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فصل 1 
سینوس و غشای ماگزیال 

نقش غشای سینوس ماگزیال در دفع مواد 
خارجی 

ســینوس ماگزیــال کــه در تنــه فــک بــاال قــرار دارد، بزرگتریــن ســینوس پارانــازال 
ــا حفــره بینــی در ارتبــاط اســت )فلــش  ــق اســتئوم ب ــن ســینوس از طری اســت. ای
ســبز در شــکل 1ـ1( کــه بــه وســیله آن هــوا بــه ترتیــب طــی بــازدم و دم بــه داخــل 

ــد )فلــش ســبز در شــکل ۲ـ1(  ــان می یاب ــال جری و خــارج ســینوس ماگزی
ــرد و  ــل گ ــوا مث ــود در ه ــتن ذرات موج ــال برداش ــینوس ماگزی ــای س ــش غش نق
خــاک و میکروارگانیســم یــا گرده هایــی اســت کــه طــی بــازدم بــه داخــل ســینوس 

ــال وارد شــده اســت.  ماگزی
غشــای ســینوس ماگزیــال از ســلول های اپــی تلیالــی اســتوانه ای مژکــدار تشــکیل 
شــده اســت و حــرکات مژک هــای آنهــا بــرای تمیــز نگــه داشــتن ســینوس ماگزیــال 
بــه وســیله خــارج کــردن مــواد خارجــی بــه بیــرون از طریــق اســتئوم عمــل می کنــد 

)شــکل 3ـ1(. 

)Maxillary empyema( وجود چرک در ماگزیال
بــه طــور کلــی بــه اختــالل مربــوط بــه تجمــع چــرک و مــواد خارجــی در ســینوس 
ــینوس  ــای س ــای غش ــی مژک ه ــرد حرکت ــالل عملک ــی از اخت ــه ناش ــال ک ماگزی
ماگزیــال اســت “maxillary empyema” گفتــه می شــود. غشــای ســینوس 
ــدازه  ــه ان ــه اســتخوان اســت، پریوســتئوم دارد، امــا ب ــال در ســمتی کــه رو ب ماگزی
پریوســتئوم اســتخوان مندیبــل محکــم نیســت و بــه راحتــی طــی بــاال بــردن غشــا، 

ســوراخ می شــود. 

نکته کلیدی  !
اگرچــه غشــای ســینوس ماگزیــال در ســمت اســتخوانی خــود پریوســتئوم دارد، 
ــا بــه انــدازه پریوســتئوم روی اســتخوان مندیبــل قــوی نیســت و بــه راحتــی  اّم

حیــن بــاال بــردن غشــاء ســوراخ می شــود. 

 CBCT شــکل 1ـ1: مقطــع عــرض از اســکن
نشــان دهنــدۀ اســتئوم و ارتبــاط آن بــا حفــره 

ــی اســت.  بین

ــینوس  ــره س ــه از حف ــتئوم ک ــکل 2ـ1: اس ش
ــت.  ــده اس ــاهده ش ــاال مش ــک ب ف

ــه  ــینوس ک ــای س ــتخوان و غش شــکل 3ـ1: اس
ــا برداشــته  ــی ســینوس ماگزی ــوارۀ قدام از دی

)H-E ــزی ــگ آمی شــده اســت. )رن
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1 شخبب
رضایت آگاهانه

ــوژی  ــی و فیزیول ــل آناتوم ــناخت کام ــه ش ــال ب ــینوس ماگزی ــف س ــردن ک ــاال ب ب
گاهانــه بایســتی بــه بیمــاران در  ســینوس ماگزیــال نیــاز دارد. بــرای کســب رضایــت آ
مــورد روش درمانــی و مزایــا و خطــرات مــورد انتظــار اطالعــات کافــی داده شــود. 
ــی (  ــه جراح ــح )پروس ــه درک توضی ــادر ب ــار ق ــه بیم ــه ک ــه خودخواهان ــن فرضی ای

