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ABSTRAKT 
Východiská: Cievna mozgová príhoda patrí k najčastejším prí-
činám morbidity a mortality, jej incidencia v súvislosti s predl-
žovaním ľudského veku stúpa. Hyperbarická oxygenoterapia 
(HBOT) podporuje procesy hojenia a regenerácie jednotlivých 
buniek a tkanív poškodených hypoxiou. 
Cieľ: Cieľom práce bolo získať poznatky o účinku HBOT 
u akútnej ischémie mozgu. 
Metódy: Do práce sme zahrnuli štúdie uverejnené v elektronic-
kých databázach a v časopisoch do konca roka 2017 o možnos-
tiach využitia HBOT u akútnej ischémie mozgu.  
Výsledky: Pokusy na zvieratách ukázali neuroprotektívny úči-
nok HBOT u akútnej ischémie mozgu. Klinické štúdie dosta-
točne preukázali, že HBOT je priaznivá neuroterapeutická me-
tóda pre reparáciu chronických zmien po cievnej mozgovej prí-
hode, jej účinnosť pri liečení akútnych stavov u ľudí nebola 
dostatočne preukázaná. Hlavnou príčinou nedostatku klinic-
kých štúdií o liečení akútnej ischémie mozgu je úzke časové 
okno k zahájeniu HBOT.  
Záver: Je potrebné vykonať klinické štúdie, ktoré poskytnú dos-
tatok poznatkov o účinnosti HBOT u akútnej ischémie mozgu 
a vytvoriť potrebné štandardy  
 
Kľúčové slová: Hyperbarická oxygenoterapia. Ischémia 
mozgu. Anoxické poškodenie mozgu. Neuroprotektívny úči-
nok. Pokusy na zvieratách  
  
ABSTRACT 
Background: Vascular stroke is one of the most common causes 
of morbidity and mortality, and its incidence in human prolon-
gation is rising. Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) supports 
the processes of healing and regeneration of individual cells and 
tissues damaged by hypoxia. 
Objective: The aim of this work was to gain knowledge about 
the effect of HBOT in acute brain ischemia. 
Methods: We included studies published in electronic databases 
and magazines by the end of 2017 on the possibilities of using 
HBOT in acute brain ischemia. 
Results: Animal experiments showed the neuroprotective effect 
of HBOT in acute brain ischemia. Clinical trials have shown 
sufficiently well that HBOT is a beneficial neurotherapeutic 
method for repairing chronic changes after stroke, its efficacy 
in treating acute conditions in humans has not been sufficiently 
demonstrated. The main cause of the lack of clinical studies on 
treating acute ischemia of the brain is the narrow time window 
for the onset of HBOT. 
Conclusion: Clinical trials need to be conducted to provide suf-
ficient knowledge of the efficacy of HBOT in acute ischemia of 
the brain and to develop the necessary standards. 
 
Key words: Hyperbaric oxygen therapy. Brain ischemia.  
Anoxic brain damage. Neuroprotective effect. Animal experi-
ments 
 

ÚVOD 
Mozog predstavuje unikátny, veľmi aktívny  

orgán v našom tele. Hoci váži len 2% z celkovej 
hmotnosti tela, využíva 15% z celkového kardiál-
neho vývrhu, 20% z celkového zásobovania kyslí-
kom, spotrebuje 25-30% z celkovej konzumácie 
glukózy a 30% z celkovej spotreby energie. Limitu-
júcim faktorom normálnej funkcie mozgu je kyslík. 
Za bežných normobarických podmienok je par-
ciálny arteriálny tlak kyslíka (paO₂) približne  
90 mm Hg. Minimálna paO₂ koncentrácia potrebná 
pre zásobovanie dostatočným množstvom intracelu-
lárneho kyslíka pre efektívnu neurologickú funkciu 
nie je známa. Je však známe, že zníženie paO₂ na  
65 mm Hg vedie k zhoršeniu schopnosti mozgu vy-
konávať komplexné úlohy. Pri 55 mm Hg je zhor-
šená krátkodobá pamäť a paO₂, 30 mm Hg spôso-
buje stratu vedomia. Ďalší pokles hladín paO₂ môže 
viesť k infarktu tkaniva v závislosti od dĺžky hypo-
xie (Zauner, 2002). Pri lokálnom poškodení mozgu 
(napr. cievna mozgová príhoda) sa v poškodenom 
tkanive zníži metabolizmus, a tým aj nároky na zá-
sobovanie kyslíkom a krvný obeh sa redistribuje 
v prospech metabolicky aktívnejších oblastí. Na 
rozdiel od toho pri anoxii mozgu v dôsledku celko-
vej hypoxémie sú najskôr poškodené najaktívnejšie 
oblasti mozgu (hipokampus, bazálne gangliá) a pri 
dlhšom trvaní anoxie sa rozvinie celkové nešpeci-
fické poškodenie aj v ostatných častiach mozgu 
(Hopkins, 2012). 

