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خالصٍ
مقدمٍ :اًحزاف سپتَم تیٌی ٍ ّیپزتزٍفی آزًَئیس ّا ٍ لَسُ ّای کاهی ،زٍ هَرز اس ػلل ضایغ اًسساز ًاسٍفارًکس ٍ تِ زًثال آى تٌفس زّاًی
زر کَزکاى ّستٌس .اهزٍسُ پذیزفتِ ضسُ است کِ تٌفس زّاًی هشهي تز رضس ٍ تکاهل کزاًیَفاسیال تاثیز هی گذارزّ .سف اس ایي هغالؼِ ارسیاتی
تفاٍت ّای هَرفَلَصی کزاًیَفاسیال زر کَزکاى زارای زٍ ػاهل سثثی هرتلف تٌفس زّاًی هی تاضس.
ريش کار :ایي تحقیق تیي سال ّای  1384-86تز رٍی  47کَزک  6-10سالِ کِ ػوستا تٌفس زّاًی زاضتٌس ،اًدام ضس .پس اس هؼایٌات
هؼوَل گَش ،گلَ ٍ تیٌی ،تیواراى تز اساس ػلت اًسساز ًاسٍفارًکس تِ زٍ گزٍُ تقسین ضسًس :گزٍُ ،1تاّیپزتزٍفی آزًَئیس ٍ گزٍُ ،2تا اًحزاف
سپتَم تیٌی ،خْت ارسیاتی هَرفَلَصی کزاًیَفاسیال ،سفالَهتزی لتزال اس تیواراى تِ ػول آهس .اعالػات تِ زست آهسُ تا آسهَى ّایT-student
ٍ  Mann-Whitneyهَرز ارسیاتی آهاری قزار گزفت.
وتایج :اس لحاػ ضیة پالى ّای هٌسیثَالر ٍ پاالتال ،راتغِ ی قساهی ذلفی هاگشیال ٍ هٌسیثل ًسثت تِ قاػسُ ی خودوِ ٍ ًسثت ّای ارتفاع
غَرت ،تفاٍت آهاری هؼٌی زاری تیي زٍ گزٍُ کَزکاى تا تٌفس زّاًی هطاّسُ ًطس .تٌْا سٍایای گًَیال ٍ کزاًیَسزٍیکال زر کَزکاى تا
ّیپزتزٍفی آزًَئیس تِ عَر هؼٌی زاری تیطتز تَز (.)P<0/05
وتیجٍ گیری :زر ایي هغالؼِ تفاٍت هَرفَلَصیک قاتل تَخْی تیي کَزکاى تا ّیپزتزٍفی آزًَئیس ٍ کَزکاى تا اًحزاف سپتَم تیٌی یافت ًطس.
تِ ًظز هی رسس ٍضؼیت زّاًی تاس ٍ تغییزات زرٍضؼیت ستاى ٍ هٌسیثل تِ زًثال تٌفس زّاًی هی تَاًس هٌطا اغلی تغییزات کزاًیَفاسیال زر ایي
تیواراى تاضس ٍ ػلت ایي ٍضؼیت تاثیز قاتل هالحظِ ای تز تغییزات تِ ٍخَز آهسُ ًسارز.
ياژٌ َای کلیدی :هَرفَلَصی کزاًیَفاسیال ،اًحزاف سپتَمّ ،یپزتزٍفی آزًَئیس

