
  :هاي کوهستانیبیماري

پوشانی داشته و پاتوفیزیولوژي مشترکی هاي مرتبط با ارتفاعات باال با یکدیگر از نظر بالینی همتمامی بیماري

خیم و خود محدود شونده است در حالیکه ادم ریوي یک بیماري خوش) AMS(بیماري حاد کوهستان . دارند

به صورت بالقوه با تظاهرات ) HACE(ي ناشی از ارتفاعات باال و یا ادم مغز) AAPE(ناشی از ارتفاعات باال 

هاي ناشی از ارتفاعات باال که در توان از بروز عالم بیماريبا تامین اکسیژن می. تهدیدکننده زندگی همراه هستند

فشار بنابراین کاهش اکسیژن و نه کاهش . شوند جلوگیري کردهاي کم فشار ایجاد مینتیجه تماس فرد با محیط

ارتفاع . یابدبه خودي خود مسئول ایجاد بیماري است با افزایش ارتفاع فشار هوا به صورت لگاریتمی کاهش می

  یک به چند مرحله صعودي تقسیم شود؛ممکن است با توجه به اثرات فیزیولوژ

اختاللی در گردد بدون اینکه هیچ متر باعث افزایش تهویه آلوئولی می 1520-2440ارتفاع متوسط حدوداً )1

    .انتقال اکسیژن شریانی ایجاد کند

عروقی از قبیل بیماري مزمن انسداد ریوي و یا نارسایی  -هاي هایپوکسی ریوي یا قلبیافرادي که بیماري

  . شوند این محدوده ارتفاعات دچار عالئم حتقانی قلب دارند ممکن است درا

کاهش ) SaO2(ن اشباع اکسیژن شریانی اگیرد میزیقرار م 2440-4270در ارتفاعات باال که در محدوده )2

هاي ناشی از ارتفاعات باال بیماري. یافته و در صورت ورزش یا خواب میزان اکسیژن خون کاهش خواهد یافت

هاي شدید در این ارتفاع ایجاد متر رخ داده  و اغلب بیماري 2440التر از ر نتیجه صعود سریع به ارتفاعات باد

  شوندمی

تواند خطرناك باشد و بایستی فرد یک متر، صعود ناگهانی می 4270-5490ارتفاعات خیلی باال در محدود در )3

  . دریافت کند تا از بیماري جلوگیري شود )اتمسفر 1مکمل اکسیژن یا هواي با فشار ( دوره هواي تازه



یرد احتمال کاهش شدید اکسیژن و گمتر قرار می 5490العاده باال که در محدوده باالتر از در ارتفاعات فوق)4

  .اکسیدکربن خون وجود دارددي

در فرد پیشی گرفته و  سازش هوایی ایجاد شدهیشرونده شرایط فیزیولوژیک از در این ارتفاع بدتر شدن پ

  .زندگی پایدار انسان در این شرایط ممکن نخواهد بود

  :به آب و هواي موجود در ارتفاعات سازش

در  ههاي یکپارچه دارد کاشاره به ایجاد یک سري سازگاري ،هواي ارتفاعات به آب و سازشاصطالح 

- ها باعث میاین سازگاري ،به این ترتیب که با وجود کاهش فشار اکسیژن اتمسفر. دهدارتفاعات باال رخ می

هوایی  آب و سازگاريارتفاعی که در آن . شوند که فشار اکسیژن در بافت به مقدار نرمال در سطح دریا برسد

در . شود به سرعت صعود، مدت زمان در معرض بودن و هم چنین فیزیولوژي افراد بستگی داردایجاد می

اي و استرس هایپوکسی کافی باشد به گونه قرار گیردشرایطی که فرد به صورت حاد در معرض ارتفاعات باال 

پذیر نخواهد بود، هوشیاري خود د امکانهوایی براي فر سازشباشد ایجاد  65%ن کمتر از ژکه میزان اشباع اکسی

هر چند افرادي که براي مدت طوالنی مثالً چند روز . را از دست داده و ممکن است در عرض چند دقیقه بمیرد

آوري از هایپوکسی یا کند ممکن است قادر به تحمل درجه شگفتهوایی تالش می سازگاريتا چند هفته براي 

هوایی وجود دارد بدین ترتیب که حتی افرادي که  سازشهایی براي این دودیتمح. کسیژن باشنداهمان کمبود 

توانند طوالنی العاده باال را نمیگیرند، هایپوکسی موجود در ارتفاعات فوقبه خوبی به هواي طبیعت خو می

  .مدت تحمل کنند



  :تهویه

 آلکالوز. باشدها میدر آلوئول ژنتنفس به منظور حفظ فشار اکسیتعداد اولین سازگاري ایجاد شده افزایش 

