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 (AIR.FLOW)کار تنفس بینی (OBJECTIVE)بررسی عینی 

 بودن حس انسداد(SYMPTOM) با دیدن یا ندیدن پاتولوژی ،
(PATHOLOGY) نیازمند تست هایOBJECTIVE است ،  .

 ، تست های بیماریهای غیر راه هوایی(OTHER) مثل کم خونی و بقیه تا ،
متارض 

  تست هایR.MA – AC.R

ACOUSTIC. RHINOMETRY( سطحcm2 فاصله ،cm حجم ،cm3  )
RHINOMANOMETYR      ،(اختالف فشار ) برحسبPA میزان ،

، مقاومت یا cc/secبرحسب FLOWجریان هوا در ثانیه یا 
RESISTANCE  برحسب ،PA/cc/sec

AC.R فقط یک طرفه و فقط قدامی، اجنام می شود ، و بعد دو طرف
. را مجع می کنند 

 درAC.R صوت ، ممتد یا کوتاه ، مرسوم کوتاه است  .

P
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 اندازهNOSEPIECE بالغcm28/0 بچه ها کوچکرت ،
ا ، نبود نبود دیستورشن ، نوزپیس کوچکرت      کوچکرت نشان دادن تنگه ه

لیک صوت ، استفاده از ژل 
لوله اصلی صوت قطر ثابت داشته ، ولی نوزپیس اندازه های متفاوت ،

.  برحسب اندازه سوراخ بینی در بالغ و کودک دارد
  اختالف مقدار صوت رفت ـ برگشت     سطح  .
ال    اختالف مقدار صوت رفت و برگشت     ولتاژ     الکرتونیک     دیژیت

.  کامپیوتر    سطح ، فاصله ، حجم 
 ، بار ، هر بار       ثانیه ، متوسط گیری 3نشسته ، سر ثابت
6 سطح یا تنگه درAC.RH قابل بررسی است ،  .







100

1
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 1شکل : تنگه اول ، یا اینرتنال والو ، و عناصر تشکیل دهنده آن شامل  .
 تعریفKERNخک ـ اینرتنال والو خط نیست بلکه سطح بوده و تا سرشا

.  حتتانی  ، ادامه دارد
MCA در افراد نرمال ،M.C.A.I بوده ولی در خرناس عادتی و آلرژی و فاز

.  است MCA-IIاحتقانی بینی ، 
 فاصلهM.C.A.I، از سوراخ خارجیcm 03/3-44/0 متوسط ،cm53/1 ،

cm2 هم در نظر می گیرند  .
 فاصلهMCA-II ، از سوراخ خارجی ،cm 3/3-6/0 متوسط ،cm23/2 ،

cm4 هم در نظر می گیرند  .
2

والو -1شکل 
داخلی

1 st constriction 2nd constriction
I –notch C- notch

Start of isthmus region Inferior concha
Start of valve region Anterior inferior 

turbinate 
1st minimum 2nd minimum

Ostium internum Piriform aperture
2شکل 
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80% مقاومت کلU.R.T وL.R.Tمال بینی است ،  .
 بقیه بینی %20تا والو و %30والو، %50بینی ، %80از
20% مقاومت کلU.R.T وL.R.Tاز نازوفارنکس تا قاعده ریه ، قرار دارد ، .
صافی ابتدای منحنی بعلت اندازه های ثابت نوزپیس ها ، می باشد  .
 تعداد و انواع تنگه ها
 کار نرمال دستگاهAC.R از فاصله صفر تاcm5 می باشد ، گشادی حفره ، و وجود

. ، نتایج را غلط می کند cm5سینوسها و دهانه آنها ، در بعد از 
 متّوج منحنی ، حجم بیشرت از : فهمیدن لیک  صوت دستگاهcc45 در فاصلهcm13-

2/9

ماسک کامل

سوراخ 

خارجی
یقدام بین

وسط 

بینی

عقب 

بینی کوان
نازوفارنکس

A,B-ودمدرهوابرگشتورفتهایلوله
(ثانیهدرFlow)بازدم
C,D-C-یااطرافهوایفشارمیزانلوله
داخلیوالوجلوهمان

D-برای،نازوفارنکسفشارسنجشلوله
.چسبفاقدمقابلطرف

اینرتنال-Fـبینیخارجیسوراخ-Eحملهای
حمل-Hـحتتانیسرشاخکحمل-Gـوالو

کوان-Jـبینیعقب-Iـمیانیسرشاخک
6حملKتاFاز+نازوفارنکس-Kـخلفی
P7تاP1از+شدهدادهنشانبینیداخلتنگی

لوجوبینیخارجدررافشارمیزانترتیببه
.دهدمینشاننازوفارنکسوتنگیهر

شکل شماتیک راینومانومرتی در روش قدامی
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MCA-I ، در بالغین نرمالcm28/0-7/0بوده ، کمرت باشد، بقیه تنگی ها نادرست و
.  کوچکرت نشان داده میشود

 درAC.R وR.M با نرمال را می پذیریم %20اختالف ، .
 تغییر ابعادMCA-I   می شود4، باعث تغییر لگاریتمی مقاومت و فلو با توان  .
 ،مهمرتین ، شایعرتین و معنی دارترین حمل انسدادMCA-I است .
 ، حمل تبدیل جریان المالر به توربوالنتMCA-I

 حمل دوم رایج انسداد ، خلفی ، و در درجه سوم میانی  است .
بیشرتین پاسخ به ضداحتقان در سرشاخک میانی  است  .
 بیشرتین قدرت ایجاد احتقان در سرشاخک حتتانی  ، است .
ـوسطـباال،کدامهردروخلفی،ـمیانیـقدامیتواندمیاحنرافحمل

.استانگلوالودرباالوقدامیشایعرتینومهمرتین.باشدپایین
بعقووسطچون.استشدهاثباتقدامدرفقطبینیتیغهاحنرافباانسداد

.گشادترندوالواینرتنالاز،باشندتنگچقدرهر،بینی
  از سوراخ خارجی تاMCA-I اختالف فشار )    (–PA80-40 بوده و ، جریان الیه

.  است(LAMINAR)ای  
 اختالف فشار بین نازوفارنکس تا جلوMCA-I در دم و بازدم بیشرتین است ، و در

.  حالت بدون تنفس صفر است
و مقاومت در دم بعد از اختالف فشارحداکثر افتMCA-Iاست. 

P
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 بین )     ( راینومانومرتی یعنی اختالف فشار هواN.PH ،  تا هر نقطه بینی و خارج
. بینی 

 معین و فلوهای معین و لذا مقاومت)    ( راینومانومرتی یعنی  اختالف فشارهای
. های معین  را اندازه گیری کردن 



 ( ُپست نازل)پرنازال ( پراورال)روشهای راینومانومرتی ـ قدامی ـ خلفی

شایعرتین روش قدامی با ماسک کامل است  .
 لوله فلو،  و فلو و مقاومت در طرف بدون 2لوله فشار ، 2لوله ، 4در روش قدامی

. چسب اندازه گیری می شود، طرف مقابل چسب 

P

P

IRVRFLOWPVPFI  //

خلفی 
(پراورال)

ُپست)پرنازال قدامی 
(نازال
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 روش قدامی ، فقط یک طرفه بوده و فقط اختالف فشار بینN.PH و جلو
MCA-Iنه بقیه تنگه ها ، با . اندازه گیری می شودN.PH  .

