Nr 2 (55)2016
ISSN 1734 -7009
e-ISSN 2084 - 0535
kwartalnik
czerwiec 2016 rok
Polish – English
Bilingual Publication

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
tom 2(55)

czerwiec 2016
Stowarzyszenia Pożytku Publicznego KRS 0000066650

Redaguje Zespół:
Editorial Board:
Redaktor Naczelny
Editor-in-Chief
Piotr Siermontowski
naczelny@phr.net.pl
Redaktor Prowadzący/Korekta
Executive/Technical Editor
Małgorzata Samborska
editor@phr.net.pl
tel. +48/739058408
Tłumaczenia
Translator
Anna Wójtowicz
Redaktor tematyczny
Nauki Techniczne
Section Editor
Technical Sciences
dr hab. inż. Ryszard Kłos
techeditor@phr.net.pl
Redaktor tematyczny
Nauki Medyczne
Section Editor
Medical Sciences
prof. dr hab. med.
Romuald Olszański
mededitor@phr.net.p
Redaktorzy językowi
Language Editors
Stephen Burke (English)
Elena Lakomov
(Pycckuй)
Redaktor statystyczny
Statistical Editor
Adam Olejnik
stateeditor@phr.net.pl

www.phr.net.pl
www.degruyter.com/view/j/phr

POLISH
HYPERBARIC
RESEARCH
ISSN 1734 – 7009
eISSN 2084 – 0535
PolHypRes jest indeksowane w bazach:
-

BazTech
Index Copernicus
ARIANTA
GBL
Baidu Scholar
Celdes
CNPIEC
EBSCO Discovery Service
WorldCat (OCLC)

-

Google Scholar
J-Gate
Naviga (Softweco)
Primo Central (ExLibris)
ReadCube
Summon (Serials Solutions/ProQuest)
TDOne (TDNet)
CNKI Scholar
DOAJ (Directory of open access journals)

Kontakt z redakcją:
81 – 103 Gdynia 3
ul. Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
tel. +48/ 73 9058408
fax. +48/261 262 230
e-mail:
phr@hyperbarex.nazwa.pl

Nakład wersji drukowanej 250 egzemplarzy

QUARTERLY POLISH HYPERBARIC MEDICINE AND TECHNOLOGY SOCIETY
volume 2(55)

june 2016

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
tom 2(55)

czerwiec 2016

Oświadczenia Redakcji / Statement from the Editor
Wersją pierwotną Polish Hyperbaric Research jest wersja drukowana.
Polish Hyperbaric Research is originally distributed in print.
Pierwotną wersją każdego artykułu jest wersja anglojęzyczna.
The original version of each article is the English version
Artykuły nadsyłane do druku recenzowane są zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki.
Szczegóły procedury recenzowania na stronie internetowej www.phr.net.pl.
Submitted articles are peer-reviewed in accordance with the Ministry of Science and Higher
Education guidelines. Detailed information on review procedures can be found at
www.phr.net.pl.
Dbając o rzetelność naukową redakcja stosuje procedury przeciwdziałania zjawiskom
„ghostwriting” i „guest autorship”. Ich zachowanie przez Autorów jest warunkiem publikacji artykułu.
Szczegóły procedur na stronie internetowej www.phr.net.pl.
Dbając o prawa autorskie do przeprowadzanych badań a także rzetelność procesu recenzowania Redakcja
Polish Hyperbaric Research zapewnia brak konfliktu interesów pomiędzy autorami
a recenzentami.
The editorial team, concerned about the journal’s academic reliability, implements
procedures preventing ghostwriting and guest authorship, compliance with which conditions
publishing articles. Detailed information on exact procedures can be found at www.phr.net.pl.
In an effort to protect the copyrights to the conducted research as well as to ensure reliability of the
reviewing process the editorial staff of Polish Hyperbaric Research hereby guarantees that there is no
conflict of interest between the authors and the reviewers.
Wydawca: Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej 81-103 Gdynia 3
ul. Grudzińskiego 4 box. 18 tel. +48/533312117, fax. +48/586262230 e.mail: phr@phr.net.pl
Publisher: Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 81-103 Gdynia 3,
ul. Grudzińskiego 4 box. 18 tel. +48/533312117, fax. +48/586262230 email: phr@phr.net.pl
© Copyright by Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society, Gdynia 2016
Pewne prawa zastrzeżone. Tekst niniejszej publikacji jest dostępny na licencji Creative Commons BY-SANC. 3.0 Polska. Zasady własności prawnej na stronie internetowej www.phr.net.pl
Some rights reserved. The text of the publication is available within the license Creative Commons BY-SANC. 3.0 Poland. The principles concerned with legal property are stipulated at www.phr.net.pl
Instytucja finansująca; Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
Sponsoring: Polish Hyperbaric Medicine & Technology Society

QUARTERLY POLISH HYPERBARIC MEDICINE AND TECHNOLOGY SOCIETY
volume 2(55)

june 2016

POLISH
HYPERBARIC
RESEARCH
2016 NUMER 2 (55)

Spis treści
TECHNIKA
A. Olejnk
Tendencje rozwojowe bezzałogowej techniki morskiej……………………………………………………

str. 7

MEDYCYNA
M. Żychlińska, M. Żychliński, P. Siermontowski
Aspekt kliniczny stresu bojowego załóg Marynarki Wojennej……………………………………………

str. 29

K. Walczyńska – Dragon , J. Walczyńska, P. Siermontowski
Ustnik nurkowy a dolegliwości stawów skroniowo-żuchwowych. Badania wstępne………………….

str. 39

D. Jóźwiak, R. Olszański, Z. Dąbrowiecki, M. Remlain
Znaczenie selekcji zdrowotnej nurków i jej wpływ na bezpieczeństwo nurkowania…………………..

str. 47

ZZA ŻELAZNEJ KURTYNY
B. Kierznikowicz, W. Wolański, B. Filipek
Ciężka postać choroby ciśnieniowej u nurka w przebiegu nurkowania szkolnego…………………….

str. 61

VARIA
J. Wilczyński, P. Karolak, J. Karolak, I. Wilczyński, A. Pedrycz
Reakcje posturalne a postawy skoliotyczne i skoliozy u dziewcząt w wieku 12-15 lat badane
korelacją porządku rang Spearmana………………………………………………………………………... str. 67

J. Słomko, P. Zalewski
Rytmika dobowa temperatury głębokiej ciała (część I): Zastosowanie nowoczesnych systemów
telemetrycznych w monitorowaniu zmienności temperatury głębokiej ciała…………………………... str. 79

POLISH
HYPERBARIC
RESEARCH
2016 NUMBER 2 (55)

List of content
TECHNOLOGY
A. Olejnik
Trends in the development of unmanned marine technology……………………………………………..

p. 7

MEDICINE
M. Żychlińska, M. Żychliński, P. Siermontowski
Clinical aspect of naval crews combat stress……………………………………………………………….

p. 29

K. Walczyńska – Dragon , J. Walczyńska, P. Siermontowski
The diving mouthpiece and the conditions of the temporomandibular joints. Preliminary study……

p. 39

D. Jóźwiak, R. Olszański, Z. Dąbrowiecki, M. Remlain
The significance of health selection among divers and its effect on diving safety……………………..

p. 47

FROM BEHINDE THE IRON CURTAIN
B. Kierznikowicz, W. Wolański, B. Filipek
Severe decompression sickness in a diver in the course of a training dive……………………………..

p. 61

VARIA
J. Wilczyński, P. Karolak, J. Karolak, I. Wilczyński, A. Pedrycz
The connections between postural reactions, scoliosis postures and scoliosis in girls aged 12-15
years old examined using the Spearman’s Rank Order Correlation……………………………………. p. 67

J. Słomko, P. Zalewski
The circadian rhythm of core body temperature (Part I): The use of modern telemetry systems to
monitor core body temperature variability…………………………………………………………………. p. 79

POLISH HYPERBARIC RESEARCH 2(55)2016
Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society

TENDENCJE ROZWOJOWE BEZZAŁOGOWEJ TECHNIKI MORSKIEJ
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF UNMANNED MARINE TECHNOLOGY
ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÁÅÑÏÈËÎÒÍÛÕ ÌÎÐÑÊÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
Adam Olejnik
Naval Academy Department of Underwater Works Technology, Gdynia, Poland
Akademia Marynarki Wojennej, Zakład Technologii Prac Podwodnych w Gdyni

STRESZCZENIA / ABSTRACTS
The article constitutes an attempt to identify current tendencies regarding the development of unmanned marine technologies such as unmanned surface
and underwater vehicles. The analyses were performed on the basis of available literature, databases on research projects and internet sources. The
material has been divided with regard to the location the research was conducted, the following groups being identified: the European Union, the United
States of America and Poland. On the basis of the review of objectives and final effects of projects, tendencies in the development of the discussed marine
technology have been identified. An interesting result of the review consists in an observation that Polish R&D works in this area are placed within the main
identified developmental trends. Unfortunately, their effects are incomparable due to the minuteness of national funds allocated to R&D as opposed to other
countries.
Key words: underwater work technology, marine engineering.
W niniejszym artykule dokonano próby zidentyfikowania aktualnych trendów rozwojowych bezzałogowych technologii morskich takich jak bezzałogowe
pojazdy nawodne i podwodne. Analizy wykonano na podstawie dostępnych źródeł literaturowych, baz danych o projektach badawczych i źródeł
internetowych. W materiale rozgraniczono badania terytorialnie ze względu na miejsce ich realizacji wyodrębniając obszar Unii Europejskiej, Stanów
Zjednoczonych AP i Polski. W artykule na podstawie przeglądu celów i zakładanych efektów końcowych projektów wyodrębniono tendencje rozwojowe dla
omawianej techniki morskiej. Ciekawym efektem przeglądu jest obserwacja, że polskie prace B+R z tego obszaru plasują się w głównych
zidentyfikowanych tendencjach rozwojowych. Niestety ich efekty nie są porównywalne ze względu na znikomą wysokość krajowych funduszy na
działalność B+R w porównaniu z innymi państwami.
Słowa kluczowe: technologia prac podwodnych, inżynieria morska.
В настоящей статье предпринята попытка определить современные тенденции развития беспилотных морских технологий, таких как
беспилотные транспортные средства и подводные лодки. Анализы были выполнены на основе имеющихся литературных источников, баз данных
исследовательских проектов и источников информации в интернете. В материале разграничены территориальные исследования в связи
с местом их реализации, путем выделения территории Европейского Союза, Соединенных Штатов Северной Америки и Польши. В статье, на
основе обзора целей и окончательных эффектов планируемых проектов, подчеркнута тенденция развития для обсуждаемой морской техники.
В материале разграничены территориальные исследования в связи с местом их реализации, путем выделения территории Европейского Союза,
Соединенных Штатов Северной Америки и Польши. В статье, на основе обзора целей и окончательных эффектов планируемых проектов,
подчеркнута тенденция развития для обсуждаемой морской техники. Интересным результатом обзора является наблюдение, что польские Б+Р
в этой области, остаются в главных идентифицированных тенденции развития определены. К сожалению, их результаты не сопоставимы из-за
незначительного количества национальных средствах на Б+Р в сравнении с другими странами.
Ключевые слова: технология, дноуглубительные работы, морская техника.
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INTRODUCTION

WSTĘP
W artykule opublikowanym w Polish Hyperbaric
Research Nr 1(2016) przedstawiono analizę rozwoju
techniki i technologii podwodnych, umożliwiających
podbój głębin oraz pracę pod wodą pod kątem
maksymalnej osiągniętej głębokości [1].
W materiale tym wykazano, że przez wiele lat
rozwoju tej dziedziny zdołano pokonać wiele trudności,
w wyniku czego opracowano i zbudowano szereg
rozwiązań, dzięki którym udało się ludziom zanurzyć na
maksymalną zarejestrowaną na Ziemi głębokość oceanu.
Ale zwrócono uwagę na to, że było to możliwe tylko
dzięki rozwiązaniom izolacyjnym. Na podstawie czego
wysnuto wniosek, że obecność i praca człowieka na
dużych głębokościach będzie możliwa jedynie w sposób
wirtualny.
Jednym z dostępnych obecnie sposobów
technicznej realizacji takiej obecności w głębinach są
zdalnie sterowane pojazdy podwodne (tzw. ROV – z j. ang.
remotely operated vehicle) lub ogólnie rozumiane
bezzałogowe urządzenia morskie. Urządzenia te rozwijają
się w sposób kumulatywny od bardzo dawna, a w ich
rozwoju można wyodrębnić cztery okresy rozwojowe,
o czym napisano szczegółowo we wcześniejszych
publikacjach autora [2,3]. Dziś, jest to jeden
z najbardziej dynamicznie rozwijających się nurtów
technologii prac podwodnych.
W niniejszym materiale, na podstawie
dostępnych informacji na temat badań w obszarze
podwodnych i nawodnych technologii bezzałogowych,
dokonano próby zidentyfikowania jej aktualnych trendów
rozwojowych. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane
pobrane z pełnotekstowych baz danych o zawartości
czasopism naukowych oraz bazy danych o realizowanych
projektach np. CORDIS – Community Research and
Development Information Service – lub informacji
dostępnych na stronach internetowych ośrodków
badawczych. W materiale rozgraniczono badania
terytorialnie ze względu na miejsce ich realizacji,
wyodrębniając obszar Unii Europejskiej, Stany
Zjednoczone oraz Polskę. Podział wynikał z wcześniej
przeprowadzonych analiz, których wyniki wykazały, że na
terenie UE i USA występuje największa dynamika działań
w omawianym zakresie. Polskę wydzielono z oczywistych
powodów.

PRACE

BADAWCZO
ROZWOJOWE
REALIZOWANE W UNII EUROPEJSKIEJ
Począwszy od 4FP, w UE realizowano około 110
różnych projektów badawczo-rozwojowych związanych
z technologią bezzałogowych pojazdów głębinowych.
Jednym z nich był program, którego celem było
opracowanie
zdalnie
sterowanego
robota
przeznaczonego do czyszczenia kadłubów jednostek
pływających („HISMAR”).
Celem projektu było opracowanie urządzenia
zdalnie sterowanego, które mogłoby wykonywać
czyszczenie kadłuba z porostów pod wodą bez
konieczności dokowania zgodnie z obowiązującymi w UE
przepisami i w sposób ekonomicznie akceptowalny.
Polska brała udział w tym przedsięwzięciu jako jeden
z jego realizatorów (PRS S.A.)
Kolejny program realizowany w UE to na
przykład „Asimow” – rozpoznanie akwenu przy
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An article published in Polish Hyperbaric
Research No. 1 (2016) presents an analysis of
development of underwater techniques and technologies
enabling the conquest of depths and working under water
with regard to the maximum depth reached [1].
The said material demonstrates that in the years
of development of this domain, numerous difficulties had
been overcome, thus resulting in preparation and
construction of a number of solutions, thanks to which
humans were able to descend to the maximum depth of
the ocean registered on Earth. Still, attention was drawn
to the fact that it was only possible due to insulating
solutions. On this basis a conclusion was made that the
presence and work of man at large depths will only be
possible virtually.
One of the currently available methods of
technical implementation of such a presence in the depths
consists in the use of remotely operated vehicles (the socalled ROVs) or widely understood unmanned marine
vehicles. These devices have been developing
cumulatively for a long time, over four distinguishable
periods of development, which had been previously
described in detail in earlier publications of the author
[2,3]. Today, this is one of the most dynamically
developing branches of underwater works technologies.
The presented material constitutes an attempt
to identify the current development trends on the basis of
the available information on underwater and surface
unmanned technologies. The analysis was based on the
data taken from full-text databases on the content of
scientific magazines and databases on the implemented
projects, e.g. CORDIS – Community Research and
Development Information Service – or the information
available on websites of research centres. The material
has been divided with regard to the territories where the
research was conducted into the areas of the European
Union, the United States and Poland. This division is an
effect of the previously conducted analyses, whose results
indicated a greater dynamics of activities in the discussed
scope in the territory of the EU and the USA. Poland was
considered for the obvious reasons.

RESEARCH

AND DEVELOPMENT WORKS
IMPLEMENTED IN THE EUROPEAN UNION
Starting from 4FP, approximately 110 different
R&D projects connected with the technology of
unmanned vehicles have been implemented in the EU.
The objective of one of them was to design a remotely
operated robot to perform cleaning activities on the hulls
of watercraft ("HISMAR").
The project aim was to design a remotely
operated device, pursuant to the applicable EU
regulations, that would perform hull cleansing activities,
removing lichen from the underside of vessels in an
economically viable manner, without needed to dry dock
the ship . Poland participated in this undertaking as one of
the implementers (PRS S.A.).
Another programme implemented in the EU is
"ASIMOV" – body of water reconnaissance with the use of
an underwater semi-autonomous abyssal vessel;
controlled with a hydro-acoustic beam by an unmanned
autonomous surface vessel, these vehicles are capable of
transmitting information to various users. Also we have

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society

Polish Hyperbaric Research
pomocy
podwodnej
półautonmicznej
jednostki
głębinowej sterowanej wiązką hydroakustyczną przez
bezzałogową autonomiczną jednostkę powierzchniową,
z możliwością radiowego przekazywania informacji do
różnych użytkowników lub program „Swimmer” –
którego celem było opracowanie jednostki hybrydowej –
pojazd autonomiczny transferuje pojazd typu ROV na
podwodne stanowisko pracy, przykładowo w strukturze
pola naftowego, gdzie dokuje za pomocą naprowadzania
hydroakustycznego na przygotowany wcześniej garaż
podwodny połączony kabloliną z powierzchniowym
stanowiskiem sterowania pojazdem ROV.
Po zadokowaniu następuje połączenie ROV
z stanowiskiem kierowania, wypłynięcie pojazdu
z nosiciela i wykonanie zadania w sposób zdalnie
sterowany (Rys. 1.1). Firma SAAB ze Szwecji zrealizowała
natomiast program, którego celem jest zbudowanie
pojazdu modułowego zabezpieczającego zarówno
obserwację podwodną jak i nawodną poprzez wysunięcie
peryskopu. Natomiast za pomocą platformy Saab
Ventures z duńską firmą C-Leanship APS realizuje projekt
w zakresie pojazdów ROV do czyszczenia podwodnej
części kadłuba jednostek pływających. Podobną tematykę
obejmują projekty np. norweski CleanHull czy
transkontynentalny DNV-Oceaneering (amerykańskonorweski).
Ciekawym
rozwiązaniem
integrującym
europejskie środowiska badawcze był realizowany
w ramach 6FP projekt o akronimie FREESUBNET Europejska sieć badawcza dla kluczowych technologii, dla
interwencyjnych autonomicznych pojazdów podwodnych.
W ramach programu zbudowano wirtualne narzędzia do
komunikowania się pomiędzy środowiskami naukowymi,
skupiające ponad piętnaście europejskich ośrodków
naukowych, rozrzuconych po całej Europie.
W czasie trwania programu, za pomocą tego
narzędzia, opublikowano ponad 170 rozpraw naukowych,
z których kilka skończyło się uzyskaniem stopnia doktora,
a kilkadziesiąt magistra. Dostęp do informacji zawartych
w sieci dla młodych naukowców był niepowtarzalną
okazją do współpracy z wiodącymi pracownikami
naukowymi i ośrodkami badawczymi, w dziedzinie
pojazdów podwodnych.

the "Swimmer" programme, whose objective was to
design a hybrid autonomous vehicle to transfer an ROV to
an underwater station, for instance, in an oil field, where
it is docked via hydro-acoustic steering to the previously
prepared underwater garage connected via an umbilical
with a surface ROV control station.
Upon the completion of the docking procedure,
the ROV establishes a connection with the control station,
leaves the carrier and performs remotely controlled tasks
(Fig. 1.1). The SAAB Company from Sweden, on the other
hand, implemented a programme, whose aim consists in
the construction of a modular vehicle using a periscope to
facilitate observations both underwater and on the
surface. Using a Saab Ventures platform, in cooperation
with a Danish company C-Leanship APS, the company
realises a project concerned with ROVs used for cleaning
underwater parts of watercraft. A similar subject matter
is covered by such projects as the Norwegian CleanHull or
transcontinental
DNV-Oceaneering
(AmericanNorwegian).
An interesting solution integrating the European
research environments was a project implemented within
the 6FP with the acronym FREESUBNET – European
network for key technologies for intervention
autonomous underwater vehicles. The programme
enabled construction of virtual communication tools
between scientific environments concentrating more than
fifteen European scientific centres scattered around
Europe.
In its course, over 170 scientific dissertations
were published with the use of this tool, several of which
ended with the granting of a doctoral degree, and a few
dozen master's degrees. The access to information
contained in the network for young scientists constituted
a unique opportunity for cooperation with leading
academic employees and research centres dealing with
underwater vehicles.

A.
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B.

C.

Rys. 1.1 Modułowa konstrukcja systemu głębinowego – pojazd autonomiczny transportuje pojazd zdalnie sterowany do stacji dokującej (A), po
zadokowaniu w stacji następuje połączenie z kabloliną sterującą (B) i wypłynięcie pojazdu zdalnie sterowanego w celu wykonania zadania (C).
Fig. 1.1 Modular construction of an underwater system – an autonomous vehicle transports a remotely controlled vehicle to a docking station (A), after the
docking in the station is completed, connection with the controlling cable is established (B), a remotely controlled vehicle leaves the station for the purpose
of task performance (C).

W ramach 7FP zrealizowano kilkanaście różnych
programów badawczych z obszaru bezzałogowych
technik głębinowych, na łączną kwotę ponad 30 mln Euro,
z uwzględnieniem wkładu własnego beneficjentów
[4,30a]. Do najciekawszych z nich należały projekty
o następujących akronimach: CURE, ARROWS, MORPH,
PANDORA, COCORO, NOPTILUS, SURF3DSLAM, TRIDENT
oraz POLMOSAIC.
Celem projektu CURE1 realizowanego w latach
2009 – 2012 było wzmocnienie chorwackiego potencjału
w dziedzinie robotyki podwodnej. Działania skupiały się
na wspieraniu i aktywizacji zasobów ludzkich
i materialnych, rozwijaniu partnerstwa z wiodącymi
ośrodkami naukowo-badawczymi w Europie oraz
poprawie infrastruktury badawczej.
Koordynatorem projektu było Sveuciliste
w Zagrebu Fakultet Elektrotehnike i Racunarstva.
W przypadku projektu ARROWS2 (2012 – 2015),
zadaniem było opracowanie niedrogich konstrukcji
pojazdów podwodnych, w celu znaczącego obniżenia
kosztów realizacji podwodnych badań archeologicznych.
Projekt był realizowany solidarnie przez ośrodki
naukowe z Włoch, Estonii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
Koordynatorem projektu był Universita Degli Studi Di
Firenze (Włochy).
Projekt pod tytułem Marine robotic system od
self-organizing, logically linked physical nodes – MORPH –
realizowano (2012 – 2015) w celu opracowania
współpracujących oddzielnych mobilnych robotów
podwodnych, zdolnych do penetracji akwenu
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More than a dozen research programmes in the
area of unmanned underwater techniques were
implemented within the 7FP for a total of over 30 million
Euros including an own contribution of beneficiaries
[4,30a]. The most interesting of them included projects
with the following acronyms: CURE, ARROWS, MORPH,
PANDORA, COCORO, NOPTILUS, SURF3DSLAM, TRIDENT
and POLMOSAIC.
The objective of the CURE project1 implemented
between 2009 – 2012 was the strengthening of Croatian
potential in underwater robotics. The activities focused
on the support and activation of human and material
resources, partnership development with leading
scientific and research centres in Europe, as well as
improvement of the research infrastructure.
The project coordinator was Sveuciliste at
Zagrebu Fakultet Elektrotehnike i Racunarstva. In the
case of the ARROWS project2(2012 – 2015), the objective
consisted in the development of cost effective
constructions of underwater vehicles for the purpose of
obtaining a significant reduction in the cost of
implementing archaeological underwater research. The
project was jointly implemented by scientific centres
from Italy, Estonia, Spain and Great Britain. The
coordinator was the Universita Degli Studi Di Firenze
(Italy).
The project entitled Marine robotic system of selforganizing, logically linked physical nodes – MORPH – was
implemented (2012 – 2015) with the aim of designing
separate cooperating mobile underwater robots capable
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i dostosowania swojej wielomodalnej konfiguracji do
sytuacji w terenie, połączonych w inteligentną sieć za
pomocą podwodnych sieci komunikacyjnych. Zdolność ta
ma za zadanie uzyskanie skutecznej metody mapowania
podwodnego środowiska, z dużą dokładnością.
Projekt był realizowany przez instytucje
naukowe z Niemiec, Portugalii, Francji, Hiszpanii oraz
Włoch – koordynatorem projektu była niemiecka firma
Atlas Elektronik Gmbh. W przypadku projektu PANDORA3
realizowanego w latach 2012 – 2014 celem było
opracowanie
nowych
metod
automatycznego
identyfikowania uszkodzeń i usterek pojazdów
podwodnych oraz sposobów reagowania na nie. Projekt
był realizowany w kooperacji instytucji badawczych
z Wielkiej Brytanii, Grecji i Hiszpanii, a koordynatorem
był Heriot-Watt University (Wielka Brytania). Ciekawe
rozwiązania zaproponowano w ramach realizacji
projektu COCORO4 (2011 – 2014), którego celem było
opracowanie technologii roju podwodnych robotów
mogących ze sobą współpracować i wspólnie wykonywać
zadania wchodzą w interakcje pomiędzy jednostkami
głębinowymi wchodzącymi w skład roju.
Projekt realizowało 5 jednostek naukowych
z Austrii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Belgii,
a koordynatorem projektu był Universitaet Graz
(Austria). W ramach projektu NOPTILUS5 (2011 – 2015),
opracowywano nowatorski metody autonomicznego
sterowania pojazdami podwodnymi. Projekt realizowało
8 jednostek naukowych z Grecji, Portugalii, Szwajcarii,
Holandii i Wielkiej Brytanii, koordynatorem projektu było
Centre For Research And Technology Hellas (Grecja).
Projekt SURF3DSLAM6 (2011 – 2013) miał na celu
opracowanie dokładnego systemu pozycjonowania
pojazdów podwodnych bez wykorzystania zewnętrznej
infrastruktury. Ten projekt samodzielnie realizował
Universitat De Girona z Hiszpanii.
W ramach projektu TRIDENT7 (2010 – 2013)
opracowywano założenia dla heterogenicznego systemu
robotów składającego się z jednostek głębinowych
i podwodnych. Projekt był realizowany przez 8 jednostek
naukowych z Hiszapnii, Wielkiej Brytanii, Włoch
i Portugalii, a koordynatorem projektu był Universitat
Jaume I De Castellon (Hiszpania). Ostatni z wymienionych
wcześniej projektów, to projekt o akronimie POLMOSAIC 8
(2010 – 2012), którego celem było opracowanie techniki
umożliwiającej uzyskanie wysokorozdzielczego obrazu
dna do tworzenia fotomozaiki z wykorzystaniem metod
polarymatrii. Projekt był realizowany samodzielnie przez
Universitat De Girona w Hiszpanii.
Na oddzielną uwagę na obszarze europejskim
zasługuje działalność badawczo-rozwojowa szwedzkiej
firmy SAAB AB. Svenska Areoplan AktieBolaget AB to
firma założona w 1937 roku jako szwedzki koncern
lotniczy. Po drugiej wojnie światowej podzielono ją na
część produkującą samochody Saab Automobile AB
(upadłość 01.2012) i Saab AB produkująca technologie
obronne głównie lotnicze i morskie.
Praktycznie od roku 1990, obydwa podmioty
funkcjonujące pod prawie tą samą nazwą to odrębne
przedsiębiorstwa. Obecnie firma SAAB AB funkcjonuje
w pięciu obszarach biznesowych obejmujących lotnictwo,
elektroniczne systemy bezpieczeństwa, technologie
morskie i lotnicze oraz serwis techniczny i usługi. Na
badania i rozwój firma wydaje około 2,5 miliarda PLN
rocznie (dane na koniec 2011 r.) [5].
Jest to obecnie europejski lid er w segmencie
pojazdów podwodnych oferuje 10 różnych konstrukcji

of conducting penetration activities in bodies of water
and adjusting their multi-modal configuration to the
situation in the field, combined into an intelligent
network with the use of underwater communication
networks. Such a capability enables an efficient and highly
accurate method of mapping of an underwater
environment.
The project was implemented by scientific
institutions from Germany, Portugal, France, Spain and
Italy – the coordinator was a German company – Atlas
Elektronik Gmbh. In the case of the PANDORA project3
realised in the years 2012 – 2014, the goal was to develop
new methods of automatic identification of damage and
failures in underwater vehicles as well as ways of reacting
to them.
The project was implemented in cooperation
between research institutions from Great Britain, Greece
and Spain, and the coordinator was the HeriotWatt University (Great Britain). Interesting solutions
were proposed in the implementation of the COCORO
project4 (2011–2014), whose objective consisted in
the development
of
swarm
technologies
for
underwater robots ensuring their cooperation and
joint task performance by establishing interactions
between underwater vehicles being a part of the swarm.
The project was implemented by 5 scientific
institutes from Austria, Italy, Great Britain and Belgium,
and the project coordinator was Universitaet Graz
(Austria). The NOPTILUS project5 (2011 – 2015) allowed
preparation of an innovative autonomous method of
controlling underwater vehicles. The project was
implemented by 8 scientific units from Greece, Portugal,
Switzerland, the Netherlands and Great Britain, and
coordinated by the Hellas Centre for Research and
Technology (Greece). The SURF3DSLAM project6(2011
– 2013) was to develop an accurate positioning system
for underwater vehicles without the use of an external
infrastructure. It was independently implemented by
Universitat De Girona from Spain.
The TRIDENT project7 (2010 – 2013) defined
assumptions for a heterogeneous robot system
comprising abyssal and underwater watercraft. The
project was implemented by 8 scientific establishments
from Spain, Great Britain, Italy and Portugal, and the
coordinator was Universitat Jaume I De Castellon (Spain).
The last of the aforementioned projects had an acronym
POLMOSAIC8 (2010 – 2012). Its objective was to develop
a technology enabling the obtainment of high definition
image of the seabed for the purpose of creating
a photomosaic with the use of polarimetry methods. The
project was implemented independently by Universitat
De Girona in Spain.
In the area of Europe special attention should be
devoted to the research and development activities of
a Swedish company SAAB AB. Svenska Areoplan
AktieBolaget AB is a company established in 1937 as
a Swedish aviation concern. After the Second World War
it was divided into a car manufacturing part – Saab
Automobile AB (liquidated in January 2012) and Saab AB
producing defence technologies, mainly for aviation and
marine needs.
Practically since 1990 both entities, operating
under nearly identical names, had constituted separate
enterprises. At present, SAAB AB operated in five
business areas encompassing aviation, electronic security
systems, maritime, aviation technologies and technical
services. The company annually allocates approximately
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jednostek typu ROV. Działalność w zakresie produkcji
pojazdów podwodnych prowadzi podmiot zależny
o nazwie Saab Underwater Systems AB. Jedną z form
finansowania innowacyjnych rozwiązań w Saab jest
platforma Saab Ventures, po przez którą firma inwestuje
w małe i szybko rozwijające się spółki typu spin-out,
przejmując w ten sposób nadzór właścicielski nad spółką
i jej technologiami.
Mechanizm ten wykorzystano przy przejęciu
brytyjskiej spółki Seaeye Marine Ltd. założonej przez Iana
i Janet Blamire w 1986 roku – tworząc SAAB Seaeye
Marine Ltd. Spółka ta niedawno powiększyła swoją
zdolność
produkcyjną
o
50%
w
związku
z
otwarciem
nowego
zakładu
produkcyjnego
w Portsmouth. Zakład ten obejmuje warsztaty techniczne,
zbiorniki
do
testowania
pojazdów,
zaplecze
konstrukcyjne i konferencyjno-projektowe. Saab Seaey
Marine Ltd. stał się liderem na rynku pojazdów ROV
poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii
silników bezszczotkowych, polipropylenowych ram
nośnych dla pojazdów oraz nowatorskim podejściem do
systemów ich zasilania, sterowania i kontroli. Obecnie,
jednym z podobnych projektów z zastosowaniem
platformy Saab Ventures jest współpraca z d uńską firmą
C-Leanship APS w zakresie pojazdów ROV do czyszczenia
podwodnej części kadłuba jednostek pływających.
W ramach programów współfinansowanych
przez Unię Europejską, należy jeszcze wspomnieć
o projekcie badawczym, którego koordynatorem była
polska jednostka naukowa. To projekt o akronimie
CHEMSEA9 (2011 – 2014) [6]. Co prawda, celem tego
projektu była ocena składowisk amunicji chemicznej
zatopionej po II wojnie światowej w Morzu Bałtyckim, ale
w ramach projektu znalazły się zadania badawcze
dotyczące konstrukcji pojazdów głębinowych.
Polegało to na dostosowaniu konstrukcji
pojazdu ROV do badań miejsc potencjalnie skażonych,
z możliwością pobierania próbek materiału dennego
i wody z warstwy naddennej. Projekt realizowało 11
jednostek naukowych pochodzących z Polski, Szwecji,
Finlandii, Niemiec i Litwy. Koordynatorem projektu był
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie10.

BADANIA AMERYKAŃSKIE
Badacze oceanów na całym świecie dążą do
możliwości zbierania danych o akwenach pozwalających
na pozyskanie wielu informacji z dużych obszarów i za
pomocą różnych rozwiązań technicznych. Tradycyjnie
wykorzystywane są do tego statki oceanograficzne,
wyposażone w różnorodną aparaturę. Ciekawą inicjatywą
w tym zakresie jest założony w 2009 roku przez Erica
Schmidta instytut badawczy pod nazwą Schmidt Ocean
Institute z siedzibą w Palo Alto (Kalifornia, USA).
Misją ośrodka jest zdobywanie wiedzy
o oceanach poprzez gromadzenie danych za pomocą floty
podwodnych
urządzeń
zrobotyzowanych
ich
analizowanie i otwartą wymianę pomiędzy różnymi
środowiskami [30b]. Przy czym należy zwrócić uwagę na
fakt, że w opinii E. Schmidta problemem nie będzie raczej
sposób zbierania tych danych, tylko ich przetwarzanie.
Z tych powodów uważa, że tym powinny zając się
odpowiednio skonstruowane maszyn analityczne, które
powinny zapanować nad ogromną ilością zebranych
informacji. Podstawowym narzędziem badawczym
instytutu jest statek R/V Falkor wyposażony w szereg
urządzeń do badania środowiska, w tym pojazdy
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2.5 billion PLN to research and development (data as of
the end of 2011) [5].
It is currently the European leader in the
underwater vehicles segment offering 10 different ROV
types. The activity within underwater vehicles production
is conducted by a subsidiary named Saab Underwater
Systems AB. One of the forms of financing innovative
solutions in Saab is the Saab Ventures platform through
which the company invests in small and fast developing
spin-out companies, thus assuming corporate oversight
over the company and its technologies.
This mechanism was utilised in the acquisition
of a British company Seaeye Marine Ltd. founded by Ian
and Janet Blamire in 1986 thus establishing SAAB Seaeye
Marine Ltd. Recently the company has increased its
production capacity by 50% due to the opening of a new
production plant in Portsmouth. The plant encompasses
technical workshops, containers for vehicle testing,
construction and conference-project facilities. Saab
Seaeye Marine Ltd. has become a leader in the ROV
market due to the application of innovative technologies
in brushless motors, polypropylene frames and an
innovative approach to the systems of power supply,
steering and control. Currently, one of the similar projects
implemented with the use of the Saab Ventures platform
involves cooperation with a Danish company C-Leanship
APS within ROVs used for cleaning of the underwater
parts of watercraft hulls.
Among the projects co-financed by the European
Union it is worth mentioning the research project
coordinated by a Polish scientific establishment with the
acronym CHEMSEA9 (2011 – 2014) [6]. Although its main
objective consisted in performing an assessment of
chemical munition dump sites remaining in the Baltic Sea
since the Second World War, the project also involved
research tasks concerned with the construction of abyssal
vehicles.
It consisted in an adaptation of an ROV
construction to conducting research in potentially
contaminated sites with the possibility of taking samples
of seabed material and water from the layer over the
seabed. The project was implemented by 11 scientific
establishments from Poland, Sweden, Finland, Germany
and Lithuania. The coordinator was the Institute of
Oceanology of the Polish Academy of Sciences in Sopot10.

