Recuperarea si TOHB
Suntem bucurosi sa va aducem cateva informatii concise despre utilizarile si recomandarea Terapiei cu
Oxigen Hiperbar (TOHB) in Recuperare.
Definitie
TOHB consta din inspirarea de O2 cu 100% fiO2 de catre pacient intr-un ambient cu presiune mai ridicata
decat cea atmosferica la nivelul marii (considerata a fi de 760 mmHg - 1013 HPa sau 1 ATA). Aceasta terapie
se efectueaza in interiorul camerelor hiperbare, care sunt special proiectate sa reziste la presiuni atmosferice
ridicate si sa ofere pacientului tratamentul adecvat cu ajutorul unei surse externe O2.
Mecanismul de actiune al TOHB
O2 de concentratie ridicata impreuna cu presiunea atmosferica mai ridicata decat cea normala (camera
hiperbara) au ca efect cresterea presiunii partiale a O2 la nivel alveolar (schimbul de gaze si sange are loc in
alveole), generand o difuzie mai buna a O2 in sange si furnizand O2 tesuturilor. Aceasta creste cantitatea de
O2 transportat si, cand hemoglobina este la nivelul sau de saturatie normal care este de 93 pana la 97% la o
presiune atmosferica normala cu 21% fiO2, cantitatea suplimentara de O2 este diluata in plasma si apoi
transportata, fiind rapid folosita de celule si ajungand la tesuturi in care perfuzia este compromisa.
Efectele benefice ale TOHB in Recuperare
Includerea TOHB în protocoalele de recuperare aduce multe beneficii pentru pacienți, deoarece accelerează
tratamentul și îmbunătățește calitatea vieții pacientului într-un mod foarte semnificativ. În cazul pacienților cu
patologii ale sistemelor nervos periferic și / sau central, TOHB stimulează regenerarea axonală, reduce
edemele și efectele accidentului vascular cerebral și păstrează integritatea barierei creier- sânge. Mai mult,
TOHB atenueaza deficitele motorii, minimizează riscul sechelelor și produce modificări asupra perfuziei
cerebrale, ajutând la evitarea tulburărilor de circulație ale creierului, îmbunătățirea funcției motorii și controlul
asupra abilităților motorii fine, ceea ce reduce spasticitatea. In caz de accident vascular cerebral, TOHB
îmbunătățește indicatorii specifici privind activitatea de zi cu zi a creierului si ai calitatii vietii, in functie de NIH.
În ceea ce privește PC, se observă o reducere a spasticitatii și o creștere progresivă a tonusului muscular. În
concluzie, adăugarea TOHB la protocoalele de reabilitare traditionale la pacientii cu traumatisme ale
muschilor, oaselor, articulare si cu leziuni post-chirurgicale, face procesul de reabilitare mai eficient si
conduce la atingerea unor rezultate mai bune și mai rapide și accelereaza timpului de recuperare.
Efecte fiziologice generale
TOHB si hiperoxia produc diverse efecte fiziologice sistemice care duc la efecte pozitive pentru multe
patologii din medicina sportiva. Acestea sunt:
Vasoconstrictia: Hiperoxia provoacă vasoconstricție, care are ca efect reducerea edemului și creșterea
debitului de O2 în același timp, intrucat este dizolvat în plasmă. De asemenea, se răspândește in țesuturi,
avand astfel un efect anti-inflamator cu o creștere a presiunii O2.
Stimularea activitatii fibroblastelor: O PO2 de 30 pana la 40 mmHg este necesara pentru ca sinteza de
colagen să fie optima. În unele situații clinice, aceste niveluri sunt greu de atins.
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TOHB ajută la atingerea nivelurilor necesare de PO2, beneficiind de acesta în timpul
etapei proliferative și de vindecare a leziunilor.
Angiogeneza: IIn raport cu conceptul anterior, pacienții aflați sub TOHB au prezentat o densitate mai
mare de noi vase de sânge în timpul procesului de vindecare a leziunilor și o stimulare mai mare
eficienta a factorului de crestere al endoteliului vascular decât acei pacienți care nu au urmat TOHB.
Neovascularizarea: este rezultatul a doua procese produse de hiperoxie: stimulul angiogenic produs de
celulele locale endoteliale si stimulul de recrutare si diferentiere a celulelor stem circulante.
Stimularea celulelor stem: stimulul din sinteza oxidului nitric NOS, produs de tratamentul cu oxigen
hiperbar, promoveaza eliberarea si diferentierea de celule stem .
Stimularea activitatii PMN: PMN utilizeaza radicalii liberi ca mecanism antibacterian. Acest proces este
favorizat si stimulat de prezenta O2, promovand imunitatea celulara.
Efecte asupra stresului oxidativ: Producerea de specii reactive de oxigen (ROS), este reglata și există un
mecanism de lucru cu acțiune asupra factorilor indusi de hipoxie (HIF-1)

Recomandare
TOHB consta dintr-o serie de sedinte in interiorul camerei hiperbare pe o durata de la 50 pana la 90 de minute.
Numarul de sedinte si durata acestora depind de starea medicala a pacientului. TOHB este un excelent suport
terapeutic.
Aplicatii clinice
Gama foarte larga de aplicatii clinice ale TOHB este rezultatul firesc al actiunii mecanismului TOHB si efectelor
sale fiziologice asa cum s-a descris mai sus.
Aplicatii specifice ale TOHB in Recuperare
• Recuperare dupa accident vascular cerebral: Nu există nici o limită de timp, după un accident vascular
cerebral ischemic sau hemoragic, pentru a începe TOHB.
• Leziuni post-traumatice ale creierului: TOHB este tot mai mult inclusa in protocoalele de tratament
pentru pacientii cu leziuni ale creierului, datorita rezultatelor observate.
• Paralizie cerebrala: Scăderea spasticitatii este, în general, prima manifestare la pacienții cu PC. TOHB
produce o creștere progresivă a tonusului muscular, permițând pacientului să-și recapete abilitățile și
duce la îmbunătățirea calității vieții.
• Traumatisme, musculare, osoase, articulare si leziuni post-chirurgicale. Orice proces de recuperare va
beneficia prin includerea TOHB, deoarece îmbunătățește și accelerează recuperarea, ducand la
recâștigarea abilitatilor functionale si reducerea duratei de tratament.
Aplicatii generale ale TOHB care favorizeaza tratamentul de recuperare .
o Anti-inflamator
o Vindecarea leziunilor chirurgicale si non-chirurgicale.
o Creste aportul de O2 in oase, cartilagii si ligamente.
o Stimularea formarii de os (osteogeneza).
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Efecte adverse

Efectele adverse ale TOHB sunt nesemnificative si sunt legate de presiunea aplicata
pe durata tratamentului. Cateva efecte adverse acute produse in timpul sedintelor
TOHB:
 barotrauma urechii
 barotrauma sinusurilor paranazale.

Concluzii
TOHB s-a dovedit a fi de mare ajutor pentru recuperarea pacientilor. Studii de cercetare
fundamentala au demonstrat utilitatea aplicarii ei in numeroase situatii specifice, cum ar fi accidente
vasculare cerebrale, leziuni traumatice ale creierului, PC, afectiuni neurologice ca si leziuni traumatice de
muschi, os, ligament si leziuni post -chirurgicale. Utilizarea sa este simpla si total non-invaziva, folosind O2
ca "medicament", astfel incat efectele sale adverse sunt aproape inexistente.
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