Hyperbarická oxygenoterapia (HBOT) podpo-
ruje procesy hojenia a regenerácie jednotlivých bu-
niek a tkanív poškodených hypoxiou. Pri HBOT je 
pacient vystavený 100% kyslíku pri tlaku vyššom 
ako 1 ATA, čo vedie k zvýšenej hladine kyslíka 
v krvi, ktorý preniká do ischemických oblastí hlbšie 
ako za normobarických podmienok (Krajčovičová, 
2015). Účinku HBOT na akútnu encefalopatiu spô-
sobenú lokálnym cerebrálnym inzultom (hemo-
ragická a ischemická cievna mozgová príhoda) sa 
venovali viaceré štúdie, na rozdiel od nich informá-
cie o efekte HBOT na následky ischémie mozgu 
spôsobenej nedostatočným zásobovaním kyslíka 
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z periférie sú doteraz minimálne. Samotnému kli-
nickému hodnoteniu HBOT predchádza preklinické 
testovanie na zvieratách, ktorého cieľom je overenie 
účinnosti a bezpečnosti metódy.  
 

CIEĽ 
Cieľom práce bolo získať poznatky o účinku 

HBOT u akútnej ischémie mozgu. 
 

METODIKA 
Do práce sme zahrnuli štúdie uverejnené v elek-

tronických databázach a v časopisoch do konca 
roka 2017 o možnostiach využitia HBOT u akútnej 
ischémie mozgu.  
 

VÝSLEDKY 
Prvá hypoxicko-ischemická encefalopatia vo vý-

voji človeka je spôsobená perinatálnou asfyxiou. Jej 
incidencia v ekonomicky rozvinutých krajinách je  
2 na 1000 detí, v krajinách z nízkou životnou úrov-
ňou dosahuje až 1%. U týchto detí je vysoké riziko 
mortality a ťažkých dlhodobých následkov ako sú 
detská mozgová obrna, zhoršenie kognície, schop-
nosti učenia a epilepsia. Rôzne stratégie vypraco-
vané neonatológmi za účelom zlepšenia poškode-
ného mozgu nie sú dostatočne účinné (neuroprotek-
tíva, hypotermia), čo sa týka najmä detí so stredným 
a ťažkým poškodením (Liu, 2007; Nash 2011). Za 
účelom posúdenia neuroprotektívneho účinku 
HBOT na mozog novorodencov sa uskutočnil pokus 
na zvieratách. U 108 potkanov starých 7 dní sa vy-
konalo hypoxicko-ischemické poškodenie mozgu. 
Potkany terapeutickej skupiny sa 6 hodín po poško-
dení a denne nasledujúcich 6 dní podrobili HBOT, 
kontrolná skupina bola bez terapie. Mozgy potka-
nov obidvoch skupín boli postupne vyšetrené 1, 3, 
5, 7, 14 a 21 dní po poškodení. V mozgu potkanov 
u ktorých nebola aplikovaná HBOT sa pri mikro-
skopickom vyšetrení ukázali v oblasti hipokampu, 
kortexu a talamu veľké oblasti nekrotických buniek, 
opuch buniek a narušená architektúra mozgového 
tkaniva. V terapeutickej skupine v porovnaní s kon-
trolnou skupinou došlo k menšej degenerácii nervo-
vých buniek ako aj k menej rozsiahlej nekróze, ner-
vové bunky boli menej dezorganizované a ich štruk-
túra vyzerala normálnejšie. Zároveň sa ukázalo, že 
HBOT zvyšuje proliferáciu neurálnych kmeňových 
buniek v subventrikulárnej zóne neonatálnych pot-
kanov s hypoxicko-ischemickým poškodením 
mozgu a teda že má terapeutický potenciál pre pod-
porenie neurologického zotavenia po poškodení 
mozgu (Feng, 2013). Uvedenej problematike sa 

v pokusoch na zvieratách v minulosti venovali ešte 
dve pracoviská. Sľubné výsledky HBOT pri liečení 
ischemického poškodenia mozgu u potkanov s neo-
natálnym hypoxicko-ischemickým poškodením 
mozgu, so zameraním na prognózu, ukázal v štúdii 
Wang (2001) a neskôr na podobnom súbore objek-
tivizoval vplyv HBOT na rozšírenie terapeutického 
okna na 12 hodín (Wang, 2008). Uvedené výsledky 
sa môžu týkať len novorodencov, nedajú sa apliko-
vať na dospelých. Priaznivý účinok HBOT u 112 
prípadov neonatálnej hypoxicko-ischemickej ence-
falopatie u potkanov popísal Qiu (1997).  

