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از  بویایی  اختالل  به  »آنوسمی«  یا  »نابویایی« 
این  می شود.  گفته  بویایی  حس  دست دادن 
مشکل عموما در هر دو طرف بینی وجود دارد 
اما ممکن است فقط در یک سمت اتفاق بیفتد. 
نابویایی با  »هیپوسمی« که کاهش نسبی حس 

بویایی است، تفاوت دارد.

علل بروز »نابویایی«
نابویایی ممکن است به دالیل مختلفی ایجاد شود 
که به دو گروه کلی نابویایی مادرزادی و اختالالت 
اکتسابی تقسیم  می شود. نابویایی مادرزادی مشکل 
نادر است و از زمان تولد وجود دارد. براساس 
مطالعات، نابویایی مادرزادی می تواند نشانه ای از 
اختالل ژنتیک طی روند تکامل جنین باشد اما بیشتر 
موارد نابویایی تحت تاثیر عوامل محیطی است که از 
جمله می توان به عوامل زمینه ساز انسداد حفره های 
بینی و اختالل در عملکرد عصب بویایی اشاره کرد.

انسداد حفره های بینی
رنیت: التهاب مخاط های حفره های بینی ناشی از 

عوامل مختلف به خصوص زمینه آلرژی
سینوزیت: التهاب مخاط های پوشاننده سینوس ها 
که در حالت مزمن معموال با از دست دادن بویایی 

همراه است.
 ایجاد پولیپ بینی
 انحراف تیغه بینی

اختالل در عملکرد عصب بویایی
 استعمال دخانیات

 مسمومیت
 مصرف برخی داروها مانند داروهای درمان 

سرطان، مورفین و...
 ابتال به بیماری های ویروسی مانند آنفلوانزا یا 
بیماری های ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس

 هپاتیت ویروسی
 ضربه به جمجمه

 ایجاد تومور در الیه مننژیت مغز
 بیماری های نورولوژیک

»نابویایی« مشکل ساز است؟
پیشرفت و پیامدهای نابویایی با توجه به عامل 
زمینه ساز و نوع مشکل، متغیر است. این اختالل 

بویایی ممکن است در مواردی از انسداد حفره های 
اما  بینی به خصوص رنیت آلرژی موقت باشد 
می تواند  همیشگی  نابویایی  موارد،  بعضی  در 
بر جنبه های مختلف زندگی روزمره فرد تاثیر 
بگذارد و با ایجاد حس ناراحتی، اختالل تغذیه، 
عدم ادراک پیام های هشدار مانند بوی گاز یا دود 
و بی توجهی به بهداشت به خاطر عدم ادراک بوی 

نامطبوع همراه باشد.

ارتباط کووید-۱۹ و ازدست دادن بویایی
از دست دادن قدرت بویایی یکی از عالئم شایع 
در مبتالیان به کووید-۱۹ است که معموال بدون 
گرفتگی یا آبریزش بینی اتفاق می افتد. مطالعات 
بسیاری در مورد فرضیه اینکه ویروس کرونا اعصاب 
بویایی را تحت تاثیر قرار دهد، انجام شده  اما نتایج 
یکی از پژوهش های آزمایشگاهی حاکی از آن است 
که ویروس سلول های مخاط بینی را آلوده می کند 
اما به اعصاب بویایی صدمه نمی زند. نتایج بررسی 
2600 بیمار مبتال به کووید-۱۹ در ۱8 بیمارستان 
اروپا نشان می دهد کاهش بویایی در مبتالیان به 
نوع خفیف بیماری بیشتر است. آمار نشان می دهد: 
 ۵/۹ درصد افت بویایی در مبتالیان به نوع 

خفیف بیماری

 ۴/۵ درصد افت بویایی در مبتالیان به نوع 
متوسط بیماری

 6/۹ درصد افت بویایی در مبتالیان به نوع 
وخیم بیماری

7۵ تا 8۵درصد مبتالیان به کووید-۱۹ که دچار 
افت بویایی شده اند، حس بویایی پس از 2ماه از 
پایان دوره بیماری بازمی گردد. در همان مطالعه 
نشان داده شد وجود اختالل بویایی پیش آگهی 

خوبی برای بیماری ویروس کرونا است.

