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STRESZCZENIE 

Hiperbaryczna terapia tlenowa (HTL) znajduje się w kręgu zainteresowań badaczy poszukujących nowych metod leczenia chorób układu nerwowego. 
Podwyższenie ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej w odpowiednim zakresie, prowadzi do licznych zmian w komórkach tkanki mózgowej.  
W niniejszej pracy przeanalizowano wyniki wybranych artykułów opisujących terapię HTL w przypadku patologii układu nerwowego takich jak udar mózgu, 
autyzm, stwardnienie rozsiane oraz mózgowe porażenie dziecięce jak i w przypadku badań na modelach zwierzęcych. Rezultaty są obiecujące, chociaż 
niektóre badania borykały się z licznymi problemami metodologicznymi, jak i różnicami w zastosowanych protokołach poszczególnych badań, co wpłynęło 
na uzyskanie sprzecznych wyników w pojedynczych interwencjach. Podkreślona została potrzeba prowadzenia dalszych badań w randomizowanych 
warunkach oraz ustalenie protokołu przez międzynarodową grupę badaczy zajmującą się wykorzystywaniem HTL, co w konsekwencji być może 
zapobiegłoby uzyskiwaniu sprzecznych wyników.  
Kluczowe słowa: funkcje kognitywne, komora hiperbaryczna, mózg, hiperbaria tlenowa. 
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WSTĘP 

Hiperbaryczna terapia tlenowa (HTL) charakteryzuje się inhalacją zwiększonej ilości tlenu w komorze hiperbarycznej 

w warunkach ciśnienia, które jest wyższe niż ciśnienie atmosfery określanej jako 1 atmosfera absolutna (1 ATA) [1, 2]. Zakres 

ciśnienia używanego w HTL waha się pomiędzy 1.5 ATA a 3 ATA, zaś czas trwania terapii od 30 do 120 minut [2, 3, 4, 5, 6]. 

Inhalacja tlenu w ciśnieniu 3 ATA zwiększa ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej do 200 kPa i więcej, co prowadzi do 

podwyższenia iloczynu stężenia tlenu we krwi tętniczej z 6,6 na 6,8 ml (O2/100ml) [7].  

W normalnych okolicznościach O2 jest transportowane we krwi wyłącznie przez hemoglobinę  

w czerwonych krwinkach, co stanowi 98 % krwi nasyconej O2 [8]. W warunkach normalnego ciśnienia atmosferycznego  

(1 ATA) krwinki czerwone stanowią tylko 45 % objętości krwi, podczas gdy osocze transportuje bardzo małą ilość O2 [8].  

Co kluczowe w przypadku HTL, gdy ciśnienie wzrasta do 3 ATA, to dostarczana ilość O2 we krwi wzrasta od 10 do 15 

razy więcej niż normalnie, co w konsekwencji sprawia, że ilość ta jest wystarczająca do podtrzymania życia nawet w przypadku 

braku hemoglobiny [8]. 

Nawet mały wzrost ciśnienia parcjalnego, taki jak 1.05 ATM na wysokości 402 poniżej poziomu morza, może 

doprowadzić do zauważalnych zmian fizjologicznych [9]. 

Można wymienić kilka czynników, które grają główną rolę w leczeniu z zastosowaniem HTL [10]. Są to: neutrofile, 

metaloproteinazy, kaspazy i czynnik indukowany przez niedotlenienie (HiF-1) [10]. Jako że 1 cm3 prawidłowej tkanki 

nerwowej zawiera około 1 km naczyń krwionośnych, wystarczające dostarczanie tlenu jest niezbędne do naprawy regionów 

dotkniętych uszkodzeniem [11]. 

Wpływ HTL na neurony może zachodzić pośrednio poprzez komórki glejowe i astrocyty [12]. 

