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تصویربرداری سروگردن SOM از نگاهی دیگر

درگیر  منحصر به فرد بیماری های آلرژیک، واکنشی و عفونی    طبیعتشایع ترین مشکلی است که بشر با آن روبرو می شود.    ساینونازالالتهابی    بیماری  احتماالً
هستند  یکی از ساختارهای سر و گردن    انجام شود و در نتیجهمحل ها    که بیشترین تصویربرداری از اینباعث شده  بینی  سینوس های پارانازال و حفرات    کننده ی

 که به خوبی شناخته شده اند. 

آناتومی و فیزیولوژی 
حفره بینی بینی و 

آناتومی 
ه است در حالی که  صورت واقع شد  Ventralاشاره دارد که در قسمت    خارجیکلمه بینی معموال به بینی  

داخلی بینی اشاره دارند. از نظر توپوگرافیک، بینی را می ات  بینی و حفرات بینی به حفرفوسای  ات  عبار
بینی، دیواره های جانبی بینی،    دورسوم  شاملتقسیم بندی کرد. این زیر واحد ها    توان به زیر واحد هایی

 .  میباشندها    supraalar facetو    alarلبول  نوک بینی، کلومال،  

✓Nasion   = نازو است که  واضحی    ورفتگیفر کندزاویه  را مشخص می  است .  فرونتال  ممکن 
Nasion   به دلیل وجود بافت  با هم همپوشانی پیدا کنند ولی معموال    و سوچور نازوفرونتال

قرار می گیرد.   ، های نرم زیرین
  و نوک بینی است.  ، کولومالAlar ریمبینی متشکل از  کودالآزاد تحتانی یا  مارجین✓
به    Roundedو    Expandedدارای ناحیه ای  بینی  جانبی تحتانی    مارجین ،  در هر دو طرف•

غضروف    لترال   Crusتشکیل شده که نسبت به    یپوست و بافت نرم از    که  است  arAl لبول  نام
قرار دارد.  خلفی و تحتانیتحتانی در بخش    لترال 

به همراه اتصاالت مدیال   Quadrangular  غضروف بوردرهای دورسال  استخوان های بینی در باال و  دورسوم بینی متشکل از بوردرهای دورسال  •
   .فوقانی در پایین می باشد  لترالغضروف های 

✓Rhinion   =کوهان بینیاصطالحا بینی که به آن  غضروفی دورسوم-ستخوانیا محل اتصال(Hump of the nose)  .گفته می شود 
✓Alar-Facial Junction  محل تالقی =Alae با صورت 
✓Radix  = کودالی تر نسبت به    /می توان آن را شناسایی کرد.  مستقیممشاهده است که با  بینی  قسمت فوقانی ترین Nasion

تشکیل شده است   1استخوان ماگزیال  استخوان بینی و زائده فرونتال، دیواره جانبی هرم از  ی هرمی دارد. در باال در هر سمتبینی به طور کل شکل•
استخوان   نازالو در آنجا با زائده  شده   2ضخیم تر  و  باریک تر  استخوان های بینی هر چه به سمت جمجمه می روند.  می شوندکه با هم مفصل  

های فرونتال مفصل تشکیل می دهند. 
سپتوم بینی در پایین مفصل    quadrangularسطح خلفی استخوان های بینی در میدالین با صفحه عمودی استخوان اتموئید در باال و غضروف  •

می شوند.  3دهد. استخوان های بینی هر چه به سمت پایین پیش می روند پهن تر و نازک تر  تشکیل می

1 Ascending frontal process of maxilla
2 Narrower and Thicker Cranially
3 Wider and Thinner Caudally

پایین،  • به قسمت  در  بینی  های    سفالیکاستخوان های  بنابراین هرم    لترالغضروف  کنند.  ایجاد می  آن همپوشانی  با  و  فوقانی متصل شده 
. به ندرت،  پایدار میکندرا در جای خود    .(که دیواره جانبی تحتانی هرم غضروفی بینی را شکل می دهند)فوقانی   لترالیغضروف های    ،استخوانی

استخوان ماگزیال جایگزین می شوند. استخوان های  طویل  یا وجود ندارند و با زائده فرونتال    فیوز شدهاستخوان های بینی در خط میانی به هم  
. بینی بسیار به ندرت ممکن است متعدد باشند
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 و نیز به یکدیگر متصل می شوند. سپتوم  Quadrangularغضروف فوقانی به قسمت دورسال   لترالف های غضرو  مدیالهای  بوردر•
استخوانی حفره بینی    مدخل)    pertureAPyriformمارجین  افت متراکم فیبروآرئوالر به  فوقانی با ب  لترال، غضروف های  لترالدر قسمت های  •

 در این ناحیه ناشایع نیست.  Sesamoidاکسسوری پیدا کردن غضروف های .  متصل می شوند در اسکلت صورت(
 .تحتانی متصل می شود لترالوف های فوقانی توسط یک آپونوروز به غضر لترالتحتانی غضروف های  بوردر•

Valve بینی   های

که توسط سپتوم   است  Triangularیا    Circular  ناحیه   یک   Valveبینی عبور می کند. این    Valveدر هنگام ورود به حفره بینی از   4هوای دمی 
مهم ترین مقاومت در برابر  ، Valveکل ناحیه احاطه شده با این  . استبینی احاطه شده  کف تحتانی و  یتفوقانی، نوک توربین لترالبینی، غضروف 

 5 جریان هوای حفره بینی را شکل می دهد.
Nasal Valve Angle   گشاد و    تنگ مختلف تنفس    فازهای که در    است ساختاری دینامیک    آن،  ماهیت متحرک. به دلیل  دارد  ی میت کمتر اه   کمی

یکپارچگی  و جراحی در این ناحیه می بایست به گونه ای انجام گیرد که    بوده  در تعیین جریان هوا در حفره بینی  حیاتی   فاکتوری بنابراین    .می شود 
سایر قسمت   ودنو بیمار از انسداد بینی علی رغم طبیعی ب  شدهدچار کالپس    راینوپالستیبینی ممکن است به دلیل    Valve. این  آن حفظ گردد

   .حفره بینی شکایت داشته باشد های

4 Inspired Air 
د. تشکیل می ده تحتانی غضروف های لترال فوقانی  بورد سپتوم بینی با    Quadrangularزاویه ای که غضروف 5
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:دبینی وجود دار در  Flow-Limiting چهار قسمتبرخی معتقدند که 

 ف بینی تشکیل شده است.  وک وماللوتحتانی، ک لترالضروف از غ  * 
  .به طور فعال این قسمت را گشاد می کند نازالیسعضله ، در طول دم* 

 تغییر میکند.  2mm 90تا  30میانگین مساحت آن حین دم  از  *
کل مقاومت    % 50بیش از    بوده و در نتیجه   باریک ترین قسمت عبور هوا در مجاری تنفسی فوقانی *

در این نقطه از هر جای    جریان هوا   سرعت ل می دهد.  یشکت  به تنفس را در افراد سالم  نسبت    بینی
 است.  سریع تردیگری در مسیر هوایی 

