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 چکیده

اختالالت تنفسی خواب به عنوان یک دوره زمانی کوتاه از کاهش تنفس در طول خواب اطالق  مقدمه :

می گردد. کودك با سندرم آپنه انسدادي خواب به صورت کودکی با چهره آدنوئیدال، خرخر شبانه، عقب 

گردد که در صورت عدم درمان منجر به درگیري ارگانهاي  ماندگی ذهنی و تنفس دهانی توصیف می

مختلف، مشکالت رفتاري، بیش فعالی و مشکالت در تمرکز و آموزش می گردد. از این رو ما برآن شدیم 

 تا با طراحی این مطالعه پی به ارتباط سندرم آپنه انسداد خواب و وضعیت تحصیلی کودکان ببریم.

کودك شاغل در  161توصیفی تحلیلی می باشد. این مطالعه بر روي  مطالعه حاضر مواد و روش ها :

مدارس ابتدایی است و این کودکان پس از داشتن معیارهاي ورود و نداشتن معیارهاي خروج وارد مطالعه 

شدند. در ادامه از کودکان ( و والدین آنها ) سؤاالتی در غالب چک لیست پرسیده شد. سوالت شامل 

ک، انتروپومتریک، وضعیت تحصیلی، کالس خرناس شبانه ( در صورت وجود ) و اطالعات دموگرافی

ساچوریشن هنگام ورود بود. سپس والدین این کودکان دست بند هاي ثبت ساچوریشن داده شد و به آنها 

آموزش الزم جهت استفاده از آن نیز داده شد. پس از اتمام استفاده از این دست بندها، اطالعات حاصل 

گزارش گردید. در انتها نتایج حاصله به همراه اطالعات موجود در چک لیست ها وارد برنامه آنالیز چاپ و 

 آماري گردید.

درصد دختر و میانگین سنی  44درصد پسر و  56کودك شرکت کردند، که  161در این مطالعه  نتایج :

درصد وضعیت  5/15که  سال بود. پس از بررسی و ضعیت تحصیلی مشاهده شد 21/10 + 00/1افراد    

درصد متوسط و سایرین وضعیت تحصیلی نیاز به  70/26درصد خیلی خوب،  17/52تحصیلی خوب، 

بار در  2-3درصد خرناس  83/6درصد خرناس هر شب،  70/8تالش داشتند و نیز نتایج نشان داد که 

 2/60داشتند و  درصد خرناس ماهیانه یک نوبت 01/18درصد خرناس هفته اي یکبار و  72/3هفته، 

درصد را حداقل یک اپیزود تجربه کرده بودند. پس از تحلیل داده ها  90درصد افت ساچوریشن کمتر از 

) و P=0.803درصد) با ن ( 90مشاهده شد که هیچ ارتباط معنی داري میان افت ساچوریشن (کمتر از 

افت ساچوریشن کمتر از  ) کودکان وجود ندارد ولی میانP=0.528) و خرخر شبانه (P=0.445جنس (

 ارتباط معنی داري وجود داشت. )P=0.048درصد و وضعیت تحصیلی کودکان ( 90

پس از بررسی سایر مطالعات مشاهده شد افت ساچوریشن احتماالً تأثیر معنی داري بر  نتیجه گیري :

 ویژگی هاي شخصیتی و نیز وضعیت تحصیلی افراد دارد.

 

 ، افت تحصیلی هیپوکسی ، خرناس کلیدواژه ها:
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 مقدمه و بیان مسئله 1-1

) عبارت است از صداي تنفسی بلند در هنگام دم خواب که با درجات مختلفی از شدت Snoringخرخر(

رصد از بالغین مبتال به خرخر شبانه از خواب بلند می شوند و درجات د 25و فرکانس بروز می نماید. 

درصد خانم ها را درگیر می کند. خرخر گرفتاري هاي اجتماعی و  30درصد مردان و  50خفیف تر خرخر 

). تغییرات عصبی ناشی از آن اغلب عملکرد کاري و مدرسه را تحت 1-3روزمره زیادي را سبب می شود(

). خرخر ناشی از عبور هوا از درون 5و 4هند و هوشیاري سایکوموتور کاهش می یابد(تاثیر قرار می د

فارنکس است که سبب ارتعاش در کام نرم می شود. خرخر در اثر تنگی یا انسداد اوروفارنکس به هنگام 

دم در خواب ایجاد می شود و ممکن است از سطوح مختلف آناتومیک منشاء گرفته و به صورت متناوب یا 

مستمر، خفیف یا شدید باشد. عوامل مختلفی مانند بیماري هاي مختلف، وضعیت بدن هنگام خواب، 

اضافی وزن، استفاده از الکل و داروهاي آرام بخش در ایجاد خرخر موثر می باشند. شرایط قلبی تنفسی 

که ممکن است در بیماران بروز کند شامل هیپرتانسیون سیستمیک و پولمونري و حوادث 

روواسکوالر، آریتمی قلبی و مانند آن می باشد که سبب افزایش میزان مورتالیتی می شود. تشخیص سرب

خرخر بر اساس تاریخچه و معاینه فیزیکی بوده و جهت بررسی وجود همزمان اختالالت تنفسی هنگام 

 ).6-8خواب پلی سومنوگرافی انجام می شود. درمان شامل روش هاي طبی و جراحی می باشد(

 

 

 

 اهداف و فرضیات و سواالت تحقیق 2-1

 هدف کلی 1-2-1

 تعیین ارتباط هیپوکسی متناوب و خرناس شبانه با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مقطع ابتدایی.

 اهداف اختصاصی 2-2-1

 خرناس شبانه کودکان با افت تحصیلی کودکان. وتعیین ارتباط بین هیپوکسی متناوب 

 %) با افت تحصیلی کودکان.88ناوب(کمتر از تعیین ارتباط هیپوکسی مت

 تعیین ارتباط بین خرناس شبانه با هیپوکسی متناوب.

 هدف کاربردي 3-2-1

بین هیپوکسی شبانه و خرناس با افت تحصیلی کودکان می توان با درمان به در صورت مشاهده ارتباط 

 ت تحصیلی آنها جلوگیري کرد.موقع این کودکان و جلوگیري از هیپوکسی شبانه در این افراد از اف

 فرضیات یا سؤاالت تحقیق 4-2-1