AMERICAN RESEARCH
Ocean researcher worldwide aims towards the
possibility of collecting data concerned with bodies of
water, enabling the obtainment of comprehensive
information from various areas and with the use of
various technical solutions. Traditionally, this is done
with the use of oceanographic ships equipped with
diverse apparatuses. An interesting initiative in this
respect is a research institute founded in 2009 by Eric
Schmidt under the name of Schmidt Ocean Institute with
the seat in Palo Alto (California, USA).
The Institute's mission consists in acquiring
oceanographic knowledge through the collection of data
with the use of a fleet of underwater robotised devices,
their analysis and open exchange with various
environments [30b]. At the same time, it is important to
note the fact that according to Schmidt, the potential
problem rests in data processing not collection.
For this reason, he believes that this should be
handled by properly constructed analytical machinery
capable of managing the enormous amounts of collected
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bezzałogowe. Obecnie instytut realizuje projekt
głębokowodnego pojazdu badawczego o hybrydowej
konstrukcji zdolnego do pracy na głębokościach 4500m
(Rys. 2.1).
Projekt przewiduje zbudowanie całej flotylli
takich pojazdów, z których pierwszy ma wejść do
eksploatacji w roku 2016, a kolejne w następnych latach.
Docelowo plan przewiduje osiągnięcie zdolności
operacyjnych za pomocą tych urządzeń na głębokościach
11 000m.

information. The primary research tool of the institute is
the R/V Falkor ship equipped with a number of
environment analysis tools, including unmanned vehicles.
At present the institute is implementing a project of a
deep water hybrid research vehicle capable of working at
a depth of 4500 m (Fig. 2.1).
The project provides for the construction of an
entire flotilla of such vehicles, the first of which is to
become operational in 2016, and the others in the years
to come. In prospect, the plan envisages reaching
operational capacities with the use of these devices at
depths of 11000m.

Rys. 2.1. Koncepcja głębokowodnego pojazdu hybrydowego opracowana w Schmidt Ocean Institute [30b].
Fig. 2.1. The concept of a deep water hybrid vehicle developed at the Schmidt Ocean Institute [30b].

Tam, gdzie potrzeba polega wyłączenie na
zebraniu danych o środowisku wodnym, występują próby
odchodzenia od zastosowania urządzeń zdalnie
sterowanych, dążąc do opracowania pojazdów jak
najbardziej
autonomicznych
pod
względem
energetycznym i samodzielnych podczas realizacji zadań.
Jest to możliwe, ponieważ w takim przypadku nie
występuje konieczność wykonywania jakichkolwiek
operacji technologicznych lub związanych z pobieraniem
próbek
materiału
dennego,
a
podstawowym
wyposażeniem
pokładowym
stają
się
sensory
parametrów środowiskowych.
Dane zbierane przez nie mogą być
przekazywane w dowolny znany technice współczesnej
sposób, choćby na smartfona należącego do kierownika
projektu badawczego. W takich przypadkach do badań
oceanów wykorzystywane są podwodne i nawodne
szybowce. Przykładowo opracowany i zbudowany przez
firmę Liquid Robotics Wave Glider (Sunnyvale Kalifornia,
USA) – Rys. 2.2.
Ten
nawodny
szybowiec
porusza
się
z prędkością do 4 km na godzinę i nie wymaga żadnego
źródła zasilania, ponieważ porusza się dzięki kołyszącym
go
falom.
Sześć
metrów
poniżej
kadłuba
powierzchniowego znajdują się skrzydła napędzające
pojazd. Ruch falowy jest przekładany na poziomy na
podobieństwo poziomej płetwy ogonowej wieloryba.
Zasilanie wszystkich urządzeń pokładowych w tym
i łączności satelitarnej jest realizowane za pomocą
zamontowanych w górnej części pojazdu ogniw
słonecznych.

On the other hand, wherever there is a need
solely regarding data collection on the aquatic
environment, there are attempts to withdraw from the
use of remotely operated devices and aim towards
designing highly autonomous vehicles in terms of energy
consumption and independent in task realisation. This is
feasible, since in such a case there is no need for
performance of any kind of technological operations or
those connected with sampling the seabed material, and
the basic on-board equipment consists of sensors of
environmental parameters.
The data collected with their use can be
transmitted in any way that is known to modern
technology, for instance to a smartphone belonging to a
research project manager. In such cases the systems used
in ocean research comprise underwater and surface
gliders like that designed and developed by Liquid
Robotic Wave Glider (Sunnyvale California, USA) – Fig.
2.2.
This surface glider moves at speeds of up to 4
km per hour and, since it utilises wave movement, does
not require any power source. Six meters below the
surface hull there are wings that propel the vehicle. Wave
movement is transferred to horizontal planes resembling
the horizontal caudal fin of a whale. Power is supplied to
all on-board devices, including satellite communications,
with the use of solar cells installed in the upper part of the
vehicle.
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Rys. 2.2. Pojazd Wave Glider opracowany przez firmę Liquid Robotics.
1 – stacja pogodowa, 2 – światło pozycyjne, 3 – maszt, 4 – komora z wyposażeniem elektronicznym, 5 – bateria dziobowa, 6 – skrzydła napędowe,
7 – rama nośna skrzydeł, 8 – ster kierunku, 9 – żerdź łącząca część powierzchniową z podwodną, 10 – kadłub nośny, 11 – bateria rufowa, 12 – panel
słoneczny (rufowy), 13 – antena urządzenia systemu automatycznej identyfikacji statków (AIS) [30c].
Fig. 2.2. Wave Glider vehicle developed by Liquid Robotics.
1 – weather forecast station, 2 – running lights, 3 – mast, 4 – chamber with electronic equipment, 5 – nose battery, 6 – propelling wings, 7 – wing frame,
8 – rudder, 9 – pole connecting surface and underwater parts, 10 – lifting fuselage, 11 – stern battery, 12 – solar panel (stern), 13 – automatic ship
identification antenna (ASI) [30c].

Wave Glider nie może jednak zanurzyć się
i badać głębin oceanów. Do tego celu przeznaczony jest
inny rodzaj morskiego bezzałogowego szybowca.
Przykładowo zbudowany na University of Washington
w Seattle (USA) pojazd Seaglider – Rys. 2.3. Pojazd
zanurza się dzięki przesuwaniu balastu pomiędzy
dziobem a ogonem i wytwarzaniu siły nośnej na
poziomych sterach głębokości.
Zwiększenie
efektu
następuje
dzięki
przetłaczaniu przez niewielką pompę oleju, który
powoduje zmianę położenia dziobu pojazdu. Jednostka
porusza się w toni wodnej ruchem sinusoidalnym, przy
jednym zanurzeniu pokonując w poziomie dystans około
kilku kilometrów i zanurzając się na głębokość nawet
jednego kilometra. Płynąc w ten sposób z prędkością
około 1 km/h (0,5 kt), może pracować nawet przez kilka
miesięcy, ponieważ bateria zasilająca niewielki silnik
pompy nie wymaga wymiany zbyt często. Jak widać
dużym wyzwaniem dla tych urządzeń jest ich sposób
zasilania w energię elektryczną.
Ciekawą i nowatorską koncepcję w tym zakresie
przedstawił w artykule science fiction opublikowanym
w czasopiśmie Ocenaography w 1989 roku Henry
Stommel [7]. Natomiast jej realizacja to dzieło inżynierów
z Teledyne Webb Research wykonana na zlecenie Woods
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However, Wave Glider cannot immerse and
explore ocean depths. Such a purpose is served by
a different kind of a marine unmanned glider. For
instance, the one designed by the University of
Washington in Seattle (USA), the Seaglider vehicle – Fig.
2.3. The vehicle is submerged by moving the ballast
between the nose and the tail and generating carrying
capacity in horizontal depth rudders.
The effect is intensified by pumping oil by
a small pump, which changes the position of the vehicle's
nose. The vehicle moves in midwater with a sinusoidal
movement, covering a horizontal distance of several
kilometres in a single immersion, and descending as much
as one kilometre in depth. By moving this way at speeds
of approximately 1 km/h (0.5 kn) it can work even for
several months, as the battery powering the small pump
motor does not require too frequent a replacement. As
can be seen, a real challenge for these devices is their
powering with electrical energy.
An interesting and innovative concept in this
respect was presented in a science fiction article
published in Oceanography magazine in 1989 by Henry
Stommel [7]. Its implementation, on the other hand, was
the work of engineers from Teledyne Webb Research
commissioned by Woods Hole Oceanographic Institution
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Hole Oceanographic Institution w 1991 roku [8]. Jest to
podwodny szybowiec (nazwany Slocum Glider), który
napędzany jest silnikiem wypornościowym zasilanym
wymiennikiem ciepła.

in 1991 [8]. It is an underwater glider (called Slocum
Glider) powered with a displacement engine supplied
with a heat exchanger.

Rys. 2.3. Pojazd SeaGlider opracowany na University of Washington [30d].
1 – antena system GPS, 2 – balon pneumatyczny, 3 – czujniki pomiarowe, 4 – system hydrauliczny z olejem, 5 – baterie, 6 – osłona przeciwciśnieniowa, 7
– moduł elektroniki, 8 – transponder hydroakustyczny.
2.3. SeaGlider vehicle developed at the University of Washington [30d].
1 – GPS antenna, 2 – pneumatic balloon, 3 – measurement sensors, 4 – hydraulic system with oil, 5 – batteries, 6 – pressure shield, 7 – electronic module,
8 – hydroacoustic transponder.

Napęd wykorzystuje różnicę temperatur
pomiędzy wodami powierzchniowymi a głębinowymi.
Podstawą jest materiał zmieniający swoją objętość pod
wpływem zmian temperatury, który napędza małą pompę
hydrauliczną zasilającą generator prądu. Dzięki temu,
rozwiązaniu - jak wykazały badania, szybowiec może
zanurzyć się na głębokość około 1800 metrów i przebyć
w tym czasie drogę niecałych 4 km (Rys. 2.4) [30e].
Najnowsze
rozwiązania
Teledyne
Webb
Research to pojazd o masie do 60 kg, głębokości roboczej
do 1200 metrów, z autonomicznością energetyczną do
5 lat i możliwością pokonania w tym czasie drogi około
40 000 km. Pojazd Slocum G2 Glider porusza się za
pomocą silnika wypornościowego z prędkością 0,35 m/s
[30e].

The propulsion uses temperature differences
between surface and deep waters. The basis is material
changing its volume under the effect of temperature
changes, which powers up a small hydraulic pump
feeding the current generator. As studies showed, such
a solution allows the glider to descent to a depth of
approximately 1800 metres and travel a distance of
almost 4 km (Fig. 2.4) [30e].
The most recent solutions by Teledyne Webb
Research includes a vehicle which weighs up to 60 kg, has
an operational depth of up to 1200 metres, with energy
autonomy of up to 5 years and the possibility of covering
distances of approximately 40000 km. The Slocum G2
Glider moves with the use of a displacement engine at the
speed of 0.35 m/s [30e].

Rys. 2.4. Profil misji pojazdu Slocum Glider [8].
Fig. 2.4. Slocum Glider mission profile [8].
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Całkowity przełom w zakresie rozwiązań
konstrukcyjnych dotyczących technicznych sposobów
zdalnej kontroli pojazdów nastąpił stosunkowo
niedawno. W 2013 roku amerykański pojazd Nereus
pracujący na głębokości ponad 700 metrów był
sterowany z wykorzystaniem kanału hydroakustycznego
z jednoczesną transmisją danych wizyjnych z prędkością
i w jakości umożliwiającej sterowanie manipulatorem
pojazdu w czasie rzeczywistym (Rys. 2.5).
Oczywiście do tego rozwiązania wykorzystano
hydromodem zanurzany na dużą głębokość, za pomocą
kabla światłowodowego i z tego powodu, taka
konfiguracja jest nazywana kanałem hydroakustycznooptycznym [9].

A significant breakthrough within the scope of
constructional solutions concerning the technical
methods of the remote control of vehicles has occurred
quite recently. In 2013 an American vehicle, Nereus,
working at the depth of over 700 meters was controlled
with the use of a hydroacoustic channel with
simultaneous visual data transmission at the speed and in
a quality enabling real time control of the vehicle's
manipulator (Fig. 2.5).
Of course, this solution used a hydro modem
immersible to a significant depth with the use of an fibre
optic cable, and for this reason such a configuration is
called a hydroacoustic-optic channel [9].

Rys. 2.5. Wykorzystanie kanału hydroakustyczno-optycznego do sterowania pojazdem na dużych głębokościach.
Fig. 2.5. The use of a hydroacoustic-optic channel to control a vehicle at large depths.

Szereg ciekawych projektów rozwojowych
w obszarze morskich platform bezzałogowych jest
realizowanych przez Naval Research Laboratory (NRL),
a dokładnie wchodzące w jego skład Laboratory for
Autonomous Systems Research.
Jednym z takich projektów jest koncepcja
bezzałogowego pojazdu latająco-nurkującego – Flimmer
UAV/UUV – celem projektu jest opracowanie rozwiązania
łączącego bezzałogowe pojazdy latające z podwodnymi,
co ma znacząco poprawić taktyczną dostępność pojazdów
podwodnych w krótkim horyzoncie czasowym na
niewielkich odległościach i w miejscach gdzie byłoby im
trudno samodzielnie dotrzeć, np. na skutek silnych
prądów (Rys. 2.6).
W innej komórce badawczej NRL realizowany
jest podobny program dla pojazdu typu UAV/USV –
latająco-pływającego (Sail-a-Plane), który ma być
wykorzystywany w celach rozpoznawczych. Innym
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A number of interesting development projects in
the area of marine unmanned platforms is implemented
by the Naval Research Laboratory (NRL), and in
particular the Laboratory for Autonomous Systems
Research.
One of such projects concerns the development
of a concept of an unmanned flying-diving vehicle –
Flimmer UAV/UUV – its objective consists in providing
a solution combining unmanned flying vehicles and
underwater vehicles, which is to significantly improve the
tactical availability of underwater vehicles operating
within a short time horizon, at small distances and in
places they would find difficult to reach independently,
for instance, due to strong currents (Fig. 2.6).
Another research unit of NRL implements
a similar project involving a UAV/USV vehicle –
i.e. a flying-swimming vehicle (Sail-a-Plane), which is to
be used for reconnaissance purposes. A different NRL
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projektem NRL z obszaru podwodnych technologii
bezzałogowych jest projekt pojazdu podwodnego z tzw.
„trzepoczącymi płetwami”, który ma mieć zastosowanie
do rozpoznania na bardzo płytkich akwenach
przybrzeżnych [10] - Rys. 2.7.
Naval Research Laboratory realizuje również
program pod nazwą Adaptive testing of Autonomous
Systems, którego celem jest opracowanie technologii do
testowania i oceny oprogramowania sterującego dla
inteligentnych systemów autonomicznych.
Kolejnym projektem NRL są badania w kierunku
zwiększenia zdolności operacyjnych manipulatorów
w zakresie sztucznego wrażenia czuciowego mającego
zwiększyć
zdolności
percepcyjne
manipulatorów
obejmujące dotyk.

project within underwater unmanned technologies
involves an underwater vehicle with the so-called
"fluttering fins", which is to be used in reconnaissance of
very shallow coastal bodies of water [10] – Fig. 2.7.
Moreover, the Naval Research Laboratory
implements a project entitled Adaptive Testing of
Autonomous Systems, aimed at the development
technologies used for the testing and evaluation of control
software for intelligent autonomous systems.
Another NRL project consists in conducting
research towards the improvement of operational
manipulator capacities within the scope of artificial
sensory impression aimed at increasing the perceptive
capabilities of manipulators encompassing a sense of
touch.

Rys. 2.6. Koncepcja pojazdu UAV/UUV Flimmer [30f].

Rys. 2.7. Pojazd UUV z napędem wykorzystującym tzw. „trzepoczące
płetwy” [10].

Fig. 2.6. The concept of UAV/UUV Flimmer vehicle [30f].

Fig. 2.7. UUV with propulsion using the so-called "fluttering fins" [10].

POLSKIE PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
W drugiej połowie XX wieku, prace badawcze
związane z technologią bezzałogowych pojazdów
podwodnych realizowane w Polsce, były domeną
ośrodków położonych na wybrzeżu, przede wszystkim
były to Politechnika Szczecińska, Politechnika Gdańska
i Akademia Marynarki Wojennej.
Pionierskie w tym zakresie prace, realizował
zespół pod kierownictwem prof. A. Piegata z Politechniki
Szczecińskiej (dziś Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny – ZUT), a ich ukoronowaniem była
obrona rozprawy habilitacyjnej A. Piegata na temat
sterowania układem napędowym pojazdów podwodnych,
obroniona w 1988 roku na Uniwersytecie Wilhelma Picka
w Rostocku, ponieważ w Polsce nie było jeszcze gremium,
które mogłoby ocenić ten dorobek.
Na potrzeby realizacji tych badań, zbudowano
na początku lat 80-tych pierwszą tego typu konstrukcję
w Polsce – pojazd AITS (Rys. 3.1). Zastosowano dość
proste i dostępne w kraju wówczas rozwiązania
konstrukcyjne, czasem wykorzystując nawet materiały
odpadowe [12].
Mimo skromnej jak na dzisiejsze czasy
konstrukcji, były to jednak rozwiązania pozwalające na
gruntowne badania w zakresie weryfikacji modeli
matematycznych ruchu i doboru regulatorów. Podobny
obszar badań jest dziś kontynuowany na Wydziale
Informatyki ZUT przez prof. A. Tariova i mgr S. Kruszko
[11].

POLISH

RESEARCH AND DEVELOPMENT

WORKS
In the second half of the 20th century research
works connected with the technology of unmanned
underwater vehicles conducted in Poland were the
domain of institutes located on the coast, such as the
Szczecin University of Technology, the Gdańsk University
of Technology and Naval Academy.
The pioneering works in this field were
implemented by a team supervised by Prof. A. Piegata
from the Szczecin University of Technology (today's
West-Pomeranian University of Technology), and the
pinnacle was the defence of Piegata's doctoral
dissertation concerned with the control of the propulsion
system of underwater vehicles in 1988 at the Wilhelm
Pick University in Rostock, as Poland did not have a
committee that could evaluate his scientific achievements.
For the purpose of implementation of this
research, at the beginning of the 1980s the first
construction of this type was prepared in Poland – the
AITS vehicle (Fig. 3.1). It applied quite simple and then
available construction solutions, even using waste
materials [12].
Despite its modest construction (when
compared with more recent times), these solutions
allowed the thorough research which in turn verified the
mathematical movement models and regulator selection.
A similar research area is currently being examined at the
Department of Information Technology of the West-
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Natomiast na Wydziale Techniki Morskiej
i Transportu ZUT obszerne i wieloaspektowe badania
w
tym
zakresie,
od
lat
prowadzone
są
w Katedrze Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów,
pod kierownictwem dr hab. inż. Tadeusza Graczyka.
Udokumentowane efekty ich realizacji to demonstratory
technologii i prototypy takich pojazdów podwodnych jak
NUR – nośnik urządzeń do prac podwodnych, MUNA,
KRAB oraz przedstawiony na Rys. 3.2 pojazd „Magis” [13].
Inne osiągnięcia tego środowiska naukowego, to
podwodny aparat obserwacyjny PAO-100, nurkowe
pojazdy głębinowe NPG-600 i NPG-300 (Rys. 3.3) oraz
transporter urządzeń monitorujących TUM-600 [14].
Aktualne prace zespołu to zagadnienia związane
z
problematyką
automatycznego
sterowania
urządzeniami zanurzalnymi i ich systemem zasilania
w energię elektryczną [14,15,16].

Rys. 3.1. Pojazd podwodny AITS w czasie prób nad Jeziorem
Drawskim w 1982 roku [12].
Fig. 3.1. Underwater vehicle AITS during testing in Drawskie Lake
in 1982 [12].

Pomeranian University of Technology by Prof. A. Tariova
and S. Kruszko, M.A. [11].
The Department of Maritime Technology and
Transport on the other hand, for many years, has been
carrying out comprehensive and multifaceted studies at
the Faculty of Construction, Mechanics and Ship
Technologies under the supervision of Tadeusz Graczyk,
Ph.D., Eng. The documented effects of their
implementation are technology demonstrators and
prototypes of such underwater vehicles as NUR – a carrier
of underwater works devices, MUNA, KRAB, and "Magis" –
presented in Fig. 3.2 [13].
Other
achievements
of
this
academic
environment include an underwater observation
apparatus PAO-100, diving abyssal vehicles NPG-600 and
NPG-300 (Fig. 3.3) and a transporter of monitoring
devices TUM-600 [14]. Current works of the team
encompass topics connected with the problematique of
automatic control of submersible devices and their power
supply systems [14,15,16].

Rys.
3.2.
Pojazd
podwodny
„Magis”
podczas
prób
w basenie doświadczalnym Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
ZUT w Szczecinie [12].
Fig. 3.2.
Underwater vehicle "Magis" during testing in an
experimental pool of the Department of Maritime Technology and
Transport of the West-Pomeranian University of Technology in
Szczecin [12].

Rys. 3.3. Przekrój w płaszczyźnie symetrii przez przedział nurkowy i przedział dowodzenia Nurkowego Pojazdu Głębinowego (NPG) opracowanego na
Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie [16].
Fig. 3.3. Section in the symmetry plane through the diving and command division of the Diving Abyssal Vehicle (DAV) designed at the West-Pomeranian
University of Technology in Szczecin [16].
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Na Politechnice Gdańskiej, prace związane
z urządzeniami zanurzalnymi skupiają się na Wydziale
Oceanotechniki i Okrętownictwa, a dokładnie w Katedrze
Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej, pod której
egidą funkcjonuje Zakład Techniki Głębinowej. Prace
prowadzą tam wychowankowie prof. Jerzego Doerffera,
którzy przygodę z techniką głębinową rozpoczęli w już
latach siedemdziesiątych XX wieku. Obecnie katedrą
kieruje dr hab. inż. Lech Rowiński, który w 1993 roku
obronił rozprawę habilitacyjną na temat projektowania
urządzeń zanurzalnych z zastosowaniem technik
komputerowych [17].
Osiągnięcia tego ośrodka badawczego są
znaczące i cechuje je duży wskaźnik wdrożeń, główne
udokumentowane wyniki prac tego zespołu z lat 1974–
2000 przedstawiono w tabeli 1.1. Jedną z ciekawszych
konstrukcji opracowanych w zespole był załogowy pojazd
LTS-7 „Grześ” zbudowany w 1975 roku na zlecenie
Morskiego Instytutu Rybackiego, przeznaczony do
obserwacji narzędzi rybackich podczas pracy [18,19],
[20] — Rys. 3.4. Późniejsze osiągnięcia zespołu to przede
wszystkim wdrożony do praktycznego zastosowania
w Marynarce Wojennej RP pojazd ROV do walki
przeciwminowej o nazwie „Ukwiał” [21,23,19] i nowa
generacja pojazdów jednorazowego użytku o nazwie
„Głuptak” — Rys. 3.5 [19,23].
Oprócz problemów związanych z konstrukcją
i budową pojazdów podwodnych, zespół rozwiązuje
zagadnienia dotyczące hydroakustyki, eksploatacji
i wykorzystania pojazdów, na przykład do wydobywania
konkrecji polimetalicznych z dna morza [20,24,30g],
[30h,30i,30j,30l,30m]. Kolejnym osiągnięciem zespołu
jest trenażer do nauki sterowania bezzałogowym
pojazdem podwodnym [22]. Jednym z ostatnich osiągnięć
zespołu jest koncepcja i projekt hotelu podwodnego oraz
wielozadaniowy pojazd podwodny „Morświn” (Rys. 3.6).

At the Gdańsk University of Technology works
connected with submersible devices are performed
mainly at the Department of Ocean Engineering and
Shipbuilding, and specifically at the Faculty of Ship Design
and Underwater Robotics, with the Institute of Abyssal
Technology operating under its aegis. They are conducted
by alumni of Prof. Jerzy Doerffer, who began their
adventure with abyssal techniques as early as in the
1970s. At present, the faculty is run by Lech Rowiński,
Ph.D., Eng., who in 1993 defended his habilitation
dissertation devoted to designing submersible devices
with the use of computer techniques [17].
The achievements of this research centre are
significant and characterised by a high implementation
rate. The main documented results of this team's works in
the period between 1974-2000 are presented in Table 1.1
below. One of the most interesting constructions
developed by the team was a manned vehicle LTS-7
"Grześ" constructed in 1975 on commission of the
Maritime Fishing Institute intended for the observation of
fishing tools at work [18,19,20] – Fig. 3.4. Further
accomplishments of the team included, first of all, an ROV
used as a mine countermeasure under the name of
"Ukwiał" [21,23,19] and a new generation of disposable
vehicles called "Głuptak" – Fig. 3.5 [19,23].
Apart from the problems associated with the
construction of underwater vehicles the team seeks
solutions concerning hydroacoustics, use and operation of
vehicles, for instance, to excavate polymetallic nodules
from the seabed [20,24,30g,30h,30i,30j,30l], [30m].
Another achievement of the team consists in conducting
training in the instruction of controlling an unmanned
underwater vehicle [22]. One of the last accomplishments
involved the concept and project of an underwater hotel
and a multi-task underwater vehicle called "Morświn"
(Fig. 3.6).

Tab. 1.1
Urządzenia i pojazdy zanurzalne opracowane i zbudowane przez zespół Politechniki Gdańskiej w latach 1974–2000 na podst. [30k].
Submersible devices and vehicles designed and constructed by a team from the Gdańsk University of Technology in the years 1974- 2000 on the basis of [30k].

Year
1974
1976
1984
1986

1990

1995
1997
2000

Vehicle
name
Czapla
LTS-7
Burzyk
Kapsuła
Koral
Konkrecja I
Konkrecja II
Holonur 1
Koral AT
Holonur 2
AUV
Holonur 3
Ukwiał

Operational
depth
[m]
60
200
200
50
400
6000
6000
50
400
50
no data
50
200

Dimensions
LxBxH
[m]
2.5x1.2x0.8
3.5x1.8x1.8
3.0x0.8x0.8
4.0x4.0x7.0
0.6x0.6x0.6
4.0x1.0x2.0
20.0x20.0x5.0
0.7x0.4x0.3
0.9x0.7x0.7
0.8x0.4x0.3
3.0x10.0x5.0
no data
1.5x0.7x0.75

Weight
[Mg]
0.03
3000
1200
20000
0.150
3.0
1500000
0.035
0.070
0.035
0.700
0.035
0.200
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Rys. 3.4. Pojazd LTS-7 „Grześ” [17].

Rys. 3.5. Pojazd podwodny „Głuptak” [23].

Fig. 3.4. Vehicle LTS-7 "Grześ" [17].

Fig. 3.5. Vehicle LTS-7 "Głuptak" [23].

Rys. 3.6. Wielozadaniowy pojazd podwodny „Morświn” opracowany
na Politechnice Gdańskiej.
Fig. 3.6. Multi-purpose underwater vehicle "Morświn" designed at the
Gdańsk University of Technology.

W latach siedemdziesiątych XX wieku zespół
pracowników Akademii Marynarki Wojennej (AMW) pod
kierownictwem prof. Władysława Wojnowskiego
opracował
długofalowy
plan
rozwoju
technik
głębokowodnych w Polsce na lata 1980–1995. Plan ten
zakładał zbudowanie w kraju szerokiej gamy urządzeń
zanurzalnych — habitatu podwodnego, pojazdu
podwodnego typu mokrego i suchego, okrętu
podwodnego
przeznaczonego
do
wykonywania
podmorskich badań naukowych i innych urządzeń.
W ramach realizacji tego planu zespół prof.
Wojnowskiego opracował daleko zaawansowane projekty
techniczne wszystkich planowanych rozwiązań, ale
z różnych przyczyn w całości planu nigdy nie
zrealizowano. Obecnie prace nad techniką pojazdów
bezzałogowych realizowane są przez różne zespoły
interdyscyplinarne skupione głównie w Instytucie
Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej oraz w Zakładzie
Technologii Prac Podwodnych.
Zespoły rozwiązują szeroką problematykę,
począwszy od bezzałogowych pojazdów nawodnych do
podwodnych, zdalnie sterowanych i autonomicznych. Na
przykład zespół pod kierownictwem prof. dr hab. inż.
Z. Kitowskiego opracował i zbudował w ramach projektu
realizowanego przez konsorcjum naukowo-przemysłowe
pierwszy w Polsce bezzałogowy pojazd powierzchniowy
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Rys. 3.7. Bezzałogowy pojazd nawodny „Edredon”.
Fig. 3.7. Unmanned surface vehicle "Edredon".

In 1970s a team of employees of the Polish Naval
Academy (AMW) under the supervision of Prof.
Władysław Wojnowski worked out a long-term
development plan of underwater techniques in Poland for
the years 1980-1995. The plan comprised construction of
a wide range or submersible devices in the country – an
underwater habitat, a wet and dry underwater vehicle,
a submarine aimed at performing subsea scientific
research and other devices.
In the implementation of this plan the team of
Prof. Wojnowski developed well advanced technical
projects of all of the planned solutions, however, for
various reasons, it was never fully realised. At present,
works on the unmanned vehicles technology are
implemented by different interdisciplinary teams mainly
concentrated at the Institute of Electrotechnology and
Marine Automatics, as well as at the Institute of
Underwater Works Technology.
The teams solve a broad problematique, starting
with unmanned surface and underwater vehicles to those
that are remotely controlled and autonomous. For
example, the team guided by Prof. Z. Kitowski, Ph.D., Eng.,
within the framework of a project implemented by
a scientific-industrial consortium, has designed and
constructed the first Polish unmanned surface vehicle for
monitoring ports and coastal zones – "Edredon"11–
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do monitorowania strefy portowej i przybrzeżnej
„Edredon”11–Rys. 3.7.
W ramach innego projektu, połączone zespoły
Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz
Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego w celu weryfikacji
założeń
projektowych
modułu
antykolizji
dla
bezzałogowego pojazdu powierzchniowego opracowały
i
zbudowały
miniaturową
bezzałogową
łódź
powierzchniową pod nazwą USV Gambir12 (Rys. 3.8, Rys.
3.9). Ten sam interdyscyplinarny zespół projektowy,
realizuje obecnie dwa projekty związane z opracowaniem
pojazdów biomimetycznych, czyli naśladujących swoim
zachowaniem i wyglądem zwierzęta morskie. W jednym
przypadku jest to projekt związany z opracowaniem
rozwiązań dotyczących napędu falowego pojazdów,
przypominających ryby i foki13.
W drugim, realizowanym w ramach Europejskiej
Agencji Obrony wspólnie z Centrum Technicznym
Bundeswehry 71, wykorzystania ich do rozpoznania
podwodnego jako ławicy pojazdów głębinowych14 (Rys.
3.10, Rys. 3.11).
Oprócz wspólnych prac, członkowie zespołu
realizują indywidualne badania w zakresie na przykład
systemów sterowania wykorzystujących w swoim
działaniu metody logiki rozmytej, sztuczne sieci
neuronowe oraz metody ewolucyjne i sztuczne sieci
neuronowe w dostrajaniu struktury i parametrów wyżej
wymienionych systemów sterowania jednostkami
głębinowymi i ich zespołami.
Inny obszar działań indywidualnych to ocena
stanu technicznego powierzchni obiektów podwodnych
i ich identyfikacja z wykorzystaniem systemów wizyjnych
montowanych
na
pojazdach
bezzałogowych
z wykorzystaniem komputerowej analizy podwodnych
fotogramów.

Rys. 3.8. Koncepcja pojazdu USV Gambir.

Fig. 3.7.
Within another project, combined teams from
the Department of Navigation and Naval Armament and
the Mechanical-Electrical Department, for the purpose of
verification of project assumptions for an anti-collision
module of an unmanned surface vehicle, have developed
and constructed a miniature unmanned surface boat
called USV Gambir12 (Fig. 3.8, Fig. 3.9). The same
interdisciplinary project team is currently implementing
two projects connected with the construction of
biomimetic vehicles, i.e. mimicking an animals' behaviour
and appearance. In one case it is a project connected with
developing solutions concerning a wave drive of vehicles
reminiscent of fish and seals13.
In the other, implemented within the European
Defence Agency in cooperation with the Budenswehra
Technical Centre 71, their use in underwater
reconnaissance as a shoal of abyssal vehicles14 (Fig. 3.10,
Fig. 3.11).
Apart from collective works, team members
implement individual research projects, for instance,
concerned with control systems, using in their activity the
fuzzy logic method, artificial neuron networks and
evolutional methods in tuning up the structure and
parameters of the above mentioned control systems of
abyssal vehicles and their groups.
Another area for individual activity consists in
the evaluation of the technical condition of surfaces of
underwater objects and their identification with the use
of visual systems installed on unmanned vehicles with
computer analysis of underwater photograms.

Rys. 3.9 Kadłub pojazdu USV Gambir podczas pierwszych prób
w warunkach rzeczywistych.

Fig. 3.8. USV Gambir concept.
Fig. 3.9. USV Gambir hull during the first tests carried out in real
conditions.
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Rys. 3.10 Jedna z opracowanych w ramach projektu „Śledzik” koncepcji
podwodnego pojazdu biomimetycznego.

Rys. 3.11 Koncepcja pojazdu biomimetycznego z napędem
falowym.

Fig. 3.10. One of the concepts of an underwater biomimetic vehicles
developed within the ‘Śledzik’ project.

Fig. 3.11. The concept of a biomimetic vehicle with wave drive.

Ponadto,
w
Instytucie
Elektrotechniki
i Automatyki Okrętowej realizowane są prace nad
systemem zasilania elektrycznego autonomicznych
pojazdów głębinowych opartym o ogniwa paliwowe,
systemami wizyjnymi do sterowania układem pojazdmanipulator. Natomiast w Zakładzie Technologii Prac
Podwodnych, oprócz prac nad nowymi konstrukcjami
pojazdów z klasy micro i mini ROV, realizowane są prace
związane z technologią wykorzystania tego typu urządzeń
w realizacji prac podwodnych, badań środowiska
i wspomagania prac nurkowych.
Pierwsza i druga dekada XXI wieku to okres,
kiedy problematyka podwodnych technik bezzałogowych
rozprzestrzeniła się na inne ośrodki badawcze w kraju.
Obecnie, badania te realizowane są na przykład na
Politechnice Krakowskiej, gdzie opracowano podstawy
napędu falowego i zbudowano pierwszy prototyp
CyberRyby, który następnie rozwinięto w kooperacji
z Akademią Marynarki Wojennej w ramach projektu
o akronimie Śledzik.
Kolejnym ośrodkiem gdzie rozpoczęto prace nad
rozwiązywaniem tej tematyki jest Politechnika Poznańska
(instytut Informatyki i Inżynierii Informatycznej), gdzie
opracowano i zbudowano konstrukcję pojazdu „Isfar”
(Rys. 3.12). Jest to pojazd klasy miniROV (masa do 50 kg)
o wymiarach 0,6x0,9x0,4 m i maksymalnej głębokości
operacyjnej do 15 metrów.
Został zbudowany głównie w celu weryfikacji
założeń algorytmów aplikacji do sterowania pojazdem.
Ponadto, zespół ten zajmuje się również zagadnieniami
związanymi z optyką podwodną [26]. Natomiast na
Politechnice Rzeszowskiej, w Katedrze Mechaniki
Stosowanej i Robotyki, rozwiązywane są problemy
modelowania dynamiki robotów mobilnych, w tym
podwodnych.
W pracy opublikowanej w 2012 roku, zespół
przedstawił na przykład wyniki badań symulacyjnych nad
modelem dynamiki podwodnego robota gąsienicowego
[25]. Również w Instytucie Automatyki, na Wydziale
Automatyki Elektrotechniki i Informatyki Politechniki
Śląskiej, rozpoczęto prace badawcze w zakresie
podwodnych technologii bezzałogowych.
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Moreover,
the
Institute
of
Ship
Electrotechnology and Automatics implements works on
the electrical power supply system in autonomous
abyssal vehicles based on fuel cells as well as visual
systems for controlling the vehicle-manipulator system.
The Institute of Underwater Works Technologies, on the
other hand, besides the works on new constructions of
micro and mini ROV vehicles, implements works
connected with the technology of utilisation of such
devices in the implementation of underwater works,
environmental research and providing support during
diving activities.
The first and second decades of the 21st century
is a period when the problematique of the underwater
unmanned technique has spread across other research
centres in the country. For instance, currently the
research is realised at the Cracow University of
Technology, where the bases of the wave drive have been
developed along with the construction of the first
prototype of a CyberFish, which was then further
developed in cooperation with the Naval Academy within
the Śledzik project.
Another centre where the works on this subject
matter are carried out is the Poznań University of
Technology (Institute of Information Technology and
Engineering), where the construction of the "Isfar" vehicle
was designed and developed (Fig. 3.12). It is a miniROV
(weight up to 50 kg) with the dimensions of 0.6x0.9x0.4
m and maximum operational depth of15 metres.
It was constructed mainly with the purpose of
verification of application algorithms assumptions to
control the vehicle. Moreover, the team deals with issues
connected with underwater optics [26]. The Faculty of
Applied Mechanics and Robotics at the Rzeszów
University of Technology, on the other hand, solves
problems connected with the modelling of mobile robots,
including underwater ones.
In the work published in 2012, for instance, the
team introduced simulation research results for
a dynamics model of an underwater caterpillar robot [25].
Also at the Institute of Automatics, the Department of
Automatics,
Electrotechnology
and
Information
Technology of the Silesian University of Technology
research works concerned with underwater unmanned
technologies have been initiated.
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Rys. 3.12 Pojazd podwodny „Isfar” opracowany na Politechnice Poznańskiej [26].
Fig. 3.12. Underwater vehicle "Isfar" developed at the Poznań University of Technology [26].