با ترشح . بودافزایش یافته  هایی می شود که تنفستعداد تنفسی ایجاد شده با عمل به مرکز تنفس باعث کاهش 

به حالت نرمال برگشته و دوباره تعداد تنفس  pHو دفع بیکربنات سدیم از کلیه جهت رفع آلکالوز تنفسی، 

  .رسدروز به حداکثر خود می 4-7اد تنفس در یک ارتفاع معین بعد از پروسه افزایش تعد. یابدافزایش می

هاي شیمیایی مرکزي به صورت پیشرونده براساس مقادیر کمتري از با ادامه صعود به ارتفاعات باالتر، گیرنده

پروسه  استازوالمید با افزایش دفع ادراري بیکربنات، به این. کننداکسیدکربن خود را تنظیم میفشار جزئی دي

آب و  سازشباز در شرایط ایجاد  -تعیین مقادیر نرمال گازهاي خونی و نیز وضعیت تعادل اسید. کندکمک می

  .ها الزم استهوایی در ارتفاعات مختلف جهت تشخیص ناهنجاري

  :خون

قرمز  بولهايیش یافته و باعث افزایش تعداد گلساعت پس از صعود به ارتفاعات، سطح اریتروپویتین افزا 2طی 

  .گرددطی چند روز یا چند هفته می

 سازشاین تطابق و سازگاري هیچ اهمیتی براي ایجاد . شوندهاي ناشی از ارتفاع ایجاد میزمانی که بیماري

سیتمی مزمن کوهستانی هوایی اولیه نخواهد داشت و از طرفی اگر این تطابق بیش از حد باشد باعث ایجاد پلی

است که در ارتفاعات به دلیل تاثیرات تعادل فیزیولوژیکی، حداقل تغییرات در منحنی عقیده بر این . خواهد شد

فسفوگلیسیریک اسید و در نتیجه دي 2-3هایپوکسی باعث افزایش سطح. شودیتفکیک هموگلوبین ایجاد م

الز آلکا. هاستگردد که نشاندهنده آزاد شدن اکسیژن از خون به بافتشیفت این منحنی به سمت راست می



بین در ریه و آن افزایش اتصال اکسیژن به هموگلوشود که نتیجه تنفسی باعث شیفت منحنی به سمت چپ می

  .گردددر نهایت افزایش درصد اشباع اکسیژن می

  :تعادل مایعات

ض وریدهاي محیطی در حین صعود به ارتفاعات با افزایش حجم خون مرکزي و تحریک بارورسپتورها از باانق

اگر این . گرددباعث مهار ترشح هورمون ضد ادراري و آلدوسترون و در نهایت افزایش دفع ادرار میاین طریق 

پدیده با دفع بیکربنات ناشی از الکالوز تنفسی همراه شود منجر به کاهش در حجم پالسما و با تنظیم مجدد 

 29Mosmol/kg- 30یته به میزانچار افزایش اسمواللدر مغز، پالسماي فرد د اسمواللیتهانجام شده توسط مرکز 

عدم دفع ادرار . از نظر بالینی دفع ادرار و افزایش غلظت خون یک پاسخ سالم فیزیولوژیکی است. گرددمی

  .هاي مزمن کوهستانی استمشخصه بیماري

  :عروقی -سیستم قلبی

ت افزایش ها در حین صعود به ارتفاعات باعث تحریک سیستم گردش خون در جهآزادسازي کاتکول آمین

گردد که این پدیده از طریق افزایش تعداد ضربان قلب، فشار خون، برون ده قلبی و افزایش برون ده قلبی می

یابد که در نتیجه آن فشار با وقوع هایپوکسی جریان خون ریوي افزایش می. گیردانقباض وریدي صورت می

با صعود به . کندمی) HAPE(باال یا همان  داخل ریوي باال رفته و فرد را مستعد ادم ناشی از ارتفاعات

رسانی به مغز افزایش یافته و از این طریق باعث افزایش اکسیژن عات جریان خون مغزي به صورت گذراارتفا

محدود شده و در نتیجه ممکن است باعث افزایش فشار  ،البته این پاسخ به دلیل افزایش حجم خون. شودمی

  .هاي ناشی از ارتفاعات گرددیماريداخل جمجمه و تشدید عالئم ب



  سندروم ارتفاعات باال

  :توان به موارد زیر اشاره کردهاي ناشی از ارتفاعات باال میاز جمله سندروم

AMS هاي حاد کوهستانی، ادم ریوي، ادم مغزي، رتینوپاتی، اختالالت خواب و گروهی از سندرومیا بیماري -

  .هاي عصبی

پوشانی دارند از جمله اینکه مکانیسم اصلی همه آنها یکی است، همه یادي با هم همها در موارد زاین سندروم

