مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال سوم/شماره  /2تابستان 9313

تاریخ دریافت2931/8/4 :

تاریخ پذیرش2939/2/26 :

فراوانی تودههای داخل بینی و سینوسهای پارانازال و نوع پاتولوژیک آنها در بیماران
مراجعه کننده به بیمارستان شفا شهر کرمان در طی

علی اصغر عربی میانرودی ،1محمد کریم رحیمی صادق

2

چکیده
مقدمه :تودههای بینی و سینوس به دو دسته نئو پالستیک و غیر نئوپالستیک تقسیم میشوند .این مطالعه به بررسی فراوان ی
این تودهها و الگوی هیستو پاتولوژی آنها در مبتالیان مراجعه کننده ب ه بش گ ش و و و ب و بین ی بیمارس تان ش اا ی
سالهای  2981-2931میپردازد.
روشها :این مطالعه با استااده از  246پرونده پزشکی در بشگ شو و وب و بینی بیمارستان شاا ی یک دوره  6س اله از
ابتدای سال  2981تا آخر  2931جهت بررسی تودههای بینی و سینوس و با توجه به نوع تششیص پاتولوژیک ص ور شرف ت.
در این مطالعه عالوه بر مششصا فردی بیمار عالیم بیماری ول مد عالیم محل توده سابقه ساس یت و ش لل ف رد از
پرونده پزشکی استشراج شردید .از آزمون  t-testو کای دو برای تحویل دادهها استااده شد .نرم اف زار م ورد اس تااده  Excelو
 SPSSنسشه  26بود.
نتایج :میانگین سن بیماران  93/8بود و  %61/9از آنها مرد بودند .بیشترین محل ایجاد ت ودهه ا در بین ی ب ود %88/4 .ک ل
تودهها خو خیم بودند .از میان ت ودهه ای الته ابی پولی پ آلرژی ک از هم ه ش ایعت ر ب ود .از می ان ت ودهه ای خ و خ یم
 Hemangiomaو  Inverted papillomaو از میان تودههای ب دخیم ب ه ترتی ب  Nasopharyngeal carcinomaو
 Adenocarcinomaبیشترین موارد را به خود اختصاص دادند .بیشترین عالیم شزار شده در بیماران مرب و ب ه شرفتگ ی
بینی ( )%32/2بود.
بحث و نتیجهگیری :اغوب تومورهای نا یه بینی و سینوس در اره بینی رخ میدهند ک ه عم دتاب ب ا شرفتگ ی بین ی ب روز
میکنند .اکثر این تودهها التهابی اما درصدی نیز بدخیم هستند که باید مورد توجه قرار شیرد.
واژگان کلیدی :توده بینی تودههای سینوسهای پارانازال کرمان
مقدمه

یرا وایستیغهمتنسکهبهصورتهیایرراییل 

تودههاییکهدرحفرهبینیوسیینو هیا اارنایالن 

ونکنای سدموکوسیدرمیابلنلتهابمالمنحفرنت

(مییایالییر انتئودیییسانسییفنودیسارواتییا )رشییس

تعریفمی شیوداقیییسهبیرنییننسیپکیهاییسنی 

میکننسابهصورتبرآمسییهایینلمخیا مایاهسه

اولی اقلیپمیولتی اکتورییا دنردوقیس تعیاد 

میشواسکهبیهدودسیتها یوایسیتیغو ییرا یو

ونلوموتوراتغییرنتالیساکاریس قفواپوآلرژ ا

ایسییتیغتیمییی میییشییواس.اولییی هییا بینیییو

ناحرنفبینییاقفوایپهیا مریرربینییونبیتیبیه

اولی ها سینو ها اارناالن شایعترینتودههیا 

سییینولیپرندرنیدییادآیدمیییلمیییدنانییسکییهنل

 -1استادیار ،گروه گوش ،حلق و بینی ،دانشکده پزشکی ،بیمارستان شفا ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -2اینترن ،گروه گوش ،حلق و بینی ،دانشکده پزشکی ،بیمارستان شفا ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
Email: dr_arabi@kmu.ac.ir

نویسندهی مسئوول :دکتر علی اصغر عربی میانرودی
آدرس :کرمان ،بلوار فارابی ،بیمارستان شفاء ،بخش گوش حلق بینی
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تلفن2437-0775112 :

