


رٍضِ خلذ تریي خلَت درٍیطاى است

هایِ هحتطوی خذهت درٍیطاى است                                      

آى قلة سیاُآًچِ زر هی ضَد از پرتَ 

کیویایست کِ در صحثت درٍیطاى است                               



بیوبری ّبی گَش، حلق ٍ بیٌی

Ear, Nasal and Throat

ENT



گَش



گَش ٍ عولکردّبی آى برای بذى

اًذاهی حسی -
(ضٌَایی ٍ تعادل)عولکردّای دٍگاًِ -
ضٌَایی الزم ترای رضذ عادی-
الزم جْت صحثت کردى-
الزم ترای ترقراری ارتثاط-
الزم جْت تعادل حرکت  ٍ اًذام ّای تذى  -



آًبتَهی گَش

  ّا چطن تا سغح ّن تقریثاً ٍ جوجوِ سَی دٍ در ّا گَش
.تاضٌذ هی

:گَش هتطکل از سِ قسوت
گَش خارجی-1
گَش هیاًی-2
گَش داخلی-3





گَش خارجی ٍاقع در استخَاى گیجگاّی

ضاهل اللِ گَش ، هجرای ضٌَایی -

.ضَد هی جذا صواخ پردُ تَسظ هیاًی ٍ خارجی گَش تیي فاصلِ

خبرجی آًبتَهی گَش 



آًبتَهی گَش خبرجی

:اللِ گَش هتطکل از 
پَست ٍ غضرٍف -
حساس تِ سرها-
فقظ در ًرهِ گَش( چرتی)تافت زیرجلذی -



آًبتَهی گَش خبرجی

:هجرای ضٌَایی گَش خارجی
عَل هجرا ؟؟؟

ساًتی هتر  2/5
خارجی از جٌس غضرٍف ارتجاعی ٍ پَست  1/3

ًازک
داخلی استخَاًی ٍ پَست ًازک  2/3





آًبتَهی گَش خبرجی

سِرٍهَي چیست؟
پَست هجرا حاٍی هَ، غذد سثاسِ ٍ غذد سرٍهي

سرٍهي هادُ غلیظ ٍ قَُْ ای رًگ-
ًقص؟؟؟

دفع سرهي تِ صَرت خَدکار  -
خارج کردى سرٍهي؟؟؟
صحثت کردى ٍ تلعیذى

در زهاى پاتَلَشی خارج کردى سرٍهي؟؟؟
ضستطَ-
ساکطي-
(کَرت)اتسار -



آًبتَهی گَش خبرجی

کجاست؟ TMJهفصل 





فیسیَلَشی گَش خبرجی

جوع آٍری اصَات-
اًتقال اصَات تِ گَش داخلی-
زیثایی-



آًبتَهی گَش هیبًی

.گَش هیاًی یک حفرُ پر از َّاست-
در سوت خارج پردُ گَش ٍ داخل کپسَل ضٌَایی-
(هیلی هتر 2/5)ضیپَراستاش؟ -
تعادل تیي فطار جَ ٍ فطار گَش هیاًی-

(خویازُ، تلع ٍ هاًَر ٍالسالَا)
گَش هیاًی هجاٍر تخص هاستَئیذ استخَاى توپَرال-











کلستئبتَم+هبستَئیذ







آًبتَهی گَش هیبًی

:پردُ صواخ
ساًتی هتر 1عَل -
خاکستری ضفاف تِ رًگ هرٍاریذ-
ًَر را از خَد عثَر هی دّذ-
سِ الیِ-
(پَست، تافت فیثرٍزُ ٍ الیِ هخاعی: ضاهل)
تراتر 22عثَر صَت از پردُ گَش تِ گَش داخلی تا -



ّذایت َّایی–اًتقبل اصَات بِ گَش داخلی 





پردُ توپبى طبیعی



اًَاع پرفَراسیَى پردُ گَش

پرفَراسیَى ترٍهاتیک-1

پرفَراسیَى ایٌفکطٌال-2





آًبتَهی گَش هیبًی

:استخَاًچِ ّا
کَچکتریي استخَاى ّای تذى-
چکطی، سٌذاًی، رکاتی: ضاهل -

صفحِ پایی استخَاى رکاتی تِ دریچِ تیضی ٍصل 
اًتقال صذاّای اضافی ٍ ارتعاضات از دریچِ گرد





آًبتَهی گَش هیبًی

:آًاتَهی گَش داخلی
در عوق استخَاى توپَرال: هحل-

( حلسٍى)کَرتی  -اًذام ضٌَایی -: ضاهل
.اًرشی هکاًیکی تِ فعالیت عصثی تثذیل هیکٌذ: اًذام کَرتی 

