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Abstract
Twenty patients with moderate obstructive sleep apnea
participated in this study including both sexes with range of age between
40 to 65 years old and their body mass index (BMI) ranged between (30
to >39) . Patients were assessed objectively by the polysomnography and
was used pre and post program to evaluate Apnea hypopnea index
changes and Oxygen saturation. Also patients were assessed subjectively
by Epworth sleepiness scale to evaluate the exccesive daytime sleepiness
in different situation and by Berlin questionnaire. The treatment program
was three months of endurance exercises for tongue muscle which was
applied six days per week was divided into three days under supervision
of physical therapist and the other days as home program and the time of
session was 40 min . The results showed that the tongue exercises has an
effect on patients with moderate obstructive sleep apnea in the form of
improvement of Apnea hypopnea index ,Oxygen saturation, exccesive
daytime sleepiness on the Epworth sleepiness scale and snoring on Berlin
questionnaire. It is concluded that endurance exercise for tongue muscle
showed significant improvement in Apnea hypopnea index ,Oxygen
saturation, on the Epworth sleepiness scale and snoring on Berlin
questionnaire.
Key words; Endurance exercise, Obstructive sleep apnea, Upper airway
muscles.

رسالة ماجستير مقدمة من الباحث /أحمد منير سالمه محمد .تحت عنوان  :أثر تمرينات
اللسان علي انقطاع التنفس اإلنسدادى المتوسط أثناء النوم /قسم العالج

الطبيعى الضطرابات الجهاز الدورى التنفسى والمسنين  ،كمية العالج الطبيعى  ،جامعة القاهرة (

 .)3122هيئة اإلشراف :أ .د /عزة عبد العزيز عبد الهادي .أستاذ العالج الطبيعي الضطرابات
الجهاز الدوري التنفسي و المسنين  ،كمية العالج الطبيعي  -جامعة القاهرة ,د /سيد محمد

سعيد قدح .أستاذ مساعد بقسم األنف واألذن والحنجرة ،كمية الطب -جامعة األزهر.

هدف الرسالة :

المستخمص

د ارسةة أثر تمرينات اللسان علي انقطاع التننفس اإلنسندادى المتوسنط أثنناء
النوم
أجرى البحث عمى عشرون حالة (21رجل و 4نساء) بمستشفى الزهراء(جامعة األزهةر) والعيةادات
الخاصة باألنف واألذن والحنجرة حيث تراوحةت أعمةارهم مةا بةين أربعةين إلةى خمسةة وسةتين عامةا
والذين يعانون من انقطاع التنفس اإلنسدادى المتوسط أثناء النوم  ،وقد تمةت هةذ

الدراسة عمةى مةدار ثالثةة أشةهر لقيةاس مؤشةر ضةعف وانقطةاع التةنفس و نسةبة تشةبا األوكسةجين
باستخدام جهةاز البةولى سةومنو جةرام ،نسةبة حةدوث الغفةوة عمةى مقيةاس النعةاس وبةوورث وقيةاس

معةةدل وشةةدة الشةةخير عمةةى اسةةتبيان بةرلين  .تمقةةت الحةةاالت تمرينةةات التحمةةل لعضةةمة المسةةان لمةةدة
 41دقيقةةة يوميةةا  1م ةرات أسةةبوعيا  .وقةةد تةةم تسةةجيل النتةةارت عمةةى م ةرتين ،عنةةد البةةدء وبعةةد مةةرور

ثالثة أشهر ومتابعة النتارت عن طريق االستبيان خالل هذ الفترة.
النتائج :
أظهةةرت الد ارس ةةة انخف ةةا
انخفا

فةةى مؤش ةةر ض ةةعف وانقط ةةاع التنفس،ارتفةةاع نس ةةبة تش ةةبا األوكس ةةجين،

نسبة حدوث الغفوة و معدل وشدة الشخير بعد ثالثة أشهر.

الكممات الدالة :
(تمارين التحمل – إنقطاع التنفس أثناء النوم –عضالت مجرى الهواء العموى).