اسکمبهرتینباز،ناکاملوکاملماسک،نوزللولهبا،فلوگیریاندازه
.هستندفلوگیریاندازهمستقیمروش،سههروبودهکامل

 اندازه گیری غیرمستقیم فلو ، باPLETHYSMOGRAF ، کل بدن یا نواری
.  است 

 چه مستقیم و چه غیرمستقیم در هر دو، فلوی دم و بازدم به
.  پنوموتاکوگراف ، منتقل می شود

خروجوورودمقابلدرمقاومتکه،سوراخهدولولهیکپنوموتاکوگراف
وپتانسیلاختالفوفشاراختالفبهمقاومتاینو،کردهایجادهوا

نشانرالوف،کامپیوتروشدهتبدیلدیژیتالوالکرتونیکشکلبهسپس
.دهدمی

PLETHYSMOGRAPH

گپنوموتاکو
راف

پله تیسموگراف-A-4شکل 
پله تیسموگراف-Bنواری  ، 

کامل بدنی 



8

 کامپیوتر ، .تبدیل     به پتانسیل ، به الکرتونیک به دیژیتال
. فلو را نشان می دهد

 از روی    و فلو، مقاومت ، حاصل می شود .
یابسنتبهبسته،طرفهدویایک،پراورالیاخلفیروش

.داردبینیطرفیکبسنت،عدم

 روش پرنازال یا ترانس نازال
(سراسر بینی ـ روش حتقیقاتی)

یک یا دوطرفه بسته به بسنت یک 
.   یا دو طرف بینی، دارد

P

PFRP 

5شکل 

6شکل 
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لولهحملروش3اصلیاختالفN.PHدرقدامیلولهچون،قدامیلولهنهاست
.استماسکزیروبینیخارجدر،سههر

ماسک کامل

سوراخ 

خارجی
یقدام بین

وسط 

بینی

عقب 

بینی کوان
نازوفارنکس

A,B-بازدمودمدرهوابرگشتورفتهایلوله(Flowثانیهدر)
C,D-C-داخلیوالوجلوهمانیااطرافهوایفشارمیزانلوله

D-چسبفاقدمقابلطرفبرای،نازوفارنکسفشارسنجشلوله.
ـحتتانیسرشاخکحمل-Gـوالواینرتنال-Fـبینیخارجیسوراخ-Eحملهای

H-ـمیانیسرشاخکحملI-ـبینیعقبJ-ـخلفیکوانK-نازوفارنکس+
میزانترتیببهP7تاP1از+شدهدادهنشانبینیداخلتنگی6حملKتاFاز

.دهدمینشاننازوفارنکسوتنگیهرجلووبینیخارجدررافشار
شکل شماتیک راینومانومرتی در روش قدامی-7شکل 
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 فشار درP1 و تاP7 ، در حالت بدون نفس ، برابر و اختالف فشار صفر
.  است 

 در دم و بازدم فشارP2 یعنی جلوMCA-I همانP7 درN.PH برای سمت
.  مقابل است 

MCA-I ،COMPLIANT بوده با جواب به دیالتور ، و عدم جواب به
. ضداحتقان ، است 

MCA-II،NON.COMPLIANTعدموضداحتقان،بهجوابباوبوده
.استدیالتوربهجواب

فشاراختالفسنجش،معمولروش،P7(N.PH)همانیاP2(پشت
.بازدمودمدراستحمیطجوّ یعنیP1با(چسب

ماسک نباید لیک داشته باشد.
تنگی 
دوم

سرشاخ
ک 

حتتانی

=  تنگی اول
اینرتنال والو

 71 PP

PPP  27

8شکل 
در حالت ایست تنفس

لو اختالف فشار نازوفارنکس با ج
تنگی اول 
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فشارلوله،(پراورال)خلفیروشدر(N.PH)لبوشدهگرفتهدندانبا
.استبستهدهـانوشود،منـیاجنـامبلـعروش3هردرواستبسته
بـرایمگـر.باشدعـادیتنفس،باشدشلنـرمکـام

MAX-FLOW.
 مقاومت توتال همیشه کمرت از یک طرفه است
یویربیمارانمثلنرمالازکمرتیاعمیقبازدمودمدرمگراستثابت

.نرمالفرددرعمدیکوتاهوسطحیبازدمودمیا.قلبییا
اج مقاومت و فلو مرتب عوض می شوند مثل سیکل بینی  و تغییرات مو

.  دقیقه ای بینی 10احتقانی 
 پس عنصر ثابت حماسبه مقاومت ،      ، است نه فلو  .
ی و بیشرتین در نرمال ها و            بیشرتین در خرناس عادتی و آلرژ

فاز احتقان بینی       

P

P

IPIIP

PI PII

PIII

A
B

C
D

IP IIIII PPP 

IIIIIII PPP 

A = سوراخ خارجیC = سرشاخک حتتانی یا
تنگی دوم 

B = اینرتنال والو یا تنگی اولD =
نازوفارنکس 

PI =فشار جلوی تنگی اولPIII = فشار
نازوفارنکس  

PII = فشار جلو تنگی دوم
اختالف فشار نازوفارنکس با= 

جلو تنگی اول 
اختالف فشار نازوفارنکس با= 

جلو تنگی دوم 
IP

IIP
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در روش پرنازال می شود حمل تنگرتین جا را که حمل حداکثر افت فشار و افت مقاومت در
.  تنگی فیزیولوژیک . پشت آن تنگی است پیدا کرد 

 بر طبق فرمول           یا                     ، هرچه       یا همانV زیاد شود میزان عبور هوا
طکاک یا ذرات الکرتیسیته در ثانیه از یک مقطع ، سیم یا بینی زیاد شده لذا تصادم و اص

.  زیاد شده و مقاومت زیاد شده و گرما بیشرت می شود
 مقدار کل کار(WORK ) یعنی جریان برق مصرفی در زمان معین ، یا هوا در زمان معین دم ،

.  از فرمول زیر بدست می آید، یا بازدم یا هر دو

I

V
R 

FLOW

P
R


P

والو داخلی     سوراخ 
خارجی

کوان خلفی           
تنگی دوم

سرشاخک 
حتتانی

-B

-A

-C

-D

-E

ثابتجایبانازوفارنکسدرخلفیلوله-E-10شکل
A-خارجیسوراخجلولولهC-دومتنگیجلولوله
B-داخلیوالوجلولولهD-کوآنجلولوله

TIVTIRIRTIW  2

RFP 

RIV 

TFPTFRFRTFW  2
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ک ثانیه توان مصرفی یعنی مقدار الکرتیسیته عبوری از سیم یا حجم هوای عبوری از بینی در ی

 تغییر حملMCA با ضداحتقان ازMCA-II بهMCA-I

فشاراختالفدرسفیدهادرراینومانومرتیطرفهیکروشدررامقاومتPA150سیاهدرو
.گیرندمیPA100در(مغول)آسیاییو
 مقاومت را در راینومانومرتی دو طرفه در سفیدها ، درPA75 و در سیاهان و آسیایی ها در ،

PA50 می گیرند ،  .
 کمرتین مقاومت در بینی سیاهان بعد آسیایی ها بعد سفیدها هست

T

W
P 

IV
T

TFP

T

TIV
P 





 FPیا

+     

+

+     

+

+ 

+

- -

- - -

-

پتانسیل2+پتانسیل 
+4

2-پتانسیل 
4-پتانسیل 

2+ل ولتاز یا اختالف پتانسی

2-ل ولتاز یا اختالف پتانسی

11شکل 
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 فازهایACCELERATION در دم ، ناحیهA وB و بازدم ، ناحیه ،E وF  .