ــه ایجــاد مشــکالت جــدی شــود. ــد منجــر ب ــی توان ــود م نخواهــد ب
در کلینیــک نویســنده بــه همــۀ کاندیدهــای روش درمانــی بــاال بــردن کــف 
ســینوس ماگزیــال، توضیحاتــی در مــورد آناتومــی و فیزیولــوژی ســینوس ماگزیــال 

ــد.  ــوع را درک کردن ــانی موض ــه آس ــاران ب ــیاری از بیم ــود بس داده می ش
 maxillary( در ژاپــن ایــن قضیــه تــا حــدی بــه ایــن دلیــل اســت کــه اصطــالح(

empyema( بــه طــور کامــل شــناخته شــده اســت.( 
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ارزیابــی کنــد.  را  ماگزیــال  بــه درســتی ســینوس  CT میتوانــد  اســکن  تنهــا 
ــات  ــوژی و ضایع ــق مورفول ــی دقی ــه و ارزیاب ــرای معاین ــک ب ــی پانورامی رادیوگراف

ســینوس ماگزیــال کافــی نیســت. 
مخصوصــًا ارزیابــی دقیــق ضایعــات مربــوط بــه مخــاط ســینوس ماگزیــال بــدون 

اســکن CT غیــر ممکــن اســت. 

 نقطه ضعف اول: سینوزیت ماگزیال به وسیله 
رادیوگرافی پانورامیک قابل تشخیص نیست. 

ایــن بیمــار بــرای معاینــه CT قبــل از جاگــذاری ایمپلنــت در هــر دو ســمت خلــف 
ماگزیــال و مندیبــل )فــک بــاال و پاییــن( ارجــاع شــده بــود. در ســمت راســت تــورم 
ــود  ــده ب ــت نش ــک یاف ــی پانورامی ــه در رادیوگراف ــال گرچ ــینوس ماگزی ــاط س مخ
)شــکل 1ـ۲(، اّمــا در اســکن های CT آشــکار شــده بــود )شــکل ۲ـ۲ و 3ـ۲(. 
ایــن تــورم شــدید بــود در حالیکــه فضــای هوایــی در آن دیــده نمی شــد. هــم چنیــن 
تــورم مخــاط در ســمت چــپ کــه بدلیــل اختــالف کنتراســت بیــن مخــاط و هــوای 
ســینوس در رادیوگرافــی پانورامیــک دیــده می شــد، توســط تصاویــر CT تأییــد شــد 

)شــکل 5ـ۲ و 4ـ۲( 
ــتفاده از روش  ــا اس ــینوس ب ــف س ــردن ک ــاال ب ــت، ب ــذاری ایمپلن ــل از جاگ قب
ــالی  ــینوزیت ماگزی ــان س ــد از درم ــتی بع ــه بایس ــود ک ــر ب ــی مدنظ ــره جانب پنج

ــود. ــام ش ــپ انج ــت و چ ــمت راس س

 CT نقطه ضعف دوم: علت ایجاد فیستول توسط اسکن 
مشخص می شود. 

ــک فیســتول در  ــدان 16 و 17 مشــکلی نداشــت. ی ــه اطــراف دن ــن بیمــار لث در ای
ناحیــه دنــدان 15 دیــده می شــد. دلیــل وجــود فیســتول در رادیوگرافــی پانورامیــک 

شناســایی نشــد. بیمــار بــه ۲ دلیــل ارجــاع شــده بــود: 
ــکل 6ـ۲( در  ــیاه ش ــش س ــت )فل ــرار داش ــدان 15 ق ــه دن ــتول در ناحی )i( فیس
ــکل در  ــدی ش ــیته گنب ــود رادیواپس ــود.  )II( وج ــب ب ــدان 15 غای ــه دن ــی ک حال

