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(۱قسمت ) کیپی بینیانسداد   

فرید دادور                   دکتر   

 

Objective assessment of Nasal  
Breathing function (AIR.Flow) 

 عنوان : 

بررسي عیني بیماران با حس انسداد بیني 

 هاي عیني . توسط تست

در بیماراني که از انسدداد و کیپدي بیندي 

شددداکي هسدددتند و مدددا در م اینددده ) 

رینوسكوپي قرامي یا آندوسكوپي یا هدر 

چده  MRIدو ( و بررسي با سیستمي یدا 

پاتولوژي را ببیندی  و چده نبیندی  بدراي 

انجدا   (CT)تشخیص و درمدان حدحی  

 هاي عیني ضروري است . تست

هاي هاي تیروئیدد   تسدتد انجا  تست1

 خوني  مشاورة قلب و ریه   م اینة ک 

 

 

 

 

از نظر محیطي  Dعصبي  بخصوص عصب 

 و مرکزي و بررسي سیست  اتونو    

 

 

بررسددي احتمدداا ت ددارو  مشدداورة 

 وانپزشكي درحورت نیاز. ر

هاي آکوسدتی  رایندومتري و د تسدت2

 راینومانومتري : 

Rhino Manometry – Acoustic. 

Rhwometry 

(A  آکوسدددتی  رایندددومتري : مشدددابه

سونوگرافي با فرستادن حوت بده داخد  

بیني و از روي میزان برگشت ی ني عدد  

پذیرش یا مقاومدت در مقابد  حدوت در 
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و نیز از روي  (Impedance)مناطق تنگ 

میزان عد  برگشت یا پدذیرش یدا عبدور 

یدددا  (Compliance)حدددوت ی ندددي 

(Conductance)   تنددگ و اندددازة سددط

فاحلة آن سطوح تنگ را تا سوراخ خدار  

بیني و نیز حج  هواي موجدود بدیا ایدا 

نددواحي تنددگ تددا سددوراخ خددارجي را 

(NARES) گیرند.اندازه مي 

  (Volumeمترمك ببرحسددب سددانتي 

3Cm ( )distance  برحسددددددددبcm 

 متر( سانتي

 (Area 2متر مربع د برحسب سانتيcm  ) 

روش انجا  ایا تست فقط قرامي بدوده و 

شود هر طرف به طور جداگانه سنجیده مي

شددود و از روي مقددادیر هددر طددرف مي

مجموعة سط  نواحي تنگ مشدابه در دو 

گیري کرده و نیز مجس  ک  طرف را اندازه

گیري کرد و با محاسبات ریاضدي را اندازه

شود حتي مقاومدت و توسط کامپیوتر مي

اختالف فشار و میزان جریان هوا را نیز که 

اساسًا کار راینومامتري است را فهمید در 

اکوستی  راینومتري ی  منبع حوتي ید  

را به بیندي  (Shock.Wave)حوت کوتاه 

دهد  البته امدروزه از حدوت قصدده  مي

ده کرد. البته کار امروزه بدا شود استفامي

شود   حدوت حتمدا  انجا  مي حوت کوتاه

دقیقًا اندازة سوراخ  (Nose Piece)باید با 

بیني هر فرد باشد که کمتریا دیستورشا 

در سوراخ بیني ایجاد نكند وگرنده نتدای  

غلط خواهد بود و سدوراخ آن در بدالنیا 

مربع کمتر نباشدد و  2cm8/0حداق  باید 

ور کاذب ندواحي را تندگ نشدان اال به ط

خواهد داد. توزیپس بسته به سا و اندازة 

هاي متفداوت دارد هاي یني اندازهسوراخ
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 cm10اي بده طدوا که حدودًا لولة شیشه

دستگاه که قطر  است که به سر لولة احلي

شود ثابت را دارد توسط تكنسیا سوار مي

سپس لولة احلي قطر ثابت داشدته ولدي 

هاي هاي سوراخساس اندازهها برانوزپیس

هاي مختلد  دارندد و بیني افدراد انددازه

 استفاده از آن اجباري است. 

در ضما بیا نوزپیس و سوراخ بیني کاماًل 

باید بسته باشد و هوالیكنكند لذا استفاده 

از ژا بیا سرنوزپیس و سوراخ بیني هد  

هاي مختلد  ندواحي ست. انددازهاجباري

روي مقدار  (Constriction)ها تنگ بیني

گذارند که حوت رد شده و برگشتي اثر مي

تر باشد حوت برگشتي هر چه ناحیه تنگ

بیشتر است و هر چه ناحیه گشادتر باشد 

حوت برگشتي کمتر است  ی  میكدروفا 

حوت برگشتي را اندازه گرفته و آن را بده 

کنددد سددپس اخددتالف ولتدداژ تبدددی  مي

تبدی  اختالف ولتاژ به اطالعات دیجیتاا 

شده و اطالعات دیجیتاا را کدامپیوتر بده 

دهد. شك  سط  و فاحله جس  نشان مي

براي انجا  ایا تست بیمار بایدد نشسدته 

شود تا مطمئا بار انجا  مي 3باشد تست 

شوی  درست و قاب  بازتولید است و مدت 

حددد  ثانیدده اسددت کدده  1هددر قسددمت 

 شود. گیري ميمتوسط

سدط   6اًل در اکوستی  راینومتري احدو

گیري کددرد. شددود اندددازهتنددگ را مي

کانستریكشا اوا کهدر تما  افراد نرماا 

 ست به اس  : تریا جاي بینيتنگ

Ostium interunm = IST. Minimum 

= Start of isthmus. Region = start 

of VA/VEREJION = Inoch = 

Istconstriction = Minkvalve  



 4 

ت ری  که تریا ایا ناحیه براساس ححی 

 Internalاسدت فقدط  KERNماا آقاي 

valve  نیست بلكه از اینترناا والو تا نوك

ست. اینترناا والدو شدام  شاخ  تحتاني

انتهاي کدوداا سدپتو  و انتهداي کدوداا 

آپرالتراا کارتیالژ و استخوان ک  بیني و 

بافت فیبدر و سدزاموئید قسدمت رتدراا 

 باشد. مي

 .Minimalپدس در تمدا  افدراد نرمداا 

Crossectional. Area (M.C.A)  همیا

ناحیه تنگي اوا است به جز افراد آلرژی  

و یا افراد با خرناس عدادتي کده در آنهدا 

در مح  تنگي  (M.C.A)تریا جا یا تنگ

دو  قرار دارد. فاحلة تنگي اوا تا سوراخ 

و  44/0د  cm03/3خارجي بیندي بدیا 

نیز  cm2بشود که آن را  cm33/1متوسط 

 گیرند. نظر مي در

متدر اوا تنگي دو  یا همدان چندد میلي

Bony. Voult  یا همدانBony.Cavum 

یدددددا همدددددان محددددد  دقیدددددق 

Piraform.Aperture  یددا همددان چنددد

متر اوا شداخ  تحتداني یدا همدان میلي

C.Noch  یا همانconstriction ND2  یدا

فاحلة ایا تنگدي  MinimumND2.همان 

ندي بطور متوسدط از سدوراخ خدارجي بی

cm03/3بشدود متوسدط  6/0دcm23/2 

 گیرد. نیز در نظر مي cm4بشود و 

از ک  مقاومت دستگاه فوقداني و تحتندي 

   %80ماا بیني است کده از ایدا  80%

آن ماا همدیا تنگدي اوا اسدت و  30%

 %20ماا سوراخ خدارجي بیندي و  30%

بقیده  %20براي بقیة کد  بیندي اسدت. 

ه مقاومت ک  دستگاه تنفسدي مربدوب بد
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بقیة دستگاه از نازونارنكس تا قاعدة ریده 

 است. 

در رس  منحندي آکوسدتی  رایندومتري 

ابتداي منحني به شك  خط حاف است که 

مربوب به طوا و عرو نوزپیس است ایدا 

قسمت منحني در و انددازة نوزترید  بده 

همیا شك  است چون براي هر نوزیرتد  

گذاری  و چدون نوزپیس اندازة خود را مي

سدان دارد پدس سدط  یكسدان قطر یك

دهد ولي ب د از آن در منحني اختالف مي

 شود. اندازة سطوح م لو  مي

تنگي سو  در مح  نوك شاخ  میداني و 

سپتو  قدرار دارد فاحدلة آن تدا سدوراخ 

باشد. تنگدي چهدار  در مي cm3خارجي 

عقب بیني در حدود عقب شاخ  میاني و 

شاخ  فوقاني و سپتو  بوده و در فاحدله 

cm4/6  .قرار دارد 

تنگي پنج  مح  کوران خلفي در فاحدلة 

cm7  بشددود و تنگددي ششدد  همددان ندداز

 cm13تدا  9وفارنكس است که در فاحلة 

. البته بطدور  cm4قرار دارد به قطر حدود 

)سدوراخ  0استاندارد دسدتگاه از فاحدلة 

)سرشاخ  میداني(  cm3خارجي بیني( تا 

دو  و سط  تنگي اوا و  3را از نظر مقدار 

سو  و فاحلة آنها تا سوراخ خارجي و نیز 

 3حج  هوا از سوراخ خارجي را تدا ایدا 

 کند. گیري ميسط  تنگي اندازه

در اکوسددتی  راینددومتري ممكددا اسددت 

کامپیوتر بده اشدتباه تنگدي اوا را بدراي 

انتهاي لوله رس  کند پس باید با ندوزپیس 

را که همان سدوراخ خدارجي  0ی  نقطه 

 رنظر گرفت. بیني است د

در اکوستی  راینومتري در بدالنیا قطدر 

باشدد و اال  cm8/0نوزپیس باید بدی  از 
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تا  7/0تنگي اوا را که آن ه  حدودًا بیا 

cm8/0  .است کوچكتر نشان خواهد داد 

اینكه ایدا بدیا ندوزپیس و براي فهمیدن 

بیني لی  هوا وجود دارد شرایط گوناگوني 

تدا  2/9است ی  اینكده اگدر در فاحدله 

cm13  حج  را بی  ازcc43  نشان دهدد

کند یا دستگاه با حدداي ی ني هوالی  مي

کند پس حتمدًا کلی  لی  هوا را اعال  مي

به انتهاي نوزپیس باید ژا زده و ندوزپیس 

باید اندازة سوراخ خارجي باشد و سدوراخ 

خارجي تا دیسدتورت نكندد. در بدالنیا 

 2cm8/0تدا  7/0تنگي اوا بطدور نرمداا 

است و اگر ایا تنگي کمتر از مقادیر فوق 

گیري سطوح تنگ ب د باشد نه تنها اندازه

تر خواهدد تر و اشتباهاز تنگي اوا مشك 

گیري حجد  تدا بود بلكه اشتباه در اندازه

اشتباه را  %20همان تنگي اوا که حدود 

پذیری  بیشتر از آن خواهد بود. چنان مي

اوا کمتر  ها یا بیماراني که تگيکه دریچه

اسدددت اشدددتباه در  cm8/0تدددا  7/0از 

اسدت  %20گیري حج  بیشدتر از اندازه

الز  بدده ذکددر اسددت کدده در اکوسددتی  

 %20راینومتري و راینومانومتري انحراف 

از نرماا به طور طبی ي قاب  پذیرش است. 

ی ندي هدر  cm7/0پس در تنگي کمتر از 

گیري تر بودن تنگدي اوا انددازهچه تنگ

هداي ب دد از آن ها و حج حلهسطوح و فا

 تر خواهد بود. تنگي غلط

منطقدددة تندددگ بیندددي  6در بدددیا 

(Constriction)   ناحیدده حددداق  سددط

همان تنگدي اوا  (MCA)تریا جا یاتنگ

یا اینترناا والومبیا شد. تنییر در اب اد ایا 

ناحیه مقاومت را به شك  لوگاریتمي تنییر 

در  دهد ی ني احداکثر اثرانسددادي رامي
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ک  طدوا بیندي دارد و از مقاومدت کد  

ماا همیا  %30دستگاه فوقاني و تحتاني 

ناحیه است ایا ناحیده مهمتدریا محد  

اي مدنظ  تنییر و قطع جریان هوا از الیده

)المالر( به جریدان مدتالط  )توربوالندت( 

باشد. پس مح  م ني را تریا انسدداد مي

 جا است. بیني در همیا

ا منطقة میانیو خلفدي ب د از ایا ناحیه بی

بینددي از نظددر قدددرت ایجدداد انسددداد 

نظر وجود دارد ولدي از آنجدا کده اختالف

شاخ  میاني بیشتریا پاسد  را در کد  

دهد لدذا دومدیا بیني به ضد احتقان مي

مح  ایجاد انسداد منطقدة خلفدي بیندي 

قدرار دارد و  2cm 14/6بوده که در فاحلة 

سومیا محد  از نظدر شدیو  و اهمیدت 

نطقة میاني بیني ی ني سرشاخ  بیندي م

باشدد. ایجداد انسدداد مي cm3در فاحله 

دار توسط ناحیه قرارمي اثبات شده م ني

ولي منطقة میاني خلفي هنوز مورد اثبات 

نیست. پس مح  انحراف از نظر انددازه و 

( و  Siteمح  )قدامي د میاني د خلفدي   

Position  باال د وسدط د پدائیا( روي(

نسداد مؤثر اسدت. چندان کده در مقدار ا

ناحیه قدامي ی ني اینترناا رالدو و بداالي 

آن ی ني والو انگ  بیشتریا اثر انسدادي 

را دارد. ب د از تنگي اوا انحراف بیندي در 

عقب آن ه  اگر خیلي بزرگ باشدد مدؤثر 

است قسمت میاني بیني در درجده سدو  

 قرار دارد. 