MATERIAŁ I METODY

Posługując się słowami kluczami hiperbaryczna terapia tlenowa (hyperbaric oxygen therapy), testy 

neuropsychologiczne (neuropsychological tests), mózg (brain) przeszukano elektroniczne pełnotekstowe bazy bibliograficzne: 

EBSCO host Web, Wiley Online Library, Springer Link, Science Direct oraz Medline. Za kryteria włączenia uwzględniono 

badania na modelach zwierzęcych, wybierane badania mogły wykorzystywać dowolne protokoły HBOT, użyto w nich testy 

funkcji poznawczych oraz które mierzyły efektywność leczniczą HBOT w przypadkach pacjentów z patologiami układu 

nerwowego.  

Ocenie poddano jedynie artykuły opublikowane w języku polskim i angielskim, w pełnotekstowej wersji,  

w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynaro-dowym, w latach 1990-2015. Za kryteria wyłączenia uznano badania  

w formie studium przypadków i raportów.  

Analiza efektywności klinicznej HBOT w wyodrębnionych badaniach zebrano według zasady PICO, która odnosi się 

do czterech elementów tj. populacja, interwencja, grupa kontrolna oraz punkt końcowy. 

WYNIKI 

1. Bezpieczeństwo HTL

Bezpieczeństwo HTL zostało przetestowane we wszystkich grupach wiekowych, w tym u noworodków [13, 14, 15]  

i u kobiet w ciąży [16, 17]. Skutki uboczne HTL zostały odnotowane, szczególnie w przypadku zastosowania wysokiego 

ciśnienia (>3 ATA) i długiego czasu trwania [25]. Wykazano, że zastosowanie HTL przy ciśnieniu 4.96 ATA przez jedną godzinę 

[19] może być neurotoksyczne w swych skutkach.  

Szok tlenowy spowodowany zastosowaniem ciśnienia wyższego niż 4 ATA indukuje proces peroksydacji lipidów [20, 

21], ale nie wywołuje takich skutków w warunkach ciśnienia mniejszego niż 3 ATA [22, 23]. 

2. HLT jako terapia skierowana wobec wybranych patologii układu nerwowego 

Niższy poziom tlenu nie tylko prowadzi do obniżonej aktywności neuronów ale również uniemożliwia tworzenie się 

nowych połączeń synaptycznych i zapobiega angiogenezie [24]. HTL może zainicjować pośrednio naprawę naczyń 

krwionośnych, poprawić krążenie mózgowe i zdolność śródbłonka naczyń do syntezy azotu czy regenerację aksonów, 

stymulować ich wzrost, wzmacniać integralność bariery krew-mózg i redukować stany zapalne jak i obrzęk mózgu [2, 12, 25].  

Działanie HTL w postaci zapobiegania rozszerzaniu się naczyń włosowatych w obrębie niedotlenionej tkanki, które 

minimalizuje powstanie obrzęku, co skutkuje również zmniejszeniem ciśnienia śródczaszkowego [5, 6]. 

2.1. Udar mózgu 

Wartym odnotowania jest fakt, że udar i uraz czaszkowo-mózgowy mogą wzmagać w konsekwencji depolaryzację 

błony mitochondriów i zwiększyć przepuszczalność błon mitochondrialnych, co zmniejsza wydajność wytwarzania energii 

oraz podnosi poziom reaktywnych form tlenu [18]. HTL może zmniejszać przepuszczalność błon mitochondriów a tym samym 

ma potencjał, aby odwrócić tę anomalię [2]. 

Zakładając, że głównym czynnikiem uniemożliwiającym odzyskanie sprawności tkanki nerwowej po epizodzie 

niedokrwiennym jest brak reperfuzji, to tlen dostarczany przez zastosowanie HTL może przyczynić się do reperfuzji obszaru 

niedokrwienia ze względu na większy gradient ciśnienia, nawet przy obecności zmniejszonego przepływu krwi w mózgu [26]. 

Co ciekawe, poprzez skurcz naczyń mózgowych, HTL indukuje zmniejszenie przepływu krwi w mózgu o 20-30 % [27, 28], co 
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wiąże się z istotnie zmniejszoną ilością dostarczanego tlenu oraz może przyczynić się do wystąpienia spontanicznej 

hiperwentylacji przypisywanej regionalnemu zakwaszeniu mózgu [29]. 