Najčastejšie anoxické poškodenie mozgu ná-
sledkom celkovej hypoxémie u dospelých býva po 
zástave srdca. Vďaka pokrokom v resuscitácii, 
ktorá sa vyučuje v rôznych kurzoch, počet osôb, 
ktoré prežili zástavu srdca stúpa. Mortalita po srd-
covej zástave je však stále vysoká (85-95%). 
U tých, ktorí prežijú zástavu srdca, sa rozvinie  
v 33-50% signifikantná neurologická dysfunkcia 
rôzneho rozsahu a zároveň dochádza v 42-50% 
k zhoršeniu kognitívnych funkcií (Allen, 2012). 
Najviac býva postihnutá pamäť, pozornosť a exeku-
tívna funkcia. Okrem toho sa zobrazovacími techni-
kami mozgu zistí v postihnutých oblastiach zníže-
nie aktivity. U týchto osôb neexistuje účinná liečba, 
ktorá môže indukovať neuroplasticitu so signifi-
kantným zlepšením kognície. Neurorehabilitácia 
zahájená v prvých troch mesiacoch môže dosiahnuť 
mierne zlepšenie, avšak signifikantné zlepšenie 
kognitívnych funkcií po 3 mesiacoch je veľmi zried-
kavé (Lim, 2014). Shach et al. (2004) porovnávali 
následky u pacientov liečených po úraze hlavy a po 
zástave srdca. Vo všeobecnosti pacienti po zástave 
srdca majú oveľa závažnejšie postihnutie kognície 
a zhoršenie funkcie. Hoci je predpoklad, že neu-
roprotektívny účinok HBOT aplikovanej niekoľko 
hodín po zástave srdca by mohol významne zlepšiť 
prognózu pacientov, v literatúre sme našli len štúdiu 
hodnotiacu účinok HBOT s dlhším odstupom po zá-
stave srdca.  

Za účelom objektivizácie neuroterapeutického 
účinku HBOT u pacientov sa uskutočnila štúdia 
s 11 pacientmi po zástave srdca, ktorí boli 5 mesia-
cov až 7,5 rokov (priemer 2,6 ± 0,6 rokov) po zá-
stave. Pacienti absolvovali pobyt v hyperbarickej 
komore so 100% kyslíkom pri 1 ATA v dĺžke 60 
minút celkom 60-krát, 5-krát do týždňa. Neurotera-
peutický efekt bol hodnotený klinicky ako aj zobra-
zovacími technikami mozgu. HBOT indukovala 
mierne, ale štatisticky významné zlepšenie pamäti 
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priemerne o 12%, pozornosti o 20% a exekutívnej 
funkcie o 24%. S klinickým zlepšením dobre kore-
lovalo zlepšenie mozgovej aktivity v relevantných 
mozgových oblastiach, čo sa hodnotilo jednofotó-
novou emisnou výpočtovou tomografiou SPECT 
(Hadanny, 2015).  