 Pyriformآن به     فیبروآدیپوز فوقانی بینی و اتصاالت    لترالغضروف    کودال  انتهای از    لترال و    فوقانیسمت    در 

pertureA،  .این تشکیل شده استValve  باریک می شود. قسمت، این در طول دمواقع شده است.  تحتانی   یت در سطح انتهای قدامی توربین

تشکیل شده است.  در پایین از وومرو    Quadrangularغضروف  و در قدام و باال از    از صفحه عمودی استخوان اتموئید  در خلف 
 را کامل می کنند.  سپتال ماگزیالری و استخوان پاالتین کف کرست

عمل می کند.   Limiting-Flow، به عنوان چهارمین 6در احتقان عروقی و برطرف شدن احتقان 

غضروف های بینی 
o،   از   کدام از غضروف های لترال تحتانی،هر  کرده ورا ایجاد  بینیشکل نوکCrusتشکیل شده اند.  های مدیال و لترال

Dome  =  به هم می رسند  در خلف   غضروف های لترال نقطه ای که. 
ی  Cruraو توسط بافت همبند سست به همدیگر متصل می شوند.    داشتهسپتوم قرار    کودالی  انتهایدر کنار    های مدیال Crusدر هر سمت،  

بافت فیبرو به   و در آنجا توسط یک  گسترش یافته  Pyriform Apertureبه سمت    در جهت فوقانی و ابلیک  به سمت خلف،   در هر سمت  لترال
 هم متصل می شوند. 

Facet  =  است. غضروفی  ساپورت فاقد  و قرار گرفته  درست زیر این ناحیه که  بافت نرم بینیناحیه مثلثی 
بافت همبند به هم متصل دارند و فقط توسط    اورلپ  به میزان متنوعی   فوقانی  لترالدیستال غضروف های    انتهاهایبا    لترال  Crusفوقانی    بوردر

 . می شوند

o  )دیده می شوند.  در محل این اتصالنیز به طور شایع )اکسسوری

 سپتوم بینی 
 نوک بینی حمایت می کند.    استخوانی و غضروفی و  Vaultسپتوم از  •
، صفحه عمودی استخوان اتموئید، غضروف  وومر   =اجزای اصلی سپتوم بینی  •

Quadrangular  و کولومال ممبرانوس ، سپتوم ، 
استخوانی  • استخوان   پاالتین  زوائد   باالیی از سطوح    نازالکرست های 

های  قسمت  در  نیز  پاالتین  های  استخوان  افقی  صفحات  و  ماگزیال 
  .رکت می کنندتحتانی سپتوم بینی ش

بوده و گاهی    Bilaminarمی تواند    خود  به دلیل منشا جنینی  وومر•
 پنوماتیزه شوند.صفحه عمودی استخوان اتموئید    همراه با

6 Vascular Congestion & Decongestion
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4 

جراحی سپتوم بینی می تواند منجر به شکستگیمتصل مي شود و  فوقاني قسمتدر  پليت صفحه عمودي استخوان اتموئيد با كريبريفرم

 . گرددنشت مایع مغزی نخاعی  و در نتیجه پلیت کریربیفرم

با صفحه عمودي استخوان اتموئيد و كرست اسفنوئيد، در قدام با غضروف  قسمت فوقانيدر  وومرQuadrangular  و در پايين با
خلفي را به )Choanae( كوآناياست و  آزاد خلفي وومر بوردر. ميشوداستخوان ماگزيال مفصل  نازالاستخوان پاالتين و كرست 

قسمت هاي راست و چپ تقسيم مي كند
و غضروف  وومرQuadrangular  رابطه یTongue in Groove لبه نازک غرضوف در درون كه طي آن  دارندGroove به طور وومر

  دقيقي جاي گرفته است. 
اينسيزيو درست روي كانال سپتال،تاني غضروف در لبه تح دپرشن در سپتوم= يك  التينرسس نازوپا  

عقب به يك  به سمتقرار گرفته كه  7نزديك اين رسس، اريفيسي بسيار كوچكBlind Pouch (ارگان جاكوبسون وومرونازال ابتدايي)  راه
به خوبي تكامل  پست تر در جانوران ارگاناين . ف جاكوبسون) ساپورت ميشود(غضرو ونازالوومرنام غضروف توسط نواري غضروفي ب ارگاناين  دارد.

هايي Trigبا و همچنين  شدهمخاط بويايي پوشيده مشابه اپيتليوم يك با  ؛اگر اين اندام وجود داشته باشد. ندارديافته است ولي در انسان تكامل كاملي 
جنيني به حداكثر تكامل  25در هفته  كموسنسوري 8جانبيدهي مي شود. اين ساختار هاي  عصب اكسسوريي كوچك و يبويا بالبعصب بويايي از يك  از

ناپديد مي اكسسوري شان  بالبب و اصاعت كرده و معموال به همراه پسرف ارگان هاي وومرونازال شروع به، Fetalخود دست مي يابند. در اواخر مرحله 
باقي مي ماند.  لوومرونازافقط غضروف معموالً بالغ،  فرددرشوند. 

 غضروفQuadrangular (سپتال)  قسمتي از سپتوم در قداماست و  مهم ترين جزء جراحي سپتوم ساپورتيو،به دليل عملكرد
Pyriform Aperture در عهده داردبه  بيني اصلي ساپورتقسمتي از سپتوم كه . بنابراين ، مهم ترين استنقش در اين است كه

oseNaddle Sو آسيب به اين ناحيه مي تواند منجر به  كشيده مي شود Nasal Spineتا  hinionRاز  قدام خطي واقع شده كه

فقط توسط  جانكشنو اين  داردبا استخوان هاي اطراف خود   متحرك آرتيكوالسيوني به طور غيرمعمولي سپتالغضروف شود. 

را در تروماهاي ديس لوكيشناحتمال شكستگي يا يدهد كه اجازه به تحركي مرابطه اين . ثبات ميابدجاي خود  بافت همبند در
.به حداقل ميرساند مينور

 بافت  از  فقط از يك هستهو  و كولومال واقع شده است سپتوم غضروفي كودالي انتهايسمتي از سپتوم است كه بين ق ممبرانوسسپتوم
. شده است شيدهزيرجلدي تشكيل شده كه در هر سمت با پوست وستيبوالر پو

 ساپورت مركزي آنكولومال تحتاني ترين قسمت سپتوم است و Crus تحتاني كولومال و  بوردر است.غضروف هاي جانبي تحتاني  مديال
د.را شكل مي دهنبيني)  (مداخل خارجي Naresها يا Nostril هايمرز ،بيني Alaeتحتاني  مارجين

نازالعضالت 
شامل  Compressor Naris( يسنازال، Procerus عضالت بيني عبارتند از

 Alar،( Depressor Septi ، Levator Labiiو  Transverseقسمت هاي 

superioris Alaeque Nasi  قسمتي از)Quadratus labii( وDilator 

Naris قدامي و خلفي .Procerus  بيني  پيشاني پوست قسمت دورسومو عضالت
سوراخ  )،Transverseو  Alarت نازاليس (هر دو قسم. كشندرا به سمت باال مي 

