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Wprowadzenie. Rozmieszczenie nab³onka wêchowego u ludzi nie jest dok³adnie poznane. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e komórki wêchowe zlokalizowane s¹ w stropie przewodów nosowych, w górnej czêœci przegrody nosa
w okolicy blaszki perforowanej i na przyœrodkowej powierzchni ma³¿owiny
nosowej górnej. Ostatnie doniesienia literaturowe wskazuj¹ na mo¿liwoœæ
wystêpowania receptorów wêchowych o nietypowej lokalizacji, zlokalizowanych do góry i do do³u od przedniego przyczepu ma³¿owiny nosowej
œrodkowej.
Cel. Celem pracy by³o potwierdzenie wystêpowania komórek wêchowych
na bocznej œcianie nosa o nietypowej lokalizacji w obrêbie jamy nosowej, ku
przodowi i górze od przedniego przyczepu ma³¿owiny nosowej œrodkowej.
Materia³ i metody
metody.. Badania wykonano postmortem. Fragment b³ony œluzowej o wymiarach 1cm x 1cm pobrano z 30 zw³ok ludzkich, nie póŸniej ni¿
w ci¹gu 15 godzin od momentu zgonu, w ten sposób, by tylna linia ciêcia
przechodzi³a tu¿ przed przednim przyczepem ma³¿owiny nosowej œrodkowej. Komórki wêchowe lokalizowano metod¹ immunohistochemiczn¹ wykorzystuj¹c przeciwcia³o przeciwko OMP (Olfactory Marker Protein).
Wyniki. Wystêpowanie komórek wêchowych i w³ókienek nerwu wêchowego na bocznej œcianie nosa stwierdzono u 4 (13,3%) pacjentów.
Wnioski. Niewielka liczba badanych, u których uzyskano pozytywn¹ reakcjê z przeciwcia³em anty-OMP œwiadczy o znacznym rozproszeniu i rzadkim
wystêpowaniu komórek wêchowych w badanym obszarze. Stwierdzenie
komórek wêchowych w przednio-górnej czêœci bocznej œciany nosa mo¿e
sugerowaæ, ¿e okolica ta ma pewne znaczenie w odczuwaniu zapachów,
przynajmniej u niektórych pacjentów, i powinna byæ oszczêdnie traktowana
w czasie zabiegów operacyjnych.
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Introduction. The distribution of the olfactory receptors in the nasal cavity is
not fully understood. It is believed that the olfactory cells are located in the
lamina cribrosa region, upper part of the nasal septum and opposite medial
surface of superior turbinate. Some authors have recently suggested a more
anterior distribution of the olfactory cells on the lateral and medial nasal
wall.
Aim. The aim of the study was to confirm a non-typical olfactory receptor
distribution on the lateral wall, to the front and upwards of the front
insertion of middle nasal turbinate.
Material and method. Nasal mucosa (1 cm x 1 cm) was resected during
autopsy of 30 subjects, not longer than 15 hours postmortem. The rear
border of the incision was located close to the front of anterior insertion of
the middle turbinate. For immunohistochemistry, the antibody against olfactory marker protein was used.
Results. Olfactory cells and olfactory nerve fibres were identified in 4 (13.3%)
patients of the study group.
Conclusions. The small number of patients with positive anti-OMP reaction
indicates scarce distribution of olfactory receptors in the studied region.
Nevertheless, identification of olfactory epithelium and nerve fibres in the
upper and front part of lateral nasal wall suggests that this region may play
a role in olfaction of some patients and should be handled with care during
surgical procedures.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(4), 155-158
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Rozmieszczenie nab³onka wêchowego u ludzi nie jest
dok³adnie poznane. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e komórki
wêchowe zlokalizowane s¹ w stropie przewodów nosowych, w górnej czêœci przegrody nosa w okolicy blaszki
perforowanej i na przyœrodkowej powierzchni ma³¿owiny nosowej górnej [1]. Przedni¹ granicê obszaru wêchowego lokalizuje siê ok. 1-2 cm do ty³u od przedniego przyczepu ma³¿owiny nosowej œrodkowej [2]. Liczne badania
mikroskopowe b³ony œluzowej nosa wykazuj¹, ¿e ca³ko-

