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Abstract 

 

Background 

Hyperbaric oxygen (HBO) is used to treat many diseases. 3-5% of the population over 65 

years of age is suffering from chronic wounds. Evidence suggests HBO treatment promotes 

healing of chronic wounds. 

Objective 

My aim was to investigate and describe the pathophysiology of wound healing and possible 

mechanisms of action of HBO treatment. Furthermore, I conducted a qualitative study 

describing the scope and results of the wound treatment at the Hyperbaric Unit, Oslo 

University Hospital (OUH). 

Method 

Review of literature and reference books within the field was used to describe mechanisms of 

wound healing. Manual counting in logbooks and information retrieval from electronic patient 

records from 2015 -2017 formed the basis for the review of wound patients treated with HBO. 

Results 

153 patients were treated at the hyperbaric unit, OUH during the study period, of which 45% 

were wound patients. Following treatment, 22% achieved complete wound healing. An 

additional 45% experienced partial improvement. Inadequate documentation in patient 

records is a common problem. 

Conclusion 

Reactive oxygen- and nitrogen-radicals and stabilization of HIF-1α appear to play an 

important role in cellular response to hyperbaric oxygen in ischemia and wound healing. The 

use of HBO in diabetic and ischemic wounds is fairly well documented. More studies of 

better quality are needed to be able to introduce HBO as routine treatment of all chronic 

wounds. 

Inadequate documentation in patient record makes it difficult to conclude on the outcome of 

treatment. Procedures for documenting the patients' wound condition after treatment should 

be considered. 
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Sammendrag 

 

Bakgrunn 

Hyperbar oksygen (HBO) blir benyttet i behandlingen av mange sykdommer. 3-5% av 

befolkningen over 65 år er plaget med kroniske sår. (1) Det er evidens for at HBO behandling 

bedrer tilheling av kroniske sår.(2) 

Hensikt 

Jeg vil utforske og beskrive patofysiologi ved sårtilheling og mulige virkningsmekanismer av 

HBO-behandling. Videre vil jeg beskrive omfang og resultater av sårbehandlingen ved 

Hyperbarmedisinsk enhet, Oslo universitetssykehus (OUS). 

Metode 

Litteratursøk og gjennomgang av referanseverk innen fagfeltet ble benyttet for å beskrive 

mekanismer ved sårtilheling. Manuell opptelling i loggbøker og informasjonsuthenting fra 

elektroniske pasientjournaler fra 2015 -2017 dannet grunnlaget for gjennomgangen av 

sårpasientene ved Hyperbarmedisinsk enhet, OUS. 

Resultat 

153 pasienter ble behandlet ved Hyperbarmedisinsk enhet, OUS, i studieperioden, av disse 

var 45% sårpasienter. I løpet av behandlingen oppnådde 22% av sårpasientene vellykket 

sårtilheling, ytterligere 45% opplevde bedring. Mangelfull dokumentasjon i pasientjournal er 

et gjennomgående problem. 

Konklusjon 

Reaktive oksygen- og nitrogen-radikaler og stabilisering av HIF-1α ser ut til å spille en viktig 

rolle i cellenes reaksjon på hyperbar oksygen ved iskemi og ved sårtilheling. Bruk av HBO 

ved diabetessår og iskemiske sår er rimelig godt dokumentert. Flere og større studier av bedre 

kvalitet er anbefalt for å kunne innføre HBO som rutinemessig behandling av alle typer 

kroniske sår.(3, 4) 

Manglende dokumentasjon i journal gjør det vanskelig å konkludere om resultat av 

behandling. Rutiner for å dokumentere pasientenes sårtilstand etter endt behandling bør 

vurderes innført.  



VI 

 

Forord 

Fokuset for denne oppgaven er hyperbar oksygenbehandling av sårpasienter. Valget av denne 

oppgaven startet med at jeg viste interesse for hyperbar medisin i forbindelse med dykking. 

Jeg kontaktet trykkammeret på Hyperbarmedisinsk enhet, OUS, for å høre om det var 

muligheter for å skrive om noe innen hyperbar oksygenbehandling. De var veldig positive til 

dette, og ga meg frie tøyler til valg av oppgave. Jeg presiserte at jeg ønsket en oppgave 

trykkammeret kunne ha nytte av. Lene Mathisen, daværende leder for avdeling for hyperbar 

medisin, kom med et forslag til oppgave. Hun hadde et ønske om å gjennomføre en studie av 

sårpasientene ved trykkammeret, og at jeg kunne gjennomføre denne studien for dem med 

henne som veileder. En stor andel av pasientene som kommer for behandling ved avdeling for 

hyperbar medisin er sårpasienter. Det er fortsatt usikkerhet rundt hvilke pasientgrupper som 

kan ha nytte av denne behandlingen. Hun ønsket derfor at vi skulle undersøke hvordan det går 

med sårpasientene etter behandling. Dette vil kunne gi viktig informasjon om behandlingen 

gir effekt eller ikke. Hun ønsket å utforme et spørreskjema som kunne sendes ut til pasientene 

en ønsket periode etter behandling. For meg virket dette som en spennende oppgave hvor jeg 

kunne fordype meg i hyperbar medisin, og samtidig kunne gjøre noe som har nytteverdi for 

avdelingen. Dette var et stort prosjekt, men med tidlig oppstart var det mulig å gjennomføre. 

Min veileder måtte dessverre, og uventet, trekke seg våren 2017. Innsamlingen av data fra 

pasientene via spørreskjema var avhengig av tidlig oppstart. Min nye veileder Martin 

Braathen og jeg ble enige om å utføre en kvalitetsstudie med tanke på sårpasientene i stedet. 

Dette ville kreve mindre godkjenninger, og være en god del mindre tidkrevende. Dette 

innebar at vi kun brukte pasientjournal for innhenting av data til studien.  

Oppgaven består av to hoveddeler. Første del beskriver hyperbar oksygenbehandling og 

hvordan vi nå tenker at det påvirker kroppen. Jeg har ønsket å se nærmere på grunnleggende 

fysikk og fysiologi i forbindelse med dette, samt utforske mekanismer som kan forklare 

hvordan hyperbar oksygenbehandling virker inn på sårtilheling. Den andre delen består av en 

kvalitetsstudie på hyperbar oksygenbehandling av pasienter med sår ved Hyperbarmedisinsk 

enhet, OUS. 

Jeg vil gjerne takke min veileder Martin Braaten for god veiledning og støtte underveis. 
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Forkortelser 

 

HBO =   Hyperbar oksygen 

PtcO₂ =   Transkutant oksygen tensjon  

CO =   Karbonmonoksid 

COHb =   Karboksyhemoglobin 

ATP =   Adenosintrifosfat 

ROS =   Frie oksygenradikaler 

RNS =   Frie nitrogenradikaler 

HIF =   Hypoksi induserende faktor 

Trx1 =   Thioredoxin 1 

eNOS =   Endotelial nitrogenoksid syntase 

NOS =   Nitrogenoksid syntase 

VEGF =   Endotelial vekst faktor 

SDF =   Stromal cell-derived factor 

G-CSF =   Granulocytt koloni stimulerende faktor 

EPC =   Endoteliale progenitor celler 

EPO =   Erytropoietin 

NOX =   NAD(P)H oksygenase 

PDH =   Pyruvat dehydrogenase 

PDK1 =   Pyruvat dehydrogenase kinase 

LDH =   Laktat dehydrogenase 

OUS =   Oslo universitetssykehus 

OUH =   Oslo University Hospital 

RH =   Rikshospitalet 

Ahus =   Akershus sykehus 



VIII 

 

Innholdsfortegnelse 

 

1 Bakgrunn 

1.1 Hyperbar oksygenbehandling 

1.2 Indikasjoner for hyperbar oksygenbehandling 

1.3 Problematiske sår 

1.4 Sårtilheling og hyperbar oksygenbehandling 

1.5 Risiko ved hyperbar oksygenbehandling 

2 Metode 

2.1 Deltagelse i studien 

2.2 Informasjonsinnhenting 

3 Resultater 

3.1 Pasientgrunnlag og prosedyrer 

3.2 Sårtilheling etter endt behandling 

3.3 Planlagte behandlinger og dokumentasjon 

3.4 Henvisende part 

3.5  Calcifylaksi og 1-års overlevelse 

4 Diskusjon 

 4.1 Pasientgrunnlag og prosedyrer 

 4.2 Sårtilheling etter endt behandling 

 4.3 Planlagte behandlinger og dokumentasjon 

 4.4 Henvisende part 

 4.5 Calcifylaksi og 1-års overlevelse 

5 Konklusjon 

6 Litteraturliste 



1 

 

1 Bakgrunn 

 

1.1 Hyperbar oksygenbehandling 

På Ullevål sykehus, OUS, ble det i 2015 installert et moderne trykkammer, i nytt bygg, med 

kapasitet til å behandle tolv pasienter. Det er videre utstyrt for fullverdig overvåking og 

behandling av sengeliggende intensivpasienter ved behov. Det er i daglig drift, hvor man 

behandler flere pasienter samtidig. Det er leger og teknisk personell i vakt som står for 

behandling ved akutte indikasjoner. 

 

Bilde 1, Hyperbarmedisinsk enhet, OUS. 

Ved HBO-behandling økes omgivelsestrykket rundt pasienten samtidig som 100% oksygen 

gis på maske etter forskjellige behandlingstabeller. Det økte omgivelsestrykket medfører økt 

hydrostatisk trykk i kroppen til pasienten, og det har direkte effekt der gassbobler er et 

problem slik som ved gass- eller luftemboli og trykkfallsyke. Den samtidige dosering av 

100% oksygen medfører supranormale oksygenkonsentrasjoner i plasma, med påfølgende 
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effekt ved en rekke andre patologiske tilstander. Den store mengden fysikalsk oppløst 

oksygen ved riktig dosering kan ha positive effekter ved blant annet sårtilheling.  

HBO-behandling kan forstås ut ifra grunnleggende fysiske og fysiologiske prinsipper. 