مقدمٍ
تکاهل عثیؼی ساذتواى غَرت ٍاتستِ تِ ػولکزز عثیؼی

تیص اس یک قزى است کِ تغییزات کوپلکس ًاسٍهاگشیالری ،تِ

اخشاء آى هی تاضس .تز اساس ًظزیِ ی  Mossتغییزات تکاهلی

زًثال اًسساز ًاسٍفارًکس هَرز تَخِ قزار گزفتِ استّ .ز گًَِ

اخشاء اسکلتی ،پاسد ّای اخثاری هکاًیکی ٍ تغاتقی تِ

اًسساز تیٌی تا افشایص هقاٍهت زر هسیز ػثَر َّا فزز را هدثَر تِ

ًیاسّای ػولکززی هاتزیکس ٍاتستِ تِ آى

ّا هی تاضس

تٌفس زّاًی هی ساسز .اس ػلل ضایغ اًسسازّای تیٌی زر اعفال

(.)1

ّیپزتزٍفی آزًَتًَسیالر هی تاضسٍ ،لی ػَاهل اًسسازی زیگزی اس
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ٍضؼیت تاس تَزى زّاى زر ذالل تٌفس تیوار اس عزیق حفزُ

ایي پیص فزؼ کِ ػلت ّای هرتلف هوکي است تا تغییز زر

زّاًی هٌدز تِ ػقة کطیسُ ضسى ستاى ٍ هٌسیثل هی ضَز.

ًسثت تٌفس زّاًی تِ تٌفس اس عزیق تیٌی تاػث ایداز تغییزات

خاتِ خایی رٍ تِ پاییي هاگشیال ٍ تِ زًثال آى خاتِ خایی رٍ تِ

آىاضت کِ
هتفاٍت زر رًٍس تکاهل کزاًیَفاسیال ضًَس ،ها را تز ز

پاییي ٍ ػقة هٌسیثل تاػث افشایص عَل قساهی غَرت هی ضَز.

اًسکس ّای کزاًیَفاسیال را زر تیواراى هثتال تِ تٌفس زّاًی

هکاًیسن ّای زیگز تغییزات کزاًیَفاسیال ضاهل خاتدایی َّا تِ

تِ زًثال زٍ ػلت ّیپزتزٍفی آزًَئیس ٍ اًحزاف تیٌی تزرسی ًوایین.

سوت تاال رٍی کام ،افشایص فطار هٌفی زر تیٌی ،تغییزات زر
ٍضؼیت ستَى فقزات گززًی ٍ کطص فاسیای سزٍیکَفاسیال ٍ
ػضالت هتػل تِ آى هی تاضس(.)3،2

ريش کار
 1386 ٍ 1384زر زاًطگاُ

ایي تحقیق هاتیي سال ّای

تیطتزیي تغییزات ایداز ضسُ زر رضس کزاًیَفاسیال هزتَط تِ
ّا ًسثت تِ یکسیگز
استرَاى ّای هاگشیال ٍ هٌسیثل ٍ ٍضؼیت آى
ٍ قاػسُ خودوِ هی تاضس .افشایص عَل قساهی غَرت ًاضی اس
افشایص زر فَاغل Plane ٍ Nasion-Palatal Plane
 Palatal Mentonهی تاضس .تِ ػالٍُ چزذص هٌسیثل تِ سوت
پاییي ٍ ػقة تاػث افشایص ساٍیِ ی گًَیالٍ کاّص عَل ذلفی

ػلَم پشضکی هطْس اًدام ضس .گزٍُ هَرز هغالؼِ ضاهل اعفال
 6-10سالِ ای تَز کِ تِ زلیل ضکایت ٍالسیي هثٌی تز
ػسم تٌفس تیوار اس عزیق تیٌی زر تیطتز ساػات رٍس ٍ تٌفس
زّاًی تِ ذػَظ زر ضة ّا تِ کلیٌیک گَش ،گلَ ٍ تیٌی
تیوارستاى قائن (ػح) هزاخؼِ کززُ تَزًس (خسٍل ضوارُ .)1

غَرت ( )Sella-Gonionهی ضَز (.)4
جديل  -1تَسیغ سٌی ٍ خٌسی تیواراى هَرز هغالؼِ زر ّز گزٍُ
گريٌ بیماران

تعداد

سه (اوحراف معیار ±میاوگیه)