کردندد اي کده جراحدان فد  ميدر عده

حاف خلفدي وجدود دارد و آن را عمد  ان

اند ی  عده از بیماران راضي بشود و کرده

اند ولي ید  عدده حس رفع انسداد کرده

اندد راضي نبوده و حس رفع انسداد نكرده
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در بررسي بدا آکوسدتی  رایندومتري اواًل 

یددا  AREAداري در میددزان فددرق م نددي

سط  تنگ احالح شدده در بدیا ایدا دو 

و از طرفدي چدون در  گروه وجود نداشته

اکثر افراد ایا دو گروه انسداد قدامي نیدز 

بوده که ضما عم  احالح شده پس شاید 

علت رضایت گروه راضدي احدالح تنگدي 

قدامي بوده نه خلفي  پس حدس انسدداد 

ناشي از انحراف بیني به جدز  در منطقدة 

قدامي در مورد مناطق میاني و خلفي زیاد 

 شده است.  م لو  نیست ولي قدامي اثبات

میزان اختالف فشدار از سدوراخ خدارجي 

 (PA)پاسدكاا  40د80بیني تا تنگي اوا 

 0است  و باید بدانی  که از اختالف فشدار 

اي منظ  ی ندي پاسكاا جریان الیه 80تا 

المینار است   ولي در تنگدي اوا ناگهدان 

اختالف فشار و لذا مقاومت بیندي بسدیار 

میندار بده باال رفته و جریدان از حالدت ال

شدود. تالطمي یا تدور بالندت تبددی  مي

اختالف فشار در نداز و فدارانكس بددون 

بدوده و  0تنفس نسبت به جلدوي بیندي 

فشار ایا دو ناحیه در جلو یكسان با هد  

برابر است. اختالف فشار ناز و فارانكس تا 

تنگددي اوا چدده در د  و چدده در بددازد  

باشد چون فداز و فدارانكس بیشتریا مي

تریا تنگي در ایا مسدیر و تنگدي گشاد

تریا جا در ایا مسیر است ولي اوا تنگ

بالفاحله ب د از تنگي اوا حدداکثر افدت 

اختالف فشار و مقاومدت را دارید  چدون 

اختالف سط  فاز و فارانكس با تنگي اوا 

 هاي دیگ بیشتریا است. نسبت به تنگي

(B Rhinomano Metry   تسددت دو :

 تسدددددددت (objective)عیندددددددي 

ست در ایا تست اخدتالف راینومانومتري
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بیا فاز و فارانكس و سدوراخ فشار هوا را 

قدامي بیني و اختالف فشدار بدیا فداز و 

هداي فارانكس تا پشت تنگي اوا یا تنگي

سنجند ی ني اخدتالف فشدار دیگر را مي

اي از داخ  بیا فاز و فارانكس تا هر نقطه

بیني را تا سوراخ قدامي چه در د  و چده 

شود سنجید و هد  زمدان بدا در بازد  مي

سنج  اختالف فشار میزان جریان هواي 

عبوري متناسدب بدا آن اخدتالف فشدار 

سنجد که از روي اختالف جریان هوا را مي

و جریان هواي متناسدب  Pفشار ی ني 

مطابق فرموا فیزیكي زیر  Flowآن ی ني 

I  ×R   V  که در ایدا فرمدواV  ی ندي

 Rاختالف پتانسی  یا همان ولتاژ اسدت   

شدت جریان برق   که  Iمقاومت است   و 

در راینو مانومتري به جاي ولتاژ اخدتالف 

را گذاشدته و بده جداي  Pفشار ی ندي 

 گذارند. شدت جریان فلو را مي

کندد. لذا فرموا به شك  زیدر تنییدر مي

FlowRP   و میزان مقاومت در عبور

هددوا برابددر اسددت بددا 
Flow

P
R


  بایددد

و فلوي مناسدب آن در  Pسنج  رانت

گویند ولي در زمدان ی  لحظه را توان مي

م یا مث  تما  طوا دو  و بازد  به اسد  

شدود نامند  در ضدما ميمي workکاریا 

ني د  و بازد  حج  هوا را در هر تنفس ی 

گیري کرد که ب دًا در ایا مورد با ه  اندازه

 توضی  کام  داده خواهد شد. 

 

 هاي انجا  راینومانومتري : روش

تریا و ددد روش قدددامي : کدده شددایع1

تریا روش آزمای  است   در ایدا م موا

لوله  2شود که لوله استفاده مي 4روش از 
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ار لوله ماا اختلفا فشد 2ماا جریان هوا و 

است. روش متدداوا اسدتفاده از ماسد  

کام  یا ناقص که بطدور کامد  یدا نداقص 

باشدد  بهتدریا پوشداند ميحورت را مي

 4روش استفاده از ماسد  کامد  و روش 

لوله دو لوله ماا فشار بدود  4لوله است از 

که یكي با چسب و استفاده از ی  نوزیس 

کوچ  که در وسط سوراخ چسب قراردارد 

شود به ارجي بیني فیكس ميبه سوراخ خ

شرطي که هیچ دیستورشدني در سدوراخ 

ایجاد نكند   لولة دیگر فشدار بطدور آزاد 

زیر ماس  و در جلو و خدار  بیندي قدرار 

دارد  لولة آزاد فشار جو محدیط را نشدان 

دهد ولي لولة متص  به چد  در واقدع مي

دهدد. فشار فداز و فدارنكس را نشدان مي

س در ندداز و فشدار در حالدت بدددون تدنف

فارنكس و لولة آزاد و لولة متص  به چسب 

هر سه برابر و برابر با فشدار جدو محدیط 

است. و اختالف فشدارها ضدد اسدت. در 

حیا د  و بازد  که بیا نداز و فدارنكس و 

جلوي بیني اختالف فشار مثبت ) در بازد  

ناز و فارنكس بیشتر از پیرویا( یدا فشدار 

رنكس کمتر از منفي ی ني ) در د  ناز و فا

بیرون ( در واقع فشار در نداز و فدارنكس 

مساوي و با فشار در لولة سمت چ  است 

پس در ایا روش در واقع ما اختالف فشار 

بیا فاز و فارنكس و بیرون بیندي سدمت 

گیری  ی ندي اخدتالف مقاب  را اندازه مي

فشار بیا فاز و فدارنكس و لولدة دو  آزاد 

ًا اخدتالف زیر ماس    در ایا روش حدرف

فشار بیا فاز و فارنكس و جلدوي تنگدي 

اوا در سددمت مقابدد  فاقددد چسددب 

شددود و قددادر نیسددتی  گیري مياندددازه

اختالف فشار بیا فاز و فارنكس و جلدوي 
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بقیة مناطق تندگ بده جدز تنگدي اوا را 

گیري فشار فداز و اندازه بگیری . از اندازه

فارنكس و فشار جلوي تنگي اوا اختالف 

آیدد بده دسدت مي Pهمدان فشار یدا 

شود بطور را مي Flowگیري میزان اندازه

مستقی  با لولة نوزا گرفت که بده علدت 

ایجاد دیستروشا در سوراخ بیني خدوب 

نیست و روش مستقی  با ماس  کام  یدا 

ناکام  که بهتریا ماس  کام  است انجا  

 گیرد. مي

  میدزان لوله براي سدنج 2در ایا روش 

رفت و برگشت موارد زیر ماس  قرار دارد 

و به بیني متص  نیستند چرا که تنییرات 

مقدار هوا در زیر ماس  در رفت و برگشت 

هوا در د  و بازد  به ایا دو لولده منتقد  

گیري جریان هوا چه شود. روش اندازهمي

با لولة نوزا  چه ماس  کام  یا ناقص هدر 

ري هواسدت. گیسه روش مستقی  انددازه

روش  Flowگیري میزان روش دیگر اندازه

Piethys mografy  است که در آن یدا ا

گیرد یدا ید  بدن در ی  محفظه قرار مي

شود و نواري به دور قفسة سینه بسته مي

تنییرات حرکدات قفسدة سدینه در د  و 

بدازد  ی نددي میدزان فلددوي ورودي و یددا 

خروجي مشخص شده و بده ید  وسدیله 

 دیددددددددگ بدددددددده اسدددددددد 

PNEUMOTACHOGRAPH   منتقدد

شود که ی  لولة دو سوراخه است کده مي

موقع ورود یا خرو  هوا سوراخ آن  2بیا 

از بیني یا همان حرکت قفسة سدینه ید  

شود کده مقاومتي در مقاب  هوا ایجاد مي

ایا مقاومت ی  اختالف فشاري را بیا دو 

کند که ایا اخدتالف سوراخ لوله ایجاد مي

میدزان جریدان هددوا  فشدار متناسدب بددا



 12 

باشد   ایا اختالف فشار با ی  مبددا مي

دقیق به اخدتالف پتانسدی  و سدپس بده 

اطالعات دیجیتاا تبدی  شده و کامپیوتر 

 دهد. نشان مي Flowآن را به شك  میزان 

با لولة  flowگیري در روش مستقی  اندازه

Nozzle  یا ماس  کام  یا ماس  ناقص نیز

تالف پتانسی  و سپس اطالعات ابتدا به اخ

اطالعات دیجیتاا تبدی  شدده و توسدط 

شدود در ضدما کامپیوتر نشدان داده مي

نیز به اخدتالف  Pاختالف فشار یا همان 

پتانسددی  و سددپس اطالعددات دیجیتدداا 

هدا را نشدان تبدی  شده و کدامپیوتر آن

دهد که از روي اختالف فشار و میدزان مي

آن اختالف فشدار در هدر  فلوي متناسب

لحظه میزان مقاومت بیني در هر لحظه از 

 گردد. جریان د  و بازد  محاسبه مي

: کهدر آن که  Peroralد روش خلفي یا 2

شدود ولدي لولدة مشابه روش قددامي مي

سنج  فاز و فارنكس در اوروفارنكس یدا 

براي جلوگیري از تهو  بیمداري و وسدط 

 شود. زبان قرار داده مي

 Pernasalیددا  Trans Nasalروش  ددد3

باشد کده در آن لولدة سدنج  فداز و مي

هاي بیني فارنكس از طریق یكي از سوراخ

شود پس تا فاز و فارنكس به جلو برده مي

اختالف اساسي ایا سه روش قددامي د 

در مح  قرارگیري لوله  Pernasalخلفي و 

سنج  فشار فاز و فارنكس است واال لولة 

ي بیندي همیشده در سنج  فشار جلدو

بیرون و زیر ماسد  قدرار دارد  بدرخالف 

روش قدامي در ایا دو روش اگر ی  طرف 

بیني را با چسب نبندی  اختالف فشار فاز 

و فارنكس با دو طرف بیني و فلوي ک  دو 



 13 

طرف بیني و مقاومت ک  دو طرف بیني را 

دهددد ولددي در در یدد  لحظدده نشددان مي

 Pernasalهاي خلفي یدا هرکدا  از روش

اگر ی  طرف بیني را بدا چسدب ببنددی  

حرفًا اختالف فشدار و مقاومدت و فلدوي 

سمت مقاب  بداز فاقدد چسدب را نشدان 

با  Pernasalخواهند داد. فرق عمدة روش 

دو روش قدامي و خلفي ایدا اسدت ك در 

شود لولة بیروني را بده مي Ernasalروش 

تدری  از سوراخ خارجي بیني تدا کدوران 

رد و اختالف فشار بیا فاز و خلفي عقب ب

فارنكس و نواحي گوناگون تنگي بیندي را 

هاي ندواحي گونداگون سنجیده و مقاومت

تنگدددي را حسددداب کدددرد کددده روش 

ست مدثاًل ید  لولده در فداز و تحقیقاتي

فارنكس و ی  لوله در پشت تنگي اوا یدا 

در پشت تنگي نو  دو  که باز ه  اگر ی  

فشدار و  طرف را با چسب نبندی  اختالف

Flow  و مقاومددت کدد  ی نددي دو طددرف

راحساب خواهد کدرد ولدي اگدر ببنددی  

ها را براي سمت باز حسداب همیا فاکتور

خواهد کرد در ایا جا ه  مشابه تبدیالت 

جریان هدوا اخدتالف فشدار بده اخدتالف 

پتانسی  تبدی  شده و اختالف پتانسدی  

بدده اطالعددات دیجیتدداا تبدددی  شددده و 

به شك  اختالف فشدار و  کامپیوتر آنها را

جریان هوا و مقاومت بیني نشان خواهداد 

که طریقة نمای  انوا  مختل  دارد و نیز 

ضرایبي را براي نمودارها حساب کدرده و 

دهند که بحث خواهد شدد ولدي نشان مي

تریا روش همددان روش بهتددریا و شددایع

قدامي هر طرف جداگانه و سپس محاسبة 

شار و مقاومت و اختالف ف flowک  میزان 

 دو طرف است. 
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A , B گیري میزان رفدت و دو لولة اندازه

کده  flowبرگشت هدوا در د  و بدازد    

اختالف میزان فلو د  و بازد  تبددی  بده 

مقاومت و آن تبدی  به اختالف پتانسی  و 

آن ه  تبدی  به اطالعدات الكترونید  و 

را  plowدیژیتاا شده و کامپیوتر میدزان 

 . دهدنشان مي

C , D  دو لوله سنج  اختالف فشار کده

تبدی  به اختالف پتانسی  و سپس مقادیر 

الكترونی  ودیژیتداا و کدامپیوتر میدزان 

دهد و از را نشان مي DPاختالف فشار یا 

متناسب آن در هر لحظة  plowو Pروي 

آن  (Resistance)د  و بددازد  مقاومددت 

 شود. لحظه حساب مي

لولة سنج  فشدار خدار  بیندي  Cلوله 

 ی ني فشار همان جو محیط است. 

لوله سنج  فشار پشدت چسدب  Dلوله 

درولیتوا بیني یا همان فشار ناز و فارکني 

 یا همان فشار عقب بیني است. 

NARES  یا سوراخ خارجي بیني : که بدا

ی ني لولة  Dچسب بسته شده و فقط لولة 

سددنج  فشددار نازوفددارنكس بدددون 

یستورشا سوراخ بیني از آن عبور کرده د

وقتي ی  طرف با چسب بسته شود فشدار 

)محد  وسدتیبوا(  2Pپشت چسب ی ني 

در هر  7Pهمان فشار فاز و فارنكس ی ني 

 باشد. حاا مي

 P 7P ,2در حالدت بددون تدنفس فشدار 

ی ني فشار خار  بیني در زیر  1Pمساوي 

 ماس  است. 

)انتهداي  د تنگي اوا همان اینترناا والدو

کددوداا سددپتو  ت انتقدداا کددوداا بافددت 

( در فاحدله  NLCفیبرالوا و ک  بیني ت 
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cm2   از سوراخ خارجي بدوده و در تمدا

ماا افراد نرماا تنگتریا تنگه ی ني میني

(MCA) باشد. کراس سكشناا آریا مي 

نامی  ی ني فشار مي 2Pفشار جلوي آن را 

 پشت سوراخ خارجي تا تنگي اوا. 

ی ندي جنددد  cm4دو  در فاحددله تنگدي 

متر اوا سر شداخ  تحتداني ی ندي میلي

همان پرینو  آپرچر در ولدت اسدتخواني 

ندامی . از مي 3pاست فشار جلدوي آن را 

متر اوا شداخ  اینترناا والو تا چند میلي

نامنددد کدده مي Valve Areaتحتدداني را 

قسمت قددامي آن ی ندي اینترنداا والدو 

compliant دیالتدور قابد   بوده ی ني بدا

کردن است ولي قسدمت خلفدي یدا گشاد

متدر اوا خروجي ناحیه ی ني چندد میلي

بددوده  Noncompliantشدداخ  تحتدداني 

شود ولي بدا را ی ني با دیالتور گشاد نمي

شود درحدالي روي ضد احتقان کوچ  مي

که داوي ضد احتقان روي قسمت قددامي 

ی ني انترناا والو اثري ندارد مگدر در آن 

 ت سپتو  بافت کونكاا باشد. قسم

محدد   cm3تنگددي سددو  در فاحددله 

سرشاخ  میاني با سدپتو  اسدت. فشدار 

 نامی . مي 4pجلوي آن را 

ی ندي  cm14/6تنگي چهار  در فاحدله 

همان عقب بیني بیا عقب شاخ  میاني و 

 5pسددپتو  اسددت   فشددار جلددوي آن را 

 نامی . مي

تنگي پنج  مح  کوران خلفي بشود و در 

قرار دارد و فشار جلوي آن را  cm7حلة فا

6p نامی . مي 

تنگي شش  را همان فاز و فارنكس اسدت 

 7pو فشددار آن را  9دددcm13در فاحددله 

هایي هستند ها هماننامیا. ایا تنگيمي
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که در آکوستی  راینومتري از نظر انددازة 

سط  ناحیة تنگ و فاحلة آن تدا سدوراخ 

تدا خارجي و مجس  هواي بیا هر تنگدي 

سددنجد البتدده در سددوراخ خددارجي را مي

 0اکوستی  دایندومتري فقدط از فاحدلة 

ی نددي  cm3ی نددي سددوراخ خددارجي تددا 

کنند ی ني سرشاخ  میاني را بررسي مي

سط  و فاحله و حج  از سوراخ خدارجي 

تا تنگي اوا و دو  و سو  بطور جداگانده 

شدود بدراي سنجیده شدده و سدپس مي

ایدا سده  3تا  0ت ییا حج  کلي فاحله 

 حج  را با ه  جمع کرد. 