Prace te obejmują ogólne zasady projektowania
pojazdów podwodnych, z ukierunkowaniem na systemy
sterowania, np. w zakresie stabilizacji i utrzymania
zadanego kursu [27,28].
Ostatnie lata zaowocowały w Polsce nowym
zjawiskiem, polegającym na tym, że swoje konstrukcje
pojazdów podwodnych zaczęły opracowywać podmioty
gospodarcze, znajdując w tej działalności szansę na
zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku. Jednym
z takich przykładów jest działające w obrębie
Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni
Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne „Forkos” Sp.
z o.o., które w kooperacji z Zakładem Technologii Prac
Podwodnych AMW opracowało i zbudowało pojazd ROV
KH-100, pokazany na rysunku 3.13.
Firma
nawiązała
szeroką
współpracę
z Akademią Marynarki Wojennej dzięki której w ramach
projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach
POIG opracowano dwa pojazdy klasy mini i micro ROV
współpracujące ze sobą jako modułowy system do
badania środowiska wodnego (Rys. 3.14, Rys. 3.15).
Przedsiębiorstwo Forkos bierze też czynny udział
w innych projektach z tego obszaru jako członek
konsorcjum
naukowo—przemysłowego
lub
jako
podwykonawca produkujący modele demonstracyjne
technologii.
Drugim przykładem jest firma GRALmarine
z Wrocławia, która opracowała i zbudowała pojazd ROV
o nazwie „Humbak” (Rys. 3.16). W Gdyni funkcjonuje też
inna firma, o nazwie Deep Ocean Technology Sp. z o.o.,
która wspólnie z Politechniką Gdańską od końca 2012
roku realizuje projekt w ramach Programu Badań
Stosowanych pt.: Badania krytycznych technologii dla
podwodnego
robota
mobilnego
dużej
mocy
z wielosensorowym zestawem rozpoznawczym. Efektem
tego projektu ma być pojazd do wykonywania zadań
inspekcyjnych na głębokościach rzędu 1000 metrów
pracujący w warunkach silnego prądu.
Kolejnym przykładem z sektora przedsiębiorstw
jest działająca w ramach Akademickiego Inkubatora
Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej firma
o nazwie Delta Prototypes. Efektem działania tego
podmiotu jest bezzałogowy demonstrator technologii
„Kalmar”, który wykorzystywano do weryfikacji koncepcji

The said works encompass general principles of
design of underwater vehicles with the focus on control
systems, for instance, with regard to heading stabilisation
and maintenance [27,28].
Recent years have brought a new phenomenon
in Poland consisting in the development of our own
constructions of underwater vehicles by economic
entities, thus discovering an opportunity to increase their
competitiveness in the market. One of such examples is
a Research-Production Enterprise "Forkos" Ltd. operating
within the Pomeranian Scientific and Technological Park,
which in cooperation with the Department of Underwater
Works Technology of the Naval Academy has developed
and constructed the KH-100 ROV shown in the Figure
3.13.
The company has established extensive
cooperation with the Naval Academy, thanks to which two
cooperating mini and micro ROVs as a modular system
used in aquatic environment exploration were developed
as a part of a project co-financed with the EU funds within
the IE OP (Fig. 3.14, Fig. 3.15). Furthermore, Forkos
actively participates in other projects implemented in this
field as a member of a scientific-industrial consortium or
as a subcontracting party manufacturing technology
demonstrators.
The second example is the GRALmarine
company from Wrocław, which has developed and built
an ROV called "Humbak" (Fig. 3.16). In Gdynia there is
also a company named Deep Ocean Technology Ltd.,
which since 2012, in collaboration with the Gdańsk
University of Technology, has been involved in the
implementation of a project within the Applied Research
Programme entitled: Research of critical technologies for
a high-power underwater mobile robot with multi-sensor
reconnaissance kit. The result of the project is to be
a vehicle performing inspection activities at depths of
approximately 1000 metres, working in strong current
conditions.
Another examples in the enterprise sector is the
Delta Prototypes company operating within the Academic
Business Incubator of the Cracow University of
Technology. The result of the activity of this entity is an
unmanned technology demonstrator "Kalmar", which was
used in the verification of the concept of a wave drive, as
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napędu falowego, a także projekt załogowego pojazdu
podwodnego
o
nazwie
„SR
1200
Stingray”
wykorzystującego hydraulicznie sterowane pędniki
o zmiennej geometrii.

Rys. 3.13 Pojazd miniROV KH-100 opracowany przez PBP Forkos
Sp. z o.o. z Gdyni.
Fig. 3.13 MiniROV KH-100 developed by PBP Forkos Ltd. from
Gdynia.

well as a design of a manned underwater vehicle "SR
1200 Stingray" using hydraulically controlled propulsors
with variable geometry.

Rys. 3.14 Modułowy system do badania środowiska wodnego
i obiektów podwodnych zbudowany przez firmę Forkos Sp. z o.o.
w ramach projektu POIG.01.04.00-22-069/13 (system składa się
z dwóch współpracujących ze sobą pojazdów podwodnych miniROV
KH-200 i microROV Frog).
Fig. 3.14 Modular system for the exploration of aquatic environments
and underwater objects built by Forkos Ltd. within the IE OP project no.
01.04.00-22-069/13 (the system comprises two cooperating underwater
vehicles: miniROV KH-200 and microROV Frog).

Rys. 3.15 Pojazd microROV Frog zbudowany przez firmę Forkos
Sp. z o.o. w ramach projektu POIG.01.04.00-22-069/13
z zautomatyzowaną wciągarką kabloliny sterującej i specjalnym
systemem TV do wymiarowania obiektów podwodnych.
Fig. 3.15 MicroROV Frog developed by Forkos Ltd.
within the IE OP project no. 01.04.00-22-069/13 with an automatic
cable winch and a special TV system for dimensioning underwater
objects.

PODSUMOWANIE
Jak widać wysiłki w kierunku rozwoju
technologii bezzałogowych na morzu biegną w różnych
kierunkach. Ogólnie można stwierdzić, że ze strony
producentów mają one na celu przede wszystkim
zmniejszenie kosztów produkcji, wzrost zdolności
operacyjnych (nowe rozwiązania manipulatorów), nowe
sposoby
magazynowania
energii
oraz
wzrost
efektywności prac i utrzymanie przewagi konkurencyjnej
na rynku, o które należy dbać, bo po jakimś czasie stają
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Rys. 3.16 Pojazd miniROV „Humbak” zbudowany przez firmę
GRALmarine z Wrocławia (mat. dzięki uprzejmości firmy GRALmarine).
Fig. 3.16 MiniROV "Humbak" developed by GRALmarine company from
Wrocław (material rendered available as a courtesy of GRALmarine
company).

SUMMARY
As it was demonstrated, the efforts towards the
development of unmanned technologies at sea pursue
different directions. Generally speaking it can be
concluded that as far as manufacturers are concerned,
targets are mainly aimed at lowering production costs,
increasing operational capacities (new manipulator
solutions), developing new energy storage possibilities,
increasing the effectiveness of works and maintaining
competitive advantage in the market, all of which are
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się obowiązującym standardem.
Natomiast ośrodki naukowe koncentrują się
przede
wszystkim
na
nowych
rozwiązaniach
konstrukcyjnych, nowych sposobach wykorzystania
i zastosowania pojazdów oraz nowych metodach
zbierania danych środowiskowych i współpracy
pomiędzy
zróżnicowanymi
(heterogenicznymi)
konstrukcjami pojazdów podczas realizacji zadania.
Biorąc pod uwagę prezentowane w materiale
powyżej projekty i działania badawcze, można
wyodrębnić
podstawowe
kierunki
rozwojowe
bezzałogowej techniki morskiej.
W przypadku pojazdów autonomicznych, tu
rozumianych jako urządzenia wykonujące zadania
w dużym stopniu samodzielnie, przede wszystkim będą to
dążenia do uzyskania możliwości długotrwałego
zbierania danych środowiskowych na dużych obszarach
morskich, co bezpośrednio wiąże się z próbami osiągania
maksymalnie możliwej autonomiczności energetycznej.
Ponadto, dąży się do pozyskania możliwości prowadzenia
badań na znacznych głębokościach. Oczywiście takie
badania realizowano już wcześniej, ale wówczas miały
one charakter bardziej incydentalny.
Teraz, celem jest stały monitoring badawczy na
znacznych głębokościach oceanów. Takie kierunki
badawcze
narzucają
również
prace
związane
z osiąganiem jak największej samodzielności w działaniu
urządzeń powierzchniowych i podwodnych. Wbrew
pozorom, w tym zakresie jest ciągle sporo do zrobienia,
a obok tych problemów ciągle występują inne, całkowicie
nie związane z rozwiązaniami technicznymi, a równie
istotne. Na przykład w zakresie bezpieczeństwa pływania
– odpowiedzialność użytkownika bezzałogowej łodzi
powierzchniowej poruszającej się w otoczeniu innych
jednostek pływających.
W przypadku pojazdów zdalnie sterowanych
podstawowym nasuwającym się trendem rozwojowym
jest modułowość ich konstrukcji. Co przede wszystkim
przejawia się zmianą podejścia do schematu misji
głębinowej takiego urządzenia.
W tym przypadku, modułowość należy
interpretować
jako
konstrukcję
hybrydową,
umożliwiającą częściowe wykonanie zadania jako pojazd
autonomiczny lub semiautonomiczny, a realizację
zasadniczej części misji jako pojazd zdalnie sterowany.
Kolokwialnie rzecz ujmując, chodzi o to, aby urządzenie
zanurzalne samodzielnie dotarło do podwodnego miejsca
pracy, ale samą pracę wykonywało pod ścisłym nadzorem
operatora. Z tych powodów, powstają rozwiązania
umożliwiające przesyłanie w środowisku wodnym
sygnałów sterujących i obrazu, za pomocą fali
dźwiękowej.
W ten sposób dąży się do wyeliminowania setek
metrów kabloliny wleczonej podczas pracy za pojazdem,
co ma bezpośredni wpływ, szczególnie na wielkość
i konstrukcję układu napędowego pojazdu. Modułowość
konstrukcji
pozwala
także
na
dywersyfikację
funkcjonalności urządzeń. Łatwa wymiana modułów
funkcjonalnych zawierających urządzenia peryferyjne
(czujniki, sensory, manipulatory itp.), pozwala na szybką
zmianę funkcji celu dla urządzenia.
Ponadto, przyczynia się do ograniczenia kosztów
modelu eksploatacji. Przykładowo, przy modułowej
konstrukcji nie ma konieczności transportu całego
urządzenia do naprawy u producenta. Przekazuje się
jedynie
uszkodzony
moduł.
A
dywersyfikacja
funkcjonalności pozwala na zakup jednego, ale

important, as after a certain time the above become
a binding standard.
Scientific centres, on the other hand, concentrate
first of all on providing new construction solutions, new
ways of utilisation and application of vehicles, as well as
new environmental data collection methods and
cooperation with diversified (heterogeneous) vehicle
constructions during task implementation.
With the consideration of the projects and
research activities presented in the material, it is possible
to identify primary directions of development in maritime
unmanned technology.
In the case of autonomous vehicles, understood
as devices that are largely independent in performing
tasks, this will mainly include aiming towards developing
methods of long-standing environmental data collection
over large marine areas. This is directly linked to
attempts at reaching maximum possible autonomy in
terms of energy. Moreover, efforts are being made
towards enabling exploration at significant depths. Of
course, such research has been implemented before,
however they used to be more incidental in nature.
Nowadays, the target is sought in establishing
continuous monitoring at significant oceanic depths. Such
research directions are also imposed by works connected
with obtaining the greatest attainable independence in
the activity of surface and underwater devices. Contrary
to what one might expect, there is still a lot to be done in
this area, and apart from these problems new ones keep
emerging, perhaps not connected to the technical
solutions, yet equally important. For instance, with regard
to the safety of swimming – it concerns the responsibility
of the user of an unmanned surface boat moving among
other vessels.
In the case of remotely operated vehicles, the
basic trend of development is modularity of their
constructions. This is what manifests a shift in the
attitude to the character of an abyssal mission performed
by such a device.
In this case modularity should be interpreted as
a hybrid construction enabling partial task performance
as an autonomous or semi-autonomous vehicle and
implementation of the core part of a mission as
a remotely operated vehicle. Colloquially speaking, the
aim is that a submersible device should be able to
independently reach the place of work, yet perform the
work itself under strict supervision of the operator. For
these reasons, solutions allowing for the transmission of
control and image signals in the aquatic environment
with the use of a sound wave are being developed.
In this way it is sought to eliminate hundreds of
metres of cable lines dragged behind the vehicle during
its work, which has an immediate impact on the size and
construction of the propulsion system. Moreover,
modularity enables diversification of the devices'
functionality. Easy replacement of functional modules
containing peripheral devices (sensors, manipulators,
etc.) enables quick modification of the target functions in
a device.
Moreover, this is conducive to the limitation of
operating costs. For example, in a modular construction
there is no need to transport the entire device to be
serviced at the manufacturer's premises but only the
damaged module. The diversification of functionalities, on
the other hand, allows for the purchase of a single multitask device.
Another trend of development encompasses
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wielozadaniowego urządzenia.
Odrębnym trendem rozwojowym są pojazdy,
które swoim wyglądem i zachowaniem naśladują
zwierzęta morskie, czyli konstrukcje biomimetyczne [29].
Tu przysłowiowym motorem rozwoju jest potrzeba
skrytego działania i ograniczenie hałasu związanego
z pracą pędników śrubowych w toni wodnej.
Bardzo
ciekawym
efektem
powyższego
przeglądu jest obserwacja, że polskie badania w obszarze
bezzałogowych technologii morskich znajdują się we
wszystkich głównych nurtach rozwojowych tej
technologii. Co może świadczyć o fachowym potencjale
kadr zajmujących się w kraju tą tematyką.
Oczywiście skala tych działań jest o wiele
mniejsza niż w innych krajach. Być może wynika to
z faktu, że Polska jest krajem, który w przeliczeniu na
jednego mieszkańca wydaje najmniej pieniędzy na
badania i rozwój z pośród krajów naszego regionu.
Z danych GUS wynika bowiem, że porównywalne wydatki
na działalność B+R ponosi jedynie Słowacja, kraj
o siedmiokrotnie mniejszej populacji niż Polska (Rys. 4. 1)
[30n].

vehicles, which imitate marine animals with their
appearance and behaviour, i.e. the so-called biomimetic
constructions [29]. Here, the driving force consists in the
need for performing covert actions and reducing the noise
connected with the work of screw propulsors in
midwater.
A very interesting result of the above review
consists in the observation that Polish research related to
unmanned marine technologies is presently in amongst
all the main currents of development. This may confirm
the expertise potential of the personnel dealing with this
subject matter in the country.
Of course, the scale of these activities is much
smaller as compared with other countries. Perhaps, this is
due to the fact that Poland is a country that spends the
least funds on research and development per capita
among the countries in our region. According to the data
obtained from the Central Statistical Office, comparable
expenditure on R&D is noted only in Slovakia, a country
with the population seven times smaller than Poland (Fig.
4. 1) [30n].

Rys. 4.1 Wydatki na działalność B+R per capita w wybranych krajach w latach 2000 – 2012 (na podstawie danych GUS [30n]). Brak danych dot. Rosji za
lata 2001 – 2003. Wydatków Polski prawie nie widać, ponieważ pokrywają się z wydatkami Słowacji, tylko w roku 2009 wydaliśmy nieco więcej niż
Słowacja.
Fig. 4.1 Per capita expenditure on R&D activities in selected countries in the years 2000 – 2012 (on the basis of the data from the Central Statistical Office
[30n]). There are no data concerning Russia in the period between 2001 – 2003. The expenditure in Poland is barely visible, as it is similar to the spendings
of Slovakia. Only in 2009 did we spend slightly more than our neighbour.

Jak wynika z danych, na Rys. 4.1 przez 12 lat
Polska w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydała na
badania i rozwój łącznie 1350 USD (tj. 5373 PLN), czyli
prawie tyle samo co Słowacja, mniej niż Rosja, prawie
trzykrotnie mniej niż Czechy, ponad osiem razy mniej niż
Niemcy i jedenaście razy mniej niż Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej.
Wzrost krajowych wydatków w przeliczeniu na
jednego mieszkańca po roku 2007 z poziomu 95 USD do
poziomu 109 USD w roku 2008, które rosną do poziomu
ponad 200 USD w roku 2012 jest najprawdopodobniej
spowodowany dotacjami UE. Ciągle jednak na aktywność
w tym obszarze wydajemy najmniej. W przypadku
utrwalenia takiej sytuacji bardzo trudno będzie osiągnąć
w Polsce wyniki konkurencyjne dla rozwiązań
opracowywanych gdzie indziej, staniemy się krajem
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As it stems from data presented in Fig. 4.1, for
12 years Poland spent on research and development the
total of 1350 USD per capita (i.e. 5373), i.e. nearly the
same amount as Slovakia, less than Russia, almost three
times less than the Czech Republic, over eight times less
than Germany and eleven times less than the United
States of America.
The growth in the national expenditure per
capita after the year 2007 from the level of 95 USD to 109
USD in the year 2008, which further grew to the amount
exceeding 200 USD in 2012 is probably due to EU
subsidies. Nonetheless, Poland is still the country that
spends the least on the activity in this area. In the case
that such a situation is maintained, it will be very difficult
for Poland to reach competitive results to solutions
developed elsewhere. We will become a country of little
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o małej innowacyjności, zmuszonym do importowania
zaawansowanych technologii.

innovation, forced to import advanced technologies.
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Stress among naval mariners is caused by a new environment in the form of climate, noise, defective food, diseases or injuries, and others. Stress is
aggravated by the lack of information, conflicts between mariners, changing decisions of superiors. The strongest stressor military action is the fear of
losing life or health.
The stress leads to disturbances in the neuronal transmission and reduction in CNS cells, weakening the processes of neurogenesis. Its complications are
a social problem for soldiers returning from humanitarian and military missions and their families.
Mariners cope with stress individually in the area of operations of the armed forces. When difficult situations overwhelm the possibility of compensating
psyche, there are algorithms for psychological support. The basis for coping with stress is permanent, social support. The next level concerns support
group sessions, involving soldiers after a traumatic event or completing a task. Sessions take place in a quiet place, after the cessation of activities. We are
talking about defusing and debriefing technique. The highest level of coping with stress refers to psychotherapy. At first, in the field conditions, and then in
the form of hospitalization in the country. Clinical forms of combat stress is post-traumatic stress disorder, acute stress syndrome, personality change as
a result of the disaster experience, dissociative disorders, operational fatigue, DESNOS. The treatment of these disorders involves cognitive behavioral
oriented trauma therapy and medical therapy with the use of SSRIs, SNRIs, and antipsychotics.
In the twenty-first century a inquiry into combat stress creates a tight prevention of its complications.
Key words: combat stress, posttraumatic stress disorders, acute stress syndrome, operational fatigue, coping with stress.
Stres u marynarzy wywoływany jest przez nowe otoczenie pod postacią klimatu, hałasu, niepełnowartościowych posiłków, chorób lub urazów i innych.
Stres jest nasilany przez brak informacji, konflikty w oddziale, zmieniające się decyzje przełożonych. Jednak najsilniejszym stresorem działań zbrojnych jest
lęk o utratę życia lub zdrowia.
Stres doprowadza do zaburzeń w przekaźnictwie neuronalnym, redukcji liczby komórek OUN, osłabienia procesów neurogenezy. Jego powikłania stanowią
problem społeczny, dotyczący powracających marynarzy z misji humanitarnych i wojennych oraz ich rodzin.
W strefie działań sił zbrojnych marzynarze indywidualnie radzą sobie ze stresem. Jednak istnieją psychologiczne algorytmy wsparcia, kiedy sytuacje trudne
przerastają możliwości kompensacyjne żołnierza. Podstawą radzenia sobie ze stresem jest permanentne wsparcie społeczne. Następny poziom dotyczy
grupowych sesji wsparcia, w których biorą udział żołnierze po wykonaniu zadania lub zdarzeniu traumatycznym. Sesje mają miejsce w spokojnym miejscu,
już po zaprzestaniu działań. Mowa tu o technice defusingu, odprawie z elementem wentylacji emocji oraz o technice debriefingu. Najwyższy poziom
radzenia sobie ze stresem dotyczy psychoterapii. Początkowo w warunkach polowych, potem pod postacią hospitalizacji w kraju. Postacie kliniczne
wystąpienia stresu bojowego to zaburzenia stresowe pourazowe, zespół stresu ostrego, zmiana osobowości na skutek doświadczenia katastrofy,
zaburzenia dysocjacyjne, Zmęczenie operacyjne, zespół DESNOS. W leczeniu tego typu zaburzeń stosuje się Terapię Poznawczo-Behawioralną
zorientowaną na traumę oraz farmakoterapię z wykorzystaniem SSRI, SNRI, oraz leków przeciwpsychotycznych.
W XXI wieku spojrzenie na stres bojowy stwarza szczelne ramy profilaktyki jego powikłań. Społeczeństwo posiada wysoki poziom świadomości w tym
obszarze.
Słowa kluczowe: stres bojowy, zespół stresu pourazowego, zespół ostrego stresu, zespół zmęczenia walką, radzenie sobie ze stresem.
The summary in Russian on end of the publication.
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WSTĘP

INTRODUCTION

Stres bojowy definiuje się jako normalną reakcję
na nienormalną sytuację. Jego powikłania stanowią
problem społeczny, dotyczący powracających marynarzy
z misji humanitarnych i wojennych oraz ich rodzin.
Charakter oraz trudne warunki służby w strefie walk
gwarantują jego wystąpienie oraz zwiększają ryzyko
powstania jego powikłań. Ciągłe zagrożenie wywiera na
żołnierzach presję, która odbija się na ich zdrowiu,
zdolności do walki oraz funkcjonowaniu po powrocie do
kraju. Pojęciem stresu definiuje się specyficzne
zachowanie człowieka w sytuacji zagrożenia. Jest to stan
ogólnej mobilizacji jako odpowiedź na silny bodziec.

Combat Stress is defined as a normal reaction to
an abnormal situation. Its complications are a social
problem, concerning the returning sailors with
humanitarian missions and military and their families.
The nature and the difficult conditions of service in
a combat zone guarantee of its occurrence and increase
the risk of its complications. Constant threat puts
pressure on the soldiers, which affects their health, ability
to fight and functioning after returning to the country.
Concept of stress is defined specific human behavior in an
emergency situation. It is a state of general mobilization
in response to the strong stimulus.

RYS HISTORYCZNY EWOLUCJI KONCEPCJI
STRESU BOJOWEGO

HISTORICAL EVOLUTION CONCEPT

Podwaliny pod koncepcje stresu bojowego
powstały w XVII w. Stworzono pojęcie nostalgii, jako
załamania się na polu walki.
Oryginalna nazwa tego zjawiska brzmi „Choroba
szwajcarska”, która wzięła się od przymusowego
wcielania do rozbójniczych armii szwajcarskich chłopów.
Dotyczyła ona młodych niedojrzałych mężczyzn, którzy
stracili nadzieję na powrót do domu. Dochodziło do
zmiany poznawczej po konfrontacji z własną
śmiertelnością oraz brakiem możliwości powrotu
w rodzinne strony.
W 1871 roku J.M. Da Costa opisał stan znany
jako nerwica serca. Charakteryzował się skróconym
oddechem, potliwością, nudnościami, biegunkami, tępym
bólem w klatce piersiowej, utrzymującą się tachykardią.
Opisał dolegliwości powstałe u żołnierzy walczących
w wojnie secesyjnej.
Kilkadziesiąt lat później podczas I wojny
światowej powstał termin „szok artyleryjski”, który
zastąpiono nazwą „nerwica wojenna”. Obejmowała ona
wzmożony
lub
obniżony
nastrój,
wzburzenia,
wyczerpania,
silną
reakcję
przestrachu,
utratę
koncentracji. Zaś w czasie drugiej światowej, popularnym
pojęciem stało się zmęczenie walką. Było ono związane
z czterema czynnikami, a o rozpoznaniu stanowił jeden
z nich: nagła ekspozycja, ekspozycja skumulowana,
stresory fizyczne i problemy w kraju.
Objawy były podobne do szoku artyleryjskiego
oraz nerwicy serca poszerzone o lęk, depresję, zaburzeń
funkcjonowania fizycznego oraz utratę motywacji,
koncentracji
i
pamięci.
Współcześnie
jednym
z najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń zdrowia
psychicznego po działaniach zbrojnych jest zespół stresu
pourazowego.
Jest
to
zaburzenie
odnotowane
u amerykańskich weteranów wojny wietnamskiej.
W 1983 roku Kongres Stanów Zjednoczonych
zlecił ogólnokrajowe badanie tego zjawiska. Miało ono
określić upowszechnienie PTSD (ang. Post Traumatic
Stress Disorders) u powracających weteranów.
Wykazano, że 30% badanych mężczyzn i 26% kobiet
cierpiało z powodu PTSD.
Badania nad PTSD podczas kolejnych misji
wojskowych umożliwiają doskonalenie metod terapii. Od
niedawna wyróżnia się pojęcie „reakcja na stres
operacyjny”. Jego zadaniem jest odróżnienie stresu
bojowego podczas misji wojennej od stresu podczas
operacji pokojowej [1].

30

Combat Stress: The foundations for the concepts
of combat stress were laid in the seventeenth century.
The concept of nostalgia emerged to express the idea of
one’s collapse on a battlefield.
The original name for this phenomenon is the
"Swiss disease", which comes from the forced recruitment
of Swiss peasants into a rogue army. It involved immature
young men who, having lost all hope of returning to their
homes and having to confront their own mortality,
experienced cognitive changes.
In 1871, J.M. Da Costa described this condition
as cardiac neurosis. The symptoms are shortness of
breath, sweating, nausea, diarrhea, dull chest pain and
persistent tachycardia. He described the discomfort
occurring in soldiers who fought in the Civil War.
Decades later, during World War I, the term
"shell shock" began to be used, which was later replaced
by the name of "war neurosis". It included an increased or
depressed mood, agitation, exhaustion, anxiety and loss of
concentration. And during the Second World War,
a popular notion was that of a battle fatigue. It was linked
to four factors, and the diagnosis was usually based on
one of them: sudden exposure, cumulative exposure,
physical stressors and problems in the location they were
deployed to.
The symptoms were similar to those of
shellshock and cardiac neurosis expanded to include
anxiety, depression, disorders, physical functioning and
loss of motivation, concentration and memory. Today, one
of the most common mental health disorders following
military missions is posttraumatic stress disorder. It is a
disorder reported in American veterans of the Vietnam
War.
In 1983, the US Congress commissioned
a nationwide study of this phenomenon. It was to
determine the incidence of the condition among returning
veterans. It was shown that 30% of men and 26% of
women suffered from PTSD.
Research on PTSD during successive military
missions has allowed the improvement of methods of
treatment. Recently, the term of operational stress
response has been coined. Its task is to distinguish
between combat stress during wartime mission and
stress during peacekeeping operations [1].
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CZYNNIKI

I

MECHANIZM

FACTORS

STRESU

AND MECHANISM OF

COMBAT

BOJOWEGO

STRESS

Zdecydowanie najsilniejszym stresorem na polu
walki jest strach przed śmiercią lub kalectwem. Nasilany
jest odrażającymi metodami łamania praw człowieka,
okrucieństwem przeciwnika. Potęgowany jest przez nowe
otoczenie
pod
postacią
klimatu,
hałasu,
niepełnowartościowych posiłków, chorób, monotonii,
bujania, przechyłu lub urazów i innych. Stres jest nasilany
przez brak informacji, konflikty w załodze, zmieniające
się decyzje przełożonych.
Wymienione
czynniki
tylko
częściowo
odzwierciedlają wpływ wojny na ludzi. Ogromne
znaczenie ma pochodzenie, kultura, tradycje z jakich się
marynarz wywodzi. Indywidualne przekonania jednostki
filtrują stresory walki. Uczestnictwo w konflikcie
zbrojnym żołnierze traktują jako sprawdzenie samego
siebie. Sprawdzają swoja odwagę, kompetencje, siłę.
Załogant niechętnie przyznaje się o objawów stresu, lub
do lęku, ponieważ boi się etykiety osoby słabej lub
tchórza [2].
Pojęciem stresu definiuje się specyficzne
zachowanie człowieka w sytuacji zagrożenia. Dotyczy
wszystkich nieswoistych skutków działania różnych
czynników. Stan, w którym wywołuje się objawy stresu,
spowodowanych czynnikami swoistymi określa się
„ogólnym syndromem adaptacji” (Selye).
Przebiega on trójetapowo. Jako pierwsza
ukazuje się faza alarmowa, z objawiającymi się
mechanizmami obronnymi ujawnionymi po spadku
odporności organizmu, jako wzrost pobudliwości układu
wegetatywnego. Druga faza to stadium odporności, kiedy
przystosowujemy się do stresorów i objawy zaczynają
zanikać. Jednak mogą być to tylko pozorne zjawiska
będące dwoma antagonistycznymi mechanizmami
utrzymującymi organizm w równowadze. Jeżeli reakcje
kompensacyjne trwają długo i są odpowiedzią na silne
czynniki stresu, może dojść do fazy wyczerpania jako
reakcji alarmowej. Dochodzi do wyczerpania się zasobów
reakcji przystosowawczych [3].
Wysoki poziom stresu wzmaga napięcie
psychiczne, pobudza autonomiczny układ nerwowy,
czego konsekwencją są zaburzenia snu. Dodatkowo mogą
wystąpić koszmary senne, które są szczególnie częste
u osób doświadczonych zdarzeniem traumatycznym. Ich
przeżywanie stanowi jedno z kryteriów diagnostycznych
zespołu stresu pourazowego.
Zaburzenia snu są nasilane przez zmęczenie
fizyczne. Narastające problemy ze snem pogarszają
percepcję,
utrudniają
wypoczynek,
sprzyjają
nadużywaniu alkoholu i leków. Bezsenność po przebytym
urazie psychicznym blokuje proces zdrowienia [4,5,6].
Stres
doprowadza
do
zaburzeń
w przekaźnictwie neuronalnym. Mechanizm jest
analogiczny do depresji. Dochodzi do redukcji liczby
komórek OUN, a w konsekwencji osłabieniu procesów
neurogenezy.
Jest to zawarte w hipotezie receptorów
przekaźnikowych
Stahla
(2000r.),
która
mówi
o
wyczerpywaniu
się
neuroprzekaźników
bez
wystarczającego wypoczynku, oraz o ich regulacji.
Stwierdzono, że długotrwała ekspozycja na stres
predestynuje do zaburzeń lękowych oraz depresji
w wyniku wyczerpania się zapasów neurotransmiterów
[7,8].

