
Hiperbár oxigénkezelés a 
toxikológiában

dr. Ágoston Viktor Antal

Péterfy Sándor utcai Kórház

Toxikológia



• “physiological effects of carbon monoxide 
could be mitigated considerably by increasing 
the partial pressure of oxygen in the blood. “

• HALDANE, J. The action of carbonic oxide on man.

• J. Physiol. 18: 430-462, 1895. 



CO intoxikáció hatásai

• Hipoxiás stressz

• Oxihemoglobin görbe balra tolódása

• Hemproteinek kötése (230x affinitás), ATP 
termelés csökken, celluláris metabolizmus zavara

• Mitokondrium diszfunkció

• Leukocyta aktiváció és adhézió fokozódása

• Kardiális károsodás

• Perivaszkuláris és neuronális károsodás



CO-carboxyhemoglobin

• Stabil komlpexet képez a hemoglobinnal
• A hemoglobin tetramer, 4 oxigénkötő hellyel
• A CO megkötése következtében megnő a maradék

három hely oxigén affinitása
• Az oxigén nem tud leválni a tetramerről, így nem

diffundál a szövetekbe )balra tolódik a disszociációs
görbe)

• Hypoxiás szöveti károsodás jön létre





CO-myoglobin

• A CO kötődik a myoglobinhoz is 

• Kb. 60x affintás

• Szívperctérfogat csökken, hipotenzió, 
következményes agyi ischaémia

• Késői hatások egyik tényezője: a myoglobinból
felszabaduló CO kötődik a hemoglobinhoz





HBO működési elve

• Atmoszférikus nyomásnál magasabb nyomás, 
100% oxigén

• PIO2 nő, PAO2 nő, 

• PIO2 nő, nő a fizikálisan oldódó O2 mennyisége
a plazmában

1ATA:  0.3 ml/100 ml vér

3ATA:  6 ml/100 ml vér



HBO hatásai:
Csökken a hipoxiás stressz ideje

COHb féléletideje:

– Levegőn: 5-6 óra

–Normobár 100% O2: 70-90 perc

–Hiperbár 100% O2: 25-30 perc



HBO hatásai: oxihemoglobin telítődési
görbe jobbra tolódása

Azaz HBO hatására csökken a 
hemoglobin O2 affinitása, és
könnyeben adja le azt a 
szövetek felé



HBO hatásai: javul a szöveti
oxigenizáció

• Csökken a szöveti hipoxia

• Gátolja a lipid peroxidációt

• Csökken a leukocita adhézió a sérult
területeken

• Gátolja a Myelin Basic Protein által indukált
gyulladásos folyamatokat az agyban

• Csökken a nekrózis mértéke, és gátolja az
apoptózis indukcióját



HBO hatásai

• Csökken a mortalitás

• Csökken a hosszútávú neurógiai
szövődmények gyakorisága



Ajánlások a HBO alkalmazására

• COHb>25%, bár a klinikai tünetek nem mindig
korrelálnak a szinttel

• Neurológiai tünetek, eszméletvesztés

• Kardiovaszkuláris diszfunkció, emelkedett
Troponin I, CK MB

• Terhesség, COHb>15%, még ha az anya
tünetmentes is (a fetális COHb féléleteideje
másfélszerese a felnőttének)





HBO kezelés

• 1992-2000 között 16000 CO mérgezettet
kezeltek Észak-Amerikában HBO kezeléssel

• Ajánlott séma

– 3 kezelés/24h

– 2.5-3ATA abszolút nyomáson

– A mérgezés kezdetétől számított 6 órán belül
megkezdve az első kezelést





HBO előtt HBO után

pH 7,29 pH 7.37

pO2 32 Hgmm PO2 63 Hgmm

pCO2 32.7 Hgmm pCO2 24,5 Hgmm

sO2 29,9% sO2 84,8%

COHb 38% COHb 1.9%

BE -6,9 mmol/l BE -2.2 mmol/l

GCS E: 1 V:1 M:3 GCS E:3 V:3 M:5

Erdal Gunes et al Istambul med J 2016;17:141-3



Limitációk

• 6 órán belül

• transzport

• barotrauma

• drága

• nincs OEP finanszírozása



HBO hazánkban

www.baromedical.hu

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

http://www.baromedical.hu


A mérgezés nemcsak koncentráció, 
hanem parciális nyomás függő







A parciális nyomás jelentősége

• Oxigén toxicitás

• Nitrogén narkózis

• Hélium narkózis

• CO mérgezés



CO a búvároknál

• Kompresszor kipufogó gáz kontaminálja a 
légzőgázt

• A CO parciális nyomása egyenes arányban nő a 
környezeti nyomással

• Búvároknál a CO mérgezés hirtelen alakul ki és
rögtön súlyos formában jelentkezik

• Az CO koncentráció, ami a felszínen nem okoz
tüneteket, mérgezést okoz akár 20 méteres
mélységben is



CO mérgezés nagy magasságban









CO mérgezés nagy magasságban
Rizikó faktorok

• Csökkent oxigén parciális nyomás

• Hipoxiás szervezet (4000 méteren oxigén szaturáció 90 
%alatti)

• Sátorban, hóbarlangban főzés (különösen a jo
szigetelésű expedíciós sátrakban)

• Hosszú expozíció

• Hiperventilláció (gyorsabban akkumulálódik a CO)

• Magasabb vvt-szám (több CO kötődik, lassabb ürülés)

• AMS szerű tünetek

• Provokálja az AMS-t



A főzés veszélyei

• Alacsony nyomásű főzés

• Az edény lángba helyezése

• Nagy átmérőjű edények

• Jeges sátorfal, gyenge szél

• Benzin főző