زارای ّیپزتزٍفی آزًَئیس

27

7/37±1/33

زارای اًحزاف تیٌی

20

7/65± 1/30

P value

P = 0/477

پس اس اذذ رضایت ًاهِ ی آگاّاًِ اس ٍالسیي ٍ اًدام هؼایٌات
گَش ،گلَ ٍ تیٌی ٍ تزرسی رازیَلَصیک اًساسُ

ی آزًَئیس،

جىس
دختر
17

پسر
10

12

8

P= 0/123

یک سوت حفزُ ی تیٌی تَز .هؼیارّای ذزٍج اس هغالؼِ ضاهل
تغییزات کزاًیَفاسیال ثاًَیِ تِ ًقایع سٌسرهیک ٍ ساتقِ ی

تز اساس ػلت تٌفس زّاًی ،تیواراى تِ زٍ گزٍُ تقسین ضسًس.

ػول خزاحی زر راُ تٌفس فَقاًی تَز .سپس سفالَهتزی لتزال

الف -تٌفس زّاًی تِ زلیل ّیپزٍتزٍفی ضسیس آزًَئیس :زر ایي

زر ایي تیواراى اًدام ضسُ ٍ هؼیارّای سفالَهتزیک ذغی ٍ

گزٍُ اس تیواراى تز اساس هؼیار

 Konac ٍ Cohenزر

ساٍیِ ای سیز (تػَیز ضوارُ

 )1اس رازیَگزافی استرزاج

رازیَگزافی لتزال ًاسٍفارًکس ضراهت ستَى َّایی تِ کوتز

گززیسُ ٍ هَرز تزرسی آهاری قزار گزفتٌس.

اس  1/2ضراهت کام ًزم کاّص یافتِ تَز (.)5

ساٍیِ :SNAتا تقاعغ تیي ذظ سالً -اسیَى (ً ٍ )SNاسیَى ساب

ب -تیواراى هثتال تِ تٌفس زّاًی کِ تٌْا یافتِ ی غیز عثیؼی زر

اسپیٌال ( )NAهطرع هی ضَز ،ایي ساٍیِ تیاًگز هقسار پزٍتزٍصى

هؼایٌِ ،اًحزاف ضسیس سپتَم تیٌی ّوزاُ تا اًسساز تقزیثا کاهل

یا رتزٍصى هاگشیال ًسثت تِ قاػسُ ی خودوِ است.
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 :PPL-MPتا تقاعغ

 GoGn ٍ ANS-PNSهطرع

هی ضَز .ایي ضاذع ساٍیِ تیي پالى پاالتال ٍپالى هٌسیثَالر
را ًطاى هی زّس ٍ یکی اس هؼیارّای اًساسُ گیزی رٍاتظ
اسکلتال ػوَزی است.
 :SN-Od Tangentتا تقاعغ ذظ ٍ SNذظ هواس تزسغح

PNS

ذلفی سایسُ ی ازًتَئیس آسِ) (Od Tangentهطرع هی ضَز
ٍ ّواى ساٍیِ کزاًیَسزٍیکال هیتاضس.
 :N-ANSفاغلِ ی ذغی تیي ًاسیَى ) ٍ (Nذار تیٌی قساهی
) (ANSتَزُ ٍ تیاًگز ارتفاع غَرت فَقاًی است.
تصًیر  -1سفالَگزام ًطاى زٌّسُ ی هؼیارّای ذغی ٍ ساٍیِ ای