فشار جلوي بیندي  فشدارخار  بیندي  

  1Pفشار  

  2Pفشار جلوي اینترناا والو   

  3P فشار جلوي تنگي دو    

  4Pفشار جلوي تنگي سو    

  5Pفشار جلوي تنگي چهار    

  6Pفشر جلوي کوران خلفي   

  7Pفشار فاز و فارنكس   

ندو  اوا و دو  تر تنگي البته اعداد دقیق

ب دًا ذکر خواهد شد. البته فشارها به جدز 

1,P2,P7P  کدده در روش قدددامي یددا روش

یا پرنازاا م مدولي مدورد ( يخلفي )دهان

گیددرد فشددارهاي اسددتفاده قددرار مي

3,P4,P5,P6P  7در مقایسدده بدداP  بددراي

گیري حرفًا در روش پرنازاا اختالف فشار

کد  لولدة قددامي را بده تحقیقاتي که ک 

تدری  به عقب برده و پشت هر تنگي قرار 

گیدرد بده دهند مورد استفاده قرار ميمي

جز روش تحقیقاتي در بقیه اختالف فشار 

7P  2کددده همدددانP  1اسدددت را بددداP  را

سنجند که به شك  ید  یدا دو طرفده مي

 شود. انجا  مي
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روش م موا رای  که در حاا حاضر مورد 

یدا  7Pاستفاده است حرفًا اختالف فشدار 

در لحظدات مختلد   1Pبا همان  2Pهمان 

 باشد. د  و بازد  مي

الز  به ذکر است که در افدراد آلرژید  و 

تریا آنهایي که خرناس عادتي دارند تنگ

 تنگي دو  است.  (MCA)تنگه 

هدداي ها منظددور از تنگيدر ایددا بررسددي

قدامي ی ني ناحیة والو از تنگة اوا تا دو  

مح  سرشاخ   بوده منظور از وسط بیني

میاني است و منظور از عقب بیني همدان 

 است.  cm14/6فاحلة 

شك  باال بطور خالحه روش راید  را کده 

روش قدامي بوده و اختالف فشار بیا فداز 

و فدددارنكس و جلدددوي تنگدددي اوا را 

دهد. البته کند را نشان ميگیري مياندازه

ناسكي که بده حدورت مدریذ گذاشدته 

 ی  هوا داشته باشد. شود ابدًا نباید لمي

در روش قدامي اگر طرف راست را چسب 

ای  در واقع اختالف فشار و مقاومت و زده

میددزان جریددان هددوا در سددمت چدد  

شود ی ني اخدتالف فشدار گیري مياندازه

 شود. طرف باز بررسي مي 7pتا  1Pبیا 

برابر بدوده  7Pبا  1pدر حالت بدون تنفس 

هدوا وارد  تر است لذامنفي 7pولي در د  

تر است لذا هدوا مثبت 7pشده و در بازد  

شود در روش خلفي یدا دهداني خار  مي

بیمار لولدة فشدار فداز و فدارنكس را بدا 

ها را بندد و لبگیرد ولي نميها ميدندان

بندد و باید بلع نكند تا کا  ندر  شد  مي

بددوده و اثددر روي فشددار فدداز و فددارنكس 

همة فشارها نگذارد. لولة دو  ه  که مثال 

در بیرون بیني و زیر ماس  است در ایدا 
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روش اگر هر دو طرف بیني باز باشد فشار 

و مقاومددت و جریددان هددواي کدد  ی نددي 

گیري مجموعددة دو طددرف بدداه  اندددازه

 شوند. مي

total  –Total resistance  -PTotal / 

Flow   کدده طب ددًا بایددد بدددانیTotal 

resistance  کمتر از مقاومت هر طرف بده

طرو جداگانه است ولي میزان فلوي توتاا 

بی  از فلوي هر طرف بطور جداگانه است 

FlowRP  لذا فرموا   ماند ثابت مي

ی ني مقاومت ک  شده ولي بدرعكس فلدو 

ک  شده اسدت. و در روش سدنج  هدر 

طرف جداگانه مقاومت زیاد شده ولي فلدو 

در تنفس عادي ثابت  Pذا شود لک  مي

حرفًا در د  یا بازد  عمیق یا  Pاست و 

کندد   از طرفدي کمتر از نرماا تنییدر مي

میزان فلو در دو طرف بیني به علت وجود 

 Pسیك  بیني هرگز یكسان نیست ولي 

راي هر دو طرف چه در د  و چه در بازد  ب

یكسددان اسددت   لددذا اسددتاندارد میددزان 

مقاومت را براي هر طرف باید از روي ید  

پاسدكاا  P130مثاًل در  Pعدد ثابت 

(PA)  پیدا کدرد نده از روي فلدوي ثابدت

ها نیز یكسان که ابدًا وجود ندارد هر تست

 کنند. همیا کار را مي

کدددده  postnasalیددددا  Pernasalوش ر

تریا روش اسدت جنبدة تحقیقداتي کام 

دارد. در ایا روش با بدردن لولدة قددامي 

فهمند که فشار بطور تدریجي به عقب مي

حداکثر افت مقاومت یا افت اختالف فشار 

هاي گوناگون بیندي فاز و فارنكس با تنگي

اوا ی ني پشت ناحیه  cm4تا  2در ب د از 

د. اگر فرد نرماا باشدد پشدت باشوالو مي

تنگي اوا و اگر آلرژی  یا خرناس عدادتي 
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باشد پشت ناحة تنگي دو  است ولي بده 

تریا جاي بیني در قدا  و در هرحاا تنگ

ناحیة والدو قدرار دارد و چدون پشدت آن 

و  Pشود لذا ناگهدان تر ميمنطقه وسیع

 ند. کمقاومت به حداکثر افت پیدا مي

1P ی ني اختالف فشار ناز و فارنكس بدا

جلوي اینترنداا والو کده در مقدا  افدراد 

 نرماا بیشتریا است. 

2P  اختالف فشار بیا ناز و فدارنكس بدا

جلوي سرشداخ  تحتداني کده در افدراد 

آلرژی  یا بدا خرنداس عدادتي بیشدتریا 

 است. 

باید دهان بسدته باشدد   در هر سه روش 

تنفس کاماًل بطور عادي انجا  شود   بلدع 

 انجا  نشود   کا  نر  ش  باشد. 

شود نتای  آکوستی  راینومتري و پس مي

راینددو مددانومتري را بددراي ت یددیا محدد  

تریا جددا از روي روش پرنددازاا تنددگ

استفاده کرد که مح  لولة ناز و فدارنكس 

ی  بده ثاب ولي ح  لولة قدامي بده تددر

تریا نقطدده عقددب رفتدده و ب ددد از تنددگ

حداکثر افت فشار و افت مقاومت را نشان 

دهددد پددس در روش پرنددازاا محدد  مي

شدود کده تریا جا ه  مشدخص ميتنگ

سدت وظیفة احد  آکوسدتی  راینومتري

و ی ني هر جایي که حداکثر افت مقاومت 

تریا مح  افت فشار ظاهر شد آنجا  تنگ

 است. 

A,B,C,D  قدامي با حرکت تددریجي لوله

هدا و لدذا بخد  به عقب و عبور از تنگي

اختالف فاز بیا لوله فلندي ثابدت ) نداز و 

 فارنكس( تا جلو و پشت تنگي. 

کده  R  ×I   Vمطابق فرموا الكتریسدته 

RFPهمان فرموا   .استV  یداP 
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شار از ی ني اختالف پتانسی  یا اختالف ف

ی ندي شددت  Iیدا  Fی  مقوله هسدتند. 

جریان برق عبوري یا مكان هواي عبدوري 

 Rاز ی  مقطع در لحظه یا ثانیده بدوده و 

میددزان مقاومددت در مقابدد  آن جریددان 

الكتریسته یا مواد در ان لحظه است پدس 

داشته  Pیا  Vمقاومت رابطة مستقی  با 

دارد. هدر چده  Iیدا  Fو رابطة عكدس بدا 

اختالف پتانسی  یا اختالف فشار بیشدتر 

بیشتر شده و لذا  Iیا  Fشود جریان ی ني 

هاي ذرات باردار در الكتریسیته و مولكوا

شدود هوا تصاد  در جریان هوا بیشتر مي

شود و به همدیا ی ني مقاومت بیشتر مي

شك  با افزای  مقاومت تولید گرما بیشتر 

 شود. مي

)(, FlowFI

PV
R


  

ی ني مقدار  workمقدار کار انجا  شده یا 

کار در زمان م یا یا مقدار جریان عبوري 

چه هوا   چه الكتریسیته در زمدان م دیا 

مث  مدت د  یا بدازد  یدا هدر دو از روي 

 فرموا : 

 
TFIRW

RTFIW





)(
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چون 
FRP

IRV



  پس
TP

TVW



  

V ني اختالف پتانسی  یا همدان   ی P 

 ی ني اختالف فشار در ی  لحظه . 

R  . ی ني مقاومت در همان لحظه   

I  یاF  ی ني شدت جریان یا جریان هدوا  

در  workدر همان لحظه که براي محاسبه 

 شود. زمان م یا ضرب مي

ی ني کار انجا  شده در  pتوان مصرفي یا 

 پس :                              ی  لحظه 
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   FIPV
P

T

TRFI
P

T

TIV
P

T

W
P












2  

ی ني کار در ی  لحظده یدا همدان تدوان 

 عبارت است از: 

× اختالف پتانسی  یا اختالف فشدار هدوا 

 شدت جریان یا میزان جریان هوا. 

که در ایا آزمایشدات کدار یدا باید بدانی  

work  را به شدك  متوسدط یداMean  از

به دست  Mean Flowو  Pmeanروي 

اورد که در طدوا ید  د  و یدا بدازد  مي

ها سدنجیده متوسط اختالف فشارها و بلو

شده و از روي ایا دو مقاومت متوسدط را 

Mean Resistance کنددد را حسدداب مي

 ولي توازن فقط ماا ی  لحظه است.

هر لحظده  در Fو  Pپس مقاومت رابطة 

و فلوي  Pرابطه  workاست ولي توان و 

متوسط در زمان م یا د  و بدازد  اسدت 

هدا را   مثد  ها و پارامترپس انوا  فاکتور

مقاومت و توان و کدار و چنددیا فداکتور 

به  Fبا   Pتوان از روي رابطه دیگر را مي

 دست آورد. 

لب توجه اینكه در افراد نرماا در نكته جا

راینومانومتري بده هرحداا منطقدة افدت 

حداکثر اختالف فشار یا مقاومت در پشت 

قرار دارد ولي با  cm4ناحیه والو ی ني در 

استفاده از داروهاي ضد احتقان کده روي 

گذارندد ایدا سر شاخ  تحتداني اثدر مي

ناحیة حداکثر افت فشار و مقاومت تنییدر 

قرار  cm2ه و به جلو آمده و در مكان را د

گیددرد ی نددي اثددر تنگددي دو  از بددیا مي

رود. در هر سده روش راینومدانومتري مي
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لولة قدامي در زیر ماس  و لجدوي بیندي 

بوده که آن رادر روش پرنازاا بده تددری  

شود در داخ  بیني به عقب بدرد ولدي مي

لولة خلفدي در روش قددامي همدان زیدر 

درنداز و فدارنكس چسب است در پرنازاا 

اسددت در پددر اوراا روي وسددط زبددان یددا 

 اروفارنكس است. 

دو لولة سنج  هوا وجود دارد که یدا بده 

ماس  وح  میشوند یا به پله تیمدوگراف 

بدني یا دور کمري وح  است و آن ه  به 

لولة سوراخ پنومو تاکوگراف وحد  اسدت 

که میزان عبور هدوا در د  و بدازد  را در 

براساس حرکدت قفسده  هاي بینيسوراخ

دهند که عبور هوا از پنومو سري نشان مي

تا کوگراف در دو سوراخ دو سدر آن ید  

مقاومت غیرمحسوس براي بیمدار ایجداد 

کند که آن ه  منجر به اختالف فشدار مي

شده و اختالف فشار به اختالف پتانسی  و 

آن ه  به اطالعات دیجیتالي کدامپیوتري 

و ه  اختالف  گردد پس ه  هواتبدی  مي

فشار نهایتًا به اطالعات دیجیتاا تبددی  

 گردد. مي

نكته مه  اینكه درد  و بدازد  بده علدت 

در دو طرف بیني  flowوجود سیك  بیني 

درد  و بدازد  در  Pیكسان نیست ولي 

روش دو طرفه ک  و در روش ید  طرفده 

باشد لذا زیاد است ولي یكسان و ثابت مي

گیرند نده مي Pمقاومت را احواًل از روي 

Flow شود گرفت و یكدي از   با اینكه مي

 راههاي کار است. 

)رزیستانس( مقاومت را در روش ی  طرفه 

در  (PA)پاسدكاا  130در اختالف فشار 

گیرند ولي در ندژاد سدیاه و نژاد سفید مي

اد چون بیني کوتاه و گشآسیایي )منولي( 
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 130توانند به است و اختالف فشار را نمي

 100پاسكاا برسانند لذا در اختالف فشار 

گیرند در نژاد سیاه و آسدیایي پاسكاا مي

مقاومت بیني کمتر از سفیدپوستان است 

)کوکازیا(. براي گرفتا مقاومدت در د  و 

پاسكاا  300بازد  عمیق از اختالف فشار 

قاومت به کنند. براي گرفتا ماستفاده مي

زمان چون مقاومت کد  شك  دو طرفه ه 

ک  است چون هر دو طرف باز است  Pو 

شود مقاومدت زیادترمي flowو در مقاب  

پاسدكاا در  73توتاا را در اختالف فشار 

پاسكاا  30نژاد سفید و در اختالف فشار 

گیرندد در نژاد سیاه و آسیایي انددازه مي

پاسكاا اخدتالف فشدار  73به چون اینجا 

رسند  باید بدانی  که کمتریا مقاومت نمي

 پوستان است. در بیني در سیاه

پتانسی  ی ني بار مثبت یا منفي و اختالف 

پتانسی  ی ني اختالف بار مثبت یا منفدي 

با ه  که ایا اخدتالف پتانسدی  را ولتداژ 

 نامند. مي

  2تاختالف پتانسی  )ولتاژ( مساوي 

  2-پتانسی  )ولتاژ(  اختالف

در راینومانومتري با شروعد  فشار در ناز 

و فارنكس کمتر شده و هر چه فشار کمتر 

شددود ) فدداز زیددادتر مي flowشددود مي

Acceleration  سپس هر چه به انتهداي )

شوی    اختالف فشار فاز و تر ميد  نزدی 

فارنكس با بیرون کمتر شده و فلونیز کمتر 

هاي د  با رسیدن اختالف میشود و در انت

فلو هد   0فشار ناز و فارنكس و بیرون به 

( و در  decelerationرسد ) فداز مي 0به 

افتدد ولدي بازد  نیز ایا دو فاز اتفاق مي

برعكس د  ایا بار فشار نداز و فدارنكس 
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ک  به تر از بیرون است و ک بیشتر و مثبت

 رسد. مي 0رسد لذا فلو نیز به مي 0

فاز اکیلریشدا د  و منطقدة  A,Bمنطقة 

C,D فاز دکسلریشا د  بوده. منطقةE,F  

فداز  G,Hفاز اکسلریشا بدازد . منطقدة 

 دکسلریشا بازد  است. 