Lufttrykket ved havnivå er 1 atmosfære eller 1 bar (100 kPa). Allerede 10 meter under vann er 

dette doblet, til 2 bar (200 kPa). Trykkammeret på Ullevål følger standardiserte norske 

behandlingstabeller, avledet fra den amerikanske marinens tabeller.(5) Tabell 14 blir benyttet 

ved elektiv sårbehandling, dette innebærer at man øker trykket til 2,4 bar (240 kPa), 

tilsvarende 14 meters vanndyp. Luften er sammensatt av cirka 21% oksygen, 78% nitrogen og 

1% andre gasser. Daltons lov sier at i en gassblanding er summen gassenes deltrykk lik 

totaltrykket. For luft vil dette gi 0,21 bar (21 kPa) oksygen, 0,78 bar (78 kPa) nitrogen og 0,01 

bar (1 kPa) andre gasser. Puster vi 100% oksygen ved havnivå, altså 1 bar (100 kPa) gir det et 

oksygentrykk på 1 bar (100 kPa). Pasientene puster på oksygenmasken i tre perioder av 30 

minutter, med 5 minutters mellomrom. Oksygentrykket under denne behandlingen blir da 2,4 

bar (240 kPa), noe som er betydelig høyere enn å puste luft ved havnivå. En annen viktig 

fysisk lov ved trykkammerbehandling er Henrys lov. Henrys lov sier at partialtrykket til en 

gass løst i væske er proporsjonal med partialtrykket til gassen over væsken. Det betyr at hvis 

man øker partialtrykket til oksygen i lungene vil mer oksygen løses i blodet. Når man puster 

luft ved havnivå vil oksygenkonsentrasjonen i plasma være 0,3mL/dl. 100% oksygen ved 

havnivå øker oksygenkonsentrasjonen i plasma til 1,5mL/dl. Dersom man behandler i 

trykkammer ved 2,8-3,0 bar (280-300 kPa) vil oksygenkonsentrasjonen i plasma øke til hele 6 

ml oksygen per 100 ml plasma, dette er nok til å gi vevene i kroppen nok oksygen uten bruk 

av hemoglobin (2, 6, 7). Dette vil gjøre at hemoglobinet fortsatt er 100% mettet på venøs 

side.(8) Den høye oksygenkonsentrasjonen vil gjøre det mulig å gi bedre oksygentilførsel til 

vev med nedsatt sirkulasjon. Jeg vil gå nærmere inn på hvordan dette kan før til bedre 

sårtilheling i seksjon 1.4. 

 

1.2 Indikasjoner for hyperbar oksygenbehandling 

Det er en rekke indikasjoner for bruk av trykkammer og HBO behandling. Disse er beskrevet 

av de europeiske og amerikanske fagorganisasjonene for hyperbarbarmedisin (9, 10).  Det er 

til dels uenighet i fagmiljøene angående bruk av HBO ved enkelte tilstander, og hvordan 

behandlingen skal utføres. Ved noen sykdommer regnes HBO som eksperimentell 
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behandling, og det er usikkerhet rundt behandlingsløpet. Det er også noen tilstander hvor 

HBO er beste og eneste behandling. 

Luft- og gassemboli 

Luft- og gassemboli er en tilstand der luft- eller gassbobler kommer over i vener eller arterier. 

Årsaker til arteriell gassemboli kan være rask eller ukontrollert oppstigning ved dykking med 

dertil rask ekspansjon og ruptur av lungeblærer, brått fall i kabintrykk under flyvning og 

iatrogene årsaker, herunder åpenstående intravaskulære katetre og operasjoner med negativ 

trykkdifferanse mellom eksponerte kar og operasjonsfelt, som ved hysteroskopi, keisersnitt og 

inngrep i store knokler. Venøs emboli tolererer kroppen ganske bra. Hvis ikke det er for mye 

bobler vil boblene filtreres ut av lungene uten kliniske symptomer. Det er vist at mennesker 

kan tåle opp til 10ml/minutt oksygen infusjon intravenøst uten å gi symptomer og 20ml/min 

begynner å gi symptomer.(11) Overstiger man lungenes kapasitet eller har tilstander som 

atrial septum defekt og patent foramen ovale, vil luft- og gass-bobler kunne gå fra venøs side 

av sirkulasjonene til arteriell og da gi arteriell gassemboli. Arteriell gassemboli er derimot 

mer alvorlig og kan gi en rekke symptomer avhengig av hvor gassboblen tar veien. Hvis 

bobler emboliserer til blodkar i sentralnervesystemet vil det kunne gi akutte nevrologiske 

symptomer, inklusive fokale utfall som ved hjerneslag. Arterielle gassembolier med 

nevrologiske symptomer er absolutt indikasjon for omgående HBO-behandling. Luft- og 

gass-emboli behandles raskt og effektivt med HBO. Mekanismen for effekt er todelt: 

Trykksetting gir umiddelbar størrelsesreduksjon av gassboblene og den enorme 

oksygenkonsentrasjonen og denitrogeniseringen gir rask resorpsjon av gjenværende bobler. 

Venøse gassembolier blir normalt ikke behandlet med mindre det er en arteriell gassemboli 

samtidig. (6, 9) 

Trykkfallsyke 

Trykkfallsyke er en tilstand hvor man får gassbobler i blodet eller vev. Dette skyldes metning 

av gass i vevet og et trykkfall i omgivelsestrykket. Det er en klinisk diagnose basert på 

symptomer. Det kan forekomme etter dykking på trykkluft eller ved tap av kabintrykk under 

flyvning. Bobleformasjon i blodet vil fungere på samme måte som ved arterielle og venøse 

gassembolier. Gassbobler i vevet vil gi symptomer alt ettersom hvor boblen sitter. Det kan for 

eksempel oppstå i huden og gi utslett og kløe eller i et ledd og gi akutt smerte i leddet. 100% 

normobar O₂-behandling kan være god nok behandling ved trykkfallsyke grunnet høyder hvis 

ikke det er nevrologiske utfall. Ved nevrologiske utfall er HBO behandling anbefalt. Etter 
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dykking er HBO behandling anbefalt til alle som har symptomer som kan tyde på 

trykkfallsyke.(9, 12) 

Arteriell insuffisiens 

Arteriell insuffisiens er en tilstand med stenoser i kar på arteriell side. Symptomene på 

arteriell insuffisiens er avhengig av hvor stenosene er lokalisert. Årsaken er typisk 

aterosklerose eller angiopati relatert til diabetes. Okklusjon av arteria centralis retinae hvorpå 

pasienten opplever plutselig smertefritt synstap kan gi permanent tap av synet. Det er ingen 

generell behandling for okklusjon av arterie centralis retinae, og det mangler gode 

randomiserte studier.(13) HBO har vist seg å ha effekt. Omtrent 60% av oksygenbehovet i 

retina kommer fra choroidea og 40% kommer fra arteria centralis retinae. Under HBO vil 

choroidea kunne supplere 100% av oksygenbehovet og bedre utfallet. (9, 14)  

Arteriell insuffisiens er en vanlig etiologisk komponent i problematiske sår. Dårlig sirkulasjon 

til vevene nedsetter groevnen. Disse pasientene har ofte diabetes. Vi vet at noen pasienter med 

iskemiske sår kan profittere på HBO-behandling, men det mangler gode metoder for å velge 

ut disse sårpasientene. Måling av transkutan oksygentensjon (PtcO₂) kan indikere om et sår vil 

gro uten behandling men ikke om det vil ha nytte av HBO. (9) Iskemiske sår og mulige 

virkningsmekanismer av HBO utforskes ytterligere i seksjon 1.3 og 1.4. 

Karbonmonoksid-forgiftning 

Karbonmonoksid (CO) er en gass som blir dannet ved ufullstendig forbrenning av 

hydrokarboner. Kroppen produserer selv veldig små mengder av CO som signalmolekyl, men 

inhalasjon av CO kan være skadelig, og ved høye nok konsentrasjoner dødelig. CO har høyere 

affinitet til hemoglobin enn oksygen, og hemmer cellenes produksjon av adenosintrifosfat 

(ATP). CO-forgiftning kan gi kardivaskulære hendelser etter skaden, og nevrologiske 

symptomer. Tilførsel av 100% normobar oksygen vil vanligvis være tilstrekkelig til å 

normalisere plasma karboksyhemoglobin (COHb). Pasienter som viser alvorlige symptomer 

på CO-forgiftning burde bli behandlet med HBO uavhengig av den faktiske konsentrasjonen 

av COHb. Likevel bør pasienter med COHb konsentrasjoner over 25%, selv om de ikke har 

symptomer på CO forgiftning, behandles med HBO. HBO kan redusere sekveler etter CO-

eksponering. (9, 15) 
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Clostridiuminfeksjon 

Clostridiuminfeksjon er en infeksjon forårsaket av anaerobe, sporeformende, gram-positive 

Clostridiumbakterier og kan gi gassgangren. Den er ofte raskt progredierende, gir store 

ødemer, er gassproduserende og kan føre til massiv celledød i muskelvev. Primærbehandling 

er kirurgi og antibiotika. Kirurgisk behandling kan innebære åpning av infeksjonsstedet, 

fasciotomi og debridering av nekrotisk vev. Prognosen er usikker selv med optimal 

primærbehandling og HBO bør inngå som effektiv adjuvant behandling. HBO virker 

bakteriostatisk på Clostridiumbakterier. Clostridiumbakterier produserer alfa-toksiner. HBO-

behandling med O₂-tensjon over 250 mmHg hemmer produksjon av disse toksinene. Toksiner 

som allerede er produsert blir ikke affisert av HBO behandlingen. (9, 16) 

Hudgraft og -lappeplastikk 

Normalt sett er det ikke indikasjon for HBO behandling ved hudgraft- og lappeplastikk. I 

tilfeller der graftet eller lappen får redusert perfusjon og hypoksi, kan HBO redde graftet. 