ساٍیِ :SNBتا تقاعغ تیي ذظ سال ً -اسیَى )ً ٍ (SNاسیَى
سَپزا هٌتال ) (NBهطرع هی ضَز .ایي ساٍیِ تیاًگز هقسار
پزٍتزٍصى یا رتزٍصى هٌسیثل ًسثت تِ قاػسُ خودوِ است.
ساٍیِ :ANBتا تقاعغ ذغَط ًاسیَى -ساب اسپیٌال )ٍ (NA
ًاسیَى سَپزاهٌتال) (NBهطرع هی ضَز ٍ تزاتز تا تفاٍت تیي
سٍایای  SNBٍ SNAهی تاضس .ایي ساٍیِ راتغِ ی قساهی ذلفی
تیي هاگشیال ٍ هٌسیثل را هطرع هی کٌس.
ساٍیِ  :SNGoGnتا تقاعغ پالى هٌسیثَالر)ٍ (GoGnذظ SN
هطرع هی ضَز .ایي ساٍیِ تیاًگز هقسار ضیة هٌسیثل ًسثت تِ
قاػسُ ی خودوِ ی قساهی است.
ساٍیِ :Y-AXISتا تقاعغ ذغَط SN, SGnهطرع هی ضَز.
ایي ساٍیِ ًطاى زٌّسُ خْت رضس

هٌسیثل هی تاضس.

 :ANS-Meفاغلِ ی ذغی تیي ذار تیٌی قساهی )ٍ (ANS
هٌتَى ) (Meتَزُ ٍ تیاًگز ارتفاع تحتاًی قساهی غَرت است.
 :N-Meفاغلِ ی ذغی تیي ًاسیَى) ٍ (Nهٌتَى) (Meتَزُ ٍ
ًطاًگز ارتفاع کل قسام غَرت هی تاضس.
 :S-Goفاغلِ ی ذغی تیي سال) ٍ (Sگًَیَى ) (Goهی تاضس
ٍ کل ارتفاع ذلفی غَرت را ًطاى هی زّس.
 :Ar-ANSفاغلِ ی ذغی تیي آرتیکَالر ) ٍ (Arذار تیٌی
قساهی تَزُ ٍهغاتق تا عَل هاگشیال هیتاضس.
 :Ar-Gnفاغلِ ی ذغی تیي آرتیکَالر) ٍ (Arگٌاتیَى)(Gn
تَزُ ٍ عَل هٌسیثل را ًطاى هی زّس.
 :Ar-Goفاغلِ ی ذغی تیي آرتیکَالر

) ٍ (Arگًَیَى

) (Goتَزُ ٍ ارتفاع ذلفی تحتاًی غَرت را ًطاى هی زّس.
 :Go-Gnفاغلِ ی ذغی تیي ًقاط گًَیَى )ٍ (Goگٌاتیَى
) (Gnرٍی پالى هٌسیثَالر هی تاضس.

ساٍیِ :SNPogتا تقاعغ ذغَطً ٍ SNاسیَى– پَگًَیَى هطرع بررسی آماری
هی ضَز .ایي ساٍیِ تیاًگز هقسار پزٍگٌاتیسن ترص تاسال هٌسیثل هی تاضس
پس .اس گززآٍری اعالػات ،خْت تزرسی ًزهال تَزى تَسیغ
ساٍیِ  :ArGoGoMeتا تقاعغ ذغَط GoMe, ArGo

زازُ ّا ،اس آسهَى KSزر ًزم افشار  SPSSاستفازُ گززیس .تزای

هطرع هی ضَز .ایي ساٍیِ ّواى ساٍیِ گًَیال هی تاضس کِ هقسار تَغیف اعالػات اس ضاذع ّای هیاًگیي ٍ اًحزاف هؼیار ٍ
تاس ضسگی تیي پالى راهَس ٍ پالى هٌسیثَالر را ًطاى هی زّس .خْت هقایسِ اًسکس ّای استرزاج ضسُ زر زٍ گزٍُ ،زر غَرت
 : PPL-SNتا تقاعغ پالى پاالتال ٍ ذظ SNهطرع هی ضَز.