فاکس2437-0775124 :
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سالهای 0931 – 0931

علی اصغر عربی میانرودی و همکار

فراوانی تودههای بینی در کرمان

رشسنایتلیو وتاریلسامتارها  سد نشارهکیرد

نایتلیییا (ااایلومییاونداومییا شییبه ییسدبالنقییی)ا

(.)1-6

تومورها با پایر (میرالومیاا لیومیومیاا شیوناوماا

اولی بینییغبیئار شنامتهشسهبیرن نامیایبیه

اورو یبرومییاا مننژیومییا)وتومورهییا نسییتخونایو

شئارمیرودوقودنینبیئار اسنلدرمیایاییالنل

ضرو ی (کنسروماا نسیت وماا نست وبیسیتوما)تیمیی 

شیوعباالییبرموردنربودهنسپ(.)4اولی هان لب

بنس میشواس (.)14

موشمی ناسوموجبمیرگومییرائییشیواسنمیا

مطالعاتمتعسد دردایادرمورد رنونایتیودههیا 

قونرضیبهدابا دنراسکهلاسیی ردرنتحپتیثییر

دنملبینیوسینو نادا شسهنسپ.مطالعهLathi

قرنرمیدهنس(.)7-9اولی ها درمایااسهموجیب

وهئرارنیدرسا هیا 1007-1009درهنیساایای

سینولیپهیا قیودکننیسهومیالمنمییشیواسودر

دندکه%71/4نلتودهها دنمیلبینییوسیینو نل

طوالایمستبهقلپنیر اار کهنیدیادمییکننیسا

اوعاولیی هیا نلتهیابیبیودهوتومورهیا%12/6نل

تخریبنستخونیها مداورادوبینیوبیرویلدییی


تودههارنتاریلمیدنداس(.)15درمطالعیهارنقییو

چا هاودرمرنحلآمرمننژیپوآامیفالیپرنبیه

هئرییارنیدرنیییرنیتنهییاتومورهییا بییسمی بینیییو

دابا دنراس(.)10,11کورتیرونسترودیسها موضیعی

سییینو مییوردبررسیییقییرنریر تنییسکییهسییینو 

وسیمتئیغدردرماینینبیئار قیوهبرجرنحیی

مایالیلر بهقنونیشایعترینمحلتومورها بسمی 

نلنهئیپباالییبرموردنرنسپ(.)4

بینیوسینو معر یشس(.)16درمطالعیه Seema

نلتودهها موشمیی دیریربینییوسیینو هیا 

وهئرارنیدرسا 1011-1011درنحئسآبادهنسنل

اارناییالن کییهبییادرصییس رنونایییکئتییر ماییاهسه

161تودهدنملبینی%67بسمی ابودهو%11بیسمی 

میشواسمیتونیبهرینوسروریسیولیسارینونسیرلرنا

بوداس(.)17

هامارتومااکیمپناییسرما ا یبیرولسیابموکیو ا

دستهدیررتومورها بینیوسینو هیا اارنایالن ا

توبرکلولویرناولوماها قارچینشارهکرد(.)11

تودههیا بیسمی مییباشینسکیهایادربیودهو%1نل

سینولیپایالنلجئلیهقفوایپهیا نلتهیابیبینییو

تومورها رنهها هونیی وقاایرنتاریلمیدهنسو

سینو ها اارناالن محموبمییشیودکیهقونمیل

برولسالیااهآیهادرنییتمتحسهآمریرایغ افردر

بیئار لن آیبهچنسدستهتیمی میشواس کهشامل

هرصسهالنرافرنسپ%55.نینتودههیانلسیینو -

قونملباکتریایی(باکترودیسهااهئو یلیو آافیوالاالن)ا

هییا مییایالییر ا%15نلحفییرههییا بینیییو%9نل

قونملویروسی(رینوویرو اآداوویرو )وقونمیل

سینو ها نتئودیس منایثمییییرایس.شیایعتیرین

قییارچی(یواییههییا قییارپآسییرریژیلو اآلترااریییاا

توموربسمی اکارسینوما سیلو سنرفرشیی (-20

میوکوراکیورووالریااکییریرتوکوکو ا و یورمنس)