wita powierzchnia nab³onka wêchowego waha siê w granicach 1-2 cm2 [3]. U p³odu nab³onek wêchowy ci¹gnie
siê nieprzerwanie od blaszki perforowanej ku do³owi,
a przechodz¹c na ma³¿owinê nosow¹ górn¹ i przegrodê
nosa dochodzi do po³owy jej wysokoœci [4]. Wystêpowanie nab³onka wêchowego u osób doros³ych charakteryzuje siê znaczn¹ zmiennoœci¹. W odró¿nieniu od p³odu, nab³onek wêchowy doros³ych wystêpuje w postaci wysp oddzielonych od siebie nab³onkiem oddechowym [4,5].
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Uwa¿a siê, ¿e jest to spowodowane inwazj¹ nab³onka oddechowego w regiony pierwotnie zajmowane przez nab³onek wêchowy [6]. Proces zastêpowania obumar³ych lub
uszkodzonych neuronów wêchowych przez komórki nab³onka oddechowego postêpuje wraz z wiekiem [7], czego skutkiem jest stopniowe zmniejszanie siê ca³kowitej
powierzchni zajmowanej przez nab³onek wêchowy.
Poniewa¿ komórki receptorowe nab³onka wêchowego s¹ jedynymi neuronami cz³owieka bêd¹cymi w bezpoœrednim kontakcie ze œrodowiskiem zewnêtrznym [8],
s¹ one szczególnie nara¿one na uszkodzenie. Degeneracjê komórek wêchowych powoduj¹ czynniki toksyczne
[9], infekcje wirusowe [10], przewlek³e infekcje bakteryjne [11], urazy jatrogenne [12], leki [13], urazy g³owy [14], zaburzenia ukrwienia [15]. Jednoczeœnie nab³onek wêchowy ma unikaln¹ wœród komórek nerwowych zdolnoœæ do regeneracji [16,17]. Obumar³e lub
uszkodzone komórki wêchowe s¹ w sposób ci¹g³y zastêpowane przez nowe, rozwijaj¹ce siê z niezró¿nicowanych komórek podstawnych [18]. Badania Ferona [19]
wykaza³y, ¿e nawet u osób w podesz³ym wieku komórki
wêchowe maj¹ zdolnoœæ do neurogenezy i ró¿nicowania. Ten sam autor sugeruje mo¿liwoœæ migracji komórek wêchowych w obszary zajmowane przez nab³onek
oddechowy. Te unikalne cechy nab³onka wêchowego
w znacznym stopniu utrudniaj¹ opracowanie dok³adnych
map jego wystêpowania u ludzi.
Ostatnie doniesienia literaturowe wskazuj¹ na mo¿liwoœæ wystêpowania receptorów wêchowych o nietypowej lokalizacji. Leopold [20] rejestrowa³ potencja³y elektryczne z komórek wêchowych (elektroolfaktogram) zlokalizowanych do góry i do do³u od przedniego przyczepu ma³¿owiny nosowej œrodkowej. Badania immunocytochemiczne przy u¿yciu przeciwcia³ przeciw OMP
(Olfactory Marker Protein) i â-tubulinie III wykaza³y
obecnoœæ komórek wêchowych nawet 22 mm do przodu
od rowka wêchowego, na bocznej, jak i na przyœrodkowej œcianie przewodu nosowego. Inni autorzy wykrywali komórki wêchowe w b³onie œluzowej ma³¿owiny nosowej œrodkowej, w okolicy jej przedniego przyczepu
[19,21]. To przesuniêcie granicy wystêpowania nab³onka
wêchowego ku przodowi t³umaczy³oby fakt odczuwania zapachów przez niektórych pacjentów z polipami
nosowymi, pomimo ca³kowitej obturacji górnej i tylnej
czêœci przewodów nosowych.
Celem pracy by³a ocena wystêpowania komórek wêchowych poza obszarem uznanym za typowy dla tego
typu nab³onka.

MATERIA£ I METODY
Badania wykonano postmortem u 30 osób (18 kobiet
i 12 mê¿czyzn) zmar³ych w wieku miêdzy 35 a 71 r.¿.
(œrednio 54). Do badañ nie kwalifikowano osób leczonych za ¿ycia cytostatykami, z zaburzeniami gruczo³ów

wydzielania wewnêtrznego (cukrzyca, hypotyreoza), niedokrwistoœci¹, przewlek³ym stanem zapalnym zatok
przynosowych nosa i przebytymi urazami g³owy.
Fragment b³ony œluzowej bocznej œciany prawego lub
lewego przewodu nosowego pobierano nie póŸniej ni¿
w ci¹gu 15 godzin po zgonie. B³onê œluzow¹ odwarstwiano za pomoc¹ no¿yka sierpowego i elewatora pod
kontrol¹ endoskopu, aby zminimalizowaæ ryzyko mechanicznego uszkodzenia tkanki. Wymiary pobieranej b³ony œluzowej wynosi³y ok. 1cm x 1cm, a tylna linia ciêcia
przechodzi³a tu¿ przed przednim przyczepem ma³¿owiny nosowej œrodkowej.