 Levator Superioris Alaequeها و  Dilatorمي كند.  فشردههاي بيني را 

Nasi ي بيني را گشاد مي كنندسوراخ ها .Depressor Septi  نوك بيني را به
در فلج عصب هفتم به خوبي مشخص مي  نازال. اهميت عضالت ميكشدسمت پايين 

.جر به انسداد بيني مي شودمن Alarشوند كه طي آن كالپس 

7 A Minute Orifice 
8 Vestigial
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 آناتومی حفره بینی و واریاسیون های آن
تا انحراف بسیار شدید   میدالین انحراف بسیار جزئی از  از انحراف . هستندبینی  بیماران دچار درجاتی از انحراف سپتوم  %80که شده  تخمین زده •

 حفره بینی مماس شده متفاوت می باشد.   لترالیا حتی دیواره  یت هاکه در آن سپتوم روی توربین
نشأ میگیردم وومرو سطح فوقانی  صفحه عمودی استخوان اتموئید محل اتصال   از  ، Spurوجود داشته باشد. این    یکممکن است  •

روی قسمت محدب یا مقعر سپتوم انحراف یافته میتواند    Spurدیده می شود.    استخوانی بر آمده از این دو استخوان  پروجکشن دو  به صورت  و  
 بینی قرار بگیرد. لترالیا دیواره  یتو همچنین مماس با توربین دهد رخ

.  ( هستند( پهن)کودالیو در قسمت پایین  ( باریککرانیالی در باال )) Pear-shapedهر کدام از حفرات بینی تقریبا •
o    که در ضخیم   نازک استخوان اتموئید کریبریفرم پلیت  توسط  حفره بینی

. ، شکل میگیردضخامت دارد mm  5خود تنها  مارجین خلفیترین 
o    دو سوم قدامی کام سخت از شکل میگیرد  کام سخت   توسطحفره بینی .

استخوان    زوائد افقی    وماگزیال  پاالتین  های  قسمت  از  آن  خلفی  سوم  یک 
 استخوان های پاالتین تشکیل شده است.  

o    که با ناحیه  حفره بینیAlar  است    بینی در ارتباط
نامیده می شود. این بخش با پوست دارای مو و غدد سباسه پوشیده شده است.  

  مرز سپتوم بینی هیچ    در طول گفته می شود.    ibrissaeVو    بوده  موها ضخیم
  ، لترال روی دیواره  لی  . وحفره بینی وجود ندارد  بقیه یخاصی بین وستیبول و  

که    iestibulVimen Lنام    ه ب   ریجی  دارد    Crus  پایینی   مارجین با  وجود 
تغییر از پوست وستیبول به غشای مخاطی    مرز  مطابقت داشته و  غضروف  لترال 

 .  بینی را مشخص می کندره حفبقیه ی 
o    یت است. سه یا چهار توربین  مدیال  سپتالپیچیده تر از دیواره  بینی  

.  بینی منشا می گیرند لترالیا کونکا از دیواره 
که هر چه در حفره بینی    از استخوان   Like-Scrollهای    پروجکشن   =   هاکونکا

باالتر می روند کوچکتر می شوند.  
9Supremeکونکا ها به ترتیب از پایین به باال: کونکاهای تحتانی، میانی، فوقانی و  

کونکا هر   لترال در زیر و  فضای هوایی  =  مئاتوس 

جنین شناسی
 تراکم تقسیم می شود.    Fetalو دوره  (   22Carnegie Stageیا    58تا    56= روزهای    8لقاح تا آخر هفته    Embryonicانسان به دوره    Prenatalتکامل  

به صورت دو توده در اطراف    Cartilaginousنازال  را شکل می دهد. کپسول    Precartilaginous  نازال  فرونتونازال، کپسول  Prominenceمزانشیم در  
 می یابد.    ، تشکیلتکامل در حال  حفرات بینی  

o تودهMedian ،  کونکا و غضروف های    لترال، توده های    و  پیش ساز سپتوم بینیalar  را شکل می دهند.    نازال
o کپسول نازال   از  ها و سینوس های پارانازال  یت تمام توربین  Cartilaginous   .منشا می گیرند

.  باشد تا یک نیروی اولیه    ساینونازال  تکاملپدیده ثانویه در  یک  ، تنها  نازالغشای مخاط    هایOutpouchingفرض بر این است که  

افراد وجود دارد.   %80-17فقط در    Superemeکونکای  9

 :2-6شکل 
 در پشت نوک خلفی توربینیت تحتانی قرار دارد.  1cmلوله استاش تقریباً 

 اسفنواتموئیدال رسس  به    درناژ سینوس اسفنوئید 
هیاتوس سمی لوناریس به   درناژ سینوس فرونتال و اتموئید قدامی و ماگزیالری 
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عمق زیر محلی که در کم    Grooveدو  در این زمان    رخ نمیدهد؛ Embryonic  ام زندگی 40  تا  38بینی تا روزهای    لترالدر دیواره    یهیچ تغییر مورفولوژیک
حیه  . وقتی تمایز مرانشیمال در نامنشأ میگیرنداتموئید    ازبه نظر می رسد که    .، ایجاد میشوندخواهند شدایجاد   ماگزیلوتوربینال بینی یا  تحتانی  توربینیت نهایت  

به    های در حال تکامل Fold  می شود.  هاFurrowها و  Grooveو عمیق تر شدن    یی برجسته تراکونک   Foldباعث ایجاد  ،  رخ میدهدتحتانی بینی    توربینیت
زندگی   70تا    62. در روزهای  را می سازند   آینده   اتوسهای تحتانی و میانی ئ م   ها Furrow،  در نظر گرفته می شوند، در حالیکه  کونکاعنوان مرحله ابتدایی تشکیل  

Fetal  ششFurrow  یا  همراه با ریج ها  ماژورFold  می گویند. هر کدام از اینها به دو بخش قدامی   اتموتوربینالخود ایجاد می شود که به آنها  های همراه
ها Foldو    هاFurrowاین    همه ی  تقسیم می شوند.(  Ramus Descendens)ی تحتانی نزولی یا بخش افقی تر  فو خل  (Ramus Ascendens)صعودی  

 فیوژن. بعد از تولد به علت  حضور دارند  مرتبط  مئاتوس  یهمراه با تعداد   اتموئیدی   کونکای   5- 3، فقط  7تا ماه  باقی نمی مانند و    بعدیدر طول مراحل تکاملی  
 . (Supreme  یا  موئیدال میانی، فوقانیتکونکاهای ا)  ندباقی می مان  کونکا  3یا    2فقط    حذف،یا  و/

o است که    ماگزیلوتوربینالایجاد می شود،   امبریونیک 7اوایل هفته که در   توربینالاولین
 می شود.    تبدیل  توربینیت تحتانیبه  

o  می شوند  تشکیل  نازوتوربینال  1وتوربینال و  اتم  5سپس :
است.    ابتدایی و ناقص  در انسانها   ❖

که   معتقدند  محققان  اتموتوربینال بعضی  اولین  صعودی  و    10Agger Nasi،  بخش 
را شکل می دهد. 11Uncinate Processبخش نزولی آن  