(هجاری ًین دایرُ)تعادلی -
عصة ّطت-

اٍتریکَل ٍ ساکَل
هجاری ًین دایرُ







عولکردّبی گَش

ضٌَایی -1
اًَاع هسیرّای ضٌَایی؟

استخَاًی:َّایی            ب:الف
کذام هْوتر است؟

. در حالت عثیعی ّذایت َّایی هْوتر است



تعبدل



عولکردّبی گَش

تعادل-2
جْت حفظ تعادل چِ اعضایی در تعادل تذى ضوا 

ضرکت دارًذ؟
چطن-
گَش-
استخَاى ّا ، عضالت ٍ هفاصل-
هخچِ-



هعبیٌِ سیستن ضٌَایی

:گَش خارجی-1
هطاّذُ-

تَفَس  
لوس-

درد در لوس اللِ گَش ًطاًِ؟



درد در لوس استخَاى هبستَئیذ؟



درد در لوس استخَاى هبستَئیذ؟



هعبیٌِ سیستن ضٌَایی

:گَش هیاًی-1
هطاّذُ -

اتَسکَج 
(تررسی کاًال گَش ٍ پردُ گَش)





پردُ توپبى طبیعی



اٍتیت هذیب حبد



پرفَراسیَى+اسکلرٍزُ ضذُ تیوپبى



ارزیببی قذرت ضٌَایی

:  آزهَى ًجَا-1
.یک گَش را تایذ تثٌذد-
ساًتی هتری  60تا  30-
آزهَى ٍتر-2
ّذایت استخَاًی-
ّرتس 512دیاپازٍى -
:حالت عثیعی-

صذا در دٍ گَش یکساى ٍ یا در هرکس ضٌیذُ هیطَد





ارزیببی قذرت ضٌَایی

: آزهَى ریٌِ-3
: حالت عثیعی -

ّذایت َّایی عَالًی تر از ّذایت استخَاًی
در ًاضٌَایی عصثی، ّذایت َّایی عَالًی تر







ًَار گَش-4

آًذٍسکَپی گَش هیاًی-5

ارزیببی قذرت ضٌَایی















ًکتِ آهَزضی

دست تَ گَضتَى ًکٌیذ







:ًکتِ هْن در هعبیٌِ کف دّبى
سستی طبیعی ببفت ایي ًبحیِ-
اّویت؟؟؟-

(رابطِ ضخبهت ببفت ٍ آفت)هخبط بَکبل 
:بْتریي رٍش هعبیٌِ ًبزٍفبرًکس

استفبدُ از آییٌِ خلف بیٌی-







اجعاء؟: تیٌی
یک سَم فَقاًی    استرَاًی

زٍ سَم تحتاًی     غضطٍفی

:سپتَم تیٌی
جٌس سپتَم؟؟؟-
اًحطاف سپتَم؟-



:تیٌی
تیٌی؟؟ ٍظایف

 پاک ضطَتت، کٌتطل زها، کٌتطل تَیایی،-
 ضس فؼالیت ٍ َّا زض هَجَز شضات کطزى

ٍیطٍسی ضس ٍ هیکطٍب
 سایط تِ ًسثت اًساى زض تَیایی حس-

  تطذَضزاض کوتطی اّویت اظ پستاًساضاى
.است

تاضس؟؟ هی تقَیت قاتل تَیایی حس آیا-



تَیایی؟؟؟ حس کاّص ػلل
سیگاض-
تیٌی پَلیپ-
تیٌی ازم ٍ التْاب-
فطًٍتال لَب تَهَضّای-
(آًَسوی ػلت ضایؼتطیي)ٍیطٍسی ّای ػفًَت-

چیست؟؟؟ پاضٍسوی
تَیایی حس زض تغییط

ػلت؟
جوجوِ زاذل تَهَضّای یا تیٌی تَهَضّای



ّیستطیک؟؟؟ تا ٍاقؼی آًَسوی افتطاق تست
اظآهًَیاک استفازُ-
تَجیِ؟؟؟-

آهًَیاک تا ػطط قَُْ، تَی اظ استفازُ
5 ظٍج ػصة       تَیایی ػصة



آى؟؟؟ ػلل ٍ تیٌی اظ ططفِ یک تطضح
ططفِ یک کَآى آتطظی-
ضایغ؟؟؟ هحل ذاضجی اجسام-
ّا تسذیوی-
CSF))ضیٌَضُ-
(فطاض تط ٍضیس غٍگَالض ٍ پاییي آٍضزى سط افعایص)

؟؟؟CSF))ضیٌَضُ قطؼی تطریص



(اپیستاکسی) تیٌی اظ ذًَطیعی
ػلل؟؟؟

تیٌی زستکاضی -(ػلت ضایؼتطیي) تطٍها-1
اًؼقازی اذتالالت-2
ّیپطتاًسیَى-3
َّا ذطکی-4
گطها-5
ذاضجی جسن-6



هحل؟؟؟ تِ تَجِ تا تیٌی اظ ذًَطیعی اًَاع
تیٌی قسام-1
تیٌی ذلف-2

هحل؟؟؟ ضایؼتطیي
زضهاى؟؟؟

تیواض؟ ٍضؼیت-1
ًفطیٌِ اپی پٌثِ-2
افطیي فٌیل پٌثِ-3
تیٌی کطزى تاهپَى-4
ًقطُ ًیتطات قلن تا کطزى کَتط-5