Cievna mozgová príhoda (CMP) je definovaná 
ako náhly neurologický deficit cerebrovaskulárneho 
pôvodu, spôsobený náhlym zhoršením zásobovania 
krvou. Približne 80% CMP je ischemických, zvyšné 
sú spôsobné krvácaním. Príčinou ischemických 
CMP je oklúzia, alebo stenóza cerebrálnej artérie, 
v pokusoch na zvieratách to býva artéria cerebri mé-
dia (ACM). Yang et al. (2016) s využitím Embase, 
Medline, Web of Science a PubMed vyhodnotili 
z celkového počtu 1198 štúdií účinok HBOT v 51 
relevantných štúdiách na zvieratách s oklúziou 
ACM. V porovnaní s kontrolnou skupinou u zvierat 
s HBOT došlo k zníženiu rozsahu infarktu o 32%, 
mortalita v HBOT skupine bola 18,4%, v kontrolnej 
26,7%. Maximálna účinnosť pre neuroprotektívny 
efekt a zlepšené prežívanie zvierat sa ukázala, keď 
HBOT bola aplikovaná bezprostredne po vzniku  
ischémie pri tlaku 2 ATA. V hodnotených štúdiách 
sa ukázalo, že HBOT znižuje poškodenie tkaniva. 
K zlepšeniu začalo dochádzať už po 3 hodinách od 
začiatku terapie, s maximom po 6 hodinách. V uve-
denej štúdii nedošlo k zvýšeniu účinnosti v kombi-
nácii HBOT s rôznymi medikamentmi. Kombinácia 
HBOT s trombolýzou bola spojená s tendenciou 
zníženia hemoragických komplikácií. Mechaniz-
mus neuroprotektívneho účinku HBOT nie je cel-
kom objasnený. Predpokladá sa, že sa na tom po-
dieľa zníženie edému mozgu a zlepšenie metabo-
lizmu po ischémii. Okrem toho HBOT zmierňuje 
zápal v mozgu vzostupom protizápalových cyto-
kinínov a obmedzuje agregáciu leukocytov v ische-
micko-hypoxickej oblasti. 

HBOT sa využíva pri liečení ischémie mozgu od 
roku 1960. Klinickým skúškam predchádzali prekli-
nické štúdie na zvieratách, ktoré pomáhajú zdoko-
naľovať liečebné postupy i dnes (Zhai, 2016). 
Mnohé štúdie uvádzajú u náhlej CMP dobré skúse-
nosti v kombinácii trombolýzy s HBOT. Pri trom-
bolýze sa intravenózne podáva aktivátor tkanivo-
vého plazminogénu (r-tPA), ktorý rozpúšťa fibrino-
gén v krvnej zrazenine (Liang, 2016). Odporúčaný 
časový limit podania r-tPA je do 4,5 hodín od 
vzniku mozgovej ischémie. V USA len 22% pacien-
tov s náhlou CMP sa dostane na pracovisko urgent-
ného príjmu do 3 hodín, avšak len 8% pacientov je 

vhodných na trombolýzu. Navyše meta-analýza, 
ktorá zahŕňala 26 štúdií a 2063 pacientov ukázala 
incidenciu včasnej rekanalizácie (≤ 3 hodiny po za-
hájení trombolýzy) len u 33% (Seners, 2016).  
Kikuchi (2013) uvádza, že len 2-5% pacientov 
v USA s ischemickou CMP dostatne trombolytickú 
liečbu. Príčinu vidí v obmedzenom terapeutickom 
okne, v krvácavých komplikáciách a vo vysokej 
cene. Prvá štúdia včasnej kombinovanej liečby 
trombolýzy a HBOT u náhlej CMP na potkanoch sa 
uskutočnila v r. 1999 v Nemecku. 2 hodiny po is-
chemickom inzulte bol podaný r-tPA (9 mg/kg) 
a HBOT (2,4 ATA, 1 hodina). Uvedená kombinácia 
významne zlepšila neurologický deficit počas 24 
hodín (Michalski, 2009). Už v roku 2007 Singhal 
publikoval, že HBOT môže rozšíriť terapeutické 
okno a zvýšiť účinnosť r-tPA trombolýzy po akút-
nej CMP, jeho závery potvrdili aj neskoršie štúdie 
(Hu 2016). Kombinovanou liečbou r-tPA a HBOT 
u potkanov po akútnej CMP sa dosiahli podstatne 
lepšie výsledky ako pri samotnej trombolýze (Mi-
chalski, 2011). V štúdii in vitro sa ukázalo, že 
HBOT potenciuje účinok trombolýzy. Do krvnej 
zrazeniny potkanov sa pridala r-tPA a potom sa 90 
minút aplikovala HBOT pri 2,5 ATA. Tromboly-
tický efekt stúpol o 64%, pričom pri aplikácii nor-
mobarického kyslíka len o 39% (Chazalvil, 2016).  
 