شود.  می  امبریونیکزندگی    7هفته    اواخر میانی در  توربینیت  تبدیل به    ❖
  .میشود Fetal  8در هفته  فوقانی    توربینیت   تبدیل به ❖
د. نتبدیل میشو upremeSتوربینیت  به   ❖
د. تبدیل می شو  Agger Nasi ناحیه   به ❖

Furrow ها:بین اتموتوربینال های
o  اولینFurrow  دیبولوم  ن اینفا  ،بین اولین و دومین اتموتوربینال قرار دارد. بخش نزولی

سینوس ماگزیالری    .دهدمی  را شکل    مئاتوس میانی و    هیاتوس سمی لوناریس   ،اتموئید 
اتموئید  اینفاندیبولوم  تحتانی  بخش  از  صعودی  اولیه  بخش  شود.  می  اولین    تشکیل 

Furrow    شرکت می کند.    فرونتال   رسس   تشکیلدر 
o  دومینFurrow، را   مئاتوس فوقانیقرار دارد و   بین دومین و سومین اتموتوربینال

تشکیل می دهد.  
o  سومینFurrow،  سوم اتم  ینبین  چهارمین  و  ورو  دارد  قرار    مئاتوس بینال 

upremeS  .را تشکیل می دهد

تا چهارسپس یک   از یک  و   ونترال  سمت  در  FurrowوFold  گروه اضافی 
 : ودتشکیل می ش  مئاتوس میانی کودال

o اولینFurrow،    سلولAgger Nasi    .را شکل می دهد 
o دومینFurrowًمی دهد.    شکلرا    سینوس فرونتال   ، معموال 
o سومین و چهارمینFurrow،   می دهند.  شکلرا    سایر سلولهای اتموئید قدامی

زمان شکل گیری سایر لندمارک های حفره ی بینی
Uncinate Process    10تشکیل غضروف در هفته  ،  امبریونیک  7در هفتهFetal ،  

ک و  گیری  هفته    وومر سیفیکاسیون  لشکل  اFetal  12در  ستخوان  ، کلسیفیکاسیون 
و    Fetal  28در هفته    کریبریفرم پلیتکلسیفیکاسیون    ،Fetal  20اتموئید در هفته  

 . کلسیفیکاسیون صفحه عمودی اتموئید و کریستاگالی بعد از تولد 

10  Agger Nasi    =  یکProminence    روی دیواره لترال بینی درست در قدامInsertion   اغلب با یک سلول    /       توربینیت میانیasiNgger A  ز  که ا
 می شود.   پنوماتیزهمی گیرد،    أقسمت فوقانی اینفاندیبولوم منش

11Uncinate   از نام التینUncinatus    به معنیLike-Hook    یاShape-Hook   .گرفته شده است



18

تصویربرداری سروگردن SOM از نگاهی دیگر

اسفنوئید   ی کونکا   نام ب   Like-Pouchیک حفره    تابه داخل کپسول غضروفی بینی تشکیل می دهد    خلفی  اواژیناسیونمخاط بینی یک    ،Fetal  سومدر طول ماه 
رسس   دهد.  Cupularیا  شکل  را  بینی  هایوقتی    حفره  مجموعه    دیواره  این  کننده  بعداحاطه  ماههای  شد  ،Fetalزندگی    یدر  این    ند؛استخوانی  به 

شود.   ssiculum BertiniO  ssicles)O(Bertini’s،مجموعه  می  تول در    گفته  از  بعد  سال  سومین  و  غضروف  د دومین   ،nterveningI    و    شدهجذب
issiculum BertinO    استخوان اسفنوئید متصل می شود   تنه ی به . 

6    کامل می شود.   سالگی   12تا    9سال های  در    به طور تیپیکال   و   ادامه می یابد   سینوس اسفنوئید   پنوماتیزاسیون   ، از تولد   بعد   سال   7تا

که    بیان میکننداین گزارشات  دارد.    ینونازالادر  تکامل س  قابل توجهیاحاطه می کند، نقش  که حفره بینی را    Cartilaginousکپسول    مفاهیم جدید،بر اساس  
میانی و فوقانی تبدیل می شوند.    تحتانی،  یتوربینیت هاد در نهایت به  ن شو  دیده می  Fetalهفته زندگی    8که در    Preturbinatesیا    بافت نرم  Elevationسه  

Process  Uncinateآن پدیدار می شود که در آینده به  ینزیر Cartilaginous جوانه   بافت نرم و Elevation، یک Fetalزندگی  10و  9بین هفته های 
در  .گرددایجاد می شود که بعدا به اینفادیبولوم اتموئید تبدیل می  Process Uncinate لترالیک فضا در قسمت  14و   13د. بین هفته های نتبدیل می شو

 تحتانی اینفاندیبولوم شروع به تکامل می کند.  مارجینسینوس ماگزیالری از    16هفته  

،  هستند ابلیککه نسبت به هم موازی و  المال تاییچهاریک سری اتموئید از   مپلکس ااتموئید یا آناتومی ک Labyrinth  برخی محققان معتقدند که
 : ندبا جنین شناسی این منطقه مرتبط  المالهااین   شکل میگیرد.

o تبدیل به   المالاولینProcess ncinateU   .می شود 
o می شود.    اتموئید بوالتبدیل به    المالدومین 
o بازال یا    المالی تبدیل به   المالسومینGround    می شود  میانی   توربینیت ی . 
o میشود.   فوقانی  توربینیت تبدیل به    ،المالچهارمین

در  ؛  یش می یابد افزا  و متناسب با زندگی داخل رحمی  تحتانی به طور پیشرونده   ینیت ب تور طول سه  . یافته استبینی به خوبی تکامل    لترالدیواره    ،36در هفته  
 جنین های مذکر دیده میشود. از    %65و در    باقی می ماند   mm  5به طول    36تا    14از هفته    Supremeتوربینیت  که،    حالی

o متوسط طول    تحتانی  توربینیت(60-50  mm  8-7، ارتفاع  mm    4-3و عرض  mm)   و گاهی    است   حفره بینی  لترال واره  دی   مجزا و متصل به   ی استخوان
پنوماتیزه شود. ممکن است توسط سینوس ماگزیالری مجاور 

oتقریباً میانی توربینیت( 15-14ارتفاع  ، متوسطمیلی متر طول  40 mm  7و در قدام mm  خلفدر) متصل   لترال کریبریفرم پلیت مارجین قدام به  در
داخل   به خلفی ترین قسمت آن    در  تا  اجرت میکندمه   حفره بینی  لترال به تدریج به سمت پایین دیواره    پیشروی به خلف، اتصالبا    می شود. 

