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 اختصاري عالیم فهرست

AB: Antibiotic 

CBC: Complete Blood Count 

CRP: C-reactive Protein  
CT Scan: Computed Tomography Scan  
ESR: Erytrocyte Sedimentation Rate 

ENT: Ear, Nose and Throat 

IgA: Immunoglobulin A 

IgE: Immunoglobulin E 

IgG: Immunoglobulin G 

IgM: Immunoglobulin M 

MRI: Magnetic resonance imaging 

TSH: Thyroid-stimulating hormone 
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 شاهددر افراد مبتال به سینوزیت مزمن و گروه  منیزیومي، مس و رو  میبررسی سطح سر

 چکیده

  :مقدمه
 .است مشکل آن ریشه کردن و درمان که است پزشکی زمینه در موجود معضالت از یکی مزمن سینوزیت

هاي التهابی مثل  مهمی در بیماري نقش است ممکن منیزیوم و ، مسروي مثل عناصرهایی و اکسیدان آنتی يها ویتامین

 .است گرفته قرار توجه مورد آنها ونقش بررسی موضوع نای مطالعه چند در که باشند داشتهسینوزیت مزمن 

  :ها روش

 به ها نمونه خون .باشد میفرد سالم)  25بیمار و 25نفر ( 50 شاهدي وشاملحاضر از نوع موردي ـ  ي مطالعه

در  منیزیوممس و  ي،رو  میسر سطح ،ها نمونه سرم کردن جدا از بعد که شدند وژیسانتریف و آوري جمع ناشتا صورت

 . شد مقایسه و گیري اندازه و گروه کنترل افراد مبتال به سینوزیت مزمن

  :نتایج

 ،وارد بررسی شدند شاهدنفر به عنوان گروه  25نفر به عنوان افراد مبتال به سینوزیت مزمن و  25در این مطالعه 

در گروه  و 28/29±91/4که میانگین سنی در گروه مورد  شدند يساز همسان جنس و سنی نظر از گروه دو هر

ي در گروه رو  میکه میانگین سطح سر داد نشان ها داده آنالیز .باشد می زن 44% و مرد 56%با  36/27±12/3شاهد 

میانگین سطح سرمی  .)=596/0P( باشد می dl/gm84/19±16/95 و در گروه شاهد dl/gm08/14±56/92 مورد

میانگین  .)=238/0P( است dl/gm83/15±32/93و در گروه شاهد  dl/gm79/16±80/87مس در گروه مورد 

 باشد می dl/mg14/0±10/2و در گروه شاهد  dl/mg26/0±93/1سطح سرمی منیزیوم در گروه مورد 

)006/0P= .( 

 گیري:  نتیجه 

تفاوت قرار دارد.  نرمال ي محدودهدر  موردگروه  راداف اکثر منیزیوم و مس روي، سرمی سطح که دهد می نشان نتایج

ي و مس در افراد مبتال به سینوزیت مزمن و گروه شاهد وجود ندارد ولی رو  میسطح سررابطه با داري در  معنی

ه است که این برخالف اکثر مطالعات داري داشت سطح سرمی منیزیوم در بین دو گروه از نظر آماري اختالف معنی

 باشد.  مشابه می

 سینوزیت مزمن، روي، مس، منیزیوم.  کلمات کلیدي:

  



 

 

 1 شاهدافراد مبتال به سینوزیت مزمن و گروه  در منیزیوممس و  بررسی سطح سرمی روي،
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 2 شاهدافراد مبتال به سینوزیت مزمن و گروه  در منیزیوممس و  بررسی سطح سرمی روي،

 مقدمه و بیان مسأله -1-1

 عنوان تحت را بینی اطراف هوایی هاي حفره که است عفونی التهابی بیماریهاي از یکی سینوزیت بیماري

 این از مواردي به مزمن سینوزیتو  دساز می درگیر یداسفنوئ و ماگزیال ،اتموئید ،فرونتال يها سینوس

 .)2و1( باشد گذشته بیماري شروع از ماه 3از بیش که شود می اطالق بیماري

 و قارچ و هوازي بی و هوازي يها میکروارگانیسم دتوان می مزمن سینوزیت کننده ایجاد عفونی عوامل

 ترشح ،صورت در فشار و پري احساس ،بینی انسداد ،احتقان شامل معموالً عالیم .)3( باشد آنها از ترکیبی

 از و باشد می سرفه و مختل بویایی و گونه یا پیشانی اریتم و ورم ،تب ،سردرد نیز و بینی خلفی یا قدامی

 برد نام را پولیپ و بینی انحراف ،بینی خلف ترشحات درناژ ،بینی مخاط پرخونی و ادم توان می ها نشانه

 .)2و4و5و6(

 عموماً و )7( اند دانسته دخیل آن در نیز را ژنتیک حتی و بوده فاکتور مولتی بیماري یک مزمن سینوزیت

 مخاطی ادم سطحی تغییرات نتیجه در و است نشده درمان کامل طور به که است حادي سینوزیت نتیجه

 و سینوس مخاطی ادم ی مثلیها مکانیسم با است ممکن نیز آلرژیک رینوسنوزیت .شود می باعث را سینوس

 درمان به طبی درمان بر عالوه مزمن سینوزیت .شود مزمن سینوزیت سترشگ باعث ها سینوس ثانویه انسداد

 .دارد نیاز مطلوب تهویه و درناژ برقراري و سینوس تالاستئومئا انسداد ،مزمن انسداد رفع براي نیز جراحی

 مخاطی بیوپسی یا آسپیراسیون ،میکروبیولوژي بررسی و مطالعه براساس باید مزمن سینوزیت مدیکال درمان

 ،الئپریوست آبسه ،اربیتال سلولیت شامل مزمن سینوزیت عوارض .)8( باشد واتموئید ماگزیالري يها سینوس

  .)9باشد ( می سکاورنو سینوس ترمبوز و مغزي داخل عوارض ،استئومیلیت ،نابینایی حد تا اربیتالی آبسه

 درمان به مقاوم یا و )نتراکرانیالیا یا اینترااربیتال( سینوزیت مغزي یا چشمی عوارض به مشکوك بیماران

 داخل آسپیراسیون یک از باکتریال کمی کشت یک مستلزم که دارند اتیولوژیک صحیح تشخیص به نیاز نیز

 .)10( هستند استریل تکنیک یک با سینوس