درمان »نابویایی«
درمان های  مختلف،  علل  به  توجه  با  نابویایی 
متفاوت را می طلبد. همان طور که ذکر شد، دو 
نوع کاهش بویایی قابل تشخیص است؛ کاهش 
بویایی حسی-عصبی که گیرنده ها یا بخش ادراک 
بو به سمت مغز درگیر می شود و کاهش بویایی 

که مشکل انسدادی است. 
در خصوص کاهش بویایی ناشی از مشکل انسدادی 
معموال درمان موثرتر است. با برطرف شدن انسداد، 
مخاط های بویایی و گیرنده های بویایی در معرض 
بو قرار می گیرند و ادراک می شوند. این کاهش 
بویایی جزو علل برگشت پذیر مانند پولیپ ، آلرژی 
و بیماری های التهابی داخل بینی، چسبندگی یا 

انحراف بینی است که با بهبود آنها، بویایی فرد 
نیز برمی گردد. از نظر درمان، داروهای ضدالتهاب 
برای دو هفته تجویز می شود و اگر پاسخ به درمان 
وجود داشته باشد، احتماال اختالل انتقالی است و 
باعث می شود با ادامه درمان های دارویی و احیانا 
جراحی، بویایی فرد بهبود یابد. بیشترمشکالت 
بازگشت بویایی مربوط به موارد حسی-عصبی 
است. افرادی که دچار اختالل در بویایی می شوند 
و نابویایی ادامه پیدا می کند، بیشتر در این گروه قرار 
دارند. متاسفانه هرچند عصب بویایی تا حد اندکی 
قابلیت ترمیم دارد، وقتی که مانند هر عصب دیگر، 
آسیب کلی می بیند باعث از دست رفتن بویایی 
فرد می شود. ممکن است این اختالل در سیستم 
اعصاب مرکزی به دنبال ضربه به سر، تومورها یا 
بیماری های التهابی سیستم اعصاب مرکزی ممکن 
است اتفاق بیفتد که درمان تقریبا امکان پذیر نیست.
در موارد دیگری که مجاری پایین بینی و گیرنده های 
بویایی دچار مشکل است، تا حدی احتمال بهبود 
وجود دارد. حتی تا پیش از شیوع کروناویروس، 
افراد پس از ابتال به سرماخوردگی دچار نابویایی 
می شدند. معموال در این موارد گیرنده های بویایی 
تحت تاثیر قرار می گیرد و متاسفانه ممکن است 

درجاتی از نابویایی برای فرد پایدار باقی بماند. 

در خیلی از موارد، به دنبال بیماری های التهابی یا 
اختالالت تغذیه و متابولیک به طور موقت ممکن 
است اختالل بویایی اتفاق بیفتد. در این موارد 
می توان انتظار داشت با روش های درمانی که به 
بازسازی و ترمیم گیرنده های بویایی کمک می کند، 
بویایی تا حد زیادی برگردد. البته نتایج از ابتدای 

روند درمان قابل پیش بینی نیست.
این روزها شاهد همه گیری کرونا در تمام دنیا 
هستیم و یکی از عالئم شایع که خیلی از مبتالیان 
دچار شده اند، اختالل بویایی است. خوشبختانه 
باید گفت این نوع اختالل بویایی پیش آگهی خوبی 

دارد. در بیشتر موارد توصیه می شود بیمار صبور 
باشد، از روش های شستشوی درست بینی کمک 
بگیرد و تمرین بویایی داشته باشد. تمرین بویایی 
به این معنی که روزی 2 تا ۳ مرتبه، ۱ تا 2دقیقه، 
چند بوی مختلف را مرتب استنشاق کنند تا سیستم 
بویایی تحریک شود. اگر بویایی پس از چند ماه بهبود 
پیدا نکرد، درمان های ضدالتهاب مانند اسپری های 
کورتیکواستروئید در موارد عدم ممنوعیت مصرف 
این داروها همچنین داروهای ترمیم کننده مخاط 

بویایی تا حد زیادی کمک کننده است. 
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»نابویایی«؛ اختالل شایع در دوران همه گیری کروناویروس

 مکانیسم بویایی انسان
بینی انسان از الیه مخاطی پوشیده شده که بیش از ۴00 گیرنده بویایی دارد. زمانی 
که مولکول بودار به بینی می رسد، توسط گیرنده های بویایی تشخیص داده می شود. 
گیرنده ها فعال می شوند و از طریق عصب بویایی، اطالعات حسی تا مغز منتقل و 
آنالیز می شود. به عنوان مثال، بعضی بوها اشتهابرانگیز هستند، بعضی یادآور خاطرات 
گذشته می شوند، بعضی مانند بوی دود و آتش نشان دهنده بروز خطر هستند و... 
زمانی که گیرنده های بویایی، سلول های عصب بویایی یا مرکز عصب بویایی دچار 

اختالل شود، پیام بویایی نمی تواند منتقل و ادراک شود. 

