
 سینوس چیست ؟

ظیٌَظْا فضاّائی در داخل اظتخَاًْای ـَرت ٍ ظر ٍ 

 اعراف تیٌی ٍ چؽن هی تاؼٌذ .

تِ عَر عثیعی ایي ظیٌَظْا پر از َّا تَدُ ٍ تَظظ یه 

الیِ هخاط ظادُ پَؼیذُ ؼذُ ٍ تِ ٍظیلِ یه هجرای 

تاریه تِ تیٌی هتفل هی ؼًَذ ٍ از عریك ایي هجرا 

 یسًذ.ترؼحات خَد را تِ تیٌی هی ر

 

 چْار ًَع ظیٌَض ٍجَد دارد :

ظیٌَظْای پیؽاًی وِ در پیؽاًی ٍ ظوت تاالی چؽن  *

 لرار دارًذ .

ظیٌَظْای فىی وِ در گًَِ ، تاالی دًذاًْای تاالئی ٍ  *

 زیر چؽن لرار گرفتِ اًذ .

ظیٌَظْائی وِ در زیر پل تیٌی ٍ در لعوت تیي دٍ  *

 چؽن ٍالع ؼذُ اًذ .

از توام ظیٌَظْا عمة تر تَدُ ٍ پؽت ظیٌَظْائی وِ   *

 چؽن لرار دارًذ .

هجرای آى تایذ تاز  ترای عولىرد ـحیح ظیٌَظْا حتواً 

 تاؼذ . 

ّر گًَِ عاهلی وِ هجاری را تٌگ یا هعذٍد وٌذ ایجاد 

یه ظرها خَردگی  ایي عاهل هعوَالً .ًوایذ هی تیواری

َاهل ظادُ اظت ٍلی آلرشی ، پَلیپ ٍ اًحراف تیغِ تیٌی ٍ ع

 دیگری ٍجَد دارًذ . 

ٍلتی هجرای ظیٌَض تعتِ ؼذ هخاط هتَرم هی گردد. 

هی افتذ ٍ تا ووتر  ظپط ترؼحات در داخل ظیٌَض تذام

ٍع ؼذُ ٍ آًگاُ ؼذى اوعیصى در آى آظیة هخاط ّن ؼر

 تاوتریْا ؼرٍع تِ تىثیر ٍ ایجاد عفًَت هی ًوایٌذ . 

ی دیَارُ تٌذ رٍَّا ٍ ترؼحاتی وِ در ظیٌَض گیر هی اف

حتی خال  آٍرًذ ٍ تاعث درد ؼذیذ هی ؼًَذ  آى فؽار هی

ایجاد ؼذُ تِ دًثال عذم ٍرٍد َّا هی تَاًذ ایجاد درد 

 ًوایذ .

 

             ؟آن وعالئم سینوزیت
 احعاض تی حالی ٍ درد عوَهی داریذ. ❖

 فىر هی وٌیذ وِ ظرها خَردُ ایذ . ❖

ٍلی افالِ  ردگی هفرف هی وٌیذدارٍئی ترای ظرهاخَ ❖

 ىٌذ .ًوی

تِ علت ظردرد ٍ تی حالی تیؽتر تِ پسؼه هراجعِ  ❖

  .ىٌیذهی

 

پط از ؼٌیذى ـحثت ّای ؼوا هعایٌِ واهلی از  پسؼه

ـَرت، ظر ، دّاى ٍ حلك ، تیٌی ٍگَغ ؼوا تِ عول آٍردُ 

 ٍ ؼایذ یه عىط رادیَگرافی ّن ترایتاى تجَیس وٌذ ٍ

 داریذ.ظپط تِ ؼوا هی گَیذ وِ ، ظیٌَزیت 

 

 ظیٌَزیت تِ عَر ظادُ یعٌی التْاب یا عفًَت ظیٌَض ّا.