Wartym opisania jest retrospektywna analiza zmian w funkcjonowaniu pamięci i powiązanej z tym aktywności 

mózgu u 91 pacjentów z udarem mózgu [30]. Badanie składało się z co najmniej 40 sesji HBT i dwóch ocen funkcji 

kognitywnych (przed i po zastosowaniu HBT).  

Oceny funkcjonowania pamięci dokonano za pomocą baterii skomputeryzowanych testów kognitywnych „Neurotrax”, 

wcześniej znanych jako „Mind-Streasms” [30], z której wykorzystano testy natychmiastowej i odroczonej pamięci werbalnej  

i niewerbalnej. W analizie uwzględniono również całkowity wynik z wyżej wymienionych czterech testów. Bardziej 

szczegółowy opis zastosowanych testów można znaleźć gdzie indziej [30, 31]. Analizy aktywności mózgu dokonano za pomocą 

badania tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT – single photon emission computed tomography). 

U pacjentów u których odnotowano „kliniczną poprawę”, zwłaszcza u tych, u których poprawiły się wyniki testów 

pamięci odroczonej, odnotowano również relatywnie większą aktywacje kory, w porównaniu z tymi, którzy nie uzyskali 

„klinicznej poprawy” [30]. Przed interwencją, za pomocą techniki neuroobrazowania wykryto u pacjentów obszar zmiany, 

określanej mianem strefy półcienia (penumbry).  

Jest to obszar charakteryzujący się krytycznie zmniejszonym przepływem mózgowym i zniesioną aktywnością 

synaptyczną przy zachowanej integralności strukturalnej. Autorzy [30] postrzegają w wyżej wymienionych obszarach klucz do 

poprawy funkcjonowania pacjentów, którzy przebyli udar mózgu, zaznaczają jednak, że użycie HTL w celu odnowy strefy 

półcienia wymaga dalszych badań. Warto jednak zaznaczyć, że Autorzy [42] nie zawarli w badaniu grupy kontrolnej, również 

bardzo powierzchownie opisali, co rozumieją pod określeniem „klinicznej poprawy”. 

U niektórych pacjentów podwyższony poziom tlenu może zahamować naturalną regenerację lub nawet powodować 

toksyczność. Badacze [11] proponują, że może to wyjaśniać sprzeczne ze sobą rezultaty wynikające z badań z użyciem HTL  

u pacjentów zaraz po wystąpieniu epizodu mózgowego [32-36]. 

2.2. Autyzm 

Jednym z kierunków badań prowadzonych z użyciem HTL, dotkniętych problemami natury metodologicznej  

i jakościowej jest dziedzina dotycząca dzieci z autyzmem [37, 38]. W 2012 roku opublikowano systematyczny przegląd [37] 

opisujący rezultaty badań, w których zastosowano HTL w celu poprawy funkcjonowania dzieci z autyzmem.  

Autor [37] wskazuje, że do oceny rezultatów zastosowania HTL często używane są testy mierzące np. społeczne czy 

komunikacyjne problemy partycypantów, które wg Autora są mało obiektywne. Ponadto, Autor zaznacza [37], że kolejne 

badania powinny wziąć pod uwagę fakt, że ponad połowa pacjentów z zaburzeniami rozwoju cierpi również na zespół 

nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. 

2.3. Stwardnienie rozsiane 

W niedawno opublikowanym artykule przeglądowym dotyczącym leczenia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym 

[39], Autor tekstu opisuje odkrycia z 1962 roku [40]. Badacze ustalili lokalizację niemal tysiąca sześciuset makroskopijnych 

blaszek i określili jako osobliwe to, że były położone w strefach brzegowych głównych tętnic mózgowych. Strefy graniczne 

między głównymi tętnicami charakteryzują się zmniejszoną prężnością obecnego tlenu.  

Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego 1249 pacjentów ze stwardnieniem rozsianym wykazało wysoki 

poziom uszkodzeń w wyżej wspomnianych obszarach [41]. Metaanaliza badań neuroobrazowych wykazała, że kora pacjentów 

ze stwardnieniem rozsianym jest narażona na większą atrofię wzdłuż granic unaczynienia tętnic, niż w innych obszarach. [42].  

