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W pracy przedstawiono podstawowe fakty dotycz¹ce skutków fizycznych,
biochemicznych i fizjologicznych przebywania w warunkach hiperbarii tle-
nowej (HBO). Omówiono wskazania, przeciwwskazania, powik³ania oraz
potencjalne zagro¿enia zdrowotne tej procedury medycznej. Przybli¿ono
sposób utlenowania nieuszkodzonego i uszkodzonego ucha wewnêtrzne-
go oraz oceniono wartoœæ HBO w leczeniu nag³ego niedos³uchu czuciowo-
nerwowego. Wiedza dotycz¹ca HBO pozwala na krytyczne spojrzenie na
wiarygodnoœæ mitów kr¹¿¹cych wokó³ tej procedury medycznej.

S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe: ucho wewnêtrzne, hiperbaria tlenowa, wskazania, prze-
ciwwskazania, powik³ania, mity

The basic information about physical, biochemical and physiological effects
of staying in oxygen hyperbaric environment has been presented. Indica-
tions, contraindications, complications and potential risks associated with
that  medical procedure have been reported. Oxygention of healthy and
damaged inner ear has been explained and the value of oxygen hyperbaric
therapy in the treatment of sudden sensorineural hearing loss has been
assessed. The facts about oxygen hyperbaric therapy lead to a critical opi-
nion on some myths connected with that procedure.
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tlenu zwi¹zanego z hemoglobin¹. Niewielka, ale wa¿na
w leczeniu chorób ucha wewnêtrznego iloœæ tlenu (oko-
³o 3 ml/l) rozpuszczona jest w surowicy krwi. Ju¿ czwarta
czêœæ iloœci tlenu znajduj¹cego siê we krwi w warunkach
fizjologicznych pozwala na sprawne funkcjonowanie
organizmu [1].

Rol¹ œlimaka jest przeniesienie energii akustycznej
z okienka przedsionka do komórek rzêsatych narz¹du
Cortiego oraz zamiana tej energii na potencja³y czynno-
œciowe nerwu s³uchowego. Potencja³y rejestrowane ze
œlimaka s¹ wypadkow¹ jego potencja³u mikrofonicznego
i sumacyjnego oraz potencja³u czynnoœciowego nerwu
VIII. Sprawnoœæ dzia³ania œlimaka zale¿na jest od po-
ziomu zaopatrzenia jego struktur w tlen i substancje
energetyczne [1-5].

Transport tlenu do œlimaka odbywa siê dwiema dro-
gami: drog¹ naczyniow¹ i drog¹ dyfuzji tlenu przez b³onê
okienka okr¹g³ego [3,6]. Narz¹d Cortiego nie jest bez-
poœrednio zaopatrywany w krew, a tym samym w tlen
i substancje od¿ywcze. Tlen dostaje siê do niego drog¹
dyfuzji z pr¹¿ka naczyniowego przez endolimfê prze-
wodu œlimakowego i, jak przedstawiono powy¿ej, drog¹
dyfuzji z przestrzeni ucha œrodkowego przez b³onê
okienka okr¹g³ego do perylimfy. Dyfuzja tlenu poprzez
b³onê okienka okr¹g³ego mo¿liwa jest przy wysokim pO2

Utlenowanie ucha wewnêtrznego
Ka¿da cz¹steczka hemoglobiny zawieraj¹ca cztery

hemy mo¿e przy³¹czyæ naraz tak¹ sam¹ liczbê cz¹ste-
czek tlenu. Proces przy³¹czania tlenu do hemoglobiny
(utlenowanie do oksyhemoglobiny - HbO2) zachodzi w
p³ucach. W tkankach, w warunkach obni¿onego pO2,
wiêkszej koncentracji CO2, wy¿szej kwasowoœci i wy-
¿szej temperatury - oksyhemoglobina dysocjuje uwal-
niaj¹c do œrodowiska transportowany tlen cz¹steczkowy.

Krew mê¿czyzny zawiera oko³o 160 g/l hemoglobi-
ny, krew kobiety oko³o 140 g/l hemoglobiny. Ka¿dy gram
hemoglobiny, przy pe³nym wysyceniu tlenem, mo¿e
przenieœæ 1,34 ml tlenu. W litrze krwi utlenowanej (wy-
sycenie hemoglobiny tlenem oko³o 100%), przy pO2 100
mmHg (13,3 kPa) znajduje siê wiêc oko³o 190-210 ml
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w jamie bêbenkowej, a iloœæ tlenu przechodz¹ca t¹ drog¹
pokrywa 10-15% zapotrzebowania tlenowego struktur
g³ównie pierwszego zakrêtu œlimaka [3]. Obserwacje
wzrostu potencja³u mikrofonicznego œlimaka œwinki
morskiej po poœmiertnym poddaniu jej hiperbarii tle-
nowej, dokonane przez Lamma i wsp. [7], potwierdzaj¹
istotnoœæ tej drogi zaopatrzenia œlimaka w tlen.

Zaopatrzenie w tlen perylimfy i endolimfy drog¹
naczyniow¹ jest odmienne. Do perylimfy w schodach
przedsionka tlen dostarczany jest bezpoœrednio poprzez
têtnicê œlimakow¹ biegn¹c¹ we wrzecionku do rozga³ê-
zieñ znajduj¹cych siê na górnej i bocznej œcianie œlima-
ka dochodz¹cych do koñcowych naczyñ w wiêzadle spi-
ralnym. Do endolimfy w przewodzie œlimakowym tlen
dostarczany jest przez gêst¹ sieæ naczyñ znajduj¹cych
siê w pr¹¿ku naczyniowym. Nie do koñca wyjaœniona
jest rola naczyñ zlokalizowanych w wynios³oœci spiral-
nej. Wed³ug Lawrence’a i wsp. [8] pe³ni¹ one rolê od¿yw-
cz¹, zbli¿on¹ do funkcji pr¹¿ka naczyniowego. Ze wzglê-
du na wysoki poziom tlenowych przemian metabolicz-
nych pr¹¿ka naczyniowego tylko niewielka, pozosta³a
czêœæ tlenu mo¿e przejœæ na drodze dyfuzji do endolim-
fy. Dyfuzja tlenu zachodzi równie¿ przez b³onê przed-
sionkow¹ i b³onê podstawn¹ maj¹c jednak tylko nieznacz-
ny wp³yw na ca³oœæ transportu tlenu w œlimaku [9,10].

Badania nad poziomem przemian energetycznych
w œlimaku, zarówno w stanach fizjologii, jak i patologii
ucha wewnêtrznego (niedotlenienie, obni¿enie tempe-
ratury cia³a, leki, m.in. ototoksyczne, ha³as i inne), pro-
wadzone by³y od dawna. Ju¿ w 1962 r. Chou i wsp. [11]
zaobserwowali wysokie zapotrzebowanie tlenowe na
poziomie pr¹¿ka naczyniowego w porównaniu nie tylko
do pozosta³ych struktur ucha wewnêtrznego, ale rów-
nie¿ tkanek i narz¹dów dotychczas uznawanych za wy-
soce aktywne metabolicznie. Wed³ug Meyera i wsp. [12]
spo¿ycie tlenu w tkankach pr¹¿ka naczyniowego jest
najwiêksze w zakrêcie podstawnym, malej¹c w kolejnych
zakrêtach. Podwy¿szone spo¿ycie tlenu wykazali oni rów-
nie¿ na poziomie b³ony przedsionkowej, uwa¿anej przez
wiêkszoœæ badaczy za strukturê odgrywaj¹c¹ biern¹ rolê
w procesach energetycznych. Badania enzymatyczne
tkanek œlimaka wykaza³y szczególnie wysok¹ aktywnoœæ
enzymów rozk³adaj¹cych zwi¹zki wysoce energetyczne,
np. ATP w obrêbie pr¹¿ka naczyniowego, podczas gdy
w komórkach s³uchowych, zw³aszcza zewnêtrznych -
enzymów charakterystycznych dla glikolizy [cyt. wg 2].