.ضَز هی تطزاضتِ ساػت 96 تا 48 هست زض تیٌی ذلف تاهپَى





اپیستاکسی؟؟؟ تِ هثتال تیواض تِ آهَظش
تیٌی کطزى تاز اظ اجتٌاب-1
ظزى ظٍض ٍ  فطاض اظ اجتٌاب-2
اضتفاػات تِ ضفتي اظ اجتٌاب-3
تیٌی تِ تطٍها ایجاز اظ اجتٌاب-4
تیٌی ضسى ذطکی اظ اجتٌاب-5
تیٌی زستکاضی اظ اجتٌاب-6
ذًَطیعی ظهاى زض تیٌی تِ هٌاسة فطاض آهَظش-7



FX NASAL؟؟؟
صَضت ٍ سط تِ تطٍها زض ضکستگی ضایؼتطیي-

:اصلی ػلت
تیٌی تِ هستقین تطهای
زضهاى؟؟؟ ػسم ػَاقة

َّایی ضاُ اًسساز-
 تسضکلی-
ّواتَم-
آتسِ-
تیٌی غضطٍف ترطیة ٍ ًکطٍظ-
غطتالی صفحِ ضکستگی زض CSF هایغ ًطت-







FX NASAL
تطریص؟؟؟

فیعیکی هؼایٌِ-
  حال ضطح-
تَضم-
  ضکل تغییط-
تیٌی زض تَضم ٍ ًاضاحتی ٍ زضز-
تیٌی استرَاى فطٍضفتگی لوس-
گطافی؟؟؟-
صَضت ٍ فک ضکستگی تطریص-
 ... ٍ تیوِ ٍ قاًًَی پعضکی-









FX NASAL
تطریص؟؟؟

گطافی؟؟؟-
صَضت ٍ فک ضکستگی تطریص-
 ... ٍ تیوِ ٍ قاًًَی پعضکی-

:زضهاى
 جطاحی
ظهاى؟؟

 ذًَطیعی کٌتطل-
تیٌی پل ضٍی تط ید ّای پک گصاضتي-





تیٌی؟؟؟ سپتَم ّواتَم
ػلت؟

تطٍها-1
جطاحی-2

زضهاى؟
ّواتَم ترلیِ-1
؟؟؟ تیَتیک آًتی تجَیع-2

سپتَم آتسِ
سپتَم؟؟؟ آتسِ زضهاى



سپتَم؟؟؟ پطفَضاسیَى
اتیَلَغی؟

تیٌی هکطض زستکاضی اظ ًاضی هعهي ػفًَت-1
جطاحی ّای ضٍش-2
کَکائیي تِ اػتیاز-3
 سل-4
سیفلیس-5

ضایؼتطیي هحل ؟؟؟



سپتَم؟؟؟ پطفَضاسیَى ػالین
ػالهت تی-1
هکطض ذًَطیعی-2
تٌفس ٌّگام زض هاًٌس سَت صسای ایجاز-3

:زضهاى
جطاحی ػول تا سپتَم سَضاخ تستي



:تیٌی اًحطاف
.است هستقین کَزکی زٍضاى تا سپتَم-
  اًحطاف تِ توایل سي افعایص تا سپتَم-

تظاّطات؟؟؟
ػالهت تی-
تیٌی اًسساز-
زضز سط-
سیٌَظیت ًسضتاً-

آیا اًحطاف تیٌی هی تَاًس هٌجط تِ ًاضسایی قلثی ضَز؟



تَهَرّبی بیٌی ٍ اًَاع آى؟؟؟

خبرجی -1

داخلی-2



تَهَرّبی خبرجی بیٌی؟-1
 رضذ از ًبضی خین خَش تَهَر :ریٌَفیوب-

ببفت تراضیذى بب درهبى ٍ سببسِ غذد زیبد
-SCC : هتبستبز اهکبى بیطتر، رضذ سرعت  

بیطتر
-BSC: هتبستبز اهکبى کوتر، رضذ سرعت  

کوتر











تَهَرّبی داخلی بیٌی؟-2
بیٌی داخلی تَهَر ضبیعتریي بیٌی پَلیپ-

:بیٌی پَلیپ هٌطأ
 ّب سیٌَس-
ّب سیٌَس ّبی سَراخ-
ّب تَربیٌِ-

عالین؟
درهبى؟





اًسذاد حٌجرُ؟؟؟
حٌجرُ عضَی است کِ قببلیت ارتجبع ًذارد-

علل؟؟؟
جسن خبرجی-
ٍاکٌص آًبفیالکتیک-
ادم ًبضی از سَختگی  -



درهبى اًسذاد حٌجرُ؟؟؟
در جسن خبرجی-1
هبًَر ّن لیص در جسن خبرجی-
در ٍاکٌص آلرشیک-2
پک یخ رٍی گردى+ کَرتَى + اپی ًفریي -
در سَختگی ّبی ضذیذ گردىتَراکَستَهی -3