Mekanismen for hvordan HBO behandling gir gunstig effekt på kompromittert hudgraft- og 

lappeplastikk er nesten tilsvarende, om ikke helt lik som ved iskemiske sår. Hvis graftet eller 

lappen likevel skulle nekrotisere under HBO behandling, kan kontinuert behandling være 

positivt for å tilrettelegge sårbunnen for ny kirurgisk operasjon.(9, 17) 

Knusningsskader og kompartmentsyndrom 

Knusningsskader dekker et vidt spekter fra små ubetydelige skader til alvorlige skader der 

organer og lemmer kan være i fare. De alvorlige skadene involverer ofte flere typer vev: Hud, 

benvev og ledd, muskelvev og nervevev. Ødem og blødning i muskler omgitt av en fascie kan 

føre til kompartment-syndrom. Knusningsskader og kompartment-syndrom fører til iskemi på 

skadestedet og i ytterste konsekvens fører dette til nekrose. HBO-behandling vil redusere 

inflammasjon, øke vevets tilgang på oksygen og redusere faren for nekrose. (10) 

Stråleskader etter kreftbehandling 

Stråleskader hvor HBO er vist å ha positiv effekt er: Mandibulær osteonekrose, laryngeal 

nekrose og andre bløtvevsnekroser i hode og nakke, brystveggsnekrose, cystitt, proctitt og 

enteritt, hjernenekrose, myelitt, stråleskade på synsnerven. Ved senter for elektiv hyperbar 

oksygenbehandling ved Haukeland universitetssykehus (18) er HBO standardbehandling for 

osteoradionekrose og stråleindusert cystitt og proktitt. 
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Idiopatisk plutselig sensorinevralt hørselstap 

Pasienter som opplever idiopatisk plutselig sensorinevralt hørselstap (IPSH) på mer enn 40 

dB og varighet over 14 dager kan vurderes for HBO. The American Academy of 

Otolaryngology Head and Neck Foundation anbefaler HBO-behandling opptil tre måneder 

etter symptomdebut. Tidlig behandling er vist å gi bedre resultat. Både prospektive og 

retrospektive studier har vist signifikant effekt av HBO i tillegg til annen medisinsk 

behandling for IPSH. Noen få studier har vist ingen effekt. Best utfall er vist ved kombinert 

behandling med kortikosteroider og HBO med oppstart innen to uker fra symptomdebut. En 

Cochrane review gjennomgikk 392 pasienter med IPSH.(19) Ifølge denne studien er det svak 

evidens for bedret hørsel og rutinemessig behandling med HBO kan ikke forsvares. Det er 

behov for store randomiserte studier med god kvalitet for å kunne avgjøre nytten av HBO.(9, 

19, 20)  

Nekrotiserende fasciitt 

Dette er en potensielt livstruende tilstand og kan føre til organsvikt, amputasjon og død. 

Organsvikt er ingen kontraindikasjon for HBO-behandling så lenge behandlingssenteret har 

kapasitet og fasiliteter til å behandle pasienten. De vanligste mikroorganismene involvert i 

nekrotiserende fasciitt er beta hemolytiske streptokokker. En rekke andre mikroorganismer 

som staphylococcus aureus, enterokokker og candida kan også føre til, eller være en del av, 

infeksjonen. En rekke studier har demonstrert at HBO-behandling er gunstig ved 

nekrotiserende fasciitt. HBO er gunstig ved å bedre pasientens respons på infeksjon. Det er 

fortsatt noe uenighet om effekten av HBO-behandling av nekrotiserende fasciitt. Det mangler 

gode randomiserte, blindede og prospektive studier. Det kan være etisk problematisk å sette 

opp en slik studie, da dette er en tilstand med potensielt stor morbiditet og mortalitet. (9, 16) 

Osteomyelitt 

Osteomyelitt er en infeksjon i benvev og benmargen, ofte skyldes dette pyogene bakterier og 

mykobakterier. Ved kronisk osteomyelitt der kirurgisk- og antibiotika-behandling ikke har 

ført frem og det er stor fare for morbiditet og mortalitet, bør HBO behandling vurderes. På 

nåværende tidspunkt tidspunkt er det ikke foretatt noen randomiserte kliniske studier 

angående effekten av HBO-behandling av kronisk osteomyelitt. Tilgjengelig evidens støtter 

bruken av HBO som adjuvant behandling, spesielt ved kronisk osteomyelitt. (9, 21) 
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Alvorlig anemi 

Det kan være tilfeller der man ikke kan gi blodtransfusjon, for eksempel av religiøse grunner 

eller mangel på forlikelige blodprodukter. I slike tilfeller kan HBO være nyttig og 

livreddende.(22) Som tidligere nevnt vil HBO-behandling ved 2.8-3.0 bar (280-300 kPa) øke 

oksygenkonsentrasjonen i plasma til hele 6 ml oksygen per 100 ml plasma, nok til å levere 

tilstrekkelig oksygen til kroppens organer uavhengig av hemoglobin. (2, 6, 7, 9) 

 

Brannsår 

Positiv effekt av HBO på brannsår er støttet av dyremodeller og kliniske studier på 

mennesker. Viktige mekanismer er via reduksjon av inflammasjon, redusert infeksjonsfare, 

økt angiogenese og bedret oksygentilgang til cellene som deltar i reparasjonen av såret. På 

alvorlige brannskader som er dype eller går gjennom alle lag av huden kan HBO vurderes. 

Overfladiske og alvorlige sår hvor pasienten forventes å dø bør ikke behandles med HBO. 

Samtidig med HBO er det viktig at pasienten blir behandlet ved en brannskadeavdeling. En 

Cochrane review fra 2004 gjennomgikk to randomiserte kontrollstudier. Det er lite evidens 

for effekten av HBO ved brannskader ifølge denne studien. En av de randomiserte studiene 

viste positive resultater. Mer forskning på dette felt er nødvendig. Det er ikke evidens for 

rutinemessig bruk av HBO ved brannskader. (9, 23, 24) 

Calcifylaksi 

Calcifylaksi, kalsifiserende uremisk arteriolopati, er en sjelden og meget alvorlig sykdom med 

dårlig prognose. 1-års overlevelse for alle calcifylaksi pasienter er rapportert til å være 45,8% 

(25), men utvikler pasientene sår i tillegg er 6 måneders overlevelse estimert til 20%. (26) 

Årsaken til sykdommen er ukjent, men ofte assosiert med alvorlig endestadie nyresvikt. 

Omtrent 1% av pasienter med alvorlig endestadie nyresvikt utvikler calcifylaksi. Uttalt 

mikrovaskulær kalsifisering og okklusjon fører til iskemi og dannelse av nekroser og sår som 

ikke gror. Sekundære infeksjoner er vanlig og fører ofte til sepsis og død. Vi kjenner ikke 

patofysiologien til calcifylaksi, og det gjør målrettet behandling vanskelig. 

Parathyroideahormon er forhøyet hos calcifylaksi pasienter. Parathyroidectomi gir bedring av 

sykdommen, men ikke nok til at forhøyet parathyroidea alene kan være årsaken til 

calcifylaksi. HBO kan bli brukt som tilleggsbehandling av sårpasienter med calcifylaksi. Det 

er skrevet lite i litteraturen om HBO-behandling og hvordan dette kan være gunstig for 
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calcifylaksi. Publikasjonene utgitt innen dette feltet er i hovedsak case reports og case series-

studier. (27-30) 

1.3 Problematiske sår 

3-5% av befolkningen over 65 år har kroniske sår. (1) En definisjon på kroniske sår er sår som 

trenger mer enn 8 uker på å tilhele, tilheler ikke eller sår som kommer tilbake på samme sted. 

(31) Det er vanligst å få slike problematiske sår distalt på kroppen og da mest vanlig på legger 

og føtter. Et problematisk sår kan ha mange årsaker hvor de vanligste årsakene er: venøse, 

arterielle, nevropatiske, lymfatiske, infeksiøse, metabolske eller kombinasjoner av dette. Hvis 

vi ser på bensår som har vanskelig for å gro er den mest vanlige årsaken venøs insuffisiens, de 

utgjør mellom 45% og 60% av sårene. Arteriell insuffisiens utgjør 10-20%, diabetes utgjør 

15-25% og kombinasjoner av disse kjente faktorene utgjør omtrent 10-15% av tilfellene. (1) 

Uansett underliggende årsak er hypoksi og iskemi sentralt i patogenesen. Hypoksi fører til 

nedsatt kollagendannelse og kollagens binding til ekstracellulær matriks. Det nedsetter også 

proliferasjonen og migrasjonen til fibroblaster. Iskemiske sår er også lett mottakelige for 

infeksjon, noe som vil føre til forsinket eller opphørt tilheling. (2) 

Venøse sår oppstår vanligst på oversiden av mediale malleol (95%), noen få kan oppstå på 

baksiden av leggen (3.8%) og enda færre under foten (1.8%). Hovedmekanismen for venøse 

sår er refluks og hindret tilbakestrøm, eller kombinasjoner av dette. Det vanligste er 

refluksproblemer. Både obstruksjon og refluks fører til økt venøst trykk, dette vil igjen føre til 

økt kapillært trykk. Det økte kapillærtrykket vil føre til ødem og inflammasjon i vevet med 

redusert sirkulasjon som resultat. Ubehandlet vil dette kunne føre til ulcerasjoner. (1) 

Arterielle sår er vanligvis smertefulle. De kommer ofte på tærne eller steder som stikker ut og 

blir belastet, som hælen, maleolene og oversiden av foten. Det kan være flere underliggende 

årsaker til arteriell insuffisiens, blant annet aterosklerose, men i hovedsak forårsaker de alle en 

obstruksjon av arteriene eller arteriolene slik at vevene blir dårlig sirkulert. Igjen vil vevet 

ikke få den næringen det trenger for å opprettholdes, og det vil kunne dannes nekroser og sår. 

Risikofaktorer for å utvikle arterielle sår er blant annet diabetes, røyking, høyt kolesterol, 

hypertensjon, forhøyet fibrinogen og økende alder. (1)  

Nevropatiske sår er også en vanlig form for fotsår, dog mindre vanlig enn venøse og 

arterielle. Pasienter med nevropatiske sår har ofte diabetes. Diabetespasienter med dårlig 

kontroll på blodsukkeret over lang tid vil ofte utvikle distale nevropatier i både sensoriske, 
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motoriske og autonome nerver. Motorisk nevropati vil føre til muskelatrofi i foten og leggen, 

som kan føre til endret stilling på tær og endret funksjon av foten. Sensorisk nevropati vil føre 

til nedsatt følelse for både berøring og smerte, og vil kunne føre til flere traumer på føttene. 

