مقاله علمی
دکتر علی بیکیان
متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی

گذری بر عوامل ایجاد کننده التهاب حاد سینوس ها
(سینوزیت حاد) و راه های درمان آن
سسینوس ها حفره های پر از هوا هستند که باعث کاهش وزن
استخوان به ویژه در ناحیه سر و گردن می شوند .سینوس ها
مقداری ماده موکویید تولید می کنند که از راه مجاری کوچک به
بینی تراوش می شود .سینوزیت حاد یک عفونت سینوسی است
که در بیشترموارد بدون درمان در مدت کوتاهی رفع می شود.
داروهای متنوعی موجود است که به کاهش نشانگان بیماری کمک
می نمایند .آنتی بیوتیک ها بعضی اوقات موردنیاز واقع می شوند.
عوارض ناشی از بیماری غیرمعمول است ولی شامل سینوزیت
مزمن و گسترش عفونت به بافت های مجاور است.

سینوزیت

سینوزیت به التهاب سینوس های استخوانی گفته
می شود .اکثر ناراحتی های ناشی از سینوزیت توسط عوامل
عفونی یا الرژیک ایجاد می شوند .سینوس های استخوان
گونه(ماگزیال) بیشتر تحت تأثیر بیماری قرار می گیرند ولی
درگیری سینوس های فرونتال اتمویید اسفنویید و ماستویید
هم دیده می شود که با عالئمی مثل تب ترشح پشت حلق یا
ترشح از بینی کم شدن حس بویایی سر درد و گرفتگی بینی
درد پشت گوش(درگیری ماستوئید) و پشت چشم(درگیری
اتموئید و اسفنوئید) خودنمایی می کند.
سینوزیت حاد

در سینوزیت حاد عفونت به سرعت پیشرفت می کند و
مدت کوتاهی دوام می آورد .موارد بسیاری از سینوزیت حاد
یک هفته طول می کشد و یا حداکثر تا دو هفته دوام می آورد
و دوام آن طوالنی تر از سرماخوردگی های معمولی خواهد
بود .به عبارت دیگر سینوزیت در صورتی حاد تلقی می شود
که بین  4تا  30روز طول بکشد و در صورت تحت حاد
بودن بیماری  4تا  12هفته طول دوام خواهد داشت .فرم
خفیف سینوزیت حاد شایع است و بسیاری از مردم درجاتی
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از سینوزیت با یک سرماخوردگی را دارا خواهند بود ،با
این وجود سینوزیت حاد شدید غیرمعمول است .اکثر
مردم در طول زندگی خود فقط درجاتی از سینوزیت حاد
را تجربه می کنند ،با این وجود در تعدادی دیگر حمالت
سینوزیت حاد تکرار شونده است.
سینوزیت مزمن

به معنی دوام سینوزیت تا مدت بیشتر از  12هفته است.
سینوزیت مزمن غیرمعمول است.
زمینه سازهای دچار شدن به سینوزیت حاد

 -1بعد از سرماخوردگی یا آنفلوآنزا
در اکثر مردم سینوزیت حاد بعد از ابتال به سرماخوردگی
یا بیماری های شبه آنفلوآنزا پیشرفت می کند.
سرماخوردگی ها و آنفلوآنزا توسط ویروس های انفوالنزا
پارا انفوالنزا کرونا ویروس ادنو ویروس RSV…,ایجاد
می شوند که ممکن است به سینوس ها انتشار یابند .قبل از
پاک سازی عفونت ویروسی معموالً باقی می ماند و باعث
یک عفونت حاد ویروسی می شود .در موارد اندکی
باکتری ها(پنوموکوک هموفیلوس انفوالنزا و موراکسال
کاتارالیس و )...به یک عفونت ویروسی اضافه می شود
که باعث ایجاد یک عفونت سینوسی باکتریایی شده و
می تواند عفونت را وخیم تر کرده و منجر به طوالنی تر
شدن آن شود.
 -2انتشار از یک عفونت دندانی
در تعدادی موارد عفونت از یک دندان عفونت یافته به
سینوس گونه انتشار می یابد.
 -3رینیت آلرژیک
آلرژی ممکن است باعث تورم داخل حفره بینی شود