70درصس)میباشیسکیهمنایثنایتلییا دنرد( .)12بیا

میباشنس(.)11

توجهبهنین کهای آیهی هرکسن نلتودهها بینیی

یروهدیررنلتودهها دنملبینیوسینو تومور-

وسینو ها اارناالن بهاوعآیها(ا وایسیتیغییا

ها موشمی بینیوسینو همتنسکیهبرنسیا 

یییرا وایسییتیغ)وهئچنیییندرجییه()gradeو
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ماخصاتآیمیتونیبهند انلتهیابندولینو یلییغا

تیمی بنس سالمایجهیاایبهسنشیپبیهتومورهیا 

علی اصغر عربی میانرودی و همکار

فراوانی تودههای بینی در کرمان

کسن نلنینتودههادرمطالعاتمختلفمتفاوتبیوده

افسو)...اطو میستقییی امحیلتیودهوسیابیه

ونین رنونایهابهمصوصدرموردتیودههیا ا یو

حماسیپنلارواسهاالشرینستخرن یردیس.

ایستیغبیاشیرنیطومحییطلایسیین یرندنرتبیا 

نلآمارتوصییفیامییااریناناحیرنفمعییارودرصیس

تنراتنری دنردوتاکنوی مطالعیهن درنیین لمینیهدر

برن یالنرشاتایج نسیتفادهشیس.نلآلمیوی  t-testو

شهرکرماینادا ااسهنسپانینمطالعهبیه رنونایی

کا مربعبرن تحلییلدندههیانسیتفادهشیس.نلایر 

تودهها بینیوسینو هاونلرو هیمتوایاتولوژ 

ن ییالنرExcelوSPSSامییخه16بییرن تدالیییهو

آیهادرمبتییایمرنجعهکننسهبهبخ یوشوحلق

تحلیلدندههانستفادهشس.

وبینیبیئارسیتایشیفاطییسیا هیا 1125-1190



یاردنلد.
م

نتایج



نل146افرمبتیبهتودهبینییاسینو ها اارنایالن 

مواد و روشها

 22افر()%60/1رنمردنیتاریل میدندایس.مییاارین

نینمطالعهبهصورتمیطعیوبانستفادهنلاروایسه

سییندرمییردنی17/7±19/1ودرلاییای17/9±12/1

االشریدربخ یوشوحلقوبینیبیئارستایشفا

سا بودونمیتیفمعنییدنر اسنشیپ(.)P=0/95

طییییغدوره6سییالهانلنو سییا 1125تییاآمییر

سایرنطیقاتدمویرن ییغدرجیسو 1نرنییهشیسه

1190اجهپبررسیتودهها ایالن وسیینو هیا 

نسپ 105 .افر()%71/9نلبیئارنی میوردمطالعیهبیه

اارناالن (مایالییر ا نتئودیسا نسفنودیسا  رواتا )در

مادهماصی حماسیپ اسنشتنس.نماحماسیپ  صیلیا

مبتییایمرنجعهکننسهبهنینبخ صورتیر پ.

دنروییو ذنییبهترتیب در%11/6ا%1و%1/4افر

درنین مطالعهارواسهها بیئارنایموردبررسیقرنر

نلبیئییارنیمبییتیبییهتییودهدربینییوسیینو هییا 

یر پکهبانادا سیتی نسرنقبلیوجودتیودهدر

اارناالن یالنرششسهبود.

بینییاسینو ها اارناالن برن آیهاتثییسشسهبود

نلاظرمحلقرنرییر تودهدرسیمت تنفمی وقاایا

وائواییهبییا تیبییهضییخامپ5-6میرییرویجهییپ

شییایعتییرینمحییلبین ییبییود.س یینو مییایالییر ا

بررسیها هیمتوااتولوژیغیر تهشسهبودواتیده

سینو نتئودیساسینو نسفنودیسوسینو  رواتیا 

تاخیصااتولوژیغدرارواسهبیئاربهیبیپرسییسه

بهترتیبدررتبهها بعس قرنردنشتنس .اسنلنادا 

بود.دراهایپتعسند146ارواسهنسیتخرن ودرنیین

آلمای ها ااتولوژیغنلتودهها ائواهبردنر شسه

مطالعییهبررسییییردیییس.نسییامیبیئییارنیمحرمااییه

ماخصشسکهدر111مورد()%76/0تیودهنلتهیابی

ارهسنشتهشس.درمونرد کهتوموربی نلیغمحل

نسییپوبیاییترینتعییسندنلمییونردنبییتیرنبییهمییود

رندرییر کردهبودا یطماستراهتوموریبپیردیس.