اساسبر،GوHناحیهیعنیبازدموCوDناحیهیعنیدمدرDECELERATIONفازهای
.دموبازدمدرنازوفارنکسمنفییامثبتفشار

 فردB نسبت بهA بعلت داشنت سطح کمرت و مقاومت بیشرت،  در      یکسانPA150 فلوی
.کمرتی دارد

P

بازد
م

D

+-

A
CB

E
F G

H

Flow/cc/sec

-راختالف فشا( پاسکال)
PA

P

دم

شکل 
12

Flow/cc/sec

A

B

یکسان
PASCAL 150

PA 150
P

منحنی مقاومت Bو A-13شکل 
هستند 
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 فردB نسبت بهAیجاد بعلت مقاومت باال و سطح کم برای فلوی یکسان ،      بیشرتی باید ا
.  کند که خستگی تنفسی ایجاد میکند 

، بعلت سطوح تنگرت و مقاومت باالتر ، برای Aنسبت به فرد Bمنحنی مقاومت هستند ، فرد Bو A-14شکل 
.فلوی یکسان ، باید     بیشرتی ایجاد کند که خستگی تنفسی ایجاد می کند 

ردنازوفارنکسدرفشاراختالفلذاوبازدمودمدرصدریقفسهشدنبستهوبازمیزان
.استیکسانولیزیادشدیدنفسدرو،یکسانولی،کمعادینفس
 پس میزان فلو اساسًا وابسته به میزان مقاومت یا تنگی تنگه ها در بینی دارد
 در طرف چپ مقاومت باال و لذا در      یکسانPA15015شکل . فلوی کمرتی دارد  .

P

P

Flow/cc/sec

A

B

اختالف -
فشار

فلوی 
یکسان

Pهای متفاوت
P

P
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P

Flow

مقاومت سمت 
مقاومت سمت راست
چپ

PA/cc/secمقاومت

PA150یکسان 

 
sec

cc

PA

FLOW

PA

FLOW

P
R 




15شکل 

تقریبیبودنبرابرMEAN FLOWوMAX FLOWدرفلوانواعو
.آرامنفسیکطولدر،باهم،هاحلظه
 فلویTOTAL مهمرت از فلوی یک طرفه است
ابل، در انسداد کامل یک طرفه بینی ، با باز بودن کامل سمت مق

بعضی ها ابدًا احساس انسداد منی کنند و به عمل بهرت جواب می
.  دهند 

 لومرت روتومرت یا ف: کالیربه کردن راینومانومرت ، روزانه مستقیم  .
و دادن     مشخص و گرفنت فلو مشخص یا برعکس: غیرمستقیم 

گرفنت مقاومت مشخص در مقابل فلو و     مشخص 

P

P
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 در راینومانومرتیPOWER یا توان یاP                       یعنی هوای عبوری در ثانیه
DISTANCE×VOLUM=AREAولی در اکوستیک راینومرتی 

مشخصفلوی،مشخصدرشودمیرامقاومت،MAX

MAX.FLOW,،MEAN،مشخصشعاعدرBROMS،خطیرسمبایا
-BROMS)مقاومتمنحنیمنشأدرمقاومتمنحنیبرمماس

SCHUMACHER)روشاسمبه،ضرایبازاستفادهبایا،آوردبدست
BACHMANازشدنبرابردوازاءبهفلوافزایشدرصدیعنیPA75تا

PA300آوردبدست.
        ولی روش استاندارد حماسبه مقاومت درPA150 فلو )یا شعاع دوم

cc200        وPA200است  )

aروش ـRadias يعينBroms

b ـ در       مشخص از پيش تعيني شده
cـ درflow  مشخص از پيش تعني شده
d ـ در      ماکزميم ياflow ماگزميم

PFVOLUM 

P

P

PP

P

cc400
cc300
cc200
cc100

400300200100
PA PA PA PA

a

a

b

c
d

d

flow

16شکل 
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بار4مقاومت متوسط در -17شكل 

مقاومت متوسط از متام  مقاومت ها در انواع       و فلوهای متناسب آنها -18شكل 

Flow

4

2
1

3

Flow

P

P
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اینزاویهسنجیدنومبدأدرمقاومتمنحنیبرمماسخط:برومزـشوماخرروش
استرتبیشمقاومت،یعنی،کمرتشیبوبیشرتزاویههرچهکه،فلوحمورباخط

.

یا فلو یا شعاع ، مشخص پلکانی مرتب نبودن، باال رفنت ، مقاومت در مقابل20شکل 
.، را نشان می دهد 

a

P

b2

cc300
cc200
cc100 b1 b3

a3

a2

a1

A

B

flow

300200100
PA    PA    PA

P

Flow

زاویه 
بیشرت

زاویه 
کمرت

a

b

زاویه بیشرت و شیب کمرت ، لذا bدر فرد -19شکل 
. مقاومت بیشرت است 

P

بیشرتمقابلدرa2وa1در،Aفرددر-20شکل
داردبیشرتمقاومتیعنی،داردb2وb1ازکمرتفلوی
.داردb3ازبیشرتفلوی،کمرتمقابلدرa3درولی

P

P
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 روش اندازه گیری مقاومت کل در     خاص

MEAN.TOTALروش اندازه گیری مقاومت کل با روش 

 روش اندازه گیری ، مستقیم، مقاومت کل با روش پراورال یا پرنازال ، دو طرفه
 مقاومت و فلویTOTALبرای بود یا نبود حس انسداد توسط بیمار مهمرت از یک

طرفه است 
 ، دقیقه اسرتاحت ، نفس آرام ، با و بدون 30برای راینومانومرتی ، نشسته

...  ضداحتقان ، و 
 بار و متوسط گیری می شود 5-3تست      .PA300 برای دم و بازدم عمیق بکار

.  است2و شعاع PA150استاندارد . می رود 

P
RightflowLeftFlow

PPAorPAorPA
cesisTotal






75150300
tanRe

P

ceresisleftceresisrightceresistotalmean tan.tan.tan..

111


 
sec/3cm
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، در دم، بعلت اختالل دیواره الترال بینی ، در آال، PLATEAUINGیا LOOPINGپدیده -21شکل 
ULC یاLLCدر بازدم ، بیمار مشکلی ندارد.