در راینو مانومتري در افراد گوناگون یا در 

ی  فرد در دو طرف بیني ممكا اسدت در 

 P130اخددتالف فشددار یكسددان مددثاًل 

فرد نسبت به فرد دیگر یا پاسكاا در ی  

ی  طرف بیني نسبت به طرف دیگر هواي 

بیشتري رد بشود آن کده کمتدر هدوا رد 

کند ی ني مقاومت باالتر و لدذا سدط  مي

 تري دارد. کمتر و تنگ

مقاومدت بیشدتر  Bدر شك  مقاب  فدرد 

داشته و سط  بداز کمتدري دارد لدذا در 

پاسكاا نسبت به فدرد  130اختالف فشار 

A کمتري دارد. در همیا دو فرد اگر  فلوي

فلیوي یكساني را بخواهی  خواهی  دیدد 

براي ایا فلوي یكسان اختالف  Aکه فرد 

 الز  دارد.  Bفشار کمتري نسبت به فرد 

چون میزان باز و بسته شدن قفسه سدینه 

و لذا ایجاد اختالف فشار در د  و بازد  در 

ناز و فارنكس تقریبًا در افدراد بدا تدنفس 

دي یا شدید یكسان است لذا میزان فلو عا

را در واقع مقاومت بیني یا میزان سدطوح 

کند. در طوا ی  تنفس ها ت ییا ميتنگي

آرا  انوا  مقادیر فلدو در اندوا  اخدتالف 

فشارها در طوا ی  منحني تقریبًا برابر و 

نزدی  به فلوي است و فلوي متوسدط یدا 

Mean flow  نیز تقریبًا برابرmax flow 

 باشد. مي

ceresisMax

P
flow

tan

max
max
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Total flow = Right flow + left 

flow  

در شك  مقاب  در ی  فدرد سدمت چد  

بیني مقاومت بداال و سدط  بداز کمتدري 

داشته لذا در اختالف فشدار برابدر فلدوي 

 Resistanceکمتري دارد ولدي بدرعكس 

 بیشتري دارد. 

مجموعه فلوي  Totalولي به هرحاا فلوي 

ردن  طرفه است که براي احساس کی دو 

است نده هدر طدرف  Totalتر فلوي مه 

جداگانه ی ني ممكا است در فدردي ید  

طرف بیني کاماًل بسته باشدد ولدي طدرف 

دیگر کاماًل باز باشد و فدرد ابددًا از کیپدي 

ها بیني شداکي نباشددو فقدط در تسدت

مشخص باشد. چنیا فردي ب دد از عمد  

 رد. احساس رضایت بیشتري دا

در راینومانومتري دسدتگاه بایدد روزانده 

د مسدتقی  یدا 1کالیبره شود که به روش 

اي در مقاب  هوا فلومتر یا روتومتر که پره

کده بدا د روش غیرمسدتقی  2چرخد مي

مشخصي باید دستگاه   میزان  Pایجاد 

فلوي مشخصي را بدهد. ایا روش کالیبره 

ه کردن پرشور تدرانس کردن ی ني کالیبر

دیوسددر روش دیگددر غیرمسددتقی  رادن 

فلوي مشخص در مقاب  مقاومت مشدخص 

مشخص بدهدد  Pاست که باید دستگاه 

کردن ایا است که پس مفهو  ک  کالیبره

جریان مشخص باید مقاومدت مشدخص و 

اختالف مشخص فشار بدهدد و بدرعكس 

ت اخددتالف فشددار مشددخص بایددد مقاومدد

 مشخص و جریان مشخص بدهد. 

ی ني میزان مصرف  workدر الكتریسیته 

برق در زمان م یا بی  از ی  ثانیه برابدر 

 است با : 

2I  ×T  ×R   W  
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ی ني مقاومت در زمان در مجدذور شددت 

یا شددت جریدان ی ندي میدزان  Iجریان 

جریان عبوري از ی  مقطع سی  در واحد 

باشد. مي (Joule)ژوا  workزمان   واحد 

همددان میددزان  workدر راینومددانومتري 

flow  ثانیه در د   1در زمان م یا بی  از

 یا بازد  یا هر دو بوده و براساس فرموا : 

FTFRPFTRworkFlow  )()( 2

 

 )حجد (  F ×Tدانی  کده: از طرفي مدي

volum  

 ی ني زمان.  Tدر فرموا باال 

F  ی نيFlow  . 

P الف فشار هواي فاز و فارنكس بدا اخت

 بیرون است. 

ی ني توان مصرفي  powerدر الكتریسته 

عبارت اسدت از : مقددار  (P)ی  دستگاه 

کار انجا  شده در ثانیه یدا همدان ژوا در 

 ثانیه ی ني : 

T

Work
P   

 FPIVFIFIR

T

TFIR

T

W

T

wwork
P








)()(
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اي عبوري در ی ني هو F  ×P   Pپس : 

 فلو یا× ثانیه برابر است با اختالف فشار 

 F × P    Power  

 ولي در اکوسمی  راینومتري :

 distance  ×Area   Volum  

Work  یا همان میدزان جریدان در زمدان

م یا هوا در د  یا بدازد  برحسدب لیتدر 

بیان شده که با تهویه ی ني د  و بازد  به 

 رود. تاب خطي باال ميشك  ش

در راینومددانومتري کدده اسدداس گددزارش 

شددود در یدد  مقاومددت اسددت آن را مي

(    Pاختالف فشار از پی  ت ییا شده )

یا در ی  جریدان از پدی  ت یدیا شدده 
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(Flow)  یا در ی  ش ا  از پدی  ت یدیا

مدثاًل  wfloو ه  براي  Pشده ه  براي 

 300یددا  200یددا  100و فلددوي  Pدر 

شدود در حساب کدرد یدا مقاومدت را مي

اختالف فشار ماکسی  یا در اختالف فشار 

متوسط حساب کرد. روش دیگر محاسدبة 

ی نددي  Schumacherمقاومددت بدده روش 

محاسبه در منشأ منحني اختالف فشدار و 

flow  با رس  خطدي ممداس بدر منحندي

مقاومت است که زاویة بدیا ایدا خدط و 

دهندد منحني را به شك  درجه نشان مي

هرچه قدر درجه بیشتر مقاومدت بیشدتر 

 شود. مي

را روش  (Radius)روش شددد اعي یدددا 

(Broms) گویند. ی ني هدر چده خدط مي

مستقی  با منحني فاحله بیشدتر داشدته 

تر بدوده باشد ی ني منحني مقاومت افقي

 تر است. ی ني مقاومت زیاد

روش دیگددددر اسددددتفاده از ضددددرایب 

coefficients  یاexponents باشد به مي

کدده در آن درحددد  bachmanاسد  روش 

برابددر شدددن  2افددزای  فلددو را بدده ازاي 

 300و تددا  130تددا  73اخددتالف فشددار از 

کنندد ولدي روش اسدتاندارد محاسبه مي

گزارش نتای  عبارت است از مقاومدت در 

P 130  پاسددكاا یددا شدد ا  دو  )فلددو

cc200 P 200  )پاسكاا 

 شك  مقاب  ی ني محاسبه مقاومت در : 

a  د روشRadias  ی نيBroms  

b  د درP  مشخص از پی  ت ییا شده 

c  د درpww  مشخص از پی  ت یا شده 

d  د درP  ماگزیم  یاflow   ماگزیم 
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e  د در حالت متوسط(mean)  که در روش

بار تست تكرار شده و مقاومدت  4م موا 

شود متوسط گیرند ولي ميبار ي 4متوسط 

لحظه به لحظه افزایشي مقاومت را از نقطه 

 حفر تا مقاومت ماکزیم  حساب کرد. 

 بار  4شك  مقاومت متوسط از 

هدا مقاومت شك  مقاومت متوسط از تما 

 و فلو متناسب آن .  Pدر انوا  

روش شوماخر : زاویه خط مماس با منحني 

و فلو کده هدر  Pمقاومت در منشأ غني 

چه زاویه بیشدتر باشدد ی ندي مقاومدت 

 بیشتر و شیب کمتر است. 

 Raزاویه خط تماس بدا منحندي  aدر فرد 

یشتر ی ني مقاومت کمتدر کمتر و شیب ب

زاویه خط مماس با منحني  bاست در فرد 

بیشتر   لذا شیب کمتر و مقاومت بیشدتر 

 است. 

بایددد دانسددت کدده افددزای  مقاومددت در 

منحني مقاومت به هر روشي کده در بداال 

کاني ذکر شد حساب شود ی  افزای  پله

مرتب نیست   مثاًل در روش ش اعي در دو 

خاحدي مقاومدت  Pفرد ممكا است تا 

مقاومت  Pیكي بیشتر باشد ولي ب د از 

 دیگري بیشتر شود. 

در  2و  1در رادیوس  Aدر شك  فوق فرد 

 Bبیشدتر فلدو کمتدر از فدرد  Pمقاب  

داشته ی ني مقاومت بیشتر شود ولدي در 

کمتدر    P  در مقابد Aفرد  3رادیوس 

داشدته ی ندي  Bفلو بیشتر نسبت به فرد 

 a 2a ,1مقاومدت کمتدر و فلدو ی ندي در 

 3aبوده ولدي در  b 2b ,1مقاومت بیشتر از 

اسدت پدس افدزای   3bمقاومت کمتر از 

 مقاومت پلكاني مرتب نیست. 
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را بدده  Totalدر راینومدانومتري مقاومدت 

 کند. مي چند روش دستگاه محاسبه

 د مقاومت در اختالف فشار خاص : 1

flowRightFlowLeft

PAPAorPVopaor
cesisTotal






300.10
tanRe

 

فلوي چ  و راست را باید در در ایا روش 

درنظر گرفت   300یا  130یا  73فشارهاي 

 Totalگیري روش دیگددددر اندددددازه

Resistance  روشmean Total 

Resistance   اسددت کدده از فرمددوا زیددر

 شود : حاح  مي

cesisLeftcesisRight

cesisMeanTotal

tanRe

1

tanRe

1

tanRe

1





 

 Totalگیري مقاومدت روش دیگر انددازه

مستقی  با دستگاه با روش پراوراا )خلفي 

د دهاني( یا پرنازاا )پتنازاا( با بیندي دو 

 طرف باز است. 

از نظر حس اسنداد توسط مدریذ فلدوي 

Total  و مقاومتTotal  مهمتر از فلدو یدا

مقاومت هر طرف به طور جداگانه است. در 

متري بیمار قبد  از تسدت انجا  داینومانو

دقیق اسدتراحت کندد در حالدت  30باید 

نشسته باشد  نفدس آرا  بكشدد  )مگدر 

 PA 300هدف رسیدن به اختالف فشدار 

تر بكشد( تسدت باشد که باید نفس عمیق

شدود هدر با و بدون ضداحتقان انجا  مي

بار تسدت تكدرار شدده و از  0تا  3طرف 

 شودگیري ميهاي حاح  متوسطمقاومت

و  73PA  مقاومددت در اخددتالف فشددار 

130PA  300و اگددر برسددد درPA  یددا

Radious 2 شدددود   گیري ميانددددازه

بیشدتر  130PAمقاومت در اختالف فشار 

دارد. از ایدا دو  Radious 27مشابهت با 

استاندارد هستند. اخدتالف فشدار ی ندي 
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P   برحسدب پاسددكاا )نیددوتا بددر یدد

محاسبه شده و جریدان ی ندي مترمربع( 

متر مك دب برثانیده فلور برحسب سانتي

 
sec

3cm  :  پددس مقاومددت بدده شددك

sec

)(
3cm

PAP
R


متر )پاسددكاا بددر سددانتي

 مك ب جریان هوا در ثانیه( 

H20cc1   (pA)  100پاسكاا  

sec
1

sec
1000 literCC

  

محاسددبه مقاومددت بینددي کسددي کدده در 

pp100  پاسددكااw1000  در یدد  ثانیدده

 عبور داده : 

 

Flow

P
R

cm
PA

I
Low

Lit
PAOH uCC








sec/
1/0

1000

100

sec
)(1001

3

2

 

CC1  100برابر PA  شدود لدذاCC 001/0 

 PA1برابر بدا  CC01/0و  PA 1/0برابر با 

 است. 

اي بدده نددا  در راینومددانومتري پدیددده

(Plateauing) Looping  داریدد  ی نددي

یدا کالپدس  aleaکسي که به علت شدلي 

با افزای  اخدتالف  U.L.Cانتهاي کوراا 

ناگهان مقاومت باال رفتده و آال  Pفشار 

شدود. به داخ  کشیده شده و فكوس  مي

 ایا مشك  در بازد  تدثیري ندارد. 

هاي آکوسددتی  راینددومتري و در تسددت

ها را بدراي شود تسدتراینوماتومتري مي

هاي تشددخیص افددراد آلرژیدد  بددا تسددت

(NASAL.CHALLENGING)   

(Provocation)  همددراه کددرد در ایددا

ژن در مسدتقی  آنتديها با ریخدتا تست

بیني و لذا ایجاد عطسه   ترش    احتقان   

خددددارش  افددددزای  مقاومددددت در 

راینومانومتري  کاه  سط  در آکوستی  

راینومتري اثرات آلرژي را روي مقاومت و 
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در بررسي  آلدرژي ایدا سنجد سط  مي

ستهاي پوستي هستند که ها بهر از تتست

تستهاي پوستي به طور غیرمستقی  عالئ  

دهد ولي در ایدا ظهور آلرژي را نشان مي

ها بطور مستقی  عالئ  ظهور آلرژي تست

 شود. دیده و بررسي مي

در راینومدددانومتري مقدددادیر متوسدددط 

(Mean)   مقاومددت در د  در افددراد بددال

 تقریبًا بصورت زیر است : 

قب  از  
 نضداحتقا

ب د از 
 ضداحتقان

 Iدر رادیوس 
/sec3Pa/cm 

23/0 16/0 

/33دII  43/0در رادیوس 
0 
36/0 

  22/0د28
24/0 

 ددد 33/0دAP30  30دراختالف
APفشاردراختالف

130 

34/0 30/0 

/30د13/0 متنیر   Meanدر روش 
0 

 

در  Totalدر راینومدددانومتري مقاومدددت 

جدا با روش قدامي که هر طرف  2رادیوس 

 شود و سپس با فرموا : گیري ميندازها

RLRRTR .

1

.

11
  

 عبارت است از : 

 (13/0) 19/0تا  12/0قب  از ضداحتقان 

 ( 14/0) 11/0تا  08/0ب د از ضد احتقان 

گیري مقاومددت کدد  در بددا روش اندددازه

 130اخددتالف فشددار خدداص اسددتاندارد 

پاسكاا که با فرموا : 
FLFR

PA

TR 


بده  1501

 شك  زیر است : 

 38/0تددا  19/0قبدد  از ضددد احتقددان : 

(26/0 ) 

 ( 17/0) 18/0تا  13/0ب د از ضد احتقان : 

در اکوسدددتی  رایندددومتري متوسدددط 

کده در افدراد  (MCA)تریا تنگده تنگ
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 Internal)نرماا همیشه اولیا تنگه است 

valve)  . 