Labyrinth    نامیده می شود.    ،این اتصال خلفی و به المینا پاپیراسه متصل می شود.  کردهاتموئید نفوذ
o فوقانی و  توربینیتSupreme   متصل می شوند.   سقف حفره بینیبه

 در نظر گرفت.  را  تما باید رفلکسهای نازوسیستمیکولوژی بینی حیعالوه در مبحث فیز. ببویایی تنفس، دفاع و  اصلی دارد:    فیزولوژیک  فانکشنبینی سه  
مرطوب سازی و گرم کردن هوای    ،تنفس  بربینی    اثرات  دیگر.  نقش مهمی در تنفس دارند  ،جریان هوا  و بنابراینمقاومت بینی  متأثر کردن  با    ات نازالبینی و حفر  

است. تنفس دهانی فیزیولوژیک نیست و در زمان  نازال ،، بیشترین جریان هوای تنفسیmin/L 35 کمتر از  12است. در افراد طبیعی با حجم هوای جاری  دمی
این نوزادان   . در صورت عدم درمان،ه خوبی دیده می شوددارند ب  Choanal  له در نوزادانی که آترزی دو طرفهأبه تهویه بیشتر، انجام می شود. این مس  نیاز  که

 چون هنوز تنفس دهانی را یاد نگرفته اند.   ؛خفه می شوند
و  مقاومت بینی  مؤثر بر  د. این مهمترین فاکتور  س رمی  2cm  32/0  با مساحتبینی    Valveو به    شدهوارد سوراخهای بینی    از پلن افقی  درجه  60هوا با زاویه    

ایجاد    مقطع عرضی بینی افزایش و جریان هوا کاهش می یابد و توربوالنس ،  بعد از عبور از این نقطه مقاومت.  میباشد  m/sec  5/6  یجریان هوا   متعاقبتً میانگین
 .  گرددتماس بیشتر هوا با مخاط بینی می    موجب. این توربوالنس  میشود

 بعد از عبور ازValve عبور می کند.    حفره تحتانی بینی  و   میانی مئاتوس  از طریق  (  %50<ی جریان هوا )     عمده   بینی
 عبور میکند.   کف بینی  ازاز هوا    یمقدار کمتر           
 عبور می کند.  ناحیه بویایی  بخش فوقانی در جریان هوا از    حداقل          

تهویه  نیاز به  در مواقعی که    امرسوراخهای بینی را گشاد و مقاومت را کاهش می دهد. این    که  Dilator Narisعضله    ،کننده مقاومت بینی  مدیفیهفاکتور  دیگر  
 می باشد.    فاکتوری مهم  سوراخ های بینی میشود،  Flaringموجب    یبیشتر

12 Tidal Volume 
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   مورد نیاز است.  ،و تبادل گازکارآمد    ریوی  برای تهویه  ای معین  هحدودممقاومت بینی در    حفظ
بینی  کاهش موجب    ،کاربیار یپ ا یپوکسی و ه ا ه• راه.  میشوند  مقاومت  این موهوایی    پاسخ  اولیه   ،ردابینی در  باکه  دارد    یرفلکس ماهیت    به طور 

 می شود.   مهارتقریباً  سمپاتکتومی
)فیزیولوژیک/مؤثر بر مقاومت بینی(  نازالسیکل 

o  با افزایش سن کاهش می یابد و شده دیده  افراد  % 80تقریبا در. 
o  یکSide Fluctuation-to-Side   بینی هوا   13احتقان  جریان  عروق    14آهنگ با    و  است  و  ریتمهای  و    شده  تنظیم  نازال اتونوم  با  شدیدا 

Ultradian   (15همچنین تغییرات ریتمیک    کهCerebral Dominance    مرتبط میباشد.د. ن کنترل می کن را )  های بزرگتر    شدتEEG

با تأثیر مستقیم بر عصب دهی  هیپوتاالموس،    بنظر میرسد  و  همراه است  مقابلسمت  جریان هوای غالب در حفره بینی  یک نیمکره مغز با  
 . است مقاومت بینی  سیکلی مسئول تنظیم تغییرات  سمپاتیک مخاط بینی، 

o  به    که عمدتاً    نازال،سیکل    شروعدر
Corpus Cavernosumآن شبیه    فیزیولوژیو  که ساختار    ستتوربینیتهاو برجسته ی    وریدی عمقیهای  ی به داخل شبکه  خون ورید  شانت شدنعلت  

. میشود  این است.  
 خون به یک سمت بینی، نبعلت شانت شد ،همزمانبه طور 

نتیجه ،  در 

oبین دو طرف بینی جابجا می شودبصورت سیکلی ساعت  5تا  1هر  ،این الگوی تنفس. 

o ،چرا که  نیست  درکبرای افراد قابل  این سیکل به طور کلیCompliance .بین دو طرف بینی در طول سیکل ثابت میماند  
  نازال ، کانالهای هوایی  طبیعی  نازال. در طول سیکل  گردداشتباه    لوژیکبا شرایط پاتو  شود و نبایددیده      درمیتواند

در صورت  باز باقی می مانند.    توربینیت ها  اطراف  در

 گذارند.  با تغییر احتقان مخاط بینی، بر مقاومت بینی اثر میتعداد زیاد محرک خارجی و داخلی وجود دارد که 
داروها ، و تعداد زیادی از تیروئید دیسفانکشن ، تغییرات هورمونی در بارداری ،رینیت آلرژیک، موتور وازو رینیت   :مثال

lروی    اثر جاذبهPooling زمانی که فردمی شود. این حالت    نازال  افزایش مقاومت  منجر به،  توربینیت ها  پر عروق    بشدت  در بافتهای  خون 
،  بچرخدبه پهلوی دیگر    فرد. وقتی  دیده میشود  دقیقه ای   20تا    15یک دوره    طی  17مربوطه   حفره ی بینی   انسداد بصورت    میخوابدیک پهلو  به  

 می شود.    محتقن دقیقه   15تا    10در عرض    سمت دیگر و حفره    مسدود باز شدهحفره  
می تواند در شبکههمچنین  ،  میشود   Corpus Cavernosumدر    وریدیاحتقان  موجب  که    (سیلدنافیل سیترات)  Viagraشواهدی وجود دارد که داروی  

 احتقان ایجاد کند.  نازال نیزعمقی مخاط    وریدی  های

مقاومت بینی بیشتر و چه کمتر   چه  انسداد   حس. این  پیدا میکند  بینی  انسداد  سابژکتیو   احساس افراد    وگرنه  ؛ باشد  در حد معینیاومت بینی باید  مق
الً، معمودارند  یک یا جراحی تهاجمیف نیت آترو ی راه هوایی باز و عریض در اثر ر ایجاد می شود. بنابراین، افرادی که    ،باشد  نرمال  فیزیولوژیک  از حدود

 . ندشاکی هست داد بینی  نس از ا 
Empty Nose یا سندرم Patulous Nose  ؛ شود   برداشته ، با جراحی  توربینیتها   بویژه روی بافت مخاطی  قسمت زیادی از    زمانی که

فیزیولوژیک آن    فانکشن های   برای انجام   ظرفیت   کاهش شدید   و در نتیجه  این کار باعث خالی شدن بیش از حد حفره بینی  ایجاد میشود.
 میشود.  دمی  در هدایت مرطوب سازی و گرم کردن هوای

