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Hva begrenser vår fysiske yteevne
under vann?
Hvor dypt kan vi (fri-)dykke?
Effekten av immersjon og kulde på
– Sirkulasjonsorganer
– Lunge og respirasjon
– Væskebalanse

Faktorer som begrenser
fysisk yteevne


Biomekanisk effektivitet

Energiforbruk ved UV
svømming


– Evne til å utnytte muskelkraft effektivt


– 4-6 l/min

Muskelmasse
– Muskelmasse-fordeling, fibertype,
kapillarisering+++



Kardiovaskulær kapasitet



((Ventilatorisk kapasitet))

VO2 max
overflate



VO2 ved
svømming
– 0,8-2 l/min
– 2 l/min bør
kunne
opprettholdes
over tid hos
mil. dykkere

– Evne til å øke slagvolum og minuttvolum

Overgang fra aerob til
anaerob stoffskifte






Mer melkesyre
(laktat) i blodet i
hvile ved hyperbar
eksponering
Raskere overgang
til anaerob
stoffskifte
Konsekvens?

Camporesi og Bosco 2003

Ventilatorisk respons på
arbeid og økning i FCO2


På overflaten
– Ved ytre arbeid



Hyperventilasjon
Lav paCO2

– Ved øket CO2 i
innåndingsluften


paCO2
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Ventilatorisk begrensning
av fysisk yteevne

CO2 retainere







Ventilatorisk kapasitet er vanligvis ikke
begrensende for fysisk yteevne på
overflaten
Ventilatorisk kapasitet er begrensende ved
dykking!
Ventilatorisk kapasitet
– MVV: Maksimal voluntær ventilasjon


Maksimal ventilasjon i 15 sek

– Maksimal vedlikeholdt ventilasjon


Ventilatorisk kapasitet og
dybde


Hvor dypt kan vi dykke?
Noen rekorder (AIDA)

Ventilasjon

Menn

– Hvile: 15 l/min
– Arbeid: 60 l/min


VEMax~70% av MVV

– MVV er proporsjonal med FEV1

Fagreus & Linnarsson 1973

MVV (luft som
pustegass)
– Redusert til 50%
ved 30 m
– Redusert til 40
l/min på 140 m
Camporesi og Bosco 2003

Kvinner

Statisk apne

10’12”

Statisk apne
med oksygen
Konstant vekt

17’04”

8’0”

120m

96m

Variabel vekt

140m

122m

No limit

214m

160m

(ikke AIDA reg)

April 2009

Hvor dypt kan vi dykke?


Et lite regnestykke…

(Vertikal) immersjon




Verdensrekord fridykking er 214 m
– Hvordan går det an?

Hvordan greier vi å fridykke så dypt?
– Svar: Lungene fylles med blod!

– Hele lungens volum (TLC): 6l
– Resyvolum etter full utpust
(Residualvolum, RV): 1 l
– TLC=RV ved 50 meter (P=6 Bar)



Kompresjon av beina.
– Vevsvæske presses inn i blodbanen
– Blod i beina skyves mot buk og brysthule=Autotransfusjon/Øket
sentralt blodvolum
 Typisk 0.7 l (head-out)
 Max 1.7 l (apne)



Forskyvning av bukinnholdet opp mot
brysthulen
– Øket risiko for sure oppstøt
– Forskyvning av mellomgulvet
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Virkninger av ”head-out
immersion”

Økning av trykk-gradient
abdomen-thorax

Hydrostatisk ubalanse

Effekter på væskebalanse


Øket fylling av hjertet (250 ml) (diastolisk
volum)
– Økning i hjertets minuttvolum (Cardiac output ↑)
(35%)
– Øket produksjon av vanndrivende hormon (ANP )


Urinproduksjon ↑ 250-350 ml/t

– Øket transkapillært trykk i lungene




Lungeødem

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

Diafragma skift

Hvor lenge kan vi holde
pusten?


Oksygen

– Gasslager


Oksygen: 2l
–
–
–
–

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

– Forbruk


0,3 l/min (++)

– Forventet forbrukstid: Ca 3 min til kritisk lavt
PaO2


Verdensrekorden i statisk apne >10 min
– Hvordan er det mulig?
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Effekten av
hyperventilasjon


Øket oksygenlager i lungene

Dykkerefleksen


– pAO2 13.3  18.8 kPa (100135 mmHg)




70 kg person: Tilsvarer 300 ml O2 STPD

Er noen av oss bedre
egnet til å bli
fridykkere?
– Nedsatt hjertefrekvens
(Bradykardi)

Typiske gasstrykk i lungene etter
maksimale fridykk/apne:



– pAO2ET: 2.7 kPa (20 mmHg)



– pACO2ET: 5.3 kPa (40 mmHg)





Karbondioksid





CO2
– Gassutveksling FRA
lunger TIL blod
under den første del
av dykket

– God bufferkapasitet


Oksygen
– Gassutveksling FRA
lunger TIL blod
under hele dykket



– Muskulatur 9,6 l

3,5 ml CO2/kg/kPa
– 80 kg mann: 300 ml CO2/kPa



Hypertensjon og arytmi
ved fridykking




Bufres

Kaldt vanns submersjon

Fridykk
– 50 m
– 3 min

Hct↑ 6%

Gassutveksling ved
fridykking

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

MAP 200 mm Hg
SAP 290-340 mmHg

– VO2↓
– Miltkontraksjon


Hvor lenge kan vi holde
pusten (forts)

20-30 min-1

– Øket karmotstand
(Vasokonstriksjon)



Moderat kuldestress
– Hyperventilasion
– Kardiovaskulært

Fra Ferrigno et al
1997




HR ↑, BT↑, CO↑, AP, VO2↑
Arytmi

– Diurese ↑ (ADH↓)


Varmetap
– Fra 50 W/m2 (luft) til 1000 W/m2 (initialt)
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Varmetap ved dypdykking


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



Dypdykking i Nordsjøen
– Varmtvannsdrakt




Immersjons lungeødem


– Svært ufullstendig…



1,2-1,3 kW

Respiratorisk varmetap som del av totalt varmetap
Ca 5%

– 150 m, lett arbeide


Ca 20%

Immersjons lungeødem


Noen foreslåtte mekanismer
– Øket transkapillært trykk




Øket motstand for hjertet (cardiac afteload)



Redusert luftveistrykk 

Hurtig puls (Takykardi)
Hurtig pust (Takypne)
Hoste, brystsmerter
Blek, lavt blodtrykk (hypotensiv)
SaO2, knatrelyder over lungene

Immersjons lungeødem


Behandling
– Oksygen
– Diuretika

Øket fylling av hjertet (cardiac preload)
– Autotransfusion
– Hjerterytmeforstyrrelse
 Kulde
 Manglende blodtilførsel til hjertet og påvirkning av
nerver til hjertet (Subendocardial ischemi + vagus
stim.)

Unge, veltrente personer
Klinisk presentasjon som et ordinært
lungeødem pga hjertesvikt (vv svikt)
–
–
–
–
–

– Overflate


Ufullstendig forstått



Prognose
– Går vanligvis i spontan remisjon

– Øket karmotstand pga nedkjøling av armer og ben?
– Hydrostatisk ubalanse (snorkel, regulator)
– Ufullstendig kompresjon av brystkassen (fridykking)

Patent foramen ovale –
anatomi

Patent foramen ovale
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Patent foramen ovale
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