ًزهال تَزى تَسیغ زازُ ّا اس آسهَى  ٍ tزر غَرت ًزهال ًثَزى

ایي ساٍیِ تیاًگز ضیة پالى پاالتال ًسثت تِ قاػسُ ی خودوِ
تاضس.هی اس آسهَى غیز پاراهتزیک Mann-Whitneyاستفازُ ضس.
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بحث

وتایج

ػوسُ تَخِ هغالؼات زر سهیٌِ تغییزات کزاًیَفاسیال تِ زًثال تٌفس

هقایسِ هاتیي هقازیزهیاًگیي ٍ اًحزاف هؼیار اًسکس ّای
سفالَهتزی زر زٍ گزٍُ هثتال تِ ّیپزتزٍفی آزًَئیس ٍ یا اًحزاف

زّاًی ،هزتَط تِ تاثیز ٍضؼیت زّاًی تاس تز رٍی هَرفَلَصی

تیٌی زر خساٍل ( )3ٍ2آٍرزُ ضسُ است.

کزاًیَفاسیال غزف ًظز اس ػلت آى تَزُ است .هَارز گشارش ضسُ
تٌْا تفاٍت

ّواى عَر کِ زر ایي خساٍل زیسُ هی ضَز،

ػویق تز
تیطتز تِ غَرت افشایص عَل قساهی غَرت ،کاّص پٌْا ٍ

آهاری هؼٌی زار هاتیي ایي اًسکس ّا زر زٍ گزٍُ ،هزتَط تِ

ضسى قَس هاگشیالری ،افشایص چزذص پالى هٌسیثَالر ًسثت تِ

افشایص سٍایای گًَیال ٍ کزاًیَسزٍیکال زر گزٍُ هثتال تِ

قسوت قساهی قاػسُ ی خودوِ ٍ کاّص عَل ذلفی غَرت تَزُ

ّیپزتزٍفی آزًَئیس هی تاضس (.)P>0/05

است (.)6-8، 3،2

جديل  -2هقایسِ هؼیارّای سفالَهتزیک تا تَسیغ ًزهال تیي زٍ گزٍُ هثتالتِ ّیپزتزٍفی آزًَئیس (گزٍُ اٍل)
ٍ زارای اًحزاف تیٌی (گزٍُ زٍم)
گريٌ

گريٌ ايل

معیار سفالًمتریک
معیارَای زايیٍ ای

میاوگیه

(بٍ درجٍ)

t-test

گريٌ ديم
میاوگیه

اوحراف
معیار

اوحراف

P

t calculated

معیار

SNB

72/67

2/44

71/80

3/45

0/957

0/346

SN-GoGn

41/33

5/62

38/80

3/96

1/810

0/077

SNA

78/11

3/16

76/80

3/45

1/330

0/184

Y-axis

72/00

2/76

70/08

2/19

1/604

0/116

N-ANS

48

2/84

47/6

5/41

0/301

0/766

ANS-Me

معیارَای خطی (بٍ میلی متر)
65/56

4/05

64

4/25

1/274

0/209

N-Me

110/56

7/15

109

8/13

0/695

0/491

ArGo-GoMe

137/22

6/35

133/2

2/70

2/949

0/005

Ar-ANS

82/11

2/86

81/6

7/27

0/298

0/769

SN-Od

116/4

7/28

107/67

7/41

4/033

<0/001

جديل  -3هقایسِ هؼیارّای سفالَهتزیک تا تَسیغ غیزًزهال تیي زٍ گزٍُ هثتال تِ ّیپزتزٍفی آزًَئیس (گزٍُ اٍل)
ٍ زارای اًحزاف تیٌی (گزٍُ زٍم)
گريٌ

گريٌ ايل

معیار سفالًمتریک
معیارَای زايیٍ ای (بٍ درجٍ)