13 Nasal Engorgement 
14 Tone 

مغز برای کنترل عملکردهای خاص مثل تکلم و دست برتری خارج از رفرنس: تمایل نرمال یک سمت از  15
16 Patent Side 
17 Dependent nasal chamber
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Paradoxical Nasal Obstruction  عادت کرده    داشته و به آن   و ثابت بینی   طوالنی مدت  انسداد یک طرفه ی   در بیمارانی که
در اثر احتقان به طور شایعی    تی که موقتاًوق    بیمارکه    به این علت وجود دارد کهاند، دیده می شود. پارادوکس  

شکایت دارند،   بینی Alternating  انسدادبیمارانی که از   د.مسدود شده است شکایت دار نازالیا سیکل   Dependent به علت پوزیشن
 پاسخ می دهند.  توربینیت سیکلیاز نظر بالینی به احتقان 

دو  ،  با مرطوب سازی و گرم کردن  ی دمیهوا  18تغییر  تحتانی می شود.  تنفسی   مسیروارد  از طریق حفره های بینی و دهان  هر روز    هوالیتر    10000  تقریباً  
انه روز  ترشحات آبکی  و  ر سروزلیت  2-1  می دهد. بین  ی راوسیع  در سطح مقطع  تداخلبه هوای تنفسی اجازه  توربوالنتجریان  اصلی بینی است.    فانکشن تنفسی

می رسد که جلوی   %85استفاده میشود. رطوبت نهایی بینی به  دمیهوای  سازیبرای مرطوب  هاکه نیمی از آن ؛د نتوسط غدد سروزی حفره بینی تولید می شو
گرم می شود  به طور کارآمدی  د. هوای ورودی به بینی قبل از ورود به ریه ها  ی تحتانی را می گیرد و تبادل گازی آلوئوالر را افزایش می دهیهواراه  خشک شدن  

غشای مخاطی دارد و شبکه   2cm  061نی به طور میانگین  یب،  فانکشن درجه است. برای انجام این    37  تا   31به فارنکس    قبل از رسیدن  آنو میانگین دمای  
 فراهم می کنند.    انتقال گرما به هواسطح ایده آلی را برای    دیواره های بینیعروقی زیر مخاطی غنی دیواره های  

دهی می شود، صورت می گیرد. یک شبکه    عصبی اتونوم عصبکه با سیستم    تخصصیشبکه عروقی زیر مخاطی    توسط  مرطوب سازی و دما   ،تنظیم مقاومت 
د که می توانند ضخامت  تو سینوس ها وجود دار  ی وریدی عمقی تر، دریاچه ها  ی. در سطحمؤثر استگی سطحی وجود دارد که بر تغییرات دمای سطح  مویر

موجب    Vidianاز طریق عصب    پاراسمپاتیک حریک اعصاب  و ت  وازوکانستریکشن موجب    Vidianعصب  طریق    از  سمپاتیکتحریک اعصاب  .  را تغییر دهندمخاط  
عمل    Erectile  شبکه عروقی سطحی مخاطی مستقل از ناحیه عروقی عمقی  .میشود  بینی همراه با افزایش ترشحات غده ای   Engorgementو    وازودیلیشن 

 .کندمستقل از مقاومت یا باز بودن راه هوایی قابل تغییر میتواند  دمای سطحی    یعنی  ؛می کند

دارند:   پاسخ اصلی 4 دمیبسته به طبیعت هوای  بافتهای بینی

Particle Trapping
فیلتر می شوند.  )موهای ضخیم بینی(   Vibrissae  ط ابتدا توس در  ورودی به بینی    بزرگترین ذراتاست.    ، دفاع اصلی بینی  فانکشن هاییکی دیگر از  
Vibrissae  تخصصی ل  یک فولیک   در د که  نبا سایر موها تفاوت دار  از این جهت  ealS   آنها،گونه حرکت  بنابراین هر  ؛توسط خون قرار دارند  شده

در مردان بیشتر  Vibrissaeرا شناسایی کنند.  های بشدت جزئی    خم شدگی اجازه میدهد که  ل  فولیک  بیس صاب  اع   بهو    شده توسط خون تقویت  
 نامشخص است.این مساله  اهمیت. اهمیت و بعد از میانسالی  اندازه آنها بزرگتر می شودو  بوده

اپی تلیوم عروقی    مخاط حفره بینی اصطالح  .  باشدمی    نیمل هر دو نوع غده سروزی و موسیاست که شا  Pseudostratified Columnar Ciliatedیک 
Schneiderian Membrane  رد که در دوران جنینی از  به این مخاط اختصاص داPlacode  اکتودرمال    هایInvaginating  مخاطی    .شودمی    مشتق    نازال

ی دارد. سطح مخاط اتصال سست تری به استخوان است و    باریک تری دارد،  عروق کمتر اما   ؛پوشاند بسیار شبیه مخاط بینی استکه سینوسهای پارانازال را می 
ماده ذره  چسبناک برای به دام انداختن  این الیه    .است   ، موکوئید ح باقی مانده و در سط و    بوده  ، سروزی اطراف مژکها   در پوشیده شده که    موکوئید  Blanketبا یک  

 تر   در الیه با ویسکوزیته پایین  مژکها  ،را به دام می اندازد. بنابراین  mµ  5/4از    مواد ذره ای بزرگتر  %95، بیش از  یموکوس  فیلم سطحیاست. این  ای، ایده آل  
با راندن رو به پایین و عقب موکوس به    یبین  عملکرد هماهنگ مژکهای مخاط با حرکت نوک مژکها جابجا می شود.  باالییالیه    در حالی که  19حرکت می کنند

مژکها    فانکشن نرمالمی زنند.    beats/min  1500تا    160مژکها با سرعت    از عفونت جلوگیری می کند.  mm/min  10تا    6/ 7سمت نازوفارنکس با سرعت حدود  
. سایر فاکتورهایی که با عملکرد مژکها تداخل دارند شامل عفونت  شدن رخ دهدخشک  و    رفتهموکوسی از بین    Blanketمگر اینکه    انجام مشود؛بیشتر شرایط  در  

.  میشود  Post Nasal  پاکسازیجهت  بینی    مکرر  Blowingو درنتیجه  موکوس    سکون. عدم حرکت مژکها باعث  موضعی می باشد  Decongestantویروسی و  
توسط موکوس به دام می    ورودی به بینیی  ها  . تخمین زده شده که سه چهارم باکتریمیباشدبلع    ناشی ازثیر جاذبه و کشش  أتتحت   چنینحرکت موکوس هم

موکوسی باکتریها و    Blanketبینی در برابر عفونت مقاومت می کند زیرا    نرمالدقیقه بازسازی می شود. مخاط    20تا    10بینی هر    موکوسی  Blanketافتند و  
، IgA)مواد ضد باکتری و ویروس مثل لیزوزیم، اینترفرون، و ایمونوگلوبولینها    دارایتعدادی از ویروسها را قبل از نفوذ به مخاط حذف می کند. موکوس همچنین  

IgG  وIgE  )میباشد  مهمی هستند،های دفاعی    که مکانیسم . 
Blanket    سینوس و سپس حفره بینی   استیومبرای راندن موکوس سینوسها به سمت    این مژکها  و   جابجا می شود  ،دارنددائمی  موکوسی توسط مژکها که حرکت