- رخ می ،اندهوایی ایجاد نشده و صعود سریع به ارتفاعات داشته سازشها در افرادي که در آنها این سندروم

- سیژن پاسخ میهاي ضروري مشابهی شامل بازگشت به ارتفاعات پایین و تجویز اکدهند و همه آنها به درمان

توان به می نیستدهند و لزوماً به هایپوکسی مرتبط هاي دیگر که در ارتفاعات باال رخ میاز سندروم. دهند

، فارنژیت و )دهدسیتمی و سرما رخ میکه در نتیجه کاهش آب بدن، ناتوانی طوالنی مدت، پلس(ترومبوآمبولی 

  .یا همان التهاب قرنیه ناشی از اشعه ماوراء بنفش اشاره کردیت ی از ارتفاعات باال و همچنین کراتبرونشیت ناش

  :کوهستانبیماري مزمن 

در واقع سندرومی که با سردرد، اختالالت گوارشی گیجی یا سرگیجه و اختالالت  سندروم مزمن کوهستان

م ئالشود که به دلیل مبهم بودن عالئم اغلب ممکن است در تشخیص اشتباه رخ دهد، این عخواب مشخص می

 .بیانگر در معرض قرار گرفتن با ارتفاعات باالست مگر اینکه خالف آن ثابت شود

  



  تظاهرات بالینی

حداقل چند ساعت در ارتفاع جدید حضور داشته و گزارش  ، بیمار بایدبراي تشخیص بیماري حاد کوهستان

تهایی، تهوع با یا بدون استفراغ، اشعالئم گوارشی شامل بی: سردرد حداقل با یکی از عالئم زیر را داشته باشد

اغلب تندمزاج  AMSبیماران مبتال به . ضعف و خستگی عمومی، سرگیجه یا سبکی سر و اختالالت خواب

رخوت و . آلودگی و احساس لرز عمیق درونی در این بیماران شایع استخواب. و تمایل دارند تنها بمانندبوده 

کمک داشته  یمار براي غذا خوردن و لباس پوشیدن نیاز بهخستگی ممکن است به حدي پیشرفت کند که ب

است و نیاز ) HACE(ه ادم مغزي پیشگویی کنندتاکسی و تغییر در سطح هوشیاري شروع ناگهانی آ. باشد

 12در صورت تاخیر در شروع درمان ممکن است در عرض . است بیمار فوراً به ارتفاعات پایین منتقل شود

هر چند که وقوع تنگی . خفیف غیراختصاصی است AMSهاي فیزیکی در یافته. دساعت فرد در کما فرو رو

در هنگام فعالیت در ارتفاعات باال یک امر عمومی و عادي است لیکن تنگی تنفس ایجاد شده در حالت 

. و بایستی معاینات دقیق جهت بررسی وقوع ادم ریوي انجام شود هبود HAPEاستراحت از عالئم اولیه 

میزان اشباع  ر خون وضعیتی ممکن است گزارش شود؛ب و فشار خون فرد نرمال بوده ولی افت فشاضربان قل

. است AMSاکسیژن به طور معمول در یک ارتفاع معین نرمال است و در کل فاکتور ضعیفی براي تشخیص 

 یی، یکدت هوااحتباس مایعات همراه با ادم محیطی و ادم صورت برخالف ادرار زیاد ایجاد شده در عا

  .است AMSمشخصه مهم براي 

اکسیدکربن عفونت ریوي یا سیستم هاي افتراقی در این تنظیمات شامل هایپوترمی، مسمومیت با ديتشخیص

هیچ ارتباطی بین میزان استعداد فرد براي ابتال به . عصبی مرکزي، کاهش آب بدن، میگرن و خستگی است

AMS د ناشی از و سردر و آمادگی جسمانی او وجود نداردAMS  ،برخالف سردردهاي ناشی از عوامل دیگر



حدود  m3000 صعودمدت طول کشیدن این بیماري در . گردددقیقه پس از تجویز اکسیژن برطرف می 15-10

ساعت است که البته ممکن است در صورت خود درمانی چند روز هم به طول انجامد که معموالً بیماران در  15

یابد باید حتماً به برخی بیماران که عالئم آنها بهبود نمی. شونددون عالمت میروزهاي سوم و چهارم ب

گردد به خصوص در شرایطی که فرد ارتفاعات پایین منتقل شوند در غیر این صورت این تظاهرات شدیدتر می

  .به صعود به ارتفاعات باالتر ادامه دهد

  

  

  درمان

کنند و اهرات بالینی اولیه شدت احتمالی را مشخص نمیتظ. تشخیص فوري براي این بیماري ضروري است