 2cm73/0قبددد  از ضدددد احتقدددان : 

 مترمربعسانتي

   2cm 93/0حتقان: ب د از ضدا

لذا سط  باز دو طرف قب  از ضدداحتقان 

 است.  2cm9/1و دو طرف  2cm3/1حدودًا 

شود که براي ایجاد حس با خاطر نشان مي

انسداد در بیمار میزان فلدو و مقاومدت و 

اهمیت بیشتري دارد تا هدر  Totalسط  

طرف جداگانه . مث  بیماري که ی  طدرف 

اسدت و ید  بیني کام  بسته مدادرزادي 

حس انسداد ندارد  Pطرف کام  باز و ابدًا 

 بینی . که درمطب مرتب مي

در راینومانومتري حدود نرمداا اخدتالف 

فشار و میزان فلو در د  و بازد  حدودًا به 

 شك  زیر است : 

  
P Flow 

 %93در 
افراد سال  
با مصرف 
 ضد احتقان 

 pA173 در د  
sec

250CC

 

 pA100 دربازد 
sec

180CC 
 %30در 

افراد نرماا 
با مصرف 
 ضداحتقان

 pA 80 در د  
sec

280CC 
 pA30 دربازد 

sec
300CC 

افراد  %3در 
نرماا با 
مصرف ضد 
 احتقان 

 pA30 در د  
sec

300CC 
 Pa130 دربازد  

sec
200CC 

 

الز  به ذکر است که فرد نرماا به کسدي 

گفته شده که فاقد شكایت انسدادي بوده 

و ما در م اینه پداتولوژي ندیددی    پدس 

در د  به طدور  flowشود کاًل گفت که مي

تدا  30نرماا در هر طدرف بیندي حددود 

cc300  در ثانیددده و در بدددازد  حددددود

بددانی  کده در  است و باید cc200د180

بازد  بدراي خدرو  هدوا اخدتالف فشدار 

کمتري نسبت به د  الز  داری . و سرعت 

ورود هوا در ثانیه در د  بیشدتر از بدازد  

است ولي مقدار کد  هدوا در د  و بدازد  
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یكسان اسدت و در زمدان بیشدتري داده 

شود مقدار کسدرک  بدازد  برابدر بدا د  

 شود. مي

ك تشخیص و در ضما باید یاآوري کرد مال

درمان در بیمار با شكایت از انسداد بیندي 

حرفًا ایا اعداد نیستند چرا که هر فردي 

در مقادیر خاحدي از مقاومدت زیدادتر از 

نرماا یا سط  باز کمتر از نرماا انسداد را 

کند کده بده انسدداد شددید د حس مي

 شود. متوسط یا خفی  تقسی  مي

قب  و ب د از مصرف ضدد احتقدان محد  

یشتریا مقاومت همدان ناحیدة والدو در ب

اسددت کدده بددا مصددرف  4cmددد2فاحددلة 

است که با مصرف ضد احتقان ضداحتقان 

 cm2بده  cm4مح  بیشتریا مقاومت از 

آید ی ني ضد احتقان تنگي دو  جلوتر مي

برد. در ب ضدي از افدراد بدا و را از بیا مي

بدون ضد احتقان مح  بیشتري مقاومت   

ها د و در ب ضديشدو (MCA)تنگي اوا 

مح  بیشتریا مقاومدت   قبد  و ب دد از 

مصرف ضد احتقانمح  تنگي دو  اسدت ) 

تحتاني ( ی ني ضد احتقان روي  سرشاخ 

گدذارد مدثاًل در مخاب یان افراد اثري نمي

سینوزیت حداد ممكدا اسدت افدراد بده 

 %10ضداحتقان جواب ندهند و حتي در 

افراد نرماا ضد احتقدان باعدث افدزای  

 شود. تقان مياح

: در کسدداني کدده  Vonturi Efectاثددر 

 collapsibleپددداتولوژي در قسدددمت 

(compatible)  ی ني قسمت قدامي ناحیه

والو ی ني اینترناا والو دارندد هرکددا  از 

به  Criticalایا افراد در ی  اختالف فشار 

رسدند و ب دد از آن ی  فلوي حداکثر مي

ک  کند و لدذا فلدوایا قسمت کالپس مي
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رود لدذا منحندي شده و مقاومت باال مدي

 Plateauing)آویزان( یدا  loopingحالت 

کند ولي در بازد  اي( در د  پیدا مي)کفه

پذیرند. براي دیدن اثر ونتوري تأثیري نمي

باید د  با حداکثر قدرت انجا  شود   نو  

تواند مربوب بده پاتولوژي در ایا افراد مي

تبوا بیني یدا سوراخ خارجي بیني یا وسی

باشد   اگدر  NLCانتقالي کوراا غضروف 

اشددكاا در والوانگدد  باشددد بددا گرافددت 

احدالح  ULCاسپریدر در بیا سدپتو  و 

شود و اگر اشكاا مربوب به رتراا والو مي

شدود آن وستیبوا باشد در انتقالي آال مي

 Umberellaیدا  BATTENرا با گرافدت 

 احالح کرد. 

ي غیددر از روش در انجدا  رایندو مدانومتر

هداي ونتوري در ب ضي از افراد با پاتولوژي

شددود کدده اسددتفاده مي dilatorخداص از 

داخلدي مثد   dilatorتواند به شدك  مي

کا باشد یا از بیرون قسدمت آال گوش پاك

را با چسب یا دست به ی  طرف بكشدی  

که روش خارجي چسب بهتریا است. نو  

 Cottelخددارجي بددا دسددت را تسددت 

ند که عبارت است از بهبود تنفس گویمي

و کدداه  مقاومددت و افددزای  سددط  بددا 

 کشیدن گونه از بیرون . 

Cottel  مثبت ی ني فرد مدریذ اسدت و

یددا  ULCپدداتولوژي در انتهدداي کددوراا 

باشد و بدا سپتو  همان ناحیه یا هر دو مي

منفي  Cottelشود کشیدن نفس بهتر مي

و ی ني فرد سال  است ی ني خود ناحیه وال

 کند. باز است و با کشیدن تنییري نمي

هداي درو  کداذب و ایا تحت       جواب

باشد مثاًل در چسبندگي ححی  کاذب مي

با کشدیدن از بیدرون  ULCبیا سپتو  و 



 33 

شود یا در انحراف بسدیار نفس خوب نمي

شدید سپتو  در ایا ناحیه ه  با کشیدن 

شود ی ني تست از بیرون تنفس خوب نمي

ولي فرد سدال  نیسدت پدس  منفي است

دیالتور داخلي بهتر شدود ولدي در ندو  

 خارجي چسب بهتر است. 

باید دانست که در راینو مانومتري اال رق  

اینكه در افراد با شكایت انسدادي متوسط 

تا شدید ی  یا دو طرفه با اینكه متوسدط 

مقاومت ک  بی  از افراد نرمداا و بددون 

ر افراد شكایت است ولي میزان مقاومت د

نرماا و افراد غیرنرماا ی  منطقة وسدیع 

 دارند.  (Over lap)پوشاني ه 

شود فرو کرد کده در د  بدا بطورکلي مي

تدا  230ضد احتقان میزان فو در هر طرف 

cc300  و دو طرفcc600  بشود و  300د

را چندان کده فدرد شداکي از  cc700زیر 

انسداد ه  باشد و تنگي با ضد احتقان ه  

شود فدرد نرود ی ني پایدار باشد مياز بین

دانست و در بازد  بطور را کاندید جدا مي

و کداًل  170د  cc200نرماا هدر طدرف 

cc400  بددددوده کدددده د  در  340د

PpAivopa 40 و بازد  درPpA100 

 گیري شده. اندازه pA 12د 

 Vari)نّیري عوام  مؤثر در ایجاد خطا و ت

Ability) هاي در تستObjective  : 

: در  Nasaicycleدددد سدددیك  بیندددي 1

آکوستی  راینوقشري باعث کاه  سط  

شود ولي مي 4  3  2هاي در مناطق تنگي

ی ني تنگي اوا اثري ندارد )  MCAروي 

سیك  بیني ی ندي اسدتراحت و احتقدان 

هاي بیني و هرکجدا کده هاي شاخ بافت

ساعت  4تا  2ارد به مدت بافت شاخكي د

ی ني در هر فرد نرماا به طور طبی ي هدر 
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ساعت بسته و سپس باز  4تا  2طرف بیني 

شود که علت بسته شدن و رودخون به مي

هداي شداخكي هاي خوني بافتسینوزوید

 است. 

بطددورطبی ي در آکوسددتی  راینددومتري 

تر از تنگي دو  است ولدي تنگي اوا تنگ

خرناس عادتي و نیز در  در افراد با آلرژي و

سیك  انسدادي هر طرف بیني در طدرف 

 شود. تریا جا تنگي دو  ميانسداد تنگ

A تر از تنگB  

 2cm73/0فرد نرماا که تنگي اوا حدود 

بر روي تنگي دو  گشادتر است )مح  سر 

 تحتاني( 

ایددا منحنددي را بدده رسدد  حدد ودي 

Climbing.W 

(Assending.W)نامند. مي 

با آلري یا خرناس عادتي یا دو  ولي در فرد

فاز انسدادي سیك  بیني در طرف متحقا 

 descending  منحني  شك  نزولدي یدا 

باشدي عني سدط  تنگدي دو  درس مي

تر است. در تنگي اوا شاخ  تحتاني تنگ

مخاب نداری  لذا به ضدد احتقدان جدواب 

دهد مگر در کساني کده در سدپتو   نمي

نداا والددو بافت کوکنداا در محد  اینتر

داشته باشند. ولي تنگي دو  مخاطي بوده 

 دهد. و به ضد احتقان جواب مي

منحني فرد آلرژی  یا خرناس عدادتي یدا 

 فاز انسدادي بیني در طرف محتقا 

B تر از تنگA  

لذا به هر علتي کده تنگدي دو  احتقدان 

داشته باشدد سدط  آن و فاحدلة آن تدا 

 سوراخ خارجي بیني ک  شده و لذا حجد 

هوا از سوراخ خارجي بیني ه  تا تنگیدو  
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شود ولي سط  و حج  کلدي دو کمتر مي

شود در سیك  بیندي در طرفه عوو نمي

 Pراینددو مددانومتري در طددرف محددتقا 

شدود و زیادتر شده و مقاومدت زیداد مي

و فلو  Pشود ولي روي میزان فلو ک  مي

دو طرفده اثدري نددارد  Totalت و مقاوم

چون سمت مقاب  بازتر شده   البتده اگدر 

بیا  Pروش پرنازاا تحقیقاتي بكار رود 

کند ناز و فارنكس و تنگي اوا تنییري نمي

چون ناحیه اینترناا والو ی ني تنگدي اوا 

پذیرد مگر بافدت از سكی  بیني تأثیر نمي

چدون مقاومدت و  کنكاا داشته باشد ولي

در هدر طدرف بطدور جداگانده  Pفلو و 

شدود. و از روش تحقیقدداتي سدنجیده مي

پرنازاا که لولة قدامي فشار را به تددری  

شود لذا در کار بری  استفاده نميعقب مي

روزمره که از روش قدامي راینومدانومتري 

فلو و مقاومدت در و  Pشود استفاده مي

کند هر سه روش راینومانومتري تنییر مي

 Pی ني در طرف محققدیا مقاومدت و 

 شود. ي و فلوک  ميزیاد شده

 فاز باز 

 فاز احتقان 

 در فاز احتقان 

در فاز احتقان دو طرف محتقا تنگي دو  

تر است ولي تنگي اوا انددازه ثابدت تنگ

ي کده بافدت کوکنداا در دارد مگر در کم

کوراا سپتو  داشته باشد ی ني تنگي اوا 

 گیرد. تأثیر ضداحتقان قرار نميتحت

در روش پرنددازاا تحقیقدداتي   اگددر لولدده 

قدامي فشار را در جلدو تنگدي اوا نگده 

کندد لدذا داری  چون سط  آن تنییر نمي

P  بیاNP  و جلو تگي اوا چه در فداز .

شود. وي قان یا غیراحتقان عوو نمياحت
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ب کاه  فلو   مقاومدت در فاز احتقان سل

رود. باال مدي


 


F

P
R (P  وي . )ثابدت

اگر لوله قدامي فشار را به جلو تنگي دو  

تر شده لدذا بری  چون از فاز احتقان تنگ

P فلو کمتر شده و مقاومت  باالتر رفته و

 شود. رود ی ني هر سه عوو ميباال مي

توانند مقاومت را د ترشحات بیني که مي2

تر کندد ولدي ها را تندگباال برده و تنگه

کددردن باعددث تنییددر در مقاومددت و فیا

 سطوح تنگي نخواهد شد. 

د تویا بدني با نیاز به اکسیژن د تدنفس 3

ز د ی ندي اسدیدو 2coدرکیه د تدنفس 













22 OCo  به علت نیداز بده اکسدیژن

زیاد مقاومت را ک  کرده و سطوح تنگي را 

کند تا اکسیژن زیاد بده بددن تر ميگشاد

برسد برعكس در آلكدالوز 











22 CoO 

مث  هیپرونتیالسیون به علت نیاز ک  بدن 

ها به اکسیژن مقاومت بداال رفتده و تنگده

 د. شوتر ميتنگ

د وضد یت بددن : بداالتریا مقاومدت و 4

کمتریا سط  در حالت درازک  بوده ولي 

کمتریا مقاومدت و بیشدتریا سدط  در 

حالت ایستاده است. فشار به نقاب خداص 

بدن در همان طرف بدا تحرید  اعصداب 

اتونو  باعث احتقان و لذا افزای  مقاومت 

شدود مثد  تحرید  و کاه  سدط  مي

بدر روي سدینوس پاراسمپاتی  با فشدار 

 کاروتید. 

د اثر ساعات مختل  روز : در بحث و اوا 3

حب  مقاومت بیشتریا و سط  کمتدریا 

شود ی ني است ولي وسط روز برعكس مي

 Diurnal variasionدر ایدا مدورد هد  
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داری  ایا حالت اثر هورموني بدوده و بده 

position  .بدن ارتباطي ندارد 

ها  ضديها : سدر  نمكدي در باثر دارود 6

کند ولي مقاومت را زیاد و سط  را ک  مي

ها اثري نددارد. اسدپدیا کمدي در ب ضي

کند کده مقاومت را زیاد و سط  را ک  مي

بددده علدددت اثدددرات اسدددپریا روي 

 هاست. پروستاگلندیا

ها مثد  تئوسدیننویا اکثدرًا ضد احتقان

کند ولي مقاومت را ک  و سط  را بازتر مي

اطي را زیداد افراد احتقدان مخد %10در 

کرده لذا مقاومت را زیداد و سدط  را کد  

کند و در سیندزید و التهاب حاد اثري مي

 روي مخاب ندارد. 

ها : در فرد مواجه شدن با هیستامیاآنتي

آنتیژن که هیستامیا زیادي ازاد شدده و 

اند عروق گشاد شده و اکستواوازیت کرده

کند ولي مقاومت را ک  و سط  را زیاد مي

فرد سال  بددون مواجهده بدا آنتیدژن در 

(Unchalinged)  ممكا هست اثر عكس

داشته و مقاومت را زیداد و سدط  را کد  

دار اکثرًا مقاومت هاي لورتابكند. اسپري

کندد ولدي در را ک  و سدط  را زیداد مي

 ها اثري ندارد. ب ضي

ها مقاومدت بداال و سدط  د در سیگاري7

راد داري نسدبت بده افدتنگ بسیار م ني

غیرسیگاري داری  کده شداید بده علدت 

هیپوکسي و اثر مستقی  التهدابي سدیگار 

 در تور  مخاب باشد. 