میاوگیه

گريٌ ديم

اوحراف معیار

میاوگیه

P
اوحراف معیار

ANB

5/44

1/28

4/80

1/50

0/145

SN-Pog

72/44

2/92

71/80

3/75

0/433

PPL-SN

8/33

3/49

8/00

1/71

0/430

معیارَای خطی (بٍ میلی متر)
PPL-MP

33/89

5/85

30/60

3/21

0/090

Ar-Go

37/22

3/89

37/20

3/75

1/000

S-Go

69/22

16/57

64/80

6/47

0/516

Ar-Gn

92/56

6/11

91/60

5/37

0/794

Go-Gn

62/44

4/37

63/00

5/19

0/602
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زر ضوي ارتثاعات قساهی ذلفی هاگشیال ٍ هٌسیثل ًسثت تِ
زر سهیٌِ تاثیز ًَع ػلت تٌفس زّاًی ،اکثز هغالؼات هحسٍز تِ
قاػسُ ی خودوِ تفاٍت هؼٌی زاری زر زٍ گزٍُ ًساضتٌس.
تزرسی هَرفَلَصی کزاًیَفاسیال زر هثتالیاىتِ یک ػلت ذاظ
تٌْا تفاٍت هؼٌی زار تیي زٍ گزٍُ ،تیطتز تَزى سٍایای گًَیال ٍ
تَزُ است .زر هغالؼِ ای کِ تَسظ  Bresolinتز رٍی
کزاًیَسزٍیکال زر گزٍُ هثتال تِ ّیپزتزٍفی آزًَئیس تَز .تِ ًظز
کَزکاى  6-12سالِ اًدام ضسٍ ،ی زریافت زر کَزکاى تا
هی رسس زر هثتالیاى تِ ّیپزتزٍفی آزًَئیس هوکي است تِ زلیل
تٌفس زّاًی تِ زلیل آلزصی پیص اس تَلس ،عَل قساهی غَرت
تیطتز تَزى زرغس اًسساز راُ َّایی زر عزفیي تیٌی ٍ احتوال
ٍ ارتثاعات ساٍیِ ای پلي هٌسیثَالر تا پالى پاالتال ٍ قاػسُ ی
افشایص زرغس تاستَزى زّاى ٍ تِ زًثال آى خا تِ خایی هٌسیثل تِ
خودوِ تِ غَرت هؼٌی زاری تیطتز اس گزٍُ کٌتزل است،
سوت پاییي ،کطص ػضالًی زر ػضالت سَپزاّیَئیس ٍ تِ زًثال
زر حالی کِ عَل ذلفی غَرت ٍ ارتثاعات ساٍیِ ای پلي
آى حزکت ّیَئیس تِ سوت ػقة ٍ ػسم کفایت راُ تٌفس
پاالتال ٍ قاػسُ ی خودوِ تیي زٍ گزٍُ تفاٍتی ًساضتِ است
اس عزیق فارًکس ایداز ضَز کِ ذَز هٌدز تِ اکستاًسیَى
( .)9زر هغالؼِ ای کِ تز رٍی کَزکاى  3-6سالِ هثتال تِ
خثزاًی سز ٍ افشایص ساٍیِ کزاًیَسزٍیکال هی گززز .یکی اس
تٌفس زّاًی تِ زلیل ّیپزتزٍفی آزًَئیس اًدام ضسٍ Valera ،
ّوکاراًص زریافتٌس کِ زر گزٍُ هَرز هغالؼٍِ ،ضؼیت هٌسیثل پاییي هحسٍزیت ّای ػوسُ ی هغالؼِ ی ها ،ػسم اهکاى ترویي زرغس
تز اس گزٍُ کٌتزل است ،زر حالی کِ ارتفاع ذلفی تحتاًی غَرت ٍ اًسساز راُ تٌفس اس عزیق تیٌی زر زٍ گزٍُ تَز .اگزچِ استفازُ اس
ریٌَهاًَهتزی ذلفی تْتز هی تَاًس زرغس اًسساز راُ َّایی را