The strongest stressor on the battlefield is the
fear of death or disability, a sensation aggravated by the
hideous violations of human rights seen, for example, in
the cruelty of opponents. This stress is compounded by
being present in unfamiliar climates and noises, enduring
bad food, diseases, monotony, rocking, tilting or injury,
and others. Stress is aggravated by a lack of information,
conflicts within the crew and changing decisions by
superiors.
However, these factors only partly reflect the
impact of war on people. Origin, culture, traditions from
which the sailor or service person originated have great
importance. Individual beliefs are filtered by fight
stressors. Participation in an armed conflict results in
soldiers treating the situation as a test of their courage,
competence and strength. Crewmen are typically
reluctant to admit to symptoms of stress or anxiety,
because they are afraid of being labeled as cowards [2].
The concept of stress is defined as a specific
human behaviour in an emergency situation. It applies to
all non-specific effects of different factors. Symptoms of
stress, caused by specific factors are defined as "general
adaptation syndrome" (Selye).
It runs in three phases. The first phase – the
alarm phase, manifests when the defense mechanisms
disclose a lowered immunity and as an increase in the
excitability of the autonomic nervous system. The second
phase is the stage of resistance when we adapt to
stressors and the symptoms begin to fade. However, these
may be only superficial phenomena constituting two
antagonistic mechanisms of maintaining the body in
balance. If the compensatory reactions expand, severe
stress factors can in response lead to an exhaustion
phase. This leads to the exhaustion of adaptive reaction
resources [3].
High levels of stress increase mental tension that
stimulates the autonomic nervous system and can be the
cause of sleep disorders. Additionally, sailors and service
personnel may experience nightmares, which are
especially common in people who have experienced
a traumatic event. Their survival is one of the diagnostic
criteria for PTSD.
Sleep disorders are also aggravated by physical
fatigue. Increasing sleep problems worsen the perception,
hinder rest, and are conducive to alcohol and drug abuse.
Insomnia occurring after a mental injury blocks the
healing process [4,5,6].
The stress leads to disturbances in the neural
transmission. The mechanism is similar to depression. It
leads to a reduction of CNS cells and consequently
weakens the processes of neurogenesis.
This is contained in Stahl‘s hypothesis on
transmitting receptors (2000), which tells of the
depletion of neurotransmitters as a result of insufficient
rest as well as their regulation. It was found that
prolonged exposure to stress predisposes individuals to
anxiety disorders and depression due to the depletion of
stocks of neurotransmitters [7,8].
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POWIKŁANE

STRESU

COMPLICATED TYPES OF COMBAT STRESS

Zaburzenia stresowe pourazowe (ang. Post
Traumatic Stress Disorders) rozwijają się u osób, które
doświadczyły stresu traumatycznego. Warunkiem
rozpoznania PTSD jest stwierdzenie ponownego
przeżywania traumy, odrętwienia emocjonalnego,
unikania
bodźców
związanych
z przeżyciem
traumatycznym
oraz
nadmiernego
pobudzenia.
W porównaniu z populacją ogólną, osoby z zaburzeniem
stresowym pourazowym obarczone są istotnie większym
ryzykiem podjęcia próby samobójczej [9].
Aby stwierdzić PTSD pacjent musi przeżyć
wydarzenie, w którym jego życie, bezpieczeństwo albo
innych osób było zagrożone lub stracone. Pacjent musi
doświadczyć
intensywnego
strachu,
bezsilności,
przerażenia, które przeżywa na nowo po zakończeniu się
wydarzenia. Objawy uwidaczniają się pod postacią
wspomnień, koszmarów sennych, myśli natrętnych ze
skłonnością do ich unikania. Główną przyczyną PTSD są
duże natężenie walk oraz okres ich trwania[8,10].
Marynarze,
którzy
doświadczyli
traumy
psychicznej podczas działań wojennych po powrocie do
domu stają przed trudnym zadaniem konfrontacji
wspomnień i przeżyć wewnętrznych z sytuacją braku
napięcia emocjonalnego i zagrożenia.
Sytuacja w macierzystym kraju, w domu jest
odmienna od strefy wojennej. W domu mają inne
znaczenie wartości, niż te uznawane w strefie walk.
U załogantów pojawia się poczucie winy, że nie
towarzyszą swoim kolegom na misji, że nie wykonali
nałożonych na nich zadań.
Ich stan psychiczny pod postacią stępienia
uczuciowego oraz agresji działa destrukcyjnie na ich
rodziny oraz może wywołać wtórną traumatyzację
u współmałżonków. Żony żołnierzy z objawami PTSD
częściej przejawiają objawy somatyzacji, depresji,
zaburzeń
obsesyjno-kompulsywnych,
myślenia
paranoicznego, wrażliwości interpersonalnej oraz
wrogości. W tych małżeństwach również stwierdza się
częstsze separacje oraz rozwody [11].
Zespół ostrego stresu, jest zaburzeniem
o przemijającym i znacznym nasileniu pojawiającym się
jako reakcja na wyjątkowo traumatyczne zdarzenie,
zwykle w okresie od 2 godzin od wydarzenia (trwa
maksymalnie 30 dni) i charakteryzuje się znaczną
różnorodnością objawów. U osoby, u której występuje
zespół ostrego stresu obserwujemy początkowe
„oszołomienie” z zawężeniem pola świadomości
i zawężeniem uwagi, niemożność rozumienia bodźców,
zaburzenia orientacji.
Pacjenci wyłączają się z otoczenia (w skrajnych
przypadkach stupor) lub przejawiają nadmierną
aktywność i pobudzenie. Uwidaczniają się objawy
panicznego lęku z reakcjami fizjologicznymi. Możliwa jest
całkowita lub częściowa niepamięć, poczucie utraty
własnej tożsamości - depersonalizacja. Osoba czuje, że nie
jest sobą, czuje, że jest obca dla siebie, zmieniła się. Może
pojawić się poczucie dziwności, deformacji własnego ciała
[12].
Innym zaburzeniem którego mogą doświadczyć
żołnierze jest zespół DESNOS. Jest wywołany urazem
psychicznym
spowodowanym
wielokrotną
lub
długotrwałą ekspozycją na zdarzenia traumatyczne np.
jako ofiara przemocy. Do diagnozy wymagane są objawy
ze strony sześciu zaburzeń psychopatologicznych. Są to

Post-traumatic stress disorders develop in
people who have experienced traumatic stress. The
condition for the diagnosis of PTSD includes the reexperiencing of the trauma, emotional numbing and
avoidance of stimuli associated with the traumatic
experience, and excessive stimulation. Compared with the
general population, people with post-traumatic stress
disorder are burdened with a significantly greater
likelihood to attempt suicide [9].
To develop PTSD a patient must experience an
event in which his life or safety of others were threatened
or lost. The patient must experience intense fear,
helplessness, horror, which they relive again once the
event is over. Symptoms become apparent in the form of
memories, nightmares, intrusive thoughts with
a tendency to avoid them. The main cause of PTSD
consists in high intensity fights and their duration [8,10].
Sailors and other service personnel who have
experienced psychological trauma during a conflict have
to return home to face the difficult task of confronting
their memories and internal experiences with the absence
of emotional tension and threats.
The situation in the home country, in their
homes, is different from the war zone. The values that are
important to them in the home are different than those
they must consider in the combat zone. Amongst the
returning crew members, there is a sense of guilt in
relation to their colleagues who did not return from the
mission they were assigned to.
Their mental state in the form of emotional
blunting and aggression is destructive to their families
and can cause secondary traumatization of spouses.
Wives of men with PTSD symptoms often exhibit signs of
somatization, depression, obsessive-compulsive disorder,
paranoid thinking, interpersonal sensitivity and hostility.
These marriages experience increased occurrences of
separation and divorce [11].
Acute stress syndrome is a disorder that is often
transient in nature, but occurs with considerable
intensity. The condition appearing as a reaction to an
exceptionally traumatic event, usually within 2 hours
after the event (but can be up to 30 days), is characterized
by a large variety of symptoms. In a person suffering from
acute stress there is an observable initial "bewilderment",
a narrowing of the field of consciousness and narrowing
of attention, as well as an inability to understand the
stimuli, disorientation.
Patients exclude themselves from the
environment (in extreme cases they enter a stupor) or
exhibit hyperactivity and agitation. Signs of panic and
anxiety with physiological reactions become apparent. It
is possible to encounter complete or partial amnesia, loss
of sense of self identity – depersonalization. The person
no longer feels like himself/herself, feels that he/she has
changed. They may experience a sense of strangeness,
perhaps even seeing some deformations in their own
bodies [12].
Another disorder which soldiers can experience
is the DESNOS syndrome. It is a mental trauma caused by
multiple or long-term exposures to traumatic events, e.g.
as a victim of violence. The diagnosis requires an
occurrence of symptoms linked to six psychopathological
disorders. These include the disorders of affect, attention
and awareness, self-image, relationships with other
people, somatization and cognitive impairment. This can
manifest itself in soldiers who are held captive,
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zaburzenia afektu, uwagi i świadomości, obrazu własnego
„ja”, relacji z innymi ludźmi, somatyzacja oraz zaburzenia
poznawcze.
Mogą
doświadczyć
tego
żołnierze
przetrzymywani w niewoli, wielokrotnie upokarzani,
torturowani [10].
Konsekwencją
silnego
stresu
oraz
długotrwałych sytuacji kryzysowych mogą być trwałe
zmiany mające charakter zaburzeń osobowości. Takie
zaburzenia widnieją w ICD-10 jako zmiana osobowości na
skutek doświadczenia katastrofy. Rozpoznaje się je gdy
przed wydarzeniem stresowym nie występowały
zaburzenia osobowości oraz utrzymują się co najmniej
2 lata. Objawiają się wrogością, nieufnością, poczuciem
zagrożenia, napięciem, skłonnością do reagowania
rozdrażnieniem,
wycofaniem
się
z
kontaktów
społecznych, wyobcowaniem [13].
W klasyfikacji DSM-IV wyróżniono grupę
zaburzeń dysocjacyjnych wyróżniając amnezje, fugi,
zaburzenia tożsamości, depersonalizacje i niespecyficzne
zaburzenia dysocjacyjne. W zaburzeniach dysocjacyjnych
problemy, złe wspomnienia lub konflikty marynarza są
zastępowane objawem chorobowym. Dochodzi do utraty
integracji między własną tożsamością, kontrolą własnych
ruchów, wrażeniami oraz wspomnieniami. Objawy są
często wyobrażeniem pacjenta o przebiegu choroby
somatycznej. Zaburzenia dysocjacyjne mają zdolność do
ustępowania po kilku tygodniach zwłaszcza jeśli powstały
po wydarzeniu traumatycznym [14].
Zespół dezadaptacyjny jest efektem długotrwale
utrzymującego się stanu napięcia psychicznego,
spowodowanego kumulacją sytuacji stresorodnych
i
narastającymi
trudnościami
przystosowawczokompensacyjnymi. Przebiega etapowo. W pierwszym
okresie
stwierdza
się
zaburzenia
emocjonalne
z pogranicza normy i patologii. W kolejnym zaburzenia
emocjonalne są zbliżone do objawów nerwic lub zaburzeń
osobowości. W okresie trzecim nawarstwiają się objawy
psychopatologiczne jako wyraz mechanizmów obronnych
osobowości. W ostatnim, czwartym etapie, dochodzi do
zaburzenia
odporności,
wyraźnych
zaburzeń
psychicznych i psychosomatycznych.
Przebieg
zespołu
dezaptacyjnego
jest
uzależniony od cech osobniczych. Może się to przejawiać
jako pogorszenie wyników w szkoleniu, zaniedbywanie
obowiązków,
nieprzestrzeganie
regulaminów,
niezdyscyplinowanie, nadużywanie alkoholu, zachowania
agresywne. Zdarzają się zachowania samobójcze, jednak
częściej występują samookaleczania o charakterze
demonstracyjnym, aby zwrócić uwagę otoczenia na
istniejący problem [15].
Zmęczenie operacyjne, zwane dawniej zespołem
wyczerpania walką obserwuje się u marynarzy, którzy nie
tyle doświadczyli lęku o własne życie lub o okaleczenie,
ile byli obciążeni ogromnym długotrwałym wysiłkiem
fizycznym, napięciem emocjonalnym, koncentracją
i czujnością, brakiem snu. Zmęczenie operacyjne
przebiega etapowo w trzech fazach. W pierwszej fazie,
okresie wstępnym, charakterystyczne są objawy napięcia
emocjonalnego, gdzie jako pierwszy ujawnia się brak snu,
Po czasie dochodzą bóle głowy, zawsze w tej samej
lokalizacji, o charakterze ucisku.
Kolejna faza, okres dezorganizacji psychiki
uwidacznia zahamowanie psychomotoryczne załoganta,
lęki, dezorientację. Stan psychiczny i zachowanie
zmuszają do ewakuacji z rejonu walk. Pojawiają się
objawy somatyczne stresu. W fazie trzeciej, okresie
zupełnej dezorganizacji psychiki marynarz staje się

repeatedly humiliated or tortured [10].
The consequence of such high-stress situations
and long-term crisis can be permanent changes such as
personality disorders. These disorders are listed in the
International Classification of Diseases-10 (ICD-10) as
personality changes resulting from experiencing
a disaster. They are diagnosed when before the stress
event there had been no personality disorders and
afterwards they persist for at least 2 years. Symptoms
include manifestations of hostility, distrust, insecurity,
tension, a tendency to react irritably, withdrawal from
social interaction, alienation [13].
In the Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders-IV (DSM-IV) a distinguished group of
dissociative disorders is highlighted, such as amnesia,
fugue, identity disorder, depersonalization and nonspecific dissociative disorders. In dissociative disorder
problems, bad memories or conflicts of a sailor are
replaced by symptoms of a disease. This leads to an
integration loss between their own identity, control of
their own movements, impressions and memories. The
symptoms are often constituted by the patient’s image of
a somatic disease. Dissociative disorders can enter
remission after several weeks, especially if they had
developed following a traumatic event [14].
The disadaptation syndrome is a result of
a long lasting state of psychological tension caused by
accumulation of stressogenic situations and the arising
compensation difficulties. This occurs in stages. In the
first phase the emotional disorders are at the border line
between the norm and pathology. Next, they resemble the
symptoms of neurosis or personality disorders. In the
third phase the psychopathological symptoms accumulate
as an expression of personality defense mechanisms. In
the fourth and final stage, there occurs an immunity
disorder accompanied by psychiatric and psychosomatic
disorders.
The course of the disadaptation syndrome
depends on individual characteristics. It may manifest
itself as a deterioration in training results, negligence of
one’s duties, failure to comply with regulations,
unruliness, alcohol abuse, aggressive behavior. Moreover,
incidentally there are suicidal behaviors, however more
frequently it is self-mutilation of a demonstrative
character to draw the attention of one’s environment to
the existing problems [15].
Operational fatigue, formerly known as a battle
exhaustion syndrome, is observed in sailors who have not
so much experienced a great deal of fear for their lives or
becoming injured as they have been burdened with huge
long-term physical effort, emotional stress, concentration
and alertness, lack of sleep. Operational fatigue occurs in
three phases. In the first phase, the initial period, the
symptoms are characteristic of emotional tension first
manifested by sleep deficiency. This is followed by
headaches, always occurring in the same location and
having the character of compression.
The next phase, the period of psychic
disorganization reveals psychomotor inhibitions in
a crewman as well as anxiety and confusion. The
psychological condition and behaviour cause the need to
evacuate such an individual from the combat area. There
are also observable somatic symptoms of stress. In the
third phase, the period of utter psychic disorganization,
the sailor becomes aggressive, anxious, confused. His
statements are irrational, contradictory. He may
experience conversion disorders [3].
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zaczepny,
niespokojny,
zdezorientowany.
Jego
wypowiedzi są irracjonalne, sprzeczne. Mogą wystąpić
zaburzenia konwersyjne [3].

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
Podstawą radzenia sobie ze stresem wśród
marynarzy są naturalne, osobnicze zdolności. Są to
procesy nieświadome, nabyte umiejętności kompensacji
psychicznej oraz zwyczaje. Wymienione zagadnienia są
wzmacniane przez wsparcie społeczne, tzn.: kolegę,
księdza, dowódcę. Mają miejsce zawsze i wszędzie.
Następny poziom radzenia sobie ze stresem dotyczy
grupowych sesji wsparcia, w których biorą udział
żołnierze po wykonaniu zadania lub zdarzeniu
traumatycznym. Sesje mają miejsce w spokojnym miejscu,
już po zaprzestaniu działań. Mowa tu o technice
defusingu, odprawie z elementem wentylacji emocji oraz
debriefingu. Najwyższy poziom radzenia sobie ze stresem
dotyczy psychoterapii. Początkowo w warunkach
polowych, potem pod postacią hospitalizacji w kraju.
Defusing (ang. – rozbrojenie, stępienie), czyli
spotkanie nastawione na rozbrojenie sytuacji krytycznej
przez przygotowanych przełożonych. Jest to metoda
pomocy psychologicznej, sprowadzającą się do
odreagowania silnych emocji i napięć spowodowanych
udziałem w szczególnie dramatycznych wydarzeniach.
Powinien być przeprowadzony w miejscu, pobliżu lub
zbliżonych warunkach zdarzenia jeszcze tego samego
dnia.
Zasadniczymi celami defusingu są zniwelowanie
skutków przeżytego stresu, przywrócenie równowagi
i zdolności do dalszego działania, ocena stanu
psychicznego
(emocjonalnego)
żołnierzy
i
co
najważniejsze zapobieganie wystąpieniu zespołu stresu
pourazowego. Cele te osiąga się poprzez rozmowę
w grupie (zespole, drużynie, pododdziale, wachcie).
Rozmowa ta daje możliwość ujścia nagromadzonych
w stresie emocji oraz unormalnienia reakcji (wszystkie te
reakcje są normalne w odpowiedzi na nienormalną
sytuację) [16].
Debriefing
jest
usystematyzowanym
spotkaniem, zorganizowanym po przeprowadzeniu akcji
bojowej, polegające na odtworzeniu traumatycznych
zdarzeń. Powinno się ono odbyć w ciągu 24-72h od
zdarzenia i być prowadzone przez psychologa lub
psychiatrę i kilku ratowników nie będących członkami
grupy debriefingowej. Celem spotkania jest odreagowanie
emocji powstałych podczas działań zbrojnych. Pozwala to
na zredukowanie negatywnego wpływu na psychikę
i powrotu do równowagi. Model J. Mitchela, Critical
Incident Stress Debriefing (CISD), obejmuje Spotkanie
składające się z siedmiu etapów.
Pierwszym etapem jest wprowadzenie –
przedstawienie zasad obowiązujących podczas spotkania.
Zaraz po nim faza faktów – uczestnicy opisują zdarzenie.
Trzecim etapem jest faza myśli – uczestnicy dzielą się
myślami, jakie pojawiły się podczas zdarzenia. Kolejnym
etapem jest faza reakcji – uczestnicy dzielą się reakcjami
emocjonalnymi pojawiającymi się w odpowiedzi na
zdarzenie oraz emocjami udzielającymi się w trakcie
spotkania.
Etap piąty to faza symptomów – rozmowa
dotycząca indywidualnych reakcji na stres. Etap
przedostatni to faza nauczania – podczas której
uczestnicy uczą się, jak radzić sobie ze stresem. Ostatni
etap, siódmy to zakończenie – czyli podsumowanie
przebiegu spotkania i wskazanie uczestnikom innych
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COPING WITH STRESS
The basis for coping with stress among sailors
consists in natural-individual abilities. These are
unconscious processes, the acquired skills and habits of
psychological compensation. These issues are amplified
by social support, i.e.: a colleague, priest, commander.
They take place anytime and anywhere. The next level of
coping with stress refers to support group sessions
gathering soldiers after completing a task or a traumatic
event. Sessions take place in a quiet area, after the
cessation of activities. What is meant is the defusing
technique, a debriefing allowing for an element of
releasing the participants’ emotions. The highest level of
coping with stress refers to psychotherapy. At first
conducted in the field, and then in the form of
hospitalization in the soldier’s home country.
Defusion refers to a meeting prepared by
superiors aimed at the relaxation of a tense situation. It is
a method of psychological help consisting in releasing
strong emotions and tensions caused by participation in
particularly dramatic events. It should be carried out in a
place nearby or in similar conditions to those of the
incident and on the day of its occurrence.
The primary objectives are to overcome the
effects of an experienced stress, restore the balance and
the ability to proceed, and to conduct a mental
(emotional) assessment of soldiers. The purpose is to
prevent an occurrence of PTSD. These objectives are
achieved through conversation in the group (section,
team, subdivision, watch), which provides the way of
expressing the accumulated stress and emotions (all of
the reactions are normal responses to an abnormal
situation) [16].
Debriefing is a systematic meeting organized
after a military action, involving reconstruction of
traumatic events. It should be held within 24-72 hours
from the event and conducted by a psychologist or
psychiatrist and several paramedics who are not
members of the team. The aim is to recover from the
emotions caused during military operations. This helps to
reduce the negative impact on the psyche and return to
balance. J. Mitchell’s model of Critical Incident Stress
Debriefing (CISD) includes a meeting consisting of seven
stages.
The first stage is the introduction – Presenting
the rules to be observed during the meeting. It is followed
by the phase of the facts – participants describe the event.
The third stage is the stage of thoughts – participants
share their thoughts which appeared during the event.
The next step is the phase of reactions – participants
share their emotional reactions occurring in response to
the event and the emotions that are active during the
meeting.
The fifth stage is the phase of symptoms –
a discussion of individual responses to stress. The sixth
stage is the phase of learning – participants learn how to
deal with stress. The last stage, the seventh is the
conclusion – summary of the meeting where the
participants are familiarised with other sources of
assistance, should it be required.
The prevention of PTSD is conducted with the
use of the model of crisis intervention proposed by
Braverman. When sailors involved in a traumatic incident
manifest typical reactions and symptoms, they should be
provided with the possibility of obtaining emotional
support and information.
In the base or outside it (e.g. on patrol, during an
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źródeł pomocy. Zapobieganiu PTSD służy również model
interwencji
kryzysowej,
zaproponowany
przez
Bravermana. Kiedy marynarze biorący udział w zdarzeniu
traumatycznym ujawniają typowe dla uczestników tych
zdarzeń reakcje i symptomy, należy stworzyć im
możliwość wsparcia emocjonalnego i informacyjnego.
W bazie, lub poza nią (np. patrol, akcja), mogą
wystąpić różne bariery uniemożliwiające powrót
żołnierzy do zdrowia, np. zerwanie dotychczasowych
więzi koleżeńskich, zmiana relacji z przełożonymi,
niemożność wyrażania emocji, lęków czy słabości. Model
interwencji kryzysowej dotyczy wspólnego działania
dowództwa, specjalistów od urazów psychicznych i osób
dbających o bezpieczeństwo i zdrowie żołnierzy w bazie.
W modelu uwzględniono pięć elementów, które
występują kolejno po sobie.
Pierwszym elementem jest gotowość kryzysowa,
czyli wdrożenie koniecznych wcześniej przemyślanych
i zaplanowanych działań zaraz po wystąpieniu zdarzenia
traumatycznego.
Drugi
element
to
konsultacja
z dowództwem, które w ciągu dwunastu godzin od
zdarzenia powinno podjąć decyzję o interwencji, a także
ustalić skład zespołu kryzysowego. Następnie powinno
się odbyć spotkanie z osobami narażonymi na krytyczne
zdarzenie. Czwarty etap to indywidualne poradnictwo
kryzysowe dla osób, które go potrzebują. Ostatni element
dotyczy oceny działań interwencyjnych i formułuje
odpowiednie zalecenia na przyszłość [17].

LECZENIE
W leczeniu tego typu zaburzeń stosuje się
psychoterapię oraz farmakoterapię. U osób, u których
rozwija się zespół stresu pourazowego aby zapobiec
PTSD można zastosować propranolol, sertralinę oraz
Terapię Poznawczo-Behawioralną zorientowaną na
traumę (TF-CBT), nie zaleca się natomiast stosowania
metody Debriefingu.
Lekami pierwszego rzutu są Inhibitory
wychwytu
zwrotnego
serotoniny(paroksetyna,
sertralina,) lub inhibitory wychwytu zwrotnego
serotoniny i noradrenaliny (wenlafaksyna). Jako
psychoterapię głównym zaleceniem jest TF-CBT lub
Desentyzację za Pomocą Ruchu Gałek Ocznych (EMDR).
Pierwsze efekty terapii obserwuje się po dwunastu
tygodniach. U osób, które uzyskały poprawę powinno się
utrzymać farmakoterapię przez co najmniej dwanaście
miesięcy. Jednoczesne stosowanie farmakoterapii oraz
psychoterapii jest niezalecane w początkowym okresie
leczenia.
W razie nieskutecznej farmakoterapii można
zastosować zwiększenie dawki leku, zmienić na inny lek
o
potwierdzonej
skuteczności
lub
zastosować
polifarmakoterapię włączając leki przeciwpsychotyczne
(olanzapina, rizperidon). W późniejszym okresie leczenia
zaleca się skojarzone leczenie farmakologiczne
z psychoterapią [18].

PODSUMOWANIE
Cechą wspólną wymienionych jednostek
chorobowych jest długotrwałe doświadczanie przez
marynarzy okropności wojny. Edukacja sił zbrojnych
w materii stresu na polu walki ma za zadanie zwiększyć
ich świadomość. Wczesne rozpoznanie u siebie samego
lub kolegów objawów stresu umożliwia redukcję

action) there might be various barriers preventing the
soldiers’ return to health, for instance, a loss of the
existing ties among fellow soldiers, changes in the
relationships with superiors, inability to express
emotions, fears and weaknesses. The model of crisis
intervention is concerned with the joint action of the
command, specialists with regard to mental injuries and
people responsible for the health and safety of soldiers in
the base. The model includes five components occurring
successively.
The first element is crisis preparedness, i.e.
implementation of the necessary pre-thought-out and
planned activities immediately after the traumatic event.
The second element is a consultation with the leadership
that within twelve hours from event occurrence should
take the decision to intervene, as well as determine the
composition of a crisis team. Then, a meeting should be
held with people exposed to a critical event. The fourth
stage is an individual crisis counseling for those who need
it. The last element concerns the evaluation of
interventions and making recommendations for the
future [17].

TREATMENT
The treatment of these types of disorders
involves
application
of
psychotherapy
and
pharmacotherapy. Where it is not recommended to utilise
the debriefing method in order to prevent further
development of post-traumatic stress disorder, it is
possible to initiate treatment with the use of propranolol,
sertraline, as well as trauma-focused cognitive
behavioural therapy (TF-CBT).
The first-line drugs are serotonin reuptake
inhibitors (sertraline) or serotonin and noradrenaline
reuptake
inhibitors
(venlafaxine).
The
main
recommendation for psychotherapy is the TF-CBT or
Eyeball movement desensitization (EMDR). The first
effects of the therapy are observed after twelve weeks.
People who experience improvement due to the applied
pharmacotherapy should receive treatment for at least
twelve months.
The concomitant use of medication and
psychotherapy is recommended in the initial treatment
period. In the case when the medication is ineffective an
increased dose should be considered. Moreover, it is
possible to switch to another drug with proven efficacy or
use polypharmacotherapy including antipsychotics
(olanzapine, risperidon). In the later periods of treatment
combined pharmacological treatment with psychotherapy
is recommended [18].

SUMMARY
A common feature of the discussed conditions
consists in a long-term experience of war horrors by
sailors. Education of the armed forces in a matter of stress
on the battlefield is aimed to raise their awareness. Early
diagnosis of one’s own or colleagues’ symptoms of stress
can reduce the risk of an occurrence of complications. It
can be obtained by dealing with stress individually or
during group sessions.
This can prevent a personal tragedy of a soldier
connected with family difficulties, job loss, and expensive
treatment. In addition this way the operational capacity of
a crew or branch is restored faster.
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wystąpienia jego powikłań. Uzyskać to można poprzez
radzenie sobie ze stresem w sposób indywidualny lub
grupowy. Zapobiega się osobistej tragedii żołnierza
związanej z trudnościami rodzinnymi, utratą pracy
i kosztownym leczeniem. Dodatkowo szybciej odtwarza
się zdolność operacyjną załogi lub oddziału.
Liczne badania i obserwacje powikłań stresu
bojowego dały całościowy ogląd problematyki. Wnioski
z nich płynące pozwoliły na utworzenie schematów
psychologicznych ułatwiających radzenie sobie ze
stresem.
Siły
zbrojne
umożliwiają
marynarzom
otrzymanie
wsparcia
psychologicznego.
Żołnierz
zawodowy wraz z rodziną może zgłosić do wyznaczonego
punktu, w którym jest dostępny psycholog. Dodatkowo po
powrocie z misji żołnierz ma prawo skorzystać z turnusu
w sanatorium wojskowym, podczas których jest
możliwość
udziału
w
grupowych
sesjach
terapeutycznych. Jeżeli zajdzie taka konieczność zostaje
skierowany na leczenie do wojskowych oddziałów
psychiatrycznych.
Stres bojowy nie jest problemem tylko
wojskowej służby zdrowia. Jest to interdyscyplinarne
zagadnienie którego znajomość znajduje zastosowanie
w planowaniu, taktyce, logistyce, efektywności walki,
pomocy sobie, kolegom i podwładnym. Stwierdzić można,
że w XXI wieku spojrzenie na stres bojowy stwarza
szczelne ramy profilaktyki jego powikłań.

Numerous studies and observations of
complications related to combat stress provide
a comprehensive overview of the discussed issues. The
conclusions led to the creation of schemes to facilitate
psychological mechanisms of coping withstress.
The armed forces provide seafarers with needed
psychological support. A professional soldier and his
family may be referred to a designated facility where
a psychologist is available. Moreover, after returning from
a mission soldiers are assured a stay in the military
sanatorium which offers them the opportunity to
participate in group therapy sessions. If necessary, they
may be directed for treatment to military psychiatric
wards.
Combat stress is not only a military health care
problem. This is an interdisciplinary issue the knowledge
of which is used in the planning, tactics, logistics, combat
effectiveness,
helping
oneself,
colleagues
and
subordinates.
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Причиной возникновения стресса у моряков является новая обстановка в форме климата, шума, неполноценного питания, болезней, травм и тд.
Стресс усугубляется отсутствием информации, появлением конфликтов в команде, изменяющиеся решения начальства. Тем не менее, самым
мощным стрессором военных действий является страх потери жизни или здоровья.
Стресс приводит к нарушениям в нейротрансмиссии, сокращение клеток ЦНС, ослабление процесса нейрогенеза . Его осложнения являются
социальной проблемой, которая касается моряков, возвращавшихся с гуманитарных и военных миссий, а также членов их семей.
В зоне боевой деятельности военнослужащие индивидуально борются со стрессом. Тем не менее, существуют психологические алгоритмы
поддержки, когда трудные ситуации превосходят компенсирующие возможности военнослужащего. Основой для борьбы со стрессом является
постоянная социальная поддержка. Следующий уровень касается сессий групповой поддержки с участием военнослужащих после завершения
задания или травматического события. Сессии проходят в тихом месте, после прекращения действий. Речь идет о технике дефусингу, брифингу
с элементом вентиляции эмоций и техники дебрифинг. Самый высокий уровень преодоления стресса относится к психотерапии. Первоначально
в пленэре, а потом в форме госпитализации в стране. Клинические формы боевого стресса - это посттравматическое стрессовое расстройство,
синдром острого стресса, изменение личности после переживания катастрофы, диссоциативные расстройства, оперативное напряжение,
комплекс ПТСР ( DESNOS ). В лечению этих расстройств используется когнитивная поведенческая терапия (КПТ) ориентированная на травмы,
фармакотерапия с использованием СИОЗС, SNRIs и антидепрессанты.
В XXI веке на первый взгляд боевой стресс создает жесткие рамки профилактики его осложнений. Общественность имеет более высокий уровень
осведомленности в этой области.
Ключевые слова: боевой стресс, посттравматическое стрессовое расстройство, острый стресс, синдром усталости, борьба, преодоление
стресса.
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USTNIK NURKOWY A DOLEGLIWOŚCI STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH. BADANIA WSTĘPNE
THE DIVING MOUTHPIECE AND THE CONDITIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS.
PRELIMINARY STUDY
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
The article presents the results of research on the effects of a long-term exposure to non-physiological location of anatomical elements of the masticatory
organ in the course of diving. The said exposure is connected with the utilisation of various types of diving mouthpieces.
The study was conducted on 186 professional divers manifesting various conditions occurring immediately upon diving completion and connected with the
temporomandibular joints and muscles lifting the mandible. The most frequently reported pain affected the areas of cervical spine and shoulder ring,
earache and reflex pain, an exhausting gritting of teeth.
Key words: masticatory dysfunctions, diving mouthpiece, bruxism.
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu długotrwałego narażenia na niefizjologiczne położenie elementów anatomicznych narządu żucia podczas
nurkowania. Narażenie to związane jest ze stosowaniem różnych typów ustników aparatów nurkowych.
Badaniu poddano 186 nurków zawodowych, u których stwierdzono liczne dolegliwości występujące bezpośrednio po nurkowaniu, a związane ze stawem
skroniowo – żuchwowym i mięśniami unoszącymi żuchwę. Najczęściej stwierdzano bóle w obrębie kręgosłupa szyjnego i obręczy barkowej, bóle uszne
i odruchowe, męczące zaciskanie zębów.
Słowa kluczowe: dysfunkcje narządu żucia, ustnik nurkowy, bruksizm.
В статье представлены результаты исследований о влиянии долговременного воздействия нефизиологичного положения анатомических
структур жевательного аппарата во время погружения. Опасность связана с использованием различного типа загубника акваланга.
В исследовании приняли участие 186 профессиональных водолазов, у которых нашли многочисленные проблемы, возникающие сразу после
погружения, а также связанные с височно-нижнечелюстным суставом и группой мышц, поднимающих челюсть. Наиболее часто встречающимися
являются боли в шейном отделе позвоночника и боли плечевого пояса, боли уха и рефлекс, непроизвольное сильное стискивание зубов.
Ключевые слова: Дисфункция жевательного аппарата, загубник акваланга, бруксизм.
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INTRODUCTION

WSTĘP
Praca zawodowego nurka wyjątkowo sprzyja
wyzwalaniu dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia.
W dużej mierze czynnikiem inicjującym pojawienie się
dolegliwości jest czynnik mechaniczny a nie psychogenny,
stresowy. Podczas trzymania ustnika nurkowego w jamie
ustnej powstają obciążenia mechaniczne w obrębie
układu stomatognatycznego. Kiedy ustnik automatu
oddechowego jest utrzymywany przez szeregi zębowe
(zęby górne i dolne), żuchwa automatycznie oddala się od
szczęki i wysuwa do przodu, przyjmując niefizjologiczne
położenie.
Ponieważ II stopień automatu waży około 0,250,30 kg, oczywistym jest, że może stanowić przyczynę
nadmiernego obciążenia stawów skroniowo-żuchwowych
i nieprawidłowego, ciągłego napięcia mięśni unoszących
żuchwę.
Dodatkowym obciążeniem jest asymetryczny
opór wody działającej na wąż średniego ciśnienia
automatu o obiegu otwartym (rys 1.) lub węży niskiego
ciśnienia aparatu o obiegu zamkniętym lub półotwartym
– oddycharki (rys 2), tu symetryczny.

The job of a professional diver has a particular
effect on the occurrence of dysfunctions of the
temporomandibular joints. To a large extent the factor
leading to the occurrence of symptoms is a mechanical
one and not psychogenic or stress-related. While holding
the diving mouthpiece in the mouth, a mechanical strain
is generated within the stomatognathic system. When the
mouthpiece of a regulator is held by tooth rows (upper
and lower teeth), the mandible automatically distances
itself from the jaw and moves to an advanced position,
thus maintaining a non-physiological location.
Since the mouthpiece of a typical rebreather
weighs approximately 0.25-0.30 kg, it is quite obvious
that it can be the cause of excessive load on the
temporomandibular joints and an incorrect continuous
tension of the muscles lifting the mandible.
An additional load is generated by asymmetric
water resistance exerted on the LP hose of an open-circuit
regulator (fig. 1) or LP hoses of closed-circuit or semiclosed circuit apparatuses – regulator (fig. 2) – here
symmetrical

Rys. 1. Automat oddechowy – obieg otwarty (fot. własne autorów). Strzałkami zaznaczono kierunki działania dodatkowych sił podczas przemieszczania się
w wodzie.
Fig. 1. Regulator – open circuit (the authors' own photos). The arrows show the directions of additional forces during movement in water.

Rys. 2. Pętla oddechowa oddycharki (fot. własne autorów). Strzałkami zaznaczono kierunki działania dodatkowych sił podczas przemieszczania się
w wodzie.
Fig. 2. Respiratory loop of a rebreather (the authors' own photos). The arrows show the directions of additional forces during movement in water.
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W związku z opisanymi wyżej czynnikami, wielu
nurków rekreacyjnych, a zwłaszcza zawodowych czy
wojskowych skarży się na różne dolegliwości
występujące właśnie po nurkowaniu. Oczywiście jeśli
nurkowania są częste, jak w przypadku nurków
zawodowych, objawy dysfunkcji będą również bardziej
nasilone.
Dolegliwości te najczęściej dotyczą głowy, uszu,
obręczy barkowej, ale także mogą występować
w odległych obszarach organizmu ludzkiego. Do chwili
obecnej takie zaburzenia, które pojawiały się u nurków,
nie były rozpatrywane i analizowane jako objawy
dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych i całego
układu ruchowego narządu żucia. Każdy łączył
dokuczliwe objawy z jakąś postacią choroby nurkowej,
a nie dostrzegał związku z kształtem i rodzajem ustnika
automatu oddechowego. Stosowanie dostępnych obecnie
ustników generuje nieprawidłowe napięcia mięśniowopowięziowe i stąd dolegliwości bólowe w obrębie głowy
i szyi [1]. Lokalizację i rodzaj dolegliwości przedstawiono
na rysunku 3.
Ustnik nurkowy jest bardzo istotnym
elementem, który wymusza niefizjologiczne ułożenie
żuchwy (dolnych zębów) względem szczęki (zębów
górnych). Takie nieprawidłowe, niewłaściwe ułożenie
wzmaga napięcie mięśni żucia, w największym stopniu
mięśni unoszących żuchwę (żwacz, skroniowy,
skrzydłowy przyśrodkowy i boczny, mostkowoobojczykowo-sutkowy oraz dwubrzuścowy). Wzmożone
napięcie generuje ból i inne objawy [5,6].

Due to the described factors, many recreational
divers, mainly professional or military, complain about
various symptoms occurring following the performance
of a dive. Of course, if dives are carried out frequently, as
it is the case with professional divers, the symptoms of
dysfunctions become more intense.
The ailments mainly affect the head, ears,
shoulder girdle, but may also occur in distant areas of
a human organism. Until the present time, disorders that
occur in divers have not been considered and analysed as
disorders of the temporomandibular joints and the entire
masticatory system. Each of the disorders combined acute
symptoms with some form of a diving illness, with no
visible connection with the shape and type of
a mouthpiece used with the rebreather. Utilisation of
currently available mouthpieces generates incorrect
myofascial tensions and, in consequence, pain in the head
and neck area [1]. The areas and types of symptoms are
presented in fig. 3.
A diving mouthpiece is a very significant
element that imposes a non-physiological position of the
mandible (lower teeth) in relation to the jaw (upper
teeth). Such an improper position increases the tension in
masticatory muscles, mainly the muscles lifting the
mandible (masseter, temporal, medial pterygoid and
lateral muscles, sternocleidomastoid and digastric
muscles). An increased tension generates pain and other
symptoms [5,6].

Rys. 3. Najczęstsze objawy dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia.
Fig. 3. The most common symptoms of dysfunctions of the masticatory system.

Obraz dolegliwości w obrębie stawów
skroniowo-żuchwowych jest niezwykle złożony, a ich
intensywność w miarę nieprawidłowego funkcjonowania
układu ruchowego narządu żucia jest coraz większa
i bardzo różnorodna. Zdolności adaptacyjne organizmu
do pewnych nieprawidłowości zależą od wielu
czynników, są większe u młodszych ludzi, dlatego
w przedziale wiekowym 20-30 lat badani najczęściej nie
zgłaszali żadnych dolegliwości [2,7].

MATERIAŁ I METODY
W badaniu wzięło udział 186 zawodowych
nurków w przedziale wiekowym 20-60 lat, wśród nich
były 3 kobiety oraz 183 mężczyzn. 33 osoby należały do
grupy wiekowej 20-30 lat i badani ci zgłaszali

The
image
of
symptoms
in
the
temporomandibular joints is highly complex with their
intensity increasing and becoming more and more
diversified along with the improper functioning of the
masticatory system. The adaptive capabilities of an
organism to certain irregularities depends on numerous
factors. They tend to be greater in younger individuals,
hence in the age group of 20-30 years the subjects did not
usually report any symptoms [2,7].

