
 یقارچ ینوزیتس

 دهندیان منش یدجد یقاتاست، اما تحق یروسیو یا یاییعفونت باکتر یک ینوزیت،که س ینستا یجرا باور

حتقان ضدا یو داروها هابیوتیکیحاد که به آنت هایینوزیتهستند. در س یعفونت قارچ ها،ینوزیتاز س یکه بعض

 کیتحر هاینوسس یهااست و حفره ادهقارچ واکنش نشان د یکبدن به  یمنیا یستماحتماالً س دهند،یپاسخ نم

 .تشده اس

 لییحمله کند. خ هاینوسس یهابه حفره ی،قارچ یسمارگان یککه  دهدیم یرو یهنگام یقارچ سینوزیت

و ما هر روز آنها  هایسمارگان یناطراف، پُر است از ا یطما شوند چون مح یها وارد راه تنفسکه قارچ یستن یبعج

رشد  کیمرطوب و تار ینوسیس یهاحفره رها دشود، قارچ یفضع یمنیا یستمکه س ی. اما هنگامکنیمیرا تنفس م

 . کنندیم

 یقارچ ینوزیتس هاینشانه

 یهاانهوجود ندارد. نش ینوزیتس یگراز انواع د یقارچ ینوزیتس یصتشخ یبرا یو آسان یعراه سر متأسفانه

 ینوزیتس یگر. به عبارت دشوندینوع آن مبتال م یکاز  یشو اغلب، افراد به ب یکدیگرندمشابه  هاینوزیتانواع س

عفونت  یکا ب ینوزیتاوقات س ی. بعضینهاستاز ا یبیباشد اما معموالً ترک یقارچ یا یروسیو یایی،ممکن است باکتر

شک به پز یدبا ینوزیتنوع س یصتشخ ی. براشودیم یقارچ یا یاییو پس از آن باکتر شودیشروع م یروسیو

 .یدشو یشو آزما یدمراجعه کن

 یقارچ ینوزیتس درمان

 یاداروه ینطورهم دهد،یپاسخ نم بیوتیکیبه آنت یقارچ ینوزیتس یایی،باکتر ینوزیتس برخالف

 درمان آن دشوار است.  ینبر آن اثر ندارد. بنابرا یزضداحتقان ن



 یبعد از جراح ینوزیتراه درمان است. اما احتمال برگشت س ینبهتر یکآندوسکوپ یموارد جراح ینا در

 وجود دارد. 

خود  یاز ابتال به آن محل زندگ یریجلوگ یقارچ است، بهتر است برا ینوزیت،نوع س ینا یعامل اصل چون

مرطوب منزل مانند  هاییطمح ینها است. بنابراعامل رشد قارچ ترینیمرطوب، اصل یط.  محیدکن ییزداقارچ

ممکن است  یزیو هر چ هامبلش،رختخواب، بال ینطورها هستند، همحمام، آشپزخانه محل رشد قارچ یی،دستشو

 محل رشد قارچ باشد. 

 :یدکن یترا رعا یرکاهش قارچ در منزل موارد ز برای

 . یدنگه دا یزمرطوب را تا حد امکان تم یهامحل •

)استفاده از  یدمرطوب کردن هوا استفاده نکن یرطوبت هوا مناسب است، از دستگاه بخور برا یوقت •

 باشد( یدمف تواندیم کندیم یکرا تحر هاینوسخشک س یدستگاه بخور هنگام زمستان که هوا

ها جاذب گل ینهر دو ا یراز ید،را در منزل نگه دار یکمتر یخشک شده یهاو گل یخانگ یهاگل •

 قارچ هستند. 

 . یدکن یردارند تعم یرا که نشت یآب یهاو لوله یرهاش •

 .یدکن یزمرطوب در خانه پره یهاچکمه یدندر زمستان از پوش •

 .یدبه سرعت آنها را خشک کن ید،مرطوب را در حمام رها نکن یهاحوله •

 

 


