Polinevropatija in HBOT
Pri obolelih za polinevropatijo hiperbarična kisikova terapija deluje tako, da lajša bolečino,
poveča prekrvavitev in izboljša občutke v rokah in nogah.
Znana sta vsaj dva primera, ko je HBOT pomagala obolelim za polinevropatijo. Prvi je primer
Kolumbijke, ki je zaradi demielinizirajoče polinevropatije postala popolnoma invalidna, imela
je celo težave z govorom in ni mogla premikati drugega kot oči. Ko je prejela zdravstveno
oskrbo in dodatno hiperbarično terapijo, je po začetnih 60 terapijah ter ob posebni prehrani in
nevronski terapiji lahko spet hodila, vozila svoj avtomobil, popolno govorila in živela skoraj
popolnoma običajno in to brez bolečin.
Zaplet pri limski boreliozi
Drugi primer je 41-letna Američanka z anamnezo limske borelioze, zaradi katere se je
zdravila vse od avgusta 1995. Zapleti zaradi limske borelioze pogosto vključujejo nevrološke
zaplete, kot je polinevropatija. Motnja obrobnega zaznavanja in motorike, ki napreduje na
lobanjske živce in oslabi dihanje, predstavlja nevropatijo, ki je lahko smrtno nevarna.
Neprepoznano pomanjkanje kisika v tkivih, še posebej po epizodnem dihalnem zastoju, še
dodatno zaplete kronično bolezensko stanje. Na hiperbarično kisikovo terapijo je bolnica
hodila daljše obdobje, da so primerjali izvide več mesecev, ko so se prve raziskave izkazale za
opogumljajoče. Bolnica se je dobro odzvala po 75 terapijah in se ji je stanje še naprej
izboljševalo, dokler ni pri 144 terapijah že popolnoma funkcionirala. Vpliv na njeno družabno
dobro počutje jo je spremenil iz šibke in odvisne v družabno in pripravljeno pomagati.
Začasni stranski učinek, miopija, je bil minimalen v primerjavi z izboljšanjem v celoti.
Potrebovala invalidski voziček
Junija 1998 so jo morali oskrbeti na oddelku za intenzivno nego zaradi dihalnega zastoja. 15
ur je dihala s pomočjo aparata. Približno sočasno je trpela za občasno bilateralno izgubo
motoričnih sposobnosti v spodnjih okončinah, zaradi česar si je morala pomagati z
invalidskim vozičkom. Njeno predhodno predpisano zdravljenje se je osredotočilo na okužbo
z boreliozo, nazadnje pa je imela več akutnih epizod polinevropatije.
Ko je začela hoditi na hiperbarično kisikovo terapijo, se je lahko premikala brez opore, vendar
je hodila sključeno. Zaradi šibkosti mišic je težko stala vzravnano. Imela je vztrajne dnevne
migrene in ni dobro spala, saj se je bala, da bi med spanjem spet doživela dihalni zastoj. Za
obvladovanje bolečine je jemala oksikodon.
Učinki opazni po 75 terapijah
S hiperbarično kisikovo terapijo je začela avgusta 1998 in je prva dva tedna hodila na 60minutne terapije dvakrat dnevno, nato je pet tednov hodila na terapijo petkrat tedensko. Po 75
terapijah je povedala, da »se je nekaj poklopilo« in so glavoboli izginili, bolečina in izguba
motorike je izginila, povrnila se ji je energija in »spet je zaživela«.
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Njena drža ni bila več sključena in med pogovori se je spet lahko smejala. S terapijami je
nadaljevala dvakrat dnevno in po 122. poročala, da so izginili »mravljinci v rokah«. Spet je
začela hoditi na dolge sprehode in začela pomagati drugim pri njihovih težavah. Njeni
glavoboli so izginili. Poročala je, da bolje spi in da se ne boji več, da bi doživela dihalni
zastoj. Rekla je, da se v komori počuti bolje kot kjer koli drugje.
Njen zdravnik, ki sprva ni priporočal hiperbarične terapije, je izrazil začudenje nad njenim
izboljšanjem in zdaj meni, da je HBOT dobra terapija. Edini stranski učinek, o katerem je
poročala, je bila opazna miopija, ki se je po 80 terapijah stabilizirala. Po tistem je bolnica
poročala, da se ji je vid izboljšal v celoti.

V AHA Hyperbarics ne dajemo zdravstvenih nasvetov, ne diagnosticiramo bolezni ali
predpisujemo načinov zdravljenja. Vsebina strani AHA Hyperbarics, kot so besedila, grafike,
fotografije in drugo gradivo na strani AHA Hyperbarics je le v informativne namene.
Več o tem si preberite tukaj.
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