MATERIAL AND METHODS
The study was participated by 186 professional
divers at the age between 20-60 years, 3 females and 183
males. 33 subjects belonged to an age group of between
20-30 years. These individuals reported relatively mild
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stosunkowo niewiele dolegliwości, ponieważ występują
u nich większe zdolności adaptacyjne do takich
nieprawidłowości.
W badaniach wzięli udział nurkowie czynnie
i często nurkujący od wielu lat. Pacjenci zostali poddani
badaniu ankietowemu - badani wypełniali opracowaną
przez autorów ankietę odpowiadając na zamieszczone
w niej pytania.
186 badanych podzielono na 2 grupy:
• grupa, która oceniała swój ustnik jako wygodny,
• grupa, która oceniała swój ustnik jako
niewygodny.
Z pośród 186 badanych 32 podało, że ustnik,
który użytkują jest niewygodny (23%), 10 z nich
użytkowało ustnik anatomiczny a 22 osoby-standardowy.
154 badanych oceniło swój ustnik jako wygodny (77%),
z tego 7 ustników było anatomicznych a 147
standardowych. Jedna osoba wśród badanych podała, że
miała wykonany ustnik indywidualnie na podstawie
modeli własnych szczęk, jednak badany podał, że mocno
zagryzał ustnik a także odczuwał bóle twarzy
i ograniczony zakres otwierania ust występujące po
nurkowaniu.
Wśród badanych jedna osoba podała, że cierpi
na przewlekłe zapalenie zatok szczękowych - schorzenie,
które także może wpływać na pojawianie się bólu głowy.
Jest przeciwskazaniem do nurkowania, ponieważ może
wystąpić barotrauma zatok.
W opracowanej przez autorów ankiecie badani
odpowiadając na pytania opisywali pojawiające się u nich
dolegliwości - ich charakter, czas i miejsce występowania.
Przeanalizowano ankietowe pytania dotyczące bóle
głowy, dolegliwości usznych, bólu kręgosłupa szyjnego
i obręczy barkowej, ograniczonego otwierania ust,
zaciskania zębów na ustniku, odgryzania wypustek
ustnika, trzasków w stawach skroniowo-żuchwowych
oraz stosowania leków przeciwbólowych.
Nie analizowano zaznaczonego w kilku
ankietach bólu kręgosłupa lędźwiowego, ponieważ mógł
on być spowodowany użytkowaniem pasa balastowego,
aczkolwiek w piśmiennictwie jest również podawany jako
dolegliwość wyzwalana przy nieprawidłowej pracy
stawów skroniowo-żuchwowych.
Głównym objawem odczuwanym i podawanym
w ankietach przez nurków był ból. Opisywali oni bóle
różnorodnych obszarów głowy, a także silne bóle i szumy
uszne, bóle mięśni twarzy, ból kręgosłupa szyjnego
i kończyn górnych. Drugim dość istotnym objawem były
objawy uszne, nie tylko bóle, ale również szumy uszne,
upośledzenie słyszenia, piski, dudnienie w uszach, trzaski
oraz trzeszczenia.
Nurkowie podawali także objawy oczne - bóle,
uczucie wysadzania oka z oczodołu. Kolejnym z częstych
objawów było utrudnione otwieranie ust występujące
przez jakiś czas po nurkowaniu. Prócz wymienionych
pojawiały się także objawy niespecyficzne takie jak
trudności w połykaniu. Częstotliwość zgłaszania
poszczególnych objawów w grupach określających
używany ustnik jako wygodny i niewygodny
przedstawiają tabele 1, 2 i 3.
Istotnym aspektem badań był fakt, że opisywane
dolegliwości pojawiały się u ankietowanych właśnie po
nurkowaniu, dlatego należy przypuszczać, że trzymanie
między zębami górnymi a dolnymi ustnika automatu
oddechowego było czynnikiem wyzwalającym.
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symptoms, as they are characterised by high adaptation
capabilities to such irregularities.
The research was performed on active divers
with many years of experience. The patients took part in
a survey – they were asked to fill in a questionnaire
prepared by the authors and answer the provided
questions.
186 subjects were divided into 2 groups:
• group that described the mouthpiece as
comfortable,
• group that described the mouthpiece as
uncomfortable.
Among 186 participants 32 reported that the
mouthpiece they utilised was uncomfortable (23%), 10 of
them used an anatomical mouthpiece and 22 a standard
one. 154 subjects assessed the mouthpiece as comfortable
(77%) – 7 mouthpieces were anatomical and 147 were
standard. One person among those researched reported
that the mouthpiece was custom-made on the basis of jaw
models, nonetheless the subject noted that he bit the
mouthpiece tightly and experienced pain in the face and
a limited capacity of opening the mouth upon diving
completion.
Another person reported chronic maxillary
sinusitis – a condition that may lead to recurring
headaches.
The
said
condition
constitutes
a contraindication to performing diving activities, as it
may lead to sinus barotrauma.
In the survey prepared by the authors the
respondents were asked to specify their conditions – their
character, time and place of occurrence. The analysed
questions were concerned with headaches, ear
conditions, cervical spine and shoulder girdle pain,
restricted mouth opening, gritting of teeth on the
mouthpiece, biting off of appendices, crackling noises in
the temporomandibular joints and the use of analgesics.
It was decided to omit in the analyses pain in
lumbar spine noted in several questionnaires, as it could
have been caused by the use of the diver’s weight belt.
Moreover, the literature mentions it as a condition
resulting
from
an
incorrect
work
of
the
temporomandibular joints.
The most commonly experienced symptom
reported in the questionnaire was pain. The participants
described pain of various areas of the head, as well as
a strong earache and tinnitus, pain in facial muscles,
cervical spine and upper limbs. The second quite
significant symptom consisted in ear conditions, not only
pain but also tinnitus, impaired hearing, squealing,
rumbling and crackling noises.
Moreover, the divers reported ophtalmic
symptoms – pain, sensation of an eye being pushed out of
the eye socket. Another common symptom involved
a hindered ability to open the mouth which lasted for
a period of time following dive completion. Besides the
listed symptoms there were also non-specific ones, such
as difficulties in swallowing. The frequency of reporting
particular symptoms in the groups describing the
mouthpiece as comfortable and uncomfortable is
presented in tables 1, 2 and 3.
An important aspect of the studies remained in
the fact that the described conditions appeared in the
subjects after a performed dive, hence we can assume
that holding a mouthpiece between upper and lower teeth
constituted the inducing factor.
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Tab.1.
Częstość występowania objawów dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia (URNŻ) u wszystkich badanych.
Frequency of an occurrence of temporomandibular joint disorders (TMJ) in all subjects.

SYMPTOMS

% share in the group

Headaches

Number of subjects –
UNCOMFORTABLE
MOUTHPIECE (32)
43

Otologic symptoms, earache
Tinnitus, screeches, noises in the ears
Pain in cervical spine and shoulder girdle
Limited ability to open mouth
Gritting of teeth on the mouthpiece
Crackling and cracking symptoms in both tmjs
Limited ability to open mouth
Necessity to administer analgesics
Symptoms occurring upon diving completion

60
39
67
27
47
18
27
23
41

33%
21%
36%
14.5%
25%
10%
14.5%
12%
22%

23%

Tab. 2.
Częstość występowania objawów dysfunkcji URNŻ w grupie, dla której ustnik był niewygodny.
Frequency of TMJ dysfunctions in the group with an uncomfortable mouthpiece.

SYMPTOMS

% share in the group

Headaches

Number of subjects –
UNCOMFORTABLE
MOUTHPIECE (32)
21

Otologic symptoms, earache
Tinnitus, screeches, noises in the ears
Pain in cervical spine and shoulder girdle
Limited ability to open mouth
Gritting of teeth on the mouthpiece
Crackling and cracking symptoms in both tmjs
Limited ability to open mouth
Necessity to administer analgesics
Symptoms occurring upon diving completion

26
24
20
20
18
11
20
20
15

81%
75%
62.5%
62.5%
56.2%
34%
62.5%
62.5%
46%

66%

Tab. 3.
Częstość występowania objawów dysfunkcji URNŻ w grupie, dla której ustnik był wygodny.
Frequency of TMJ dysfunctions in the group with a comfortable mouthpiece.

SYMPTOMS

% share in the group

Headaches

Number of subjects –
COMFORTABLE
MOUTHPIECE (154)
22

Otologic symptoms, earache
Tinnitus, screeches, noises in the ears
Pain in cervical spine and shoulder girdle
Limited ability to open mouth
Gritting of teeth on the mouthpiece
Crackling and cracking symptoms in both tmjs
Limited ability to open mouth
Necessity to administer analgesics
Symptoms occurring upon diving completion

34
19
43
7
27
22
7
21
8

22%
12%
28%
5%
18%
15%
5%
14%
5%

14%
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Na podstawie przeanalizowanych ankiet
stwierdzono, że u badanych, dla których ustnik był
niewygodny, wszystkie dolegliwości były znacznie
bardziej nasilone i dotyczyły procentowo większej liczby
badanych w obrębie grupy. W grupie, dla której ustnik był
wygodny dolegliwości także się pojawiały, jednak były
mniej uciążliwe i dotyczyły mniejszej części grupy.

OMÓWIENIE WYNIKÓW
Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów
ustników nurkowych - najogólniej można je podzielić na
anatomiczne (dopasowywane) oraz standardowe [4].
Jedne i drugie generują uciążliwe dolegliwości. Należy
zatem zastanowić się, jak powinien wyglądać
ergonomiczny ustnik, który nie będzie powodował takich
nieprawidłowości, nie będzie wpływał na powstanie
wzmożonego napięcia mięśni żucia oraz nie zmieni
znacząco położenia przestrzennego w stawach
skroniowo-żuchwowych.
Na
podstawie
badań
oraz
obserwacji
i doświadczenia klinicznego autorzy proponują zestaw
cech charakteryzujących w pełni ergonomiczny ustnik
nurkowy:
• Zapewnia stabilne podparcie zębów górnych
i dolnych,
• Płaszczyzna zgryzowa zębów dolnych powinna
być lekko cofnięta (tak, żeby nurek nie musiał
wysuwać żuchwy w trakcie zaciskania zębów
w celu utrzymania ustnika),
• Trójkątna,
podpierająca
powierzchnia
nagryzowa w odcinkach bocznych, jeśli po
nagryzieniu ustnika jest pozycja z wysuniętą
żuchwą w przód.
Ustnik umiejscowiony w jamie ustnej powinien
likwidować fenomen Christensena przedstawiony na
rysunku 4. Jeżeli przy wysunięciu żuchwy zęby boczne
będą miały podparcie, wówczas mięśnie żucia nie będą
w stanie wzmożonego napięcia.
Przy projektowaniu ustnika należy również
zwrócić uwagę na kształt i wysokość jego obrzeża - żeby
nie kaleczył i nie drażnił tkanek okołozębowych
(przyzębia). Jeden z badanych szczególnie podkreślał te
dolegliwości w swojej ankiecie, również autorzy badań
mieli takie problemy przy stosowaniu swoich ustników.
Przy projektowaniu ustnika niezmiernie istotny
jest punkt 2, który mówi o konieczności cofnięcia żuchwy
(dolnej szczęki) do pozycji fizjologicznej. Wysunięcie
żuchwy w celu utrzymania zagryzionego ustnika
powoduje nieprawidłowe napięcia mięśni żucia
i w efekcie ból [3].
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On the basis of the analysed questionnaires, it
was confirmed that in those subjects whose mouthpieces
were identified as being uncomfortable, all of the
symptoms were much more intense and concerned
a greater percentage of participants within the group. In
the group that described the mouthpiece as comfortable,
the symptoms also occurred, however they were less
bothersome and concerned a lesser number of
participants.

DISCUSSION OF RESULTS
The market offers a wide variety of diving
mouthpieces, which can be divided into anatomical
(adjustable) and standard [4]. Both these categories
generate burdensome conditions. Therefore it is required
to reflect on the design of an ergonomic mouthpiece that
will not cause such irregularities as an increased tension
of masticatory muscles or significantly change the spatial
positioning of the temporomandibular joints.
On the basis of research, observations and
clinical experience, the authors propose a list of features
characterising a fully ergonomic diving mouthpiece:
• Ensures a stable support of upper and lower
teeth.
• The occlusal plane of lower teeth should be
slightly withdrawn (to prevent the diver from
moving the mandible forward while gritting the
teeth for the purpose of holding the
mouthpiece).
• A triangular, supporting occlusal surface in
lateral sections, if after biting on the mouthpiece
the obtained position is with the mandible
pushed forward.
Mouthpieces placed in the oral cavity should
eliminate the Christensen phenomenon presented in fig.
4. If during mandibular advancement the lateral teeth are
supported, the masticatory muscles will not be subject to
an increased tension.
While designing the mouthpiece it is necessary
to pay attention to the shape and height of its outer edges
in order to prevent irritation or cutting of the periodontal
tissues (periodontium). One of the participants
particularly emphasised such ailments in his
questionnaire, also the authors had similar problems in
the utilisation of mouthpieces.
In designing a mouthpiece, it is essential to
observe point 2, which mentions the necessity of
withdrawing the mandible (lower jaw) to the
physiological position. The advancement of the mandible
for the purpose of holding the mouthpiece causes an
incorrect tension in the masticatory muscles and, in
consequence, pain [3].
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Ryc. 2. Likwidacja fenomenu Christensena- przy wysuniętej żuchwie stworzenie stabilnego podparcia zębów bocznych (zaznaczone).
Fig. 2. The elimination of the Christensen phenomenon – provision of a stable support for the lateral teeth (as marked) with an advanced mandible.

Wielu nurków cierpi na dokuczliwe objawy, nie
wiedząc, że są one związane z dysfunkcjami układu
ruchowego narządu żucia. Z tego powodu dalsze badania,
w tym badania stosowane są w opinii autorów bardzo
potrzebne.
Niewłaściwy dobór ustnika może doprowadzić
do bardzo poważnych dolegliwości, szczególnie
uporczywego i przewlekłego bólu, którego przyczyną są
nieprawidłowości funkcjonowania stawów skroniowożuchwowych.

Many divers suffer from bothersome symptoms
without knowing that they are connected with the
dysfunctions of the masticatory system. For this reason
the authors believe that it is necessary to conduct further
research similar to the presented study.
An improper choice of a mouthpiece may lead to
severe conditions, in particular, persistent and chronic
pain due to irregularities in the functioning of the
temporomandibular joints.
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Diving is a kind of human activity that requires special health predispositions due to the nature of an aquatic environment. The environment of an increased
atmospheric pressure imposes a significantly greater burden on the respiratory and circulatory system as compared with normobaric conditions. Due to
their health status, not everyone among those that wish to take up diving should undergo diving training, as diving can have an adverse effect on their
condition while staying under water and considerably raise the risk of an occurrence of a diving accident. As regards diving activities performed within the
Armed Forces, individuals with particular health burdens are eliminated via the medical checks conducted at the time of recruitment to the diving service.
The checks, based on detailed parameters and described in legal acts, minimise the risk of an occurrence of a diving accident. This problem is quite
different when it comes to recreational diving, where quite often, by presenting a health certificate, an interested diver candidate begins a training course
and further individual diving activities while being aware of a medical condition that may affect their future safety under water. An analysis of the effect of
health selection on the level of diving safety was performed.
Key words: health selection, medical assessment, health burden.
Nurkowanie jest taką dziedziną aktywności człowieka, w której wymagane są, ze względu na charakter środowiska wodnego, szczególne predyspozycje
zdrowotne. Środowisko podwyższonego ciśnienia atmosferycznego znacznie bardziej obciąża układ oddechowy i krążenia niż to się dzieje w warunkach
normobarycznych. Nie wszyscy chcący nurkować powinni podejmować szkolenie nurkowe ze względu na występujące u nich obciążenia zdrowotne
mogące wpływać niekorzystnie na ich zdrowie w trakcie przebywania pod wodą i znacznie podnosić ryzyko wystąpienia wypadku nurkowego. Jeżeli chodzi
o nurkowania w ramach Sił Zbrojnych, to przeprowadzana selekcja zdrowotna oparta na szczegółowych parametrach i opisana w aktach prawnych
pozwala już w trakcie naboru do służby nurkowej poprzez eliminacje osób z obciążeniami zdrowotnymi minimalizować ryzyko wystąpienia wypadku
nurkowego w trakcie służby. Zupełnie inaczej ma się ten problem przedstawia się w nurkowaniu rekreacyjnym, gdzie często, na podstawie oświadczenia
o swoim stanie zdrowia, zainteresowany kandydat na nurka rozpoczyna szkolenie i późniejsze samodzielne nurkowanie ze świadomością posiadanych
obciążeń zdrowotnych mających wpływ na późniejsze bezpieczeństwo pod wodą. Dokonano analizy wpływu selekcji zdrowotnej na poziom bezpieczeństwa
nurkowania.
Słowa kluczowe: selekcja zdrowotna, orzecznictwo lekarskie, obciążenia zdrowotne.
Подводное плавание является такой областью человеческой деятельности, в которой необходимы, в связи с характером водной среды,
специальные задатки к хорошему здоровью. Среда повышенного атмосферного давления намного больше перегружает дыхательную
и сердечно-сосудистую системы, чем это происходит в нормобарических условиях. Не все, которые хотят нырять, должны заниматься
водолазным обучением из-за влияния больших нагрузок на здоровье, которые могут оказать негативное воздействие на их здоровье во время
пребывания под водой и значительно повысить риск несчастных случаев при погружениях. Когда речь заходит о подводном плавании в рамках
Вооруженных Сил, то селекция, касающаеся здоровья, осуществленная на основе конкретных параметров и описанна в законодательстве,
позволяет уже в процессе набора на службу подводного плавания, за счет исключения людей с нагрузками на здоровье, свести к минимуму риск
несчастных случаев при погружениях в ходе службы. Довольно отличающиеся проблема представлена в рекреационном дайвинге, когда часто,
только на основании заявления о состоянии здоровья, заинтересованный кандидат начинает обучаться дайвингу и последующее,
самостоятельно заниматься подводным плаванием с осознанием имеющихся нагрузок для здоровья, влияющих на последующую безопасность
под водой. Проведен анализ влияния селекции, которая касается здоровья, на уровне безопасности подводного плавания.
Ключевые слова: селекция касающаеся здоровья, медицинское освидетельствование, влияние нагрузки на здоровье человека.
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WSTĘP

INTRODUCTION

Wieloletnie obserwacje własne związane
z bezpieczeństwem nurkowania w nurkowaniach
w celach militarnych i rekreacyjnych pozwoliły na
dostrzeżenie znaczenia selekcji zdrowotnej kandydatów
na nurków i czynnych nurków, zarówno wojskowych jak
i rekreacyjnych. Obie formy, nurkowanie dla potrzeb Sił
Zbrojnych i nurkowanie rekreacyjne, mają jednakowe
ramy fizjologiczne, jakie charakteryzują wpływ
podwyższonego ciśnienia na ustrój człowieka ale
prezentują zupełnie odmienne podejście do zagadnienia
warunków zdrowotnych jakie nurek powinien spełniać
aby proces nurkowania był bezpieczny.
Podstawowym etapem, który jest swoistym
sitem kandydatów do służby nurkowej jest orzecznictwo
lekarskie mające wpływ na cały przebieg służby nurka od
jego kwalifikacji do służby poprzez coroczne orzekanie
o zdolności do służby, poparte wszechstronną
diagnostyką umożliwiającą monitorowanie skutków
zdrowotnych pracy w warunkach hiperbarii. Wraz
z badaniami psychologicznymi wykonywana jest
kwalifikacja do służby podlegającej szczególnym reżimom
zdrowotnym i proceduralnym będącą również służbą
trudną ze względu na środowisko pracy, ograniczenia
fizjologiczne, obciążenie psychofizyczne i zwykłe ryzyko
wynikające z oddziaływań środowiska naturalnego.
Akty prawne regulujące normy zdrowotne dla
kandydatów i nurków w służbie czynnej określają
kryteria zdrowotne. które eliminują obciążenia
zdrowotne, mające negatywny wpływ na poziom
bezpieczeństwa nurkujących. Stan zdrowia nurków bywa
często przyczyną niekorzystnych zdarzeń związanych
z nurkowaniem od incydentów nurkowych, poprzez
choroby nurkowe kończące się śmiercią. Natomiast
nurkowie rekreacyjni nie podlegają kwalifikacji
zdrowotnej do uprawiania nurkowania.
Brak uregulowań, wymogów zdrowotnych dla
nurków rekreacyjnych, czyli możliwość nurkowania przez
każdego, kto tylko wyrazi taką chęć, bez względu na stan
zdrowia umożliwia nurkowanie rekreacyjne każdemu
mimo, iż znane lub nieznane obciążenia zdrowotne nurka
rekreacyjnego powodują wzrost zagrożenia wypadkiem
nurkowym, a nawet zagrażać mogą jego zdrowiu i życiu.
Brak selekcji zdrowotnej w środowisku nurków
rekreacyjnych ma odzwierciedlenie w skutkach
zdrowotnych występujących znacznie częściej wypadków
nurkowych.
Przemiany społeczne i ekonomiczne pozwoliły
na zwiększenie dostępności do sprzętu nurkowego
w środowiskach cywilnych, co zaowocowało rozwojem
i popularnością nurkowania rekreacyjnego jako szeroko
dostępnej aktywności ludzi w różnym wieku.
Brak selekcji zdrowotnej, niedobór wiedzy
z zakresu patofizjologii człowieka i czasami kompletny
brak wyszkolenia nurkowego wielokrotnie dawał i daje
o sobie znać w środowisku nurków rekreacyjnych
w postaci znacznie liczniejszych wypadków nurkowych,
niż w Siłach Zbrojnych, również ze skutkiem śmiertelnym.
Celem pracy była ocena wpływu selekcji
zdrowotnej kandydatów na nurków Sił Zbrojnych oraz
nurków rekreacyjnych ze Stanów Zjednoczonych
i Kanady, którzy nie podlegali standaryzowanej selekcji
zdrowotnej w latach 2002 – 2007.
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Long-term own observations of the authors
related to diving safety in dives performed for military
and recreational purposes enabled to verify the
significance of health selection among diving candidates
and active divers, both military and recreational. Both
forms, i.e. dives performed for the purposes of the Armed
Forces as well as recreational diving, impose identical
physiological requirements with regard to the effects of
an increased pressure on the human organism, however
demonstrate a substantially different approach in relation
to the health conditions that a diver needs to meet to
ensure safety of the diving process.
The fundamental step that allows for the
elimination of candidates to the diving service consists in
medical certification which has an influence on the entire
course of the diver's service from the moment of his/her
qualification through annual certification for service
based on comprehensive diagnostics enabling monitoring
of the health effects of work in hyperbaric conditions.
Along with psychological tests, qualification for service
subject to strict health regimes and procedures is
conducted, as the discussed type of service is particularly
difficult due to the working environment, physiological
limitations, psychophysical burden and the risk resulting
from the impacts of this natural environment.
Legal acts regulating health norms for
candidates and divers remaining in active service define
the health criteria, eliminating those health burdens that
have a negative effect on the divers' safety level; it is
recognised that the status of the divers' health is often the
cause of adverse events linked to diving incidents ending
in death. Recreational divers, on the other hand, are not
required to be subject to a health qualification to perform
diving activities.
The absence of regulations or specified health
requirements for recreational divers, means anyone who
expresses a willingness to undertake a dive, can do so –
irrespective of their health status, and despite the fact
that the recognised or unknown health burdens of
a recreational diver elevate the risk of a diving accident
(or may even pose a threat to their his/her health or life).
A lack of health checks in the environment of recreational
divers is reflected in considerably more frequent diving
accidents having serious health effects.
Social and economic transformations have
resulted in an increased availability of diving equipment
in civil environments, which in turn has resulted in the
development and enhanced popularity of recreational
diving as a generally available sports activity for
individuals of all ages.
The absence of health checks, insufficient
knowledge of human pathophysiology and, at times,
a complete lack of diving training, has been highlighted in
the circles of recreational divers on multiple occasions by
much more numerous diving accidents as compared to
the statistics of the Armed Forces, including the fatal ones.
The objective of the work was to perform an
evaluation of health selection among candidates for
divers of the Armed Forces and recreational divers from
the United States and Canada, who were not subject to
standardised health selection in the years 2002 – 2007.
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MATERIAŁ –

MATERIAL – CHARACTERISATION OF THE

CHARAKTERYSTYKA BADANYCH GRUP

RESEARCHED GROUPS

Do przeprowadzenia oceny wpływu selekcji
zdrowotnej nurków Ośrodka Szkolenia Nurków
i Płetwonurków WP w Gdyni w latach 2002 – 2007
posłużono się danymi zawartymi w Dziennikach Prac
Nurka, wynikami orzeczeń Wojskowej Komisji Morsko –
Lekarskiej czasowo ograniczającymi zdolność do
nurkowania z przyczyn zdrowotnych w badanej grupie
oraz dokumentacją dotyczącą incydentów nurkowych
występujących wśród członków grupy badanej. Badanie
dotyczyło 20592 ekspozycji hiperbarycznych, w których
skład wchodziły nurkowania w akwenach otwartych,
basenach
nurkowych,
ekspozycji
w
komorach
dekompresyjnych
i
odbywających
się
również
w komorach dekompresyjnych testach tolerancji
tlenowej. Uczestniczyło w nich 1169 nurków.
Do
wykonania
analizy
porównawczej
wykorzystano dane, dotyczące nurków rekreacyjnych ze
Stanów Zjednoczonych i Kanady nie podlegających
selekcji zdrowotnej kwalifikującej do możliwości
uprawiania
nurkowania,
grupy
8964
nurków
rekreacyjnych, którzy wykonali 115479 nurkowań. Dane
wyjściowe zawarte zostały w Raportach Diving Alert
Network z lat 2002 – 2007.

Impact assessment of the health selection of
divers of the Diver Training Centre of the Polish Army in
Gdynia in the years 2002 – 2007 was carried out on the
basis of the data contained in the Diver Activity Logbook,
results of medical statements of the Military Maritime–
Medical Commission temporarily limiting the soldiers'
diving capability due to health reasons in the researched
group and documentation concerning diving incidents
among members of the researched group. The study
involved 20592 hyperbaric exposures, including dives
performed in open bodies of water, diving pools,
exposures performed in decompression chambers and
oxygen tolerance tests also performed in decompression
chambers. The research encompassed 1169 divers.
The comparative analysis was based on data
concerning recreational divers from the United States and
Canada that were not subject to health selection
qualifying for diving, a group of 8964 recreational divers
who performed the total of 115479 dives. The output data
were contained in Diving Alert Network Reports from the
years 2002 – 2007.

METODY
Badanie retrospektywne oparte na publikacjach
i dokumentach źródłowych.
Z uwagi na specyfikę służby nurkowej,
kandydaci powinni charakteryzować się dobrą ogólną
sprawnością fizyczną oraz bardzo dobrym stanem
zdrowia. Przed określeniem zdolności służby jako nurek
u każdego kandydata przeprowadzane były wstępne
badania psychologiczne, specjalistyczne badania lekarskie
oraz określone odpowiednimi przepisami analizy
laboratoryjne i badania obrazowe. Zgodnie z przepisami
do orzekania przez właściwe Wojskowe Komisje
Lekarskie o zdolności do służby jako nurek zawartymi
w Rozporządzeniach Ministra Obrony Narodowej.
Kandydaci do służby nurkowej w pierwszej
kolejności poddawani byli testom psychologicznym. Po
uzyskaniu
prawidłowej
oceny
psychologicznej
kontynuowane były badania lekarskie do uzyskania
orzeczenia Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej
o zdolności do służby wojskowej jako nurek.
Badanie psychologiczne kandydatów do służby
nurkowej przeprowadzane były przez Pracownię
Psychologiczną Marynarki Wojennej dla potrzeb
Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej.
Badanie psychologiczne składało się z 3 etapów:
1. samodzielne wypełnianie przez osobę badaną
karty wywiadu psychologicznego, w której zawarte były –
poza podstawowymi danymi osobowymi – pytania
dotyczące posiadanego wykształcenia, stanu rodzinnego,
zawodu, ukończonych szkół, trudności szkolnych
i wychowawczych, przebytych urazów głowy, schorzeń
psychicznych i somatycznych, przyjmowanych leków,
używania substancji psychoaktywnych bądź alkoholu.
2. szacunkowe określenia poziom rozwoju
intelektualnego na podstawie tzw. testu matryc
J. C. Ravena;
3. badania sfery osobowości przy pomocy tzw.

METHODS
A retrospective research based on publications
and source documents.
Due to the specificity of the diving service,
candidates should be characterised by a good general
physical fitness and a very good health status. Before
determination of service capability each candidate
underwent initial psychological assessments, specialist
medical examinations and laboratory analyses and
imaging tests required by relevant provisions. In concord
with the regulations of the Minister of National Defence
governing the diver certification process is carried out by
competent Military Medical Commissions.
Candidates to the diving service were first of all
subjected to psychological tests. After obtaining a positive
psychological evaluation medical examinations were
continued until the decision of the Military MaritimeMedical Commission confirming the diver's capability to
perform military service as a diver.
Psychological assessments of candidates were
carried out by the Psychological Laboratory of the Navy
for the purposes of the Military Maritime-Medical
Commission.
Psychological
examination
encompassed
3 phases:
1. filling in of a psychological interview form by
an examined person containing – besides basic personal
data – questions concerning education, family status,
profession, completed schools, educational difficulties,
past head injuries, psychological and somatic conditions,
used medication, use of psychoactive substances or
alcohol.
2. estimated determination of the level of
intellectual development on the basis of the so-called J.C.
Raven matrices test;
3. personality examination with the use of the
so-called Personality Inventory (MPI) of H.J. Eysenck.
Personality was defined with regard to two basic
dimensions:
• neurotism level;
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Inwentarza Osobowości (MPI) H. J. Eysencka. Osobowość
była określana w dwóch podstawowych dymensjach:
• poziom neurotyzmu;
• poziom introwersji i ekstrawersji,
* badanie tzw. skali kłamstwa, służącej do
określania poziomu prawdomówności osoby badanej.
4. badania poziomu lęku jako cechy osobowości
przy pomocy tzw. Inwentarza Stanu i Cechy Lęku (ISCL),
będącego adaptacją amerykańskiego testu State-Trait
Anxiety Inventory (STAI). Po badaniach przesiewowych,
w drugim etapie, każdy kandydat do służby nurkowej
odbywał indywidualną rozmowę z psychologiem –
specjalistą w zakresie psychologii klinicznej. Na
podstawie rozmowy oraz dotychczasowych badań,
psycholog – w przypadkach wątpliwości co do
prawidłowego
funkcjonowania
sfery
psychicznej
badanego – kwalifikował osobę badaną do dalszych
badań.
Ostatnim elementem oceny psychologicznej,
stanowiło określenie:
• stopnia rozwoju intelektualnego za pomocą
testu WEIS-RPL;
•
ewentualnych
zmian
organicznych
ośrodkowego układu nerwowego, będących przyczyną
zaburzeń zachowania, przy pomocy testu pamięci
wzrokowej A. L. Bentona oraz testu pamięci rysunku
Graham-Kendall; testy te pozwalają wykryć istnienie
zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji
i uwagi, pamięci świeżej, będących objawami zmian
organicznych OUN.
W
przypadku
zaburzeń
zachowania
spowodowanych patologicznymi cechami osobowości
psycholog stawia ostateczną diagnozę w oparciu o kartę
wywiadu psychologicznego, wyniki testów osobowości
oraz rozmowę i obserwację kandydata w trakcie badania.
Pozytywny wynik badania psychologicznego był
bezwzględnym
warunkiem
uzyskania
orzeczenia
o zdolności do służby na morzu i jako nurek.
Specjalistyczne badania lekarskie obejmowały:
1. Badanie internistyczne, ze szczególnym
uwzględnieniem
ewentualnych
schorzeń
układu
oddechowego, krążenia oraz pokarmowego, oceną zapisu
badania elektrokardiograficznego;
2. Badanie chirurgiczne, w którym szczególny
nacisk kładziony był na stan układu ruchu, obecność
zniekształceń w budowie ciała, blizn, przebyte zabiegi
operacyjne, obecność żylaków;
3. Badanie okulistyczne oceniające ostrość
wzroku badanych, zdolność rozróżniania barw, dno oczu
oraz przezierność soczewek ;
4. Badanie otolaryngologiczne z oceną stanu
narządu słuchu, zatok obocznych nosa, błon
bębenkowych, obecności przewlekłych stanów zapalnych
w obrębie nosogardzieli oraz trąbek słuchowych;
5. Badanie neurologiczne, mające na celu
wychwycenie
wszelkich
nieprawidłowości
w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego
i nerwów obwodowych;
6. Badanie dermatologiczne, uwzględniające
występowanie wszelkich ostrych i przewlekłych schorzeń
powłok ciała ;
7. Badanie stomatologiczne, niezbędne do
określenia stanu uzębienia osoby badanej, braków
powierzchni żucia, występowania próchnicy oraz
przewlekłych chorób przyzębia;
8. Badanie psychiatryczne pod kątem
występowania
chorób
psychicznych,
zaburzeń
osobowości, niestabilności emocjonalnej, zaburzeń
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• introversion and extroversion level,
* examination of the so-called lie scale serving
the determination of the level of truthfulness of a subject.
4. anxiety level testing as a personality
characteristic with the use of a test constituting an
adaptation of an American test called State-Trait Anxiety
Inventory (STAI). Following screening tests, in the second
phase each candidate to the diving service had an
individual consultation with a psychologist – specialist
within clinical psychology. On the basis of the
conversation and the thus far conducted tests, the
psychologist – in case of doubts regarding the correctness
of functioning of the subject's psychic sphere – qualified
the subject to further testing.
The last element of psychological evaluation
consisted in the determination of the following:
• intellectual development level with the use of
WEIS-RPL test;
• possible organic changes in the central
nervous system constituting the reason for behavioural
disorders with the use of A. L. Benton's Visual Retention
Test and the Graham-Kendall Memory-for-designs test;
these tests allow detection of disorders of eye-motor
coordination, concentration and attention, recent
memory, constituting symptoms of organic changes of the
CNS.
In the case of behavioural disorders caused by
pathological personality features the psychologist
formulated the final diagnosis on the basis of the
psychological interview sheet. personality test results,
consultation and candidate observation in the course of
testing. A positive result of the psychological test
constituted an absolute pre-condition to obtaining
certification to perform the diving service at sea.
Specialist medical examinations included:
1. Internal examination with particular attention
to possible conditions of the respiratory, circulatory or
alimentary system, evaluation of electrocardiograph
examination;
2. Surgical examination with particular emphasis
on the condition of the motor system, presence of
distortions in body build, scars, past surgical treatments,
presence of varices;
3. Ophthalmological examination evaluating
visual acuity in the subjects, ability to discriminate
between colours, examination of the bottom of the eye
and lens transparency;
4.
Otolaryngological
examination
with
evaluation of the condition of the organ of hearing,
paranasal sinuses, tympanic membranes, presence of
chronic inflammations in the area of the nosopharynx and
Eustachian tubes;
5. Neurological examination aimed at the
detection of any abnormalities in the functions of the
central nervous system and peripheral nerves;
6. Dermatological examination to detect any
acute and chronic conditions of body integuments;
7. Dental examination necessary for the
determination of the condition of the dentition in the
subjects, lack of masticatory surfaces, occurrence of caries
and chronic conditions of the paradontium;
8. Psychiatric examination for the presence of
psychiatric disorders, personality disorders, emotional
instability, character disorders, etc.
Additional testing encompassed:
1. Radiological examination of the chest,
forehead and paranasal sinuses, radiological examination
of heads of long bones;
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charakteru itp.
W ramach badań dodatkowych wykonywano:
1. Badanie radiologiczne klatki piersiowej, zatok
czołowych i obocznych nosa, badanie radiologiczne nasad
kości długich;
2. Badanie elektrokardiograficzne, badanie
echokardiograficzne;
3. Badanie audiometryczne;
4. Badanie elektroencefalograficzne;
5. Badania laboratoryjne: morfologia krwi
z rozmazem oraz OB, badanie ogólne moczu, stężenie
w surowicy glukozy, mocznika i kreatyniny, bilirubiny
oraz transaminaz a także obecność antygenów
wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.
Sporadycznie, w zależności od zaleceń
poszczególnych
lekarzy
specjalistów
zlecano
wykonywanie innych badań (RTG kręgosłupa lędźwiowokrzyżowego, ocenę pola widzenia w przypadku
podejrzenia występowania jaskry, elektrokardiograficzną
próbę wysiłkową, tomografię komputerową oraz
rezonans magnetyczny). W szczególnie trudnych do
oceny przypadkach kierowano osoby badane na
obserwację szpitalną w oddziałach 7 Szpitala Marynarki
Wojennej w Gdańsku-Oliwie.
Na podstawie otrzymanych wyników badań
lekarskich,
psychologicznych
oraz
dodatkowych
Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w składzie trzech
oficerów-lekarzy wydawała orzeczenie o zdolności osoby
badanej do pełnienia służby wojskowej jako nurek.
W orzeczeniu zawierano w szczególności:
• rozpoznanie lekarskie, będące podstawą do
określenia kategorii zdrowia;
• ustalenie kategorii zdolności do określonego
rodzaju służby;
• szczegółowe uzasadnienie treści orzeczenia;
• pouczenie o trybie ewentualnego odwołania od
treści orzeczenia.
W Siłach Zbrojnych RP obowiązują ścisłe zasady
dotyczące selekcji zdrowotnej kandydatów na nurków jak
i czynnych nurków będących wsparte monitorowaniem
stanu zdrowia nurków, poczynając od kierownika
nurkowania,
poprzez
lekarza
zabezpieczającego
działalność pododdziałów w których pełnią służbę
nurkowie oparte na kilku aktach prawnych wydanych
przez Ministra Obrony Narodowej i mających za zadanie
zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania wszelkiego
typu prac podwodnych i szkolenia realizowanego
w resorcie Obrony Narodowej.
W skład tych aktów wchodzą:
1. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z
dnia 25 czerwca 2004 r., Dz.U. 2004 nr 151 poz. 1595
w sprawie orzekania o zdolności do czynnej
służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych
komisji lekarskich w tych sprawach [8].
2. Rozporządzenie MON z dnia 3 czerwca 2015 r.
w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby
wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania
wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.,
Dz.U.2015 poz. 761 [9]; które to rozporządzenie określa
między innymi:
1) wykaz chorób lub ułomności uwzględniany
przy orzekaniu o zdolności do pełnienia służby
w
poszczególnych
rodzajach
Sił
Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej i rodzajach wojsk oraz na
poszczególnych stanowiskach służbowych wymagających
szczególnych predyspozycji zdrowotnych;
2) wykaz chorób lub ułomności uwzględniany