DISKUSIA A ZÁVER 
Základné ako aj klinické štúdie ukázali priaznivý 

účinok HBOT na ischémiu mozgu. Mnohé mecha-
nizmy súvisiace s neuroprotektívnym účinkom boli 
objasnené, napr. podpora mozgovej oxygenácie 
a zlepšenie metabolizmu, ochrana hematoencefalic-
kej bariéry, účinok proti zápalu a apoptóze, vzostup 
vaskulárnej a neurálnej regenerácie. Klinické štúdie 
dostatočne preukázali, že HBOT je priaznivá neuro-
terapeutická metóda pre reparáciu chronických 
zmien po CMP (Efrati, 2014; Boussi Gross, 2015). 
Väčšina zotavenia zahŕňa oblasti mozgu, ktoré sa 
stali dysfunkčnými, ale nie mŕtvymi. Údaje z vi- 
zualizácie jednofotónovou emisnou výpočtovou to-
mografiou (SPECT) týchto neaktívnych (ochrome-
ných) oblastí ukazujú, že postihnuté oblasti môžu 
pretrvať živé, ale dysfunkčné mesiace, dokonca 
roky po akútnom inzulte. Teda je reálne predpokla-
dať, že HBOT môže byť účinnou (a klinicky vhod-
nou) metódou oxygenácie a tak úspešne evokovať 
neuroplasticitu v chronicky neaktívnych oblastiach 
v neskorej fáze po CMP (Efrati, 2013). Veľmi 
dobrý účinok HBOT na chronické kognitívne 
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zmeny po hemoragickej ako aj ischemickej CMP 
ukázal Ploughman (2015), podobne ako Hadanny 
(2015) u pacientov po zástave srdca.  

V krajinách, kde sa najčastejšie vyskytuje peri-
natálne hypoxicko-ischemické poškodenie mozgu, 
je HBOT v akútnom štádiu nedostupná. Na základe 
pokusov na zvieratách sa dá predpokladať oprávne-
nosť indikácie HBOT u uvedených stavov. Výni-
močne by sa HBOT u týchto stavov dala aplikovať 
ak by k asfyxii u novorodenca došlo v nemocnici, 
ktorá má hyperbarickú komoru. 

Ako optimálna liečba pre akútnu ischémiu 
mozgu v budúcnosti sa javí kombinácia HBOT 
s trombolytickou liečbou. V tejto oblasti základný 
ako aj preklinický výskum ukázal veľmi dobré  
výsledky. Prvýkrát sa uskutočnil pokus so simultán-
nou aplikáciou r-tPA a HBOT v r. 1990 u experi-
mentálneho trombogenického infarktu myokardu 
u psa. Simultánna aplikácia uvedenej terapie 2 ho-
diny po oklúzii ľavej descendentnej koronárnej  
artérie ukázala synergický efekt nielen na rozpuste-
nie trombózy, ale aj na obnovenie enzymatickej  
aktivity. Nasledovali viaceré pokusy na zvieratách, 
kde sa ukázala vhodnosť a bezpečnosť tejto kombi-
nácie pri znížení veľkosti infarktu, rýchlom zmier-
není bolesti a zmien ST segmentu (Yang, 2017). Po 
tomto pokuse sa začal výskum venovať účinku tejto 
kombinovanej liečby na ischémiu mozgu u zvierat, 
s podobne dobrými výsledkami.  

Pokusy na zvieratách patria k základnému ako aj 
k preklinickému výskumu. Hoci vyznievajú opti-
misticky, pri ich porovnaní je potrebné byť opatrný 
a zvážiť určité limity. Bývajú pri nich rôzne pod-
mienky a metódy, je pri nich vysoký stupeň hetero-
genity, týkajú sa rôznych modelov zvierat a rôznych 
stratégií, nehodnotia sa pri nich vedľajšie účinky. 
Tieto štúdie sa väčšinou uskutočňujú na zdravých 
zvieratách, zatiaľ čo pacienti s ischémiou mozgu sú 
často postihnutí polymorbiditou.  

Účinok HBOT na akútnu CMP u ľudí nebol do-
teraz uspokojivo dokázaný pre nedostatok štúdií, 
hlavnou príčinou je úzke časové okno k zahájeniu 
HBOT. Je potrebné získať poznatky o optimálnej 
účinnosti a stanoviť optimálny tlak, trvanie proce-
dúry, počet opakovaní a časové okno k zahájeniu 
HBOT. Dostatočné využívanie zobrazovacej tech-
niky v neurológii (CT, SPECT a MRI) poskytuje 
príležitosť pre včasnú diagnózu a včasné liečenie 
akútnej ischémie mozgu. Vzhľadom k úzkemu ča-
sovému oknu po inzulte mozgu pravdepodobne nie 
je reálne očakávať, že v klinickej praxi bude bežne 

uskutočniteľné aplikovať HBOT bezprostredne po 
CMP. Aj chronické stavy po ischémii mozgu si ešte 
vyžadujú randomizované dvojité slepé kontrolo-
vané klinické štúdie za účelom určenia štandardov 
HBOT pre každú špecifickú fázu a podmienku. 
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