د قد : در ب ضي بالنیا ارتباطي بیا قد و 8

میزان و مقاومت سط  وجود ندارد ولي در 

ب ضي بالنیا دیگر هرچه قدبلندتر باشدد 

 ترند. مقاومت بیشتر و سطوح تنگ
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زای  سا مقاومت ها با افد سا : دریچه9

در شدود در بدالنیا زیاد و سط  کد  مي

ها بدا سدا تنییدري در مقاومدت و ب ضي

شود ولي در ب ضي بالنیا سط  ایجاد نمي

با افزای  سا بده علدت آتروفدي مخداب 

 شود. مقاومت ک  و سط  زیاد مي

د سرماه : مقاومت زیداد و سدط  کد  10

شود. بده ازاي شده و در گرما برعكس مي

گراد تنییدر دمدا درجده سدانتي c3/2هر 

 mm1هدداي آناتومیدد  در بددیا ویژگي

دهندد. در سدرما متر تنییر مكان ميمیلي

آیدد. ولدي مخاب ور  کرده و به جلدو مي

 رطوبت روي مقاومت و سط  اثري ندارد. 

پوسدتان )کوکدازیا ( د نژاد : در سفید11

بیشتریا مقاومتو کمتریا سط  را داری . 

یافة )مندولي( مقاومدت در نژاد آسیایي ق

ها بشدود کمتر و سط  گشادتر از سدفید

ها کمتریا مقاومدت و ولي در سیاه پوست

 ها را داری . بیشتریا گشادي تنگه

ها رعایت شرایطي که باید در انجا  تست

 شود : 

د در راینومدانومتري تدنفس بایدد ارا  1

باشد مگر  براي رسیدن به اختالف فشدار 

300 pA شرایط حداکثرد  و    یا تست در

 آال. بازد  براي بررسي کالپس

د درجة حرارت محیط باید نه گر  باشد 2

 نه سرد. 

د در آکوستی  راپتومتري تست سه بار 3

شود   هر بار تكرار مي
sec

ثانیده   و  01/0

کندد. ولدي در گیري ميدستگاه متوسدط

بار تكدرار شدده و  4 راینومانومتري تست

 شود. گیري ميسطمتو

 %20د در هر دو تست اختالف کمتر از 4

 با مرجع قاب  پذیرش است. 
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د در آکوستی  راینومتري زاویة تمداس 3

درجه شدود و لولده در  60لوله و نوزپیس 

MidRang  قرار دارد   در سه بدار تكدرار

زاویده بایددد ثابدت باشددد و بده اینترندداا 

اا لوله در جهت اگزیاا و ساژیت والوترسه 

بیمار در حالت نشسته بود و نباید بچرخد؛ 

 دهد. دهان بسته است و بل  انجا  نمي

ددد در راینومددانومتري در روش قدددامي 6

دهددان بسددته بشددود   در روش خلفددي 

ها بشود و دهدان )دهاني( لوله الي دندان

بسددته اسددت   در روش پرنددازاا )پسددت 

 نازاا( نیز دهان بسته است. 

تري ندوزپیس در د در اکوستی  رایندوم7

سوراخ خارجي بشود و به نوك آن چسدب 

زنند تأکید هوا نداشدته محلوا در آب مي

 13شود فاحدله را تدا باشی . با اینكه مي

متر نیز سنجیده ولي اساس کدا دسدتگاه 

)سر شاخ  میاني( تنظی   cm 3تا  0روي 

شده   چون ب د از آن فضا وسیع شدده و 

 شدود و نتدای  مطمئنديحوت پخ  مي

 دهد. نمي

د دراکوتی  راینومتري سدرلولة احدلي 8

نباید مخروطي باشد ) به تدری  گشاد یدا 

اسدددتفاده از ندددوزپیس  تندددگ شدددود(

هاي ست براساس انددازه سدوراخاجباري

هاي متناسب دارد  چدرا بیني افراد اندازه

که اگر قطر نوزپیس درست نباشد سدط  

هاي اوا و دو  را غلط نشان خواهدد تنگه

گونه ید  هدوا نبایدد داشدته   و هیچداد 

 باشی . 

دقیقه قبد  از انجدا  هدر دو  30minد 9

تست بیمار تویا بدني نباید داشته باشد   

ها باال نرفته باشدد و رطوبدت و مثاًل از پله

بددار آکوسددتی   3حددرارت در تكددرار 
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بدار راینومداتومتري بایدد  4راینومتري و 

 ثابتو متناسب باشد. 

  تست دارو مصرف نكند د قب  از انجا10

  سیگار نكشد   قهوه نخدورد   اتداق آرا  

باشد   نور شددید نباشدد   حدداي زیداد 

نباشد   آالدیستورت نشود   تست قباًل به 

بیمار توضی  داده شدده باشدد   حدندلي 

راحت باشدد   در آکوسدتی  رایندومتري 

نفدددس نكشدددد و بلدددع نكندددد   در 

ه و راینوماتومتري نفس عادي آرا  کشدید

بلع نكند تا اثدري روي گدا  ندر  و نداز و 

 فارنكس ایجاد نشود. 

د در آکوستی  راینومتري تنگدي اوا 11

(MCA)  7/0زیددر cm  نباشددد   چددون

 هاي ب دي هیچ نخواهد بود. گیرياندازه

د فاحله بیا تست بدون ضد احتقان و 12

 دقیقه باشد.  13minباز ضداحتقان باید 

ري در افدراد د در آکوسدتی  رایندومت13

هدا مختل  با شرایط یكسدان بایدد حج 

(volumes)  .با ه  مقایسه شود 

   MRIها را در پسدتي   د باید تنگده14

رینوسددكوپي قدددامي  میكروسددكو   در 

سیك  بیني در زمان احتقان و بازشدن در 

هددددر طددددرف بررسددددي کددددرد 

(Rhinostereometry)  و همیا بررسي  

نیز باید  در سیك  دراکوستی  راینومتري

ها اساسًا تأکید بر انجا  تستدرنظر باشد. 

ب د از استفاده از ضد احتقان حدذف اثدر 

 سیك  بیني است. 

د درحورت امكان اندازه زدن عدرو و 13

ها در ارتفا  حفرة بیني در منداطق تنگده

افراد نرماا فاقد بدون پاتولوژي و شكایت 

هاي شداخ  تحتداني و انسدادي و فاحله

ها   OMCي از دیوارة التراا )شاخ  میان
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اندازه مثاهاي میداني و تحتداني( جهدت 

ها تدأثیري در بررسي اینكه آیا ایا اندازه

هاي تددنفس  بویددایي  بددازبودن دهاندده

ها   دفددع ترشددحات طبی ددي و سددینوس

غیرطبی ي دارد ) ایا مسئله تا بده حداا 

بررسي نشدده(. بررسدي فاحدلة شداخ  

ي در افدراد میاني و تحتاني تا تیندة بیند

نرماا ) بددون عالمدت انسددادي بددون 

ها تدا پاتولوژي ( مقادیر طبی ي ایا اندازه

 حاال ذکر نشده . 

اي هر چه د درنظر داشتناینكه هر تنگه16

تر باشد هدوا ب دد از تر و نامنظ قدر تنگ

شدود و تدر ميعبور از آن بیشدتر متالط 

حالددت الفیددار خددود را بیشددتر از دسددت 

 دهد. مي

د بررسي حدا و شددت حددا در د  و 17

 بازد  عمیق در هر طرف بطور جداگانه . 

دایرة رطوبدت ایجداد  د بررسي اندازه18

شده روي شیشة خن  در بازد  براي هدر 

 طرف بطور جداگانه و دو طرف باه .

(Rhino Hybro metry)  

 cottelد بازکردن ناحیه وااو  با تسدت 19

بدادیالتور   یدا )کشیدن گونه بده بیدرون(

داخلي  یدا چسدب از خدار  زدن یدا بدا 

اسپوکو    کده بهتدریا چسدب خدارجي 

اسددت. جهددت بررسددي کالپددس آال یددا 

 .  ULCچسبندگي در را او یا کالپس 

 PEAK (MAX)ددد تسددت میددزان 20

Flow   در د  و بددازد  عمیددق و انجددا

NASAL Spirometry   . 

د مقایسة دو طرف بیني در د  و بازد  21

 اب  بسته . با سمت مق
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د راینومانومتري با استفاده از میتامیا 22

 xylomeو مقدددار افددزای  یابندددة 

thazokine . 

گیري سط  و فاحدلة سدوراخ د اندازه23

خارجي تا آن سط  و حج  هواي موجدود 

بیا سوراخ خارجي تا آن سط  براي هدر 

تنگه بطور جداگانه   و نیز حج  ک  هواي 

دو طدرف بدا  داخ  بیني براي هر طرف یا

ه    در آکوستی  راینومتري قاب  انجدا  

هدا است. عماًل ما نیز در انجا  تست حج 

متر بطدور سدانتي cm 3تدا  0را از فاحله 

متر اندازه گرفتده و جداگانه در هر سانتي

زنی  تدا حجد  سدوراخ با ه  جمدع مدي

متر حسداب سانتي 3تا فاحله  0خارجي )

 شود(. 

بدراي هدر  3تدا  0در شك  مقاب  از نقطة 

متر سددانتي 1متر فاحددلة ثابددت سددانتي

 3حساب شده ولي سطوح فرق دارد. لدذا 

شود تا حج  سط  مربوب مي( × 1بار ی  )

گانه 3ها متريسانتي 1در هر کدا  از ایا 

به دست آمده و با ه  جمع شوند   چرا که 

داخ  بیني ی  مشدك  مدنظ  هندسدي 

ر نیست که حرفًا با حاحلضدرب سدط  د

ارتفا  حج  را به دسدت بیداوری . بلكده 

اي نامنظ  است که هرچقدر حج  را حفره

هاي کمتر حساب کرده و جمدع در فاحله

بزنی  خطا کمتر خواهد بود البته ایا جمع 

شود نده و تفریق توسط دستگاه انجا  مي

 ما. 

در آکوستی  راینومتري دو نو  عددد در 

شدود   یكدي از ید  کنار مخفي دیده مي

2cm(1سددانتي ) متر مربددع تددا بدده پددائیا

2cm1/0 متر مربع ی ني منظور ایا سانتي

اسددت کدده در تنگددي اوا و دو  سددط  
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کد  شدود  2cm1/0تا  2cm 1تواند از مي

 2cm10تدا  2cm1ولي در باال سدط  را از 

کند   چرا که ب د از تنگي دو  تا اضافه مي

شدود و از تر ميناز و فارنكس سط  وسیع

شود سطوح را بده دسدت ني ميروي منح

 آورد. 

 :  Aتوجیه منحني 

 باشد : مي Aشك  مقاب  توجیه منحني 

را  (ap)د راینومانومتري اختالف فشار 24

برحسب پاسكاا فلدوي متناسدب بدا آن 

اخددتالف فشددار را براسدداس 
sec

3cm  و

مقاومددت حاحدد  از ایددا دو را براسدداس 

sec/3cm
pas

flow
pas







  سددددددنجیده

 workهاي دیدگ مثد  شود و فاکتورمي

)مثاًل حج  هوا در د  یا بازد  یدا هدر دو( 

شدود. و تدوان در زمان م یا سنجیده مي

 کار انجا  شده در ی  ثانیه است. 

ها ددددد بررسددددي محدددد  تنگدددده23

(CONSTVICTIONS) (CROSS 

SECTIONAL AREAS)  در هددر دو

تسددت امكددان دارد کدده در آکوسددتی  

ي بر اس  تنگة آناتومی  نامیدده راینومتر

گیري شددود چددون مسددتقی  اندددازهمي

شود ولي در راینومانومتري جایي کده مي

ب د از آن سط  تنگ حداکثر افت اختالف 

شددود بطددور فشددار و مقاومددت ایجدداد مي

غیرمستقی  نشانة مح  تنگه اسدت لدذا 

 شود. تنگة فیزیولوژی  نامیده مي

طدرف  د در آکوستی  راینومتري هدر26

شود و سپس مجموعة جداگانه بررسي مي

هاي مشدابه هاي مشابه و حج سط  تنگه

شود حساب کرد و نیز ها را ميتا آن تنگه

هاي مشابه در توان اختالف سط  تنگهمي

هر دو طرف را حساب کدرده بداز یدادآور 
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شوی  که مجمو  سط  مشابه دو طرف مي

از نظر ایجاد حسا انسداد مهمتر از سط  

 ر طرف به تنهایي است. ه

گیري فاحله و سط  از سوراخ د اندازه27

بیني تدا تنگده اوا و دو  در فدرد و زن و 

 کودك . 

گیري حج  هواي پشت تنگده د اندازه28

اوا تا تنگه دو  و تا تنگه سو  با تفریدق 

 ها. حج 

گیري فاحله تنگي اوا تا تنگي د اندازه29

 دو  ی ني اندازة ناحیة والو. 

د انجدا  تسدت بدا جدوهر ت ندي د 30

اکالیپتوس و کافور که با باالبردن آسدتانة 

  کده  3هاي عصدب حس سرماي گیرندده

بیشتر دروستبوا پوستي بیني هستند   و 

شوند تر در مخاب داخ  بیني باعث ميک 

که انسان زودتر حس سرما بكنند. مثاًل در 

cO 10  درcO30  حس سرما احساس شود

در بیني حس کاذب بداز    و احساس سرما

دهد بدون اینكه مقاومت بودن بیني را مي

هاي آن   یدا میدزان بیني یا سطوح تنگده

 اکسیژن خون تنییري بكند. 

ددد در راینومددانومتري دیدددن لولدده 31

NOZZEL  روش قدامي برون ماس  د(

دیدن روش قدامي با ماس  کام  و ماس  

ناکامدد  و دیدددن ماسدد  روش خلفددي 

 )پراوراا(. 

هایقدامي د پرندازاا د د انجا  روش32

 خلفي   توسط پزش  و مقایسة نتای  آنها. 

د در راینومدانومتري هرچده منحندي 33

تر باشد. ی ني نزدی  Pمقاومت به خط 

تر ی ندي انسدداد مقاومت بیشتر و فلوک 

 بیشتر است. 

د 34
P

FLOW
ECONDUCTANC
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FLOW
PRESISTANCE   

د دیدن ایا نكتة ظری  که در بیني باز 33

و بیني با انسداد شدید چگونده اخدتالف 

رسد ولدي فلدو بده مي PA 130فشار به 

رسدد. البتده فلوي نرماا متناسب آن نمي

اختالف فشار در روش ی  طرفه موق ي به 

130PA رسد که بیني ی  طرف نرماا مي

بوده و یا انسداد شدید داشته باشد ولدي 

انسداد نباید کام  کام  باشد. الز  به ذکر 

است که در شرایط انسداد شدید اگر زمان 

د  یا بازد  را خیلي طوالني بكنی  باز بده 

 رسی . فلوي نرماا مي

د در رانیز مانومتري در انسدداد کامد  36

ی  طرف بیني مشابه روش قددامي عمد  

کددرده و طددرف مقابدد  یددا طددرف بدداز را 

روش پراوراا )خلفي( و سنجد و نیز در مي

شدود. پرنازاا حرفًا سمت باز سنجیده مي

روش قدامي در کسي که سدوراخة تیندة 

پذیر نیست و در انسدداد بیني دارد امكان

کام  دو طرفه هیچ روشي کاربرد نددارد. 