 دکتر بابک ساعدی
متخصص گوش و حلق و بینی، 

فلوشیپ جراحی پالستیک صورت و 
استاد تمام دانشگاه تهران

پیاز بویایی

حفره بینی

هوا
مخاط
التهاب

2 سانتی متر مربع مخاط سالم
سطح مخاط بویایی 
انسان ) 10درصد 
سطح کل حفره بینی(

مخاط بینی به  دلیل التهاب 
= متورم می شوند 

حفره بینی تنگ می شود

گرفتگی بینی 
و تنفس 

از طریق دهان 
بر سالمت و زندگی 
روزمره تاثیر دارد

مخاط بینی در واکنش به ویروس 
= ترشحات بیشتری تولید می کند 
حفره بینی  مسدود می شود

45 روز عمر متوسط 
سلول های بویایی

5 میلیون 
سلول بویایی در انسان 
)200 میلیون سلول 

بویایی در سگ(

1000میلیارد 
بو مختلف 

400 گیرنده قابلیت شناسایی در بینی را دارد
بویایی مختلف 

)در مقایسه با چشم با 
3 گیرنده مختلف برای دیدن 

10 میلیون رنگ(

رعایت بهداشت روزانه بینی به حفظ سالمت مخاط 
بینی کمک می کند. 

مخاط بینی حساس هستند و با تغییرات هوای 
استنشاقی از جمله دما، اکسیژن، رطوبت، آلودگی و... 
سازگار می شوند.

عطسه کردن مکانیسم طبیعی برای تمیزشدن بینی است 
اما نیاز به رعایت بهداشت بینی نیز خواهدبود.

شستشوی بینی باعث رفع ترشحات و ضدعفونی حفره 
بینی می شود تا از بروز عفونت  های جدی مانند اوتیت 
و رینوفارینژیت جلوگیری شود. 

اگر هوای محیط خیلی خشک باشد، بینی 
خشک می شود و احساس ناراحتی به وجود 
می آید که زمینه ساز ابتال به عفونت ها 
خواهدبود.

رطوبت رسانی به حفره بینی با محلول های 
استریل برای تمیز نگه داشتن بینی الزم 
است. توصیه می شود تا 10 دقیقه پس 
ازاین کار، فشار به بینی برای خارج کردن 
ترشحات انجام نشود.

روش شستشوی بینی
سر را در حالت افقی قرار دهید. ظرف 
محتوی سرم را جلوی حفره باالتر بینی قرار 
دهید و به   آرامی فشار دهید تا مایع وارد 
بینی شود و از حفره پایین تر بینی بیرون 
بیاید. این نوع شستشو به تمیزشدن عمیق 
بینی کمک می کند و به خصوص در مبتالیان 
به سینوزیت توصیه می شود.

مراقب باشید
برای اینکه ترشحات بینی و محلول شستشو وارد حلق کودک نشود، هرگز نباید شستشو 
را در حالتی که کودک به پشت خوابیده انجام داد.

1. کودک را به پهلو بخوابانید. ظرف حاوی 
محلول شستشو را جلوی حفره باالتر بینی 

بگیرید و کمی فشار دهید تا مایع وارد حفره 
بینی شده و از حفره پایین تر بیرون  آید. 

2. سر کودک را به آرامی در جهت مخالف 
بچرخانید و دوباره این روش را تکرار کنید.

3. کودک را بلند کرده و به او کمک کنید تا 
ترشحات بینی خارج شود. 

4. برای تمیزشدن بهتر بینی کودک توصیه 
می شود روزانه دو مرتبه به کمک وسایل 

مخصوص ترشحات بینی را خارج کنید.

گرفتگی بینی در بزرگساالن با احتقان شروع می شود و سپس با احساس 
سنگینی در حفره بینی همراه است

گرفتگی بینی در کودک باید جدی گرفته شود زیرا نوزاد تا پیش از 1 ماهگی قادر به تنفس از 
راه دهان نیست و تا پیش از 18 ماهگی نمی تواند ترشحات بینی را با ایجاد فشار تمیز کند

روش شستشوی بینی

 شستشوی بینیگرفتگی بینی در کودکان

گرفتگی بینی در بزرگساالن