  .باید به دقت از نظر وضعیت پیشرفت بیماري بررسی شوند AMSتمام بیماران داراي 



  :رفتن به ارتفاعات پایین و تامین اکسیژن

  :درمان اصلی براي این بیماري به شرح زیر استراه سه 

  .االتر بپرهیزیددر صورت وجود عالئم از صعود به ارتفاعات ب -1

رغم درمان عالئم برطرف نشده و حتی بدتر شود نیاز است که بیمار به ارتفاعات پایین در صورتی که علی -2

  .منتقل شود

در صورت تغییر در هوشیاري و یا وقوع آتاکسی و ادم ریوي فرد را به ارتفاعات پایین منتقل کرده و فوراً  -3

  .درمان را آغاز کنید

هر چند که همیشه هم گزینه . هاي کوهستانی استاعات پایین درمان قطعی براي همه انواع بیمارينزول به ارتف

  .اصلی درمان نیست

AMS  ساعت  12-36خفیف خود محدود شونده است و عموماً در صورت توقف صعود به ارتفاعات با ایجاد

هاي ناشی از به طور موثري بیماري feet 1500-3000پایین آمدن به میزان . یابدهوایی اضافی بهبود می سازش

نزول به ارتفاعات پایین باید تا زمانی که بهبودي حاصل شود ادامه یافته و از . بخشدارتفاعات باال را بهبود می

انتقال به بیمارستان و یا . طرفی در حین پایین آمدن تا حد امکان میزان فعالیت بدنی بیمار را به حداقل برسانیم

دهد می خفیفاکسیژن به طور موثري عالئم را ت. طح دریا الزم نیست مگر در موارد شدید بیماريبه ارتفاع س

 دارند، متوسط تا شدید AMSولی عموماً در محل حادثه در دسترس نیست و یا لزوماً براي بیمارانی که 

دهد هر را تسکین می تامین اکسیژن به سرعت عالئم. شود تا منابع اکسیژن تا حد امکان حفظ شوداستفاده می

تجویز شبانه اکسیژن به میزان . چند که ممکن است آتاکسی به آهستگی بهبود یابد
min

L21  بسیار مفید



درمان شامل نزول به ارتفاعات پایین و همچنین تامین اکسیژن یک درمان مطلوب بویژه  2ترکیب . خواهد بود

  .باشددر شرایط شدید بیماري می

  : مان پزشکیدر

هاي خفیف تا هاي دارویی به عنوان جایگزینی براي اکسیژن درمانی و نزول به ارتفاعات پایین در بیماريدرمان

استازوالمید بویژه در صورتی که فوراً استفاده شود تاثیر مفید و . آیندبه حساب می AMSمتوسط به شدید 

 سازشاین دارو لزوماً پروسه ایجاد . اري خواهد داشتهوایی و دفع بیم سازشاي در ایجاد سریع کمک کننده

کند و از طرفی باعث حفظ جریان خون مغزي و جلوگیري از احتباس هوایی از طریق تنفس را تقلید می

 -2 هاي کوهستانسابقه بیماري -1: موارد مصرف استازوالمید عبارتند از. گرددمی AMSمایعات ناشی از 

اي تنفس دوره -4باشد  AMSدر صورتی که نیاز به درمان  -3متر  3000یش از صعود ناگهانی به ارتفاع ب

: دوز اثر توصیه شده متغیر است. اذیت کننده حین خواب
kg

mg5  روز منقسم براي  3یا  2خوراکی در

  .پیشگیري و درمان کافی است

دوز اطفال 
kg

mg/ ت خونی باشد با حداکثر غلظمی 52
kg

mg250 . دوزmg125  2در صورت خوراکی 

روز اول  2ساعت قبل صعود به ارتفاعات تجویز شده و تا  24دارو باید . بر در روز دوز پیشگیري کننده است

  .در ارتفاعات ادامه یابد

رگشت عالئم باید برطرف شود ادامه داده شود و همواره در صورت ب AMSدرمان باید تا زمانی که عالئم 

کند ترس از اینکه شاید دارو فقط باعث از آنجایی که دارو از طریق ایجاد عادت هوایی عمل می. ز شودویتج

توان به فلجی از عوارض جانبی شایع ناشی از استازوالمید می. دلیل خواهد بودپوشش عالئم بیماري شود بی



- بیوتیکآنتی زوالمید در افرادي که سابقه شوك آنافیالکسی بهویز استاجباید از ت. محیطی و پرادراري اشاره کرد

استامینوفن  ،mg650آسپرین . کافی است AMSاغلب درمان عالمتی   .دارند بپرهیزیمهاي دسته سولفا 

mg1000-650  با یا بدون کدئین و یا ایبوپروفنmg800-600 اندانسترون . به سردرد موثر خواهند بود

