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مقایسه شرایط عمل جراحی آندوسکوپیک سینوس در دو روش نگهداری
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دکتر سید مجتبی کریمی ،1دکتر رضا جالئیان تقدمی ،2دکتر محمدرضا مجیدی،3
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*دکتر محمد مربوطیان ،4دکتر رضا شجاعیان

1استبد2،استبدیبر گزٍُ ثی َّضی 3،استبدیبر گزٍُ گَش ،گلَ ٍ ثیٌی4،دستیبر ثی َّضی،
5دستیبر خزاحی -داًطگبُ ػلَم پشضىی هطْذ
خالصه
مقدمه :اهزٍسُ ػول خزاحی آًذٍسىَپیه سیٌَس اس درهبى ّبی اغلی سیٌَسیت هشهي هی ثبضذ .در ایي ػول خزاحی همبدیز اًذن
خًَزیشی هی تَاًذ ثبػث وبّص دیذ خزاح ٍ اختالل در خزیبى ػول گزدد .در ایي هطبلؼِ ثِ ثزرسی ضزایط ػول در ثیوبراى ثی َّش ضذُ ثب
رهی فٌتبًیل در همبیسِ ثب ّبلَتبى پزداختِ ضذُ است.
روش کار :در ایي هطبلؼِ  60ثیوبر تحت ػول خزاحی آًذٍسىَپیه سیٌَس تحت هًَیتَریٌگ وبهل پس اس پزُهذیىبسیَى ثب رهی فٌتبًیل
ٍ هیذاسٍالم تحت المب ثب پزٍپَفَل ٍ آتزاوَریَم لزار گزفتٌذ .سپس در دٍ گزٍُ خْت ًگْذاری ثی َّضی اس ّبلَتبى ٍ یب رهی فٌتبًیل استفبدُ
ضذ ٍ هیشاى خًَزیشی هحبسجِ ضذُ ٍ ضزایط ػول اس دیذ خزاح ارسیبثی ضذ.
نتایج :ثیوبراى دٍ گزٍُ اس ًظز هتغیزّبی فزدی هثل سي ٍ خٌس ّوسبى ثَدًذ .در گزٍُ رهی فٌتبًیل ،فطبر خَى سیستَلیه ثیوبراى در حیي
ػول افت ثبرسی داضت وِ در همبیسِ ثب گزٍُ ّبلَتبى تفبٍت هؼٌی دار ثَد ،اهب تفبٍت ایدبد ضذُ در فطبر خَى دیبستَلیه ٍ هتَسط
فطبر ضزیبًی ٍ ضزثبى للت در اثز المب ٍ ًگْذاری ثی َّضی در دٍ گزٍُ تفبٍت ثبرسی ًذاضت .هذت ریىبٍری ًیش در گزٍُ رهی فٌتبًیل
ثِ طَر لبثل تَخْی وَتبُ تز اس گزٍُ ّبلَتبى ثَد ٍ در ًْبیت خًَزیشی ووتز ٍ ضزایط ػول ثْتزی در گزٍُ رهی فٌتبًیل گشارش ضذ.
نتیجه گیری :رهی فٌتبًیل دارٍی هٌبسجی ثزای ایدبد یه ثی َّضی ایذُ آل در اػوبل آًذٍسىَپیه سیٌَس هی ثبضذ.
واژه های کلیدی :آًذٍسىَپی سیٌَس ،رهی فٌتبًیل ،فطبرخَى ،خًَزیشی

مقدمه
اهزٍسُ ػول خزاحی آًذٍسىَپیه سیٌَس ثِ ػٌَاى یىی
اس درهبى ّبی اغلی در سیٌَسیت هشهي ضٌبختِ ضذُ است.
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در ایي ػول ،همبدیز اًذن خًَزیشی ثبػث وبّص دیذ خزاح ٍ
اختالل در خزیبى ػول هی گزدد ( .)1ثی َّضی ػوَهی در ایي
اػوبل خزاحی ًمص ػوذُ ای ایفب ًوَدُ ٍ ضزایط را ثِ ًحَ لبثل
تَخْی ثِ ًفغ خزاح تغییز دادُ (  ،)3،2ثب ون وزدى خًَزیشی
حیي ػول ضزایط وبر را آسبى تز ًوَدُ ٍ تطخیع ػٌبغز
آًبتَهیه را آسبى تز هی سبسد.)5،(4
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