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Innhold

! Histopatologiske studier – TFS
! Lokalisering av fri gass
! Biologiske effekter av gassbobler
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Hva er TFS?

! Sykdom som oppstår etter trykkreduksjon 
(dekompresjon)
– Hos

! Dykkere
! Besetningsmedlemmer luftfartøy
! Andre eksponert for trykkforandringer

– Årsak
! Gassbobler
! Sekundære kaskadereaksjoner
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Stille bobler (film)
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TFS - Histologiske 
forandringer

! Ryggmarg-Akutte forandringer 
(humant)
– Hvit substans>Grå substans
– Oppløsning av hvit substans
– Petekkiale blødninger i hvit 

substans
– (Lakuner)
– (Stuvning av epidurale vener)
– (Plateaggregering rundt 

gassbobler)

Cerebral TFS, hund, R. Pearson
In Bridgewater et al 1991
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TFS – Histologiske 
forandringer

! Eksperimentell TFS (geit, 
hund, rotte) –
Forandringer i ryggmarg:
– Akutt:

! Ekstravaskulære gasslommer 
(SOL)

! Myelinskade
– Subakutt

! Blødning (hvit>grå substans)
! Myelin degenerering
! Nekrose/Gliose

Spinal TFS, hund
Francis et al 1989
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TFS – Histologiske 
forandringer

! Skjelett/muskulatur:
– Ikke beskrevet

! Infarkt/bennekrose
– Fri gass i synnovialledd:

! Vanligvis ingen symptomer

! Hud
– Mikrovaskulære forandringer, 

blødning
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TFS i hud
Buttolph et al 1998

Vaskulær stuvning, vaskulitt, perivaskulært ødem, perivaskulær
leukocytt-infiltrasjon
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Patogenesen ved TFS

! Bobleskader (fri gass)
– Mekaniske effekter

! Strukturelle vevsskader
! Kompresjon, vaskulær insuffisiens

! Sekundære effekter
– Cellulær aktivering
– Humoral aktivering
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Lokalisering av fri gass

! Intravaskulær
– Arteriell

! Paradoks/sekundær arteriell gassemboli
– Kapillær
– Lymfatisk
– Venøs

! Ekstravaskulær – autokton
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Dannelse av arterielle 
gassbobler

! Sekundære gassbobler:
– Intrakardiale shunter (PFO)

! Venøs gassemboli (VGE)
– Transpulmonale shunter
– Pulmonalt barotraume

! 8-10 kPa transthorakalt trykk
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TFS Paradoks gas emboli

– Meta-analyse, 3 studier (Bove 1998)

! Prevalens av PFO i dykkere behandlet 
for TFS.

– Nyere studier: OR 3-5
 All TFS Type II TFS 
P (TFS+/PFO+) 0.00053 0.00047 
P(TFS+/PFO-) 0.00028 0.00019 
Odds-ratio 1.93 2.52 
P-verdi <0.001 <0.001 
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PFO og TFS

! Dykkere med PFO
– Øket risiko for

! Nevrologisk TFS
! Hud TFS

! Også uten “provoserende”
dykkeprofil

! Risiko relatert til størrelse av PFO
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Hvor lenge kan bobler forbli i 
vevet?

! Undersøkt av Hyldegaard and Madsen 
1989,1991 og1994
– Injeksjon av gassbobler I bukfett, 

ryggmarg, muskel og sene:
! Fett >4t
! Ryggmarg, hvit substans  > 4 t
! Sene > 6t

! Gass i vevet kan bli demonstrert med 
ultralyd 1-3 døgn etter metningsdykk
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Biologiske virkninger av 
gassbobler

Cellulære effekter
! Blodplater aktiveres

– In vitro: Gassbobler aktiverer 
plater (Thorsen 1986).  Godt 
dokumentert.

– In vivo: Motstridende funn, 
men tendens til 
thrombocytopeni etter dykking 
og eksperimentell TFS (Smith 
1978,  Philp 1971, Boussuges 
1998, Pontier 2008)

– In vivo: Ingen beskyttende 
effekt av thromocytopeni på 
TFS, men dextran beskytter 
mot thrombocytopeni (Clark 
1969)
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Biologiske effekter av gassbobler
Cellulære effekter

! Leukocytter
– Granulocytt:

! Aktiveres (Philp 1972)
! Sekvestrering ved TFS hos rotter (Martin 2002)
! Svekkes ved HBO

– Farmakologisk leukopeni svekker symptomene ved 
AGE (Helps 1991, Martin 2002)

! Erythrocytter
– Roleaux dannelse (Wells 1971)
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Biologiske effekter av gassbobler
Humorale reaksjoner

! Komplementaktivering:
– Komplement effekter: Inflammasjon, histamin 

frigjøring, transkapillær permeabilitet 
– Likevel motstridende studier

! Positivt korrelert til bobler/dekompresjonsstress:
– In vitro (Bergh 1993)
– In vivo – metningsdykk (Stevens 1993)

! Negativt korrelert
– In vivo – luftdykk (Pekna&Ersson 1996)

! Ingen korrelasjon
– In vitro og in vivo (Shastri et al 1998)
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Biologiske effekter av gassbobler
Effekter på organsystemer
! Endothel

– Permeabilitet 
– Brudd i blod-hjerne barrieren (0-3 t)

! Marsvin, kanin, hund: +, Rotte: +/-
! Direkte (mechanisk) effekt av gass?
! Indirekte skade (kaskadereaskjon)?