miejsce pobierania
b³ony œluzowej

ma³¿owina nosowa
œrodkowa

Ryc. 1. Miejsce pobierania b³ony œluzowej

Materia³ utrwalano w roztworze 4% formaldehydu
w temp. 4o C, zatapiano w kostkach parafinowych.
Skrawki gruboœci 7µ barwiono hematoksylin¹ i eozyn¹.
Do badañ immunohistochemicznych wykorzystano
przeciwcia³a przeciwko OMP (Olfactory Marker Protein – dziêki uprzejmoœci prof. F. Margolisa, Uniwersytet Maryland, Baltimore). Ocena mikroskopowa mia³a
na celu stwierdzenie nab³onka wêchowego, w³ókienek lub
pêczków nerwu wêchowego zlokalizowanych w b³onie
œluzowej w³aœciwej.

WYNIKI
W materiale pobranym z 30 zw³ok tylko w 4 (13,3%)
przypadkach uzyskano pozytywn¹ reakcjê z przeciwcia³em anty-OMP. Dotyczy³a ona pojedynczych komórek
wêchowych w obrêbie nab³onka oddechowego oraz drobnych w³ókienek nerwowych w b³onie œluzowej w³aœciwej.
W pozosta³ym materiale stwierdzono typow¹ b³onê
œluzow¹ pokryt¹ nab³onkiem oddechowym, z gruczo³ami surowiczo-œluzowymi, bez w³ókien nerwowych reaguj¹cych z anty-OMP w b³onie œluzowej w³aœciwej.
Œredni wiek ¿ycia zmar³ych, u których w badanym
materiale wykryto w³ókna nerwowe nerwu wynosi³ ok.
41 lat, natomiast zmar³ych, u których nie uzyskano
pozytywnej reakcji z przeciwcia³em anty-OMP, ok. 60.
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Ryc. 2. Pojedyncze komórki (C) w obrêbie nab³onka oddechowego i w³ókienka nerwu wêchowego (F) w b³onie œluzowej w³aœciwej nosa, reaguj¹ce z przeciwcia³em anty OMP. Preparat pobrany z przednio-górnej czêœci przewodu
nosowego. pow. 400x
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Ryc. 3. Wybarwione na kolor br¹zowy w³ókno nerwu wêchowego reaguj¹ce
z przeciwcia³em anty-OMP (kontrola dodatnia) pobrane z dostêpu przez przedni
dó³ czaszki z okolicy blaszki sitowej. pow. 400x