Badania ciœnienia parcjalnego tlenu w ró¿nych miej-
scach przewodu œlimakowego, choæ ró¿ni¹ siê one war-
toœciami w poszczególnych doniesieniach, wykaza³y, ¿e
jest ono najwy¿sze w pobli¿u pr¹¿ka naczyniowego
(44-70 mmHg; 5,9-9,3 kPa), ni¿sze w okolicy b³ony
przedsionkowej (40-45 mmHg; 5,3-5,8 kPa), a najni¿-
sze w okolicy narz¹du spiralnego (16-25 mmHg;
2,1-33 kPa) osi¹gaj¹c w niektórych jego miejscach po-
ziom krytyczny (3-4 mmHg; 0,4-0,5 kPa) [3,13].

Nagahara i wsp. [14] wykazali, ¿e pO2 w tkankach pr¹¿ka
naczyniowego zale¿ne jest od skutecznoœci mechani-
zmów autoregulacyjnych (g³ównie na drodze chemicz-
nej) w obrêbie naczyñ pr¹¿ka, których sprawnoœæ jest
optymalna przy ciœnieniu têtniczym krwi 40-80 mmHg.

Komórki pr¹¿ka naczyniowego uzyskuj¹ energiê na
drodze procesów katabolicznych – tlenowych, zaœ ko-
mórki narz¹du spiralnego na drodze metabolizmu bez-
tlenowego - glikolitycznego. Opiniê powy¿sz¹ potwier-
dzaj¹ takie obserwacje, jak b³yskawiczny spadek iloœci
ATP w pr¹¿ku naczyniowym w trakcie niedotlenienia
przy ³agodnym jego obni¿aniu siê w narz¹dzie Cortiego
oraz wysoki poziom enzymów mitochondrialnych w ko-
mórkach pr¹¿ka naczyniowego, a w komórkach narz¹du
Cortiego - enzymów zwi¹zanych z glikoliz¹ [cyt. wg 2].

Hiperbaria tlenowa - historia, wskazania,
przeciwwskazania

Hiperbaria tlenowa (HBO) jest metod¹ leczenia tle-
nem hiperbarycznym, polegaj¹c¹ na oddychaniu pacjenta
100% tlenem w komorze leczniczej, w której ciœnienie
otoczenia jest wiêksze od 1 ATA. Obecny zasób wiedzy
wskazuje, ¿e ciœnienie powinno wynosiæ co najmniej 1,4
ATA. Leczenie mo¿e byæ prowadzone w komorze jed-
nomiejscowej (monoplace) lub wielomiejscowej (multi-
place) dla 2 lub wiêcej osób. Oddychanie 100% tlenem
przy ciœnieniu otoczenia 1 ATA lub eksponowanie tyl-
ko czêœci cia³a na 100% tlen nie stanowi leczenia HBO
[15,16].

Rozwój terapii hiperbarycznej nieod³¹cznie zwi¹za-
ny by³ z nurkowaniem oraz rozwojem technik leczenia
sprê¿onym powietrzem. Pierwsz¹ osob¹ poddan¹ dzia-
³aniu podwy¿szonego ciœnienia, wed³ug nie do koñca
wiarygodnego przekazu historycznego, mia³ byæ Alek-
sander Wielki. Opuszczono go, prawdopodobnie w 320
r. p.n.e., na dno Cieœniny Bosfor w specjalnie w tym
celu skonstruowanej szklanej beczce [15,16].

Pocz¹tki terapii hiperbarycznej wi¹¿¹ siê z osob¹
brytyjskiego lekarza Henshawa, który w roku 1662 zbu-
dowa³ urz¹dzenie zwane „domicilium” lecz¹c w nim, za
pomoc¹ sprê¿onego powietrza, schorzenia p³ucne. Roz-
kwit terapii hiperbarycznej sprê¿onym powietrzem na-
st¹pi³ w XIX w. w Europie. Komory hiperbaryczne po-
wsta³y wówczas w wielu krajach Europy, m.in. we Fran-
cji, Holandii, Belgii, Anglii, Szwajcarii i W³oszech.
W 1855 r. Bertin opublikowa³ pierwszy podrêcznik me-
dycyny hiperbarycznej. Przegl¹d piœmiennictwa doty-
cz¹cego tego zagadnienia, sporz¹dzony w 1877 r. przez
Arntzeniusa, zawiera³ ju¿ 300 pozycji.

Mimo, ¿e tlen zosta³ „odkryty” przez Josepha Prie-
stley’a ju¿ w 1775 r., to zastosowanie w terapii jego for-
my sprê¿onej zosta³o znacznie opóŸnione przez odkry-
cie w 1789 r przez Lavoisiera i Saguina toksycznoœci
tego gazu. W pierwszym podrêczniku dotycz¹cym le-
czenia tlenem, napisanym w 1796 r. przez Beddoesa
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i Watta, pominiêto ca³kowicie temat leczenia tlenem hi-
perbarycznym. Równie¿ pierwsza tlenowa komora hi-
perbaryczna, stworzona w 1917 r. przez Drägera, nigdy
nie wesz³a do produkcji.

Choæ w Ameryce Pó³nocnej pierwsze dwie komory
powsta³y ju¿ w 1860 r. i 1861 r. (Ontario, Nowy Jork),
to najwiêksz¹ s³aw¹, nie do koñca zwi¹zan¹ z dokona-
niami medycznymi, cieszy³a siê dzia³alnoœæ doktora
Cunninghama. W 1920 r. zbudowa³ on w Kansas City
komorê do leczenia ofiar s³ynnej epidemii grypy
„hiszpanki”. Awaria techniczna komory w 1923 r.
i œmieræ w p³omieniach wszystkich chorych nie zmniej-
szy³a entuzjazmu doktora Cunninghama, któr y
w 1928 r. zbudowa³ drug¹, tym razem najwiêksz¹ na
œwiecie komorê w kszta³cie kuli o œrednicy 20 m z piê-
cioma kondygnacjami wewn¹trz. Leczy³ on w niej m.in.
chorych z cukrzyc¹, ki³¹, nadciœnieniem, nowotworami.
Amerykañskie Towarzystwo Medyczne, nie otrzymuj¹c
od Cunninghama ¿¹danych przez nie informacji o spo-
sobie leczenia i uzyskiwanych wynikach, powziê³o po-
dejrzenie, ¿e w tym przypadku wzglêdy ekonomiczne
wziê³y górê nad medycznymi i doprowadzi³o w 1936 r.
do zamkniêcia komory.

