د.حممد �أمري :الليزر
ال�ضوئي ومنظار اجليب
االنفي �أحدث عالجات
اجليوب االنفية

الوقاية ا�سا�س عالج
ح�سا�سية الأنف بعد معرفة
املادة التي يتح�س�س منها
املري�ض

الين�صح با�ستعمال م�ضادات
االحتقان او الكورتيزون
مل�ضاعفاتها على املدى
الطويل

هناك ع�لاج �آخر حديث بالليزر ال�ضوئ��ي ويعطي نتائج جيدة
وهو ال ي�س��تخدم فق��ط حل�سا�س��ية الأنف ،بل ي�س��تخدم لعالج
الدوار ونتائجه جيدة ،وي�س��تخدم اي�ضا لعالج الطنني ونتائجه
متو�سطة ،ولكن اىل حد ما ن�شجع املري�ض على ان يكمل العالج.

ح�سا�سية االنف

وعن مر�ض ح�سا�س��ية االنف وعالقته بالتهاب اجليوب االنفية
قال د�.أمري :تفاعالت احل�سا�س��ية يف اجليوب الأنفية ت�ؤدي اىل
�أعرا�ض نطلق عليها للأ�س��ف التهابات تعطي �أعرا�ض ًا م�شابهة
اللتهاب الأنف البكتريي� ،أو التهاب الأنف الفريو�س��ي ،مع عدم
وجود فريو�س �أو بكترييا..
ح�سا�س��ية الأن��ف عبارة ع��ن فرط ا�س��تجابة اجله��از املناعي
ملادة غري م�ؤذية .يف االنف حتدث نتيجة تعر�ض �أغ�ش��ية الأنف
لأج�س��ام غريبة مما ي���ؤدي اىل تهيج الأغ�ش��ية املبطنة للأنف
وانتفاخها ثم يح�صل �إفراز م��واد كيميائية كثرية التي بدورها
ت�ؤدي �إىل �أعرا�ض احل�سا�سية كالعطا�س واحلكة وغريها .وهي
عادة مر�ض وراثي يف �أغلب الأحيان.

�أنواع احل�سا�سية

تق�ســـيم ح�سا�سية الأنف �إىل نوعني هما:
 -1ح�سا�سية مزمنـة وح�سا�سية مو�سمية.
 -2املو�سـمي��ة :نتيج��ة التعر�ض حلبوب اللق��اح مثال يف مو�سم
الربيع وميكن القيا�س على ذلك يف باقي ف�صول ال�سنه.
 -3املزمن��ة :فتك��ون نتيج��ة التعر�ض لالج�س��ام الغريبة طوال
ال�سنة ولي�س مبو�سم معني

�أعرا�ض ح�سا�سية االنف

عط�س-احتقان يف االنف وحكة يف الأنف والعني والأذن و�سقف
احلل��ق افرازات �أنفية� -صداع -واحم��رار وانتفاخ يف العني �أمل
يف الأذن -فق��دان ال�شم �-ضعف عام دوخ��ه وغثيان � -ضعف
الأداء الدرا�سي �ضعف يف االنتاج والعمل.

امل�ضاعفات

طرق الوقاية والعالج

ق��ال د.امري ان اال�سا�س يف ع�لاج ح�سا�سية الأنف هو الوقاية بعد معرفة
املادة التي يتح�س�س منها ال�شخ�ص ,هنالك العديد من العالجات الطبية
املتوفرة كاحلبوب والبخاخات واالبر الع�ضلية لكنها تختلف ح�سب احلالة
و�شدته��ا وتعطى على مراحل ولف�ترات متباينة ويج��ب ا�ست�شارة طبيب
االن��ف واالذن واحلنج��رة ملتابعة العالج��ات حيث ان بع���ض العالجات
ت�سب��ب م�ضاعفات اذا اعطيت دون مراقبة الطبيب اذا ف�شلت العالجات
الطبي��ة التحفظية فيت��م اللجوء اىل اال�سلوب اجلراح��ي لتخفيف حجم
القرنيات االنفية.
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ان تهيج اغ�شية و�أن�سجة الأنف ي�ؤدي اىل ان�سداد الأنف واغالق
فتح��ات ت�صريف اجليوب الأنفية مما ي�ؤدي اىل جتمع ال�سوائل
يف اجليوب االنفية.

�أي�ضا ي�ؤدي ذلك اىل اغالق قناة �أ�ستاكيو�س التي ت�صل بني االنف واالذن
مما ي�ؤدي اىل ا�ضرابات يف االذن الو�سطى.
باخت�ص��ار فان م��ا يلي ه��ي امل�ضاعفات املحتمل��ة م��ن ح�سا�سية االنف
املزمنة.
الته��اب اجلي��وب الأنفي��ة املزم��ن -الته��اب الأذن الو�سط��ى -خل��ل يف
عمل قن��اة �أ�ستاكيو�س -ا�ضط��راب النوم وال�شخ�ير– اللحميات االنفية
االمرا�ض امل�صاحبة :االزمة ال�صدرية -التح�س�س اجللدي.