HTL ma duże znaczenie w przypadku chwilowych efektów w terapii pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, 

jednakże nie udało się wykazać jakichkolwiek długotrwałych rezultatów [43, 44]. Nieskuteczność HTL tłumaczy się 

zwiększonym stresem oksydacyjnym, który wg niektórych Autorów może występować w takich warunkach [45]. 

2.4. Mózgowe porażenie dziecięce 

W badaniu z 2001 roku wzięło udział 111 uczestników z mózgowym porażeniem dziecięcym wieku od 3 do 12 lat 

[46]. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do grupy przebywającej przez 60 minut w komorze hiperbarycznej (n=57), gdzie 

ciśnienie wynosiło 1.75 ATA, zaś stężenie tlenu 100%, lub do grupy pozorowanej (sham group) z użyciem 1.3 ATA (jest to 

najmniejsza zmiana w ciśnieniu odczuwalna przez człowieka) [17].  

W obydwu grupach zastosowano 40 sesji trwających godzinę. Do użytych na próbie 75 pacjentów testów 

neuropsychologicznych należało między innymi: komputerowa wersja testu klocków Corsiego (Corsi blocks), test powtarzania 

słów (Word span), czy Test Zmienności Uwagi (TOVA – Test of Variables of Attention) [46].  

Rezultaty badań wykazały poprawę na przestrzeni czasu w obydwu grupach w ogólnych wynikach w testach pamięci 

roboczej i uwagi, aczkolwiek nie odnotowano poprawy w szybkości reakcji w testach mierzących uwagę.  

Autorzy badania [46], jak i inni [17] uznali, że zastosowanie HTL przy ciśnieniu 1.3 ATA może spowodować istotne 

zmiany fizjologiczne u pacjentów, w związku z czym zastosowanie takiej interwencji w grupie pozorowanej mija się z celem 

[17].  

Z jednej strony wzrost ciśnienia do 1.3 ATA jest najmniejszym wzrostem, który pacjenci są w stanie wyczuć swoimi 

zmysłami, stąd byłby to idealny sposób interwencji dla badań z zastosowaniem HTL, gdyby nie fakt, że taki wzrost ciśnienia 

może wywołać ponad 50 % wzrostu natlenienia w tkankach [17], co może w konsekwencji sprawić, że terapie przy 

zastosowaniu 1,75 ATA i 1,3 ATA mogą być tak samo efektywne [46]. Dodatkowym źródłem wniosków z powyżej opisanych 

badań [46] jest korespondencja innych Badaczy z Autorami badań [46], opublikowana na łamach Lancet [47]. Zaproponowano 

tam, aby każde badanie mierzące efekty terapii wśród pacjentów z uszkodzonych mózgiem wzbogacać o SPECT, by uzyskać jak 

najbardziej obiektywne rezultaty terapii.  
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Co więcej, Autorzy [46] podkreślili, że mimo przekonujących dowodów płynących z badań naukowych na temat 

skuteczności HTL u dzieci z porażeniem mózgowym, nie można wywnioskować z nich przyczynowości pomiędzy zastosowaną 

terapią, rezultatami z badań neuroobrazowych, a poprawą kliniczną stanu pacjentów [47]. 

3. Problemy metodologiczne w badaniach klinicznych 

Debata wokół HTL skupia się głównie na sprawach związanych z grupą kontrolną i najmniejszą efektywną dawką, 

czyli ciśnieniem, które nie wywołuje żadnych fizjologicznych efektów w układzie nerwowym [1, 3, 4].  

Niedawno opublikowany artykuł [48] przedstawia kilka problemów związanych z wyciąganiem wniosków na 

podstawie rezultatów badań z wykorzystaniem HTL. Między innymi opisano problem związany z pozorowaną grupą kontrolną 

(sham group), którą poddaje się na ekspozycję np. 1.2 ATA, co skutkuje wzrostem ciśnienia o 20 %, a co za tym idzie, 

teoretycznie poziom tlenu we krwi powinien wzrosnąć o 30 % w porównaniu do poziomu w warunkach normalnego ciśnienia 

[48].  