 تستPROVOCATION یاCHALLENG در آکوستیک راینومرتی و راینومانومرتی
وستی، یعنی دیدن مستقیم واکنش حساسیت، در بینی ، جبای روشهای غیرمستقیم تست های پ

.  با ایجاد عطسه ، ترشح ، احتقان، خارش و مقاومت باال و سطح کم 

F

l

o

w

اب
ز
د
م
ن
ر
م
ا

ل

L
O
O
P
I

N
G

درد
م

ـمد
ابتمواقم
ال

P

بعد از ضداحتقانقبل از ضداحتقان
IPa/cm3/sec25/016/0در راديوس 

33/0ـII45/0در راديوس 
36/0

22/0ـ28
24/0

ـــ35/0ـPA5030دراختالف
PA15054/030/0دراختالف فشار

30/0ـ15/0متغري Meanدر روش 

Flow

دم ـ مقاومت 
باال

بازدم نرمال
LOOPING

غیرنرمال

P

حدود تقریبی نرمال مقاومت متوسط گری شده یک طرفه در انواع شعاعها و      های 
PA/cm3/secمشخص ، و روش متوسط برحسب 

P
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با روش قدامي كه هر طرف جدا 2در راديوس (Total)در راينومانومرتي، مقاومت دو طرفه 
شود گريي مياندازه

:  و سپس با فرمول 
:  عبارت است از 

PA/cm3(       15/0)19/0تا 12/0قبل از ضداحتقان  /Isec

PA/cm3(       14/0)11/0تا 08/0بعد از ضد احتقان  /Isec

پاسكال كه با 150گريي مقاومت كل ، دو طرفه ، در اختالف فشار خاص استاندارد با روش اندازه
:  فرمول                            به شكل زير است 

PA/cm3(  26/0)38/0تا 19/0: قبل از ضد احتقان  /Isec

PA/cm3(           17/0)18/0تا 15/0: بعد از ضد احتقان  /Isec

 اندازهMCA در فرد نرمال قبل از احتقانcm275/0 بعد از احتقانcm295/0 دو طرف قبل ،
cm29/1و بعد از ضد احتقان cm25/1از ضداحتقان 

 فلو و مقاومت و سطحTOTAL بیماران زیادی که . برای حس انسداد مهمرت از یک طرف است
.  یک طرف بینی کامل بسته است و در مطب می بینیم ولی حس انسداد ندارند

RLRRTR .

1

.

11


LFRF

PA

RT ... 


1501
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Flow

افراد سامل با %95در 
مصرف ضد احتقان

pA175در دم 

pA100دربازدم

افراد نرمال با %50در 
مصرف ضداحتقان

pA80در دم 

pA50دربازدم

افراد نرمال با %5در 
مصرف ضد احتقان

pA50در دم 

Pa150دربازدم 

P

sec
250CC

sec
180CC

sec
280CC

sec
300CC

sec
300CC

sec
200CC

22شکل 
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 ، فرد نرمال یعنی فاقد حس انسداد، پاتولوژی دیده نشودRESTRICTION نباشد
 حس انسداد درجات خفیف و متوسط و شدید دارد و زیاد به مقادیر عددی مقاومت و سطح

.  ارتباط ندارد و هر فردی در مقدار خاصی حس انسداد می کند 
 با ضد احتقانMCA ازII بهI افراد حتی %10می آید ولی در سینوزیت اثری ندارد و در

.  احتقان با نئوسینفرین بیشرت می شود
 اثرVENTURI یعنی کالپس آال در دم در      کریتیکال هر بیمار و حالتLOOPING در دم ،  .
 برای دیدن اثر ونتوریMAX.FLOW الزم است که در فرد نرمالcc/sec-

CRITICAL.FLOW500 می باشد، ولی در بیماران فرق می کند  .
 خارجی ( بهرتین)استفاده از دیالتور داخلی( کشیدن گونهCOTTLE ) و یا از بیرون کشیدن با

چسب برای بررسی ناحیه والو 
COTTEL و دروغ منفی دارد+ دروغ  .
COTTEL مثبت یعنی مریضی و منفی یعنی فرد سامل

OVERLAP

 فلوی نرمال در دمcc300-250 در ثانیه و در بازدمcc200-170 در ثانیه در یک طرف و دو
.  در ثانیه در بازدم می باشدcc400-340در ثانیه و cc600-500طرف در دم 

 فلوی توتال زیرcc700 پایداری تنگی در مقابل ضداحتقان یعنی + حس انسداد + در دم
.  کاندید جراحی به جای درمان طبی 

P

تعدادا
فراد 

نرمال 
و 

غیرنرم
ال

ناحیه overlap 

افراد نرمال و 
غیرنرمال

غیرنرما
ل

نرما
ل

23شکل 
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در تستها VARIBILITYعوامل مؤثر در خطا و 
.  ساعت 4-2به مدت MCA-Iسیکل بینی با اثر روی همه تنگه ها جبز . 1
 فاز احتقان فاز اسرتاحت بینی است  .

ASSENDING-W،CLIMBING-Wنرمالفرد

BازتنگرتAـاولتنگهنقطهترینتنگ

DESENDING.W

.  در آلرژی ـ خرناس عادتی و فاز احتقان بینی 
تنگ ترین نقطه ، تنگه دوم 

B زتنگرت ا
A

Cm210

Cm21

Cm2

صفر

A

B

24شکل 

25شکل 

cm2

1

9/0

8/0

7/0

6/0

5/0

4/0

3/0

2/0

1/0

0/75cm2

A

10cm2

10cm2

B

cm53/1 2/23cm
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علیرغم تغییرات احتقانی در سیکل بینی ، سطح و حجم کل عوض منی شود مگر در حالت 
خوابیده نسبت به ایستاده یا حاالت خاص 

 در سیکل بینی در راینومانومرتی ، هم ، در طرف احتقان      وRe در احتقان زیاد و فلو کم ،
.  می شود ولی روی     و مقاومت و فلوی توتال اثری ندارد

PP

سوراخ خارجی

N.P تنگی دوم    تنگی اول
A

فاز بدون احتقان

B

فاز احتقان

در فاز احتقان تنگی دوم تنگرت
شده است 

P

P

26شکل 
ه تنگه دوم   تنگ

اول
سوراخ خارجی  N.P

P

27شکل 
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یاد ـ مقاومت کم ـ فلو ز(  -اسیدوز            )مترین بدنی : ترشحات بینی -2
ـ تنگه بازتر 

الکالوز                     مقاومت باال ـ فلو کم ـ تنگه تنگرت 
( ایستاده ـ خوابیده)وضع بدن . 3
ک مقاومت باال فشار به نقاط خاصی با حتریک پاراسمپاتیک یا سمپاتیک ، پاراسمپاتی. 4

، سطح کم و احتقان میدهد مثل فشار روی سینوس کاروتید 
هورمونی ، ارتباط به وضع بدن ندارد DIURNAL VARIATIONساعات روز      . 5

.  در شب و اول صبح مقاومت بیشرتین و سطح کمرتین است. 
احتقان را زیاد و در سینوزیت  و راینیت حاد اثری %10داروها ، ضداحتقانها ، در . 6

.  ندارند ، آسپرین مقاومت را باال می برد
.آنتی هیستامین و کورتون ، گاهی اثر عکس دارند-7
ح سنگ تر سیگار، در اثر هیپوکسی و اثر مستقیم التهابی سیگار ، مقاومت باال ، سط-8

.دارند
.قد ، قد بلند مقاومت باال ، گاهی ارتباط ندارد-9

آتروفی در سن باال . سن ، در بچه ها و بزرگها فرق دارد-10
.آناتومی را جلو و عقب می بردmm1-دما ، سرما و گرما ، هر        -11
رطوبت اثری ندارد-12
رتین نژاد ، سیاه ، آسیایی ، سفید ـ در سیاهان مقاومت کمرتین و در سفیدها بیش-13

. است 


2

O2
CO
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شرایط اجنام تست ها 
MAX.FLOW، یا دیدن کالپس آال ، که PA300نفس آرام، مگر برای رسیدن به      ، R . Mدر -1