Autonom neuropati vil kunne føre til endret turgor i huden, noe som vil føre til økt fare for 

ulcerasjoner. Disse sårene heler veldig langsomt. Tilhelingen kan bli tilbakesatt av gjentatte 

traumer. Diabetes reduserer også sårtilheling ved å gi redusert kollagensyntese, abnormal 

syntese av ekstracellulær matriks og nedsatt proliferasjon av fibroblaster.(1) 

 

1.4 Sårtilheling og hyperbar oksygenbehandling 

Sårtilheling involverer flere celletyper som skal samarbeide, og en rekke biokjemiske 

mediatorer er med i prosessen. Oftest skjer det en skade i huden som fører til at blodplater og 

fibrin trekkes til såret for å stoppe blødning. Gjennom en oppryddingsfase og en 

oppbyggingsfase vil makrofager, fibroblaster, glatt muskulatur og endotelceller fullføre 

sårtilhelingen. Dette gjør de ved å samarbeide om og organisere vevet via utskillelse av 

cytokiner som stimulerer til cellevekst, angiogenese, kollagenproduksjon og epitelialisering. 

Makrofager har som oppgave å rydde opp i dødt og skadet vev, deretter vil fibroblaster, glatt 

muskulatur og endotelceller danne en sårbunn vi kaller granulasjonsvev. Dette er vev som 

tilsvarer underhuden og gir plateepitelet i huden mulighet til å vokse innover for å lukke såret. 

(2) 

Oksygen spiller en sentral rolle i sårtilheling. Oksygenmetningen regulerer proliferasjon av 

fibroblaster og produksjon av vekstfaktorer i såret. Kollagen blir skilt ut av fibroblastene 

gjennom en oksygenkrevende prosess. I tillegg er oksygen viktig i prosessen med å 

inkorporere collagen i ekstracellulær matriks i såret. I skadet vev er blodkar også ødelagt. Det 

vil uunngåelig føre til lokal iskemi og hypoksi. Makrofager danner stoffer som stimulerer til 

angiogenese ved hypoksi og påvirkning av laktat. Dette vil igjen redusere hypoksien slik at 

tilheling kan finne sted. Tilførsel av oksygen ved HBO vil påvirke sårtilhelingen positivt. 

Hyperoksi vil redusere makrofagenes utskillelse av faktorer som påvirker angiogenesen, men 

andre mekanismer veier opp for dette. HBO øker proliferasjon av fibroblaster og øker 

dannelsen av kollagen og ekstracellulær matriks. De positive effektene overgår de negative 

ved at oksygenkrevende prosesser i sårtilhelingen får mer tilgjengelig oksygen (2, 6) 
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HBO reduserer apoptose i iskemiske sår, men det fører ikke til økt proliferasjon. (32) Cellene 

som er med i gjenoppbyggelsesprosessen i vevet vil ved HBO kunne trekke lenger inn i såret 

og fortsatt opprettholde funksjonen. Dette vil føre til raskere sårtilheling. Som tidligere nevnt 

vil tilførsel av oksygen gi fibroblaster bedre evne til å danne kollagen, og gi kollagen bedre 

evne til å binde til ekstracellulær matriks. Det vil også øke angiogenesen. Økt oksygentilgang 

vil øke RNA/DNA ratioen i celler, dette indikerer at cellene øker sin aktivitet i såret ved å øke 

mengden ru endoplasmatisk retikulum og at de får økt differensiering. Leukocyttene i såret vil 

få økt tilførsel av oksygen og av den grunn produsere mer oksygenradikaler. Dette vil føre til 

bedre kontroll på patogene bakterier i såret.  

I vevet rundt et sår er det ofte inflammasjon og ødem. Noe av dette skylles monocytter og 

makrofagers utskillelse av proinflammatoriske cytokiner. Utskillelsen av cytokiner blir 

nedsatt ved HBO, mekanismen for dette er ukjent. (33) Inflammasjon og ødem fører til 

dårligere sirkulasjon som igjen kan føre til iskemi og hypoksi. HBO spiller en viktig rolle i å 

tilføre oksygen til vevet rundt såret, dette vil dempe inflammasjonen og ødemene og gi bedre 

blodperfusjon til såret. (2) 

HBO fører til økt oksygenmetning i vevene, som en konsekvens av dette vil cellene danne 

mer frie oksygenradikaler (ROS), (O₂⁻, OH⁻ og H₂O₂), og frie nitrogenradikaler (RNS), (NO, 

NOx). Disse stoffene er naturlige og forekommer ved normal celleånding, men 

oksygenradikaler og nitrogenradikaler kan være skadelige for DNA. Det viser seg at HBO 

varer så kort at kroppens eget antioksidantsystem fungerer godt nok til at stresset de frie 

radikalene påfører cellen under HBO er reversibelt. ROS og RNS fungerer som signalstoffer 

for forskjellige reaksjonsveier for en god del vekstfaktorer, cytokiner og hormoner. Av viktige 

cellulære effekter ved HBO kan vi nevne økte vekstfaktorer, mobilisering av stamceller fra 

benmarg, endret nøytrofil granulocytt aktivitet, nedsatt syntese av inflammatoriske cytokiner i 

monocytt/makrofag og endring i heme oksygenase, heat-shock proteiner, thioredoxin 1 (Trx1) 

og hypoksi induserende faktor (HIF-1). (33)  

Neovaskularisering er en viktig del i sårtilhelingen. Det vil gi bedre perfusjon av iskemiske og 

hypoksiske sår. Neovaskularisering er avhengig av vekstfaktorer utskilt fra fibroblaster og 

andre celler involvert i sårtilhelingen. Fibroblaster går først ut i det skadede vevet og 

begynner å danne collagen til ekstracellulær matriks, men de kan kun gå en begrenset avstand 

fra blodkar før de ikke får nok næring og oksygen til å fortsette syntesen av collagen. De er da 

avhengig av en neovaskularisering fra undersiden av såret. Neovaskulariseringen skjer både 
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med lokale endotelceller fra eksisterende blodkar (~75%) og via rekrutering av endoteliale 

progenitorceller (EPC) fra benmargen (~25%). (31) HBO har effekt på begge disse.  

EPC er bundet til spesielle områder av benmargen. Under normale forhold er det lite av disse 

cellene i sirkulasjon, men ved traume eller iskemi vil EPC bli frigjort fra benmargen for å 

kunne hjelpe til i neovaskulariseringen der det har oppstått vevsskade. Selve 

rekrutteringsprosessen av EPC fra beinmargen er ikke ferdig undersøkt, men det er foreslått at 

nitrogenoksid (NO) er et viktig signalstoff for dette, sammen med mange kjemokiner og 

cytokiner. Det viser seg også at HBO fører til økt rekruttering av EPC fra benmargen. Fra 

beinmargen finner EPC frem til vevsskaden og iskemisk vev der angiogenesen skal skje, via 

sirkulasjonen. De benytter seg av samme metode som leukocytter bruker på finne frem til 

inflammasjon. Den fester seg til karveggen med adhesjonsmolekyler og ruller langs veggen 

før den går ut i vevet der den skal være med å danne nye kar, dette gjør den ved hjelp av blant 

annet β₂-integriner. Signalstoffer på skadestedet som kjemokiner spiller en viktig rolle for at 

EPC skal finne frem til skaden. En av de viktigste faktorene er et kjemokin som blir vi kaller 

Stromal cell-derived factor (SDF)-1α. β₂-integriner og SDF-1α blir oppregulert av HIF-1 ved 

iskemi. HBO hjelper ikke EPC å finne frem til vevskaden. (31, 34) 

I iskemiske sår bruker celler HIF avhengige mekanismer for å signalisere for hypoksi og 

regulere metabolismen. HIF-1 er en transkripsjonsfaktor, den oppregulerer og nedregulerer 

hundrevis av gener, blant annet øker transkripsjonen av endotelial vekst faktor (VEGF) og 

erytropoietin (EPO). HIF har tre kjente undergrupper HIF-1, HIF-2 og HIF-3 hvor HIF-1 og 

HIF-2 står for det meste av aktiviteten ved neovaskularisering. HIF-3 har en mulig negativ 

effekt på neovaskulariseringen. HIF-1 består av to subenheter HIF-1α og HIF-1β. 

Stabilisering av HIF-1α er nødvendig for å dimerisere HIF-1α og HIF-1β til aktiv HIF-1. Det 

er gjennom stabilisering av HIF-1α og oppregulering av transkripsjonen av denne subenheten 

aktiviteten reguleres. (31) 

Oppregulering av HIF-1 er forbundet med laktatmetabolismen i cellene rundt det iskemiske 

såret. Regulering av HIF-2 er ukjent. Under iskemiske forhold vil celler øke 

laktatmetabolismen og redusere oksidativ fosforylering via sitronsyresyklus. Det er vist at 

iskemiske sår har mellom 10-15 mM laktat, i friskt vev ligger laktatnivået på 1,8-2 mM. (35) 

NADH kan via NAD(P)H oksygenase (NOX) enzymer danne ROS. Som tidligere nevnt 

fungerer ROS som et signalstoff. ROS kan aktivere økt transkripsjon av Trx1. Trx1 er en 

transkripsjonsfaktor blant annet for HIF-1. HIF-1 er viktig i cellenes respons på hypoksi og 
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rekruttering av EPC. (35-37) Under hypoksi vil HIF-1 oppregulere pyruvat dehydrogenase 

kinase 1 (PDK1). PDK1 vil fosforylere pyruvat dehydrogenase (PDH), og redusere 

omdannelsen av pyruvat til acetyl-CoA. Acetyl-CoA er substrat for sitronsyresyklus og 

mangel på dette vil derfor hemme sitronsyresyklusen effektivt. Cellen blir da avhengig av 

laktatmetabolisme under hypoksi for å danne adenosintrifosfat (ATP). HIF-1 oppregulerer 

laktat dehydrogenase A, et enzym som driver reaksjonen av pyruvat til laktat. HIF-1 vil også 

danne en subenhet i cytokrom c slik at elektrontransportkjeden blir mer effektiv under 

hypoksi. HIF-1 aktiverer transkripsjon av gener som koder for glukosetransportører og 

glykolytiske enzymer for å øke fluxen av glukose til laktat. (34, 38) 