Niektóre raporty z badań opisują przypadki, w których nawet nieznaczne wzrosty ciśnienia w różnych tkankach,  

w tym mózgowych, wystarczyły do wystąpienia zmian [46]. Odroczenie czasowe, po którym dokonano oceny wpływu HTL, 

różni się znacznie w poszczególnych badaniach, co może tłumaczyć niezgodność w uzyskanych przez nich wynikach [48]. 

Ocena była przeprowadzona na 3 dni [49] 1 tydzień [3], 1 miesiąc [50], 6 tygodni [4], 2 miesiące [51], 3 miesiące [52, 53] po 

ostatniej ekspozycji w komorze. Co więcej, moment w którym zastosowano HTL u pacjentów z łagodnym pourazowym 

uszkodzeniem mózgu waha się pomiędzy poszczególnymi badaniami od trzech miesięcy do trzech lat po pierwszym urazie  

[3, 4, 49-53]. 

Wartym uwagi są badania pilotażowe z 2003 roku [34]. We wnioskach Autorzy odnotowali, że ich badanie oparte  

o protokół z użyciem HTL przy ciśnieniu 2.5 ATM przez 60 minut, chociaż bezpieczne i możliwe do przeprowadzenia, nie

wydaje się być skuteczne jako kuracja pacjentów po przejściu ostrego udaru niedokrwiennego. Uzyskane wyniki były dla 

Autorów na tyle rozczarowujące, że zaniechali większego badania klinicznego, poprzestali na badaniu pilotażowym [34]. 

Inni badacze również poprzestali jedynie na badaniach pilotażowych [32]. 39 pacjentów z niedokrwiennym zawałem 

mózgu wzięło udział w badaniach, jednak Autorzy [32] nie zauważyli znacznej poprawy w trakcie kuracji HTL, ponadto 

wystąpiły problemy z trzymaniem się pacjentów planu kuracji oraz po 4 miesiącach badań zauważono, że wystąpił błąd 

podczas procesu randomizacji pacjentów. Badanie przerwano i nie zdecydowano się na jego wznowienie [32]. 

4. Modele zwierzęce 

W jednym z badań analizujących wpływ HTL na modelach zwierzęcych i hodowlach komórkowych zastosowano HTL 

1 godzinę przy ciśnieniu 2.5 ATA i 100 % podaży tlenu, w 5 następujących po sobie dniach w przypadku interwencji na modelu 

zwierzęcym, lub przez 2 godziny w 3.5 ATA w przypadku hodowli neuronów korowych [54].  

Badacze w jednej z grup zwierząt doprowadzili do powstania ogniskowych niedokrwień mózgu. Za pomocą Testu 

Western-Blot mierzony był poziom białek SirT1, w niedokrwiennych strefach półcienia przed epizodem niedokrwiennym oraz 

1, 3, 6, 12 i 24 godziny po reperfuzji [54]. Białka SirT1 znalazły się w centrum uwagi badaczy min. ze względu na opisane w 

literaturze ich działanie związane ze zwiększeniem przeżywalności komórek w warunkach stresu [55].  

Analiza wykazała, że białko SirT1 gra główną rolę w zahamowaniu apoptozy podczas kuracji z zastosowaniem HTL 

w modelu zwierzęcym niedokrwienia korowego. Badacze sugerują, że ich doniesienia ujawniły mechanizm leżący u podłoża 

neuroprotekcyjnych skutków HTL [54]. 

Rezultaty badań z 2001 roku [56] donoszą, że interwencja HTL zmniejszyła poziom glukozy, pirogronianu  

i glutaminianu ze strefy półcienia, do poziomu porównywalnego niemal do tego przed wystąpieniem niedrożności [56]. Co 

więcej, zasugerowano [57], że za mechanizm neuroprotekcyjny HTL w przypadkach ogniskowego niedokrwienia mózgu  

w części może być odpowiedzialny obniżony poziom dopaminy. 