را برطرف  AMSتواند به طور موثري تهوع و استفراغ ناشی از ساعت می 6تا  4هر  mg8 -4خوراکی مکیدنی 

خوراکی،  mg4دگزامتازون . استفراغ خط اول تجویز شود د در این شرایط به عنوان داروي ضدکند و بای

ط تا متوس AMSموثر است اما تنها براي  هاي کوهستاننسبتاً براي بیماري ساعت 6عضالنی یا وریدي هر 

هوایی هم نقشی نداشته و حتی  سازششدید قابل تجویز است چرا که عالوه بر عوارض جانبی، در ایجاد 

یک دوره کوتاه کم کردن دوز به صورت تدریجی . ممکن است در صورت قطع مصرف دوباره عالئم عود کند

هوایی و یک دوره تحویز  سازشتجهیز استازوالمید به منظور تسریع ایجاد . کنداز عود عالئم جلوگیري می

تجویز یک . مختصر دگزامتازون براي درمان بیماري یک ترکیب دارویی بسیار مفید و موثر خواهد شد

بیدار شدن مداوم حین خواب مفید است ولی  جلوگیري ازبراي  mg0.25بنزودیازپین کوتاه اثر مثل تریازوالم 

ترکیب استازوالمید با یکی از این . اندن بیماران خطرناكپرسیون تنفسی در ایدیجاد ااز طرفی به دلیل احتمال 

توان به آور جدید و غیر بنزودیازپینی میاز عوامل خواب. تر استتر و ایمنخوابی مناسبداروها در کاهش بی

  .کندو دپرسیون تنفسی ایجاد نمی هه ایمن بودکاشاره کرد  mg10زولپیدم 

  .باشدیک جایگزین ایمن و ارزان براي القاي خواب میقبل خواب هم  mg50-25دیفن هیدرامین 



  :ادم مغزي ناشی از ارتفاعات باال

  :تظاهرات بالینی

در واقع یک اختالل پیشرونده عصبی است که در افراد ) HACE(ادم مغزي ناشی از ارتفاعات باال یا اصطالحاً 

هاي این دهد، از مشخصهرخ می AMSو یا مبتال به ) HAPE(مبتال به ادم ریوي ناشی از ارتفاعات باال 

زه، بریده یتوان به اختالالت کلی در عملکرد مغز شامل تغییر وضعیت ذهنی، آتاکسی، تشنج ژنرالبیماري می

ئمی چون تهوع، عال. حسی و پیشرفت به سمت کما در صورت عدم درمان اشاره کردبی ،بریده سخن گفتن

ر این بیماري افزایش فشار داخل جمجمه باعث ایجاد یک سري د. شونداستفراغ و سردرد همیشه دیده نمی

اي لذا آتاکسی هم خود به تنهایی نشانه ،گرددعالئم عصبی کانونی از قبیل فلج اعصاب سوم و ششم مغز می

 .براي لزوم انتقال فوري بیمار به ارتفاعات پایین است

  

  :درمان

ریان باال، نزول به ارتفاعات پایین و درمان با شامل تجویز اکسیژن با ج HACEهاي اصلی براي درمان

استازوالمید ممکن است به عنوان . انتقال بیمار به ارتفاعات پایین باالترین اولویت را دارد. باشداستروئیدها می

درمان کمکی مفید باشد اما هدف اصلی درمان سریع بیماري است به همین دلیل اصوالً توصیه به تجویز 

در . است mg4ساعت  6به صورت تزریقی و سپس هر  mg8دوز اولیه دگزامتازون . شوداستروئیدها می

استفاده از ترکیب استروئیدها و  ،بیماران حاد که امکان انتقال آنها به ارتفاعات پایین وجود ندارد، بهترین درمان

داروهاي مدر . تتامین اکسیژن به صورت همزمان است هر چند که این درمان ترکیبی اغلب در دسترس نیس

  .و یا محلولهاي هایپرتونیک مثل مانیتول در کاهش فشار داخل مغزي موثرند ثل فورزمایدم



بیمارانی که حتی پس از انتقال به ارتفاعات پایین همچنان داراي گیجی و آتاکسی هستند نیاز به بستري در 

  .بیمارستان دارند

باید از نظر امکان انسفالیت یا مننژیت، سکته مغزي و یا شود بیمارانی که در وضعیت آنها بهبودي حاصل نمی

به طور . بیماران در حالت کمی نیاز به ونتیالتور خواهند داشت. خونریزي زیر الیه عنکبوتیه بررسی شوند

باال است و از طرفی افزایش تعداد تنفس باعث  pHاکسیدکربن در خون شریانی پایین و معمول فشار جزئی دي

