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Andningstiden viktig för andhållningstiden 

En av de mest kritiska resurserna för att hålla däggdjur vid liv är syre, vilket tar sig in i 
kroppen när man andas. Många däggdjur, inklusive människan, utmanar detta faktum genom 
att hålla andan, eller apné som det kallas på fikonspråk. Att hålla andan för att söka mat under 
vattnet är ett beteende som finns både hos marina däggdjur och fridykande människostammar. 
Studier på dykande däggdjur har visat att deras normala dyk varar kortare tid och är grundare 
än deras maximala förmåga. Om de går djupare och under längre tid så ökar tiden de 
spenderar vid ytan mellan dyk. Ett liknande beteende har setts hos Ama, de fridykande 
människostammarna i Japan. Inom fridykningen har det hänt olyckor med dödlig utgång när 
andningsintervallen mellan dyk har varit korta och dykaren varit upptagen med någon uppgift 
som till exempel undervattensjakt eller foto.  
 
Målet med min studie var att se hur syrgasmättnaden förändras i hjärnan och det arteriella 
blodet vid upprepad andhållning med olika återhämtningsperioder. Till försöken rekryterades 
åtta personer som var vana vid undervattenssporter, till exempel fridykning och 
undervattensrugby. Apnéerna var uppdelade i tre stycken statiska (i vila) och två dynamiska (i 
rörelse). De statiska varade i två och en halv minut och utfördes liggandes på en brits. De 
dynamiska varade i en minut och utfördes sittandes på en motionscykel samtidigt som 
försökspersonerna trampade. Återhämtningsperioderna var mellan en halv och fem minuter. 
 
En återhämtningsperiod på 30 sekunder är inte tillräcklig för att fylla på syrgasförråden, vilket 
visade sig genom större förändringar i syrgasmättnaden i hjärnan och det arteriella blodet i 
efterföljande dyk. Även i lungornas syrgasförråd syntes större förändringar i efterföljande 
dyk. Denna ofullständiga återhämtning av kroppens syrgasförråd är troligtvis en bidragande 
orsak till de rapporterade olyckorna med dödlig utgång. Utöver detta pekar observationerna på 
en syresparande funktion och en mekanism att flytta blodet från musklerna till kroppens mer 
vitala delar. 
 
Resultaten bidrar till en ökad förståelse för hur människokroppen fungerar under och mellan 
apnéer och denna ökade kunskap kan leda till färre olyckor inom fridykningen. 
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Effects of repeated apneas with different recovery intervals on arterial and 
cerebral oxygen saturation 

 
One of the most critical life-sustaining resources for mammals is oxygen, which is introduced 
to the body through breathing. Many animals, including humans, challenge this fact by the 
practice of breath-hold diving. Studies on diving mammals show that their routine-dives are 
shorter and shallower than their maximal capacity. If they do go deeper and for longer periods 
of time, the surface interval between dives have been observed to increase. A similar diving 
behavior has been seen in free-diving tribes in Japan, the Amas. In the free-diving community 
accidents with fatal outcomes have occurred when the breathing intervals between repetitive 
dives have been short and when the diver is preoccupied with some task.  

The aim of this study is to investigate the effects on repeated apneas with different short 
breathing intervals on arterial and cerebral oxygen saturation. A total of 8 subjects where 
recruited from the community of trained breath-hold divers.  The apneas were made in five 
series; three during supine rest (static apneas) and two performed with simultaneously 
initiated exercise (dynamic apneas). Recordings of skin blood flow, blood pressure, heart rate, 
arterial oxygen saturation, muscle oxygen saturation, and cerebral oxygen saturation were 
made.  

It was apparent that the short recovery intervals caused augmented arterial, cerebral, and 
skeletal muscle desaturations during subsequent apneas in both the static and dynamic series. 
Arterial and muscle saturations fell earlier and to greater extent than cerebral saturation during 
apneas. Our findings suggest that 30-s intervals between apneas were not enough to replenish 
the body’s oxygen stores, and point to the conclusion that the diving response has an oxygen-
conserving effect and a mechanism to divert blood from the muscles to support more vital 
organs. 
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