2.
Electrocardiograph
examination,
echocardiograph examination;
3. Audiometric examination;
4. Electroencephalograph examination;
5. Laboratory tests: blood morphology with
smear and OB, general urine analysis, glucose, urea,
creatinine, bilirubin and transaminase concentrations in
the blood serum, as well as presence of viral hepatitis
B and C antigens.
Sporadically, depending on particular specialist
doctor's recommendations other tests were performed
(lumbar-sacral spine X-ray, sector of vision assessment in
the case of suspected glaucoma, electrocardiographic
exercise test, computed tomography and magnetic
resonance). In particularly difficult cases the subjects
were referred for hospital observation performed at the
7th Naval Hospital in Gdańsk-Oliwa.
On the basis of the received medical,
psychological and additional examinations, the Military
Maritime-Medical Commission composed of three officerdoctors issued a certificate on the capability of
a particular individual to perform military service as
a diver. The certificate included the following:
• medical diagnosis constituting the basis for
the determination of the subject's health category;
• determination of the category of capability to
perform a particular type of service;
• detailed justification of the decision;
• instruction on the appeal procedure to the
content of the medical statement.
The Armed Forces of the Republic of Poland
have strict regulations regarding the health status of diver
candidates, supported by diver health monitoring –an
activity that starts with the diving supervisor, and
continues through to the physician securing the activities
of troops, including military divers, based on several legal
acts issued by the Minister of National Defence and aimed
to ensure the safety of all types of underwater works and
training implemented by the Ministry.
The said acts include:
1. Regulation of the Minister of National Defence
as of 25 June 2004, JL. 2004 no. 151 it. 1595 regarding
determination of capability to perform active military
service and the related proceedings of military medical
commissions [8].
2. Regulation of the Minister of National Defence
as of 3 June 2015 on the determination of capability to
perform military service and the properties and
proceedings of military medical commissions regarding
these matters, JL. 2015 it. 761 [9]; which defines the
following:
1) the list of diseases or disabilities considered
in the determination of the capability to perform service
in particular types of the Armed Forces of the Republic of
Poland and armies, as well as in particular official
positions requiring specific health predispositions;
2) the list of diseases or disabilities considered
in the determination of the capability to perform service
in particular types of the Armed Forces of the Republic of
Poland and armies, as well as in particular official
positions;
3) competence and modes of proceeding of
military medical commissions;
4) mode of referring professional soldiers and
candidates for professional military service to military
medical commissions;
5) detailed conditions for the determination of
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przy orzekaniu o ograniczonej zdolności do pełnienia
zawodowej służby wojskowej w poszczególnych
rodzajach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
i rodzajach wojsk oraz na określonych stanowiskach
służbowych;
3) właściwość i tryb postępowania wojskowych
komisji lekarskich;
4) tryb kierowania do wojskowych komisji
lekarskich żołnierzy zawodowych i osób ubiegających się
o powołanie do zawodowej służby wojskowej;
5) szczegółowe warunki orzekania o zdolności
do zawodowej służby wojskowej;
6)
szczegółowe
warunki
orzekania
o ograniczonej zdolności do zawodowej służby.
Zasady bezpieczeństwa oraz selekcji zdrowotnej
dla cywilnego nurkowania rekreacyjnego w Polsce opiera
się na Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 17 sierpnia
2006 r, Dziennik Ustaw Nr 154 poz. 1103
w sprawie zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu
nurkowania [10], które między innymi określa: w § 3.
1. „Płetwonurkowanie może uprawiać osoba,
której stan zdrowia pozwala na jego przeprowadzenie
zgodnie z planem nurkowania” – dotyczy to nurkowań
zorganizowanych,
prowadzonych
przez
osoby
z właściwymi uprawnieniami, natomiast kryterium
selekcji zdrowotnej nie dotyczy indywidualnych
i niezorganizowanych nurkowań,
2. „Jeżeli jest konieczne udokumentowanie przez
osobę zamierzającą uprawiać płetwonurkowanie jej stanu
zdrowia, to, w zależności od potrzeb, przedstawia ona:
1) zaświadczenie zawierające orzeczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania
płetwonurkowania lub
2) oświadczenie, że jej stan zdrowia pozwala na
uprawianie płetwonurkowania”.
- wymóg selekcji zdrowotnej dla nurkowania
rekreacyjnego dotyczy tylko nurkowań zorganizowanych
i może się opierać tylko na oświadczeniu
zainteresowanego o jego wystarczającym stanie zdrowia,
które może być poparte jedynie na przeświadczeniem
o dobrym stanie zdrowia umożliwiającym nurkowanie, co
jest subiektywnym odczuciem, a nie jak w przypadku
selekcji kandydatów na nurków i nurków czynnych,
będących w służbie, poparte obiektywnym orzeczeniem
o stanie zdrowia na podstawie prawnie określonych
warunków badania i orzekania.
Podobnie traktowana jest kwestia kwalifikacji
zdrowotnej płetwonurków – amatorów w większości
krajów świata.
Główną korzyścią, wynikającą z prowadzenia
selekcji zdrowotnej wśród kandydatów na nurków
i czynnych nurków w Siłach Zbrojnych RP jest
ograniczenie wpływu złego stanu zdrowia na
bezpieczeństwo
prowadzenia
prac
podwodnych
i szkolenia w Wojsku Polskim.
Wieloletnie doświadczenie pokazuje, iż dążenie
do eliminacji czynnika zdrowotnego jako przyczyny
występowania lub będącego jednym z czynników
prowadzących do wypadków nurkowych w perspektywie
czasowej i ilości przeprowadzonych nurkowań, jest
podstawowym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
żołnierzy. Prowadzenie monitoringu stanu zdrowia
nurków i za razem ich zdolności do nurkowania w ramach
prawnych określonych rozporządzeniami Ministra
Obrony Narodowej minimalizuje zagrożenie wynikające
ze zmian stanu zdrowia nurków przez cały okres służby
nurka i pozwala na właściwe postępowanie
terapeutyczne i powrót do służby w przypadku
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capability to perform professional military service;
6) detailed conditions for the determination of
limited capability to perform professional military
service.
Safety principles and health selection rules
regarding civil recreational diving in Poland are based on
Regulation of the Minister of Sport of 17 August 2006, JL
No. 154 it 1103 on safety principles in performing diving
activities [10], which, among other things, define what
follows:
1. in Sec. 3.1. "Diving activities can be performed
by an individual whose health status enables their
implementation in accordance with the diving plan" – this
concerns organised dives, conducted by individuals with
proper authorisations, whereas the health selection
criterion does not regard individual and non-organised
dives,
2. "Should it be required to document the health
status of an individual intending to perform diving
activities, depending on the needs, such an individual
should present the following:
1) certificate including a medical statement on
the lack of contraindications to perform diving activities
or
2) statement that the individual's health status
allows for the performance of diving activities".
- the requirement of conducting health selection
in recreational diving is limited solely to organised dives
and can be based on the statement of an interested party
as to the sufficient condition of health, which may be
based merely on the individual's conviction of his/her
good health status, i.e. a subjective opinion, contrary to
what takes place in the selection of candidates for divers
and active divers on duty, supported by an objective
statement on the health status on the basis of legally
defined examination and determination conditions.
A similar approach is applied in the context of
amateur-diver health qualifications in the majority of
countries in the world.
The main advantage that results from
conducting health selection among candidates for divers
and active divers in the Armed Forces of the Republic of
Poland is a reduction of the adverse effect of a bad health
condition on the safety of performance of underwater
works and training in the Polish Army.
Long-term experience has shown that striving
towards the elimination of the health factor as the cause,
or one of the causes of diving accidents in the defined
time perspective and the number of conducted dives
constitutes the fundamental condition for ensuring
soldiers' safety. Monitoring of the divers' health status
and their capability to perform diving within the legal
frameworks defined by regulations of the Ministry of
National Defence, minimises the risk related to changes in
divers' health during the entire period of service and
enables application of proper therapeutic procedures and
return to service in the case of deterioration in health.
Apart from the doubtless benefits of health
selection there are also specific limitations including the
necessity to conduct examinations on a large number of
candidates and selecting a group required by the Armed
Forces, which is also expressed in the economic
dimension.
A properly conducted medical examination for
the purpose of determining the subject's capability to
perform diving activities followed by proper counselling
may result in the extension of diving safety [1].
In order to depict the effect of health selection
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wystąpienia pogorszenia stanu zdrowia.
Oprócz niewątpliwych korzyści stosowania
selekcji zdrowotnej istnieją również specyficzne
ograniczenia, do których należy konieczność dokonania
przeglądu zdrowotnego dużej ilości kandydatów na
nurków i wyłonienie z tej grupy ilości zgodnej
z potrzebami Sił Zbrojnych, co przekłada się również na
wymiar ekonomiczny.
Prawidłowo przeprowadzone badanie lekarskie
w celu określenia przydatności do nurkowania,
a następnie odpowiednie poradnictwo, może sprawić, że
nurkowanie będzie bezpieczniejsze [1].
Aby zobrazować jak selekcja zdrowotna wpływa
na bezpieczeństwo nurkowania dokonano analizy
korelacji
między
poszczególnymi
schorzeniami
a współczynnikiem zagrożenia wypadkiem.
Grupę niekorzystnych przyczyn mających
bezpośredni związek z występowaniem wypadków
nurkowych u nurków rekreacyjnych powodują infekcje
górnych
dróg
oddechowych
objawiających
się
bezpośrednio przed nurkowaniem. Biorąc pod uwagę
istotę tej grupy schorzeń, do których należy nieżyt błony
śluzowej nosa, zapalenie gardła i migdałków zarówno
o etiologii wirusowej lub bakteryjnej zawsze występuje
upośledzenie wentylacji, nadwrażliwość błony śluzowej
nosa i gardła, nadmierna produkcja śluzu, kichanie, kaszel
spowodowany podrażnieniem błony śluzowej gardła.
Zaburzenia dobrostanu górnych dróg oddechowych mogą
prowadzić do odruchowego zachłyśnięcia się oraz do
utopienia włącznie, co stanowi wysoki wzrost zagrożenia
wypadkiem nurkowym.
W związku z obowiązującą w Wojsku Polskim
procedurą przeprowadzania wywiadu lekarskiego
i w razie konieczności badania lekarskiego bezpośrednio
przed
nurkowaniem,
nurkowie
Sił
Zbrojnych
w przypadku stwierdzenia występowania infekcji
górnych dróg oddechowych nie są dopuszczani do
wykonywania prac podwodnych do czasu pełnego
wyleczenia, a więc korelacja między infekcjami górnych
dróg oddechowych, a zagrożeniem wypadkiem
nurkowym nie występuje.
Infekcje
górnych
dróg
oddechowych
bezpośrednio przed nurkowaniem wpływają na
zwiększenie współczynnika zagrożenia wypadkiem
u nurków rekreacyjnych Rys. 1.

on diving safety, a correlation analysis between particular
health conditions and the risk of an accident occurrence
was carried out.
The group of adverse causes having an
immediate effect on the incidence of diving accidents
among recreational divers includes infections of upper
respiratory tract occurring directly before dive
performance. Considering the nature of this group of
health conditions which includes rhinitis, throat and
tonsils infections – both viral and bacterial, they are
always
accompanied
by
impaired
ventilation,
hypersensitivity of the mucosa of the nose and throat,
excessive mucus production, sneezing, cough caused by
irritation of the pharyngeal mucosa. Disorders of the
upper respiratory tract may lead to spontaneous choking
and even drowning, which constitutes a high increase in
the risk of an occurrence of a diving accident.
Due to the binding procedure in the Polish Army
requiring the conduction of a medical interview and, if
necessary, a medical examination immediately prior to
dive performance, the divers of the Armed Forces are not
allowed to carry out underwater works in the event of
infections of the upper respiratory tract being detected, at
least not until complete recovery, thus the correlation
between such infections and the risk of a diving accident
does not exist.
Infections of the upper respiratory airways
occurring immediately before diving activities cause an
increase in the risk coefficient of an occurrence of a diving
accident in recreational divers – Fig. 1.
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Rys. 1. Współczynnik zagrożenia wypadkiem nurków rekreacyjnych z infekcjami górnych dróg oddechowych występujących bezpośrednio przed
nurkowaniem.
Fig 1. Coefficient of the risk of an occurrence of a diving accident among recreational divers with infections of upper respiratory tract present immediately
prior to diving performance.

Na poziomie istotności p=0,03 współczynnik
korelacji „r” między ilością osób z infekcjami górnych
dróg oddechowych u nurków rekreacyjnych (w danych
zmienna ta przynależy do schorzeń bezpośrednio przed
nurkowaniem)
a
współczynnikiem
zagrożenia
wypadkiem wynosi r=0,854 i możemy określić mianem
bardzo silnej korelacji. Dodatnia wartość „r” świadczy
o zwiększaniu współczynnika wypadkowości wraz ze
wzrostem liczy osób ze schorzeniami bezpośrednio przed
nurkowaniem.
Napad astmy oskrzelowej lub występowanie
jakiejkolwiek formy choroby obturacyjnej płuc powoduje
upośledzenie wentylacji ustroju, hipoksję i nasilenie
obniżenia wydolności organizmu w warunkach
normobarycznych, gdzie każde nasilenie obturacji może
mieć przebieg bardzo dramatyczny, to w warunkach
hiperbarii, przy zwiększonym obciążeniu układu
oddechowego wzrost ryzyka wystąpienia niekorzystnego
incydentu w trakcie nurkowania jest bardzo znaczący.
Astma oskrzelowa bezpośrednio wpływa na zwiększenie
współczynnika zagrożenia wypadkiem.
Nie tylko to schorzenie układu oddechowego
stanowi przeciwskazanie do uprawiania tego sportu. Do
przeciwwskazań bezwzględnych należą:
• przewlekłe stany zapalne,
• urazy klatki piersiowej,
• procesy włóknienia tkanki płucnej,
• sarkoidoza i gruźlica,
• zapalenia opłucnej ze zrostami,
• odma samoistna,
• zaostrzona lub ciężka astma oskrzelowa,
• powysiłkowy skurcz oskrzeli (EIA),
• guzy i cysty w obrębie klatki piersiowej.
Przeciwwskazaniami względnymi są przebyte
w przeszłości operacje klatki piersiowej i alergiczny
nieżyt nosa. Kwalifikując astmatyka do nurkowania
należy wziąć pod uwagę jego ogólny stan zdrowia,
choroby współistniejące, a przede wszystkim czynnik
zaostrzający astmę. Inaczej traktuje się pacjenta
uczulonego na alergen nie występujący w okolicy
nurkowania, a inaczej osobę z powysiłkowym skurczem
oskrzeli potwierdzonym spirometrycznie.
Mimo, iż nurkowanie z astmą oskrzelową jest
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With significance level at p=0.03, the correlation
coefficient "r" between the number of individuals with
infections of upper respiratory tract in recreational divers
(in the considered data this concerns infections detected
immediately prior to dive performance) and the
coefficient of the risk of a diving accident amounts to
r=0.854 and can be defined as a very strong correlation.
The positive value of "r" demonstrates an increase in the
accident rate along with an increase of the number of
subjects with infections present immediately before
diving.
A fit of bronchial asthma or an occurrence of any
form of obstructive pulmonary disease causes
impairment in the ventilation, hypoxia and a greater
reduction of organism functions in normobaric
conditions. However each obstruction intensification may
have a very dramatic course, in hyperbaric conditions,
with an increased burden of the respiratory system the
growth of the risk of an occurrence of an adverse incident
during diving is highly significant. Bronchial asthma has
an immediate effect on an increase of the accident risk
rate.
And this is not the only condition of the
respiratory system that is considered a contraindication
to performing diving activities. The absolute
contraindications include:
• chronic inflammations,
• chest injuries,
• fibrosis processes of pulmonary tissue,
• sarcoidosis and tuberculosis,
• pleurisy with adhesions,
• spontaneous pneumothorax,
• exacerbated or severe bronchial asthma,
• exercise induced asthma (EIA),
• tumours and cysts located in the chest.
Relative contraindications include past surgeries
on the chest and allergic rhinitis. While qualifying an
asthmatic for diving it is necessary to consider his general
health status, accompanying diseases, and, first of all, the
asthma exacerbating factor. The treatment of a patient
allergic to an allergen that does not occur in the
diving area is different to that regarding an individual
with exercise induced asthma confirmed by spirometry.
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możliwe, to wymaga niezwykłej ostrożności i rozwagi,
aby przebywanie pod wodą było jak najbardziej
bezpieczne. Rys. 2

Despite the fact that diving with bronchial asthma is
possible, it still requires great caution and prudence to
ensure the highest safety during the diver's stay under
water. Fig. 2.

Rys. 2. Współczynnik zagrożenia wypadkiem u nurków rekreacyjnych obciążonych astmą oskrzelową.
Fig. 2. Coefficient of the risk of an accident among recreational divers with bronchial asthma.

Poziom istotności p=0,048 jest tu bliski
poziomowi granicznemu przyjętemu za istotny
statystycznie (p=0,05). Współczynnik korelacji „r” między
ilością osób z astmą oskrzelową (w danych zmienna ta
przynależy do schorzeń bezpośrednio przed nurkowaniem)
a współczynnikiem zagrożenia wypadkiem wynosi
r=0,815 i możemy określić mianem bardzo silnej
korelacji. Dodatnia wartość „r” świadczy o zwiększaniu
współczynnika wypadkowości wraz ze wzrostem liczby
osób ze schorzeniami bezpośrednio przed nurkowaniem.
Nurkowie rekreacyjni mimo znanych sobie
zagrożeń wynikających ze stanu swojego zdrowia
podejmują ryzyko przebywania w środowisku
hiperbarycznym, w którym poddają się znacznie
większym obciążeniom organizmu, a szczególnie jeżeli
chodzi o układ krążenia i oddechowy. [2]. Nie powinni
nurkować ludzie z niekontrolowaną astmą, u których
utrzymują się objawy po zastosowaniu leków w okresie
48 godzin poprzedzających nurkowanie [3].
Na rysunku3 przedstawiono sumaryczny wykres
obciążeń zdrowotnych u nurków rekreacyjnych, które
byłyby przyczyną trwałego lub czasowego odsunięcia od
nurkowania w przypadku wystąpienia ich u nurków
wojskowych wg. norm zdrowotnych obowiązujących
w Siłach Zbrojnych RP oraz sumę niezdolności do
nurkowania nurków OSN i P WP wynikających z orzeczeń
Wojskowej Komisji Morsko Lekarskiej, na podstawie
których odsunięto od nurkowania żołnierzy trwale lub
czasowo.

Significance level p=0.048 is close to the limit
value considered to be statistically significant (p=0.05).
The correlation coefficient "r" between the number of
individuals with bronchial asthma (in the considered data
this concerns conditions detected immediately prior to dive
performance) and the risk of a diving accident amounts to
r=0.815 and can be defined as a very strong correlation.
The positive value of "r" demonstrates an increase in the
accident rate along with an increase in the number of
subjects with infections present immediately before
diving.
Recreational divers, despite the realised hazards
resulting from their health situation take the risk of
staying in a hyperbaric environment where they are
subject to much greater burdens, particularly those
relating to the circulatory and respiratory system [2].
Individuals with uncontrolled asthma, in whom the
symptoms following medication persist for a period of 48
hours prior to diving activities, should not take up diving
[3].
Figure 3 presents a summarised chart of health
burdens in recreational divers, which could be the cause
of a permanent or temporary incapacity to perform diving
activities in the case of their occurrence in military divers
– according to health standards observed by the Armed
Forces of the Republic of Poland and the sum
of incapacity to perform dives by OSN and P WP
divers resulting f rom the decisions of the Military
Maritime Medical Commission, on the basis of which
soldiers were permanently or temporarily removed
f rom diving sections.
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Rys. 3. Przewlekłe obciążenia neurologiczne nurków rekreacyjnych oraz czasowa lub trwała niezdolność nurków wojskowych do nurkowania na podstawie
orzeczeń WKML w badanym okresie.
Fig. 3. Chronic neurological burdens of recreational divers and temporary or permanent incapacity of military divers to perform diving activities on the basis
of the decisions of MMMC in the researched period.

Wykres wyraźnie obrazuje stosunkowo niski
odsetek występowania niezdolności do nurkowania
czasowego lub trwałego z powodów zdrowotnych wśród
nurków wojskowych, natomiast bardzo wysoki odsetek
obciążeń chorobowych nurków rekreacyjnych, które
spowodowałyby niezdolność do nurkowania nurków
wojskowych gdyby obciążenia te u nich występowały.
Doniesienia stwierdzają częstsze występowanie
postaci DCS ucha wewnętrznego z przetrwałym otworem
owalnym [4]. Najczęstsze obciążenia laryngologiczne
występujące u nurków rekreacyjnych dotyczą jednak
zwykłych nieżytów nosogardła z zajęciem trąbek
słuchowych oraz zaburzeń błędnikowych objawiających
się występowaniem choroby morskiej w przypadku
nurkowania z pontonów, czy małych łodzi, które są
podatne na falowanie wody.
Często zgłaszana niedogodność w postaci
właśnie choroby morskiej zaburza koncentrację nurka,
jego orientację pod wodą, powoduje skupienie się na
dyskomforcie spowodowanym objawami, a nie na
kontroli pływalności, oddechu, głębokości i zużycia
czynnika oddechowego, a co najważniejsze zaburza
poczucie czasu, który jest głównym regulatorem
prowadzenia dekompresji.
Na rysunku 4. zobrazowano poziom obciążeń
laryngologicznych nurków rekreacyjnych i poziom
występowania schorzeń laryngologicznych u nurków OSN
i P WP, które spowodowały czasowe lub trwałe
odsunięcie od nurkowania po orzeczeniu przez
Wojskową Komisję Morsko-Lekarską.
Nurkowie wojskowi w przeciwieństwie do
nurków
rekreacyjnych,
poprzez
odsunięcie
od
nurkowania, nie byli źródłem zagrożenia wystąpienia
wypadku nurkowego. Nurkowie rekreacyjni mimo często
znanych obciążeń zdrowotnych laryngologicznych
podejmowali nurkowanie, co powodowało wzrost ryzyka
wystąpienia wypadku nurkowego i bezpośrednie
obniżenie poziomu bezpieczeństwa nurkowania.
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The graph clearly depicts a relatively low
percentage of an occurrence of temporary or permanent
incapacity to perform dives due to health reasons among
military divers, and a very high percentage of health
burdens among recreational divers that would result in
an incapacity to perform dives among military divers if as
such occurred in them.
Reports confirm a more frequent occurrence of
DCS of the inner ear when a patent foramen ovale is
present [4]. The most frequent laryngological burdens
occurring in recreational divers concern common
nosopharyngeal inflammations with the occupation of
Eustachian tubes and labyrinth disorders, manifested
with sea sickness symptoms in the case of diving from
pontoons or small boats sensitive to waves.
The frequently reported inconvenience coming
in the form of sea sickness disturbs the diver's
concentration, orientation under water, causes focusing
on the discomfort due to symptoms instead of buoyancy,
breathing, depth and consumption of the breathing mix,
and, most importantly, violates the sense of time, which is
the main regulator in conducting decompression.
Figure 4 depicts the level of laryngological
burdens in recreational divers and the level of an
occurrence of laryngological disorders in the divers of the
Diver Training Centre of the Polish Army, which led to
a temporary or permanent removal from diving service
according to the decision taken by the Military MaritimeMedical Commission.
Contrary to what was the case with recreational
divers, the fact of removing military divers from service
caused them not to create the threat of an occurrence of
a diving accident. Recreational divers, despite being
aware of their laryngological burdens would still conduct
dives, which resulted in an increased risk of an
occurrence of a diving accident and a direct reduction of
the level of diving safety.
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Rys. 4. Występowanie obciążeń laryngologicznych u nurków rekreacyjnych i nurków wojskowych.
Fig. 4. The presence of laryngological burdens in recreational and military divers.

Na poziomie istotności p= 0,004772 (wartość
testu Z= -2,82205 ) istnieje istotna statystycznie różnica
między grupą nurków rekreacyjnych przewlekle chorych
laryngologicznie i nurków WP czasowo niezdolnych do
nurkowania ze schorzeniami laryngologicznymi.
Odsetek nurków rekreacyjnych ze schorzeniami
laryngologicznymi jest istotnie statystycznie wyższy niż
odsetek nurków czasowo niezdolnych do nurkowania
z powodu tego typu schorzeń. Rys. 5

At the significance level of p=0.004772 (test
value Z=-2.82205) there is a statistically significant
difference between the group of recreational divers with
chronic laryngological conditions and divers of the Polish
Army temporarily incapable of performing dives due to
laryngological disorders.
The percentage of recreational divers with
laryngological conditions is statistically significantly
higher than the percentage of divers temporarily
incapable of performing dives due to this type of
disorders. Fig. 5.

Rys. 5. Przewlekle chorzy laryngologiczne nurkowie rekreacyjni a niezdolność do nurkowania z przyczyn laryngologicznych w OSN i P WP.
Fig. 5. Recreational divers with chronic laryngological conditions juxtaposed with the incapacity to perform dives due to laryngological causes at the Diver
Training Centre of the Polish Army.
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Szczególną
grupę
nurkujących
stanowią
obciążeni kardiologicznie. I tak jak w schorzeniach
laryngologicznych wiele objawów jest widocznych na
pierwszy rzut oka i ocena stopnia zagrożenia jest
stosunkowo prosta, jak również podjęcie decyzji
o odstąpieniu od nurkowania, tak w chorobach
kardiologicznych objawy nie manifestują się w sposób
jednoznaczny, a czasami wręcz zespoły kardiologiczne
objawiają się dopiero w momentach najmniej
odpowiednich, a więc w czasie nurkowania.
Najczęstszym obciążeniem kardiologicznym jest
nadciśnienie tętnicze, które jest źródłem zmian
w układzie krążenia prowadzącym do jego niewydolności,
a czasami do nagłej śmierci sercowej. Selekcja zdrowotna
oraz monitorowanie stanu zdrowia nurków wojskowych
eliminuje
potencjalne
zagrożenia
wynikające
z postępującej dysfuncjonalności układu krążenia, a co za
tym idzie u podstaw niweluje ryzyko wystąpienia
zagrożenia podczas nurkowania ze strony chorób układu
krążenia.
W nurkowaniu rekreacyjnym pozbawionym
selekcji zdrowotnej zagrożenie wystąpieniem wpływu
chorób układu krążenia jest bardzo wysokie. Poczynając
na nierozpoznanych wadach somatycznych układu
krążenia, poprzez zaburzenia w układzie bodźcoprzewodzącym, nierozpoznane i nie leczone nadciśnienie
tętnicze do różnego typu zespołów wieńcowych
i niewydolności, do występowania przetrwałego otworu
owalnego (PFO - Patent Foramen Ovale), którego
występowanie ma nie tylko wpływ na hemodynamikę
układu krążenia ale także ma wpływ na przebieg
i występowanie różnych zespołów chorobowych
w przebiegu choroby ciśnieniowej co w nurkowaniu
rekreacyjnym ryzyko wystąpienia niekorzystnego
zdarzenia aż do wypadku śmiertelnego jest bardzo
wysokie.
Zaburzenia kardiologiczne w postaci objawowej
choroby wieńcowej i objawowe zaburzenia rytmu serca
wykluczają nurkowanie [5]. Istotnym czynnikiem jest
również czynnik wieku. Nurkowanie w celach
wojskowych to domena mężczyzn, rzadziej kobiet,
w wieku 20-45 lat.
W nurkowaniu rekreacyjnym ten przedział jest
zdecydowanie szerszy i mieści się w granicach 15-70 lat,
gdzie w nurkowie starsi, powyżej 50 roku życia
z przyczyn naturalnych nabywają obciążenia w postaci
np. nadciśnienia tętniczego, postępującej miażdżycy,
mniejszej tolerancji wysiłku, mniejszej podatności na
adaptację do obciążeń. Zespoły sercowo-naczyniowe
powodują 20 do 30 procent wszystkich zgonów, które
występują podczas nurkowania [6]. Skalę obciążeń
zdrowotnych kardiologicznych obrazują rysunki 6 i 7.
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A particular group of divers is that characterised
by cardiological burdens. In the case of laryngological
disorders many symptoms are visible at first sight and the
assessment of the risk is fairly simple, and so is the
decision on aborting diving activities. When it comes to
cardiological conditions, the symptoms are not
manifested in an explicit way or cardiological syndromes
reveal themselves only at the worst possible moments, i.e.
during diving.
The most common cardiological burden consists
in arterial hypertension, which is the source of changes in
the circulatory system leading to its failure or even to
sudden cardiac death. Health selection and monitoring of
military divers' health status eliminates potential risks
resulting from progressing dysfunction of the circulatory
system, and, what follows, reduces the risk of a threat due
to circulatory system diseases in the course of diving.
In recreational diving, which lacks health checks,
the hazard related to the effect of circulatory system
diseases is very high. Starting with undiagnosed somatic
defects of the circulatory system, through dysfunctions of
the cardiac conduction system, undiagnosed and
untreated arterial hypertension to various types of
coronary syndromes and impairment and an occurrence
of PFO (Patent Foramen Ovale), whose presence not only
have an influence on the haemodynamics of the
circulatory system but also on the course and occurrence
of various diseases accompanying decompression
sickness, all of this equates to the risk of an occurrence of
an adverse event in recreational diving or even a fatal
accident as being extremely high.
Cardiological disorders in the form of
a symptomatic coronary heart disease and symptomatic
cardiac rhythm disturbances exclude candidates from
diving [5]. Another significant factor is age. Diving for
military purposes is the domain of males, rarely of
females, aged between 20-45 years.
In recreational diving this ranges is definitely
broader, i.e. within 15-70 years, with the older divers
aged above 50 have naturally developed burdens, for
instance, in the form of arterial hypertension, progressing
sclerosis, reduced effort tolerance, reduced adaptation to
burdens. Cardiac-vascular syndromes are the cause of 20
to 30 per cent of all deaths that occur during diving [6].
The scale of cardiological burdens is depicted in figures
6 and 7.
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Rys. 6. Porównanie ilościowe obciążeń kardiologicznych nurków rekreacyjnych i niezdolności do nurkowania nurków wojskowych w poszczególnych latach
okresu badanego.
Fig. 6. Quantitative comparison of cardiological burdens noted among recreational divers and the incapacity to perform dives by military divers in particular
years of the researched period.

Wykres obrazuje różnicę w obciążeniach
kardiologicznych pomiędzy nurkami rekreacyjnymi
i
wojskowymi.
Głównym
obciążeniem
nurków
wojskowych było nadciśnienie tętnicze pojawiające się po
35 roku życia oraz się pojedyncze przypadki zespołów
wieńcowych.
Wszystkie
obciążenia
kardiologiczne
o charakterze trwałym powodowały stałe odsunięcie od
nurkowania orzeczeniem komisji lekarskiej, co
eliminowało przyczynę wystąpienia wypadku nurkowego
i nie wpływało na obniżenie bezpieczeństwa nurkowania.
Wśród nurków rekreacyjnych obciążenia kardiologiczne
determinowały ryzyko wystąpienia wypadku nurkowego
do zdarzeń śmiertelnych włącznie.

The graph shows the difference in cardiological
burdens of recreational and military divers. The main
burden concerning military divers consisted in arterial
hypertension manifested in divers above the age of 35
years and isolated cases of coronary syndromes.
All permanent cardiological burdens resulted in
permanent removal from the diving service pursuant to
the decision of the medical committee, which eliminated
the cause of a diving accident and did not have an effect
on diving safety. Among recreational divers, on the other
hand, cardiological burdens determined the risk of an
occurrence of a diving incident, including fatal accidents.

Rys. 7. Występowanie obciążeń kardiologicznych u nurków rekreacyjnych i nurków wojskowych.
Fig. 7. The presence of cardiological burdens in recreational and military divers.
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Na poziomie istotności p= 0,004772 (wartość
testu Z= -2,82205) istnieje istotna statystycznie ze
schorzeniami
kardiologicznymi.
Odsetek
nurków
rekreacyjnych ze schorzeniami kardiologicznymi jest
istotnie statystycznie wyższy niż odsetek nurków
odroczonych z powodu tego schorzenia w wojsku.

At the significance level of p=0.004772 (test
value Z=-2.82205) there is a statistically significant
correlation with cardiological disorders. The percentage
of recreational divers with cardiological disorders is
statistically significantly higher than the percentage of
deferred military soldiers due to this cause.

CONCLUSIONS

WNIOSKI
Obciążenia zdrowotne u nurków jednoznacznie
podnoszą ryzyko wystąpienia wypadku nurkowego
zarówno u nurków wojskowych jak i rekreacyjnych.
Selekcja zdrowotna, monitorowanie stanu
zdrowia i ścisłe wykonywanie procedur związanych
z pracą pod wodą minimalizuje przesłanki do wystąpienia
wypadku.

Health burdens in divers clearly elevate the risk
of an occurrence of a diving accident both among military
and recreational divers.
Health selection, health status monitoring and
strict observance of procedures related to working under
water minimises possible causes of diving accidents.
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CIĘŻKA POSTAĆ CHOROBY CIŚNIENIOWEJ U NURKA W PRZEBIEGU NURKOWANIA SZKOLNEGO
SEVERE DECOMPRESSION SICKNESS IN A DIVER IN THE COURSE OF A TRAINING DIVE
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
The article describes the case of a neurological form of decompression sickness, which occurred in the course of a short training dive to the medium depth
using the air as the breathing mix. The subject was treated according to the 3rd air recompression table. Despite an immediate hyperbaric treatment
followed by hospitalisation residual neurological symptoms remained throughout the entire observation period.
Key words: decompression sickness, neurological form, alcohol, case study.
W artykule opisano przypadek neurologicznej postaci choroby ciśnieniowej, który wystąpił podczas krótkotrwałego nurkowania szkolnego na średnią
głębokość z czynnikiem oddechowym – powietrze. Poszkodowanego leczono według tabeli rekompresji leczniczej powietrznej III. Mimo natychmiastowego
leczenia hiperbarycznego a następnie szpitalnego szczątkowe objawy neurologiczne pozostały przez cały okres obserwacji.
Słowa kluczowe: choroba ciśnieniowa, postać neurologiczna. alkohol, opis przypadku.
В статье описывается случай неврологической формы декомпрессионной болезни, который произошел в школе во время краткосрочного
погружения на среднюю глубину с использованием воздуха для дыхания. Пострадавший был лечен в соответствии с таблицей воздушных
режимов лечебной рекомпрессии III . Несмотря на немедленное гипербарическое лечение и госпитализацию, остаточные неврологические
симптомы оставались в течение всего периода наблюдения.
Ключевые слова: декомпрессионная болезнь, неврологическая форма, алкоголь, описание случая.
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INTRODUCTION

Wstęp
Wzrastające
zainteresowanie
przestrzenią
podwodną, oraz szybki rozwój techniki nurkowej wiąże
się niestety z wciąż wzrastającą liczbą chorób
i wypadków nurkowych.
Zagrożenie
chorobą
ciśnieniową
(dekompresyjną, DCS) na podstawie dotychczasowych
danych statystycznych ocenia się średnio na około 5%
przypadków z ogólnej liczby ekspozycji hiperbarycznych
[2,5,14,15]. W grupie tej około 10% przypadków to
najczęściej zespół objawów neurologicznych [2,9,10].
Występujące zmiany neurologiczne w ciężkiej
postaci choroby ciśnieniowej lokalizują się najczęściej
w rdzeniu kręgowym na odcinku Th6-L2 na pograniczu
istoty białej i szarej rogów przednich [1,4,7], czyli
najgorzej unaczynionym „polu ostatniej łąki” rdzenia
kręgowego. Powyższe zjawisko tłumaczy się poza małą
liczba i średnicą naczyń, stosunkowo dużą zawartością
lipidów w tkance nerwowej rdzenia, jak też dyfuzją gazów
z sąsiednich tkanek [1,3,12,16]. Zakres uszkodzeń
i dynamika zmian w układzie nerwowym w przebiegu tej
postaci choroby ciśnieniowej jest bardzo trudny do
przewidzenia, co spowodowane jest szybkim rozsiewem
powstałych pęcherzyków gazowych w wyniku wadliwie
najczęściej
przeprowadzonej
dekompresji
nurka
[7,10,11,16].
Klinicznie
zespół
uszkodzenia
rdzenia
w neurologicznej postaci choroby ciśnieniowej może
przebiegać najczęściej pod postacią bólów w dolnej części
klatki piersiowej i okolicy lędźwiowo-krzyżowej,
parestezji, zaburzeń czucia, porażeń kończyn zwłaszcza
dolnych.
Ponadto,
zwłaszcza
w
nieleczonych
przypadkach, mogą wystąpić patologiczne odruchy
ścięgnisto-okostnowe, jak również objawy Babińskiego
i Rossolimo [4,7,13,14,15,16].
Natychmiastowe zastosowanie właściwego
leczenia rekompresją w komorze hiperbarycznej
prowadzi zwykle do ustąpienia powstałych zmian
i przywrócenia zaburzonej funkcji w zakresie narządu
ruchu. Niemniej w wielu przypadkach mimo
zastosowania prawidłowego leczenia przyczynowego
obserwuje się pozostawanie drobnych zaburzeń
neurologicznych
pod
postacią
tzw.
objawów
szczątkowych, które zwykle cofają się w okresie 6-8
tygodni [5,15,16,20]. Mogą jednak pozostać na stałe jako
odległe następstwa przebycia choroby dekompresyjnej.