دیگری با جراحی در سینوس    های  سوراخ  حتی اگرو    بوده. الگوی جریان برای هر سینوس اختصاصی  به صورت هماهنگ عمل میکنند  فارنکسو برگشت به سمت  
 . باقی می ماندشود،    دایجا

18 Modification 
19 Beat
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 استیومئاتال   )یونیت(  کمپلکس
بلکه به یک    ؛ ک مجزا نیست ساختار آناتومی یک  

می باشد.   

o  شروع می    آنترال   کف  از  جریان موکوسی  سینوس ماگزیالریدر
و استیوم  Centripetallyبه صورت  سپس     شود  اولیه   به طرف 

هیاتوس اینفاندیبولوم به سمت  حرکت می کند. سپس موکوس از  
لوناریس آنجا  سمی  از  داخل    و  به   به  نهایت  در  و 

نازوفارنکس می رسد.  

oوقتی  حرکت می کند.    سقف و مدیالی در طول کف  در عرضرت لترالی  بصو  مدیال به سمت باال،در طول دیواره    ، موکوسسینوس فرونتال  در
پاکسازی   . موکوسمیشود  Recirculateاولیه هدایت می شود و مابقی آن    استیوم  داخلرسید، مقداری از آن به    کف  مدیالجریان به قسمت  

می پیوندد. وس ماگزیالری همان طرف نجریان سی به رفته و در آنجا  فرونتال و سپس به داخل   رسس شده به سمت پایین 
o می شود.  س نازوفارنک در نهایتو  سپس وارد  و اسفنواتموئیدال   رسسبه داخل   اتموئید خلفی و اسفنوئیدهای   سینوسموکوس
.  رخ میدهد بینی  Valveناحیه  بخش قدامی بینی در در   mµ 3بزرگتر از   ی ذرات استنشاق شده حداکثر رسوب❖
.منتقل میشوند توسط مژکها به نازوفارنکسو  شدهمخاط بینی فیلتر  یموکوس  Blanketتوسط  mµ 0/ 5  و بزرگتر از mµ 3کوچکتر از  ذرات ❖
می شود. وارد راه هوایی تحتانی عمده ی این ذرات کم بوده و  mµ  0/ 5کوچکتر از  ذرات  فیلتراسیون❖

  مخاطSchneiderian  ناشی از این مسألهاست.    ها  توربینیتاین    لترال ح  واز سط   میانی و تحتانی ضخیم تر های  توربینیت   مدیالی ح و سط  روی
سینوزوئیدهای    المینا پروپریا    درون این .  گسترش میابدتا استخوان مجاور    Pseudostratifiedتلیوم  که از غشای پایه ی اپی  د باشمی    افزایش المینا پروپریا

 قرار دارند.   Immunocompetentسروموسینوس و سلولهای  وریدی، لنفوسیتها، غدد  

ویایی ب
. در انسانها، فقط  هستند  از تمام ژنها(  %  5-2)    ژن   1000تا    900انسان با    بویایی از ابتدایی ترین حس هاست و گیرنده های بویایی بزرگترین خانواده در ژنوم

قرار دارند. اعتقاد    Yو    20بویایی در تمام کروموزومهای انسانی به جز کروموزوم    رسپتورژنهای  ،  کد می شوند. در واقع  رسپتورهای فانکشنالژن برای    350حدود  
)از ارزیابی کیفیت غذا تا احساس خطر )بوی دود آتش((    محیط اطرافاطالعات    برای جمع آوری  در ابتدا  ومکانیسم حفاظتی    بعنوان یکبر این است که بویایی  

وومرونازال   ارگان در پستانداران،    میرود. به کار    20با تشخیص    ناآگاهانهعالوه، بویایی به طور آگاهانه با بکار گیری اسانسهای مصنوعی و  . بایجاد شده است
(Jacobson  of  )  استخوانی    سپتوم   جانکشن در    قدامی   بینی   سپتوم در  در انسانها    به طور متناقضی  این ساختار  .برای تشخیص ف رومون ها است  تخصصییک ساختار

اعتقاد بر این است که ف رومون   باشد.  در مخاط بویایی اصلیدر انسانها ممکن است   شناسایی ف رومون هاشده است که    پیشنهاد.  شناسایی شده است  و غضروفی
نشان  عالوه،  ب.  باشند  )مثالً در یک خوابگاه(،   های قاعدگی خانمهایی که در مجاورت هم زندگی می کنند   هم زمان سازی سیکل   پدیده ی عجیبواسطه ی  ها  

افزایش می    % 20آزادسازی هورمون لوتیئینزه کننده را در زنان حدود    وزنان را منظم تر    تخمک گذاریهای    مردان سیکل  زیربغلترشحات    داده شده است که
را تنظیم میکند،    هاPrimate، که نعوذ آلت جنسی در  تاالمیکو    Dorsomedialی  سته  ه،  یک ترکیب استروژنی از زنانه  همچنین دیده شده است کدهند.  

 فعال مینماید. 
مناطقی  هستند که در  ای  شده    مدیفیه. اینها غدد عرقی  اندشده    شناسایی  غدد آپوکرین انسانی ترشحات واژینال و      ی انسان،Smegmaر  د  ف رومون هاتا به امروز  

ایجاد مو در   بوده و نظر بر این است کهآنها در درجه اول ترشح بو  فانکشن. وجود دارند  Pubicد، زیربغل و نواحی می کنن رویش  در آنها پس از بلوغای که موه
 کمک کند.ی که از نظر جنسی بالغ هستند  پخش خوشبو کننده ها در انسانهای  این نواحی به

بدون شناسایی  عنوان بو تشخیص داده می شوند(  ب)مولکولهایی که    بوهای افراد مختلفآن ترکیبی از    طیکه    تکامل یافته  Holisticبصورتی    بویایی همچنین  
عنوان قهوه  ببو دارد، بالفاصله    مولکول  100شناسایی می شوند. بنابراین قهوه، که اغلب بیش از  بعنوان یک ترکیب خاص  بالفاصله    ،بوی تک تک افراد  قبلی

یک    ،بویایی  Holisticاین رویکرد  اعتقاد بر این است که  توجه شود.    ی مواد تشکیل دهنده ی آنبوها   تک تک  طور خاص  شناسایی می شود، بدون اینکه به
، ترکیبات  یک ازبر روی هر    بویایی  به آنالیز شیمیایی  نیاز  ونبد  یکدیگراز    پیچیده  ترکیباتاجازه دهد که    حیاتی بقا بوده است که حین تکامل بهینه شده تاویژگی  

 د.نتمایز نمی ده  گرچه ضرورتاً  شناسایی میکنند؛مختلف را    بویار  تخمین زده شده که انسانها حدود هز  تمایز داده شوند.