! Lunge
– Leukocytt infiltrasjon
– Diffusjonskapasitet ¯

23



Endothelskade

Nossum et al 1999. Lungearterie, gris.
Heliox metning, 40 m, 2t lineær dekompresjon

Kontroll Eksponert
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Beskyttende effekt av trening
! Beskyttende effekt av trening?

– Dyrestudier
! Wisløff 2001

– 52 rotter eksponert for 7 Bar (luft)
• Utrente og trent i  1d, 2u eller 6u
• VGE målt med ultralyd etter dekompresjon
• Trening beskyttet mot VGE og reduserte TFS og mortalitet

• 1d trening beskyttet like mye som 6u trening mot både TFS og VGE
! Loset et al 2006

– Trening 30 min før dykk opphever beskyttende effekt av trening 20t før dykk (VGE, rotte)!

– Humanstudier
! Dujic et al 2004

– 40 min intervalltrening (80%/50% av VO2 max) 24t før dykk reduserte VGE etter simulert dykk 
18m/80 min

! Castagna al 2011
– 45 min submaksimal trening (løping) 1t før dykk reduserte forekomst av VGE, synes assosiert 

(positivt!) med lettgradig dehydrering
! Gennser and Blogg2012

– 40 min submaksimal trening på ergometersykkel 2t og 24t før simulert dykk  18m/100 min påvirket 
ikke forekomst av VGE

! Madden 2014
– 4x30 sek maksimale økter på ergometersykkel ga signifikant mindre VGE etter et dykk til 18m 41 min 

i sjø
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Beskyttende effekt av 
trening - status

! Status – humanforsøk/VGE
– De fleste studier peker på at fysisk 

aktivitet 2t og 24t før dykking vil 
redusere forekomst av VGE etter dykk

– Sammenheng mellom tidspunkt for fysisk 
aktivitet, type aktivitet og sammenheng med 
fysisk form/treningsaktivitet er uavklart

– (Obs! Fysisk aktivitet etter dykk øker 
risikoen for arterialisering av VGE)
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Beskyttende effekt av NO

! NO mulig/sannsynlig del av patogenesen ved 
TFS
– Nitroglycerin (NG) gitt til 

! Gris før metningsdekompresjon reduserer VGE 
(Møllerløkken et al 2006)

! Menneske før dykk reduserer VGE (Dujic et al 2006)
– Inhibering av NOS øker VGE og dødelighet etter 

simulerte dykk hos rotter (Wisløff 2003)
– Sidenafil (øker cGMP) gitt til rotter før dykk øker 

forekomst av TFS og platetap (men uendret VGE) 
hos rotter (Blatteau 2013)
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Andre mekanismer

! Badstue 1t før dykk reduserer VGE hos 
menneske (Carturan 2010) (NO? HSP?)

! Helkroppsvibrabsjon 1t før dykk 
reduserer VGE hos menneske 
(Germonpre 2009)

! Normobar oksygenpusting før dykk 
reduserer VGE – også etter repetert 
dykking (Castagna 2009)
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Arv og miljø
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Varme før dykk akklimatiserer for 
TFS og VGE
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Fremtiden
Forståelse av molekylærbiologiske mekanismer
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Fremtiden
Forståelse av molekylærbiologiske mekanismer
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Sammendrag
! Primær gassdannelse

– Ekstravaskulær
! Myelinskade
! Iskemi

– Intravaskulær
! Endothelskade
! Ødem, brudd i blod-hjerne barrieren
! Iskemi/infarkt
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Sammendrag (2)

! Sekundære (kaskade) reaksjoner:
– Hemokonsentrasjon, 

thrombocyttaktivering
– Leukocytt aktivering
– Komplement aktivering?
– Aktivering av det fibrinolytiske 

system?
– Frigjøring av anafylatoksiner
– Endotelpåvirkning

34

Patogenesen ved TFS
Konklusjoner

! TFS er en systemsykdom
! Få organsystemer har blitt 

systematisk undersøkt
! Det er nødvendig med initial fri 

gassdannelse
! Fri gass aktiverer cellulære 

elementer og humorale systemer
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