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Hjärnan snor syret från dykarens muskler 

 

I nära 2000 år har det funnits folkslag som livnär sig på fridykning, dvs. de håller andan när 
de dyker. Ett exempel är ama i Japan. Oftast är de inte under vattnet i mer än två minuter och 
sedan vilar de och andas i ca en till två minuter innan de dyker ner igen. Detta verkar vara ett 
hållbart dyksätt eftersom de i genomsnitt kan tillbringa sex timmar per dag i vattnet. Numera 
finns det bara ett fåtal fridykande folkslag kvar. Istället har fridykningen bl.a. utvecklats till en 
sport med olika tävlingsgrenar. Vid tävlingar utförs ofta ett långt dyk med lång 
återhämtningsperiod inför nästa dyk. Undervattensrugbyspelare gör istället ofta korta dyk med 
korta andningsuppehåll. Ibland är det tyvärr för kort återhämtningsperiod mellan dyken, vilket 
kan leda till att dykaren blir medvetslös eftersom kroppens syreförråd inte hinner bli 
återställda. Är han eller hon dessutom ensam vid dyket är sannolikheten stor att det får en 
dödlig utgång.  
 
För att kunna ta reda på hur lång tid som behövs för att återställa kroppens syreförråd är det 
viktigt att förstå vad som händer med syremättnaden i lungorna, blodkärlen, hjärnan och 
musklerna efter upprepade andhållningar. Det är även av intresse att se hur snabbt 
syremättnaden sjunker i de olika delarna av kroppen och ifall det är någon skillnad mellan 
dem.    
 
När man håller andan kommer det inte in något nytt syre i kroppen. Därför måste kroppen 
hushålla med det syret som finns lagrat i t.ex. lungorna och blodet under andhållningen. Detta 
gör den genom en s.k. dykrespons som initieras när man håller andan. Dykresponsen 
karakteriseras av en sänkt hjärtfrekvens, en perifer kärlsammandragning och ett ökat 
blodtryck, vilket bl.a. leder till att blodet omfördelas till kroppens mest vitala delar såsom 
hjärnan och hjärtat.  
 
I min undersökning har jag låtit ett antal olika personer hålla andan upprepede gånger i serier 
med olika lång återhämtning. Personerna fick hålla andan både i vila och under arbete. Något 
man kan konstatera efter min undersökning är att efter upprepade anhållningar med korta 
andningsintervall på 30 sekunder, hinner kroppens syreförråd inte återställas utan blir lägre 
och lägre efter varje andhållning. Andningsintervall på minst två minuter verkar däremot vara 
tillräckligt för att hinna återhämta sig. Syreförråden töms även fortare vid andhållning under 
arbete än i vila. Resultaten visar dessutom på att det finns en mekanism som omfördelar 
blodet och leder det till hjärnan istället för t.ex. musklerna. Detta betyder att hjärnan får så 
mycket syre som den behöver under en relativt lång period av andhållningen, medan 
musklerna får stå till sidan och klara sig på mindre syre. Avslutningsvis kan man konstatera 
att det dyksätt som de fridykande folkslagen har utvecklat efter mer än tusen års erfarenhet är 
något att eftersträva även för andra dykare. På så vis kommer många dykrelaterade olyckor att 
kunna förebyggas.  
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Abstract 
 

During apnea, the body becomes a closed system since no new oxygen enters the body. Therefore, the 
body has to rely on the oxygen stored in the lungs, blood and tissues. If the apneas are repeated with too 
short breathing interval, the body does not have the ability to replenish its oxygen stores. This could result 
in unconsciousness and lead to a fatal outcome. The aim of this study was to investigate the effects of 
repeated apneas with different recovery intervals on arterial, cerebral and muscle oxygen saturation. 
Fourteen human males participated in this study. They were all trained breath-hold divers. Five series of 
apneas were performed; three series of apneas at rest and two series of apneas with simultaneously started 
exercise. Blood pressure, heart rate and end-tidal oxygen and carbon dioxide pressure (PETO2/PETO2) 
were measured during the series of apneas. Arterial, cerebral and muscle oxygen saturation were also 
measured. In the series of apneas with short recovery interval, there was an augmented arterial, cerebral 
and muscle desaturation during the later apneas than during the first. The arterial and muscle oxygen 
saturations changed more than the cerebral saturation during the apneas. It could be concluded that a 
breathing interval of 30 s was not enough to recover the oxygen stores. The results are also supporting the 
conclusion that the diving response redistributes the blood flow from e.g. muscles to more vital parts.   
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