Pierwszymi, którzy zdecydowali siê zastosowaæ tlen
hiperbaryczny w leczeniu chorych z chorob¹ dekom-
presyjn¹ byli Behnke i Shaw w 1937 r. Ojcem nowocze-
snej medycyny hiperbarycznej, wed³ug opinii wiêkszo-
œci, jest Holender Boerema. W 1959 r. wspólnie ze
wspó³pracownikami [17] przeprowadzili klasyczny eks-
peryment udowadniaj¹c, ¿e do ¿ycia w warunkach hi-
perbarii tlenowej wystarcza tlen zawarty (rozpuszczo-
ny) jedynie w surowicy krwi. Obiektem doœwiadczenia
by³a œwinia, oddychaj¹ca przez 45 min. 100% tlenem
w komorze hiperbarycznej 3 ATA w sytuacji, gdy w jej
uk³adzie kr¹¿enia znajdowa³a siê krew pozbawiona ele-
mentów komórkowych (bez hemoglobiny).

Pierwszy Miêdzynarodowy Kongres Medycyny
Hiperbarycznej odby³ siê w 1963 r. w Amsterdamie,
a w 1976 r. zawi¹zano w USA Committee on Hyperba-
ric Oxygenation of the Undersea Medical Society, prze-
mianowany w 1986 r. na Undersea and Hyperbaric Me-
dical Society (UHMS). W 1983 r. powsta³ American
College of Hyperbaric Medicine. Europejsk¹ organiza-
cj¹, skupiaj¹c¹ narodowe towarzystwa naukowe medy-
cyny hiperbarycznej, jest za³o¿ony w 1989 r. European
Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM).

Wskazania do leczenia HBO oparte s¹ na wynikach
zarówno prac doœwiadczalnych, jak i obserwacji oraz
wiarygodnych badañ klinicznych nad skutkami fizycz-
nymi, fizjologicznymi i biochemicznymi przebywania
w warunkach hiperbarii tlenowej (HBO). Wiadomym
jest, ¿e w jednym litrze surowicy krwi rozpuszczonych
jest 3 ml tlenu. Oddychanie 100% O2 w warunkach
normobarycznych zwiêksza iloœæ tlenu rozpuszczonego

w surowicy krwi do ok. 20 ml/l. Oddychanie 100% tle-
nem w warunkach hiperbarycznych, np. 2,5 ATA pro-
wadzi do wzrostu iloœci tlenu do ok. 50 ml w jednym
litrze krwi. Wystarcza to do pokrycia zapotrzebowania
na tlen wszystkich tkanek cz³owieka pozostaj¹cego w spo-
czynku. Potwierdzeniem tego za³o¿enia by³y wyniki eks-
perymentu Boeremy i wsp. [17].

Stwierdzono, ¿e podczas leczenia HBO: 1. zmniej-
sza siê, wraz ze wzrostem ciœnienia (zgodnie z prawem
Boyle-Mariotte’a), objêtoœæ pêcherzyków gazu we krwi;
2. zmniejsza siê okres po³owiczego rozpadu karboksy-
hemoglobiny; 3. dochodzi do skurczu naczyñ i zmniej-
szenia obrzêku uszkodzonych tkanek; 4. dochodzi do
proliferacji fibroblastów; 5. dochodzi do aktywacji two-
rzenia w³osowatych naczyñ krwionoœnych; 6. hamowa-
ny jest rozwój bakterii beztlenowych; 7. wzrasta zale¿na
od komórek obojêtnoch³onnych aktywnoœæ przeciwbak-
teryjna; 8. dochodzi do poprawy aktywnoœci osteokla-
stów [15,16].

Wskazania do leczenia tlenem hiperbarycznym,
okreœlone przez UHMS, obejmuj¹ [15,16,18,19]:
- zatory powietrzne i gazowe,
- zatrucia CO,
- zespó³ klostridialnej zgorzeli gazowej,
- urazy tkanek miêkkich,
- ostre pourazowe zespo³y niedokrwienne,
- chorobê dekompresyjn¹,
- trudno goj¹ce siê rany,
- stany wyj¹tkowo du¿ej utraty krwi,
- ropnie wewn¹trzczaszkowe,
- martwicze zaka¿enia tkanek miêkkich,
- oporne na leczenie zapalenia koœci,
- póŸne uszkodzenia popromienne,
- zagro¿one odrzuceniem przeszczepy skórne,
- oparzenia termiczne,
- promienicê.

Podlegaj¹ca analizie co trzy lata lista wskazañ spo-
rz¹dzana przez UHMS jest honorowana przez wiêk-
szoœæ instytucji finansowych i firm ubezpieczeniowych
przy podejmowaniu decyzji o pokryciu niema³ych (cena
jednego sprê¿enia - oko³o 300 $) kosztów leczenia t¹
metod¹.

Kilkunastoletnie doœwiadczenie Klinki Gdañskiej
i Krajowego Oœrodka Medycyny Hiperbarycznej w Gdy-
ni w stosowaniu HBO w otolaryngologii pozwala reko-
mendowaæ leczenie tlenem hiperbarycznym w nastêpu-
j¹cych „otolaryngologicznych” jednostkach chorobowych:
nag³y niedos³uch czuciowo-nerwowy, zmiany popro-
mienne tkanek miêkkich g³owy i szyi, osteoradionekroza
koœci twarzoczaszki, radionekroza krtani, zapalenia szpiku
koœci twarzoczaszki, zagro¿one odrzuceniem p³aty skór-
no-miêœniowe, trudno goj¹ce siê rany pooperacyjne g³o-
wy i szyi, martwicze „z³oœliwe” zapalenie ucha zewnêtrz-
nego [18-24].
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Pierwsza i Siódma Europejska Konferencja Zgod-
noœci ECHM, które odby³y siê odpowiednio w 1994 r.
i 2004 r. we Francji w Lille, ustalaj¹c wskazania do le-
czenia HBO podzieli³y swoje zalecenia na trzy typy:
typ 1 (1R) - leczenie HBO bardzo zalecane; typ 2 (2R)
- leczenie HBO zalecane; typ 3 (3R) - leczenie HBO
dopuszczalne (opcjonalne), stanowi¹ce dodatkow¹ ko-
rzyœæ lecznicz¹, mog¹c¹ poprawiæ ostateczny wynik.
Nag³y niedos³uch czuciowo-nerwowy (NNCN) zosta³
zaliczony do wskazañ typu 2. Ró¿nica pomiêdzy list¹
UHMS i ECHM polega na braku NNCN wœród wska-
zañ UHMS (obecnego wœród wskazañ ECHM), a wœród
wskazañ ECHM braku stanu wyj¹tkowo du¿ej utraty
krwi (obecnego wœród wskazañ UHMS) [15,16]. Prze-
szkod¹ dla UHMS do uwzglêdnienia NNCN na liœcie
wskazañ, a dla ECHM - zaliczenia NNCN do wy¿sze-
go typu zaleceñ, jest brak dostatecznej liczby wiarygod-
nych, randomizowanych, prospektywnych badañ, z za-
stosowaniem „podwójnie œlepej próby”, potwierdzaj¹cych
skutecznoœæ hyperbarii tlenowej w leczeniu tego scho-
rzenia [20-24].

Bezwzglêdnymi przeciwwskazaniami do HBO s¹
[15,16]:
- nieleczona odma op³ucnowa
- oraz chemioterapia (cisplatyna, disulfiram, adriamy-

cyna).
Przeciwskazaniami wzglêdnymi s¹:
- ostra infekcja górnych dróg oddechowych,
- rozedma p³uc,
- przebyte zabiegi operacyjne p³uc i/lub koœci skronio-

wej,
- podwy¿szona temperatura cia³a,
- ci¹¿a,
- klaustrofobia,
- drgawki.