OPIS PRZYPADKU
W dniu 17.07.1975 r. przyjęty został do Szpitala
Marynarki Wojennej na Oddział Neurologiczny nurek,
M.G. lat 20. Z wywiadu wiadomo, że w dniu 16.07.1975 r.
o godz.11.00 po uprzednim badaniu lekarskim został
zakwalifikowany do nurkowania szkolnego w morzu
zgodnie z programem szkolenia.
Warunki meteorologiczne w rejonie nurkowana
z pokładu okrętu ratowniczego określono jako dobre:
temperatura powietrza 22°C, wody 19°C, przy stanie
morza 1,5 w skali Beauforta. Zadaniem nurka było: zejście
na głębokość 31 m. oraz wykonanie pracy określonej jako
lekka. Nurek przebywał na tej głębokości około 9 min., po
czym został poddany dekompresji zgodnie z tabelami
Marynarki Wojennej jak dla głębokości 33 m o czasie
5 min. Łączny czas pobytu nurka pod ciśnieniem wynosił
23 min. Po upływie około 10 min. od zakończenia
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The growing interest in underwater space along
with the rapid development of the diving technique is
unfortunately linked with the ever increasing incidence of
diving sicknesses and accidents.
The risk of decompression sickness (DCS) is on
the basis of the thus far obtained statistical data
estimated at approximately 5% of cases in the total
number of hyperbaric exposures [2,5,14,15]. In this group
ca. 10% of cases is concerned with the neurological
syndrome [2,9,10].
The occurring neurological lesions in severe
decompression sickness are commonly located in the
spinal cord in the Th6-L2 section at the border line
between white and grey matter of anterior horn [1,4,7],
i.e. the most poorly vascularised area of the spinal cord.
The above phenomenon, besides the small number and
diameter of the blood vessels, is explained by a relatively
high lipid content in the nervous tissue of the cord, as well
as gas diffusion from neighbouring tissues (1,3,12,16).
The scope of damage and the dynamics of lesions in the
nervous system in the course of this type of
decompression sickness is highly unpredictable due to
the fast occurring distribution of generated gas bubbles,
usually as a result of an improperly performed diver
decompression [7,10,11,16].
The clinical course of spinal cord injury
syndrome in the neurological form of the decompression
sickness is usually manifested with pain in the lower part
of the chest and the lumbosacral area, parestesia, sensory
function impairment, paralysis of extremities, usually
lower. Moreover, particularly in untreated cases, it is
possible to observe pathological tendon and periosteal
reflexes, as well as Babiński and Rossolimo symptoms
[4,7,13,14,15,16].
Immediate application of proper recompression
treatment in a hyperbaric chamber usually leads to
remission of the occurred lesions and re-establishment of
the disturbed functions of the musculoskeletal system.
Nonetheless, in numerous cases despite the application of
causal treatment the persistence of small neurological
disturbances is noted in the form of the so-called residual
symptoms, which commonly recede within the period of
6-8 weeks [5,15,16,20]. Still, it is possible that they will
remain permanently as long-term implications of the
decompression sickness.

CASE DESCRIPTION
On 17 July 1975 the Neurological Ward of the
Naval Hospital admitted a diver, M.G., at the age of 20.
According to the interview, on 16 July 1975 at 11.00 a.m.
following a medical examination the patient was qualified
to perform a training dive at sea in concord with the
training programme.
The meteorological conditions in the diving area
from the board of a rescue vessel were defined as good:
air temperature 22°C, water temperature 19°C, with sea
state of 1.5 on Beaufort scale. The diver's task included:
descent to the depth of 31 m and performance of work
defined as light. The diver remained approximately
9 minutes at the said depth and underwent the
decompression procedure according to the Naval tables
for the depth of 33 m and the time of 5 minutes. The total
stay time under pressure amounted to 23 minutes. Upon
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nurkowania chory zaczął odczuwać pobolewanie w dolnej
części klatki piersiowej oraz okolicy lędźwiowej, po
dalszych 5 min. dołączyło się osłabienie siły mięśniowej
kończyn dolnych (nie mógł wstać).
Z uwagi na powyższe objawy, zgłosił się on do
lekarza zabezpieczającego nurkowanie, który na
podstawie powyższych objawów rozpoznał chorobę
ciśnieniową i zalecił natychmiastową rekompresję
chorego nurka w komorze na pokładzie okrętu wg
powietrznej tabeli rekompresji leczniczej III [9]. W czasie
sprężania przy ciśnieniu 2,8 ata w komorze chory poczuł
wyraźną ulgę, zaś przy 7,2 ata objawy bólowe jak
i osłabienie siły mięśniowej w zakresie kończyn dolnych
całkowicie ustąpiły.
W przebiegu dekompresji po upływie około 20
godzin od pojawienia się objawów, u nurka wystąpiło
zatrzymanie moczu. W związku z tym nadzorujący
leczenie, przebywający wraz z nurkiem w komorze lekarz
wykonał cewnikowanie pęcherza moczowego. Po
zakończeniu leczenia chory czuł się dość dobrze. Z uwagi
na wystąpienie zaburzeń w oddawaniu moczu został
skierowany do szpitala celem dalszej obserwacji
i ewentualnego leczenia. Już w czasie transportu do
szpitala jak podaje chory, zaczęły ponownie pojawiać się
poprzednie dolegliwości, choć nieco mniej nasilone.
Badaniem neurologicznym przy przyjęciu do
7 Szpitala Marynarki Wojennej stwierdzono: Czaszka
i nerwy czaszkowe bez uchwytnych zmian. Odruchy
okostnowe i ścięgniste z zakresu kończyn górnych
obustronnie żywe, równe. Czucie powierzchniowe
zachowane. Z zakresu kończyn dolnych - ruchy czynne
(samodzielnie podnosił kończyny do 45°, zgięte
w kolanach), siła mięśniowa nieco obniżona.
Napięcie mięśni spastyczne, odruchy kolanowe wygórowane, skokowe równe, żywe, podeszwowe obniżone. Obustronnie stwierdzono dodatni objaw
Rossolimo. Po stronie lewej stwierdzono objaw
Babińskiego (dodatni). Z innych badań: próba piętakolano, chory nie sięgał kolana. Ponadto chory nie mógł
samodzielnie oddać moczu. Z wykonanych badań
dodatkowych na Oddziale Neurologicznym we krwi
chorego stwierdzono nieznaczną leukocytozę (10.000
w 1 mm3), OB 17 po 1 godzinie oraz w moczu około 50
erytrocytów wpw.
W wywiadzie chory również podał, że
w przeddzień nurkowania w godzinach nocnych wypił
z kolegami znaczną ilość wódki, gdzie na każdego
przypadło około 300 gram, co zataił w czasie badania
lekarskiego przed nurkowaniem.
Na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz
badania przedmiotowego u chorego rozpoznano objawy
uszkodzenia rdzenia kręgowego w przebiegu przebytej
choroby ciśnieniowej, leczonej rekompresją leczniczą.
Zastosowano leczenie spoczynkowe oraz
farmakologiczne
(Hydrocortison,
Lignocainum,
Cocarboxylase, Sadamin) oraz w okresie 3 dni
cewnikowanie pęcherza moczowego z uwagi na
utrzymywanie się zatrzymania moczu.
W wyniku zastosowanej leczenia w 4 dniu
pobytu na Oddziale chory zaczął samoistnie oddawać
mocz i stolec. Po 3 tygodniach leczenia w związku
z pewną poprawą stanu zdrowia chory został wypisany ze
Szpitala i skierowany na Wojskową Komisję Lekarską
z wnioskiem o udzielenie 30 dni urlopu zdrowotnego. Po
upływie dalszych 2 miesięcy obserwacji w jednostce
chory został skierowany na Wojskową Komisję Lekarską
ponownie, celem określenia dalszej przydatności do

lapse of ca. 10 minutes from dive completion the patient
began to feel mild pain in lower part of the chest and the
lumbar area, which after another 5 minutes became
accompanied by a weakening of the muscle strength of
lower extremities (he was unable to stand up).
Due to above symptoms, he reported himself to
the physician securing the diving activities, who
recognised
the
decompression
sickness
and
recommended immediate recompression in the chamber
located on-board the ship according to recompression
table III [9]. During the compression at the pressure of 2.8
ata in the chamber the subject felt a visible relief, whereas
at 7.2 ata the pain symptoms and the weakness in the
muscle strength of lower extremities completely receded.
In the process of decompression, upon the lapse
of approximately 20 hours from symptoms occurrence
the diver presented urine retention. For this reason, the
physician supervising the treatment and remaining in the
chamber
with
the
diver
performed
bladder
catheterization. Following the treatment completion the
patient felt quite well. Due to the occurrence of urination
disorders he was referred to hospital for the purpose of
further observation and possible treatment. As reported
by the patient, already in the transport to the hospital the
previous symptoms began to reoccur, although in a less
intense form.
Extremities – active movements (the patient lifts
the limbs by himself to 45°, bent in knees), muscle
strength slightly reduced. Spastic muscle strain. Knee
reflexes – superficial, ankle jerk reflexes even, live,
plantar reflex – reduced. Bilaterally positive Rossolimo
symptom. Babiński symptom noted on the left side
(positive). Other tests: heel-knee test, the patient was
unable to reach the knee. Moreover the patient was
unable to urinate. Minor leukocytosis was confirmed with
additional tests performed on the patient's blood at the
Neurological Ward (10,000 in 1 mm3), OB 17 after 1 hour
and approx. 50 erythrocytes in the field of vision.
In the interview the patient also reported that
the day prior to the performed dive he had drunk
a considerable amount of vodka with his colleagues
(approximately 300 g each), which he failed to mention
during the medical examination prior to the dive.
On the basis of the interview and the
examination, the patient was diagnosed with the
symptoms of spinal cord injury as a consequence of the
past decompression sickness treated with recompression.
Rest and pharmacological treatment was applied
(Hydrocortison, Lignocainum, Cocarboxylase, Sadamin)
and bladder catheterization for the period of 3 days due
to sustained urination disorder.
As a result, on the 4th hospitalisation day at the
Ward the patient began to pass urine and stool. Following
3 weeks of treatment, due to a certain improvement in the
health condition the patient was discharged from the
Hospital and referred to Military Medical Commission
with the request for granting him a 30-days' sick leave.
After the lapse of another 2 months of
observations at the unit the patient was once more
referred to make an appearance before the Military
Medical Commission for the purpose of determination of
his further capability to perform military service. On the
basis of the conducted examinations it was determined
that due to the sustained lesions in the neurological
examination confirming permanent injury of the spinal
cord in the thoracic section and sensory impairment – as
a consequence of severe decompression sickness – the
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służby wojskowej. Na podstawie przeprowadzonych
badań ustalono, że z uwagi na utrzymujące się zmiany
w badaniu neurologicznym świadczące o trwałym
uszkodzeniu rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym
oraz zaburzenia czucia – w wyniku przebytej ciężkiej
postaci choroby ciśnieniowej – badany jest trwale
niezdolny do służby wojskowej.
Po zwolnieniu ze służby wojskowej chory
w dalszym ciągu leczył się w Poradni Neurologicznej,
gdzie jak podaje, zmiany w znacznym stopniu cofnęły się
dopiero po upływie około 8 miesięcy od wypadku. Po
2 latach od wypadku podaje, że utrzymują się jedynie
zaburzenia czucia powierzchniowego w zakresie lewego
uda, poza tym innych zmian neurologicznych nie
stwierdza się.

OMÓWIENIE
Rozpatrując
obraz
kliniczny
przypadku
stwierdzono na podstawie obserwowanych zmian
neurologicznych organiczne uszkodzenia rdzenia
kręgowego
w
odcinku
piersiowo-lędźwiowym
w następstwie przebytej choroby ciśnieniowej po
nurkowaniu. Za powyższym rozpoznaniem przemawiała
obecność
patologicznych
odruchów
ścięgnisteokostnowych, lewostronny dodatni objaw Babińskiego,
obustronnie dodatni objaw Rossolimo, jak też zaburzenia
funkcji
zwieraczy.
Powyższe
objawy
świadczą
o uszkodzeniu dróg piramidowych [8].
Mimo zastosowania rekompresji leczniczej
natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów,
u nurka obserwowano przez dłuższy czas leczenia
ambulatoryjnego
utrzymywanie
się
objawów
szczątkowych neurologicznych, które to po upływie około
8 miesięcy cofnęły się niemal całkowicie.
Wydaje się zatem, że rokowanie w przypadku
przebycia ciężkiej postaci choroby ciśnieniowej winno
być bardzo ostrożne, co ma niewątpliwie znaczenie
w orzecznictwie lekarskim.
Przyczyną wystąpienia choroby w omawianym
przypadku mogło być między innymi nadużycie alkoholu
w przeddzień nurkowania. Stan ten wpłynął w poważnym
stopniu na stan nurka oraz na jego sprawność fizyczną,
a w końcu na desaturację organizmu z rozpuszczonego
w tkankach azotu. Wielu autorów zwraca uwagę na
alkohol jako na czynnik usposabiający do wystąpienia
choroby ciśnieniowej i stąd też po nadużyciu jego
w świetle obowiązujących przepisów zabrania się
nurkować [17,18 ,19 ,21].
Należy ponadto podkreślić, że jak wykazują
niektóre dane choroba ta najczęściej występuje u nurków
w średnim wieku oraz dużym stażu pracy pod wodą [6];
w naszym przypadku dotyczyło to osobnika młodego,
będącego w okresie szkolenia do służby nurkowej. Można
zatem przypuszczać, że wspomniany tu fakt miał
niewątpliwie wpływ na przebieg leczenia [16].

•

•
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DISCUSSION
When diagnosing the clinical picture of the case,
on the basis of the observed neurological changes an
organic injury to the spinal cord in the thoracic-lumbar
section was confirmed as a result of the decompression
sickness developed following a diving activity. The said
diagnosis was confirmed with the presence of
pathological tendon and perioteal reflexes, positive
Babiński symptom on the left side, bilateral positive
Rossolimo symptom, as well as sphincter functions
disorders. The above symptoms point to pyramidal tract
damage [8].
Despite
the
application
of
medical
recompression immediately after an occurrence of the
first symptoms, during a longer time of out-patient
treatment the diver manifested persistent residual
neurological symptoms, which nearly completely receded
approximately 8 months after the incident.
Therefore, it seems that the diagnosis regarding
a severe case of decompression sickness should be
extremely careful, which is undoubtedly significant for
certification.
The cause of sickness occurrence in the
discussed case can be sought in the excessive alcohol
consumption prior to the day of dive performance. This
had a serious effect on the diver's condition and physical
fitness, as well as organism desaturation from nitrogen
dissolved in the tissues. Many authors point to alcohol as
a factor conducive to an occurrence of decompression
sickness, thus in the light of the effective regulation its
abuse prevents divers from performing diving activities
[17,18,19,21].
Moreover it should be emphasised that as
certain data show the said sickness commonly occurs in
middle-aged divers with a long-term experience in
working under water [6]; the discussed case concerned
a young subject undergoing training within the diving
service. Hence, we can presume that the mentioned fact
had a significant influence on the course of treatment
[16].

CONCLUSIONS
•
•

WNIOSKI
•

patient was permanently incapable of performing military
service.
Upon dismissal from military service the subject
underwent further treatment at a Neurological Clinic,
where, as he reported, the lesions receded to a large
extent only when approximately 8 months from the
accident elapsed. 2 years after the accident the patient
reported that the only remaining symptoms concerned
disturbances in superficial sensation of the left thigh, with
no other detectable neurological changes.

Alkohol może być czynnikiem usposabiającym
do wystąpienia choroby ciśnieniowej.
Ciężka postać choroby ciśnieniowej wymaga
natychmiastowej rekompresji w komorze
wyposażonej w instalację tlenową.
W czasie rekompresji lecznicznej w przypadku
ciężkiej choroby ciśnieniowej w komorze winien
znajdować się bezwzględnie lekarz.

•

Alcohol can constitute a factor conducive to an
occurrence of decompression sickness.
A severe case of decompression sickness
requires immediate recompression in a chamber
equipped with an oxygen installation.
During recompression performed on a subject
diagnosed with severe decompression sickness
the presence of a physician is indispensible.
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REAKCJE POSTURALNE A POSTAWY SKOLIOTYCZNE I SKOLIOZY U DZIEWCZĄT W WIEKU 12-15
LAT BADANE KORELACJĄ PORZĄDKU RANG SPEARMANA
THE CONNECTIONS BETWEEN POSTURAL REACTIONS, SCOLIOSIS POSTURES AND SCOLIOSIS IN
GIRLS AGED 12-15 YEARS OLD EXAMINED USING THE SPEARMAN’S RANK ORDERCORRELATION
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
The aim of the research was to analyse the Spearman's Rank Order Correlation between the postural reactions, scoliosis postures and scoliosis in girls
aged 12-15 years old. Throughout the whole group of girls, positive correlations between attitude parameters in the frontal plane and the postural reactions
were observed: The angle of primary curvature/anteroposterior speed with which eyes closed, angle of primary curvature /average speed with which eyes
closed, angle of primary curvature /path length eyes closed, absolute value shoulders angle line/mean loading point X eyes closed, absolute value pelvic
inclination angle/lateral speed eyes closed. Negative correlations occurred in cases: absolute value angle of secondary curvature/ mean loading point
X eyes open, depth of secondary curvature/mean loading point X eyes open, length of secondary curvature/mean loading point X eyes open, angle of
secondary curvature/mean loading point X eyes closed. Statistically significant correlations occurred more frequent when the Romberg’s test was held with
eyes closed (CE): angle of primary curvature/anteroposterior speed, torso inclination angle/mean loading point X, angle of primary curvature/average
speed, angle of primary curvature/path length, absolute value shoulders angle line/mean loading point X, absolute value pelvic inclination angle/ lateral
speed, angle of secondary curvature/mean loading point Y. Among the correlations with eyes closed six were positive: angle of primary curvature/
anteroposterior speed, torso inclination angle/mean loading point X, angle of primary curvature/ average speed, angle of primary curvature/ path length,
absolute value shoulders angle line/mean loading point X, absolute value pelvic inclination angle/lateral speed, and one was negative: angle of secondary
curvature/ mean loading point Y. Among the correlations with eyes open (OE) only three negative correlations occurred: absolute value angle of secondary
curvature/mean loading point X, depth of secondary curvature/ mean loading point X, length of secondary curvature/mean loading point X.
Key words: postural reactions, scoliosis postures, scoliosis, Spearman’s Rank Order Correlations.
Celem pracy była analiza korelacji porządku rang Spearmana pomiędzy reakcjami posturalnymi a postawami skoliotycznymi i skoliozami u dziewcząt
w wieku 12-15 lat. W całej grupie dziewcząt korelacje dodatnie między parametrami postawy w płaszczyźnie czołowej a reakcjami posturalnymi wystąpiły
w przypadku: kąta skrzywienia pierwotnego/prędkości przednio-tylnej oczy zamknięte, kąta skrzywienia pierwotnego/średniej prędkości oczy zamknięte,
kąta skrzywienia pierwotnego/długości ścieżki oczy zamknięte, absolutnej wartości kąta linii barków/średniego punktu obciążenia X oczy zamknięte,
absolutnej wartości kąta nachylenia miednicy/prędkości bocznej oczy zamknięte. Korelacje ujemne wystąpiły w przypadku: absolutnej wartości kąta
skrzywienia wtórnego/ średniego punktu obciążenia X oczy otwarte, głębokości skrzywienia wtórnego/średniego punktu obciążenia X oczy otwarte,
długości skrzywienia wtórnego/średniego punktu obciążenia X oczy otwarte, kąta skrzywienia wtórnego/średniego punktu obciążenia Y oczy zamknięte.
Korelacje istotne statystycznie częściej występował, kiedy test Romberga odbywał się z oczami zamkniętymi: kąt skrzywienia pierwotnego/prędkość
przednio-tylna, nachylenie tułowia w prawo/ średni punkt obciążenia Y, kąt skrzywienia pierwotnego/średnia prędkość, kąt skrzywienia pierwotnego/długość
ścieżki, absolutna wartość kąta linii barków/średni punkt obciążenia X, absolutna wartość kąta nachylenia miednicy/prędkość boczna, kat skrzywienia
wtórnego/średni punkt obciążenia Y. Wśród korelacji z oczami zamkniętymi sześć było dodatnich: kąt skrzywienia pierwotnego/prędkość przednio-tylna,
nachylenie tułowia w prawo/średni punkt obciążenia X, kąt skrzywienia pierwotnego/średnia prędkość, kat skrzywienia pierwotnego, długość ścieżki,
absolutna wartość kąta linii barków/średni punkt obciążenia X, absolutna wartość kąta nachylenia miednicy/prędkość boczna i jedna ujemna: kąt
skrzywienia wtórnego/średniego punktu obciążenia Y. Wśród korelacji z oczami otwartymi wystąpiły tylko trzy korelacje ujemne: absolutna wartość kąta
skrzywienia wtórnego/średniego punktu obciążenia X, głębokość krzywienia wtórnego/średniego punktu obciążenia X, długość skrzywienia
wtórnego/średniego punktu obciążenia X.
Słowa kluczowe: reakcje posturalne, postawy skoliotyczne, skoliozy, korelacje porządku rang Spearmana.
The summary in Russian on end of the publication.
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WSTĘP

INTRODUCTION

W postawach skoliotycznych a zwłaszcza
w skoliozach występują dyskretne zmiany neurologiczne
[1-18]. Czy zatem na podstawie reakcji posturalnych
można coś powiedzieć o etiologii postaw skoliotycznych
i skolioz ? Celem pracy była analiza korelacji porządku
rang Spearmana pomiędzy reakcjami posturalnymi
a postawami skoliotycznymi i skoliozami u dziewcząt
w wieku 12-15 lat.

In postural scoliosis, especially in scoliosis, there
are discrete neurological changes [1-18]. According to
postural reactions, is it possible to say something about
the etiology of scoliosis postures and scoliosis? The aim of
the research was to analyse the Spearman's Rank Order
Correlation between the postural reactions, scoliosis
postures and scoliosis in girls aged 12-15 years.

MATERIAL AND METHODS
MATERIAŁ I METODA BADAŃ
W badaniach brało udział 247 dziewcząt
w wieku 12-15 lat ze Szkoły Podstawowej Nr 13
i Gimnazjum Nr 4 w Starachowicach. Badania wykonano
w listopadzie 2005 roku. Dziewcząt 12 letnich było 60
(24,29%), 13 letnich także 60 (24,29%), 14 letnich 65
(26,32%) i 15 letnich 62 (25,10%). Dobór badanych był
losowy. W badaniach postawy zastosowano technikę
fotogrametrii przestrzennej wykorzystującą efekt mory
projekcyjnej [19,20,21]. Metoda ta polega na
wykorzystaniu załamywania się wiązki światła, do czego
służy raster.
Uzyskany obraz pleców osoby badanej
odbierany jest przez układ optyczny z kamerą,
a następnie przekazany do monitora analogowego i do
komputera. Dzięki odpowiedniej karcie i programowi
komputer dokonuje właściwej analizy postawy.
Stanowisko pomiarowe składało się z komputera
z zamontowaną kartą Frame Grabber wraz z monitorem
i drukarką oraz urządzenia projekcyjno-odbiorczego
z kamerą CCD/f=8mm i monitorem analogowym.
Na plecach badanej osoby oznaczano markerem
wybrane punkty antropometryczne, tj. wyrostki kolczyste
od C7 do S1, wyrostki barkowe, kąty dolne łopatek i kolce
biodrowe tylne górne. Następnie oceniano postawę
metodą wzrokowo-punktową, po czym badana osoba
stawała w postawie nawykowej w wyznaczonym miejscu
tyłem
do
urządzenia
projekcyjno-odbiorczego
w odległości 3,2 m.
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The study included 247 girls aged 12-15 years of
age from Primary School No. 13 and School No. 4 in
Starachowice. The research was conducted in November
2005. There were 60 12-year-old girls (24,29%), 60 13year-old (24,29%), 65 14-year-old (26,32%), and 62 15year-old girls (25,10%). There was a random selection of
respondents. The studies of posture included the spatial
photogrammetric technique, which applied the moiré
projection effect [19,20,21]. This method consists of using
a refracted light beam, where the raster is necessary.
The resulting image of the back of the examined
person is received by the optical system with a camera,
and then transmitted to an analog monitor and computer.
With the appropriate card and program, the computer
performs a proper analysis of the posture. The measuring
station consisted of a computer with a Frame Grabber
card installed, together with a monitor and printer, and
projection-receiving device with a CCD/f=8mm camera
and analog monitor.
On the back of the examined person, the
following anthropometric points were marked with
a marker: spinous processes from C7 to S1, acromions,
inferior angles of the scapulas and posterior superior iliac
spines. Then the body posture was evaluated by a visual
method, after which the tested person remained in their
habitual posture in a designated place, with their back to
the projection-receiving device at distance of 3,2 m.
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Tab. 1.
Parametry postawy w płaszczyźnie czołowej.
Posture parameters in the frontal plane.

Posture
parameters

Full parameter name

APC

The angle of primary curvature

LPC

The length of primary curvature

DPC

The depth of primary curvature

ASC

The angle of secondary curvature

LSC

The length of secondary curvature

The distance between the points of secondary inflection

DSC

The depth of secondary curvature

The maximum transverse distance of the spine line from the
straight line joining the ends of secondary arc

SARA
SALA

Shoulders asymmetry – right above
[mm]
Shoulders asymmetry – left above
[mm]

Description
of
the
method
determining
a parameter
The angle between the tangent of the curve at both ends of
primary bending
The distance between the points of primary inflection
The maximum transverse distance of the spine line from the
straight line joining the ends of primary arc
The angle between the tangents of the curve at both ends of
secondary deflection

The difference in shoulder height (right above)
The difference in shoulder height (left above)

SAL

Shoulders angle line [°]

Lowering the left shoulder (value -)
Lowering the right shoulder (value +)

SCAR

Scapula asymmetry – right above
[mm]

The height difference of vertex angle of the scapulas (right
above)

SCAL

Scapula asymmetry – left above [mm]

The height difference of vertex angle of the scapulas (left
above)

PIA

Pelvic inclination angle [°]

PTA

Pelvic turning angle [°]

CASP

Coefficient of asymmetry shoulder –
pelvis [%]

CASK
CASC
TIA

Coefficient of asymmetry shoulder –
KK [%]
Coefficient of asymmetry shoulder –
C7 [%]
Torso inclination angle

W celu uniknięcia zniekształceń regulowano
wysokość ustawienia urządzenia pomiarowego tak, aby
obiektywy rzutników znajdowały się na wysokości
połowy tułowia. Na plecy badanej osoby rzutowane były
prążki, a regulacja ostrości obiektywu rzutnika
odbiorczego pozwalała na uzyskanie obrazu mory
widocznego na ekranie monitora.
Pomiar
i
ustawianie
ostrości
obrazu
wykonywane
było
automatycznie
sterowanym
urządzeniem projekcyjno-odbiorczym. Dalsza analiza
odbywała się bez udziału osoby badanej. Po
wprowadzeniu obrazu oraz po wskazaniu myszką
odpowiednich punktów odniesienia następowało
właściwe jego opracowanie.
Na kolejnych ekranach prezentowane były różne
opcje, z których część była do wyboru przez badającego.
Analiza obrazu dokonywana była oddzielnie dla każdej
płaszczyzny ciała. Prezentowane podczas tej analizy
różne opcje graficzne ułatwiały wybór określonych
punktów odniesienia, zwłaszcza w przypadkach
wątpliwych.
Urządzenie pozwalało dokonać analitycznej
oceny postawy w trzech płaszczyznach ciała: strzałkowej,
czołowej i poprzecznej, czyli na dokładne określenie

Lowering the left side of the pelvis (value -)
Lowering the right side of the pelvis (value +)
Turning of the pelvis clockwise (value +) Turning of the pelvis
counterclockwise (value -)
The percentage ratio distance left shoulder - right point of the
pelvis to the distance of right shoulder – left point of the
pelvis
The percentage ratio distance of left and right shoulder from
point KK
The percentage ratio distance of left and right shoulder from
point C7
The angle between the vertical line and a straight- C7 KK> 0
right

To prevent distortions, the measuring device
was adjusted so that the projector lenses were aligned
with the the middle of the body. Stripes were projected
on to the back of the examined person, and a calibration
of the projector lens allowed the obtainment of a moiré
effect type image on the monitor screen.
The measurement and sharpness setting of the
image was performed by an automatically controlled
projection-receiving device. Further analysis took place
without the participation of the examined person. After
entering the picture, and pointing the mouse on the main
reference points, the proper elaboration was followed.
On the screens there were presented various
options, some of which were selected by a researcher.
Image analysis was performed separately for each plane
of the body. Different graphic options presented during
the analysis, facilitated the selection of certain reference
points, especially in doubtful cases.
The device allowed an analytical assessment of
attitudes in three planes of motion to be made: sagittal,
frontal and transverse, specifying precise irregularities
occurring within each of these planes. For this purpose,
various parameters were established such as length,
depth and angular. Each selected segment of the spine
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nieprawidłowości występujących w obrębie każdej z tych
płaszczyzn. W tym celu ustalane były różne parametry:
długościowe, głębokościowe i kątowe.
W ten sposób mierzony był każdy wybrany
odcinek kręgosłupa oraz wyliczone odpowiednie
wskaźniki oddające relacje międzyodcinkowe. Pomiary
kolejnych parametrów płaszczyzn ciała dawały też informację o przestrzennym usytuowaniu całego kręgosłupa
oraz poszczególnych jego odcinków. Komputer wyznaczał
trójwymiarowy obraz pleców i analizował 45 parametrów (tab. 1) [21].
W
badaniach
reakcji
równoważnych
zastosowano platformę Cosmogamma by Emildue
R 50300 (ryc. 2). Wykonywano standardowy test
Romberga w staniu swobodnym. Składał się on z dwóch
następujących po sobie prób trwających po 30 sekund:
pierwsza z oczami otwartymi (OE – open eys), druga
z oczami zamkniętymi (CE – close eys).
Pomiary
wykonywano
w
godzinach
przedpołudniowych. Każda badana osoba była dokładnie
poinstruowana o przebiegu testu. W czasie wykonywania
testu zapewniono ciszę, ponieważ bodźce słuchowe
działające na człowieka w warunkach skupienia uwagi
mogą w znaczący sposób zaburzać odruchy posturalne.
Zapewniono także badanego o całkowitej nieszkodliwości
wykonywanego testu.
Podczas trwania testu badający cały czas stał za
osobą badaną nie przekazując żadnych wiadomości.
W czasie pomiarów z oczami otwartymi (OE) proszono
badanego o ufiksowanie wzroku na punkcie odniesienia
znajdującym się na ekranie komputera.
Środek widzenia plamkowego znajdował się
w odległości 1 m od badanego. Przed rozpoczęciem testu
z oczami zamkniętymi (CE) badający upewniał się, że
badany potrafi zachować wyprostowaną postawę bez
kontroli wzrokowej. Badany stał na platformie boso, gdyż
buty mogły zaburzać jego postawę. Stopy były ustawione
ze staranną dokładnością: pięty 2 cm od siebie, stopy
rozstawione pod kątem 30° tak, że środek ciężkości
wieloboku podstawy (O) leżał w osi strzałkowej
platformy w odległości 4 cm od jej środka (C).
Punkt przecięcia się osi pionowej i poziomej
odpowiadający pozycji kostek pokrywał się ze środkiem
platformy (C), oznaczonym na ekranie jako środek
statyczno-dynamicznego diagramu. W celu ułatwienia
prawidłowego ustawienia badanego platforma została
wyposażona we wzorzec rozstawienia stóp. Badany
przyjmował i utrzymał pozycję z ramionami
opuszczonymi wzdłuż tułowia i wyprostowaną głową.
Badający najpierw sprawdzał współrzędne COP
na monitorze, a następnie po ich stabilizacji ustalał
najodpowiedniejszą skalę czułości. W momencie przyjęcia
przez badanego postawy stabilnej rozpoczynano test, a na
ekranie wyświetlana była droga wychylenia środka
nacisku stóp (COP).
Do opisu reakcji posturalnych zastosowano:
długość ścieżki (path length) jest to droga jaką przebył
COP w obu płaszczyznach w trakcie oscylacji (mm);
średni punkt obciążenia X (mean loading point X) podaje
boczne współrzędne X (mm); średni punkt obciążenia
Y (mean loading point Y) podaje przednio-tylne
współrzędne Y (mm); prędkość boczna (lateral speed),
czyli średnia szybkość oscylacji wzdłuż osi X (mm/s);
prędkość przedniotylna (anteroposterior speed), czyli
średnia szybkość COP wzdłuż osi Y (mm/s); średnią
szybkość (average speed) czyli średnia szybkość oscylacji
COP wzdłuż osi X i Y (mm/s) średnie, odchylenie X (mean
sway X) czyli średnia odległość między ekstremalnymi
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was measured in this manner, and appropriate indicators
reflecting the intersegmental relations calculated.
Measurements of the following plane
parameters also gave information about the spatial
location of the entire spine and its various sections. The
computer produced a 3-D image of the back and analyzed
45 parameters (table 1) [21].
For the equivalent reactions test, the
Cosmogamma platform by Emildue R 50300 was used
(figure 2). The test was taken as a standard free standing
Romberg’s test. It consisted of two 30-second consecutive
trials: first with opened eyes (OE - open eyes), and the
second with eyes closed (CE - close eyes).
Measurements were taken in the morning. Each
examined person was thoroughly instructed about the
test run. The examination was carried out in total silence
as auditory stimuli, acting on the human in terms of
attention, can significantly interfere the postural reflexes.
The individual undergoing the tests was reassured as to
the harmlessness nature of the performed examination.
During the test, the researcher was positioned
behind the examined person all the time, and did not
communicate with them. During the measurements with
opened eyes (OE), the tested person was asked to fixate
her sight on a reference point located on the computer
screen. The center of macular vision was located at
a distance of 1 meter from the person undergoing
examination.
Before starting the eyes closed (CE) test, the
researcher made sure that the examined person is able to
maintain an upright posture without visual control. The
observed person stood on a platform barefoot as shoes
can interfere with their attitude. The feet were positioned
with a careful accuracy: heels 2 cm apart, feet set at an
angle of 30°, so that the center of mass of a polygon base
(O) lied in the sagittal axis of the platform at a distance of
4 cm from the center (C).
The point of intersection of the vertical and
horizontal axes corresponding to the position of the
ankles, was concurring with the center of the platform
(C), indicated on the screen as a static-dynamic diagram.
In order to facilitate the correct positioning of the tested
person, the platform was equipped with a spacing feet
pattern. The tested person received and maintained the
position with arms at her sides and head upright.
The investigator checked the coordinates COP
on the monitor, and then, after their stabilisation,
determined the most appropriate sensitivity scale. The
test started when the examined person adopted a stable
posture, and on the screen the inclination of a line in the
center of feet exerting pressure on the mat was
displayed.
To describe the postural reactions, the following
terms were used: path length which is the route traveled
by the COP in both planes during oscillation (mm); mean
loading point X provides lateral coordinates X (mm);
mean loading point Y gives anteroposterior coordinates Y
(mm); lateral speed which gives the average rate of
oscillation along the X axis (mm/s); anteroposterior
speed provides the average speed of COP along the Y axis
(mm/s); average speed which is the standard oscillation
rate of the COP along the X and Y axes (mm/s); mean
sway X gives the average distance between the extreme
inclination of the center of feet exerting pressure in the
lateral plane along the X axis (mm); mean sway Y gives
the average distance between the extreme inclination of
the center of feet exerting pressure in the sagittal plane
along the Y axis (mm) [22,23,24].
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wychyleniami środka nacisku stóp w płaszczyźnie
bocznej wzdłuż osi X (mm); średnie odchylenie Y (mean
sway Y) czyli średnia odległość między ekstremalnymi
wychyleniami środka nacisku stóp w płaszczyźnie
strzałkowej wzdłuż osi Y (mm) [22,23,24].
Do analizy statystycznej zastosowano średnią
arytmetyczną (x) i odchylenie standardowe (s). Rozkłady
zmiennych opisujących postawę analizowano testem
Liliefors. Reakcje posturalne zweryfikowano pod
względem normalności rozkładu testem KołmogorowaSmirnowa. W przypadku, gdy rozkład próby różnił się
istotnie od normalnego dla wyznaczenia współzależności
dwóch cech zastosowano nieparametryczny test korelacji
Spearmana. Jako poziom istotności przyjęto p<0,05
[25,26,27].