رادیوگرافــی پانورامیــک )فلــش زرد در شــکل 7ـ۲(. 
اســکن CT ســاژیتال، رادیولوسنســی سیســت ماننــدی را در مزیــال ریشــه دنــدان 
ــی در 8ـ۲ و  ــای آب ــدان 17 )فلش ه ــس دن ــکل 8ـ۲( و آپک ــبز در ش ــش س 16 )فل

فصل 2 
اسکن CT برای ارزیابی سینوس ماگزیال 

شــکل 1ـ2: نمــای پانورامیــک: شــواهدی از تــورم کــف ســینوس 
ــپ  ــمت چ ــای س ماگزی

شکل 2ـ2 و 3ـ2 : تورم مخاط سینوس ماگزیای سمت راست 

شکل 4ـ2 و 5ـ2 : تورم مخاط سمت چپ 
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ــود در  ــت موج ــط سیس ــتول توس ــه فیس ــید ک ــر می رس ــه نظ ــان داد، و ب 9ـ۲( نش
ریشــه MB دنــدان 16 ایجــاد شــده باشــد. یــک الیــه اســتخوانی بــاالی سیســت 
دنــدان 17 بــود. بــا ایــن حــال غشــای ســینوس ماگزیــال در ناحیــه دنــدان 17 تــورم 
نشــان مــی داد کــه ایــن مســئله خــود نشــان دهنــدۀ ایــن اســت کــه الیــه اســتخوانی 
ــدان 16 و 17  ــد. دن ــل نمی کن ــاب عم ــترش الته ــر گس ــدی در براب ــوان س ــه عن ب
ــال  کشــیده شــدند و سیســت برداشــته شــد. ســوراخی در غشــای ســینوس ماگزی

دیــده نشــد. )شــکل 10ـ۲( 

نکته کلیدی:  		!
تشــخیص اینکــه فیســتول بدلیــل سیســت ریشــه MB دنــدان 16 ایجــاد شــده 

بــود بــا تصویــر CT امــکان پذیــر شــد. 

ــی  ــل دهان ــای داخ ــکل 6ـ2: نم ش
ــت(  ــمت راس )س

پانورامیــک  نمــای  7ـ2:  شــکل 
)ســمت چــپ( 

شــکل 9ـ2: تصویــر CT باکولینگوالــی دنــدان شکل 8ـ2: تصویر CT ساژیتال 
 17

ــد از برداشــتن سیســت  ــت بع شــکل 10ـ2: وضعی
 MB ــه ــزرگ در ریش ــبتًا ب ــت نس ــک سیس و ی
ــل ایجــاد  ــه نظــر میرســید کــه دلی ــدان 16 ب دن

ــد.  ــتول باش فیس
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 نقطه ضعف سوم: تشخیص سیست احتباسی مخاطی 
 CT توسط اسکن

ایـن بیمـار بـرای بـاال بـردن کـف سـینوس ماگزیـالی سـمت چـپ بـا روش پنجره 
جانبـی ارجـاع شـده بـود. رادیوگرافـی پانورامیک رادیواپسـیته گنبدی شـکلی نشـان 
داد، اّمـا اطالعاتـی از موقعیـت سـه بعـدی و وضعیـت غشـای سـینوس اطـراف 
ضایعه در اختیار نگذاشـت )شـکل 11ـ۲(  تصاویر CT، رادیواپسـیته گنبدی شکلی 
در دو ناحیـه بـدون تـورم مخـاط سـینوس ماگزیـالی اطـراف ضایعـه نشـان دادنـد 
)شـکل 1۲ـ۲ تـا 14ـ۲( یـک فیبرواسـکوپ که از ناحیـه حفره کانین وارد شـده بود، 

دو سیسـت حـاوی مایـع شـفاف مایـل بـه رنگ زرد کـه به عنوان سیسـت احتباسـی 
 CT مخاطـی شـناخته می شـد، پیـدا کـرد )شـکل 15ـ۲(  الزم بـه ذکـر اسـت کـه

قـادر بـه ارزیابـی مایـع موجود در سیسـت نمی باشـد. 

نکته کلیدی: 	!
 تصاویر CT در ارزیابی ماهیت مایعات موجود در سیست ناتوان اند. 

