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 چکیده

آپنه ی انسدادی خواب عارضه ای است که در آن راه هوايی فوقانی به طور مقدمه و هدف: 

نسبی يا کامل دچار انسداد شده و منجر به افزايش مقاومت در برابر جريان هوا و توقف تنفس 

ثانیه يا بیشتر می شود. هدف از مطالعه ی حاضر، مقايسه ی راه هوايی حلقی بین  01برای 

 با استفاده از کلیشه لترال سفالومتريک بود. Snoringبیماران با و بدون 

تحلیلی، کلیشه های استاندارد لترال سفالومتريک  -در اين مطالعه ی توصیفی مواد و روش ها:

جمع آوری گرديد. ابعاد راه هوايی در هر  Snoringفرد بدون  53و  Snoringبیمار دارای  53

 Planmeca Romexis Viewer)سفالومتريک يک از کلیشه ها با استفاده از نرم افزار آنالیز 

3.8.3.R)  اندازه گیری شد. تمامی داده های آماری به نرم افزارSpss21  وارد شدند. گروه های

مورد  Kolmogrov-Smirnov testو   t-test ،ANOVAمورد مطالعه با استفاده از تست های 

 مقايسه قرار گرفتند.

بین شاخص های راه هوايی در دو گروه مورد مطالعه  هیچ اختالف آماری معناداری يافته ها:

نسبت به گروه  Snoringيافت نشد. میانگین تمامی شاخص های راه هوايی در گروه بدون 

Snoring .باالتر بود 

در اندازه گیری های مربوط به راه هوايی حلقی، هیچ اختالفی بین گروه های نتیجه گیری: 

 مورد و شاهد وجود نداشت.

 آپنه انسدادی خواب، راه هوايی، سفالومتری ی کلیدی:واژه ها
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