شود که غلظت گازهاي خون شریانی و در صورت امکان فشار داخل توصیه می. شودی مغزي میمیسکایجاد ا

جمجمه به طور مداوم بررسی شده و سرعت خون مغز توسط دستگاه اولتراسونوگرافی ترانس کرانیال داپلر 

در کما بماند ولی باز نتقال به ارتفاعات پایین اها پس از بیمار ممکن است روزها یا حتی هفته. گیري شوداندازه

هر چند کماي مقاوم در این بیماري معمول نیست و ممکن . هم احتمال بازگشت بیمار به حیات وجود دارد

پذیر در ماده نشاندهنده یک ادم برگشت HACEناشی از  MRIهاي یافته. است ناشی از عوامل دیگري باشد

 .گرددمشخص می 2Tافزایش سیگنال  ه از طریقباشند کسفید مغز می

 



  ):HAPE(ادم ریوي ناشی از ارتفاعات باال 

 هاي کوهستانترین نوع بیماريندهشود کشنامیده می HAPEادم ریوي ناشی از ارتفاعات باال که اصطالحاً 

تفاعات علت اصلی مرگ در اغلب موارد، عدم تشخیص زودهنگام و یا عدم توانایی در انتقال فرد به ار. است

یک  HAPE. پایین است، در حالیکه با تامین اکسیژن و پایین آوردن فرد احتمال بازگشت بیماري زیاد است

باال بودن فشار ریوي یک . هاستادم غیرمرتبط با قلب و در واقع وابسته به فشار هیدرواستاتیک باالي مویرگ

فشار باالي ریوي در ارتفاعات  افراد با ولی این گونه نیست که همهعامل محرك مهم در این بیماري است 

  .شوند HAPEدچار 

  :تظاهرات بالینی

ی، فعالیت ، تنگی نفسدر مراحل اولیه بیماري فرد دچار سرفه خشک، کاهش توانایی براي ورزش و فعالیت

هاي بدنی شده و همچنین صداهایی تحت عنوان به حالت نرمال پس از فعالیت افزایش مدت زمان بازگشت

rale احت در ارتفاعات، شباع اکسیژن در حالت استرامیزان . از قسمت میانی ریه راست بیمار شنیده خواهد شد

یابد که این عالمت در تشخیص بسیار کمک کننده به طور قابل توجهی کاهش می پایین بوده و در فعالیت بدنی

نگی نفس در هنگام استراحت، ضعف ت ،هایی چون تا کی کاري، تا کی پنهدر مراحل آخر بیماري، نشانه. است

با کاهش بیشتر اکسیژن، . گرددتر ظاهر میو خستگی، سرفه خلطی، سیانوز و صداهاي ریه به صورت گسترده

- نشانه. تشخیص زودهنگام بسیار حیاتی است. رودوضعیت ذهنی فرد تغییر یافته و به طور ناگهانی به کما می

  .انداولیه کافی HAPEرفه خشک براي شک به هایی چون کاهش توانی براي فعالیت و س



- ناشی از بیماري عالئم HAPEقربانیان اغلب قوي و از نظر جسمانی مناسب بوده و ممکن است قبل از وقوع 

وضعیت بیمار معموالً هنگام شب و اغلب شب دوم که در یک . را داشته یا نداشته باشند هاي حاد کوهستان

  .شودمیارتفاع جدید قرار گرفته بدتر 

 2pدر سمع قلب، . اندوابسته به شدت بیماري یع است و تا کی کاردي و تا کی پنهتب با درجه خفیف شا

لب شود در الکتروکاردیوگرام عموماً انحراف محور قهاي بطن راست شنیده میمشخص و هیو یا همان ضربان

بر . شودد دیده میاه با افزایش فشار ریوي به صورت حاوي کشیدگی عضالت بطن راست همربه راست و الگ

شود که با پیشرفت بیماري از حالت خفیف به شدید ترشحات آلوئولی از مده مشاهده میاساس نتایج بدست آ

 .کنندحالت بینابینی به موضعی و سپس ژنرالیزه پیشرفت می

  

  :درمان

ت، چرا که وضعیت بیمار در مراحل اولیه به تشخیص زودهنگام اس HAPEعامل اصلی در موفقیت درمان 

پذیر درمان اولیه و انتخابی انتقال بیمار به ارتفاعات پایین است که همیشه هم امکان. راحتی قابل برگشت است

تامین اکسیژن براي بیمار نتیجه بسیار . در هنگام انتقال باید بیمار حداقل فعالیت بدنی را داشته باشد. است

کند بدون اینکه نیاز به انتقال بیمار به ارتفاعات شت و ادم ریوي را به طور کامل برطرف میخوبی خواهد دا