.می خواهد
درجه حرارت -2
.بار، و هر دو متوسط گیری می شودR.M ،4ثانیه و در بار هر بار  3تست ARدر -3
.  با مرجع در هر دو ، قابل قبول است %20اختالف کمرت از -4
.بدون نفس، بدون بلع ، نشسته ، دهان بسته A.Rدر -5
و      اگزیال MIDRANGزاویه نوز پیس     ، لوله صوت      ساژتیال در -6
ثابت وی لوله قدامی فرق می N.PNروش دهان بسته باید باشد، حمل لوله 3در هر R.Mدر -7

.کند
.  اول بینی cm5نوز پیس، ژل ، نبودلیک، کار در صفر تا A.Rدر -8
.  صفر -cm5و آناتومیکال برای حجم cm5-2نوز پیس خمروطی برای حجم -9

.  نوز پیس متناسب اندازه هر سوراخ بینی باید باشد-10
.  دقیقه اسرتاحت قبل از تست 11-30
دیستورشن آال، توضیح تست ، dB60دارو ، سیگار ، قهوه ، نور شدید، صدای بیشرت از -12

.صندلی راحت
نفس آرام R.Mنفس نکشد در ARبلع نکند، در R.Mو A.Rدر -13
14-Noise باالیdB60 از سمت باز بینی روی سمت آزمایش درA.Rاثر می گذارد.
.باشد جواب های بعدی غلط است cm27/0، اگر تنگی اول زیر A.Rدر -15

cc  2625 

100

1

60
45

10

P
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5اسپری به فاصله 2دقیقه ، ضد احتقان 15فاصله بین تست با ضد احتقان و بدون آن -16
.  دقیقه 

MRIباتطبیقواحتقانضدازبعدهاتست-17 , CTواندوسکپیوقدامیرینوسپکیو
میکروسکوپ

(RNINO ,STEREOMET RY)(ابوبینیسیکلدرحتتانیسرشاخک،حملتغییرمیزاندیدن
(ضداحتقان

.  ها، مئاها ، فاصله شاخک ها ، تاسپتوم و دیواره الترال OMCبررسی ابعاد -18
.  هر تنگه ای هر چه تنگ تر ، تور بوالنس بعد از آن بیشرت ، است -19
ر است بررسی شدت و نوع فرکانس صدا دردم و بازدم در اینرتنال والو  ، که در تنگی شدیدت-20

  .
21-RHINOHYGROM ERY ( میزان رطوبت روی شیشه)
( .  داخلی( )BACHMAN)خارجی ، (COTTLE)تست -22
23-Max , flow و مقایسه دو طرف با هم
24-R.M , A.R (تست چالنج)با هیستامین

cm5cm4cm3cm2cm1cm

صفر 

cm210

cm21

cm2

صفر

سطح سانتیمرت
مربع

مرتفاصله به سانتی
روش حماسبه حجم از صفر 

cm5تا 

28شکل 
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 سطح از سوراخ خارجی تا والو ازcm21 تاcm21/0 در نظر گرفته می شود ، یعنی
.کم می شود

 ولی از والو به بعد ازcm21 تاcm210 در نظر گرفته می شود ، یعنی سطح وسیع تر
.می شود

 تنگه آناتومیک درA.R و فیزیولوژیک درR.M

A.R همیشه یک طرفه ولیR.Mیک یا دو طرفه با هم دارد.
 می شود حجم هایcm2- ، صفرcm5-2 ،cm10-5 وفاصله تنگه ها را از هم با

.اندازه گیری کردcm4/0حداقل فاصله 
 برای سرما 5تست منتول ، اکالیپتوس و کافور و تغییر آستانه های عصب .

ول.ط

سطح = لوله 
قاعده

حجم در = قاعده × طول 
لوله منظم

 =بینی

cm25 

cm2 

در بینی چون نامنظم است لذا هر سانتیمرتصفر
شکل جدا حساب می شود 
29
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گیرنده های حرارتی سرما بیشرت در وستیبول پوستی و کمرت در خماط است .

 در بینی با انسداد شدید       در هر طرف بهPA150 می رسد ولی فلو سمت تنگ کمرت است
.مگر زمان بدهیم

 در انسداد کامل ، مشابه چسب در روش قدامی یا خلفی یا پرنازال ، فقط مقاومت و فلوی
.سمت مقابل قابل بررسی است

در انسداد کامل دو طرفه هیچ روشی امکان ندارد.
 در سوراخی سپتوم روش قدامی امکان ندارد، و روش خلفی یا پرنازال آن هم فقط دو طرفه

.امکان دارد
  بیماران قلبی و ریوی و با مشکل قفسه صدری       را منی توانند بهPA150 برسانند لذا

.همیشه بدون انسداد ، فلوی کم دارند

P

P

Flow 

مقاومت کمرت، 
منحنی

مقاومت به حمور     
دورتر

Flow 

یمقاومت بیشرت، منحن
مقاومت به حمور      

نزدیکرت PP
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ازآندرکهسیاهنژادولیPA150نیستنیاز.شودمنیاستفاده،
.دهندمینرمالفلوPA100درچون

فلوtotal=چپفلو+فلوراست
ازمقدارآنبررسیAREAتنفسودادهنسبیانسدادکهمقاومتو

کاملتنفسکهمقاومتوAREAمقدارآنودهد،میبینیـدهانی
.کاملانسدادیعنیدهدمیدهانی

بودهدرازکشحالتدرنرمالازکمرتوبیشرتترتیببهسطحومقاومت
نرمالافرادازبیشرتآپنهوخرناسوخواببدونO.S.A.Sسندرمدرو

.باشدمیدرازکشحالتدر
هاتستایندرSYMPTOMدویایککیپیوانسدادازشکایتیعنی

امالً کاستممکناحتقانضدازبعدکه،احتقانضدازقبلبینیطرف
.شودخوبکمینشود،خوباصالشود،خوب

PP
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PATHOLOGY

تاسضداحتقانمصرفازبعدهمیشهپاتولوژیبررسیهاتستایندر
پزشکآنچه،شدهخوبکمینشده،خوباصال،شدهخوبکامالآیاکه
.بیندمی

هاتستایندرRESTRTCTIONونرمالازباالترمقاومتیعنیMCAکمرت
R.Mدرنرمالاز , A.Rمیبررسیاحتقانضدمصرفازبعدهمیشهکه

.نشدهخوباصال،شدهخوبکامل،شدهکمکهشود
کهنآندیدنیا،پاتولوزیدیدنیعنیپاتولوژیازمنظورهاتستایندر

.بینیممنیماولیباشداستممکن
ـساختمانی+خماطیـخماطی،ساختمانتواند،میپاتولوژی

(OTHER)هواییراهغیرعللخمفی،ـواضحـخماطی+ساختمانی
.باشدخلفی،میانی،قدامی،مأثرغیرماثر،

خالصساختمانیواضح،مؤثرپاتولوژیPURE , STRUCTURALقابل
یتنگیااحنرافمثلدهد،منیجواباحتقانضدبه،خماطیغیر،رویت

.میدهدجوابجراحیدرمانبه...وبینیکفدر
میجوابکاملاحتقانضدبهمؤثر،وخالصوواضحخماطیپاتولوژی

یمجوابطبیدرمانبهسپتومشاخکیبافتشاخک،هیپرتروفیدهد،
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دهدییعنی:مؤثرغیرولیدوهریاساختمانییاخماطیخالصوواضحپاتولوژی
دردرمانونیستندانسدادعاملواندندادهRESTR.TCTIONولیشوندمی

چهوخماطیچهپاتولوژیایندر.مؤثرغیراحنرافمثل.نداردموردآنهامورد
،RESTRICTIONهاتستدروباشدانسدادحساگر،دوهرچهوساختمانی

.باشدOCCULTاستممکنکهگشتاصلیعلتدنبالبایدباشد
ناحیهقدامیپاتولوژیMCA-I،والواینرتنالـ1ناحیهیا
:  Iـ قدامي و ناحيه1

ARE I = FIRST.MINIMAL = FIRST CONSTRICTION = MINK . VALVE = LIMEN 

NASI = LIMEN VESTIBULI = ISTHMUS NASI = OSTEUM . INTERNUM = 

COMPLIANT. PART = COLLAPSIBLE PART = INTERNAL. VALVE = I. 

