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Dykkefysiologi – Hva 
skjer med kroppen når 
man dykker? 

OK Ole Budal 
FSAN UVB Dykkerlegens kontor 
 

Innhold 

 
n  Hva begrenser vår fysiske yteevne 

under vann? 
n  Hvor dypt kan vi (fri-)dykke? 
n  Effekten av immersjon, kulde og 

endring i omgivende trykk på 
– Sirkulasjonsorganer 
– Lunge og respirasjon 
– Væskebalanse 
– Fordøyelsessystemet 

Hva begrenser vår fysiske 
yteevne (generelt) 
n  Biomekanisk effektivitet/teknikk 

– Evne til å utnytte muskelkraft effektivt 
n  Muskelmasse 

– Muskelmasse-fordeling, fibertype, 
kapillarisering+++ 

n  Kardiovaskulær kapasitet 
– Evne til å øke slagvolum og minuttvolum 

n  ((Ventilatorisk kapasitet)) 

Energiomsetning 

n  Liten økning i strøm gir stor økning i 
energiforbruk/oksygenopptak 

Energiomsetning forts 

n  Hyperbar eksponering fører til: 
– Raskere overgang til anaerob 

metabolisme 
– Høyere laktatinnhold i hvile 

Konsekvens 

n  Dykkere blir fortere slitne, må ta 
pauser under aktivitet, sammenlignet 
med tilsvarende aktivitet på land 

n  Høyt gassforbruk, inertgassopptak ved 
fysisk anstrengelse under vann 
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Hva skjer når pCO2 
stiger? (normalreaksjon) 

n  Ved ytre arbeid 
–  Økt prod av CO2 
–  Hyperventilasjon 
–  Hypocapni 

n  Ved ↑FCO2  
–  Hypercapni 

CO2 retainere 

Fagreus & Linnarsson 1973 

CO2 retainere 

n  Endeekspiratorisk CO2 stiger som 
respons på økende fysisk 
belastning(under hyperbare 
betingelser) 

n  Effekt forsterkes hos dykkere som er 
habituelt CO2 retainere 

n  Kontaktårsak: Hodepine etter dykking  

Har lungekapasitet noe å 
si for fysisk yteevne? 
n  Ventilatorisk kapasitet er vanligvis ikke 

begrensende for fysisk yteevne på 
overflaten 

n  Ventilatorisk kapasitet 
–  MVV: Maksimal voluntær ventilasjon 

n  Maksimal ventilasjon i 15 sek 

–  Maksimal vedlikeholdt ventilasjon 
n  VEMax~70% av MVV  

–  MVV er proporsjonal med FEV1 

Ventilatorisk kapasitet og 
dybde 

n  Ventilasjon 
–  Hvile: 15 l/min 
–  Arbeid: 60 l/min 

n  MVV (luft som 
pustegass) 
–  Redusert til 50% 

ved 30 m 
–  Redusert til 40 l/

min på 140 m 

Camporesi og Bosco 2003 

Hvor dypt kan vi dykke? 
Noen rekorder (AIDA) 

Menn Kvinner 

Statisk apne 11’35” 8’23” 

Statisk apne 
med oksygen 

17’04” (ikke AIDA reg) 

Konstant vekt 122m 101m 

Variabel vekt 140m 122m 

No limit 214m 160m 

Nov -09 
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Hvor dypt kan vi dykke? 

n  Et lite regnestykke… 
– TLC: 6l 
– Residualvolum: 1 l 
– TLC=RV ved 50 meter (P=6 Bar) 

n  Verdensrekord fridykking er >160 m 
– Hvordan går det an? 

n Autotransfusjon – sentralisering av 0,7-1,7 l 
blod fra ekstremiteter inn i det sentrale 
kretsløpet 

Virkninger av ”head-out 
immersion” 

Hydrostatisk ubalanse (Vertikal) immersjon 

n  Hydrostatisk kompresjon av underex. 
–  Resorpsjon av interstitiell væske 
–  Autotransfusjon/Øket sentralt blodvolum 

n  Typisk 0.7 l (head-out) 
n  Max 1.7 l (apne) 

n  Kranial forskytning av abdominalinnholdet 
–  Økning i abdominalt/thoracalt trykk 
–  Kranial forskyvning av diafragma 
–  Økt risiko for refluks 

Immersjon konsekvens 

n  Økning i CVP (sentralisering av 
blodvolum) 

n  Økning av preload, økning i CO 
n  Økning i ANP 
n  Reduksjon i FRC 
n  Økt pulmonal shunting 
n  Økt abdominal-thorakal trykkgradient 
 

Kaldt vanns submersjon 

n  Moderat kuldestress 
–  Hyperventilasion 
–  Kardiovaskulært 

n  HR ↑, BT↑, CO↑, AP, VO2↑ 
n  Arytmi 

–  Diurese ↑ (ADH↓) 

n  Varmetap 
–  Fra 50 W/m2 (luft) til 1000 W/m2 (initialt) 
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Effekter på væskebalanse 

n  Øket diastolisk fylning (250 ml)  
–  Cardiac output ↑ (35%) 
–  ANP ↑ 

n  Reduksjon av tubulær vannresorpsjon 
n  Urinproduksjon ↑ 

–  250-350 ml/t 

–  Øket transkapillært trykk 
n  Lungeødem 

n  Dykking med varmtvannsdrakt 
–  0,6 kg svette/t (obs salt-tap) 