هتخففیي ، ظیٌَزیت را تِ ظِ گرٍُ حاد ) ظاتمِ ووتر از 

 يـِ هاُ ( ٍ هسهـِ یه تا ظـاد ) ظاتمـ، تحت ح یه هاُ (

ًَع  ) ظاتمِ تیػ از ظِ هاُ ( تمعین هی وٌٌذ . الثتِ یه 

ّن ظیٌَزیت عَد وٌٌذُ هی تاؼذ وِ در عی ظال چٌذیي 

 تار اتفاق هی افتذ .

 عالئن دیگر ظیٌَزیت چیعت ؟

: هعوَال خفیف هی تاؼذ ٍلی تچِ ّای وَچه تة  ❖

 هوىي اظت تة تاال داؼتِ تاؼٌذ .

 ٍ تی حالی ٍ خعتگی  ضعف ❖

اً در ؼة رٍی : تخفَؾ در تچِ ّا ٍ عوذت ظرفِ ❖

  .ذّذهی
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تِ ـَرت چرن ظثس یا زرد رًگ ٍ گاّی ؼح تیٌی تر ❖

  .ّوراُ خَى

ـثح ّا تیؽتر اظت   وِ خفَـاًًٌپؽت حلك ترؼحات  ❖

 ات ـردى هرتة گلَظت . ّویي ترؼحـٍ عالهت آى تویس و

 هی تَاًٌذ ایجاد گلَ درد تىٌٌذ . 

در هَارد ًادر ظیٌَزیت هی تَاًذ تاعث عَارق خغرًان 

 چؽوی ٍ هغسی گردد.

 نوزیت حاد چیست ؟علل سی 

تیؽتر ظیٌَزیتْای حاد تا ظرهاخَردگی ؼرٍع هی ؼًَذ 

 وِ ٍیرٍظی اظت . 

ٍیرٍظْا تاعث ایجاد عالئن ظیٌَزیت ًوی ؼًَذ ٍلی 

 را هلتْة وٌٌذ . ایي حالت هعوَالً تَاًٌذ هخاط ظیٌَظْاهی

ظرف یه ّفتِ تا دُ رٍز خَد تِ خَد خَب هی ؼًَذ ٍلی 

ٍ گیر وردى ترؼحات داخل  گاّی تِ دًثال ایي التْاب

تىثیر هی ؼًَذ . ایي  ظیٌَض تاوتریْا ًیس ّجَم آٍردُ ٍ

ك اوثر افراد تِ ـَرت عثیعی در تیٌی ٍ حل هعوَالًتاوتریْا 

الت هعوَل ایجاد عفًَت ًوی وٌٌذ . ٍجَد دارًذ ٍلی در ح

 تٌْا در زهاًی وِ هَلعیت هٌاظة تاؼذ ایجاد تیواری

 هیىٌٌذ.

ي ــــچْا ایجاد ظیٌَزیت هی وٌٌذ ٍ تا ایگاّی هَارد لار 

وِ لارچْا در هحیظ زًذگی ها فراٍاًٌذ ٍلی ترای افراد ظالن 

 ل ـذى در هماتـت خَب تـًِ هماٍهاخغری ًذارًذ ٍ ایي ًؽ

آًْاظت . در هَالعی وِ تِ ّر دلیل هماٍهت تذى ون ؼَد 

لارچْا تیواری زا هی ؼًَذ . در ؼرایظ خاؾ ًیس ترخی 

 لارچ حعاظیت دارًذ .افراد تِ 

التْاتات هسهي تیٌی ٍ ظیٌَض ّا وِ تِ علت حعاظیت ، 

ریٌیت ، َّای ظرد ، الىل ٍ ترخی ؼرایظ هحیغی تِ ٍجَد 

 هی آیٌذ هی تَاًٌذ ظیٌَزیت هسهي تِ ٍجَد تیاٍرًذ . 

ترًذ هثل افرادی وِ ًمؿ ترخی افراد تِ ظیٌَزیت هعتعذ

ثیعی هصوْا ٍ یا ایوٌی دارًذ یا وعاًی وِ عولىرد غیر ع

  ترؼحات تیٌی دارًذ . 
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