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Čo je to HBOT

• HBOT je liečba za použitia medicinálneho kyslíka v 

podmienkach zvýšeného atmosferického tlaku

• Zariadenia: pretlaková komora, kyslík



Čo je to HBOT

• Spôsob získavania kyslíka: dýchaním

• ak je alveolárny tlak 100 mmHg = hemoglobín je 
saturovaný na 97%

• ak je podaný čistý kyslík = hemoglobín je 
saturovaný na 100%

• Ak je hemoglobín úplne saturovaný kyslíkom, ďalšie dodanie kyslíka spôsobí 
fyzikálne sýtenie krvnej plazmy a teda zvýšenú dodávku kyslíka tkanivám. HBOx 
nezvyšuje schopnosť hemoglobínu transportovať viac kyslíka, ale výrazne zvyšuje 
transport kyslíka tkanivám plazmou.

• HBOT využíva dva fyzikálne princípy v 
hyperbarickom prostredí:
– mechanický efekt zvýšeného tlaku

– zvýšenú oxygenáciu tkanív



História

• 1662, Britský kňaz Henshaw, postavil prvé “domicilium”

– guľovitý priestor, v ktorom bol regulovaný prítok 

vzduchu cez ventily

• 1773 - Carl Wilhelm Scheele a v r. 1777 Antoine 

Lavoisier – objavenie kyslíka

• 1830 – zistenie, že 2 až 4-násobné zvýšenie tlaku 

zlepšuje prietok krvi mozgom a pôsobí „blahodárne“

• 1837 - Pravaz vybudoval prvú terapeutickú hyperbarickú 

komoru na liečbu pľúcnych chorôb - TBC, laryngitídy, 

tracheitídy, pertussis, hluchotu, choleru, menorágiu a 

pod.





História

• 1845 - Triger opísal príznaky dekompresnej choroby u 
baníkov

• 1876 - Bert zistil, že pri rýchlej dekompresii sa v 
tkanivách tvoria a hromadia bublinky dusíka

• Williams publikoval v roku 1885 v „British Medical
Journal“ myšlienku, že: "The use of atmospheric air
under different degrees of atmospheric pressure, in the
treatment of disease, is one of the most important
advances in modern medicine and when we consider the
simplicity of the agent, the exact methods by which it
may be applied, and the precision with which it can be
regulated to the requirements of each individual, we are 
astonished that in England this method of treatment has 
been so little used". 

„Použitie rôzneho stupňa pretlaku atmosferického 

vzduchu pri liečbe chorôb je jedným z dôležitých 

prístupov v modernej medicíne. Keď si uvedomíme 

ako jednoduchý prostriedok to je, ako jednoduché 

postupy sú nutné a aká je regulovateľnosť pre 

individuálne potreby, sme prekvapení ako málo je táto 

metóda v Anglicku využívaná“.



História

• 1907 - John Scott Haldane (1860 - 1936), Škótsky 
fyziológ skonštruoval prístroj určený na bezpečné hlboké 
potápanie sa a vytvoril prvé dekompresné tabuľky po 
extenzívnom štúdiu dekompresnej choroby na zvieratách

• 1912 - United States Navy Diving Manual, US Navy Air 
Decompression Tables 

• 1920 - Cunningham - prvý krát použil HBOx pri liečbe 
pandémie španielskej chrípky





Súčasnosť

• Dnešný vedci ako aj klinický pracovníci sa sústreďujú 

najmä na využitie neoangiogénneho vplyvu HBOx 

terapie pri hojení rán. Použitie HBOT sa preukázalo 

účinné najmä pri liečbe ulceróznych (ischemických, 

diabetických, radiačných) ranách na dolných 

končatinách.



Používané zariadenia

• Stopercentný kyslík môže byť systémovo podaný v prostredí 
pretlakových komôr:

– Type A, viacmiestnych

– Type B, jednomiestnych

Firma TopOx vyrába aj zariadenia na lokálnu aplikáciu 
hyperbarického kyslíka –

izolovane na končatinách.

Prenosné komory pre „poľnú“ aplikáciu 

HBOx. Je v nich možné vytvoriť

pretlak 1.5-1.7 ATA. Používané najmä 

pri liečbe vysokohorskej choroby.









Dekompresná choroba

• Tlak plynu je definovaný:

– na hladine = 760 mm Hg = 1 atmosféra (ATM)

– každých -10m +1 ATM (teda celkový tlak v -10m je 2 
ATA (1 ATM na hladine+1 ATM po -10m, 3 ATA v 
20m)

• Boylov zákon – pomer tlaku a objemu. Objem je 
nepriamo úmerný tlaku (P1/P2 = V2/V1).