و مجاری ترشحی سینوس ها را مسدود کند و این پدیده
باعث می شود که سینوس ها بسیار حساس به عفونت باشند.
 -4پولیپ های بینی
 -5اشیاء باقی مانده در بینی کودکان مثل نخود فرنگی و
مهره های پالستیکی بخاطر ایجاد اثرات فشاری و جلوگیری
از تخلیه موثر سینوس ها
 -6آسیب صورت یا جراحی آن
 -7ناهنجاری های مادرزادی خاص در کودکان
 -8آسم
 -9فیبروز کیستیک
 -10بیماران با ضعف سیستم ایمنی همانند مبتالیان به
ایدز و یا بیماران تحت شیمی درمانی
 -11مصرف دخانیات
-12بارداری؛ که معموالً باعث استعداد بیشتر در ابتال به
التهاب بینی می شود
 -13تومورهای نادر در بینی
 -14آسیب های قبلی در بینی یا صورت
 -15استفاده از تجهیزات درمانی پزشکی مثل ونتیالسیون
یا وارد کردن لوله از طریق بینی به داخل معده
نشانگان شایع سینوزیت حاد

درد ضربان دار در قسمت باالی سینوس عفونت یافته .این
درد اغلب وقتی که بیمار سر خود را به طرف جلو خم می کند
وخیم تر می شود .جویدن هم ممکن است دردناک باشد.
نشانگان مربوط به بینی:

-1گرفتگی بینی و شاید از بین رفتن حس بویایی برای مدتی.
 -2آبریزش بینی
اگر ترشحات بینی به رنگ سبز متمایل به زرد باشد ،این
حالت بیشتر نشاندهنده حضور یک عفونت باکتریایی در
سینوس ها است .رنگ سبز زرد در نتیجه موکوس عفونی
شده و چرکی است .وقتی که مجاری ترشحی سینوس ها با
موکوس غلیظ مسدود شود ،آبریزش بینی متوقف خواهد
شد .در این صورت درد و تندرنس در باالی سینوس عفونت
یافته شدیدتر و بیماری وخیم تر خواهد شد.
-3تب که با پیشرفت آن احساس ناخوشی بیشتری
خواهید داشت.
-4سردرد
 -5بوی بد دهان

 -6درد های ارجاعی به ناحیه فک که ممکن است با
درد دندان اشتباه شود
 -7سرفه
 -8احساس فشار و سنگینی و پری در گوش
 -9خستگی
در کودکان ممکن است نشانگان شامل موارد زیر باشد:
•بدخلقی
•ناراحتی در گوش
•خرناس
•تنفس دهانی
•مشکل در تغذیه
•تودماغی حرف زدن
تشخیص سینوزیت حاد

سینوزیت حاد را با گوش دادن به اظهارات بیمارو
اخذ شرح حال در مورد نشانه های تیپیک بیماری در
کنار معاینات بالینی و رادیو گرافی تشخیص می دهند.
تب و تندرنس در باالی سینوس ها و معاینات بینی ،مهم
هستند زیرا در سینوزیت حاد ،اغلب پوشش داخلی بینی
متورم می شود .بررسی های بیشتر معموالً برای تشخیص
سینوزیت حاد مورد نیاز نیست .گاهی اوقات اگر
تشخیص از روی نشانگان ظاهری و معاینات انجام نگیرد،
آزمایش های خونی ،بررسی با گرافی یا سی تی اسکن
درخواست می شود.
راه های درمان سینوزیت حاد

 -1استفاده از آنتی بیوتیک ها
معموالً آنتی بیوتیک در درمان بیماری مورد استفاده
واقع نمی شود؛ زیرا بیشتر نمونه های سینوزیت حاد در
نتیجه عفونت با ویروس ها ایجاد می شود .شبیه آنچه
در سرماخوردگی ها می بینیم ،سیستم ایمنی معموال ویرو
س ها را پاک سازی می کند و نشانگان معموالً در عرض
2هفته از بین می روند .آنتی بیوتیک ها ویرو س ها را از
بین نمی برند .همچنین اگر عفونت ناشی از باکتر ی ها هم
باشد ،سیستم ایمنی معموالً آن را پاک سازی خواهد کرد
بنابراین در اکثر افراد آنتی بیوتیک ها مورد نیاز نیست .در
ضمن آنتی بیوتیک ها عوارض جانبی نیز دارند که شامل
اسهال ،تهوع و استفراغ ،خارش پوستی و عفونت قارچی
است .بااین حال آنتی بیوتیک ها بعضی وقت ها مفید
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است .پزشک معموالً برای مرتبه خفیف بیماری آنتی بیوتیک
تجویز نمی کند.
موارد تجویز آنتی بیوتیک