شکل 11ـ2: رادیوگرافی پانورامیک رادیواُپسیته گنبدی شکلی را نشان میدهد. 

شــکل 12ـ2 تــا 14ـ2: تصویربــرداری CT رادیواُپســیته گنبدی شــکلی 
ــای اطــراف  ــورم مخــاط ســینوس ماگزی ــدون ت ــه ب را در دو ناحی

ضایعــه نشــان میدهــد. 

شــکل 15ـ2: یــک سیســت حــاوی مایــع شــفاف مایــل بــه زرد رنــگ توســط فیبرواســکوپ 
شناســایی شــد کــه سیســت احتباســی مخاطــی در نظــر گرفتــه شــد. 
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 نقطه ضعف چهارم: تورم سینوس ماگزیال با منشاء 
ادنتوژنیک توسط اسکن CT تأیید می شود. 

ایــن بیمــار بــرای معاینــات قبــل از جاگــذاری ایمپلنــت در ناحیــه دنــدان 14 ارجــاع 
ــد  ــده نمی ش ــح دی ــور واض ــه ط ــک ب ــی پانورامی ــه در رادیوگراف ــود. اگرچ ــده ب ش
 MB تحلیــل اســتخوان در بــاالی آپکــس ریشــه ،CT شــکل 16ـ۲(، اّمــا اســکن(
ــکل  ــال )ش ــینوس ماگزی ــای س ــورم غش ــکل 17ـ۲( و ت ــش زرد ش ــدان 17 )فل دن
ــر آن، یــک رادیولوسنســی سیســت ماننــد  18ـ۲ و 17ـ۲9( را نشــان داد. عــالوه ب
در آپکــس دنــدان 15 دیــده شــد، جایــی کــه نقــص در اســتخوان کورتیــکال کــف 

ــی(  ــش آب ــده می شــد. )شــکل 17ـ۲ فل ــال دی ســینوس ماگزی

	نکته کلیدی:  	!
ــه  ــه ضایع ــی ک ــدان 15 در جای ــس دن ــدی در آپک ــت مانن ــی سیس رادیولوسنس

ــد.  ــت ش ــد، یاف ــده ش ــال دی ــینوس ماگزی ــف س ــکال در ک ــتخوان کورتی اس

نقطه ضعف پنجم: شکل سپتوم در رادیوگرافی 
پانورامیک قابل دیدن نیست. 

ــت  ــمت راس ــینوس در س ــت س گمن ــل آ ــل از عم ــه قب ــرای معاین ــار ب ــن بیم ای
ــیته  ــک رادیواپس ــی پانورامی ــود. رادیوگراف ــی ارجــاع شــده ب ــا روش پنجــره جانب ب
نامنظمــی در ناحیــه دنــدان 16 و 17 نشــان داد )شــکل 19ـ۲ فلــش زرد( اســکن 
ــه هــم پیوســتن  ــن رادیوُاپســیته نامنظــم در نتیجــه ب ــه ای CT مشــخص کــرد ک
ــه نســبتًا  ــن ناحی ــردن کــف ســینوس در ای ــاال ب ــا ۲3ـ۲(. ب ســپتا اســت )۲0ـ۲ ت

ــید.  ــر می رس ــه نظ ــوار ب دش

نکته کلیدی: 		!
ــای  ــردن غش ــاال ب ــرد. ب ــکار ک ــپتا را آش ــتن دو س ــم پیوس ــه ه ــکن CT ب  اس

ــید.  ــی رس ــر م ــه نظ ــوار ب ــبتًا دش ــه نس ــن ناحی ــینوس در ای س

شکل 20ـ2 تا 23 ـ2: 
تصویربرداری CT به 
هم پیوستن دو سپتای 

سینوس را نشان 
 CT میدهد. برشهای
بایستی در جهت های 
مختلفی انتخاب شوند.

