ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان :ﮔﺎز ﺧﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۱ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻓﺎز دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺠﺎورت  ۶۰دﻗﯿﻘﻪای ﺑﺎ ﮔﺎز ﺧﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﯿﺘﺮوز اﮐﺴﯿﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ داروﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در درﻣﺎن
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ داروﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دارو ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎی  NMDAدر ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .اﻣﺎ از ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﮔﺎز
ﻧﯿﺘﺮوز اﮐﺴﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای درﻣﺎن
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﯿﺘﺮوز اﮐﺴﯿﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻗﺮن  ۱۸ﮐﺸﻒ ﺷﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮕﯽ در ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻋﻠﻢ
ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب اول ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻧﺪانﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺘﺮوز اﮐﺴﯿﺪ در دوز ﮐﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ

آرامﺑﺨﺸﯽ ،ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﮔﺎز ﺧﻨﺪه ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺘﺮوز اﮐﺴﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﺷﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ از اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب
ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ ) (PTSDو اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﻟﮑﻞ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺣﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دوز ﮐﻤﺘﺮی از ﮔﺎز ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ دوز ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺪاوم اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ۸۵ .درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﯿﺮ ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ

ﺗﮏ دوز ﮔﺎز ﺧﻨﺪه ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮدی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎز ﺧﻨﺪه در ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺟﺪی ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪ آورده ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ

آنﻫﺎ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز از  ۵۰درﺻﺪ ﻫﻮای دﻣﯽ ﺑﻪ  ۲۵درﺻﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﮏ دوز ﻧﯿﺘﺮوز اﮐﺴﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ از ﺷﺪت اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮑﺎﻫﺪ.
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﮔﺎز ﺧﻨﺪه و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﺮای درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﻣﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

