
 :بینی پولیپ

 معموال بینی حفره در بدخیم غیر رشد بینی پولیپ 

 طوری ها پولیت تعداد و سازه بینی طرف دو هر در

 چوب چهار بزرگی و بینی اتساع باعث که است

 ترشایع بزرگساالن در بیمه گردند می بینی استخوانی

 با همراه بینی انسداد آن عالمت این است کودکان از

 خرخر صدای گاهی و بویایی حس کاهش و آبریزش

 خواب حین در

 باشد می 

 شایع عالئم 

 گرفتگی احساس بینی هوایی راه انسداد 

 مزمن طور به بینی

 بویایی حس اختالل 

 سر و صورت در پری احساس 

 گاهی بینی ترشح 

 گاهی صورت درد 

 گاهی سردرد 

 خواب  حین  خرخر 

 

 علل 

بینی) رینیت  در مزمن آلرژی یا مزمن عفونت 

 تولید و بینی مخاطی غشاهای تورم باعث که آلرژیک(

 می بینی هوایی های سلول در حد از بیش ترشحات

 گردد

 بیماری: کننده تشدید عوامل 

 بینی مزمن عفونت و سینوزیت 

 پیشگیری 

 بررسی مورد در ای زمینه آلرژی درمان به اقدام 

 پزشک با زدایی حساسیت روشهای و خود آلرژی

 کنید مشورت

 انتظار: مورد عواقب 

 قابل جراحی درمان اغلب درمان معموالً عالئم 

 است شایع جراحی درمان با حتی است کنترل

 است ضروری جراحی از بعد آلرژی و کنترل بنابراین

 احتمالی عوارض 

 مکرر های عفونت 

 بینی خونریزی 

 درمان 

 تی سی شامل است ممکن تشخیصی های تست 

  اسپکولوم  با بینی معاینه و ها سینوس از اسکن

 باشد

 باعث موقت طور به است ممکن دارویی درمان 

 برای اغلب ساده روش یک گاهی گردد پلیتها کاهش

 که است الزم موضعی حسی بی با ها پولیپ برداشت

 بیشتر در و است دقیقه ۰۲ حدود معموالً عمل مدت

 دارد ضرورت آندوسکوپی عمل انجام موارد

 داروها 

 از کنید استفاده استامینوفن از خفیف درد برای 

 است ممکن زیرا کنید خودداری آسپرین مصرف

 بروز با نیز و داده افزایش را بینی خونریزی احتمال

 همراه بینی پولیپ دارای افراد در آلرژیک واکنشهای

 اسپری شکل به کرومولین یا نیکورتو داروهای باشد

 پلیت کردن تر کوچک برای کوتاه مدت به خوراکی یا

 شود تجویز است ممکن ها

 

 



 هشدار: 

 خودداری نسخه بدون بینی های اسپری مصرف از 

 کنید

 الزم های مراقبت 

 طبیعی های بیماری این به ابتال زمان در فعالیت 

 گیرید سر از تدریج به جراحی از پس را خود

 نیست نیاز خاصی رژیم 

 بینی پولیپ عالیم دارای تان خانواده اعضای از یکی 

 کنید مراجعه پزشک به باید باشید

 

 :درمان طی   زیردر موارد بروز صورت در 

 وجود با درد ادامه و شود نمی متوقف که ای بیمه 

 نمایید مراجعه پزشک به استامینوفن مصرف

 

 

 منبع 

 پور ایمانی معصومه :مترجم ۰۲۰۲  برونروسودارث

 

POLYPS

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء 

 

 عنوان :

   ینیب پولیپ

 

Emil: kashani@skums.ac.ir 

 گرد آورنده و تنظیم :مهناز فتحی

 تایید کننده :  دکتر سروش امانی

 طراحی و تدوین : واحد آموزش 

 



 