Immersjons lungeødem 

n  Ufullstendig forstått 
–  Svært ufullstendig… 

n  Unge, veltrente personer 
n  Klinisk presentasjon som et ordinært 

lungeødem pga vv svikt: 
–  Takykardi 
–  Takypne 
–  Hoste, brystsmerter 
–  Blek, hypotensiv 
–  SaO2↓, knatrelyder over pulm 

Immersjons lungeødem 

n  Noen foreslåtte mekanismer 
–  Øket transkapillært trykk 

n  Øket cardiac preload 
–  Autotransfusion, overhydrering 
–  Arrhytmi 

n  Kulde 
n  Subendocardial ischemi + vagus stim. (diastolisk 

fylling ↑) 
n  Øket cardiac afteload 

–  Øket vaskulær motstand pga nedkjøling av 
ekstremiteter? 

n  Redusert luftveistrykk ↓ 
–  Hydrostatisk ubalanse (snorkel, regulator) 
–  Ufullstendig kompresjon av brystkassen (fridykking) 

Immersjons lungeødem 

n  Behandling 
– Oksygen 
– Diuretika, Nitroglycerin, Morfin 

n  Prognose 
– Går vanligvis i spontan remisjon 
– MEN, dødsfall er rapportert 

Problemstilling 

n  Dykker som forteller om ”brekninger” 
under dykking, særlig i starten av 
dykket 

n  Ingen andre sykdomstegn 

Økning av trykk-gradient 
abdomen-thorax 
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Hvor dypt kan vi dykke? 
Noen rekorder (AIDA) 

Menn Kvinner 

Statisk apne 11’35” 8’23” 

Statisk apne 
med oksygen 

17’04” (ikke AIDA reg) 

Konstant vekt 122m 101m 

Variabel vekt 140m 122m 

No limit 214m 160m 

Nov -09 

Hvor lenge kan vi holde 
pusten? 
n  Oksygen 

–  Gasslager 
n  Oksygen: 2l 

–  Lunge 0,8 l 
–  Blod 0,9 l 
–  Myoglobin 0,25 l 
–  Fysikalsk løst i blodet 0,05l 

–  Forbruk 
n  0,3 l/min (++) 

–  Forventet forbrukstid: Ca 3 min til kritisk lavt 
PaO2 
n  Verdensrekorden i statisk apne mer enn 11 min 

–  Hvordan er det mulig? 

Effekten av 
hyperventilasjon 
n  Øket oksygenlager i lungene  

– pAO2 13.3 → 18.8 kPa (100→135 mmHg) 
n 70 kg person: Tilsvarer 300 ml O2 STPD 

n  Typiske gasstrykk i lungene etter 
maksimale fridykk/apne: 
– pAO2ET: 2.7 kPa (20 mmHg) 
– pACO2ET: 5.3 kPa (40 mmHg) 

Dykkerefleksen 

n  Er noen av oss bedre 
egnet til å bli 
fridykkere? 
–  Bradykardi 

n  20-30 min-1 

–  Vasokonstriksjon 
n  MAP 200 mm Hg 
n  SAP 290-340 mmHg 

–  VO2↓ 
–  Miltkontraksjon 

n  Hct↑ 6% 

Hvor lenge kan vi holde 
pusten (forts) 
n  Karbondioksid 

– Gasslager 
n Statisk ca 123 l (skjelett) 
n Dynamisk ca 16,6l 

– Muskulatur 9,6 l 

– God bufferkapasitet 
n 3,5 ml CO2/kg/kPa 

–  80 kg mann: 300 ml CO2/kPa 

Varmetap ved dypdykking 

n  Varmeledningsevne (W/m2/K) 
–  Luft: 0,026  
–  Helium: 0,147 (=Luft x 6), smal termisk komfortsone 

n  Dypdykking i Nordsjøen 
–  Varmtvannsdrakt 

n  1,2-1,3 kW 

n  Respiratorisk varmetap/Symptomfri nedkjøling 
–  Overflate 

n  Ca 5% 
–  150 m, lett arbeide 

n  Ca 20% 
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Venøse gassemboli 

n  Ved dekompresjon dannes venøse 
inertgassbobler i varierende grad 

n  VGE er sannsynligvis en viktig del av 
patogenesen til trykkfallsyke. 

n  Men: Ikke alle med bobler får TFS! 

VGE forts 

n  VGE kan utøve en påvirkning på 
immunsystemet med: 
– Aktivering av komplementsystemet 
– Endret ekspresjon av genom(?) 
 

VGE forts 

n  Store individuelle (intra og inter) 
variasjoner på immunologiske effekter 

n  Fremtid: biokjemiske markører for 
dekompresjonsstress? 

Patent foramen ovale – 
anatomi 

Patent foramen ovale PFO 

n  Vanlig forekommende, ulike grader 
n  Assosiert med økt risiko for 

nevrologisk TFS 
n  MEN; PFO er vanlig, TFS er sjelden 
n  PFO derfor ingen kontraindikasjon mot 

dykking…. 
n  Ulik praksis i ulike land. 
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Patent foramen ovale 


