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(سال بیستم ،شماره دوم ،تابستان  ،7931مسلسل )39

باعث تشففنج با یک مکانیسففم ناشففناخته میشففود .جریان خون

مقدمه
اکسففیژن پرفشففار در اواسففط قرن  19و اوایل قرن  24در

مغزی ) 3(CBFممکن اسففت بر تأخیر تشففنج تأثیر بگذارد ،به

فرانسفه مورد اسفتفاده درمانی قرار گرفت .جنود 1در سال 1140

طوری کفه بفا افزایش جریان خونی مغزی مدت نهفته پیش از

اثرات مفید اکسفیژن پرفشفار را بر انسان کشف کرد .پراواز 2در

تشنج کاهش یافته است مهار کنندههای  NOSموجب افزایش

لیون و تاباریه 4در مونتپیلر هر دو به اثرات مثبت غوطهوری در

 CBFو درنتیجه طوالنی شدن مدت تشنج میشوند [.]2

هوای پرفشار جهت درمان بیماریهای مختلف پی بردند [.]1

در یک مطالعه مسففمومیت سففیسففتم اعصففاب مرکزی را با

از جمله اثرات جالب اکسفیژن پر فشار بر روی بیماریهایی

اکسففیژن پر فشففار بررسففی کرده اسففت .در این مطالعه از بین

مففاننففد اسفففتئومیلیففت نففاشفففی از اسفففتففافیلوکوک طالیی و

 24421بیمار درمان شفده از سففال  1992تا سففال  2441شففش

سفودومونا آئروژینوزا اسفت .از کاربردهای جدیدتر اتاق فشار در

بیمار دچار تشنج شدند (حدود .]0[ )%4/44

درمان آمبولیهای هوایی ،نکروز ناشفی از رادیاسیون ،عفونتهای

در مطفالعفه دیگری کفه  14039بیمار دارای اندیکاسفففیون

بیهوازی مقاوم ،مسففمومیت با منواکسففید کربن ،مشففکالت و

درمانی با اکسیژن با فشار  2/0اتمسفر تحت درمان قرار گرفتند

معضفففالت ترمیم زخم از جملفه پفایودرماگانگرونوزوم 0میتوان

که تنها  2تشففنج ثبت شففد .که بروزی در حدود  2/0نفر در هر

اشاره کرد [.]2

 144444نفر بیمار تحت درمان دارد [.]3

درمان با اکسففیژن پرفشففار ) 2(HBOTشففامل خطرهایی

مسمومیت با اکسیژن پرفشار به صورت حاد با تأثیر بر روی

برای سفیستم عصبی مرکزی از جمله مسمومیت با اکسیژن که

سفیسفتم اعصاب مرکزی و تأثیر روی آنزیمهای اکسیژنی یعنی

ممکن است توسط عالئم و نشانههای مختلف از جمله تشنج در

اکسففیدازها موجب تشففنج میشففود که این نوع مسففمومیت حاد

بیمارانی که اکسیژن در فشار  2اتمسفر یا باالتر تنفس میکنند،

معموالً در اثر تجویز بیش از دو سفاعت اکسیژن بافشار بیشتر از

ایجاد کند [.]4

 2اتمسفر به وجود می آید و برای جلوگیری از آن نیروی دریایی
)0(NOS

آمریکفا پیشفففنهفاد میکند که قبالً تحمل بیمار را با تجویز نیم

که موجب تأخیر در شروع تشنج میشود ،در مسمومیت مغزی با

سفاعت اکسفیژن با فشار  2اتمسفر بسنجیم و سپس اگر تحمل

اکسففیژن پرفشففار به واسففطه مهار آنزیم  NOSموجب تشففنج

کرد آن را افزایش داده یا ادامه دهیم و این عمل در مسمومیت

میگردد .نشفان داده شفده اسفت که هیپوکسی به علت کاهش

با  CO2یا سپتیسمی با میکروبهای بیهوازی ممکنست الزم

فشفار اکسفیژن موجب اختالالت حافظه و سایکوموتور میشود.

باشفد [ .]1همهنین نشان داده شده است که هیپوکسی به علت

لذا ارتباط معنی داری بین فشار اکسیژن و اختالالت نورولوژیک

کاهش فشفار اکسیژن باعث کاهش عملکرد عصبی و اختالالت

و سایکولوژیک وجود دارد [.]0

حافظه میشود [.]9

نیتریک اکسفید از طریق نیتریک اکسففید سنتتاز

اکسفففیژن پرفشفففار اگرچه میتواند اثرات درمانی مفیدی بر
بح

و نتیجهگیری

روی بیماریهای مختلف داشفته باشد ولی میتواند آثار دیگری

در یک مطالعه بر روی مدلهای حیوانی مشخص گردید که

از جمله تشففنج را نیز به همراه داشففته باشففد .برای جلوگیری از

قرار گرفتن در معرض اکسیژن پرفشار (با فشار باالی  2اتمسفر)

تشفنج پیشنهاد شده که قبالً تحمل بیمار را با تجویز نیم ساعت

1. Junod
2. Pravaz
3. Tabarie
4. Pyoderma gangrenosum

5. Hyperbaric oxygen therapy
6. Nitric oxide synthases
7. Cerebral blood flow
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علیرضا رنجبر نائینی و همکاران

تشنج به عنوان عارضه اکسیژن هایپر باریک

احتیفاط و ریسفففک فاکتورهای بروز تشفففنج در افراد را در نظر

 اتمسفر بسنجیم و سپس اگر تحمل کرد آن2 اکسفیژن با فشار

.گرفت

 پیشففنهاد میشففود پروتکلی جهت.را افزایش داده یا ادامه دهیم
تجویز اکسفففیژن هفایپربفار به عنوان درمان تهیه نمود و موارد
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