Dekompresná choroba

• Daltonov zákon: Celkový tlak zmesi plynov (napr. 

vzduchu)  je rovný súčtu tlakov jednotlivých plynov, ktoré 

ho tvoria.

• Henryho zákon: Množstvo plynu rozpusteného v 

kvapaline je priamo úmerné parciálnemu tlaku 

rozpusteného plynu (P1/P2=A1/A2). Súčasne platí, že 

tlak plynu nad kvapalinou je rovnaký ako tlak 

rozpusteného plynu v kvapaline.



Fyzikálny princíp účinku

• Mechanický efekt:

– Boylov zákon == Objem sa mení proporcionálne so 

zmenou tlaku. Tento mechanický efekt môže spôsobiť 

tzv. barotraumy (pretlakové a podtlakové).



Fyzikálny princíp účinku

• Rozpustnosť kyslíka:

– Daltonov zákon == na hladine (760mm Hg) obsahuje 
vzduch (zaokrúhlene) 21% kyslíka s pO2 = 160 
mmHg (0,21 ATM). Pri pretlaku 3 ATA (pO2 = 479 
mmHg) za použitia vzduchu je efekt rovnaký ako keby 
sme dýchali 63% kyslík na hladine.

– Henryho zákon == Kyslík je transportovaný krvou do 
cieľových tkanív dvojakým spôsobom:

• hemoglobínom,

• plazmou hypersaturovanou kyslíkom.



Terapeutický princíp účinku

• Reverzia hypoxie / Ovplyvnenie ischemických zmien

• Zmiernenie edému

– Hyperoxygenácia spôsobuje vazokonstrikciu

• Zmena produkcie NO (nitric oxide)

– nitric oxide=vazodilatácia, nitric 

oxide=vazokonstrikcia.

• Modifikácia rastových faktorov a cytokínový efekt

– HBOx terapia zvyšuje produkciu VEGF, čím 

dochádza k nárastu tvorby kapilár a podpore tvorby 

granulačného tkaniva v mieste poškodenia.



Terapeutický princíp účinku

• Zvyšuje bunkovú proliferáciu

• Zrýchľuje tvorbu kolagénu

• Zrýchľuje oxidatívny baktériocídny účinok

• Interferuje s bakteriálnou propagáciou infekcie 
denaturáciou toxínov.

• Modulácia odpovede imunitného systému

• HBOT zvyšuje aktivitu ako aj množstvo superoxid 
dismutázy



Klinické indikácie HBOT

• Vzduchová alebo plynová embólia

• Otrava oxidom uhoľnatým

• Klostridiálne myozitídy a myonekrotizujúce ochorenia

• Akútne ischémie (Crush syndrome, perinatálna asfyxia)

• Dekompresná choroba

• Zlepšenie podmienok hojenia niektorých rán

• Výrazné anémie

• Intrakraniálne abscesy a tzv. close head injury

• Mäkkotkanivové nekrotizujúce procesy

• Refraktérne osteomyelitídy

• Postradiačné zranenia (nekrózy mäkkých tkanív a kostí)

• Periférne neuropatie

• Popáleniny a hojenie kožných graftov





















Vnútorná obhliadka hrudnej a brušnej dutiny 30 minút po reálnom ponore (a.) a 30 
minút  po „explozívnej“ dekompresii (b.).

a. b.



Pohľad na ústny otvor 30 minút po reálnom ponore (a.) a 30 minút po explozívnej 
dekompresii (b.).

a. b.





Tkanivové kultúry ľudských fibroblastov B-HEF-2 Tkanivové kultúry neuroblastov N2A myší

Tkanivové kultúry 30 min. po „explozívnej“ dekompresii so znakmi deformácie rastu vplyvom plynových bublín
(šípky). Farbenie podľa Giemsu a Romanovského.



Tkanivové kultúry ľudských fibroblastov B-HEF-2           Tkanivové kultúry neuroblastov N2A myší

Detail buniek tkanivových kultúr 30 min. po „explozívnej“ dekompresii s početnými intracelulárnymi plynovými 
bublinami. Farbenie podľa Giemsu a Romanovského.



Tkanivové kultúry ľudských fibroblastov B-HEF-2           Tkanivové kultúry neuroblastov N2A myší

Detail buniek tkanivových kultúr 30 min. po „explozívnej“ dekompresii s početnými extracelulárnymi (výrazné
šípky) a intranukleárnymi (tenké šípky) plynovými bublinami. Farbenie podľa Giemsu a Romanovského.