نمتصاصدندهنسپ.

درنینمطالعهقیوهبرماخصات رد بیئاراقیی 

17مییوردنلتییودههییابییسمی ()%11/6و12مییورد

بیئار (ماانیسیر تریی بینییا ترشی اایپحلیقا

موشمی ()%11/1یالنرششساس(جسو .)1

سیردرداتیینفسدهیاایامرمییرشیبااهارینییورهادرد
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وسعپآیهابمتریدنردونلآادیاکیه رنوناییهیر

صورتامواریال بینیا کاه حسبوییاییا تنریی

علی اصغر عربی میانرودی و همکار

فراوانی تودههای بینی در کرمان

نلمیایتودهها نلتهابیا Allergic polypsبیاالترین

carcinomaوAdenocarcinomaببیاترینمیونرد

مونردرندنشپ.نلمیای مونردتودهها میوشمیی 

رنبییهمییودنمتصییاصدنداییس.سییایرتاییخیصهییا 

HemangiomaوInverted papillomaونلمییای

ااتولوژ درجسو 1نرنیهشسهنسپ.

جدول :1درصد و فراوانی اطالعات مربوط به بیماران
متغیر
سن (سال)

محل ابتال به توده

ابتال به حساسیت

سال ثبت

*

کمتر از 91

)95/31( 29

91-21

)91/11( 23

21-31

)91/55( 25

31-51

)91/55( 25

51-11

)91/11( 23

باالی 11

)29/23( 39

بینی

)10/95( 991

سینوس ماگزیالری

)31/31( 11

سینوس اتموئید

)21/19( 31

سینوس اسفنوئید

)1/10( 93

سینوس فرونتال

)5/11( 1

عدم حساسیت

)19/12( 901

حساسیت فصلی

)22/10( 33

حساسیت دارویی

)2/01( 3

حساسیت غذایی

)3/52( 1

سال 9311

)91/01( 22

سال 9311

)92/33( 91

سال 9311

)91/51( 21

سال 9311

)91/11( 23

سال 9311

(91/11) 21

سال9310

(91/91) 21

جمع کل
*

فراوانی (درصد)

951

در بعضی از بیماران بیش از یک محل درگیر بوده است.
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تییودههییا بییسمی بییهترتی یب Nasopharyngeal

علی اصغر عربی میانرودی و همکار

فراوانی تودههای بینی در کرمان

جدول :2وضعیت بیماران به تفکیک نوع تشخیص پاتولوژیک
نوع توده
التهابی

بدخیم

تشخیص
Allergic Polyps

15

11/13

Chronic sinusitis

1

1/91

Pyogenic granuloma

1

5/11

Fungal infection

5

2/13

Retention cystic

2

9/31

Mucuromycosis

2

9/31

)Vasculitis (wenger, churgstrauss

2

9/31

Repturedmucocele

9

0/11

مجموع

999

11/03

Inverted papilloma

1

5/99

Hemangioma

1

5/99

Angiofibroma

3

2/01

Central giant cell granuloma

9

0/11

Dermiod cyst

9

0/11

Osteoma

9

0/11

مجموع

91

92/33

Nasopharyngeal carcinoma

1

1/51

Adenocarcinoma

5

2/13

Olfactory neuroblastoma

9

0/11

Adenoid cystic carcinoma

9

0/11

Malignant showannoma

9

0/11

Malignant lymphoma

9

0/11

Melanoma

9

0/11

مجموع

91

99/15

951

900

جمع کل
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خوشخیم

فراوانی

درصد

بیاترینقیی یالنرششسهدرمبتییایبهتودهدروی

رینورهشفافادردصورتومواریال نلبینیبوداس.

