
 و بوده تنفس در آن مشارکت بینی، عملکرد اولیه

 متخصص وسیله به که بینی بیماری ترین شایع

 بینی گرفتگی گیردمی قرار بینی و حلق و گوش

 داشته گوناگونی علل تواندمی مشکل این است

 یک پیشنهاد از قبل باید آنها از کدام هر و باشد

 گیرد قرار نظر مد کلی طور به کاما درمانی روش

 معموالً و بوده نوع شایعترین بینی مکانیکی انسداد

 فیزیکی است بینی انسداد علت ترین واضح

 که کرد کشف را اصلی مشکل توان نمی معموال

 :از عبارتند

 بینی: وسط تیغه انحراف یک  -1

 حال این با و است بینی به ضربه اثر بر اغلب 

 ترینشایع علت که دارد احتمال مادرزادی انحراف

 تیغه تحتانی قسمت در تواندمی انحراف باشد نیز

 باشد دو هر از ترکیبی یا و تیره استخوانی قسمت

 تشخیص درستی به تیغه انحراف که صورتی در

 بینی تیغه انداختن جا جراحی عمل شود داده

 بود خواهد آمیز موفقیت بسیار

 

 

 بینی تحتانی شاخه رشد افزایش  -2

 همراه بینی درون التهابی وضعیت یک با معموالً 

 می پاسخ دارویی درمان به راحتی به غالباً و است

 دارویی درمان در دارد که موارد از برخی در دهد

 باید جراحی اقدام مانندمی باقی همچنان انسداد

  باشد نظر مد

 بینی دریچه انسداد -3

 جراحی درمان هم هنوز و بوده شایع وضعیت یک 

 وضعیت این است ساز مسئله و مشکل کامالً آن

 باریک دنبال به بینی زیبایی عمل دنبال به گاهی

 بینی دریچه که شود می ایجاد بینی پشت کردن

 تی از نی بی هوای مجرای بخش ترین باریک که

 دریچه و شده ایجاد آن در منفی فشار دم عمل

 که است متفاوت درمانی های روش شودمی بسته

 بینی روی کننده باز های چسب از استفاده شامل

 میباشد پیوند و جراحی اعمال و بینی داخل و

 

 

 

 تونلی بینی  -4

 گرفتگی احساس بیمار آن در که است وضعیتی 

 معاینه در اما کندمی بینی هوایی جریان مسیر در

 معموال بینی واقع در است باز کامال بینی حفره

 دست از دلیل به .دارد باز و پهن تونل ی یک  نما

 خاطر به که بینی داخلی حس قابلیت رفتن

 ممکن چند هر عفونت و التهاب یا و قبلی جراحی

 ولی شود وارد بینی به خوبی هوایی شجریان است

 و نکرده درک را آن بینی داخل حسی هایگیرنده

 دارد وجود بینی در گرفتگی احساس یک همیشه

 بینی پولیپ -5

 کامال بینی جلوی قسمت معاینه وسیله به نمونه 

 گاهی  بینی حلقی پولیپهای گرچه هستند واضح

 می پولیپ باشند رویت قابل غیر حدی تا تواندمی

 ایجاد را بینی دوطرفه یا طرفه یک انسداد تواند

 اند طرفه دو معموالً ولی کند

 با اخیراً و پولیپ برداشتن و جراحی عمل 

 باشد می بینی آندوسکوپی

 



 بینی کانال چسبندگی -6

 ظاهر نوزاد در و باشد  طرفه دو که وقتی معموالً 

 چسبندگی اما است مهلک وضعیت یک شود می

 داده تشخیص بزرگسالی زمان تا گاهی یکطرفه

 یک بینی آبریزش با اغلب بیماران این شودنمی

 با که کنندمی مراجعه بینی انسداد و مزمن طرفه

 قطعی تشخیصی آندوسکوپی و اسکن تی سی

 جدا و جراحی عمل آن درمان و شود می داده

 باشد می چسبندگی کردن

 

 سوم لوزه بزرگی  -7

 در بینی انسداد شایع علتبه ویژه دریچه ها ، یک 

 حدی به تواند می گاهی سوم لوزه بزرگساالن

 سایر شود بینی کامل انسداد باعث که شود بزرگ

 و خیم خوش تومورهای شامل بینی انسداد علل

 باشد می بینی حفره بدخیم

 

 

 

 

 منبع 

 ایمانی معصومه مترجم 2۲۰۲ سودارث و برونر 

 پور

 مرکز بینی و حلق و گوش اساتید توسط نگری باز

 خلیلی درمانی آموزش

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء 
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