
الف) هرگز
(1 نمره)

ب) به ندرت
(2 نمره)

ج) هر از گاه
(3 نمره)

د) روزى چند بار
(4 نمره)

ه) بيشتر اوقات
(5 نمره)

و) تقريبا هميشه
(6 نمره)

ز) هميشه
(7 نمره)

شايع ترين علت آناتوميك خروپف، بزرگى لوزه 
سوم (آدنوئيد) و لوزه هاى طرفى است. هر نوع 
اختالل  ژنتيكى يا عصبى با تاثير در ناحيه سر 
و صورت يا اختالل هاى حلق مانند نشانگان 
داون مى تواند زمينه ساز اين مشكل باشد. در 
كودكان مبتال به آسم و رينيت آلرژيك (آبريزش 
بينى آلرژيك) يا كودكان مبتال به بيمارى هاى 
عصبى- عضالنى خاص، فلج مغزى يا  هايپوكسى 
(كمبود اكسيژن) نيز شاهد بروز خروپف و آپنه 

تنفسى حين خواب هستيم.
برخى از مهم ترين عالئم آپنه (وقفه تنفسى) 
خروپف،  قرارند:  اين  از  شبانه  خواب  در 
نفس كشيدن با دهان باز، بى قرارى زياده از 
و  شبانه  زياد  تعريق  خواب،  در  معمول  حد 
حمله هاى خواب گردى، كابوس، وحشت شبانه 

و شب  ادرارى. برخى ديگر از عالئم مربوط به 
روز هستند و از اين قرارند: وزن گيرى نامناسب 
و بدون علت مشخص، تودماغى صحبت كردن 
كودك، تنفس با دهان باز، اختالل توجه، ناتوانى 

در يادگيرى و بيش فعالى.

طرز تشخيص آپنه تنفسى
در درجه اول، پزشك شرح حال كاملى در رابطه 
با كودك از والدين مى خواهد. از والدين كودك 
بايد شرح كاملى از عالئم شبانه و روزانه دريافت 
كرد. درخواست عكس  گرافى گردن براى ديدن 
اندازه لوزه ها، بررسى  بيمارى هاى زمينه اى و 
پلى سومنوگرافى (بررسى آزمايشگاهى خواب) 
الزم است. پلى سومنوگرافى براى همه كودكان 
مبتال به خروپف توصيه مى شود براى اينكه 

تشخيص دهيم خروپف پاتولوژيك است يا نه؟ 
نياز به درمان داد يا نه؟ و در صورتى كه به كمك 
روش هاى تشخيصى مشخص شود قطع نفس 
در خواب وجود دارد، درمان شروع مى شود. 
اگر خروپف ساده و خوش خيم باشد يعنى با 
كمبود اكسيژن شبانه و تغيير گازهاى خونى 
همراه نباشد، آپنه و حوادث تنفسى غيرطبيعى، 
نشانگان مقاومت راه هوايى فوقانى وجود نداشته 
باشد و كودك عالئم روزانه نداشته باشد، نيازى 

به درمان نيست.

درمان هاى پيشنهادى
شايع ترين علت آپنه تنفسى حين خواب لوزه  
بزرگ است، بنابراين بعد از پلى سومنوگرافى 
معموال جراحى برداشتن لوزه ها و آدنوئيد توصيه 

مى شود اما 6 هفته بعد از جراحى نيز كودك 
بايد مجددا ويزيت شود زيرا آپنه در خواب 
يك سوم  در  تنها  خواب)  در  تنفسى  (وقفه 
موارد بعد از جراحى رفع مى شود. در كودكان 
چاق، مبتال به بيمارى هاى عصبى-عضالنى و 
بيمارى هاى  ژنتيكى،  اختالل هاى  متابوليك، 
خونريزى دهنده يا كودكانى كه والدين آنها براى 
بيهوشى رضايت نمى دهند روش درمان، استفاده 
دستگاه هاى  مانند  غيرتهاجمى  روش  هاى  از 
تهويه اى BiPAP و CPAP است. برحسب 
علت، در كودكانى كه مشكل هاى فك وصورت يا 
نشانگانى خاصى دارند، از دستگاه ها و پروتزهاى 
خاص داخل دهانى استفاده مى شود. در مواردى 
كه با پلى سومنوگرافى درجه آپنه خفيف است، 
دارودرمانى نيز موثر است. تركيبى از داروهاى 

ضدالتهابى سيستميك و استروئيدى موضعى 
براى مدتى كوتاه تجويز مى شود.

آيا آپنه مى تواند باعث مرگ ناگهانى 
شود؟

اين موضوع كه آيا آپنه مى تواند باعث مرگ 
ناگهانى كودكان در خواب شود، هنوز از نظر 
علمى ثابت نشده است. در شيرخوارانى كه در 
چند ماه اول بعد از تولد دچار نشانگان مرگ 
ناگهانى مى شوند، امكان ارتباط با آپنه وجود 
دارد اما هنوز اين ارتباط به طور قطعى به اثبات 

نرسيده است.