Badania doœwiadczalne nad wp³ywem HBO na ucho
wewnêtrzne

Uszkadzaj¹ce dzia³anie ha³asu na ucho wewnêtrzne
jest wynikiem zarówno jego wp³ywu mikromechanicz-
nego, jak i zaburzeñ metabolicznych zwi¹zanych ze stre-
sem oksydacyjnym i produkcj¹ w nadmiarze wolnych
rodników, nadmiernym wytwarzaniem kwasu glutami-
nowego na synapsach miêdzy komórkami s³uchowymi
wewnêtrznymi a w³óknami nerwowymi aferentnymi i za-
burzeniami kr¹¿enia w pr¹¿ku naczyniowym [5,25- 27].
Zmiany metaboliczne czêsto poprzedzaj¹ wystêpowa-
nie zmian morfologicznych. Polegaj¹ one na wzmo¿e-
niu metabolizmu komórkowego (wzmo¿enie syntezy
protein, fosfolipidów, glukozy) prowadz¹cego do wzro-
stu spo¿ycia tlenu przez uszkodzone tkanki i niedotle-
nienia. Lamm i wsp. [28,29] udowodnili, ¿e niedotle-
nienie i niedos³uch pojawiaj¹ siê przed zmniejszeniem
przep³ywu krwi w œlimaku. Niedotlenienie to jest nasi-
lane dodatkowo przez uwalnianie przez uszkodzone

tkanki (m.in. w wyniku dzia³ania wolnych rodników)
prostaglandyn, leukotrienów i cytokin pozapalnych. Nie-
dotlenienie prowadzi do zaburzeñ w dzia³aniu pompy
Na+-K+, czego efektem koñcowym jest uszkodzenie lub
zniszczenie komórki s³uchowej z wszystkimi tego stanu
konsekwencjami [2,30].

Jednym z efektów koñcowych dzia³ania czynników
uszkadzaj¹cych ucho wewnêtrzne jest spadek pO2 w jego
p³ynach. Za przyczynê tego obni¿enia uwa¿a siê m.in.
zaburzenia w mikrokr¹¿eniu i zmniejszenie iloœci tlenu
dostarczonego do œlimaka. Ka¿de obni¿enie pO2 w p³y-
nach ucha wewnêtrznego to niebezpieczeñstwo uszko-
dzenia œlimaka [4,15,16,30].

Jedyn¹, znan¹ obecnie lecznicz¹ metod¹ podwy¿sze-
nia pO2 w p³ynach ucha wewnêtrznego jest hiperbaria
tlenowa [15,16]. Wystêpuj¹cemu w trakcie HBO wzro-
stowi pO2 w p³ynach ucha wewnêtrznego badanych
zwierz¹t towarzyszy zazwyczaj powrót sprawnoœci
elektrofizjologicznej œlimaka [7,29].

Lamm i wsp. wykazali, ¿e ha³as szerokopasmowy
(106 dB, 120 dB), jak i uraz akustyczny (156 dB) do-
prowadzaj¹ do kilkudziesiêcioprocentowego obni¿enia
pO2 w p³ynach ucha wewnêtrznego œwinek morskich,
stwierdzanego podczas, jak i w kilkadziesi¹t minut po
ukoñczeniu ekspozycji na ha³as [31].

Oddychanie tlenem hiperbarycznym 2,6 ATA do-
prowadza u zdrowych œwinek do wzrostu pO2 o 453,1%
[31]. Jest to zgodne z obserwacjami innych autorów [32-
34]. U zdrowych œwinek pod wp³ywem HBO dochodzi
równie¿ do wzrostu potencja³u mikrofonicznego œlima-
ka (CM) i potencja³u czynnoœciowego nerwu VIII
[31,35].

U œwinek morskich uprzednio poddanych uszkadza-
j¹cemu dzia³aniu ha³asu HBO doprowadza do wzrostu
pO2 w perylimfie (106 dB - o 560%; 120 dB - o 280%;
uraz akustyczny 156 dB - o 380%) [31].

HBO poza kilkukrotnym wzrostem pO2 w p³ynach
ucha wewnêtrznego œwinek morskich poddanych uprzed-
nio uszkadzaj¹cemu dzia³aniu ha³asu prowadzi równo-
czasowo do nieznacznego spadku przep³ywu krwi w œli-
maku i wzrostu potencja³u czynnoœciowego nerwu VIII,
nie wywieraj¹c wp³ywu na obni¿ony dzia³aniem ha³asu
potencja³ mikrofoniczny œlimaka (CM) i podwy¿szony
próg ABR [31]. U szczurów, u których poziom uszko-
dzenia s³uchu badano za pomoc¹ ABR, hiperbaria tle-
nowa prowadzi³a do zmniejszenia stopnia uszkodzenia
po nara¿eniu na ha³as, zw³aszcza w tonach wysokich [36].

Ponadto Mathieu i wsp. [37] stwierdzili, ¿e tlen hi-
perbaryczny zwiêksza zdolnoœæ erytrocytów do odkszta³-
cania siê, obni¿a hematokryt i zmniejsza lepkoœæ krwi.
Pilgramm i wsp. [38] wykazali, ¿e pod wp³ywem HBO
dochodzi do wzrostu elastycznoœci erytrocytów. Powy¿-
sze zmiany prowadz¹ do poprawy mikrokr¹¿enia i u³a-
twieñ w wymianie tlenowej zachodz¹cej w tkankach.
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Badania kliniczne nad rol¹ HBO w leczeniu nag³ego
niedos³uchu czuciowo-nerwowego

Pierwsze prace dotycz¹ce zastosowania tlenu hiper-
barycznego w leczeniu schorzeñ ucha wewnêtrznego by³y
dzie³em w 1970 r. - Appaixa i wsp. [39], a w 1971 r. -
Lamma i wsp. [40]. W Polsce, jako pierwszy, próbê le-
czenia tlenem hiperbarycznym chorych z niedos³uchem
odbiorczym podj¹³, na prze³omie lat 70. i 80., Stawiñski
[41]. Warunki techniczne ówczesnych sprê¿eñ ró¿ni³y
siê w sposób znaczny od wspó³czesnych. Stawiñski pro-
wadzi³ leczenie w adoptowanej do tego celu, jednomiej-
scowej komorze ratunkowej dla nurków; zastosowa³ ci-
œnienie lecznicze 160 kPa, czas sprê¿ania wynosi³ 36
minut, w tym kompresja 10 minut, a dekompresja 6 mi-
nut.

Nag³y niedos³uch czuciowo-nerwowy (NNCN) jest
rzadkim, wystêpuj¹cym nagle schorzeniem ucha we-
wnêtrznego o nie wyjaœnionej etiologii i trudnym do
przewidzenia przebiegu klinicznym, z którym zwi¹za-
nych jest kilka problemów medycznych. Zasadniczym
jest brak skutecznej metody leczenia tego schorzenia
[20,22,23,41-43]. Ocena skutecznoœci stosowanych
sposobów leczenia jest utrudniona wystêpowaniem
u 25-65% chorych z NNCN samoistnego powrotu s³u-
chu do normy [30,43]. Dla oceny rzeczywistej wartoœci
danego sposobu leczenia najwartoœciowsze wydaje siê jego
samodzielne zastosowanie (monoterapia). Budzi to jed-
nak opór natury moralnej, zw³aszcza w leczeniu scho-
rzenia takiego jak NNCN, o mo¿liwej wieloczynniko-
wej genezie.