• بروز تظاهرات خیلی شدید و یا بدحال بودن بیمار
• ابتال به بیماری های دیگر مثل فیبروز کیستیک ،مشکالت
قلبی و یا سیستم ایمنی تضعیف شده به هر علت
• فروکش نکردن نشانه های بیماری در ظرف  7روز و یا
وخیم تر شدن وضع بیمار
 -2درمان برای تسکین تظاهرات بیماری
تعدادی از داروها یا اقدامات درمانی ممکن است در خالل
مدتی که سیستم ایمنی به پاک سازی عفونت می پردازد به
تخفیف نشانگان ناشی از بیماری کمک نمایند.که عبارتند از:
•مسکن ها مثل  paracetamolیا  ibuprofenکه معموالً هر
دردی را تسکین می دهند .آنها همچنین به پایین آوردن تب
کمک می کنند .بعضی اوقات مسکن های قوی تری مانند
 codeineبرای مدت کوتاهی مورداستفاده قرار می گیرند.
•اسپری ها یا قطره بینی که ضداحتقان هستند بعضی
اوقات مورداستفاده قرار می گیرد .این داروها ممکن است
به بازشدن مجرای بینی مسدود شده کمک کند ولی دوره
بیماری را کوتاه نمی کند و در ضمن نباید در یک دوره
زمانی بیشتر از  5تا  7روز مورداستفاده قرار گیرند .اگر برای
مدت طوالنی تر مورداستفاده قرار گرفته باشد ممکن است
منجر به یک احتقان عودکننده وخیم تر در بینی شود.
•نگه داشتن کیسه آب گرم در صورت در باالی سینوس ها
•قطره نمکی بینی که به تخفیف احتقان و گرفتگی بینی
کمک می نماید.
•استنشاق بخار یک درمان سنتی است ولی در حال
حاضر معموالً توصیه نمی شود زیرا شواهد اندکی از کمک
به تخفیف نشانگان در این روش وجود دارد .نیز تعدادی
گزارشات از سوختگی فرد در موقع استفاده از بخار توسط
کتری یا آبگرمکن داغ حکایت می کند .با این حال بعضی
افراد اظهار می کنند که بینی آن ها بعد از استفاده از بخار باز
شده و احساس راحتی می کنند.
•حفظ آب بدن از طریق مصرف مقدار زیادی از مایعات
نکات مهم

اگر نشانگان بیماری شدیدتر شود و یا در عرض یک هفته
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بهبود نیابد ،به یک پزشک مراجعه نمایید هرچند که برای
از بین رفتن کامل نشانگان بیماری  2تا  3هفته زمان الزم
است .تعدادی از نشانگان که باید به پزشک اطالع دهید
عبارت اند از:
•درد شدید و یا تورم در قسمت جلوی سر.
•تورم اطراف چشم
•تورم در صورت
•ترشحات خون آلود از بینی
•مراحل عودکننده سینوزیت که ممکن است نشان دهنده
یک مشکل اساسی باشد
عوارض ناشی از سینوزیت حاد وجود دارد

بیشترسینوزیت های مزمن برآمده از یک سینوزیت حاد
است و شایع ترین پیامد سینوزیت حاد است .سینوزیت
مزمن نشانگان بیماری مشابه سینوزیت حاد داشته ولی
دوره بیماری طوالنی تر است .سایر عوارض نادر است؛
با این وجود می تواند جدی باشد .برای نمونه ،عفونت
ممکن است از یک سینوس به اطراف یک چشم ،داخل
استخوان ها ،داخل خون و یا داخل مغز انتشار یابد .این
عوارض شدید کمابیش در حدود  1مورد از 10000
موارد سینوزیت حاد اتفاق می افتد که در عفونت سینوس
پیشانی شایع تر است .کودکان نسبت به بزرگساالن در
ابتال به عوارض ناشی از سینوزیت حاد استعداد بیشتری
دارند .تورم یا قرمزی پلک چشم یا گونه در یک کودک
مبتال به سینوزیت باید به طور اورژانسی به یک پزشک
اطالع داده شود.
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