Effekten av HIF-1 viser seg å være avgjørende for overlevelse av cellene under hypoksi. I en 

studie på HIF-1α-null museembryoer viser det seg at respirasjonen i cellene ikke blir 

nedregulert. Resultatet er at cellene i HIF-1α-null museembryoene produserer mer ATP ved 

1% O₂ enn vanlige museembryoer gjør ved 20%. Under hypoksi vil HIF-1α-null 

museembryoene produsere store mengder ROS, og de vil dø under vedvarende hypoksi 

grunnet ROS toksisitet. Vi kan her se at HIF-1 har en beskyttende effekt (38) 

Det viser seg at stabilisering av HIF-1α skjer ved høye konsentrasjoner av NO. Dette skjer via 

aktivering av nitrogenoksid syntase (NOS). Både hypoksi og hyperoksi kan resultere i NOS 

aktivering. Nøyaktig hvordan dette skjer er ukjent. En hypotese er at det er en slags 

okygensensor som aktiverer NOS ved både hypoksi og hyperoksi. En annen hypotese er at det 

skjer via en kaskade av signaler som til nå er ukjent. Det er sannsynlig at både hypoksi og 

hyperoksi aktiverer NOS, og dermed stabiliserer HIF-1α slik at den dimeriserer med HIF-1β 

til HIF-1 og blir en aktiv transkripsjonsfaktor.  

Personer med diabetes type 1 og type 2 har nedsatt antall, funksjon og rekruttering av EPC. 

Dette er en av årsakene til at diabetikere har mer problemer med å få sår til å gro. Årsaken kan 

skyldes nedsatt funksjon av endotelial nitrogenoksid syntase (eNOS). Det er også vist at SDF-

1 er redusert i sår hos diabetikere, dette vil føre til at EPC vil ha redusert evne til å nå det 

skadede vevet. Vekstfaktorer som vaskulær endotelial vekst faktor A (VEGF-A) og 

granulocytt koloni stimulerende faktor (G-CSF) fører til utskillelse av EPC. Dette er prøvd 

gitt som behandling for sår som ikke gror. PVEGF-A og G-CSF fører til en del uønskede 

effekter som utskillelse av hvite blodceller, blodplater og gir lekkasje i kapillærer. HBO vil til 

forskjell kunne føre til utslipp av EPC og gir derfor en behandling med mindre uønskede 

effekter. (31)  
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Det skal være sagt at det er noen motstridende data når det kommer til HIF-1α nivåene i 

iskemiske sår. Det er studier som indikerer at nivået av HIF-1α går ned i iskemiske sår ved 

HBO. Nivået kan variere ut ifra vevstype og tidspunktet i forhold til behandlingen. Det kan 

komme av forskjellige metoder studiene har benyttet seg av. Noen studier tar for seg 

sårsekret, men studien som oppgir redusert HIF-1α tok vevsprøver. Forfatterne mener dette er 

mer nøyaktig og viser mer korrekt hvordan HIF-1α blir utrykt i cellene (32)  

 

Figur 1, Mekanismer for sårtilheling ved HBO behandling. 

Jeg har fokusert særlig på hvordan HBO påvirker HIF-1 via økt ROS og RNS. HIF-1 er en 

transkripsjonsfaktor for hundrevis av gener. Blant annet regulerer den metabolismen. Figur 2 

er en forklaringsmodell på sammenhengen mellom økt ROS og RNS og dimerisering av HIF-

1, og hvordan det påvirker laktatmetabolismen og elektrontransportkjeden. HIIF-1 er en 

transkripsjonsfaktor for PDHK som vil fosforylere PDH og da redusere dannelsen av acetyl-

CoA og redusert aktivitet i elektrontransportkjeden som konsekvens. Cellen går da over i 

laktatmetabolisme. Figur 2 fremstiller en mulig sammenheng mellom HBO behandling, ROS 

og RNS, laktatmetabolisme og elektrontransportkjeden. 

Som vi kan se av Figur 2 kan det virke som at laktatmetabolismen reduserer NADH og ved 

det reduserer NOX aktivitet. Det vil da redusere dannelsen av ROS. Elektrontransportkjeden 

vil også stabiliseres og redusere aktiviteten, det vil også føre til mindre dannelse av ROS. 



14 

 

Dette kan virke som en mekanisme for å beskytte cellen mot skade. Redusert ROS vil kunne 

føre til mindre celleskade og da redusert apoptose av celler i iskemiske sår. 

 

Figur 2, Økt HIF-1 ved hyperoksi, og cellenes omlegging til laktatmetabolisme og stabilisering av cytokrom-C, reduserer 

konsentrasjonen av ROS.  

 

1.5 Risiko ved hyperbar oksygenbehandling 

HBO behandling blir generelt oppfattet som en trygg behandlingsform, men det er forbundet 

med noe risiko og bivirkninger. Alvorlige symptomer fra sentralnervesystem er rapportert i 1-

2% av pasientene, hvor 1 til 4 av 10000 manifesterer seg som generalisert krampeanfall. 

Generaliserte krampeanfall fører vanligvis ikke til permanent skade. Symptomatisk 

barotrauma i 15-20%, pulmonære symptomer i 15-20% og optiske symptomer i 20% av 

pasientene. Det vanligste er reversibel myopi, ofte kan dette vare i uker og måneder etter 

behandling. Pulmonær oksygenforgiftning kan forekomme og gir symptomer på tetthet i 

brystet, hoste og redusert lungefunksjon. Faren for pulmonær oksygenforgiftning reduseres 

kraftig dersom pasienten puster vanlig luft i 5 minutter hvert 30 minutt. Under behandling 

med HBO vil dannelsen av frie radikaler øke. Studier har vist at kroppens eget forsvar mot 

antioksidanter er adekvat for å ta seg av dette. Det er rapportert utvikling av kjernekatarakt i 

pasienter hvor total behandlingstid overstiger 150 til 200 timer. Det økte partialtrykket 

oksygen i trykkammeret er forbundet med brannfare, det er gjort tiltak for å begrense faren for 

dette i trykkamrene.(6, 33) 
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2 Metode 

 

2.1 Deltagelse i studien 

Hyperbarmedisinsk enhet, OUS, ønsket å gjennomføre en kvalitetsstudie av sårbehandlingen 

utført ved trykkammeret. Det ble innhentet godkjenninger fra avdeling for personvern, før 

opprettelsen av pasientliste og innsamling av pasientinformasjon ble utført. Dataene ble 

samlet og anonymisert i et eget Excel-dokument lagret på sikkert område på OUS sin server. 

Pasientene ble utvalgt ved gjennomgang av loggbøker av behandlede pasienter ved 

Hyperbarmedisinsk enhet, OUS, fra det nye trykkammeret ble installert i 2015 til utgangen av 

2017. Det var mangelfull, og i noen tilfeller feilaktig informasjon i loggbøkene. Ved søk i 

elektroniske pasientjournaler, og med hjelp av veileder ble alle aktuelle pasienter identifisert 

slik at forskningstilgang til pasientjournaler kunne bli gitt. 

Pasientene som ble inkludert i studien er pasienter hvor det er ført i loggbøkene at 

behandlingen gjelder sårproblematikk eller calcifylaksi. Pasienten ble gjennomgått individuelt 

og vurdert om sårproblematikk var hovedmål for behandlingen eller ikke. Pasienter som ikke 

fikk behandling for sår eller calcifylaksi ble ekskludert fra studien. Calcifylaksi pasientene 

ved trykkammeret er også sårpasienter, de skiller seg fra de andre sårpasienter når det gjelder 

årsak til sår og behandling, og vil bli behandlet som en egen gruppe i denne studien.  

2.2 Informasjonsinnhenting 

Oppgaven består i hovedsak av to deler, den første tar for seg bakgrunnskunnskap om 

hyperbar oksygenbehandling, indikasjoner for HBO og sårtilheling. Den andre delen tar for 

seg en studie basert på sårpasienter ved Hyperbarmedisinsk enhet ved Universitetssykehuset i 

Oslo. 

I bakgrunnsdelen ble det benyttet lærebøker innen fagfeltet for å beskrive selve behandlingen 

og de fysiske effektene HBO har på kroppen. For å beskrive teorien bak de fysiologiske 

effektene HBO har på sårtilheling forsøkte jeg å bruke nyere artikler innen feltet for å få en så 

oppdatert forståelse som mulig. For å beskrive indikasjonene for HBO behandling, ble 

Hyperbaric oxygen therapy indications (9) benyttet, i tillegg til søk i kunnskapspyramiden 
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etter artikler eller retningslinjer som beskriver indikasjoner for hyperbar oksygenbehandling 

på sår.  

Informasjonsinnhentingen fra sårpasientene ved Hyperbarmedisinsk enhet skjedde primært 

ved gjennomgang av pasientjournaler på pasienter inkludert i studien. Jeg ønsket å danne meg 

et bilde av hvilke typer sår som behandles, og hva årsaken til såret kan være. Årsak til 

problematiske sår kan være diabetes, venøs- eller arteriell insuffisiens, røyking og andre 

komorbiditeter, kirurgiske inngrep og kombinasjoner av dette. 

Jeg registrerte antall sårpasienter i forhold til det totale antall pasienter, og hvor mange 

sårprosedyrer som ble utført i forhold til det totale antall prosedyrer for 2015, 2016 og 2017. 

Dette for å få en forståelse av omfanget av sårbehandlingen ved Hyperbarmedisinsk enhet. 

Jeg benyttet meg av loggbøker, pasientjournaler og trykktankens egne registreringer av antall 

prosedyrer.  