Z przegl¹du piœmiennictwa wynika, ¿e tylko u 18
chorych z NNCN zastosowano HBO jako monoterapiê
pierwotn¹ uzyskuj¹c poprawê s³uchu o wiêcej ni¿ 20
dB u 17 spoœród nich [42]. Wartoœæ HBO jako wtórnej
(zastosowanej po uprzednim nieskutecznym leczeniu
farmakologicznym) monoterapii by³a przedmiotem
zbiorczego zestawienia Lamma i wsp. [42]. Opracowa-
nie to obejmuje 2338 chorych leczonych tlenem hiper-
barycznym pomiêdzy 2 a 6 tygodniem od wyst¹pienia
NNCN. U 54,3% uzyskano poprawê s³uchu wiêksz¹ ni¿
20 dB, u 32,3% - 10-20 dB, u 13,4% - mniej ni¿ 10 dB.

Cenne wnioski p³yn¹ z 13 prospektywnych, rando-
mizowanych, kontrolowanych projektów badawczych
prowadzonych w latach 1979-2002 w celu opracowa-
nia skutecznych metod leczenia NNCN, m.in. z zasto-
sowaniem HBO [15]. Wiêkszoœæ autorów podkreœla du¿¹
wartoœæ HBO jako cennego uzupe³nienia dotychczaso-
wych sposobów leczenia NNCN [44-46]. Aslan i wsp.
podkreœlaj¹ szczególnie korzystne wyniki leczenia tle-
nem hiperbarycznym chorych poni¿ej 50 r.¿. [44]. Ra-
cic i wsp. i Fattori i wsp. uznaj¹ HBO jako metodê pier-
wotnego leczenia NNCN skuteczniejsz¹ ni¿ leki reolo-
giczne [47, 48]. Inci i wsp. i Murakawa i wsp. podnosz¹
szczególn¹ wartoœæ HBO terapii NNCN po uprzednim
nieskutecznym jego farmakologicznym leczeniu [49,50].

Mity dotycz¹ce dzia³ania tlenu hiperbarycznego na
ustrój cz³owieka

Niedopowiedzenia zwi¹zane z wp³ywem HBO na
ustrój cz³owieka ogniskuj¹ siê wokó³ powik³añ medycz-
nych HBO i potencjalnych zagro¿eñ zdrowotnych mo-
g¹cych pojawiaæ siê w trakcie terapii tlenem hiperba-
rycznym.

Powik³ania HBO
Stosowanie HBO, podobnie jak realizowanie ka¿dej

innej procedury medycznej, zwi¹zane jest z mo¿liwo-
œci¹ wyst¹pienia powik³añ. Mo¿na je podzieliæ na powi-
k³ania biologiczne i techniczne.

Powik³ania biologiczne HBO

Wœród powik³añ biologicznych wyró¿nia siê trzy
grupy powik³añ [15,16,51]:
1. zwi¹zane z toksycznoœci¹ tlenu;
2. zwi¹zane z urazem ciœnieniowym;
3. oczne.

Ad. 1. O toksycznoœci tlenu donosili ju¿ w 1789 r. La-
voisier i Seguin, co sta³o siê przyczyn¹ kilkudziesiêcio-
letnego zaprzestania wszelkich prób nad zastosowaniem
tlenu w medycynie. Toksycznoœæ tlenu dzieli siê na p³uc-
n¹ i zwi¹zan¹ z toksycznym wp³ywem na centralny uk³ad
nerwowy (CUN) [15,16,51].

Toksycznoœæ p³ucna tlenu zwi¹zana jest z d³ugotr-
wa³¹ ekspozycj¹ organizmu na 100% tlen w warunkach
normalnego, jak i podwy¿szonego ciœnienia. Wczesnym
objawem zatrucia tlenem s¹: uczucie podra¿nienia krta-
ni i tchawicy, obrzêk b³ony œluzowej nosa, okresowy ból
krtani. Objawy te mog¹ pojawiæ siê po 24 godz. oddy-
chania 100% tlenem w warunkach normobarycznych
b¹dŸ po 6 godz. oddychania 100% tlenem pod ciœnie-
niem 2 ATA. Kontynuowanie oddychania czystym tle-
nem prowadzi do pog³êbiania siê zaburzeñ oddecho-
wych, niekontrolowanego, sta³ego kaszlu, a w koñcowej
fazie - ostrej dusznoœci. Objawy te pojawiaj¹ siê ju¿ po
10 godz. oddychania 100% tlenem pod ciœnieniem
2 ATA. Pogarszanie siê stanu klinicznego ³¹czy siê ze
zmniejszaniem pojemnoœci ¿yciowej p³uc (VC) (ryc. 1).
Wczesne objawy toksycznoœci p³ucnej s¹ odwracalne.
Praktycznym sposobem unikania objawów toksycznoœci
p³ucnej tlenu jest jego podawanie sposobem przerywa-
nym, np. podawanie 100% tlenu w trzech 20 min. okre-
sach przedzielonych 5 min. przerwami oddychania sprê-
¿onym powietrzem (ryc. 2) [15,16,51].

Toksyczny wp³yw tlenu na centralny uk³ad nerwo-
wy (CUN) mo¿e ujawniæ siê ju¿ po krótkim czasie od-
dychania 100% tlenem w warunkach podwy¿szonego,
do co najmniej 2 ATA, ciœnienia. Im wy¿sze ciœnienie
sprê¿enia, tym szybciej mog¹ wyst¹piæ objawy kliniczne
toksycznego wp³ywu tlenu na CUN (3 ATA - 2 godz.;
7 ATA - 5 min.). Najbardziej charakterystyczne obja-
wy to uogólnione drgawki typu grand mal. Napad mo¿e
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byæ poprzedzony dr¿eniami miêœniowymi wokó³ ust,
oczu oraz dr¿eniem rêki. W materiale Davisa i wsp. [52]
obejmuj¹cym 28700 sprê¿eñ przy 2,4 ATA drgawki
wyst¹pi³y u 0,01% chorych.

Metod¹ unikniêcia objawów toksycznego wp³ywu
tlenu na uk³ad oddechowy i centralny uk³ad nerwowy
jest œcis³e przestrzeganie ustalonych procedur medycz-
nych leczenia tlenem hiperbarycznym. W prawie wszyst-
kich œwiatowych oœrodkach HBO 100% tlen podaje siê
w sposób przerywany przez oko³o godzinê, w warun-
kach sprê¿onego powietrza do 2-3 ATA (ryc. 2, ryc. 3)
[15,16,51].
Ad 2. Uraz ciœnieniowy (barotrauma), z którym spoty-
kamy siê podczas HBO, mo¿e dotyczyæ ucha œrodkowe-
go, zatok przynosowych oraz p³uc [15,16].