در سوراخة تینة بیني فقط روش پرندازاا 

یا خلفدي امكدان دارد کده آن هد  فقدط 

TOTAL سنجیدن  سنجد و امكانرا مي

ی  طرف ه  با ایا دو روش وجود نددارد. 

 )سئواا طرح شود(

و فلو و مقاومدت درد  و  Pد بررسي 37

 بازد  حداکثر. 

توانندد را نمي Pد بررسي کساني که 38

برسانند مث  بیماران قلبدي و  130PAبه 

ایدا هاي ریوي ک  دارند. ریوي که مجس 

مسئله ربطي به انسدداد بیندي یدا نداز و 

فارنكس ندارد بلكه انسدداد در دسدتگاه 

تنفسي تحتاني است یا کسي که بده هدر 
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اش به اندازة کافي بداز دلیلي قفسة سینه

 شود. نمي

د در بیني باز یا بسدته یدا بدا انسدداد 39

نسبي در حالت بدون تنفس فشار هدوا در 

اخدتالف ناز و فارنكس و بیرون یكسان و 

فشاره است. در نژاد سیاه و آسیایي که از 

P 130 PA شود   نه اینكه استفاده نمي

توانند به ایا اختالف فشدار برسدند   نمي

به  130PAبلكه در اختالف فشار کمتر از 

 FLOWرسند چدون فلوي الز  نرماا مي

 ×R   P ن مقاومت ک  و ها چوو در ایا

FLOW  زیاد هستP  ثابت است ولدي

بیماران قلبي یا ریوي یا با اختالا قفسدة 

 تواند فلو را زیاد کند. سینه نمي

د در ی  نفس آرا  در طوا ک  د  و یا 40

 PEAKبدازد  میدزان فلدو نزدید  بده 

FLOW  اسددت و آن هدد  نزدیدد  بدده

MEAN FLOW  اسدددت   فلدددو را در

130PA  یا کمتدر و بیشدتر گرفتده و بدا

 TOTALکردن فلوي دو طرف فلوي جمع

 آورند. را به دست مي

مشابه  MAXد در تنفس آرا  مقاومت 41

 است.  MEANمقاومت 

و  AREAددد بررسددي آن مقدددار از 42

 ORO-NASALمقاومددت کدده تددنفس 

)مخلوب دهاني د بیني د انسداد نسدبي( 

و دهددد و آن مقدددار از سددط  تنددگ مي

دهدد . مقاومت که تنفس کام  دهاني مي

 )انسداد شدید( 

ددد در راینددو مددانومتري اسددتفاده از 43

هاي با قطر زیاد د تنگ د متوسدط و لوله

افدراد در لولدة تندگ  %90دیدن اینكه 

افدراد بدا  %10فهمند ولدي انسداد را مي

 کنند. لولة تنگ احساس بازي بیشتري مي
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ح تنگ د بررسي میزان مقاومت و سطو44

در افراد با خرنداس عدادتي و آلدرژي در 

 حالت نشسته و خوابیده . 

ک  که د بررسي مقاومت در حالت دراز43

در افراد نرماا بیشدتر از حالدت نشسدته 

است و در افراد با سندر  آپنه تنفسي در 

حالت درازک  خیلي بیشتر از افراد نرماا 

رود درحالي کده هندوز بیدارندد و باال مي

 آپنه ندارند.  خرناس و

ددد کددار بددا آکوسددتی  رایندددمتري و 46

هددا بددا راینومددانومتري در درمددان پولی 

کورتددون موضدد ي و عمددومي و تسددت 

CHALLENGING   . 

د مهمتریا فاکتور براي حس انسداد یا 47

عددد  انسددداد مقدددار سددط  تنگددي اوا 

(MCA)  آن ه  نه ی  طرف بلكه مجوعة

مدت سط  دو طرفه و تنگي اوا و نیز مقاو

ک  دو طرف بیني است نه ی  طرف چنان 

که افرادي را داری  که با انسداد کام  ی  

 طرف ابدًا حس کیپي ندارند. 

د شكایت از انسداد )سمپتو ( : ی ندي 49

شكایت بیمار از کیپي بیني در ی  طدرف 

یا دو طرف قب  و ب د از ضد احتقان ی ني 

  قب  از مصرف ضد احتقان حتمًا بدوده و 

مصرف ضد احتقدان ممكدا اسدت  ب د از

تنییري نكند کمتر شود   کاماًل خوب شود 

 ( %10  یا بیشتر شود. )

: بررسي آن ب دد  PATHOLOGYد 30

شدود کده از مصرف ضد احتقان انجا  مي

آیا با ضد احتقان کاماًل بهتر شده ؛ یا کمتر 

 شده ؛ یا احاًل بهتر نشده ؟ 

(A  واضدددد  و خددددالص سدددداختماني

(APPAKENTIPURE)  ی ني پاتولوژي

قاب  رؤیت غیرمخاطي یا مخداطي بددون 
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پاس  به ضد احتقدان   مثد  ید  تومدور 

شود ولي به مخاطي که در م اینه دیده مي

دهدد   و یدا ضد احتقان ابددًا پاسد  نمي

ها مشكالت تینة بیني   ک  بیني   کرست

قابدد   NLCهددا   انتهدداي کددوراا     توده

 ها. شاخ  رؤیت و هیپرپالزي مخاطي در

(B  : پاتولوژي واضد  و خدالص مخداطي

شدود و بده ضدد ی ني در م اینه دیده مي

دهد مثد  هیپرتروفدي احتقان جواب مي

مخاطي و آلرژي پولی  د بافت پولیپوئیدد 

هداي ها د تودهد تور  مخداطي شداخ 

 شاخكي سپتو .  مخاطي و بافت

 (C  پاتولوژي واض  ولي غیرخالص   ی ني

و سدداختماني  ی نددي  مخلددوب مخدداطي

قسمتي از پاتولوژي به ضد احتقان جواب 

دهدد ی ندي دهد و قسمتي جواب نميمي

 هر دو .  B , Aمخلوب 

(D  پاتولوژي واض  و مؤثر ی ني پاتولوژي

از جنس ساختماني و یا مخاطي یا هدر دو 

شوند و ه  هدر که ه  در م اینه دیده مي

دو عام  شكایت از انسداد هستند و هدر 

ها هستند عام  ریستریكشا در تست دو

و درمان آنها باعث بهبدود هدر دو شدك  

 شود. مي

(E  پاتولوژي واض  ولي غیرمدؤثر : ی ندي

پاتولوژي ساختماني یا مخاطي یا هر دو که 

شوند ولي عام  حدس در م اینه دیده مي

ها باعث انسداد بیمار نبوده و نیز در تست

شددوند. مثدد  انحددراف رسترکشددا نمي

بینی  ولي به ميتومي که ما در م اینه سپ

شود و مقاومت باال یا سدط  راحتي رد مي

ها وجدود نددارد تر از نرماا در تستتگ

پس اگر بیمار از انسداد شاکي هد  باشدد 

عام   ایا انحراف نبدوده و وجددامي آن 
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اشتباه است و باعث رفدع حدس انسدداد 

ها نخواهد شد و اگر در ایا بیماران تسدت

یكشا ه  نشان دهند عاا آن ایا ریستر

انحراف نیست بلكه عاملي اسدت کده مدا 

 بینی  و باید بررسي بیشتر شود. نمي

(F  4ددد2پدداتولوژي قدددامي ی نددي در 

متر ابتددداي بینددي ی نددي ناحیددة سددانتي

VALVE.AREA = 

VALVE.REGION = FLOW. 

LIMITING . SEGMENT  که در ایا

متر اوا يناحیه از اینترناا والو تا چند میل

شود. پاتولوژي شاخ  تحتاني را شام  مي

 شود ؛ قدامي خود به دو قسمت تقسی  مي

 :  Iد قدامي و ناحیه 1

ARE I = FIRST.MINIMAL = 

FIRST CONSTRICTION = 

MINR . VALVE = LIMEN NASI 

= LIMEN VESTIBULI = 

ISTHMUS NASI = OSTEUM . 

INTERNUM = COMPLIANT. 

PART = COLLAPEIBLE PART 

= INTERNAL. VALVE = I. 

NOTCH 

 VALVE REGIONکدددده ورودي و 

(VALVE AREA) باشدد. براسداس مي

اینجا فقدط ید  ناحیده  KERNبررسي 

خطي نیست بلكده از اینترنداا والدو تدا 

ست پدس ید  فضدا و سرشاخ  تحتاني

سط  است. ایا ناحیه از انتقدالي کدوراا 

ي و بین  ک  ULCسپتو  و انتقالي کوراا 

هاي هاي فیبدر و چربدي و غضدروفبافت

نسدایرئید در داخ  آنها تشدكی  شدده   

ایا ناحیه به دیالتور داخلي مثد  گدوش 

کا و دیالتدددور خدددارجي مثددد  پددداك

نواري از بیدددرون و نیدددز روش چسدددب

CATTLE  ) کشددیدن گوندده از بیددرون(

 شود. حباب داده و بازتر مي
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 :  IIد ناحیه قدامي ولي ناحیه 2

NON.COMPLIANT = BONY . 

CAVAL . PART = AREY = 

SECOND . CONSTRICTION = 

SECOND MINIMAL = (.NOTCH 

TUONCHAL. NOTCH) 

متدر اوا ایا قسمت دو  همان چند میلي

متددر اوا شدداخ  تحتدداني در چنددد میلي

BONY VOULT  است کده ایدا چندد

 BONY CAVALمتددر اوا را میلي

PART در  گویند   کدهشاخ  تحتاني مي

شود ایا قسمت داخ  بوني ولت واقع مي

به دیالتور از هیچ نوعي جواب نداده و باز 

شدود شود ولي با ضد احتقان بداز مينمي

 VALVE)مجموعة ایدا دو قسدمت را 

AREA) VALVE REJION گویند مي

  عناحر سدازندة ایدا دو ناحیده همگدي 

اند کده اطراف پریو  اپرچه را احاطه کرده

ورودي بدوني ولدت اسدت.    اپرچهفرپری

 BONY CAVAL)پریفراپرچددده   

PART  ورودي  BONY. VOULT   ) 

د بیمار با پاتولوژي هر دو ناحیة قدامي   3

توانددد سددپس پدداتولوژي قدددامي مي

ساختماني خالص بوده و به ضدد احتقدا  

جواب ندهد  ولي به دیالتور جواب بدهد ) 

( و انحدراف بیندي در  ULCمث  کاالپس 

ا وا ( یا جواب ندهد )چسدبندگي استترنا

و سدپتو ( پداتولوژي قددامي  ULCبیا 

تواند مخاطي باشد که بهدیالتور حباب مي

نداده ولي به ضد احتقان جواب دهدد یدا 

تواند مخلوب هر دو باشد کده ذر شدد  مي

که ه  به دیالتور و ه  بده ضدد احتقدان 

جواب دهد. )نبدود چسدبندگي( انسدداد 

سپتو  در ناحیه والو  کام  با انحراف کام 

ست و به دیالتور یا ضد احتقان نیز قدامي

تواند دهد. پاتولوژي قدامي ميجواب نمي
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باشد بزرگي استخواني  UNSECNاز نو  

شاخ  تحتاني   که مقداري به ضد احتقان 

 شود. جواب دااده ولي کام  باز نمي

ی ندي  OCMپاتولوژي میاني : در فاحله 

تواند مخاطي که ميسرشاخ  میاني بوده 

باشد یا از سپت  غضروفي یدا اسدتخواني 

مث  پاتولوژي  UNSEEMباشد یا از نو  

استخواني شاخ  میداني )کونكدا بوندورا( 

(H)  4/6پاتولوژي خلفي در فاحدلة CM 

تواند ساختماني از پست  باشد بوده که مي

یا مخاطي از عقب کون  میاني یدا کوند  

ست که قسمت فوقاني باشد   شایان ذکر ا

میاني بیني ی ني شاخ  میاني بیشدتریا 

دهد لذا ب دد از پاس  را به ضد احتقان مي

انسدادهاي قدامي دومیا مح  انسداد به 

احتماا زیاد پاتولوژي خلفدي بسدت نده 

هاي میاني د قدامي میاني. انوا  پاتولوژي

توانند تحتاني یا میاني یا و خلفي خود مي

پداتولوژي را از  هدايفوقاني باشند   مح 

روي آکوسددتی  راینددومتري بددا سددنج  

سطوح تنگ و راینومانومتري از روي افت 

اخددتالف فشددار و مقاومددت در پشددت 

شدود فهمیدد میدزان هاي تنگي ميمح 

شیو  و اهمیدت عمد  پداتولوژي بدراي 

 انسداد : 

 (II-I)تریا قددامي د مهمتریا و راحت1

CM4 دCM2  

  4/6د خلفي 3

  CM3میاني  د3

(I شود هر پاتولوژي که در م اینه دیده مي

تواند مؤثر یا غیرمؤثر باشد ی ني عام  مي

ها باشد یا نباشدد. ریستریكشا در تست

پاتولوژي از نو  انحراف بیني که بدا ضدد 

تواندد دو دلید  شود مياحتقان خوب مي
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د بافت شاخكي در سدپت  1داشته باشد . 

2 )OTICALILLOSION  ی ندددددي (

اني در همان طرفي کده فكدر شاخ  تحت

کنی  انحراف است متور  بوده لذا بده مي

رسد که سپتو  انحراف را رد ولدي نظر مي

شدود. و یدا فكدر با ضد احتقان خوب مي

کنی  انحراف خوب شده   در حالي که مي

در اثر خطاي دیدد سدپتو  را بده طدرف 

 دیدی . شاخ  متور  منحرف مي

(J  پاتولوژيOCCULT لوژي ی ني پداتو

مؤثر چه مخداطي چده سداخماني کده در 

ها شدود ولدي در تسدتم اینه دیده نمي

ریستریكشا شدید دارد و بیمار از انسداد 

شاکي است. ایا ندو  پداتولوژي بیشدتر 

 ULCساختماني و از جنس کالپدس اال و 

هست تدا مخداطي . البتده مخداطي هد  

 تواند باشد. مي

اد فرد با هر پاتولوژي مؤثر : عامد  انسدد

توانددد دیددده شددود یددا نشددود مددوثر مي

(OCOLLT)  ولددي رسترکشددا مثبددت

 است. 

پاتولوژي غیرمؤثر پاتولوژي است که دیده 

شود ولدي عامد  انسدداد شود یا نميمي

 کند. نیست و ریسترکشا را مثبت نمي

(K  پدداتولوژي منفددي : در م ایندده دیددده

شود و عماًل ه  نسبت مثد  بیمداران نمي

ماریهداي تیروئیدد د قلبي ریدوي د بی

د  3خوني د اختالا مرکدزي عصدب ک 

د ت دارو د  3اختالا محیطي عصدب 

بیماریهاي رواني د اختالا در حس سدرما 

ی ندي هسدت  (OCCOLT)د پاتولوژي 

تواند شود در م اینه   که ميولي دیده نمي

مخاطي یا ساختماني یا هر دو باشد مثد  

  ULCاختالالت آال و عقب سپت  . 