NOTCH

ناحیهولیقدامیپاتولوزیMCA-II،حتتانیسرشاخکـ2ناحیهیا
: IIـ ناحيه قدامي ويل ناحيه 2

NON.COMPLIANT = BONY . CAVAL . PART = AREA2 = SECOND . 

CONSTRICTION = SECOND MINIMAL = (C.NOTCH.CONCHAL. 

NOTCH)
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آنردهم،حتتانیشاخکاولمرتمیلیچندکهجایییعنیاپرچرپیریفرم
BONYراحتتانیشاخکاولمرتمیلیچنداین،اردقرارد . CAVAL

PARTورودی،کهمیگویندBONY ,CAVUMاست.
کودالشاملاپرچرپیریفرمدیگرعناصرULC،سفالیکLLC،بینی،کف

پروسساسندینقوبینیاستخوانهایکودالسزاموئید،فیربو،چربیبافت
.است،ماگزیال

جیخارسوراخبهباالدروشدهواقععقببهمایلبشکلاپرچرپیریفرم
.استپایینازدورتر

ناحیهدویعنی،،قدامیپاتولوژیII , IکهIودیالتوربهIIاحتقانضدبه
استفادهدیالتورواحتقانضدبایددواینافرتاقجهتدهد،میجواب

.شود
پاتولوژیUNSEENکونکابلوزایاحتتانیشاخکاستخوانیبزرگی.
درمیانیپاتولوژیcm5،هبپاسخبیشرتین،دوهریاساختمانی،خماطی

خلفیوقدامیازبعد،عاملسومین،انسدادعاملکمرتین،احتقانضد
.استانسدادایجاددر
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علتوحملدومین،دوهر،خماطی،ساختمانی،4/6درخلفیپاتولوژی
قدامیازبعد.انسداد

یامیانی،حتتانیتوانندمیخود،میانیوخلفی،قدامیهایپاتولوژی
.باشندفوقانی

حتتانیحتتانی حتتانی 

فوقانیفوقانی فوقانی   

قدامیمیانی خلفی 

31شکل 
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هاتستدرآنکهیعنیمؤثرغیریامؤثرپاتولوژیRESTRIETIONیاداده
.خمفیچه،دوهرچهساختمانیچهخماطیچهنداده

احتقانضدبهپاسخباولیاحنرافنوعازساختمانیظاهراً پاتولوژی:
OPTIEAL ILLOSION (aوانعنبهدیداشتباهباعثحتتانیشاخکتورمیعنی

.شدهاحنراف
(bسپتومشاخکیبافت
پاتولوژیOCCULTشودمنیدیدهولی،داردشدیدرسرتیکشنهاتستدر.

HINGاستالترالۀدیوارضعفازبیشرت ,WING , LLC, ULCبیشرتیعنی
.استخمفیساختمانی

یاواقعیمنفیپاتولوژیOTHERونیستیعنیRESTRICTIONنداریمهم.
روانی،متارضی،5عصب،خونیکم،تیروئید،ریه،قلببیمار

تنیسمؤثرولیشودمیدیدهوهستپاتولوژیراینیتوسینوزیتدر
.نداردRESTRICTIONیعنی
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a)COMB.MUCOSALساختمانیقسمت،ساختمانیـخماطیخملوط
مهباخماطیتورمباولیبودهانسدادحسایجادقدرتفاقدومؤثرغیر

میRESTهاتستدرورسیدهبیمارتوسطانسداد،حسآستانهبه،
.دهند

COMB.STRUC TURAL (b–ساختمانیقسمت،خماطی،ساختمانیخملوط
خماطیتورمباولیدهدمیتستهادرRESTوانسدادحستنهاییبه

.شوندمیتشدیدRESTوانسدادحس
1%القبیعنیشوندمیپاتولوژیواحتقاندچارنئوسینفرینباافراد

.ندارند
10%حادسینوزیتوراینیت،دهندمنیجواباحتقانضدبهافراد.
خونیکموپرخونی،کروت،التهاب،5عصبآتروفی،:خاصپاتولوژی

خماطعروقیکموپرعروقی،خماط
عاملسهبینازPATHOLOGY , SYMPTOMوRESTRICTIONمهمرتین

وA.RتستهایدرRESTRICTIONوجود،درستدرمانوتشخیصعامل
R.Mروش،یعنیOBJECTIVEوانسدادحسولی.هستهاتست

پاتولوژی مؤثر ولی نسبی
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اقعیویا،باشدهمراهرسرتیکشنبایعنیباشدواقعیتواندمیسمپتوم
.نباشدهمراهرسرتیکشنباونباشد

نباشدیاباشدرویتقابلپاتولوژیباتواندمیواقعیسمپتوم.
(OCCULT)

درمانوجراحیبهخوبپاسخ.

درمانوجراحیبه،بدپاسخ.

 پاسخ به درمان خوب.

 پاسخ به درمان بد.

PATHRESTSTIMATEUNDERE .

PATHRESTSTIMATEOVERE .

SYMPRESTTHRESHOLDHIGH .

SYMPRESTTHRESHOLDLOW .
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 درLOW. THRESHOLD همیشه تشخیص عللOTHER خالص یا در کنار
در . مطرح استOTHERسایر تشخیص ها، همیشه علل غیر راه هوایی 

.این ها حس انسداد با ضد احتقان هرگز کامل از بین منی رود 
   بهرتین موارد درمان و جراحی دو موردHIGH . THRESHOLD و

UNDERESTIMATEهستند ،  .
REST  = PATH = SYM =  NORMAL  THRESHOLD

  انسان نرمال
 یعنی دیده شدن یا نشدن توسط پزشک –یا + پاتولوژی
 ولی غیر موثر + پاتولوژی –و مؤثر + پاتولوژی
 و مؤثر –پاتولوژی(OCCULT) و غیر موثر ـ انسان سامل –پاتولوژی
 آتروفی ـ سینوزیت ، یا –و خاص + پاتولوژیRESTیا خیلی کم . ندارند

.است
 پاتولوژی خماطی خالص(MUCOSAL)

  PATHRESTSYM
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 پاتولوژی ساختمانی خالص(STRUCTURAL)

 پاتولوژیOCCULT

 پاتولوژی علل دیگر غیر راه هوایی(OTHER)