Uraz ciœnieniowy ucha œrodkowego jest najczêœciej
opisywanym powik³aniem HBO [15,16,53]. Oko³o 15-
20% chorych poddawanych HBO odczuwa podczas
sprê¿ania, czasami tylko jednorazowo, ból ucha b¹dŸ ma
k³opot z odblokowaniem tr¹bki s³uchowej; u co czwar-
tego chorego widoczne s¹ wówczas ró¿nie nasilone zmia-
ny otoskopowe. Ocenia siê, ¿e tylko u 0,37% badanych
mamy do czynienia z rzeczywist¹ niemo¿noœci¹ wyrów-
nywania ciœnieñ. Profilaktyka urazu ciœnieniowego ucha
œrodkowego jest zró¿nicowana. W USA w 35% oœrod-
ków prowadz¹cych HBO wszystkich chorych zakwali-
fikowanych do sprê¿eñ poddaje siê farmakoterapii (pre-
paraty doustne i donosowe), w 15% oœrodków wykonuje

Ryc. 1. Narastanie objawów p³ucnej toksycznoœci tlenu (czêœæ górna ryciny) w
zale¿noœci od zmniejszania siê pojemnoœci ¿yciowej p³uc (czêœæ dolna ryciny) w
trakcie HBO 2 ATA (wg Takahashi i wsp. [51], w modyfikacji w³asnej)

Ryc. 2. Schemat sprê¿enia leczniczego w wielomiejscowej komorze hiperba-
rycznej stosowany w Krajowym Oœrodku Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni

Ryc. 3. Widok ogólny wielomiejscowej leczniczej komory hiperbarycznej

siê paracentezê, w pozosta³ych - nie prowadzi ¿adnej
profilaktyki [53].

Uraz ciœnieniowy zatok przynosowych, g³ównie za-
tok czo³owych jest prawie zawsze zwi¹zany z ostr¹ in-
fekcj¹ b³ony œluzowej górnych dróg oddechowych. Jest
to jedno z przeciwwskazañ wzglêdnych do HBO. W sta-
nach nag³ych ka¿de sprê¿enie musi byæ poprzedzone
dok³adn¹ anemizacj¹ b³ony œluzowej nosa i ujœcia gar-
d³owego tr¹bek s³uchowych, a kompresja i dekompresja
- prowadzone bardzo wolno [15,16].

Uraz ciœnieniowy p³uc jest bardzo rzadkim powik³a-
niem mog¹cym przyjmowaæ postaæ odmy op³ucnowej
b¹dŸ rozerwania p³uc. Pojawianiu siê tego powik³ania
zapobiega wczeœniejsza wnikliwa diagnostyka pneumo-
logiczna (rtg p³uc, spirometria, gazometria) [15,16].
Ad. 3. Do powik³añ ocznych HBO nale¿¹: krótko-
wzrocznoœæ i zaæma [15,16].

Krótkowzrocznoœæ jest przejœciow¹ dolegliwoœci¹
zg³aszan¹ przez œrednio co pi¹t¹ osobê poddan¹ HBO.
Wzrok u tych chorych powraca do normy stopniowo
przez okres do trzech miesiêcy od chwili ukoñczenia
HBO. Przyczyna okresowego pogorszenia wzroku jest
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nieznana. Uwa¿a siê, ¿e spowodowana ona mo¿e byæ m.in.
zmianami w krzywiŸnie rogówki wywo³anymi wahaniami
ciœnieñ w trakcie kompresji i dekompresji, b¹dŸ zmiana-
mi metabolicznymi rogówki lub zmianami w refrakcji
soczewki [15,16].

Zaæma jest rzadkim powik³aniem HBO spotykanym
u chorych w starszym wieku poddanych du¿ej (powy-
¿ej 200) liczbie sprê¿eñ. Znacz¹c¹ rolê w rozwoju za-
æmy wydaj¹ siê odgrywaæ wolne rodniki. St¹d, w zapo-
bieganiu jej rozwoju stosuje siê antyoksydanty [15,16,
51].

Powik³ania techniczne HBO

Bezpieczeñstwo prowadzenia HBO zale¿ne jest od
wielu czynników przewidywalnych zwi¹zanych m.in.
z warunkami technicznymi prowadzenia terapii tlenem
hiperbarycznym (ciœnienie, warunki sprê¿ania, rodzaj ko-
mory hiperbarycznej, sprawnoœæ system dostarczania
i usuwania tlenu z obiegu, stan bezpieczeñstwa elek-
trycznego), stanu zdrowia chorych i personelu medycz-
nego, jak i trudnego do wczeœniejszego okreœlenia mar-
ginesu czynników nieprzewidywalnych, bêd¹cych naj-
czêœciej zbiegiem niekorzystnych okolicznoœci [15,16].
W latach 1923-1996 dosz³o na ca³ym œwiecie do 25
po¿arów komór hiperbarycznych, w wiêkszoœci jedno-
miejscowych, w których zginê³o 60 osób [54]. Do
pierwszego po¿aru w komorze wielomiejscowej dosz³o
w 1989 r. W celu zminimalizowania mo¿liwoœci po¿aru
w komorze hiperbarycznej obowi¹zuje zakaz m.in.:
wnoszenia jakichkolwiek urz¹dzeñ elektrycznych do
wnêtrza komory, ubierania siê w syntetyczne ubrania,
stosowania przed sprê¿eniem dezodorantów i kosmety-
ków na bazie t³uszczu. W Polsce dosz³o do dwu po¿a-
rów komór hiperbarycznych: w Krakowie (1939 r.) oraz
Gdyni (1954 r.).

Zagro¿enia zdrowotne (?) zwi¹zane z HBO
Spotykan¹ w piœmiennictwie sugesti¹ jest opinia, co

do mo¿liwoœci promuj¹cego (kancerogennego) b¹dŸ
przyspieszaj¹cego rozwój nowotworów dzia³ania tlenu
hiperbarycznego. Datuje siê ona od 1965 r. kiedy to
Johnson i wsp. [55] opublikowali doniesienie o czêst-
szych, ni¿ siê spodziewano, przerzutach odleg³ych oraz
ich nietypowych miejscach lokalizacji u 25 chorych z za-
awansowanym rakiem macicy, napromienianych w wa-
runkach hiperbarii tlenowej. Autorzy ci pierwsi zasuge-
rowali mo¿liwoœæ promuj¹cego (kancerogennego) b¹dŸ
przyspieszaj¹cego wzrost nowotworów dzia³ania tlenu
hiperbarycznego. Od tego czasu opublikowano wyniki
wielu badañ zarówno doœwiadczalnych, jak i klinicznych,
przedstawiaj¹cych ró¿norodne aspekty tego zagadnienia.
Feldmeier i wsp. [56] w 1993 r. przeprowadzili ankietê,
która wykaza³a, ¿e wbrew, b¹dŸ niezale¿nie od wyników
badañ naukowych, a¿ 7% ankietowanych lekarzy stosu-

j¹cych HBO wierzy w potencjalne rakotwórcze w³aœci-
woœci tlenu hiperbarycznego, a 42% uwa¿a, ¿e jego sto-
sowanie wi¹¿e siê z ryzykiem póŸniejszych procesów
s¹dowych wytoczonych przez chorych (b¹dŸ ich rodzi-
ny), u których wyst¹pi³y objawy wskazuj¹ce na postêp
procesu nowotworowego w trakcie b¹dŸ po ukoñczeniu
leczenia skojarzonego. Zagadnienie to sta³o siê jednym
z wa¿niejszych tematów V Europejskiej Konferencji
Zgodnoœci w Lizbonie w 2001 r. z udzia³em cz³onków
European Committee for Hyperbaric Medicine
(ECHM) i European Society for Therapeutic Radiolo-
gy and Oncology (ESTRO). ”State of the art” tego za-
gadnienia, na podstawie przegl¹du piœmiennictwa, do-
kona³ Feldmeier [57].