Jeg søkte etter tilleggstilstander pasientene lider av for å kunne danne et bilde av hvilke 

sårpasienter som kommer til trykktanken for HBO-behandling. Tilstander vi ønsket å ta med 

var diabetes, kronisk nyresvikt og eventuell dialyse, nyretransplantasjon, hjertesykdom, 

perifer karsykdom, lungesykdom, sårinfeksjon eller osteomyelitt, brannsår, 

hudtransplantasjon, amputasjon, reumatoid artritt og calcifylaksi. Jeg skilte ikke på diabetes 

mellitus type 1 og type 2. Med hjertesykdom regnes alle med dokumenterte hjertesykdommer 

som hjertesvikt, hjerteinfarkt, klaffeproblematikk og tidligere hjerteoperasjoner. I perifer 

karsykdom inkluderes pasienter som har dokumentert aterosklerose eller annen kronisk 

karsykdom. Postoperative sår ble registrert der operasjonssåret var hovedmål for 

behandlingen. 

Vi ønsket å se hvordan det har gått med sårene som er beskrevet i journal etter endt 

behandling, 6 til 8 uker etter og 6 måneder etter behandling. Ønsket resultat var fullstendig 

hudtildekking av såret. En bedring av såret ble også registrert. Jeg benyttet meg av 

pasientjournaler for å finne denne informasjonen. Sår som oppstår andre steder enn beskrevet 

ved første behandling vil ikke bli betraktet i denne studien.  

I calcifylaksigruppen ønsket vi i tillegg å se på ett års overlevelse da dette ofte er et mål som 

blir brukt i studier på denne tilstanden.  
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3 Resultat 

 

3.1 Pasientgrunnlag og prosedyrer 

Nytt trykkammer ble installert på Ullevål Sykehus 2015.  Behandling i nytt kammer startet i 

august, 2015.  Fra oppstart i nytt kammer til utgangen av 2017 ble det behandlet totalt 153 

pasienter, av disse var 69 (45%) sårpasienter. Totalt antall prosedyrer, altså det totale antallet 

behandlinger, var i dette tidsrommet 2845. Sårpasienter stod for 2146 (75%) av disse. 

I løpet av 2015 ble det startet behandling på 11 pasienter, av disse var 3 (27%) sårpasienter. 

60% av prosedyrene var på sårpasienter. I 2016 ble det startet behandling av 69 pasienter hvor 

36 (52%) var sårpasienter. 82% av prosedyrene ble gjennomført på sårpasienter. I 2017 økte 

antallet pasienter, men antallet nye sårpasienter sank til 30 (41%). Totalt antall prosedyrer i 

2017 økte i forhold til 2016, fra 1327 til 1397. Antall sårprosedyrer sank i 2017 i forhold til 

2016, fra 1085 til 988, og utgjorde 71% av prosedyrene. (Se Tabell 1) 

 2015* 2016 2017 Totalt 

Påbegynte pasienter** 11 69 73 153 

Antall prosedyrer 121 1327 1397 2845 

Påbegynte sårpasienter 3 (27%) 36 (52%) 30 (41%) 69 (45%) 

Antall sårprosedyrer 73 (60%) 1085 (82%) 988 (71%) 2146 (75%) 

Tabell 1, Antall pasienter og prosedyrer, *Fra nytt kammer var installert, ** Hver pasient er registrert kun en gang. 

Gjennomsnittsalderen for behandling av sårpasienter ved trykkammeret i perioden fra nytt 

kammer ble installert i 2015 til utgangen av 2017 var 58,9 år for alle sårpasientene med et 

standardavvik på 12,1 år. Den yngste pasienten var 30 år og den eldste er 82 år gammel. Det 

er liten forskjell mellom kjønnene. Menn hadde en gjennomsnittsalder på 60,4 år og kvinner 

56,6 år, med et standardavvik henholdsvis på 12,0 og 11,9 år. (Se Tabell 2) 

 Totalt Menn Kvinner 

Gjennomsnittsalder 58,9 60,4 56,6 

Standardavvik 12,1 12,0 11,9 

Tabell 2, Gjennomsnittsalder og standardavvik. 
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45 (67%) sårpasienter hadde et kjent sårproblem med varighet over 2 måneder ved oppstart av 

HBO behandling. (Se Tabell 3) Det var en rekke årsaker til disse sårene, og i flere tilfeller var 

årsaken sammensatt og vanskelig få bekreftet ut fra journal. 22 (33%) pasienter hadde et 

sårproblem med varighet mindre enn en måned, av disse hadde 17 postoperative sår. 

 Varighet <2 måneder Varighet >2 måneder Totalt 

Postoperative sår 17 (25%) 22 (33%) 39 (58%) 

Ikke postoperative sår 5 (7%) 23 (34%) 28 (42%) 

Totalt 22 (33%) 45 (67%) 67 (100%) 

Tabell 3, Postoperative sår og sårproblemets varighet før behandling med HBO 

Sårpasientene hadde en del komorbiditeter og tilstander. (Se Tabell 4) De fleste pasientene 

hadde en eller flere komorbiditeter. 

Komorbiditeter og tilstander n % 

Calcifylaksi 7 10 

Tidligere kjent sårproblem 28 42 

Ex-/Røyker, snus 29 43 

Diabetes 36 54 

Hjertesykdom 28 42 

Perifer karsykdom 24 36 

Kronisk nyresvikt 23 34 

Lungesykdom 11 16 

Reumatoid artritt 3 4 

Dialyse 7 10 

Nyre transplantasjon 8 12 

Sårinfeksjon 33 49 

Osteomyelitt 21 31 

Amputasjon 19 28 

Hudtransplantasjon 4 6 

Brannsår 1 1 

Tabell 4, Komorbiditeter og tilstander. 

3.2 Resultat på sårtilheling etter endt behandling 

Av 67 sårpasienter fant jeg dokumentasjon på at 15 (22%) pasienter hadde vellykket 

sårtilheling i løpet av behandlingen, tolket som komplett huddekning. (Se Tabell 5) 
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Ytterligere 30 (45%) pasienter hadde bedret tilstanden. Etter 6 til 8 uker er det dokumentert 

vellykket sårtilheling hos 15 (22%) pasienter og en bedring hos 11 (16%) pasienter. Etter 6 

måneder er det dokumentert vellykket sårtilheling hos 24 (36%) pasienter og en bedring hos 8 

(12%) pasienter. En stor andel pasienter manglet dokumentasjon etter behandling. (Se Tabell 

5) 6 (9%) pasienter manglet dokumentasjon på tilstanden til såret etter endt behandling. Etter 

6 til 8 uker er det 26 (39%) pasienter det ikke er mulig å oppdrive dokumentasjon på 

tilstanden til såret. Etter 6 måneder er det også mangel på dokumentasjon hvor 23 (34%) 

pasienter mangler dokumentasjon. 

 Ved endt 

behandling 

6-8 uker etter 

Behandling 

6 mnd. etter 

Behandling 

Vellykket sårtilheling 15 (22%) 15 (22%) 24 (36%) 

Bedring av sårene 30 (45%) 11 (16%) 8 (12%) 

Ingen bedring 16 (24%) 15 (22%) 12 (18%) 

Mangler dokumentasjon 6 (9%) 26 (39%) 23 (34%) 

Tabell 5, Sårtilheling for 67 sårpasienter ved Hyperbarmedisinsk enhet, OUS. 

3.3 Planlagte behandlinger og dokumentasjon 

Det ble gjenfunnet skriftlig plan for behandlingsforløpet hos 54 av pasientene (se Tabell 6). 

Antall planlagte behandlinger ble beskrevet i 49 av pasientene. De 5 pasientene med en plan, 

men uten antall planlagte behandlinger hadde beskrivelsene: «Vurderes fortløpende», 

«Daglige behandlinger», «daglige behandlinger i ukene som kommer» og «Til sykdommen er 

i retur». Tre av pasientene uten konkret plan var pasienter med calcifylaksi. 13 pasienter 

hadde ingen plan ved oppstart av behandlingen. En av disse hadde calcifylaksi. 

Konkret plan Udefinert plan Ingen plan 

49 (73%) 5 (7%) 13 (19%) 

Tabell 6 Dokumentasjon av plan for behandling. 

 3.4 Henvisende part 

Det er stor variasjon i hvem som henviser sårpasienter til HBO behandling. (Se Tabell 7) 40 

sårpasienter ble henvist fra avdelinger på OUS, fordelt på 11 avdelinger. I gruppen for andre 

sykehus er det henvist fra Diakonhjemmet, Akershus sykehus, Bærum sykehus og Drammen 

sykehus. Disse sykehusene henviste 24 (36%) av pasientene. Kun 2 pasienter ble henvist fra 

fastlegen. 1 pasient mangler dokumentasjon om henvisende instans. 
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Henvisende instans n % 

Oslo universitetssykehus 40 60 

• Ortopedisk poliklinikk, Ullevål 7 10 

• Avd. ortopedi 15 22 

• Avd. infeksjonsmedisin 1 1 

• Avd. transplantasjonsmedisin 3 4 

• Avd. for plastikk og rekonstruktiv kir. RH. 5 7 

• Avd. nyremedisin, Ullevål 3 4 

• Hud poliklinikk, RH. 1 1 

• Sengepost for reuma, RH 1 1 

• Avd. nevrokirurgi, Ullevål 2 3 

• Avd. traumatologi, Ullevål 1 1 

• Avd. gastro- og barnekirurgi, poliklinikk, RH. 1 1 

Sykehus utenfor OUS 24 36 

• Diakonhjemmet Sykehus 13 19 

• Akershus universitetssykehus (Ahus) 4 6 

• Drammen Sykehus 4 6 

• Bærum sykehus 3 4 

Fastlege 2 3 

Andre 1 1 

Tabell 7, Henvisende instans, RH = Rikshospitalet 

3.5 Calcifylaksi og 1-års overlevelse 

7 pasienter er behandlet for calcifylaksi i løpet av studieperioden. De fikk gjennomført fra 11 

til 152 prosedyrer. 5 av de 7 pasientene var i live 1 år etter behandlingsslutt. De to som ikke 

overlevde var veldig dårlige ved oppstart av behandlingen. Den ene klarte ikke gjennomføre 

mer enn 11 behandlinger før behandlingen ble avsluttet. Den andre gjennomførte 22 

behandlinger, men etter dårlig compliance ble behandlingen avsluttet. 
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4 Diskusjon 

 

4.1 Pasientgrunnlag og prosedyrer 

Det var påbegynt behandling av 153 pasienter ved Hyperbarmedisinsk enhet fra installasjon 

av kammeret i 2015 til utgangen av 2017. Av disse pasientene var det 69 (45%) sårpasienter. 