استفاده از  که امکان انتقال بیمار نباشد، در حالتی. ساعت زمان نیاز دارد 36-72پایین باشد اما این پروسه به 



به بیمار را در باالترین اولویت قرار  در این شرایط گروه امداد رساندن اکسیژن. اکسیژن نجات دهنده خواهد بود

در شرایط متوسط، استراحت در بستر . در موارد خفیف بیماري استراحت در بستر براي بیمار کافی است. دهند

شکی و اکسیژن کافی تا زمانی که به دلیل وجود امکانات پز. کنددریافت اکسیژن براي بیمار کفایت می هبه همرا

توان دیم و یا در شرایطی که پایین بردن بیمار باعث بدتر شدن وضعیت بیمار شود میبیمار مطمئن ش از درمان

ند باید بدن شواعث افزایش فشار شریان ریوي میهاي سرمایی باز آنجایی که استرس. از این درمان استفاده کرد

است به  mg30که  و یا فرموالسیون آهسته رهش آن mg10پین فدیتجویز کپسول نی. بیمار را گرم نگه داریم

کاهش داد، ولی میزان اشباع اکسیژن را فقط اندکی افزایش  30- 50%صورت خوراکی، فشار شریان ریوي را 

ساعت قبل از صعود به ارتفاعات و ادامه مصرف آن  8هر  mg20تجویز نیفدیپین آهسنه رهش با دوز . دهدمی

را تجربه  HAPEاي افرادي است که سابقاً روز در حین صعود درمان پیشگیري کننده موثري بر 3به مدت 

فسفردي استراز از جمله سیلدنافیل باعث کندي در پدیده انقباض عروقی ناشی از  هاي اند مهارکنندهکرده

. همچنین این دارو ممکن است در صورت در دسترس نبودن اکسیژن براي درمان مفید باشد. گرددهیپوکسی می

اند میزان بروز شده HAPEبار در روز در افرادي که قبالً دچار حمالت تکراري  2سالمترول استنشاقی  تجویز

ها به اندازه اکسیژن درمانی و انتقال فرد به هیچ کدام از این درمان. دهدکاهش می 50%تا را این بیماري 

ارد شدید بیماري که با انتقال بیمار به در مو. اند، مفید نخواهد بودهاي انتخابیارتفاعات که در واقع  روش

شد نیاز به اارتفاعات پایین، پاسخ فوري ایجاد نشده و بویژه در حالتی که ادم مغزي هم در بیمار رخ داده ب

شوند ایجاد می HAPEهایی که در کنار ي درمان عفونتاها بربیوتیک آنتی. باشدبستري بیمار در بیمارستان می

ن است براي حذف احتمال ورتیک پپتید مغز و یا اکوکاردیوگرافی ممکگیري سطح ناتریدازهان. جویزاندقابل ت

که  HAPEبیماران مبتال به . از باشددرگیري قلب در نتیجه ادم در افرادي که دچار نارسایی قلبی هستند نی



اند بایستی از شده HAPEمتر دچار  2500بهبودي سریع معمول براي آنها حاصل نشده و در ارتفاعات کمتر از 

هاي گردش ریوي از قبیل فقدان مادرزادي شریان ریوي و یا شنت داخل نظر آمبولی ریوي و یا سایر ناهنجاري

 ∆.قلبی مورد بررسی قرار بگیرند

  

ئم بالینی و یا نتایج رادیوگرافی توان به ایجاد بهبودي در عالاز جمله معیارهاي مورد نیاز براي ترخیص بیمار می

. اشاره کرد 90%ن بیش از و میزان اشباع اکسیژ mmHg60مچنین رسیدن میزان فشار خونی اکسیژن به و ه

گردد، ولی باید به بیماران توصیه شود که دوباره فرد به ارتفاعات نمی مانع از حضور HAPEوقوع یک دوره 

) ساعت 8هر  mg40(دنافیل سیل اروهایی مثل استازوالمید و یااي صعود کنند، از دبا فاصله و به صورت مرحله

هاي اولیه براي تشخیص وقوع بیماري کامالً آگاه ئم و نشانهیا نیفدیپین به منظور پیشگیري استفاده کند و از عال

  .باشد

  :ادم محیطی

مشکوك به ود ادم محیطی ما را وج. در ارتفاعات باال شایع است هاي انتهایی دیستالصورت و اندام تورم در

ي ناشی از ارتفاع کرده و الزم است فوراً یک آزمایش کلی جهت بررسی احتمال وجود ادم ریوي یا هابیماري

ویز مدرها درمان کرد و در صورتی که درمانی صورت نگیرد، با توان با تجادم محیطی را می. شود مغزي انجام