بینیوسینو هیا اارنایالن طبیقاروایسهاالشیری

سایر مونرددرجسو  1ذکرشسهنسپ.قیی دیریر

بیئیارنیشییاملیر ترییبینییاترشی ااییپحلییقا

شاملن تادییمودبهمودداسنیالمئیشسیکا و

سردرداتنفسدهاایامرمرشیبااهارینیورهچرکییا

دوبینیدرهیچکسن نلبیئارنییالنرشااسهبود.
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فراوانی تودههای بینی در کرمان
جدول  :3وضعیت بیماران به تفکیک عالیم بیماری

9

گرفتگی بینی

933

19/01

2

ترشح پشت حلق

11

51/21

3

سردرد

11

51/20

5

تنفس دهانی

15

53/13

1

خر خر شبانه

19

59/11

1

رینوره (چرکی)

51

33/11

1

رینوره (شفاف)

55

30/95

1

درد صورت

59

21/01

1

خونریزی از بینی

50

21/50

90

کاهش حس بویایی

21

91/51

90

تنگی نفس

21

91/51

99

فقدان حس بویایی

21

91/92

92

کاهش شنوایی

92

1/22

93

درد گوش

99

1/13

95

کاهش وزن

1

1/91

95

سرفه

1

1/91

91

کاهش اشتها

1

5/99

91

تاری دید

1

3/52

91

وزوز گوش

5

2/13

91

بی حسی صورت

5

2/13

91

صحبت کردن از داخل بینی

5

2/13

91

بیرون زدن چشم ها

3

2/01

91

تورم کام

2

9/31

91

تورم گونه ولب

2

9/31

20

کاهش بینایی

9

0/11

20

درد دندان

9

0/11

بحث

بیسمیی بیاالتیرین میونردرنبیهمیودنمتیصییاص

یا تهها مطالعهحاضرحاکینلآینسپکهبیاترین

مییدندInverted papilloma .وHemangioma

محلنیدادتودهدربینیبودوسیینو میایالییر ا

ماترکاًدربینتیودههیا میوشمیی هیرکیسن بیا

نتئودیسانسفنودیسو رواتا دررتبهها بعیس قیرنر

رنونای%4/01اباالترین مونردشیوع درطیی دوره6

دنشتنس.اولی بینیشایعترینتودهبینییدییسهشیسه

سالهبررسیرنبهمودنمتصاصمیدنداس.

هارنتاریلمیدند.

بودکه%57/5کلتوده

درمطالعهحاضر%22/4نلتودههاموشمی یالنرش

 %5/5 Nasopharyngeal carcinomaکییلائواییه

شییییساس.نمییییادرمطالعییییهZafarوTondonدر

ها موردمطالعهرنتاریلمیدندودربینتودهها 

هنسوستایبهترتییب%60و%74/6تیودههیامیوش
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نرقا میتوناس بهدلیل شیوع رینیپ آلرژیغ درمناطق

قیمپنامسندبینیبودهنسپ(.)4,15

متفاوتباشس.

امبپبرولنینتودههادرمردنیامیبپبیهلایایدر

در مطالعه ارنقی و هئرارنی در تهرنی که در آی

مطالعهحاضر1:1/51بهدسپآمسکهحاکینلشیوع

سینو ها 

بیاترتودهها بینیدرمردنیامبپبهلااینسپ.در

باالترین

سایرمطالعاتایالشیوع1/1برنبرتا1برنبرتودههیا 

رنونای ( )%66/7رن در نبتی به تومورها بسمی به

بینیدرمردنیامبپبهلااییالنرششیسهنسیپکیه

مودنمتصاصدندهبود.درمطالعهحاضرایالنلبین

بااتایجمطالعهحاضرهئخونایدنرد(.)19,11,11

بررسی  2ساله تومورها

بسمی

اارناالن نادا شسا سینو

مایالییر

سینو ها اارناالن ا سینو

مایالییر باالترین

نلمحسودیپها نینمطالعهکهدراژوه هاییکیه

رآوناینبتیرندنشتهنسپ(.)%42

بانستفادهنلارواسهها بیئارنی نادا میشودوجیود

 درمطالعهارنقیوهئرارنیکهدرتهرنینادا شسا

دنردامیتونیبهایصها نحتئالیدرترئیلاروایسه

کاامرسلو ها سنرفرشی ) (SCCشایعترینتومور

نشارهائود.هئچنیننطیقاتامحسودبیهنطیقیات

بسمی  10(%40نل75افر)بودانمادرمطالعهحاضر

موجوددرارواسههابودهنسپ.