 پاتولوژی خماطی ـ ساختمانی ـCOMB . MUCOSAL 

 پاتولوژی ساختمانی ـ خماطی ـCOMB . STRUCTURAL

 خماطی ـ + پاتولوژی علل دیگرOTHER – MUCOSAL

 ساختمانی ـ + پاتولوژی علل دیگرOTHER . STRUC TURAL

 ساختمان خماطی ـ + پاتولوژی علل دیگرOTHER – COMB. STRUC 

TURAL

 پاتولوژی علل دیگر ، خماطی ـ ساختمانیOTHER-

COMB.MUCOSAL

 پاتولوژی خمفی ـ خماطی ـ ساختمانیOCCULT.COMB.MUCOSAL

. قسمت ساختمانی خمفی است یعنی دیده منی شود ولی هست 
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SYM-REST-PATH-

ـــــــــBEFOREـ فردنرمال 1
ـــــــــAF-DEـ فردنرمال 2
+ــــــBE-DEـ فردنرمال 3

+ــــــAF-DEـ فردنرمال 4

SYMRESTPATH

BE-DEـــــــــ
AF-DE+++

SYMRESTPATH

BE-DE+++

AF-DE+++

فرد نرمال 

(  %10)فرد نرمال ـ دچار احتقان با نئوسینزین 

(  %1)سینوزیت و راینیت حاد مقاوم به ضداحتقان 

PATH غیرمؤثر
 =PATH غیرمؤثر
 =
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مثبت و معنی دار RESTمنفی است ولی PATHاساس، 
است 

SYMRESTPATH

BE-DE+++

AF-DEـــــــــ

SYMRESTPATH

BE-DE++ـــ
AF-DE+ـــ+كم شده كم شده
AF-DE+ــــكم نشده+كم نشده

MUCOSAL-خالص 

-OCCULTخالص 
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SYMPATHREST

BE-DEA++سینوزیت+کم
B+_ـOTHER

AF-DEC+_ـOTHER

D++ـOTHER

E++ـOTHERخالص
F+++  خيلي كمOTHER

.  بعد از ضداحتقان که اصاًل کم منی شود +SYMاساس 
.  هستند LOW.THRESHOLDیعنی REST<SYMهمیشه 

REST قبل و بعد از ضداحتقان منفی یا خیلی کم باالست  .

OTHER-خالص 
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حسدواینکردنحسبی،خماطدرکمرت،وستیبولدربیشرتسرماحس
.دهدمیانسدادکاذب
دادهبودنبازوسرماکاذبحسآبوکافورواکالیپتوسونعناعجوهر،

.استاستفادهقابلانسدادیوبویاییمتارضدرپس

SYMPATHREST

BE-DE+++

AF-DE+++

(STRUCTURAL)خالص ـ ساختمانی 

.  حالت دارد3مقایسه می شود که RESTدر اینها همیشه با 

SETIMATEUNDERPATHREST

ESTIMATEOVERPATHREST

.

.



 معاینه جمدد الزم 
است 

ESTIMATENORMALPATHREST . نیاز به معاینه جمدد 
نیست 

-1
-2
-3
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SYMPATHREST

BE-DE+++

AF-DE+

كم شده قسمت خماطي از 
بني رفته 

+ 
ده ساختماين مؤثر باقي مان

ويل قسمت خماطي از 
بني رفته 

+

كم شده ، قسمت خماطي 
از بني رفته 

 COMB–STRUCTURALپاتولوژي

.  مشکل اصلی ساختمانی بوده ، قسمت خماطی فقط تشدید می کند 
.  مقایسه می شود ، مثل مورد قبلی RESTبا PATHباز 

.  هم مقایسه شود SYMباید با RESTولی 

پس تست دیالتور
برای 

OCCULTTHRESHOLDHIGHSYMREST

THRESHOLDNORMALSYMREST





.

.
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 + OTHERپاتولوژي نوع

STRUCTURAL 

SYMPATHREST

BE-DE+++

AF-DE+

كم مني شود
+

كم مني شود
+

كم مني شود

چهوخالصOTHERدرچهباشندREST<SYMبایدحتماً بیماراناین
بودنشکلیهربهOTHERالزمهیعنی،ساختمانییاخماطیباخملوط

LOW.THRESHOLDاست.
OVERیاUNDERیاNORMAL.ESTIMATEحاالتتواندمیهماینهادر

.باشد
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 OTHER+COMB STRUCTURALپاتولوژي نوع

SYMPATHREST

BE-DE+++

AF-DE+كم  شده ++كم  شده

وجودبعلتبایدولیباشندNORMAL-OVER-UNDER-ESTIMATEتوانندمی
OTHER ًحتما،LOW.THRESHOLDیعنیباشندREST<SYM

OTHER+ MUCOSAL 
SYMPATHREST

BE-DE+++

A

AF-DE

+

كم  شده
+

غري مؤثر
__

B+

كم شده 
__

غرمؤثر هم ندارد 
__

است LOW.THRESHOLDدارد یعنی OTHERخباطر REST<SYMحتمًا قسمت 
 .
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COMB-MUCOSALپاتولوژي

SYMBPATHREST

BE-DE+ +

ساختماين + خماطي)
(  غريمؤثر

+

AF-DEـــ+

(ساختماين غريمؤثر)
+

ويل مؤثر نيست 

COMB.MUSOCAL شاخصه اصلی نبودSYM بعد از ضداحتقان است
  .

.  داردNORMAL-OVER, UNDER.ESTIMATEحاالت 
OCCULT.COMB.MUSOCALپاتولوژی 

SYMPATHREST

A
كتاب براي حالت OCCULT + 

COMB MOCOSAL

AF-DE

+ــــــ

است مثل مشکل آال لذا با OCCULTقسمت ساختمانی پاتولوژی 
.  است +RESTولی -PATHو -SYMضداحتقان 
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خالصه مجع بندی ، جدول نهایی
حس انسداد ، شدید ، متوسط خفیف -1
REST , PATH , SYMاثر ضد احتقان روی -2

REST , PATH , SYMاثر دیالتور روی -3

دیدن انواع پاتولوژی -4
و مقاومت در تست ها قبل و بعد از ضد احتقان AREAدیدن میزان -5
بررسی بیماریهای عمومی -6
، اثر ، قد ، وزن ، دورسر در کودکان ، مترین بدنی ، اسیدوز والکالوز ، سن-7

نژاد
تست بی حس کردن وستیبول  و خماط ، جداگانه ، برای ایجاد حس کاذب-8

. 5کیپی ، خباطر عدم حس عبور هوا و عدم حس سرما توسط عصب 
SYM , PATH , RESTمقایسه -9
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×
×
×
×
×
×

OTHERعلل + پاتولوژی خماطی خالص مؤثر 

OTHERعلل + پاتولوژی ساختمانی غیر مؤثر 

OTHERپاتولوژی از نوع 

OTHER+ پاتولوژی خماطی بدون پاسخ به ضداحتقان غیرمؤثر 
خماطی بدون پاسخ به درمان با + پاتولوژی ساختمانی غیرمؤثر 

OTHER+ضداحتقان غیرمؤثر 

هاب ، ؛ مثل بیمار قلبی، ریوی، آمنی، سن، آتروفی، التOTHERعلل 
، تیروئید، کراست، ترشح 5سینوزیت ، روانی، اختالل عصب 