Badania doœwiadczalne w analizowanym przez nie-
go okresie 1960-2001 prowadzone by³y na ró¿nych po-
ziomach badawczych (molekularnym, komórkowym,
tkankowym, na zwierzêtach) i koncentrowa³y siê na oce-
nie wp³ywu HBO na dynamikê wzrostu nowotworo-
wych hodowli tkankowych, parametry odpornoœciowe,
aktywnoœæ wolnych rodników w ró¿nych tkankach, wy-
k³adniki mutagenezy oraz dynamikê wzrostu guzów
doœwiadczalnych u zwierz¹t doœwiadczalnych. Po eks-
pozycji na HBO, w porównaniu z materia³em badaw-
czym nie poddawanym temu wp³ywowi, stwierdzano
zahamowanie wzrostu nowotworowych hodowli tkan-
kowych i zmniejszenie sk³onnoœci tkanek do przerzu-
tów, brak wyraŸnego supresyjnego wp³ywu na wybrane
parametry stanu immunologicznego, zarówno brak wp³y-
wu, jak i wzrost poziomu wolnych rodników w tkan-
kach, przy jednoczesnej obecnoœci mechanizmów ada-
ptacyjnych (wymiatacze wolnych rodników), zapobie-
gaj¹cych uszkadzaj¹cym efektom ich dzia³ania, ma³o
specyficzny obraz zmian genetycznych badanego mate-
ria³u przy braku mutacji w charakterystycznych dla
uszkadzaj¹cego dzia³ania wolnych rodników, miejscach
DNA leukocytów ochotników poddanych HBO, brak
wzrostu masy guza i sk³onnoœci do pojawiania siê prze-
rzutów u zwierz¹t doœwiadczalnych, niezale¿nie od ich
budowy histologicznej.

Wnioski
1. Poznanie faktów dotycz¹cych HBO pozwala na oba-

lanie mitów kr¹¿¹cych wokó³ tej procedury medycz-
nej.

2. Tlen, w tym tlen hiperbaryczny, jak ka¿dy lek po-
siada swoje wskazania, przeciwwskazania, a jego sto-
sowanie ³¹czy siê z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia powi-
k³añ.

3. Œcis³e stosowanie przyjêtych procedur medycznych
prowadzenia HBO oraz zachowanie wszystkich za-
sad bezpieczeñstwa sprê¿eñ w komorze hiperbarycz-
nej pozwala na zminimalizowanie skali powik³añ tej
procedury medycznej.



160 Otorynolaryngologia, 2006, 5(4),  153-161

Piœmiennictwo
1. Traczyk WZ, Trzebski A. Fizjologia cz³owieka z elementami

fizjologii klinicznej. PZWL, Warszawa 1980.
2. Cavallazzi GM. Relations between O2 and hearing function.

Proceedings 22 nd EUBS Congress. Milano, Italy 1996: 633-
645.

3. Morgenstern C, Kessler M. Oxygen consumption and oxygen
distribution in the inner ear. Arch Otorhinolaryngol 1978; 220:
159-162.

4. Naro¿ny W. Zaburzenia w mikrokr¹¿eniu œlimaka. (w)
Audiologia kliniczna. Œliwiñska-Kowalska M (red.). Mediton,
£ódŸ 2005: 61-64.

5. Œliwiñska-Kowalska M. Uszkodzenia s³uchu spowodowane
ha³asem. (w) Audiologia kliniczna. Œliwiñska-Kowalska M (red.).
Mediton, £ódŸ 2005: 289-298.

6. Tanaka K, Motomura S. Permeability of the labyrinthine
windows in guinea pigs. Arch Otorhinolaryngol 1981; 233:
67-75.

7. Lamm H, Lamm K, Zimmermann W. The effects of hyperbaric
oxygen on experimental noise damage to the ears. Arch
Otorhinolaryngol 1982; 236: 237-244.

8. Lawrence M, Arbor A. Fluid balance in the inner ear. Ann Otol
Rhinol Laryngol 1965; 74: 486-499.

9. Konishi K, Yamane H, Iguchi H, Takayama M, Nakagawa T,
Sunami K, Nakai Y. Local substances regulating cochlear blood
flow. Acta Otolaryngol (Stockh) 1998; 538: 40-46.

10. Prazma J, Fischer ND, Biggers WP, Ascher D. Variation of
endocochlear pO2 and cochlear potentials by breathing carbon
dioxide. Ann Otol 1979; 88: 222-227.

11. Chou JTY, Rodgers K. Respiration of tissues lining the
mammalian membranous labyrinth. J Laryng Otol 1962; 76:
341-351.

12. Meyer A, Rauch S, Koburg E. Unterschiede im metabolismus
der einzelnen schneckenwindungen. Acta oto-laryng 1965; 59:
116-123.

13. Thorne PR, Nuttall AL. Alterations in oxygenations of cochlear
endolymph during loud sound exposure. Acta Otolaryngol
(Stockh) 1989; 107: 71-79.

14. Nagahara K, Miyake Y, Aoyama T, Ogino F. Tissue oxygen
tension in the stria vascularis. Acta Otolaryngol (Stockh) 1988;
supl 456: 137-142.

15. Jain KK. (red.): Textbook of hyperbaric medicine. Wyd. 4.
Hogrefe & Huber Publishers, Göttingen 2004.

16. Mathieu D. Handbook on hyperbaric medicine. Springer,
Dordecht 2006.

17. Boerema I, Meyne NG, Brummelkamp WH, Bouma S, Mensch
MH, Kamermans F, Stern Hanf M, Van Aalderen. Life without
blood: a study of the influence of high atmospheric pressure and
hypothermia on dilution of the blood. J Cardiovasc Surg 1960;
1: 133-146.

18. Narozny W, Sicko Z, Kot J, Stankiewicz C, Przewozny T,
Kuczkowski J. Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of
complications of irradiation in head and neck area. Undersea
Hyperb Med 2005; 32:103-110.

19. Naro¿ny W, Kuczkowski J, Stankiewicz C, Kot J, Mikaszewski B,
Przewozny T. Value of hyperbaric oxygen in bacterial and fungal
malignant external otitis treatment. Eur Arch Otorhinolaryngol
2006; 263: 680-684.

20. Naro¿ny W. Wp³yw glikokortykosteroidów oraz tlenu
hiperbarycznego na ucho wewnêtrzne w badaniach klinicznych u
chorych z nag³ym niedos³uchem czuciowo-nerwowym oraz w
badaniach doœwiadczalnych u kurcz¹t po urazie akustycznym.
Ann Acad Med Gedan 2002; 32 (supl.): 5-172.

21. Naro¿ny W. Wp³yw tlenu hiperbarycznego na obraz zniszczeñ
komórek rzêsatych ucha wewnêtrznego kurcz¹t poddanych
ekspozycji na ha³as szerokopasmowy. Otolaryngol Pol 2006; 60:
401-440.

22. Naro¿ny W, Kuczkowski J, Kot J, Stankiewicz C, Sicko Z,
Mikaszewski B. Progonostic factors in suddeen sensorineural
hearing loss - our experience and review of literature. Ann Otol
Rhinol Laryngol 2006; 115(7): 553-555.

23. Narozny W, Sicko Z, Przewozny T, Stankiewicz C, Kot J,
Kuczkowski J. Usefulness of high doses of glucocorticoids and
hyperbaric oxygen therapy in sudden sensorineural hearing loss
treatment. Otol Neurotol 2004; 25: 916-923.

