جْر حرور زرضحاذ در ّر سیٌَس تِ سور دّاًِ آى هی 
تاضذ . در رٍش ّای لذیوی تذلیل آًىِ زخلیِ زرضحاذ 
سیٌَسْا از عریك غیر از دّاًِ سیٌَس صَرذ هی گرفر ٍ 

تیوار هجذداً دچار عَد عالئن هی دّاًِ سیٌَس تاز ًوی ضذ 

 . گردیذ

 
آًذٍسىَخی سیٌَس ّن چٌیي در تیواراًیىِ تِ عفًَر ّای 
حاد عَد وٌٌذُ سیٌَس هثسال ّسسٌذ ًیس تىار هی رٍد . 

 وساًی وِ سِ زا چْار تار در سال دچار عفًَر حاد

سیٌَس هی ضًَذ ترای جراحی آًذٍسىَخی هعرفی هی  

 . گردًذ

خَلیح ّای تیٌی ًاضی از آلرشی تیٌی هوىي  تیواراى هثسال تِ
اسر از سر درد ، اًسذاد تیٌی ، اخسالل در تَیایی ، خَى 
ریسی تیٌی ٍ یا درد صَرذ ضىایر داضسِ تاضٌذ . ایٌْا تعذ از 
آًىِ آلرشی آًْا تا درهاى عثی وٌسرل ضذ ، واًذیذ جراحی 

 . آًذٍسىَخی سیٌَس هحسَب هی ضًَذ

 
س ّن چٌیي ترای ًوًَِ ترداری از جراحی آًذٍسىَخی سیٌَ

زَدُ ّا یا زَهَرّای تیٌی جْر زطخیص تافر ضٌاسی تا 
حذالل آسیة تِ تیٌی ٍ سیٌَس تىار هیرٍد . ّن چٌیي ایي 
رٍش ترای ترداضسي درهاى وٌٌذُ لغعی زَهَرّای تیٌی ٍ 
سیٌَس عوذزاً زَهَرّای خَش خین ٍ تعضی هَارد 

 . زَهَرّای تذ خین وارترد دارد

 
سایر اعوال آًذٍسىَخی سیٌَس ، وٌسرل خَى ریسی تیٌی هی 
تاضذ . خَى ریسی تیٌی تغَر عوذُ در لسور جلَی تیٌی 
ازفاق هی افسذ اها گاّی ضریاًی وِ در لسور عمة حفرُ 
تیٌی لرار دارد ٍ دچار خَى ریسی هی ضَد وِ تا خاًسواى 
ّای هعوَلی وٌسرل ًوی ضًَذ وِ در ایي حالر هسخصص 

حلك ٍ تیٌی زَسظ اًذٍسىَخی سیٌَس ، هحل گَش ٍ 
ضریاى آسیة دیذُ را ضٌاسایی هی وٌذ ٍ سدس خَى ریسی از 

 . ضریاى وٌسرل هی وٌذ

 
زَسظ آًذٍسىَخی تیٌی ٍ سیٌَس هی زَاى اجسام خارجی را 
وِ داخل تیٌی ٍ یا سیٌَس رفسِ تاضٌذ خس از هطاّذُ 



 .هسسمین آًْا تذٍى آسیة تِ اعراف ترداضر

 
آًذٍسىَخیه را هی زَاى ترای اعوال جراحی خارج از  زىٌیه

تیٌی ٍ سیٌَس ًیس تىار ترد . تِ عٌَاى هثال در اعوال جراحی 
چطن خسضىی تا ّوىاری هسخصص گَش ٍ حلك ٍ تیٌی 
ترای ترای تیواراًیىِ دچار آب ریسش چطن تذلیل اًسذاد 
هجاری اضىی ضذُ اًذ هی زَاى زَسظ اًذٍسىَج از داخل 

ای اضىی را خیذا ورد ٍ خس از ترداضسي اسسخَاى ٍ تیٌی هجر
تافر رٍی آى ارزثاط هجرای اضىی را تِ داخل تیٌی هجذداً 

 . تاز ًوَد ٍ از ترش تر رٍی خَسر صَرذ خَدداری ورد

 
ّن چٌیي ترای تیواراًیىِ تذلیل خرواری زیرٍئیذ هثسال تِ 
گریَز ضذُ اًذ ٍ چطن آًْا از حذلِ تیرٍى زدُ ضذُ اسر ، 
هی زَاى تا ترداضسي اسسخَاى حذ فاصل تیٌی ٍ حفرُ چطن ، 

 . فطار تر رٍی چطن را ون ورد

 
آًذٍسىَخی سیٌَس در جراحی ًَزاداى ٍ وَدواى ًیس وارترد 
دارد . در حالی وِ ًَزاداى تا اًسذاد تیٌی تِ دلیل عذم تاز 
تَدى لسور عمة تیٌی دچار اضىال در زٌفس از عریك تیٌی 

احی آًذٍسىَخی اى خس از زطخیص زَسظ جرضذُ اًذ هی زَ

 . خرداخر سیٌَس تِ درهاى آى

 
آًذٍسىَخی سیٌَس در جراحی ّای لاعذُ جوجوِ ًیس واترد 
دارد . در وساًی وِ ارزثاط تیي لاعذُ جوجوِ ٍ تیٌی تِ 
دالیل هاًٌذ آسیة ّا ٍ یا هادرزادی تاز ضذُ اسر ٍ تاعث 

، هی زَاى خس از خرٍج هایع هغسی ًخاعی تِ تیٌی هی ضَد 

 .ضٌاخر هىاى آسیة زَسظ آًذٍسىَج تِ زرهین آى خرداخر

 
گاّی ًیس در اثر زصادفاذ ضذیذ ، لغعِ ای از اسسخَاى هی 
زَاًذ تر رٍی عصة تیٌایی فطار ٍارد آهذ وِ ترداضسي آى ًیاز 
تِ عول جراحی ٍسیع تر رٍی صَرذ ٍ لاعذُ جوجوِ هی 

ٍسىَج خس از خیذا وردى تاضذ . ایي عول هی زَاًذ زَسظ آًذ
  هسیر عصة تیٌایی ، لغعِ اسسخَاى را از رٍی عصة ترداضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                

شتي ردماني  ق دااگشنه علىم زپشكي   مو خدمات       بهدا  
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