به خروپف كودك بى توجه نباشيد!
آپنه تنفسى در خواب موضوعى است كه نبايد 

به آن بى توجهى كرد و به تشخيص و درمان نياز 
دارد. بى توجهى به آپنه تنفسى حين خواب در 
كوتاه مدت مى تواند باعث اختالل هاى تنفسى، 
به  هم ريختن كنترل گلوكز، افزايش فشارخ ون، 
افزايش ابتال به بيمارى هاى عفونى و...  شود. 
در درازمدت هم باعث نارسايى رشد و كاهش 
در  را  فرد  و  مى شود  توجه  اختالل   و  هوش 

معرض تصادف قرار مى دهد.

تفاوت خروپف كودكان و 
بزرگساالن

عالئم  پاتوفيزيولوژيك،  علل  زمينه اى،  علل 
حتى  و  پلى سومنوگرافى  تست  نوع  آشكار، 
برخورد درمانى با خروپف كودكان و برزگساالن 

كامال متفاوت است.

آپنه وقفه تنفسى در خواب؛ از تشخيص تا درمان

كودكانى كه خروپف مى كنندكودكانى كه خروپف مى كنند
 دكتر شبنم جليل القدر
متخصص كودكان، فلوشيپ 

خواب و دانشيار دانشگاه 
علوم پزشكى قزوين

1) فرزند شما طى 4 هفته گذشته خروپف شديد داشته است؟
الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 

ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

2) فرزند شما طى 4 هفته گذشته دچار وقفه تنفسى در 
طول شب شده است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

3) فرزند شما طى 4 هفته گذشته در طول خواب دچار 
حالت خفگى و نفس نفس زدن شده است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

4) فرزند شما طى 4 هفته گذشته خواب بى قرار و آشفته 
يا بيدارى هاى مكرر داشته است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

5) فرزند شما طى 4 هفته گذشته به  دليل احتقان بينى از 
دهان نفس كشيده است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

6) فرزند شما طى 4 هفته گذشته دچار سرماخوردگى يا 
عفونت هاى رايج دستگاه تنفسى شده است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

7) فرزند شما طى 4 هفته گذشته دچار احتقان بينى يا 
آب ريزش از بينى شده است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

8) فرزند شما طى 4 هفته گذشته در بلع غذا مشكل 
داشته است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

9) فرزند شما طى 4 هفته گذشته كج خلق بوده است؟
الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 

ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

10) فرزند شما طى 4 هفته گذشته رفتار پرخاشگرانه يا 
بيش فعالى داشته است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

11) فرزند شما طى 4 هفته گذشته دچار بى نظمى شده و 
نمى تواند قوانين را رعايت كند؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

12) فرزند شما طى 4 هفته گذشته دچار خستگى بيش از 
حد در طول روز بوده است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

13) فرزند شما طى 4 هفته گذشته دچار اختالل توجه 
بوده است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

14) فرزند شما طى 4 هفته گذشته دچار خواب آلودگى يا 
نفس نفس زدن در طول خواب شده است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

15) فرزند شما طى 4 هفته گذشته صبح ها به سختى از 
خواب برمى خيزد؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 

ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

16) فرزند شما طى 4 هفته گذشته مشكالتى داشته كه 
باعث نگرانى شديد شما شده است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

17) فرزند شما طى 4 هفته گذشته نتوانسته به راحتى تنفس 
طبيعى داشته باشد؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

18) فرزند شما طى 4 هفته گذشته مشكالتى داشته كه بر 
فعاليت هاى روزانه اش تاثير منفى داشته است؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

19) فرزند شما طى 4 هفته گذشته مشكالتى داشته كه از 
درمانش نااميد شده ايد؟

الف) هرگز     ب) به ندرت     ج) هر از گاه     د) روزى چند بار 
ه) بيشتر اوقات     و) تقريبا هميشه     ز) هميشه 

آزمون آپنه
به پرسش هاى زير پاسخ بدهيد و پس از محاسبه مجموع نمرات خود، به بخش «تفسير آزمون» مراجعه كنيد.

1313آزمون سالمت شماره پانصد وپنجاه وپنج  شنبه نوزده دى نودوچهار

به صداى ناشى از ارتعاش راه هوايى فوقانى 
خروپف مى گويند. خروپف در كودكان عالمتى 
از انسداد متناوب راه هوايى فوقانى است كه 
ممكن است با بيدارى هاى كوتاه مدت مغزى 
همراه شود. مسدود شدن راه هوايى و تغيير 
گازهاى خونى، باعث ارسال دستور «باز شو» 
به راه هوايى فوقانى مى شود، تا كودكى كه 
دچار قطع نفس (آپنه) در خواب شده، بتواند 
مجددا نفس بكشد. شيوع خروپف در جمعيت 
زير 18 سال در منابع مختلف متفاوت است، اما 
بين 27-12 درصد كودكان دچار اين مشكل 
هستند. خروپف در هر سنى ممكن است ديده 
شود اما در سنين 7-3 سالگى شايع تر است.

دارد.  زيادى  زمينه اى  داليل  خروپف 
اختالل هاى آناتوميك و ساختارى در مجارى 
هوايى، اختالل هاى عصبى- عضالنى و نقص 
عصب گيرى در راه هوايى فوقانى يا عوامل 
التهابى راه هوايى يا تركيبى از هر 3 عوامل 

مى توانند باعث بروز خروپف  شوند.

تفسير آزمون
اگر مجموع نمرات شما باالى 126 است، بايد هرچه زودتر براى درمان 

فورى فرزندتان به پزشك مراجعه كنيد. 