ــه شکل 16ـ2: نمای پانورامیک ضایعه ادنتوژنیک  ــتری از ضایع ــات بیش ــرداری CT اطاع ــکل 17ـ2 و 18ـ2: تصویرب ش
ــد.  ــکار میکن آش

شکل 19ـ2: نمای پانورامیک 

تصویر اسکن شود 
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فصل 3 
اصول و مراحل تکنیک پنجره جانبی1 

 مقدمه: 
از تکنیــک پنجــره جانبــی بــرای تســهیل در جاگــذاری ایمپلنت هــای اندوســتئال 
بــا طــول کافــی در بیمــاران بــا ارتفــاع اســتخوانی محــدود در قســمت خلــف فــک 
بــاال، بدلیــل رشــد بیــش از حــد رو بــه پاییــن ســینوس ماگزیــال اســتفاده می شــود 
ــت و  ــا دق ــال ب ــینوس ماگزی ــی س ــواره قدام ــتئوتومی دی ــی 1ـ3( اس ــش صورت )فل
ــود.  ــام می ش ــینوس انج ــای س ــدن غش ــوراخ ش ــگیری از س ــرای پیش ــاط ب احتی
ــینوس از  ــای س ــده، غش ــاد ش ــه ایج ــن مرحل ــی ای ــه در ط ــوراخی ک ــق س از طری
ــتخوانی  ــوک اس ــه بل ــود. ب ــرده می ش ــاال ب ــده و ب ــدا ش ــتخوانی ج ــای اس دیواره ه
کــه توســط اســتئوتومی ایجــاد می شــود، پنجــره جانبــی یــا trapdoor گفتــه 

می شــود. )فلــش زرد ۲ـ3( 

 مرحله جراحی 
بعــد از ایجــاد فلــپ موکوپریوســتئال، یــک پنجــره جانبی در دیــوارۀ قدامی ســینوس 
ــش  ــود )فل ــاد می ش ــرد ایج ــی گ ــرز الماس ــک ف ــا ی ــتئوتومی ب ــط اس ــال توس ماگزی
ــرای پیشــگیری از ســوراخ شــدن غشــای ســینوس طــی اســتئوتومی  آبــی 3ـ3( ب
احتیــاط زیــادی الزم اســت خــط زرد رنــگ و نواحــی قرمــز در تصویــر CT هلیــکال 
بــه ترتیــب غشــای ســینوس و نواحــی اســتئوتومی را نشــان می دهــد. )شــکل 4ـ3( 
بعــد از تکمیــل اســتئوتومی، غشــای ســینوس در حاشــیه پنجــره جــدا می شــود و 
بعــد بــا فشــار مالیــم پنجــره جانبــی بــه ســمت حفــره ســینوس بــاال بــرده می شــود 
در نهایــت غشــای ســینوس از دیــوراۀ داخلــی بــه طــور کامــل جــدا می شــود 
)فلــش بنفــش 6ـ3 و 5ـ3( و پنجــره جانبــی و غشــای ســینوس هــر دو بــه طــرف 

ــوند.  ــل داده می ش ــاال ه ب
فضــای خالــی کــه بدنبــال بــاال بــردن غشــای ســینوس ایجــاد شــده بــود، بــا مــادۀ 
ــه  ــه آن فرصــت ترمیــم داده می شــود. در صــورت دســتیابی ب ــر شــده و ب ــد۲ پ پیون
ــردن کــف  ــاال ب ــا ب ــرار دادن ایمپلنــت همزمــان ب ــه خــوب ایمپلنــت، ق ــات اولی ثب

ــی باشــد.  ــه انتخاب ــد گزین ســینوس می توان

1.Lateral Window
2. Grafting Material

شــکل 1ـ3: ارتفاع اســتخوانی 
محــدود در ناحیــه خلــف 

ــا  ماگزی

شکل 2ـ3: پنجره جانبی 

شکل 3ـ3: شروع استئوتومی 

4ـ3: تصویر CT غشای 
سینوس و نواحی استئوتومی 