.)(10
فاغلِ تیي هَالرّا زر گزٍُ کٌتزل تیطتز تَزُ است
هطرع ساسزٍ ،لی تِ زلیل هحسٍزیت ّای استفازُ اس ایي رٍش
هغالؼات هحسٍزی زر سهیٌِ ی هقایسِ ی تاثیز ػلت ّای
تِ ذػَظ زر اعفال تِ زلیل ػسم ّوکاری هٌاسة آى ّا حیي
هرتلف زر هَرفَلَصی کزاًیَ فاسیال اًدام ضسُ استLinder.
آسهَىً ،تَاًستین اس ایي هؼیار خْت تزرسی هیشاى اًسساز تیٌی زر
ٍ ّوکاراًص تا هغالؼِ تز رٍی افزاز تا تٌفس زّاًی زریافتٌس کِ
عَل قساهی غَرت زر افزاز هثتال تِ افشایص هقاٍهت هسیز تٌفس زٍ گزٍُ استفازُ ًوایین.
اس عزیق تیٌی تِ ًحَ قاتل هالحظِ ای تیطتز اس افزازی است کِ تِ
غَرت ػازتی تٌفس زّاًی زارًس(.)11
وتیجٍ گیری
زر هغالؼِ ای کِ زر سال  2005زر زٍ گزٍُ اس اعفال تا
ًتایح حاغل اس ایي تحقیق ًطاى زاز کِ زر افزاز تا تٌفس زّاًی
تٌفس زّاًی تِ زلیل ّپیزتزٍفی آزًَئیس ٍ یا آزًَتًَسیالر
اکثز اًسکس ّای هٌؼکس کٌٌسُ ی هَرفَلَصی کزاًیَفاسیال
اًدام ضس ،هطرع گززیس کِ اًسکس ّای کزاًیَفاسیال ها تیي
تِ
تفاٍت قاتل هالحظِ ای زر زٍ گزٍُ تا زٍ ػلت هتفاٍت ًسارًس.
زٍ گزٍُ تفاٍت هؼٌی زاری ًسارًس .تٌْا تفاٍت هؼٌی زار تیي
ًظز هی رسس ٍضؼیت زّاًی تاس ٍ تغییزات زر ٍضؼیت ستاى ٍ
زٍ گزٍُ افشایص عَل تحتاًی ذلفی غَرت (  )AR- GOزر
هٌسیثل تِ زًثال آى هی تَاًس هٌطا اغلی تغییزات کزاًیَ فاسیال رخ
گزٍُ سٌی  7-10سال هثتالیاى تِ ّیپزتزٍفی آزًَتًَسیالر
زازُ زر ایي تیواراى تاضس ٍ ػلت ایي ٍضؼیت ،تاثیز چٌساًی تز
ًسثت تِ گزٍُ تا ّپیزتزٍفی آزًَئیس تَز .هَلفیي زر اًتْا ًتیدِ
تغییزات تِ ٍخَز آهسُ ًسارز.
گزفتٌس کِ تاثیز تٌفس زّاًی تز رٍی رضس هٌسیثل کوتز ٍاتستِ
تِ ػلت آى هی تاضس ( .)12زر هغالؼِ ی حاضز اًسکس ّای
تشکر ي قدرداوی
کزاًیَفاسیال تا استفازُ اس سفالَهتزی زر اعفال  6-10سالِ تا
تِ ایي ٍسیلِ اس کارکٌاى هحتزم ترص رازیَلَصی زاًطکسُ
تٌفس زّاًی تِ زلیل ّپیزتزٍفی آزًَئیس یا اًحزاف تیٌی هَرز
زًساًپشضکی هطْس کِ زر تْیِ ی سفالَگزام تیواراى تا ها
تزرسی قزار گزفتٌس.
ّوکاری ًوَزًس ،کوال تطکز را زارین.
هقایسِ ی تیي اًسکس ّای سفالَهتزیک زر زٍ گزٍُ ًطاى
زٌّسُ ی ػسم ٍخَز تفاٍت قاتل تَخِ اس ًظز آهاری زر ضیة
پالى هٌسیثَالر یا پاالتال ًسثت تِ قاػسُ ی خودوِ تَز.
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