Nasopharyngeal carcinomaباشیوع2(%47نل



 17افر) بیاترین اوع تودهها بسمی رن به مود

نتیجهگیری

نمتصاص دنداس ( .)16نحتئاالً جالدیات جئعیپا

تودهها بینیشایعترینتودههادرااحیهحفرهبینیی

شرنیط لاسییا نقلی و مست مطالعه باقث نمتیف

وسینو ها اارناالن همتنسکهدرنینبیناولیی 

دراتایجنیندومطالعهشسهنسپ.

نلتهابیبینیبیایترین رنوناییرندربیینتیودههیا 

درموردشییوعتیودههیا میوشمیی ادرمطالعیه

موشمی وکاامراالو اراژیا بیاترین رنوناییرن

حاضیییرHemangiomaوInverted papilloma

دربینتودهها بیسمی بیهمیودنمتصیاصدندایس.

بیاترینشیوعوشییوعآیدوبرنبیرآاژو یبرومیابیه

بیاترینقیی یالنرششسهمربو بهیر تریبینییا

دسپآمسکهماابهمطالعهLathiوهئریارنینسیپ

ترش ااپحلقاسیردرداتینفسدهیاایومرمیر

کهنیناوعتیودههیادربیینتیودههیا میوشمیی 

شبااهبود.نیرچهنکثرنینتودههانلتهابیهمتنسانمیا

بیییاالترینشییییوعرندنشیییتهنایییس(.)15درمطالعیییه

درصس ایالبسمی میباشنسوبایسموردتوجیهقیرنر

Dasguptaوهئرارنیدرهنسوستایهی هئااژیومیا

ییراس .

بییا%45/7بیاییترینشیییوعرندربییینتییودههییا 



ا وایستیغدنشپ(.)11

تشکر و قدردانی

بیاترینقیی ذکرشسهدرن رندمبتیبیهتیودههیا 

نلبخ یوشحلقبینیوبایراایبیئارستایشفاکه

بینیوسینو ها االن واارناالن درمطالعهحاضر

ارواسهها موردایالبرن نادا نینمطالعهرن یرنه 

نامسندبینیبود.درمطالعیاتمایابهکیهبیهبررسیی

کردایییییستایییییرروقیییییسردنایمییی ییشیییییود.
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The Prevalence of Intranasal and Paranasal masses and their
Pathological Type in Patients visiting Shafa Hospital, Kerman, between
2006 - 2011
Aliasghar Arabi Mianroodi1, Mohammad Karim Rahimi Sadegh2

Abstract
Background: Intranasal and paranasal sinus masses are divided into neoplastic and nonneoplastic. This study was designed to evaluate the frequency and histopathology pattern of
the nasal and paranasal masses in the otolaryngology department of Shafa Hospital during
2006-2011.
Methods: This study was done based on 146 medical records at the ENT department of Shafa
Hospital during 6 years from 2006 to 2011, and the tumors were evaluated based on their
pathological diagnosis. In this study, in addition to demographic information, disease
symptoms and duration, location of the mass, allergy history and profession of the patient,
was also recorded. T-test and chi- square were used for analyzing the results. The statistical
software used was Excel and SPSS 16.
Results: The average age of the patients was 37.8 and 60.3% were male. The most prevalent
location for the tumors was the nasal cavity. 88.4% of the masses were benign. Among the
inflammatory masses allergic polyps were the most prevalent. Among the benign masses
Hemangioma and Inverted papilloma and among the malignant masses, Nasopharyngeal
carcinoma and Adenocarcinoma were the most prevalent. The most prevalent symptom in
patients was nasal obstruction (91.1%).
Conclusion: Most of the tumors of the nasal and sinus cavities occur in the nasal cavity and
mainly present with nasal obstructions. Most of these tumors are inflammatory but a percent
are malignant and should be paid attention.
Keywords: Nasal mass, Paranasal sinus mass, Kerman
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