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فعليا  دخل  وقد  املا�شي   القرن  منذ  العامل  يف  امل�شغوط   بالأك�شجني  العالج  بداأ 

بال�صتخدام كعالج للكثري من الأمرا�س من ثالثني عاما فقط. 

ما هو العالج بالأك�شجني امل�شغوط؟

يف  اجلوي   ال�صغط  زيادة  يتم  ثم  باملئة   مئة  بن�صبة  نقي  اأك�صجني  املري�س  اعطاء  هو 

الغرفة املتواجد بها املري�س وح�صب احلالة املر�صية  حيث ي�صل ال�صغط اىل �صعفني اأو 

ثالثة ا�صعاف ال�صغط اجلوي العادي. حيث يتحول الأك�صجني  من احلالة الغازية اىل 

ينتقل الك�صجني اىل اخلاليا والن�صجة والأع�صاء عن طريق  ال�صائلة.  عندها  احلالة 

�صوائل اجل�صم املختلفة ولي�س عن طريق كريات الدم احلمراء ، حيث يذوب الك�صجني 

يف �صوائل اجل�صم املختلفة ومنها البالزما، وال�صائل ال�صوكي والعيني واللعاب والليمف 

وال�صائل الدماغي بال�صافة اىل ال�صائل اخللوي  وبهذا ي�صل الك�صجني اىل كل نقطة 

حت�صني  يوؤدي  مما  ال�صرايينة  الن�صدادات  نتيجة  الدم  ي�صلها  ل  التي  حتى  اجل�صم  من 

الرتوية للمناطق امل�صابة والتالفة  .

فالك�شجني امل�شغوط بعد هذا التعريف ي�شتخدم لعالج كثري من المرا�ض كعالج اويل 

القول  ميكن  وبذلك  المرا�س.  من  كثري  يف  م�صاعد  كعالج  ي�صتخدم  انه  كما  وا�صا�صي 

على  تاأثري مزمن  و  حاد  تاثري  له  والدواء  دواء  عبارة عن  هنا  امل�شعوط  الك�شجني  ان 

الع�صاء امل�صابة وال�صليمة ، اما تاثرية احلاد وال�صريع والكرث جناعية وفعالية من اي 

نوع اخر من العالج فهو يف حالة اعادة الرتوية اثر الن�صدادات ال�صرايانية واجللطات.

وقد اأقرت املنظمة المريكية للغذاء والدواء )FDA (، واجلمعية العاملية لطب الأعماق 

والأوك�شجني امل�شغوط، املعروفة اخت�شاراً )UHMS (، وجمعية طب العماق جلنوب 

اخت�صاراً  املعروفة  العماق  لعلوم  المريكية  والكادميية   ،)  SPUMS( البا�صفيك 

)AAUS (، وجهات علمية وطبية اأخرى كثرية، اعتماد الأوك�شجني امل�شغوط عالجاً 

فعاًل واأ�صا�صياً يف الأمرا�س التالية:

1 – الن�صمام بفقاعات الغاز اأو الهواء.

2 – الت�صمم بغاز اأول اأوك�صيد الكربون.

3 – الت�صمم بغاز اأول اوك�صيد الكربون امل�صحوب بت�صمم ال�صيانيد.

4 – اللتهاب بجرثومة الكلو�صرتديا )الكانكرينا(.

5 – اجلروح وال�صابات الر�صية وحالت اخرى

6 – مر�س تقليل ال�صغط )الكازيون(.

7 – امل�صاعدة يف �صفاء بع�س اجلروح.

8 – القيح داخل القحف.

9 – بع�س اأنواع فقر الدم.

10 – التهابات وتاآكل الن�صجة الرخوة.

11 – التهابات العظام

12 – اجلروح املتاأخرة الناجمة عن ال�صعاع.

13 – ترقيع اجللد.

14 – احلروق احلرارية.

15 – قروح القدم ال�صكرية.

 HBO( امل�شغوط  الأوك�شجني  فيها  يكون  والتي  اأعاله  الأمرا�ض  اىل  ا�شافة 

وامل�صاكل  الأمرا�س  من  وا�صعاً  اآخر  فاإن هنالك طيفاً  اأ�صا�صياً،  ( عن�صراً عالجياً 

مفيد  كعالج  امل�شغوط  الأوك�شجني  فيها  ي�شتعمل  ان  املمكن  من  التي  ال�شحية 

وم�صاعد ا�صتناداً لقناعة الكثري من اجلهات واملوؤ�ص�صات الطبية الرائدة يف العامل 

ومنها منظمة الغذاء والدواء المريكية )FDA (، نذكر بع�صاً منها:

1 – مر�س الزهامير.

2 – �صلل الع�صب الوجهي.

3 – بع�س اللتهابات املزمنة.

4 – مر�س “مينري”.

5 – اإ�صابات احلبل ال�صوكي.

6 – بع�س اإ�صابات الريا�صة

7 – ال�صداع الن�صفي.

8 – الغرق اجلزئي

9 – التهاب املفا�صل الروماتيزمي.

10 – م�صاعفات الأورام ال�صرطانية.

11 – اإ�صابات الدماغ 

الق�صى  وال�صرق  اوروبا  دول  ومعظم  المريكية  املتحدة  الوليات  يف  وحاليا 

ي�شتخدم الك�شجني امل�شغوط يف عالج الطفال امل�شابني بال�شلل الدماغي  حيث 

اأبدى كثري من الطفال امل�صابيت حت�صن كبري وملحوظ بعد خ�صوعهم جلل�صات 

اك�شجني، وكذلك فان الك�شجني امل�شغوط يعترب حاليا واحد من الطرق املب�شرة 

والواعدة لعالج الطفال امل�صابني باعرا�س التوحد  حيث ظهرت كثري الدرا�صات 

والبحوث التي توؤكد عودة الطفال التوحديون اىل طبيعتهم بعد جل�صات عديدة 

من الأك�شجني امل�شغوط.

العالج باألكسجين المضغوط 
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