W innych badaniach [58] 64 szczury z jednostronną lezją w korze mózgu zostały przetestowane za pomocą labiryntu 

wodnego Morrisa (Morris water maze) od 31 do 33 dni po wystąpieniu lezji. Następnie podzielono je na 3 grupy: bez 

interwencji (n=22), z zastosowaniem HTL (n=19) i grupę pozorowaną (sham group) (n=23) [58]. Grupa HTL otrzymywała 80 

jednostek kuracji przez 7 dni w tygodniu, przy ciśnieniu 1.5 ATA przez 90 minut [58]. Gęstość naczyń krwionośnych została 

zbadana w hipokampach poprzez zastosowanie diaminobenzydyny (DAB). HTL spowodował znaczący wzrost gęstości naczyń 

krwionośnych w uszkodzonych hipokampach, co było powiązane ze statystycznie istotną poprawą w wynikach w labiryncie 

wodnym Morrisa [58]. 

Inne badania zostały oparte o model zwierzęcy globalnego niedokrwiennego udaru mózgu [59]. Protokół grupy 

interwencyjnej zawierał zastosowanie HTL godzinę po wystąpieniu epizodu niedokrwiennego. Rezultaty wykazały mniejszą 

ilość martwych neuronów w regionach hipokampa w grupie interwencyjnej [59].  

Wykazano, że zastosowanie HTL (3 ATA, przez 2 godziny) w godzinę po wystąpieniu epizodu mózgowego zapobiegło 

śmierci znaczącej ilości neuronów w korze i obszarze CA1 hipokampa. Do badania użyto barwienia metodą Nissla, 96 godzin 

po wystąpieniu epizodu mózgowego [59]. 

DYSKUSJA

Stosowanie HTL uznaje się za bezpieczne, przy zachowaniu ciśnienia poniżej 3 ATA oraz odpowiedniego czasu 

trwania interwencji. Interwencje oceniające działanie tej metody u pacjentów z udarem mózgu różnią się zasadniczo co do 

swojej metodologii, co może być przyczyną uzyskiwania odmiennych rezultatów w badaniach. 

W przypadku stosowaniu HLT u dzieci z autyzmem, problemem może być niski stopień obiektywności testów 

mierzących rezultaty w kategoriach takich jak umiejętności społeczne i komunikacyjne, jak i częste współistnienie innych 

jednostek chorobowych u badanych pacjentów. 
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Badania oceniające HLT jako terapię skierowaną do pacjentów ze stwardnieniem rozsianym nie wykazały 

pozytywnych, długotrwałych zmian. 

Analiza badań dotyczących terapii hiperbarycznej u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym ukazała całe 

spektrum problemów natury metodologicznej. Ponadto, Autorzy zwracają uwagę, że pomimo przesłanek  

istniejących w literaturze naukowej na temat skuteczności HTL w przypadku tej jednostki chorobowej, nie można wyciągać 

wniosków na temat przyczynowości pomiędzy zastosowaniem HTL a poprawą w wynikach badań neuroobrazowych oraz w 

innych testach mierzących skutki terapii. 

Badania przeprowadzone na modelach zwierzęcych poszerzyły wiedzę na temat mechanizmów działania HTL, jak  

i wykazały istotne statystycznie korelacje pomiędzy pozytywnymi zmianami wykrytymi w technikach neuroobrazowania  

a wynikami w testach poznawczych. 

WNIOSKI 

HTL jest terapią indukującą szerokie spektrum zmian w funkcjonowaniu tkanki nerwowej, które teoretycznie mogą 

służyć poprawie stanu zdrowia pacjentów z chorobami układu nerwowego. 

Przed wdrożeniem HTL jako stałego elementu programów terapeutycznych w ośrodkach klinicznych, istnieje 

potrzeba dokonania większej ilości badań randomizowanych na pacjentach ze schorzeniami układu nerwowego.  

Ważnym jest, aby społeczność badaczy zajmująca się prowadzeniem badań nad pacjentami z użyciem komór 

hiperbarycznych ustaliła protokół, który zawierałby instrukcje dotyczące przeprowadzania interwencji w pozorowanej grupie 

kontrolnej.  
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