 33 

(L د با پارامتر مخداطي یدا سداختماني فر

غیرمؤثر : هست و دیده مدي شدود ولدي 

عامدد  ریستریكشددا یددا حددس انسددداد 

 نیستند مث  التهاب و سینوزید حاد. 

(M  فرد با پاتولوژي مؤثر : ی ني پاتولوژي

تواند مخداطي شود و ميهست و دیده مي

 یا ساختماني یا هر دو باشد. 

 

  فرد با پاتولوژي مؤثر نسبي :

(N   پاتولوژي هست با ضد احتقدان کامد

شود ی ني مخاطي خالص با ضدد خوب مي

 شود . احتقان کام  خوب نمي

(O  پاتولوژي مخلوب(COMBAINED) 

 تواند مخلوب مخاطي باشد. که مي

1 )COMB MUCOSALL  که در اینها

با ضد احتقان حس انسداد از بیا رفتده و 

 ست. اگر پاتولوژي باقي بماند غیرمؤثر ا

مخلوب سداختماني کده ب دد از ضدد  29

احتقان شكایت انسدادي هست ولي کد  

شدود و شده و پاتولوژ باقي مانده دیده مي

 مؤثر و ساختماني است. 

(P  فرد بدون پاتولوژي که با ضد احتقدان

 %1کند که آن پاتولوژي مخاطي پیدا مي

افراد هستند که بدا نئوسدینفریا دچدار 

 شوند. احتقان مي

(Q  فردي ه پاتولوژي التهابي دارد با ضدد

کند مثد  سدینوزید احتقان تنییري نمي

 حاد. 

(R  فرد با پاتولوژيUNSEM  پداتولوژي

که زیر مخاب پنهدان شدده مثد  بزرگدي 

استخواني شاخ  تحتاني یا کونكوبدوالزا 

 در شاخ  میاني. 

(S  فرد با پاتولوژي خاص : مثد  آتروفدي

ر بیمداري مخاطي در اثر سا یا آتروفي د
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OZENA  3یا هر عاملي که روي عصدب 

بطور محیطي اثر بگذارد یا التهاب مخداب 

بیني یا سدینوزیت یدا کدروت زیداد روي 

مخاب بیني یا پرخدوني مخداب بیندي   و 

 عروقي و پرعروقي بیني ک 

 

 

 

ت دداری  در بررسددي بیمدداران   بدده روش 

 :  OBJECTIVEهاي ححی  با تست

بدا حدس انسدداد در بررسي بیمار اساسًا 

)کیپي( در بیني   بطوریكده طرفده یدا دو 

طرفه   سه فاکتور احلي بررسي شده و بدا 

ترکیب نتای  آنها به تشدخیص و درمدان 

 بری . مسی  و دقیق پي مي

نكته : در ایا روش حس انسداد در بیندي 

اي ذهني است. حتمًا از طرف بیمار مسئله

 قب  از استفاده از ضد احتقان وجدود دارد

و ب د از مصرف ضدد احتقدان تنییدرات  

 شود بررسي مي

(PATIENT SUBJECTIVE = 

SYMPTOIN)  

بیندد کده دو    آنچه پزش  در م اینه مي

ایا ه  ی  بررسي ذهني توسدط پزشد  

 است.

(PHYSICIAN – SUBJECTIVE = 

PATHOLOGY) 

تریا سومیا فاکتور که مهمتریا و درست

ي را تنییدر تواند دو فاکتور قبلبوده و مي

دهد مهمتریا فداکتور بدراي تشدخیص و 

 درمان ححی  است. 

(RESTRICTION = OBJECTIVE 

TESTS) 

ها همیشه ب دد از پاتولوژي و نتای  تست

استفاده از ضد احتقان در ایا روش مورد 

 گیرند. استفاده قرار مي
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د سمپتو  : که بررسي آن قب  و ب دد از 1

همیشه شود. مصرف ضد احتقان انجا  مي

قب  از مصرف ضدد احتقدان بایدد وجدود 

داشته باشد   و بیان ذهني بسیار اسدت   

ی ني شدكایت از حدس انسدداد و کیپدي 

 بیني. 

حس انسداد ب د از مصرف ضدد احتقدان 

تواند کام  از بیا برود  ک  شدود   یدا مي

افراد  %10احاًل ک  نشود   یا زیاد شود ) 

اثدري  با نئوسیتوزیا(   یدا را رو روي آن

 نداشته باشد ) سینوزیت حاد( 

تواند نشانة انسداد واق ي باشد سپتو  مي

ها رستریكشدا به شرطي کده در تسدت

دیده شود ولي براي وجود حسا انسدداد 

واق ي دیددن پداتولوژي توسدط پزشد  

الزامي نیست با اینكده پداتولوژي واق دي 

حتمًا بوده که رستریكشا داده ولي دیده 

حالت پاتولوژي مخفدي  شود   به اس نمي

(OCCULT) تواند شددید د سپتو  مي

تواندد متوسط یا خفی  باشد   سپتو  مي

کاذب باشد مث  کسي که بیماري قلبي یا 

گواترسددمي دارد و حددس انسددداد بینددي 

ها کندددد در حدددالي کددده در تسدددتمي

رستریكشا وجدود نددارد   و درم اینده 

بینددد   یددادآوري پزشدد  پدداتولوژي نمي

ایا تنهافاتوري است که قبد  از شود مي

شدود ولدي بررسي ميمصرف ضد احتقان 

پاتولوژي و رستریكشدا همیشده ب دد از 

مصرف ضد احتقان مدورد بررسدي قدرار 

توانند واق دي و گیرد. حس انسداد ميمي

مؤثر و آشكار باشد مثد  انحدراف بیندي 

شدود و هد  در قدامي که هد  دیدده مي

بیمار از دهد و ه  ها رستریكشا ميتست

 ست. حس انسداد شاکي
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د پاتولوژي : ی ي ضای ه یا آنكه پزشد  2

بیند که ایا ه  ی  بررسدي در م اینه مي

سابژکتیو از طرف پزش  است و بررسدي 

آن همیشه ب دد از مصدرف ضدد احتقدان 

تواند ب د از مصرف ضد احتقدان است. مي

کام  از بیا برود ) مخاطي (   یدا احداًل از 

ختماني(   یا ک  شدود ولدي بیا نرود )سا

کامدد  از بددیا نددرود ) مخلددوب مخدداطي 

تواند با ضد احتقان زیاد ساختماني (   مي

با نئوسدیتزیا د مخداطي (  %10شود )

تواند یاتنییري نكند ) سینوزیت حاد( مي

قب  از مصرف ضد احتقان واق دًا باشدد ) 

انحراف بیني د مخاطي ( یا بطدور واق دي 

  باشدد ولدي توسدط نباشد ) بیمار ریوي(

تواند مي (OCCULT)پزش  دیده نشود 

مخاطي خالص   ساختماني خالص   مخلوب 

ساختماني مخاطي به شك  مخاطي غالب 

توانددد یددا سدداختماني غالددب باشددد   مي

پاتولوژي خاص باشد مث  آتروني مخاطي   

تواند دیده شدود و باشدد ولدي مدوثر مي

ها نباشددد ی نددي رستریكشددا در تسددت

تواند باشد و دیده شود و مدؤثر مي ندهد 

ها حتمددًا هدد  باشددد ی نددي در تسددت

تواند ب د از مصرف رستریكشا بدهد. مي

ضد احتقان کام  از بیا برود ) مخداطي(   

احدداًل از بددیا نددرود )سدداختماني( ی نددي 

تواند کمتدر شدود غضروفي استخواني مي

)مخاطي ساختماني( ولي کام  از بیا نرود 

د از مصرف ضد احتقان باشد تواند ب   مي

و احاًل ک  نشود ولي دیدده نشدود ی ندي 

ها احداًل کد  میزان رستریكشا در تست

 ULC  اختالال آال د  OCCULTنشود. )

بینی  کده د مخاطي مخفي (. پس باز مدي

مالك ت ییا هر نو  پاتولوژي یا سدپتو    
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بود یا نبود رستریكشا و تنییدرات آن در 

باشدد. پداتولوژي هاي آبژکتیدو ميتست

تواند دیدده شدود ولدي غیرواق دي و مي

غیرمؤثر باشد  مثد  انحدراف بیندي کده 

کندد بیند و فكدر ميپزش  در م اینه مي

بایددد ان را عمدد  کنددد درحددالي کدده در 

هاي آبژکتیو نه تنگي ماا آن ناحیده تست

است و نه افزای  مقاومت ماا آن ناحیده 

ر است بلكه هوا به راحتدي از آنجدا عبدو

ها کند و اگدر رستریكشدا در تسدتمي

شود مربوب به ایا انحراف نیست دیده مي

و مشك  در جداي دیگدري اسدت. مدثاًل 

پاتولوژي خاحي در پشت انحراف کده در 

 شود. راینوسكوپي قدامي دیده نمي

: همیشده ب دد از  RESTRICTIONد 3

مصرف ضد احتقان بررسي شدده و کداري 

و بیمار در آن کاماًل آپژکتیو است و پزش  

دخالتي ندارند لدذا مهمتدریا فداکتور در 

گیري به درمان و تشخیص ححی  تصمی 

ست که از حس انسداد بیندي در بیماراني

تواندد قبد  و ب دد از شاکي هستند   مي

مصرف ضد احتقان باشد )انحراف بیندي ( 

یا قب  و ب د از مصرف ضد احتقان نباشد ) 

تواند با (. ميبیماران قلبي یا آتروفي بیني 

ضد احتقان کاماًل خوب شود )مخاطي( یدا 

احاًل خوب نشود ) ساختماني   استخواني 

  غضروفي و مخاطي بدون پاس  بده ضدد 

احتقان مثد  هیپدر پدالزي مخداطي یدا 

هاي مخاطي( یا با ضدد احتقدان کد  توده

شود )مخلوب مخاطي   اسدتخواني ( ایدا 

ها فاکتور مالك احلي است و توسط تست

شود ی ني انسدداد واق دي را مشخص مي

ب د از مصرف ضد احتقان به شك  عیندي 

دهد. رستریكشا ی ني بررسدي نشان مي
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تر از نرمداا شددن فاکتور میدزان تندگ

هاي بیندي )کانستریكشدا( نواحي تنگده

  توسط قسمت آکوسدتی   AREAی ني 

راینومتري که سط  و فاحلة آن سط  تدا 

یا سوراخ سوراخ خارجي و حج  موجود ب

گیرد. مثاًل خارجي و آن سط  را اندازه مي

)تنگدي  MCAبررسي میدزان تنگدي در 

اوا( و فدداکتور افددزای  بددی  از نرمدداا 

مقاومت بیني توسط تست راینومانومتري 

که هر دو به حورت ی  طرفه یا دو طرفده 

قاب  انجا  است ولي میزان مجمو  سط  

دو طرف یا مقاومت دو طرف ی ني سط  و 

از نظددر حددس انسددداد  TOTALاو  مقدد

تر از ی  طرف است. پس توسط بیمار مه 

رستریكشا ی ني مقاومت بی  از نرماا و 

سط  کمتر از نرماا به حورت ید  یدا دو 

هاي بیني بخصدوص طرفه در نواحي تنگه

ها باشد. ایا تسدتدر تنگة اوا و دو  مي

در حددورت غیرطبی ددي بددودن نشددانة 

ق دي انسدداد پاتولوژي واق ي و حدس وا

با اینكده  OCCULTهستند مثاًل در نو  

شدود ولدي چدون در پاتولوژي دیده نمي

ها مقاومت باال و سط  ک  شده لدذا تست

تواند قبد  از حس کیپي واق ي است. مي

استفاده از ضد احتقان همواره سدپتو  در 

انسداد واق ي مث  انحدراف بیندي مثبدت 

حس باشد   و پاتولوژي ه  دیده شود . در 

انسداد کاذب مث  آتروفي مخاطي چدون 

رستریكشا وجود ندارد پس حس انسداد 

واق ي نیست   بطدور مشدابه در بیمداران 

قلبي   ریوي نیز همیا طدور اسدت. پدس 

ها نشدانة واق دي مثبت بودن ایا تسدت

بودن   مؤثر بودن حس انسداد و پاتولوژي 

حددس  OCCULTهسددتند. در مددوارد 
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سدت لوژي واق يو پاتوست انسداد واق ي

چون رستریكشا مثبت است ولدي قابد  

رؤیددت نیسددت و بایددد آن را پیدددا کددرد 

توانندد برخالف   سدپتو  و پداتولوژي مي

ها منفي باشند و دیده شوند ولي اگر تست

بودند ی ني هر دو کاذب یدا غیرمؤثرندد. 

خالحه بودن رستریكشا همیشه به طدور 

 عیني و واق ي نشانة انسداد است و تنهدا

باشدد. در فاکتور نشانة انسداد واق دي مي

ایا روش بررسي باید به خاطر داشت کده 

خوری  کده رستریكشدا به بیماراني برمي

دارند ولي پزش  میزان پاتولوژي را کمتر 

از آن حددددددددددددددددددددس زده 

RESTRICTION<PATHOLOGY    

ی نددي پزشدد  پدداتولوژي مخدداطي یددا 

ساختماني یا مخلوب داکتر حدس زده بده 

 اسدددددددددددد  حدددددددددددددس

UNDERSTMATE(REST>PATH) 

اینگونه بیماران به جراحي پاسد  خدوب 

تر خواهند نشان داده و از نتیجة آن راضي

بددود و بهتددریا بیمدداران بددراي جراحددي 

هستند. برعكس آن مدواردي هسدت کده 

پزش  پداتولوژي را خیلدي زیداد و مهد  

ها رستریكشدا بیند   ولدي در تسدتمي

شدده کمتر از مقدار پاتولوژي حدس زده 

اسددددددددددددددددددددددددددددت 

(RESTRICTION<PATHOLOGY) 

 OVERS TIMATEایدددا مدددوارد را 

تواند ساختماني یا مخاطي نامند که مييم

و مخلوب باشد و اینها کساني هستند کده 

دهندد و از به جراحي خدوب جدواب نمي

نتیجة آن خیلي راضي نیسدتند. مدواردي 

هست که میزان رستریكشدا کمبدوده و 

مار بدی  از پاتولوژي ه  ک  است ولي بی

مقادیر پاتولوژي و رستریكشدا از حدس 
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 LOWانسدداد شداکي اسدت بده اسد  

THERESHOLD  بسددیار بددا آسددتانة(

پائیا ( در اینها شانس جراحي و رضدایت 

از جراحددددددي کدددددد  اسددددددت 

(REST<SYMPTOM)  در بیماري کده

ایددا حددات را دارد تشددخیص مددوارد 

OTHER  همیشددده در کندددار سدددایر

خالص  OTHERها   یا به شك  تشخیص

باید مطرح باشد   ی ندي در اینهدا هرکدز 

سپتو  ب د از ضد احتقان بطدور کامد  از 

رود. مورد ب دي بیماراني هستند بیا نمي

که بسیار حس شكایت  از انسداد و کیپي 

متدددددر از پددددداتولوژي مدددددواق ي 

 ا ددریكشددورست

 

 

 

 ادورسایت دکتر فرید دوب 

WWW.DRFDADVARIAN.COM 

WWW.DRFDADVARIAN.COM
WWW.DRFDADVARIAN.COM