24. Narozny W, Sicko Z, Przewozny T, Stankiewicz C, Kot J,
Kuczkowski J. Usefulness of hyperbaric oxygen therapy in patients
with senorineural acute and chronic tinitus. International Congress
Series 2003; 1240: 277-286.

25. Henderson D, Bielefeld EC, Harris KC, Hu BH. The role of
oxidative stress in noise-induced hearing loss. Ear Hear 2006;
27: 1-19.

26. Rabinowitz PM. Antioxidant status and hearing function in noise-
exposed workers. Hear Res 2002; 173 (102): 164-171.

27. Schacht J. Biochemical aspects of noise-induced hearing loss.
(w) New perspectives on noise-induced hearing loss. Hamernik
RP, Henderson D, Salvi R (red.). Raven Press, New York 1982:
95-102.

28. Lamm K, Arnold W. Noise-induced cochlear hypoxia is intensity
dependent, correlates with hearing loss an precedes reduction of
cochlear blood flow. Audiol Neurootol 1996; 1(3): 148-160.

29. Lamm K, Arnold W. The effect of prednisolone and non-steroidal
anti-inflammatory agents on the normal and noise-damaged
guinea pig inner ear. Hear Res 1998; 115: 149-161.

30. Schuknecht HF. Pathology of the ear. Lea & Fabiger, Philadelpha
1993.

31. Lamm K, Lamm H, Arnold W. Effect of hyperbaric oxygen
therapy in comparison to conventional or placebo therapy or no
treatment in idiopathic sudden hearing loss, acoustic trauma,
noise-induced hearing loss and tinnitus. Adv Otorhinolaryngol
1998; 54: 86-99.

32. Frûhwald H, Kõllner W, Prohaska O. Local pO2 measurements
in the cochlear perilymph of guinea pigs on oxygen and oxygen/
carbon dioxide breathing. Laryngol Rhinol 1979; 58: 731-736.

33. Lamm C, Walliser U, Schumann K, Lamm K. Oxygen partial
pressure measurements in the perilymph of the scala tympani
under normal and hyperbaric oxygen conditions. HNO 1988;
36: 363-366.

34. Lamm K. Therapy of cochlear disorders: critical remarks. Wien
Med Wochenschr 1992; 20/21: 455-459.

35. Lamm H, Alm W. Die Wirkung von hyperbarem Sauerstoff
(OHP) auf das normale Innenohr des Innerschweinches. Arch
Otorhinolaryngol 1979; 222: 145-151.

36. Kuokkanen J, Virkkala J, Zhai S, Ylikoski J. Effect of hyperbaric
oxygen treatment on permanent threshold shift in acoustic trauma
among rats. Acta Otolaryngol (Stockh) 1997; supl 529: 80-82.

37. Mathieu D, Coget J, Vichkier L i wsp. Red blood cell
deformability and hyperbaric oxygen therapy. Medsubhyp 1984;
3: 100-104.

38. Pilgramm M, Roth M, Fischer B. Der Einfluss der hyperbaren
oxygenation auf rheologische Parameter. Perfusion 1988; 2: 79-82.

39. Appaix A, Pech A, Demard F. L’utilisation de l‘oxygene hyperbare
en oto-rhino-laryngologie. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac
(Paris) 1970; 87: 735-750.



161Naro¿ny W.   Hiperbaria tlenowa w patologii ucha wewnêtrznego – fakty i mity

40. Lamm H, Klimpel L. Hyperbare Sauerstofftherapie bei Innenohr
- und Vestibularisstörungen. HNO 1971; 19: 363-369.

41. Stawiñski S. Leczenie nadciœnieniem tlenowym odbiorczego
upoœledzenia s³uchu pochodzenia œlimakowego. Otolaryngol Pol
1984; 37: 267-270.

42. Lamm K, Lamm H, Arnold W. Effect of hyperbaric oxygen
therapy in comparison to conventional or placebo therapy or no
treatment in idiopathic sudden hearing loss, acoustic trauma,
noise-induced hearing loss and tinnitus. Adv Otorhinolaryngol
1998; 54: 86-99.

43. Mattox DE, Simmons FB. Natural history of sudden
sensorineural hearing loss. Ann Otol 1977; 86: 463-480.

44. Aslan I, Oysu C, Veyseller B, Baserer N. Does the addition of
hyperbaric oxygen therapy to the conventional treatment
modalities influence the outcome of sudden deafness? Otolaryngol
Head Neck Surg 2002; 126: 121-126.

45. Pilgramm M, Lamm H, Schumann K. Zur hyperbaren
Sauerstofftherapie beim Hõrsturz. Laryngol Rhinol Otol 1985;
64: 351-354.

46. Shiraishi T, Satou Y, Makishima K. Hyperbaric oxygenation
therapy in idiopathic sudden sensory neural hearing loss. Nippon
Jibiinkoka Gakkai Kaiho 1998; 101: 1380-1384.

47. Fattori B, Berrettini S, Casani A, Nacci A, De Vito A, De Iaco
G. Sudden hypoacusis treated with hyperbaric oxygen therapy: a
controlled study. Ear Nose Throat J 2001; 80: 655-660.

48. Racic G, Petri NM, Andric D. Hyperbaric oxygen as a method
of therapy of sudden sensorineural hearing loss. Int Marit Health
2001; 52: 74-84.

49. Inci E, Erisir F, Ada M, Ozturk O, Guclu E, Oktem F, Toprak
M. Hyperbaric oxygen treatment in sudden hearing loss after
unsuccessful medical treatment. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg
2002; 9: 337-341.

50. Murakawa T, Kosaka M, Mori Y, Fukazawa M, Misaki K.
Treatment of 522 patients with sudden deafness performed
oxygenation at high pressure. Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho
2000; 103: 506-515.

51. Takahashi H, Kobayashi S. New indications for hyperbaric
oxygen therapy and its complication. Adv Otorhinolaryngol 1998;
54: 1-13.

52. Davis JC, Dunn JM, Heimbach RD. Hyperbaric medicine;
patient selection, treatment procedures and side effects. (w)
Problem wounds: the role of oxygen. Davis JC, Hunt TK (red.).
Elsevier, New York 1988: 225-235.

53. Capes JP, Tomaszewski C. Prophylaxis against middle ear
barotraumas in US hyperbaric oxygen therapy centers. Am J
Emerg Med 1996; 14: 645-648.

54. Sheffield PJ, Dessautels DA. Hyperbaric and hypobaric chamber
fires: a 73-year analysis. Undersea Hyperb Med 1997; 24: 153-
164.

55. Johnson RJR, Lauchlan SC. Epidermoid carcinoma of the cervix
treated by 60Co therapy and hyperbaric oxygen. Proceedings of
the Third International Congress of Hyperbaric Medicine.
Durham 1965: 648-653.

56. Feldmeier JJ, Heimbach RD, Davolt DA, Brakora MJ.
Hyperbaric oxygen and the cancer patients: a survey of practice
patterns. Undersea Hyperb Med 1993; 20: 337-345.

57. Feldmeier JJ. Hyperbaric oxygen: does it have cancer causing or
growth enhancing effect? Proceedings ESTRO and ECHM
Consensus Conference: Hyperbaric oxygen therapy in the
treatment of radio-induced lesions in normal tissues. Lisbon,
Portugal 2001: 129-141.