bia³kiem cytoplazmatycznym o masie cz¹steczkowej
19 kDa wystêpuj¹cym w dendrytach, aksonach dojrzaOpracowanie dok³adnych map wystêpowania na³ych komórek wêchowych i ich terminalach w opuszce
b³onka wêchowego mia³oby istotne znaczenie w zrozu- wêchowej [27,30].
mieniu funkcjonowania tego narz¹du zmys³u u ludzi.
Fragment b³ony œluzowej pobieraliœmy z okolicy zloJednak¿e badanie komórek wêchowych napotyka na szekalizowanej
w bezpoœrednim s¹siedztwie, ku przodowi
reg trudnoœci. Region wêchowy nie jest ³atwo dostêpny
i
górze
od
przedniego
przyczepu ma³¿owiny nosowej
badaniu, nawet przy u¿yciu endoskopu. Pobieranie wycinków, bez dok³adnej wizualizacji tego obszaru, powo- œrodkowej. W pracy nie badano wystêpowania komórek
duje uzyskiwanie du¿ego odsetka ujemnych biopsji wêchowych ku ty³owi od przedniego przyczepu ma³¿o[22,23]. Paik [7] pobieraj¹c b³onê œluzow¹ z okolicy winy nosowej œrodkowej, gdy¿ ich obecnoœæ w tym rejowêchowej i badaj¹c j¹ w mikroskopie elektronowym do- nie zosta³a ju¿ wczeœniej potwierdzona [19-21]. Natodatni wyniki biopsji uzyska³ tylko w ok. 48% przypad- miast wystêpowanie komórek wêchowych do przodu od
ków. Skutecznoœæ wykrywania komórek wêchowych jest tego przyczepu wykaza³y, jak dot¹d jedynie badania
wiêksza przy wykorzystaniu metod immunocytoche- Leopolda i wsp. [20]; oparte one jednak by³y na ma³ym
micznych, z zastosowaniem przeciwcia³ przeciw specy- materiale. Stosunkowo du¿a iloœæ pobieranego materiaficznym bia³kom komórek wêchowych. W badaniach Lee ³u i wyeliminowanie z badañ osób obci¹¿onych czynnii wsp. [11] z u¿yciem przeciwcia³ przeciw MAP5 (Mi- kami ryzyka uszkodzenia neuronów wêchowych zwiêkcrotubule Associated Protein 5) komórki wêchowe wy- sza³o szanse ich odnalezienia. Mimo to, w badanej grukryto w 61% próbek. Podobn¹ skutecznoœæ z zastoso- pie tylko w 4 (13,3%) przypadkach uda³o siê wykryæ
waniem badañ immunocytochemicznych uzyskali Lan- komórki wêchowe i w³ókienka nerwu wêchowego w b³oza i wsp. [8]. Wykrycie komórek wêchowych w mate- nie œluzowej w³aœciwej w tej nietypowej okolicy.
Leopold i wsp. [20] badali wystêpowanie komórek
riale biopsyjnym utrudnia wystêpowanie nab³onka wêchowego w postaci wysp otoczonych przez nab³onek wêchowych okolicy przedniego przyczepu ma³¿owiny
oddechowy, ma³a wielkoœæ wycinka (œrednio ok. 1 mm2) œrodkowej u pacjentów poddawanych zabiegom endo[8,19] oraz koniecznoœæ ograniczenia liczby wycinków skopowym. Oko³o 41% biopsji b³ony œluzowej by³o popobieranych przy¿yciowo do minimum. W czasie au- zytywnych. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e autorzy potopsji iloœæ pobieranego materia³u mo¿e byæ znacznie bierali b³onê œluzow¹ z miejsc, gdzie stwierdzali pozywiêksza. Z drugiej jednak strony czas up³ywaj¹cy po tywne odpowiedzi w elektroolfaktografii. Poza tym wiêkzgonie mo¿e niekorzystnie wp³ywaæ na stabilnoœæ bia³ek szoœæ dodatnich biopsji dotyczy³a miejsc zlokalizowakomórek wêchowych wykrywanych metodami immu- nych ku ty³owi od przedniego przyczepu ma³¿owiny nosowej œrodkowej. Wyniki naszych badañ poœrednio ponocytochemicznymi [24,25].
W badaniach w³asnych pos³u¿yliœmy siê przeciw- twierdzaj¹ badania Ferona i wsp. [19], którzy wykazali,
cia³em przeciw OMP. Przeciwcia³o to zosta³o wielokrot- ¿e im bardziej do przodu na ma³¿owinie nosowej œrodnie sprawdzone w badaniach komórek wêchowych b³o- kowej i górze na bocznej œcianie nosa, tym trudniej znany œluzowej pobieranej ze zw³ok [26-29]. OMP jest leŸæ komórki wêchowe.
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Niewielka liczba pacjentów, u których wykryliœmy
neurony wêchowe œwiadczy o znacznym rozproszeniu
i rzadkim wystêpowaniu komórek wêchowych w badanym obszarze. Œredni wiek ¿ycia zmar³ych, u których
odnaleŸliœmy komórki wêchowe by³ ni¿szy ni¿ tych,
u których komórek wêchowych nie odnaleziono. Pozostaje to w zgodnoœci z doniesieniami Paika i wsp. [7],
którzy stwierdzili, ¿e wraz z wiekiem wykrycie komórek
wêchowych staje siê coraz trudniejsze.
O tym, czy w naszych badaniach wykryliœmy tylko
pojedyncze drobne skupiska komórek wêchowych, czy
te¿ by³y to pozosta³oœci wiêkszych wysp nab³onka wê-

Otorynolaryngologia, 2004, 3(4), 155-158

chowego, który wraz z wiekiem zosta³ prawie ca³kowicie
zast¹piony przez nab³onek oddechowy, mo¿na by siê
przekonaæ badaj¹c grupê m³odszych pacjentów.
Stwierdzenie komórek wêchowych w przednio-górnej czêœci bocznej œciany nosa mo¿e sugerowaæ, ¿e okolica ta mo¿e mieæ pewne znaczenie w odczuwaniu zapachów, przynajmniej u niektórych pacjentów. Rozs¹dne
wydaje siê, zatem unikanie traumatyzacji i oszczêdne
obchodzenie siê z b³on¹ œluzow¹ okolicy przedniego
przyczepu ma³¿owiny œrodkowej podczas zabiegów endoskopowych.
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