اعضای گونه  در . آنها توسط حیوانات برای تحریک پاسخهای اتونوم، روانی و اندوکرینبصورت بو قابل تشخیص نمیباشندهستند که  ی Airborneمولکولهای 20
های خود تولید می شوند
 .
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فراهم را  به مخاط بویایی    دسترسی  . اگر چه انتشار بوها می تواندرخ میدهد  بویایی  Yellowish-Brownفوقانی حفره بینی بر روی مخاط    رسس های بویایی در  
22طعم د، در واقع  در نظر گرفته می شو  21مزه بعنوان    چیزی که به طور شایع  %90-80حدود    و بو کردن تسهیل می شود.  نرمالها با استنشاق  بوانتقال  ولی    کند؛

مختل نیز    مزهاست. بنابراین، اگر هوای استنشاقی به منطقه بویایی نرسد،    مزهتر از حس    حساسبار    10000حدود    می باشد. حس بو  ترکیبی از مزه و بو که    است
 د. بویایی با افزایش سن کاهش می یاب بنابراین    شده و، مخاط بویایی به آهستگی توسط مخاط تنفسی جایگزین  با افزایش سنمی شود.  

  در قسمت فوقانی ،  باالتر از این سطح  بینی  لترالفوقانی و دیواره    کونکایبا    در لترالمنطقه بویایی  
تلیوم بویایی ضخیم تر  اپی محدود میشود.بینی  سپتومبا بخشی از  مدیالو از   کریبریفرم پلیتبا 
(70-60  µm)  تلیوم تنفسی احاطه کننده  از اپی(20- 30  µm  )با مساحت    طرفو در هر    میباشد

  روی و    بوده  Pseudostratified Columnarاپی تلیوم  این  را پوشش می دهد.    2cm  3-  5حدود  
وجود دارد.    در مخاط بویایینوع سلول    4قرار دارد.    وسکوالر و بدون زیرمخاطالمینا پروپریای  

. زوائد محیطی این سلولها  شناسایی میکنداولین نوع آن نورون دو قطبی بویایی است که بوها را  
  و دسته ای از مژکهای بویایی را تشکیل می دهند. زوائد مرکزی   گسترش یافتهبه سطح اپی تلیوم  

بصورت پیشرونده یکی میشوند    تا یک شبکه زیر مخاطی که  گسترش میابد  بازال المال  به داخل
  ند نعبور می ک  کریبریفرم پلیتر که از  تلندبویایی ب  یFila  20بویایی و سپس    هایFascile  تا
  Stemمی شوند. سلولهای    Replenishروز    60تا    40  های دو قطبی هر  . نورونتشکیل دهدرا  

و یا سلولهای    رسپتورکه می توانند به سلولهای    هستند  بازالسلولهای  د  نایجاد می شو که از آنها  
Sustentacular    .تنها منطقه ای در بدن است که سلولهای    اینبر این است که    باورتمایز یابند

  وجود دارد.  ییسلولها چنینمیلیون از    100تا  50حسی بعد از مرگ جایگزین می شوند. حدود 
( هاTerminal Bar)سموزومها  دمی کنند.   Replenishی هستند که سلولهای دو قطبی را  Basalو سلولهای   Sustancular  سلولهای پشتیبان،  سلولهابقیه ی  

 . نتوانند وارد مخاط بویایی شوندبا مژک سلول رسپتور    تداخل  بابجز    می کنند، تا مولکولهای بو  Sealرا    sustancularو سلولهای    رسپتوری بین  فضا
 Rostral Migratingسلول در سیستم بویایی وجود داشته باشد. جریان   Replenishment  یفاضاتحقیقات نشان می دهند که در واقع، ممکن است یک مسیر  

سیستم  Plasticityکه به   تولیدو در بزرگساالن نورونهای جدید    گسترش یافته بویایی  Bulb، می تواند به  می گیرد  أمنش  لترال  Rostralونتریکل  که از اطراف  
 کمک کند. 

  مشتق شده دارند. این مژکها با موکوس   µm  200-   30  با طولمژک دارد    20-  8  رسپتور،هستند. هر سلول    دتکتورنها  آمخاط بویایی متحرک نیستند.    کهایمژ
تلیوم  در سطح اپی  به طور یکسانی  اند. این مواد موکوسیگابلت سل های مخاط تنفسی مجاور پوشیده شده    بادر عمق المینا پروپریا و    Bowmanاز غدد سروزی  

های بویایی واکنش دهند. این  رسپتوربا    محلول در آنها  های فرار   بوهای  که  بویایی پراکنده اند و سطح آن را مرطوب نگه می دارند. آنها همچنین باعث می شوند
گیرنده ها را تسهیل می    بهپروتئینها از الیه مخاطی    انتقال  شده وتسهیل    قرار دارند  یاخل این الیه موکوس ددر    کهشونده به بو   Bindپروتئینهای  پروسه توسط  

 کنند.  
مولکولها ممکن است به سه دلیل بوی می کنند. بنابراین،    ارائهشیمیایی    پذیری  ز جذب، حاللیت و واکنشخاصی اهای  مخاط بویایی مولکولهای بو را در محدوده  

 :حس نشود
  ، قبل از رسیدن به مخاط بویایی  Odorantتمام که باال باشد   بقدری  راه هوایی مخاطی نازال که با موکوس پوشیده شده است جذب آنها توسطممکن است ( 1

 . جذب شود 
 . نمی شوندجذب    رسپتورتوسط ترشحات موکوسی بویایی پوشاننده مخاط بویایی و سلولهای    ( مولکولها2
 .  وجود نخواهد داشتبو    درکی از  د و بنابراینخاط بویایی خشک اجازه جذب نمی دهمیک  (  3

o  مثالOdorant  مونواکسید کربن  =  ندارد   بو   میشود ولی سریع جذب  ی که       
o  مثالOdorant  گازهای سمی    =  توسط الیه موکوسی جذب نشود و بنابراین بو نداشته باشد ی که طوری طراحی شده که

بویایی را   رسپتورمی رسد باید پتانسیل غشای سلول  رسپتورمژکهای سلول غشاء به   Odorantوقتی مولکول 
می   شروع (olfG)پروتئین -G رسپتورفعالسازی از پدیده های مولکولی که با   یک سریتغییر دهد. این کار با 

قرار دارد را فعال    پالسمایی مژک  ء که در غشا  (AC)  الزآدنیلیل سیکاین پروتئین، آنزیم  .  گرددشوند انجام می  
حلقوی   AC.  میکند مونوفسفات  آدنوزین  نام  به  ثانویه  پیامبر  به  فسفات  تری  آدنوزین  در (  cAMP)تبدیل 

 می کند.  کاتالیزسیتوزول را  
MPcA    یک کانالSelective-Cation    اینفیوژنرا در غشای سلول باز می کند که باعث  ++Ca    و+Na   به

اگر به آستانه برسد    که  کاهش می دهدیل عرض غشای سلول را  سدیم پتانس  Influxداخل سلول می شود.  
را فعال می کند که باعث    دیگری  Cation-Selectiveسدیم کانال    ،عالوه یک پتانسیل عمل تولید می شود. ب

سپس    . پتانسیل عملگرددباعث دپالریزه شدن بیشتر غشای سلول می    امر  اینکه    شدهاز سلول    Cl-خروج  
ویایی حرکت می کند.بسیستم عصبی    در طول Centrallyبه صورت  
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