  .انتقال فرد به ارتفاعات به صورت خود به خودي برطرف خواهد شد



  :شی از ارتفاعات باالرتینوپاتی نا

و خم و توان به ادم شبکیه، پیچ شوند میدر صعود به ارتفاعات باال ایجاد میه از اختالالت شبکیه چشم ک

خونریزي شبکیه ناشی از ارتفاعات باال . یسک و خونریزي شبکیه اشاره کردگشادي وریدهاي شبکیه، پرخونی د

رین نوع رتینوپاتی در بین افراد صعودکننده به ارتفاعات بلند تایعشود شهم نامیده می) HARA(که اصطالحاً 

رخ داده ماکوال د نادري که ممکن است خونریزي اند به استثناي موارهاي شبکیه بدون عالمتخونریزي. است

ی مگر اینکه بینای. که حتی با وجود این عالئم باز هم لزومی به انتقال فرد به ارتفاعات پایین وجود ندارد باشد

  .شوندروز برطرف می 10-14این عالئم به صورت خود به خودي طی . فرد تغییر کند

  :برونشیت و فارنژیت ناشی از ارتفاعات باال

- هوایی ایجاد نشده در صورت فعالیت در ارتفاعات بلند دچار سرفه سازشتعداد زیادي از افرادي که در آنها 

هاي طوالنی مدت، احتمال العاده بلند براي دورهاعات فوقبا قرار گرفتن در معرض ارتف. شوندهاي خشک می

  .وقوع برونشیت خلطی و فارنژیت دردناك وجود خواهد داشت

هاي ناتوان کننده پیشگیري از سرفهو استروئیدهاي استنشاقی جهت  2Bهاي درمان پروفیالکتیک با آگونسیت

در ارتفاعات بلند به دلیل . باشددر ارتفاعات باال حضور دارند مفید میهاي طوالنی مدت در افرادي که دوره

- بیوتیکعموماً آنتی. شودکاهش آب بدن و افزایش مقدار تنفس، دیواره حلق خشک، دردناك و ترك خورده می

هاي مکیدنی به دلیل افزایش ترشح هاي سخت و قرصاستنشاق بخار آب، مکیدن آب نبات. ها مفید نیستند

توان از ضد دردهاي سیستمیک استفاده اق و هیدراتاسیون مفید خواهند بود و از طرفی در صورت نیاز میبز

پوشاندن بینی و دهان با یک شال ابریشمی متخلخل که حجم زیادي از هوا از آن براي تنفس عبور کرده . کرد

  .شوده در ارتفاعات باال میکند باعث بهبودي شرایط آزاردهندولی از طرفی رطوبت و گرما را ذخیره می



  )برف کوري(کراتیت ناشی از اشعه ماوراء بنفش 

ه در ینال به اتمسفر نفوذ کرده و باعث سوختگی قردر ارتفاعات با) A,B )UVA,UVBاشعه ماوراء بنفش 

، د، ترس از نور، ریزش اشکدرد شدید، احساس یک جسم خارجی یا شن مانن. گردندعرض یک ساعت می

. اندها از عالئم اصلی فوتوکراتیتحمه به صورت واضح، کموزیس یا تورم ملتحمه و تورم پلکقرمزي ملت

لیکن . شودساعت برطرف می 24کراتیت ناشی از اشعه ماوراء بنفش عموماً خود محدود شونده است و طی 

هاي چشمی سرد و از ماسکاستفاده . این شرایط به شدت دردناك بوده و نیاز به تجویز داروهاي ضد درد است

پیشگیري از این بیماري بسیار مهم است، چرا که این شرایط . براي تسکین درد و راحتی بیمار مفید است یا پچ

در صورت سفر . ر دهندرا از خود عبو UVB 10%هاي آفتابی باید کمتر از عینک. به شدت ناتوان کننده است

ده کنیم و از طرفی لنزهاي پالریزان هم از طریق جذب هاي مخصوص استفای الزم است از عینکبه مناطق برف

  .نور خیره کننده مفید خواهند بود

  :منابع

  کتاب اورژانس هاي آسیب محیطی برگرفته از منابع روزن، تینتینالی و طب وحش

  :گردآوري و ترجمه

  )طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریزاستادیار  –عضو هیئت علمی (دکتر صمد شمس وحدتی 

  )پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریزدانشیار  –عضو هیئت علمی (دکتر مهستی علیزاده 

  )دانشجوي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز( آفاق گرجانی  

  )دانشجوي داروسازي  دانشگاه علوم پزشکی تبریز(پریا حبیب اللهی 

  )دانشجوي داروسازي  دانشگاه علوم پزشکی تبریز(نیکو سراجی 
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