راه I
پاتولوژی و حس انسداد با مصرف 

ضداحتقان در یک یا دو طرف خوب 
نشده، کمی خوب شده ، ولی به هر 

حال کامل خوب نشده
با مصرف OBJآیا جواب تستهای 

(-REST)ضداحتقان کامل نرمال شده 

(سطوح و مقاومت)
نداریم پس OBJ ،RESTچون در تست های 

:علل می تواند 

نیست حس انسداد کمرت RESTآیا با مصرف ضداحتقان حاال که 
شده

یعنیخالص،OTHERعلت
.نیستهواییراهدرمشکل،
وOTHERعللبررسیدرمان؛

منتول،تستنشدپیدااگر
نرمالکامالً هاتستچون

نیستRESTوهستند

+خالصخماطیعلت
OTHER،انسدادحسچون

مؤثرخماطیقسمتخباطر
یولشدهکمرتاحتقاناثردر

بهکهOTHERقسمتخباطر
،دهدمنیجوابضداحتقان

اولدرمانباقیماندهمقداری
غیرراهعللبررسیطبی،
منتولتستنشداگرهوایی

بله

بله
خیر

در تستها RESTآیا میزان 
کمرت از شکایت انسدادی

(SYM)است
 LOWبیمار آستانه پایین است 

THRESHOLD ساختمانیخملوطوOTHERعلت
.COMB.استخماطیـ

STRUCTURALاثربررسیدرمان
وOCCULTمواردبرایدیالتور
نشداگروطبیدرمانسپس

برایهواییراهغیرعللبررسی
جراحیبعدوOTHERموارد

خملوط ساختمانی ـ خماطی 
COMB.STRUCTURAL

عاملساختمانیقسمتیعنی
تورمولیاستاصلیانسداد
درمان.کندمیتشدیدآنراخماطی
یطبسپسودیالتوراثربررسی
ایبروطبیدرمانبهپاسخبعلت
استممکنانسدادکاملرفع

.باشدالزمجراحی

خیر

بله



پاتولوژی 
OVERSTIMATE شده

د یعنی اثر آن روی انسدا
کمرت از حدس ماست

خیر

خیر


خیر

در تستها RESTمیزان 
ابل بیشرت از پاتولوژی ق

رؤیت است

در تستها RESTمیزان 
ل کمرت از پاتولوژی قاب

رؤیت است

پاتولوژی 
UNDERSTIMATE ،شده

یعنی اثر آن روی انسداد 
س بیشرت از تصور ماست ، پ

دوباره معاینه شود

بله


خیر


NORMAL    ESTIMATE

میزان حس انسداد 
(SYM) بعد از

ضداحتقان کمرت شده 

بله


در RESTمیزان 
ایت تستها کمرت از شک

(SYM)انسدادی 
خیر

ساختمانی خالص، درمان تست 
دیالتور داخلی و خارجی برای 

، بررسی درمان OCCULTموارد 
طبی ولی اساس جراحی است 

ساختمانی ، + OTHERعلت 
چک اثر دیالتور برای موارد

OCCUT ساختمانی و بررسی
علل غیر راه هوایی و بعد 

جراحی 

بله

بله

 SYM

بیشرت از پاتولوژی واقعی راه هوایی حس
، LOW-THRESHOLD. کندانسداد می

بیمار آستانه پایین 
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باقی  (SYM)با مصرف ضد احتقان شکایت انسدادی
یک یا  (+PATH—SYM) .مانده ولی پاتولوژی دیده منی شود

دو طرف بینی

در تست ها کاماًل برطرف شده  RESTآیا
است

REST- شده

آیا شکایت انسدادی باقی مانده کمرت 
شده

بله 

پاتولوژی دوباره  OCCULTبرای علت
 .دیده شده و اثر دیالتور چک شود

خیر 

خیر  بله 

خالص ، درمان  OTHERعلت
بررسی علل غیر از راه هوائی، 

اگر نشد تست منتول

درمان . خماطی  + OTHERعلل
اّول طبی اگر نشد علل غیر راه 

.هوائی بررسی شود

دپاتولوژی پیدا نش

خیر 

کمرت از شکایت انسدادی RESTمیزان
(SYM) بیمار است.

بله
نه

LOW.THRESHOLDبیمار آستانه پائینOCCULTپاتولوژی

شکایت انسدادی با ضد احتقان کم شده

نه

درمان ، OTHERعلل
بررسی علل غیر راه 
هوائی،  اگر نشد تست

منتول

 + OTHERعلل

خماطی، درمان اول 
ی طبی، اگر نشد بررس
علل غیر راه هوائی

شکایت انسدادی
(SYM)  بعد از ضد

احتقان کمرت شده
نه

بله بله

درمان اول طبی 
بررسی جمدد از اگر نشد

اول برای درک 
علت

راه II
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کامل  (SYM)با ضد احتقان شکایت انسدادی
خوب شده ولی پاتولوژی دیده می شود

در تست ها کامل از بین  RESTآیا
.رفته است

آیا REST  بیشرت از
پاتولوژی مانده و دیده 

شده است

خیر


خیر


بله


بله


پاتولوژی کم ختمین زده شده
UNDERESTIMATE 

بررسی دوباره پاتولوژی
کمرت از  RESTآیا

ه پاتولوژی مانده و دید
شده است

ن پاتولوژی دیده شده خماطی غیر مأثر و بدو
ر پاسخ به درمان طبی یا ساختمانی غیرماث

است چون شکایت انسدادی کامل خوب شده 
نداریم لذا RESTو در تست ها

پاتولوژی اصلی خماطی خالص 
 .بوده

MUCOSAL ی اگر نشد، بررس–درمان طبی
غیر از راه  OTHERعلل

ب هوائی، تست منتول برای عق
احتمال درمان جراحی 5-0

خماط شاخک ها برا ی بهبودی
خماط

خیر


COMB. MUCOSALساختمان خملوط–تشخیص خماطی 

ا یعنی عامل اصلی انسداد خماط است و ساختمانی فقط آن ر)
(دارد RESTتشدید می کند و به تنهائی اثر کمی روی

درمان بررسی اثر دیالتور داخلی و 
خارجی برای احتمال پاتولوژی

OCCULT  بعد درمان طبی، اگر نشد
جراحی و باید دانست که ممکن است

بعدًا هم درمان طبی الزم باشد

NORMAL.ESTIMATE

راه III

REST-

PATH+ SYM-
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راه IVبعد از مصرف ضد احتقان هم پاتولوژی دیده منی
شود و هم شکایت انسدادی نداریم

هدر تست ها کامل از بین رفت RESTآیا

خیر

-موکوزال خالص

MUCOSAL

درمان طبی، اگر نشد بررسی علل
OTHER ،و بررسی با تست منتول

جراحی شاخک ها

دوباره ، OCCULTپاتولوژی
، پاتولوژی بررسی می شود
و بررسی اثر دیالتور داخلی

خارجی

پاتولوژی پیدا
شد

بله

بله برگشت به راه 
سوم

خیر

کهحالتییعنی،OCCULT-COMB.MUCOSALعلت
جنسازساختمانیقسمت

OCCULTعالمتظهورباعثخماطیتورمباکهاست
قسمتچهCOMB.MUCOSALدرشودمیانسدادی

پاتولوژیباشد،OCCULTچهوشوددیدهساختمانی
انسدادیعالمتتواندمیآنوجودبافقطخماطی
ساختمانیقسمتCOMB.STRUCTRALدرولیبدهد،
وانسدادیعالمتخود،خماطیقسمتوجودبدون

RESTآنفقطخماطیقسمتودهد،میهاتستدر
زابررسینشد،اگرطبی،اولدرمان.کندمیتشدیدرا

OCCULTعللکردنپیدابرایاول

PATH-SYM+

REST-