(Se Tabell 1) 

Det ble totalt utført 2845 enkeltprosedyrer ved det nye kammeret frem til utgangen av 2017. 

Av disse var 2146 (75%) sårbehandlinger. 75% er en betydelig andel og viser at behandling 

av sårpasienter utgjør en stor del av driften. Utfra disse tallene kan vi konkludere med at 

sårpasienter i gjennomsnitt behandles med flere prosedyrer enn andre tilstander. 

Hvis vi ser på tallene fra 2016 og 2017 kan vi se en liten nedgang i antall sårpasienter og 

prosedyrer på sår, det resultatet er noe overraskende da oppfatningen ved trykkammeret har 

vært at behandling av sårpasienter bare øker og øker. Forskjellen er dog liten og kan være 

ledd i naturlig variasjon. 

Det er kjent at 3-5% av befolkningen over 65 år har kroniske sår.(1) Gjennomsnittsalderen i 

vårt materiale er 58,9 år. Det var ikke overraskende at gjennomsnittsalderen var så høy. Alder 

er en risikofaktor for kroniske sår og tilstander som disponerer for disse. Den yngste pasienten 

var dog 30 år.  

45 (67%) av pasientene hadde kroniske sår med varighet over 2 måneder. Hyperbarmedisinsk 

enhet, OUS, tar kun imot pasienter som ansees som ø-hjelp, for eksempel pasienter med fare 

for amputasjoner. På nåværende tidspunkt er det Haukeland universitetssykehus som har 

landsfunksjon for elektive pasienter (18), inkludert diabetessår. Hyperbarmedisinsk enhet, 

OUS, har kapasitet og kunne økt antall behandlinger i denne pasientgruppen. 

39 (58%) av pasientene hadde postoperative sår, av disse ble 17 behandlet før det var gått 2 

måneder. Andelen postoperative pasienter er kanskje ikke overaskende da en stor andel er 

henvist fra kirurgiske avdelinger. 

En god del av pasientene hadde en eller flere komorbiditeter som øker sjansen for å utvikle 

kroniske sår. Av Tabell 4 ser vi at de vanligste tilstandene er diabetes (54%), hjertesykdom 
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(42%), perifer karsykdom (36%) og kronisk nyresvikt (34%). I tillegg er det verd å nevne at 

43% oppgir at de bruker eller har brukt tobakksprodukter, noe som reduserer groevnen. (39) 

4.2 Sårtilheling etter endt behandling 

15 (22%) pasienter oppnådde full sårtilheling i løpet av HBO-behandlingen. 30 (45%) 

oppnådde en bedring. Samlet er det 45 (67%) pasienter som ser ut til å nyte godt av 

behandlingstilbudet. Det er vanskelig å si om det er HBO eller annen behandling som har gitt 

denne effekten ut fra denne studien, men det er likevel verd å merke seg at så mange har en 

positiv utvikling. 

16 (24%) pasienter har ikke hatt ønsket effekt i løpet av behandlingsløpet. Det kan ha flere 

årsaker. Det er kjent at ikke alle responderer på HBO. Det kan grunnes i manglende kunnskap 

i litteraturen om hvem som har nytte av denne behandlingen. En annen årsak kan være dårlig 

compliance. Hvis pasienten ikke gjennomfører behandlingen eller ikke følger 

behandlingsløpet slik man tenker seg er mest gunstig ut fra nåværende kunnskap i fagfeltet, 

vil dette kunne gi utslag på resultatet. 

Tabell 5 viser at andelen med fullstendig sårtilheling holder seg på 15 (22%) pasienter etter 6 

til 8 uker, og øker til 24 (36%) etter seks måneder. Vi ser også at andelen med bedring faller 

dramatisk til henholdsvis 11 (16%) og 8 (12%). Da det er henholdsvis 26 (39%) og 23 (34%) 

som mangler dokumentasjon i journal er det vanskelig i si noe om dette. Bedre rutiner for 

dokumentasjon etter endt behandling og tiden etter behandling kunne gitt nyttig 

tilbakemelding til Hyperbarmedisinsk enhet, OUS.   

Mangelfull dokumentasjon etter endt behandling er et stort problem for denne studien. Det er 

umulig å si noe om hvordan sårtilstanden utvikler seg hos en stor andel av pasientene. Ved 

avsluttet behandling er det 6 (9%) av pasientene som ikke har et journalnotat med denne 

informasjonen. Det burde være et minimum at man vet hvordan såret har utviklet seg fra 

behandlingsstart til behandlingsslutt. Enda vanskeligere var det å finne data på sårtilstanden i 

tiden etter behandling. Hele 26 (39%) pasienter var det ikke mulig å oppdrive opplysninger 

om sårtilstand ved seks til åtte uker. 23 (34%) hadde ingen dokumentasjon etter seks måneder. 

Det ville være nyttig for avdelingen å innhente data for hvordan sår utvikler seg i etterkant av 

behandlingen. Vi vet at HBO behandling har effekt i uker etter behandling. Jeg vil oppfordre 

hyperbar medisinskenhet til å innføre rutiner for innhenting av data for utviklingen av sår etter 

endt behandling. Hvordan dette kan gjennomføres er opp til avdelingen, men en mulig løsning 
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vil være å henvise pasienten til en sårpoliklinikk for eksempel etter tre måneder. En annen 

mulig løsning ville vært å kontakte pasienten per telefon. 

4.3 Planlagte behandlinger og dokumentasjon 

Ved oppstart av behandling burde det som et minimum bli lagt en plan for behandlingen. 49 

(73%) hadde dokumentert en konkret plan som inkluderte antall planlagte behandlinger og 5 

(7%) hadde en plan uten dokumentert antall planlagte behandlinger (se Tabell 6). Tre av 

pasientene uten konkret plan hadde calcifylaksi. Det er veldig vanskelig å legge en konkret 

plan for disse pasientene. Ved Hyperbarmedisinsk enhet, OUS, har man forsøkt å behandle til 

sykdommen er i retur. Det er lite beskrevet i litteraturen, men dette kan være med å bidra til 

økt overlevelse. (28) 

13 (19%) pasienter ble behandlet uten en dokumentert plan på behandlingsforløpet. Jeg vil 

påstå at det er kritikkverdig. En dokumentert plan for behandlingsforløpet, om ikke annet en 

dokumentert vurdering for når det skal tas stilling til dette, burde være et minimum. 

4.4 Henvisende part 

Som vi ser av Tabell 7 er det en rekke avdelinger ved OUS, andre sykehus og et par fastleger 

som har henvist sårpasienter til Hyperbarmedisinsk enhet. 40 (60%) er henvist fra en avdeling 

innad OUS. Som tidligere nevnt er det mange i alderen over 65 år med sårproblemer. Mange 

av disse pasienten kunne hatt nytte av HBO. Ofte er det fastlegen som følger opp disse 

pasientene. 2 fastleger har benyttet seg av tilbudet. Det kan tenkes at flere ville bli henvist 

hvis kunnskapen om muligheten for behandling var gjort bedre kjent blant fastleger. 

4.5 Calcifylaksi og 1-års overlevelse 

Calcifylaksipasienter som utvikler sår i forbindelse med tilstanden har 1-års overlevelse på 

omtrent 20%.(26) Det er forskning som antyder at adjuvant HBO kan forbedre overlevelsen. 

(28) I vårt materiale hadde 7 pasienter calcifylaksi hvorav 5 (71%) fortsatt var i live 1 år etter 

behandlingsoppstart. De 2 som døde var veldig dårlige ved oppstart av behandlingen og 

fullførte kun korte og oppstykkede behandlingsserier. 7 pasienter er et for lite grunnlag for å 

konkludere, men dette funnet er interessant. Man kan ikke utelukke at HBO har en gunstig 

effekt i behandlingen av pasienter med calcifylaksi og prospektive studier er kanskje indisert. 
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5 Konklusjon 

 

3-5% av befolkningen over 65 år har problemer med kroniske sår, men også yngre kan ha 

slike problemer. Ofte skyldes kroniske sår iskemi og hypoksi. En rekke sykdommer øker 

risikoen for å utvikle kroniske sår. Litteraturen antyder at HBO er nyttig adjuvant behandling 

av iskemiske sår.(3)  

Ved hypoksi og hyperoksi vil dannelsen av ROS og RNS øke i cellene. Økt ROS og RNS 

stabiliserer HIF-1α. HIF-1 ser ut til å spille en viktig rolle i cellenes reaksjon på iskemi og 

HBO ved sårtilheling. HIF-1 er en transkripsjonsfaktor som regulerer hundrevis av gener i 

cellen. HIF-1 regulerer metabolismen blant annet ved å regulere PDK-1 og LDH. Cellen går 

over fra oksidativ fosforylering i elektrontransportkjeden til laktatmetabolisme ved økt HIF-1. 

Det vil da dannes mindre ROS og RNS som igjen øker cellens evne til å overleve. HIF-1 øker 

neovaskularisering i iskemiske sår blant annet ved økt ekspresjon av VEGF, SDF-1 og β₂-

integriner, og økt rekrutteringen av EPC fra benmargen. 

Av 67 sårpasienter ved Hyperbarmedisinsk enhet, OUS, oppnådde 22% fullstendig 

sårtilheling og 45% opplevde en bedring ved endt behandling. (se Tabell 5) Ut fra dette kan 

man ikke utelukke at HBO har gunstig effekt på sårtilheling. 

19% av sårpasientene manglet en dokumentert plan for behandlingen ved oppstart. 9% har 

ingen journalnotater etter endt behandling, dette øker til 26% og 23% etter henholdsvis 6-8 

uker og 6 måneder. Generelt var det mangelfull dokumentasjon av sårtilstanden etter 

behandling. Rutiner som sikrer vurdering av behandlingsforløp ved oppstart, og kontroll av 

sårtilstanden etter behandling bør vurderes innført. 



25 

 

6 Litteraturliste 

 

1. Mekkes JR, Loots MAM, Van Der Wal AC, Bos JD. Causes, investigation and 

treatment of leg ulceration. British Journal of Dermatology. 2003;148(3):388-401. 

2. Jain KK. Textbook of hyperbaric medicine: Springer International Publishing AG; 

2017. 

3. Stoekenbroek RM, Santema TB, Legemate DA, Ubbink DT, van den Brink A, 

Koelemay MJW. Hyperbaric Oxygen for the Treatment of Diabetic Foot Ulcers: A 

Systematic Review. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 

2014;47(6):647-55. 

4. Kranke P, Bennett MH, Martyn‐St James M, Schnabel A, Debus SE. Hyperbaric 

oxygen therapy for chronic wounds. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2012(4). 

5. U.S. Navy Diving Manual. Vol. 1-5. 7 ed: US Naval Sea Systems Command. p. 991. 

6. Leach RM RP, Wilmshurst P. Hyperbaric oxygen therapy. BMJ. 

1998;317(7166):1140-3. 

7. Hammarlund C. The physiologic effects of hyperbaric oxygenation. Second Edition-

Revised ed. Eric P. Kindwall MDHTW, M.D., editor: Best Publishing Company; 2004. 

8. Kindwall EP. Hyperbaric medicine practice: Best Publishing Company; 2004. 

9. Society UaHM. Hyperbaric Oxygen therapy indications. 13 ed: Best Publishing 

Company; 2014 April 2014. 415 p. 

10. Mathieu D, Marroni A, Kot J. Tenth European Consensus Conference on Hyperbaric 

Medicine: recommendations for accepted and non-accepted clinical indications and practice 

of hyperbaric oxygen treatment. Diving and hyperbaric medicine. 2017;47(1):24-32. 

11. Tunnicliffe FW, Stebbing GF. The intravenous injection of oxygen gas as a 

therapeutic measure. The Lancet. 1916;188(4851):321-3. 

12. Dipak Chandy MLW, MD. Complications of SCUBA diving 2017 [Available from: 

https://www.uptodate.com/contents/complications-of-scuba-diving#H10. 

13. Chronopoulos A, Schutz JS. Central retinal artery occlusion &#x2013; a new, 

provisional treatment approach. Survey of Ophthalmology. 2019. 

14. Li HK, Dejean BJ, Tang RA. Reversal of Visual Loss with Hyperbaric Oxygen 

Treatment in a Patient with Susac Syndrome. Ophthalmology. 1996;103(12):2091-8. 

15. Thom SR. Hyperbaric-Oxygen Therapy for Acute Carbon Monoxide Poisoning. New 

England Journal of Medicine. 2002;347(14):1105-6. 

16. Shaw JJ, Psoinos C, Emhoff TA, Shah SA, Santry HP. Not just full of hot air: 

hyperbaric oxygen therapy increases survival in cases of necrotizing soft tissue infections. 

Surgical infections. 2014;15(3):328-35. 

17. Francis A, Baynosa RC. Hyperbaric Oxygen Therapy for the Compromised Graft or 

Flap. Advances in wound care. 2017;6(1):23-32. 

18. Nasjonal behandlingsteneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling  [Available from: 

https://helse-bergen.no/seksjon-avdeling/Sider/Nasjonal-behandlingsteneste-for-elektiv-

hyperbar-oksygenbehandling.aspx. 

19. Bennett MH, Kertesz T, Perleth M, Yeung P, Lehm JP. Hyperbaric oxygen for 

idiopathic sudden sensorineural hearing loss and tinnitus. Cochrane Database of Systematic 

Reviews. 2012(10). 

https://www.uptodate.com/contents/complications-of-scuba-diving#H10
https://helse-bergen.no/seksjon-avdeling/Sider/Nasjonal-behandlingsteneste-for-elektiv-hyperbar-oksygenbehandling.aspx
https://helse-bergen.no/seksjon-avdeling/Sider/Nasjonal-behandlingsteneste-for-elektiv-hyperbar-oksygenbehandling.aspx


26 

 

20. Stachler RJ, Chandrasekhar SS, Archer SM, Rosenfeld RM, Schwartz SR, Barrs DM, 

et al. Clinical Practice Guideline:Sudden Hearing Loss. Otolaryngology–Head and Neck 

Surgery. 2012;146(3_suppl):S1-S35. 

21. Savvidou OD, Kaspiris A, Bolia IK, Chloros GD, Goumenos SD, Papagelopoulos PJ, 

et al. Effectiveness of Hyperbaric Oxygen Therapy for the Management of Chronic 

Osteomyelitis: A Systematic Review of the Literature. Orthopedics. 2018;41(4):193-9. 

22. McLoughlin, Cope, Harrison. Hyperbaric oxygen therapy in the management of severe 

acute anaemia in a Jehovah's Witness. Anaesthesia. 1999;54(9):891-5. 

23. Edwards M, Cooper JS. Hyperbaric, Thermal Burns.  StatPearls. Treasure Island (FL): 

StatPearls Publishing 

StatPearls Publishing LLC.; 2018. 

24. Villanueva E, Bennett MH, Wasiak J, Lehm JP. Hyperbaric oxygen therapy for 

thermal burns. The Cochrane database of systematic reviews. 2004(3):Cd004727. 

25. Weenig RH, Sewell LD, Davis MDP, McCarthy JT, Pittelkow MR. Calciphylaxis: 

Natural history, risk factor analysis, and outcome. Journal of the American Academy of 

Dermatology. 2007;56(4):569-79. 

26. Fine A, Zacharias J. Calciphylaxis is usually non-ulcerating: Risk factors, outcome 

and therapy. Kidney International. 2002;61(6):2210-7. 

27. Budisavljevic MN, Cheek D, Ploth DW. Calciphylaxis in chronic renal failure. Journal 

of the American Society of Nephrology : JASN. 1996;7(7):978-82. 

28. McCulloch N, Wojcik SM, Heyboer M, 3rd. Patient Outcomes and Factors Associated 

with Healing in Calciphylaxis Patients Undergoing Adjunctive Hyperbaric Oxygen Therapy. 

The journal of the American College of Clinical Wound Specialists. 2016;7(1-3):8-12. 

29. Altman K, Shinohara M. Demographics, comorbid conditions, and outcomes of 

patients with nonuremic calciphylaxis. JAMA Dermatology. 2019. 

30. Sagar U Nigwekar M, MMScRavi I Thadhani, MD, MPH. Calciphylaxis (calcific 

uremic arteriolopathy) UpToDate2018 [updated 18.05.2018.  

. Available from: https://www.uptodate.com/contents/calciphylaxis-calcific-uremic-

arteriolopathy?search=calciphylaxis%20treatment&source=search_result&selectedTitle=1~41

&usage_type=default&display_rank=1#references. 

31. Liu ZJ, Velazquez OC. Hyperoxia, endothelial progenitor cell mobilization, and 

diabetic wound healing. Antioxidants & redox signaling. 2008;10(11):1869-82. 

32. Zhang Q, Chang Q, Cox RA, Gong X, Gould LJ. Hyperbaric Oxygen Attenuates 

Apoptosis and Decreases Inflammation in an Ischemic Wound Model. Journal of 

Investigative Dermatology. 2008;128(8):2102-12. 

33. Thom S. Hyperbaric oxygen: its mechanisms and efficacy. Plast Reconstr Surg 2011. 

2011;127(suppl 1):131S-41S. 

34. Semenza GL. Hypoxia-inducible factors in physiology and medicine. Cell. 

2012;148(3):399-408. 

35. Milovanova TN, Bhopale VM, Sorokina EM, Moore JS, Hunt TK, Hauer-Jensen M, et 

al. Lactate stimulates vasculogenic stem cells via the thioredoxin system and engages an 

autocrine activation loop involving hypoxia-inducible factor 1. Molecular and cellular 

biology. 2008;28(20):6248-61. 

36. Milovanova TN, Bhopale VM, Sorokina EM, Moore JS, Hunt TK, Hauer-Jensen M, et 

al. Hyperbaric oxygen stimulates vasculogenic stem cell growth and differentiation in vivo. 

Journal of applied physiology (Bethesda, Md : 1985). 2009;106(2):711-28. 

37. Thom SR, Milovanova TN, Yang M, Bhopale VM, Sorokina EM, Uzun G, et al. 

Vasculogenic stem cell mobilization and wound recruitment in diabetic patients: increased 

https://www.uptodate.com/contents/calciphylaxis-calcific-uremic-arteriolopathy?search=calciphylaxis%20treatment&source=search_result&selectedTitle=1~41&usage_type=default&display_rank=1#references
https://www.uptodate.com/contents/calciphylaxis-calcific-uremic-arteriolopathy?search=calciphylaxis%20treatment&source=search_result&selectedTitle=1~41&usage_type=default&display_rank=1#references
https://www.uptodate.com/contents/calciphylaxis-calcific-uremic-arteriolopathy?search=calciphylaxis%20treatment&source=search_result&selectedTitle=1~41&usage_type=default&display_rank=1#references


27 

 

cell number and intracellular regulatory protein content associated with hyperbaric oxygen 

therapy. Wound repair and regeneration : official publication of the Wound Healing Society 

[and] the European Tissue Repair Society. 2011;19(2):149-61. 

38. Zhang H, Bosch-Marce M, Shimoda LA, Tan YS, Baek JH, Wesley JB, et al. 

Mitochondrial autophagy is an HIF-1-dependent adaptive metabolic response to hypoxia. The 

Journal of biological chemistry. 2008;283(16):10892-903. 

39. The importance of smoking in orthopedic surgery AU - Rodriguez-Merchan, E. 

Carlos. Hospital Practice. 2018;46(4):175-82. 

 