Arithmetic means (x) and standard deviations
(s) were used for statistical analysis.
The distributions of a variables were analyzed by the
Liliefors test. Postural reactions were verified in terms of
normality by the Kolmogorov-Smirnov test. If the
distribution of the sample were significantly different
from the normal, to determine the correlation of two
features, the non-parametric Spearman's Correlation test
was used. The level of significance was p <0.05 [25,26,27].

Rys. 2. Platforma Cosmogamma by Emildue R50300 [23].
Fig. 2. Cosmogamma platform by Emildue R 50300 [23].

WYNIKI

RESULTS

Średnia wysokość ciała dziewcząt wynosiła
161,45 cm, średnia masa ciała 50,84 kg, średnie BMI
19,43. Rozkłady liczebności w grupach wiekowych nie
różniły się istotnie (tab. 2).

Girls average body height was 161,45 cm,
average weight 50,84 kg, average BMI 19,43.
Distributions in the age groups didn’t differ significantly
(table 2).
Tab. 2.

Wysokość, masa ciała i BMI badanych.
Height, weight and BMI of the subjects.

Age

Body hight
x

Body mass
s

x

BMI
s

x

s

Total

161,45

7,35

50,84

9,04

19,43

2,78

12

156,33

7,73

47,28

9,96

19,22

3,12

13

159,98

5,54

49,30

7,91

19,23

2,70

14

163,72

6,55

52,42

8,67

19,51

2,81

15

165,45

5,97

54,13

8,14

19,74

2,49
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W badanej grupie dziewcząt korelacje dodatnie
(wprost proporcjonalne) między parametrami postawy
w płaszczyźnie czołowej a reakcjami posturalnymi
wystąpiły w przypadku: KSP/PP (CE), (R= 0,162),
(p= 0,01019), KSP/GP (CE), (R= 0,135), (p= 0,03444),
KSP/DS (CE), (R= 0,134), (p= 0,03529), ABSKLB/SPOX
(CE), (R= 0,130), (p= 0,04060), ABSKNM/PB (CE),
(R= 0,128), (p= 0,04500).
W grupie wszystkich dziewcząt korelacje
ujemne wystąpiły w przypadku: ABS KSW/SPOX (OE)
(R= -0,160) (p= 0,01019), GSW/SPOX (OE), (R= -0,161),
(p= 0,01110), DSW/SPOX (OE) (R= 0,162), (p= 0,01162),
KSW/SPOY (CE) (R= -0,128), (p= 0,04474) (tab. 3).

In the study group of girls, positive correlations
(proportionally) between attitude parameters in the
frontal plane and postural reactions occurred in the case
of: APC/PP (CE), (R= 0,162), (p= 0,01019), APC/GP (CE),
(R= 0,135), (p= 0,03444), APC/PL (CE), (R= 0,134), (p=
0,03529), ABSSAL/MLPX (CE), (R= 0,130), (p= 0,04060),
ABSPIA/LS (CE), (R= 0,128), (p= 0,04500).
In the whole group of girls’ negative correlations
occurred in the cases of: ABS ASC/MLPX (OE) (R= -0,160)
(p= 0,01019), DSC/MLPX (OE), (R= -0,161), (p= 0,01110),
LSC/MLPX (OE) (R= 0,162), (p= 0,01162), ASC/MLPY
(CE) (R= -0,128), (p= 0,04474) (table 3).

Tab. 3.
Korelacje między parametrami postawy w płaszczyźnie czołowej a reakcjami posturalnymi u wszystkich dziewcząt z oczami otwartymi (OE) i zamkniętymi
(CE).
Correlations between posture parameters in the frontal plane and postural reactions in all girls with eyes open (OE) and closed eyes (CE).

Correlated parameters

Importance
of N

t (N-2)

Level p

ABSASC/MLPX (OE)

247

-0,163

-2,590

0,01019

APC/LS (CE)

247

0,162

2,572

0,01071

DSC/MLPX (OE)

247

-0,161

-2,559

0,01110

LSC/MLPX _(OE)

247

-0,160

-2,542

0,01162

TIA/MLPX (CE)

247

0,151

2,384

0,01790

APC/AS (CE)

247

0,135

2,127

0,03444

APC/PL (CE)

247

0,134

2,117

0,03529

ABS SAL/MLPX (CE)

247

0,130

2,058

0,04060

TIA/MLPX CE)

247

-0,130

-2,047

0,04174

ASC/MLPY (CE)

247

-0,128

-2,017

0,04474

ABS PIA/LS (CE)

247

0,128

2,015

0,04500

W grupie dziewcząt 12 letnich wszystkie
korelacje były dodatnie (wprost proporcjonalne):
ABSKSM/PP(CE), (R= 0,336), (p= 0,01438), ABSKSM/GP
(CE), (R= 0,315), (p= 0,01432), ABSKSM/DS (CE),
(R= 0,315) (p= 0,01438), DSP/SPOX (CE), (R= 0,313),
(0,01481), ABSKSW/SPOY (OE) (R= 0,307) (p= 0,01686),
KSM/PP (CE) (R= 0,294) (p= 0,02269), ABSKSP/PB (OE)
(R= 0,286) (p= 0,02668), WBC/SPOX (OE) (R= 0,273) (p=
0,03508), GSP/PB (OE) (R= 0,269) (p= 0,03780), KSM/GP
(CE) (R= 0,262) (p= 0,04315), KSM/DS (CE) (R= 0,262)
(p= 0,04328), GSW/SPOY (CE) (R= 0,261) (p= 0,04416)
(tab. 4).
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R Spearman

In the group of girls aged 12 years all
correlations were positive (proportionally): ABSPTA/LS
(CE), (R= 0,336), (p= 0,01438), ABSPTA/AS (CE),
(R= 0,315), (p= 0,01432), ABSPTA/PL (CE), (R= 0,315)
(p= 0,01438), LPC/MLPX (CE), (R= 0,313), (p=0,01481),
ABSASC/ MLPY (OE) (R= 0,307) (p= 0,01686), PTA/AS
(CE) (R= 0,294) (p= 0,02269), ABSAPC/LS (OE)
(R= 0,286) (p= 0,02668), CASC/MLPX (OE) (R= 0,273)
(p= 0,03508), DPC/LS (OE) (R= 0,269) (p= 0,03780),
PTA/AS (CE) (R= 0,262) (p= 0,04315), PTA/PL (CE)
(R= 0,262) (p= 0,04328), DSC/ MLPY (CE) (R= 0,261)
(p= 0,04416) (table 4).
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Tab. 4.
Korelacje między parametrami postawy w płaszczyźnie czołowej a reakcjami posturalnymi u dziewcząt 12 letnich z oczami otwartymi (OE) i zamkniętymi
(CE).
Correlations between posture parameters in the frontal plane and postural reactions in girls aged 12 years with eyes open (OE) and closed (CE).

Correlated parameters

Importance
of N

R Spearman

t (N-2)

Level p

ABS PTA/AS (CE)

60

0,336

2,713

0,00877

ABS PTA/AS (CE)

60

0,315

2,525

0,01432

ABS PTA/PL (CE)

60

0,315

2,523

0,01438

LPC/ MLPX (CE)

60

0,313

2,512

0,01481

ABS ASC/MLPY (OE)

60

0,307

2,461

0,01686

PTA/AS (CE)

60

0,294

2,341

0,02269

ABSAPC/LS (OE)

60

0,286

2,274

0,02668

CASC/MLPX (OE)

60

0,273

2,158

0,03508

DPC/LS (OE)

60

0,269

2,126

0,03780

PTA/AS (CE)

60

0,262

2,068

0,04315

PTA/PL (CE)

60

0,262

2,066

0,04328

DSC/MLPY (CE)

60

0,261

2,057

0,04416

W grupie dziewcząt 13 letnich korelacje
dodatnie
(wprost
proporcjonalne)
wystąpiły
w przypadku: DSW/PB (OE), (R= 0,267), (p= 0,03925),
ABSKNM/GP(CE), (R= 0,264), (p= 0,04131), NTL/PP (OE),
(R= 0,306), (p= 0,01 742), NTL/DS (OE), (R= 0,283),
(p= 0,02816), NTL/GP (OE), (R= 0,282), (p= 0,02889).
Wystąpiła tylko jedna korelacja ujemna
(odwrotnie proporcjonalne) w przypadku DSW/SPOX
(OE), (R= -0,313), (p= 0,00334) (tab. 5).

In the group of girls aged 13 years, positive
correlations (proportionally) occurred in cases: LSC/LS
(OE), (R= 0,267), (p=0,03925), ABSPIA/AS (CE),
(R=0,264), (p= 0,04131), TIA/AS (OE), (R= 0,306),
(p= 0,01742), TIA/PL (OE), (R= 0,283), (p= 0,02816),
TIA/AS (OE), (R= 0,282), (p= 0,02889).
There was only one negative correlation
(inversely proportional) in the case of LSC/MLPX (OE),
(R= -0,313), (p= 0,00334) (table 5).

Tab. 5.
Korelacje między parametrami postawy w płaszczyźnie czołowej a reakcjami posturalnymi u dziewcząt 13 letnich z oczami otwartymi (OE) i zamkniętymi
(CE).
Correlations between posture parameters in the frontal plane and postural reactions in girls aged 13 years with eyes open (OE) and closed (CE).

Correlated parameters

Importance
of N

R Spearman

t (N-2)

Level p

LSC/LS (OE)

60

0,267

2,109

0,03925

ABS PIA/LS (CE)

60

0,264

2,087

0,04131

TIA/AS (OE)

60

0,306

2,448

0,01742

TIA/PL (OE)

60

0,283

2,251

0,02816

TIA/AS (OE)

60

0,282

2,241

0,02889

LSC/MLPX (OE)

60

-0,373

-3,061

0,00334

W grupie dziewcząt 14 letnich korelacje
dodatnie
(wprost
proporcjonalne)
wystąpiły
w przypadku: WBC/PB (CE), (R= 0,339), (p= 0,00576),
WBC/DS (CE), (R= 0,322), (p= 0,00890), WBC/GP (CE),
(R= 0,321), (p= 0,00918), ABSKLB/SPOX (OE) (R= 0,301),
(p= 0,01495), KSP/SPOY (CE) (R= 0,294), (p= 0,01736),
ABP/PP (CE) (R= 0,259), (p= 0,03733), ABSKLB/SPOX
(CE) (R= 0,254), (p= 0,04100).
Korelacje ujemne (odwrotnie proporcjonalne)
w tej grupie wiekowej wystąpiły w przypadku: ABSKNM
/SPOY (CE), (R= -0,348), (p= 0,00454), ABSKNM/SPOY
(OE), (R= -0,344), (p= 0,00498), GSW/SPOX (OE),

In the group of girls aged 14 years, positive
correlations (proportionally) occurred in cases: CASC/LS
(CE), (R= 0,339), (p= 0,00576), CASC/PL (CE), (R= 0,322),
(p= 0,00890), CASC/AS (CE), (R= 0,321), (p= 0,00918),
ABSSAL/MLPX (OE) (R= 0,301), (p= 0,01495), APC/MLPY
(CE) (R= 0,294), (p= 0,01736), SARA/AS (CE) (R= 0,259),
(p= 0,03733), ABSSAL/MLPX (CE) (R= 0,254),
(p= 0,04100).
Negative correlations (inversely proportional) in
this age group occurred in cases: ABSPIA/MLPY (CE),
(R= -0,348), (p= 0,00454), ABSPIA/MLPY (OE),
(R= -0,344), (p= 0,00498), DSC/MLPX (OE), (R= -0,261),
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(R= -0,261), (p= 0,03574), DSW/SPOX (OE), (R= -0,254),
(p= 0,04100), KSW/SPOY (CE), (R= -0,249), (p= 0,04580),
ABSKSW/SPOX (OE), (R= -0,248), (p= 0,04607), NTL/PP
(OE), (R= -0,245), (p= 0,04924) (tab. 6).

(p= 0,03574), LSC/MLPX (OE), (R= -0,254), (p= 0,04100),
ASC/MLPY
(CE),
(R= -0,249),
(p=
0,04580),
ABSASC/MLPX (OE), (R= -0,248), (p= 0,04607), TIA/AS
(OE), (R= -0,245), (p= 0,04924) (table 6).
Tab. 6.

Korelacje między parametrami postawy w płaszczyźnie czołowej a reakcjami posturalnymi u dziewcząt 14 letnich z oczami otwartymi (OE) i zamkniętymi
(CE).
Correlations between posture parameters in the frontal plane and postural reactions in girls aged 14 years with eyes open (OE) and closed (CE).

Correlated parameters

Importance
of N

R Spearman

t (N-2)

Level p

ABS PIA /MLPY (CE)

65

-0,348

-2,943

0,00454

ABS PIA/MLPY (OE)

65

-0,344

-2,910

0,00498

CASC/LS (CE)

65

0,339

2,859

0,00576

CASC/PL (CE)

65

0,322

2,700

0,00890

CASC/AS (CE)

65

0,321

2,688

0,00918

ABS SAL/MLPX (OE)

65

0,301

2,502

0,01495

APC/MLPY (CE)

65

0,294

2,443

0,01736

DSC/MLPX (OE)

65

-0,261

-2,146

0,03574

SARA/AL (CE)

65

0,259

2,127

0,03733

LSC/MLPX (OE)

65

-0,254

-2,086

0,04100

ABS SAL/MLPX (CE)

65

0,254

2,086

0,04100

ASC/ MLPY (CE)

65

-0,249

-2,038

0,04580

ABS ASC/MLPX (OE)

65

-0,248

-2,035

0,04607

TIA/AS (OE)

65

-0,245

-2,005

0,04924

W grupie dziewcząt 15 letnich korelacje
dodatnie
(wprost
proporcjonalne)
wystąpiły
w przypadku: KSP/PP (CE), (R=0,270), (p=0,03349),
KSP/PP (CE), (R= 0,270), (p=0,03349), ABSKSP/PP(CE),
(R= 0,264), (p= 0,03782), KSP/GP(CE), (R=0,260),
(p=0,04116), KSP/DS (CE), (R=0,260), (p=0,04165),
ABSKSP/DS(CE), (R= 0,259), (p= 0,04249), ABSKSP/GP
(CE), (R= 0,258), (p= 0,04281) (tab. 7). Wystąpiła tylko
jedna korelacja ujemna (odwrotnie proporcjonalne)
w przypadku WBK/SPOY (OE), (R= -0,258), (p= 0,04284)
(tab.7).

In the group of girls aged 15 years, positive
correlations (proportionally) occurred in cases: APC/AS
(CE), (R=0,270), (p=0,03349), APC/AS (CE), (R= 0,270),
(p=0,03349), ABSAPC/AS (CE), (R= 0,264), (p= 0,03782),
APC/AS (CE), (R=0,260), (p=0,04116), APC/PL (CE),
(R=0,260), (p=0,04165), ABSAPC/PL (CE), (R= 0,259),
(p= 0,04249), ABSAPC/AS (CE), (R= 0,258), (p= 0,04281)
(table 7). There was only one negative correlation
(inversely proportional), this being in the CASC/MLPY
(OE) parameter, (R= -0,258), (p= 0,04284) (table 7).

Tab. 7.
Korelacje między parametrami postawy w płaszczyźnie czołowej a reakcjami posturalnymi u dziewcząt 15 letnich z oczami otwartymi (OE) i zamkniętymi
(CE).
Correlations between posture parameters in the frontal plane and postural reactions in girls aged 15 years with eyes open (OE) and closed (CE).
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Correlated parameters

Importance
of N

R Spearman

t (N-2)

Level p

APC/AS (CE)

62

0,270

2,176

0,03349

ABS APC/AS(CE)

62

0,264

2,124

0,03782

APC/AS(CE)

62

0,260

2,087

0,04116

APC/PL (CE)

62

0,260

2,082

0,04165

ABS APC/PL (CE)

62

0,259

2,073

0,04249

ABS APC/AS (CE)
CASK/ MLPY (OE)

62
62

0,258
-0,258

2,070
-2,069

0,04281
0,04284
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DYSKUSJA
Korelacja rangowa Spearmana to jedna
z nieparametrycznych miar monotonicznej zależności
statystycznej między zmiennymi losowymi. Przyjmuje
zawsze wartości z przedziału (od -1 do +1). Ich
interpretacja jest podobna do klasycznego współczynnika
korelacji Pearsona [27].
W całej grupie dziewcząt korelacje dodatnie
(wprost proporcjonalne) między parametrami postawy
w płaszczyźnie czołowej a reakcjami posturalnymi
wystąpiły w przypadku: KSP/PP (CE), (R= 0,162),
(p= 0,01019), KSP/GP (CE), (R= 0,135), (p= 0,03444),
KSP/DS (CE), (R= 0,134), (p= 0,03529), ABSKLB/SPOX
(CE), (R= 0,130), (p= 0,04060), ABSKNM/PB (CE),
(R= 0,128), (p= 0,04500). W grupie wszystkich dziewcząt
korelacje ujemne wystąpiły w przypadku: ABS KSW/SPOX
(OE) (R= -0,160) (p= 0,01019), GSW/SPOX (OE),
(R= -0,161), (p= 0,01110), DSW /SPOX (OE) (R= 0,162),
(p= 0,01162), KSW/SPOY (CE) (R= -0,128), (p= 0,04474)
(tab. 3).
W grupie dziewcząt 12 letnich wszystkie
korelacje były dodatnie (wprost proporcjonalne):
ABSKSM/PP(CE), (R= 0,336), (p= 0,01438), ABSKSM/GP
(CE), (R= 0,315), (p= 0,01432), ABSKSM/DS (CE),
(R= 0,315) (p= 0,01438), DSP/SPOX (CE), (R= 0,313),
(0,01481), ABSKSW/SPOY (OE) (R= 0,307) (p= 0,01686),
KSM/PP (CE) (R= 0,294) (p= 0,02269), ABSKSP/PB (OE)
(R= 0,286) (p= 0,02668), WBC/SPOX (OE) (R= 0,273)
(p= 0,03508), GSP/PB (OE) (R= 0,269) (p= 0,03780),
KSM/GP (CE) (R= 0,262) (p= 0,04315), KSM/DS (CE)
(R= 0,262) (p= 0,04328), GSW/SPOY (CE) (R= 0,261)
(p= 0,04416) (tab. 4).
W grupie dziewcząt 13 letnich korelacje
dodatnie
(wprost
proporcjonalne)
wystąpiły
w przypadku: DSW/PB (OE), (R= 0,267), (p= 0,03925),
ABSKNM/GP(CE), (R= 0,264), (p= 0,04131), NTL/PP (OE),
(R= 0,306), (p= 0,01 742), NTL/DS (OE), (R= 0,283),
(p= 0,02816), NTL/GP (OE), (R= 0,282), (p= 0,02889).
Wystąpiła tylko jedna korelacja ujemna (odwrotnie
proporcjonalne) w przypadku DSW/SPOX (OE),
(R= -0,313), (p= 0,00334) (tab. 5).
W grupie dziewcząt 14 letnich korelacje
dodatnie
(wprost
proporcjonalne)
wystąpiły
w przypadku: WBC/PB (CE), (R= 0,339), (p= 0,00576),
WBC/DS (CE), (R= 0,322), (p= 0,00890), WBC/GP (CE),
(R= 0,321), (p= 0,00918), ABSKLB/SPOX (OE) (R= 0,301),
(p= 0,01495), KSP/SPOY (CE) (R= 0,294), (p= 0,01736),
ABP/PP (CE) (R= 0,259), (p= 0,03733), ABSKLB/SPOX
(CE) (R= 0,254), (p= 0,04100).
Korelacje ujemne (odwrotnie proporcjonalne)
w tej grupie wiekowej wystąpiły w przypadku: ABSKNM
/SPOY (CE), (R= -0,348), (p= 0,00454), ABSKNM/SPOY
(OE), (R= -0,344), (p= 0,00498), GSW/SPOX (OE),
(R= -0,261), (p= 0,03574), DSW/SPOX (OE), (R= -0,254),
(p= 0,04100), KSW/SPOY (CE), (R= -0,249), (p= 0,04580),
ABSKSW/SPOX (OE), (R= -0,248), (p= 0,04607), NTL/PP
(OE), (R= -0,245), (p= 0,04924) (tab. 6).
W grupie dziewcząt 15 letnich korelacje
dodatnie
(wprost
proporcjonalne)
wystąpiły
w przypadku: KSP/PP (CE), (R=0,270), (p=0,03349),
KSP/PP (CE), (R= 0,270), (p=0,03349), ABSKSP/PP(CE),
(R= 0,264), (p= 0,03782), KSP/GP(CE), (R=0,260),
(p=0,04116), KSP/DS (CE), (R=0,260), (p=0,04165),
ABSKSP/DS(CE), (R= 0,259), (p= 0,04249), ABSKSP/GP
(CE), (R= 0,258), (p= 0,04281) (tab. 7).

DISCUSSION
The Spearman’s rank correlation is one of the
non-parametric monotonic measurements of the
statistical dependence between random variables. It
always accepts the value range (from -1 to +1). Their
interpretation is similar to the classic coefficient
Pearson’s correlation [27].
Throughout the whole group of girls, positive
correlations (proportionally) between the attitude
parameters in frontal plane and postural reactions
occurred in cases: APC/AS (CE), (R= 0,162), (p= 0,01019),
APC/AS (CE), (R= 0,135), (p= 0,03444), APC/PL (CE),
(R= 0,134), (p= 0,03529), ABSSAL/MLPX (CE), (R= 0,130),
(p= 0,04060), ABSPIA/LS (CE), (R= 0,128), (p= 0,04500).
Throughout the whole group of girls, negative
correlations occurred in cases: ABS ASC/MLPX (OE)
(R= -0,160) (p= 0,01019), DSC/MLPX (OE), (R= -0,161),
(p= 0,01110), LS /MLPX (OE) (R= 0,162), (p= 0,01162),
ASC/MLPX (CE) (R= -0,128), (p= 0,04474) (table 3).
In the group of girls aged 12, all correlations
were positive (proportionally) occurred in cases:
ABSAPC/AS (CE), (R= 0,336), (p= 0,01438), ABSPTA/AS
(CE), (R= 0,315), (p= 0,01432), ABSPTA/PL (CE),
(R= 0,315) (p= 0,01438), LPC/MLPX (CE), (R= 0,313),
(0,01481), ABSASC/MLPY (OE) (R= 0,307) (p= 0,01686),
PTA/AS (CE) (R= 0,294) (p= 0,02269), ABSAPC/LS (OE)
(R= 0,286) (p= 0,02668), CASC/MLPX (OE) (R= 0,273)
(p= 0,03508), DPC/LS (OE) (R= 0,269) (p= 0,03780),
PTA/AS (CE) (R= 0,262) (p= 0,04315), PTA/PL (CE)
(R= 0,262) (p= 0,04328), DSC/MLPY (CE) (R= 0,261)
(p= 0,04416) (table 4).
In the group of girls aged 13, correlations were
positive (proportionally) in cases: LSC/LS (OE),
(R= 0,267), (p= 0,03925), ABSPIA/AS (CE), (R= 0,264),
(p= 0,04131), TIA/AS (OE), (R= 0,306), (p= 0,01 742),
TIA/PL (OE), (R= 0,283), (p= 0,02816), TIA/AS (OE),
(R= 0,282), (p= 0,02889). Only one correlation (inversely
proportional)
was
negative:
LSC/MLPX
(OE),
(R= -0,313), (p= 0,00334) (table 5).
In the group of girls aged 14, positive
correlations (proportionally) occurred in cases: CASC/LS
(CE), (R= 0,339), (p= 0,00576), CASC/PL (CE), (R= 0,322),
(p= 0,00890), CASC/AS (CE), (R= 0,321), (p= 0,00918),
ABSSAL/MLPX (OE) (R= 0,301), (p= 0,01495), APC/MLPY
(CE) (R= 0,294), (p= 0,01736), SARA/AS (CE) (R= 0,259),
(p= 0,03733), ABSSAL/MLPX (CE) (R= 0,254),
(p= 0,04100).
Negative correlations (inversely proportional) in
this age group occurred in the cases: ABSPIA/ MLPY (CE),
(R= -0,348), (p= 0,00454), ABSPIA/MLPY (OE),
(R= -0,344), (p= 0,00498), DSC/MLPX (OE), (R= -0,261),
(p= 0,03574), LSC/MLPX (OE), (R= -0,254), (p= 0,04100),
ASC/MLPY
(CE),
(R= -0,249),
(p=
0,04580),
ABSASC/MLPX (OE), (R= -0,248), (p= 0,04607), TIA/AS
(OE), (R= -0,245), (p= 0,04924) (table 6).
In the group of girls aged 15, positive
correlations (proportionally) occurred in cases: APC/AS
(CE), (R=0,270), (p=0,03349), APC/AS (CE), (R= 0,270),
(p=0,03349), ABSAPC/AS (CE), (R= 0,264), (p= 0,03782),
APC/AS (CE), (R=0,260), (p=0,04116), APC/PL (CE),
(R=0,260), (p=0,04165), ABSAPC/ PL (CE), (R= 0,259),
(p= 0,04249), ABSAPC/AS (CE), (R= 0,258), (p= 0,04281)
(table 7).
There was one negative correlation (inversely
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Wystąpiła tylko jedna korelacja ujemna
(odwrotnie proporcjonalne) w przypadku WBK/SPOY
(OE), (R= -0,258), (p= 0,04284) (tab.7).
W całej grupie dziewcząt korelacje istotne
statystycznie częściej występowały, kiedy test Romberga
odbywał się z oczami zamkniętymi (CE): KSP/PP (CE),
(R= 0,162), (p= 0,01071), NTP/SPOX (CE) (R= 0, 0,151),
(p= 0,01790), KSP/GP (CE), (R= 0,135), (p= 0,03444),
KSP/DS (CE), (R= 0,134), (p= 0,03529), ABSKLB/SPOX
(CE), (R= 0,130), (p= 0,04060), ABSKNM/PB (CE),
(R= 0,128), (p= 0,04500), KSW/SPOY (CE) (R= -0,128),
(p= 0,04474).
Wśród korelacji z oczami zamkniętymi (CE)
sześć było dodatnich (wprost proporcjonalnych): KSP/PP
(CE), (R= 0,162), (p= 0,01019), NTP/SPOX (CE)
(R= 0, 0,151), (p= 0,01790), KSP/GP (CE), (R= 0,135),
(p= 0,03444), KSP/DS (CE), (R= 0,134), (p= 0,03529),
ABSKLB/SPOX (CE), (R= 0,130), (p= 0,04060),
ABSKNM/PB (CE), (R= 0,128), (p= 0,04500) i jedna
ujemna: KSW/SPOY (CE) (R= -0,128), (p= 0,04474).
Wśród korelacji z oczami otwartymi (OE) trzy
korelacje były ujemne: ABS KSW/SPOX (OE) (R= -0,163)
(p= 0,01019), GSW/SPOX (OE), (R= -0,161), (p= 0,01110)
DSW /SPOX (OE) (R= 0,162), (p= 0,01162) (tab. 3).

proportional): CASK/ MLPY (OE), (R= -0,258),
(p= 0,04284) (table 7).
In the whole group of girls statistically
significant correlations were more frequent when the
Romberg’s test was held with the eyes closed (CE):
APC/AS (CE), (R= 0,162), (p= 0,01071), TIA/MLPX (CE)
(R= 0, 0,151), (p= 0,01790), APC/AS (CE), (R= 0,135), (p=
0,03444), APC/PL (CE), (R= 0,134), (p= 0,03529),
ABSSAL/MLPX (CE), (R= 0,130), (p= 0,04060), ABSPIA/LS
(CE), (R= 0,128), (p= 0,04500), ASC/MLPY (CE) (R= 0,128), (p= 0,04474). Among the correlations with closed
eyes (CE) six were positive (proportionally): APC/AS
(CE), (R= 0,162), (p= 0,01019), TIA/MLPX (CE) (R= 0,
0,151), (p= 0,01790), APC/AS (CE), (R= 0,135),
(p= 0,03444), APC/PL (CE), (R= 0,134), (p= 0,03529),
ABSSAL/MLPX (CE), (R= 0,130), (p= 0,04060), ABSPIA/LS
(CE), (R= 0,128), (p= 0,04500) and one negative:
ASC/MLPY (CE) (R= -0,128), (p= 0,04474).
Among the correlations with eyes open (OE)
three correlations were negative: ABS ASC/MLPX (OE)
(R= -0,163) (p= 0,01019), DSC/MLPX (OE), (R= -0,161),
(p= 0,01110), LSC/MLPX (OE) (R= 0,162), (p= 0,01162)
(table 3).

CONCLUSIONS

WNIOSKI
•

•

•

•

W całej grupie dziewcząt korelacje dodatnie
między parametrami postawy w płaszczyźnie
czołowej a reakcjami posturalnymi wystąpiły
w przypadku: KSP/PP (CE), KSP/GP (CE),
KSP/DS (CE), ABSKLB/SPOX (CE), ABSKNM/PB
(CE). Korelacje ujemne wystąpiły w przypadku:
ABS KSW/SPOX (OE), GSW/SPOX (OE), DSW
/SPOX (OE), KSW/SPOY (CE).
Korelacje
istotne
statystycznie
częściej
występował, kiedy test Romberga odbywał się
z oczami zamkniętymi (CE): KSP/PP (CE),
NTP/SPOX (CE), KSP/GP (CE), KSP/DS (CE),
ABSKLB/SPOX
(CE),
ABSKNM/PB
(CE),
KSW/SPOY (CE).
Wśród korelacji z oczami zamkniętymi (CE)
sześć było dodatnich: KSP/PP (CE), NTP/SPOX
(CE), KSP/GP (CE), KSP/DS (CE), ABSKLB/SPOX
(CE), ABSKNM/PB (CE) i jedna ujemna:
KSW/SPOY (CE) .
Wśród korelacji z oczami otwartymi (OE)
wystąpiły tylko trzy korelacje ujemne: ABS
KSW/SPOX (OE), GSW/SPOX (OE), DSW /SPOX
(OE).

•

•

•

•
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In the whole group of girls, positive correlations
between attitude parameters in frontal plane
and the postural reactions occurred in the
following
cases:
angle
of
primary
curvature/anteroposterior speed eyes closed,
angle of primary curvature /average speed eyes
closed, angle of primary curvature /path length
eyes closed, absolute value shoulders angle
line/mean loading point X eyes closed, absolute
value pelvic inclination angle/lateral speed eyes
closed. Negative correlations occurred in the
following cases: absolute value angle of
secondary curvature/ mean loading point X eyes
open, depth of secondary curvature/mean
loading point X eyes open, length of secondary
curvature/mean loading point X eyes open,
angle of secondary curvature/mean loading
point X eyes closed.
Statistically significant correlations occurred
more frequent when the Romberg’s test was
held with eyes closed (CE): angle of primary
curvature/anteroposterior
speed,
torso
inclination angle/mean loading point X, angle of
primary curvature/average speed, angle of
primary curvature/path length, absolute value
shoulders angle line/mean loading point X,
absolute value pelvic inclination angle/lateral
speed, angle of secondary curvature/mean
loading point Y.
Among the correlations with eyes closed, six
were positive: angle of primary curvature/
anteroposterior speed, torso inclination
angle/mean loading point X, angle of primary
curvature/average speed, angle of primary
curvature/path length, absolute value shoulders
angle line/mean loading point X, absolute value
pelvic inclination angle/lateral speed, and one
was
negative:
angle
of
secondary
curvature/mean loading point Y.
Among the correlations with eyes open only
three negative correlations occurred: absolute
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value angle of secondary curvature/mean loading point X,
depth of secondary curvature/mean loading point X,
length of secondary curvature/mean loading point X.
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Задачей исследования был анализ ранговой корреляции Спирмена между постуральными реакциями и идиопатическим сколиозе и сколиозе
у девочек в возрасте 12-15 лет. В целой группе девочек позитивная корреляция между параметрами осанки во фронтальной плоскости
и постуральной реакцией произошли в случаях: угол первичной кривизны / скорость переднезадняя с закрытыми глазами, угол первичной
кривизны / средняя скорость с закрытыми глазами, угол первичной кривизны / длина пути с закрытыми глазами, абсолютная величина угла
линии плеч / средняя точка нагрузки X с закрытыми глазами, абсолютная величина угла таза / боковая скорость с закрытыми глазами.
Корреляция отрицательные произошли в случае: абсолютная величина угла вторичной кривизны / средняя точка нагрузки Х с открытым глазами,
глубина вторичной кривизны / средняя точка нагрузки Х с открытым глазами, длина вторичной кривизны / средняя точка нагрузки Х с открытым
X глазами, угол вторичной кривизны / средней точке нагрузки Y с закрытым глазами. Важные корреляции статистически частей выступали, когда
тест Ромберга проходил с закрытыми глазами: угол первичной кривизны/ скорость переднезадняя, наклон туловища в право/ средняя точка
нагрузки Y, угол первичной кривизны / средняя скорость, угол первичной кривизны / длина пути, абсолютная величина угла линии плеч / средняя
точка нагрузки X, абсолютная величина угла наклона таза / боковая скорость, угол вторичной кривизны / средняя точка Y. Среди корреляции
с закрытыми глазами шесть были положительными: угол первичной кривизны / скорость переднезадняя, наклон туловища вправо / средняя
нагрузка точки Х, угол первичной кривизны / средняя скорость, угол первичной кривизны, длина пути, абсолютное значение угла линии плеч /
средняя точка нагрузки X, абсолютная величина угла наклона таза / боковая скорость и одно отрицательное: угол вторичной кривизны / средняя
точка нагрузки Y. Среди корреляции с открытыми глазами имелись только три отрицательные корреляции: абсолютное значение угла вторичной
кривизны / средняя нагрузка точки X, глубина вторичной кривизны / средняя нагрузка точки Х, длина вторичной кривизны / средняя нагрузка
точки X.
Ключевые слова: постуральные реакции, идиопатический сколиоз , сколиоз, ранговая корреляция Спирмена .
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RYTMIKA DOBOWA TEMPERATURY GŁĘBOKIEJ CIAŁA (CZĘŚĆ I): ZASTOSOWANIE
NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW TELEMETRYCZNYCH W MONITOROWANIU ZMIENNOŚCI
TEMPERATURY GŁĘBOKIEJ CIAŁA

THE CIRCADIAN RHYTHM OF CORE BODY TEMPERATURE (PART I): THE USE OF MODERN
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
The best known daily rhythms in humans include: the sleep-wake rhythm, the circadian core body temperature variability, daily fluctuations in arterial blood
pressure and heartbeat frequency, and daily changes in hormone secretion: e.g. melatonin, cortisol, growth hormone, prolactin. The core body temperature
in humans has a characteristic sinusoidal course, with the maximum value occurring between 3:00-5:00 pm and the minimum between 3:00-5:00 am.
Analysis of literature indicates that the obtained results concerning core body temperature are to a large extent influenced by the type of method applied in
the measurement. Depending on test protocols, we may apply various methodologies to measuring core body temperature. One of the newest methods of
measuring internal and external body temperature consists in the utilisation of remote temperature sensors transmitting the obtained value via a radio
signal. The advantages of this method includes the ability to perform: continuous core temperature measurement, observe dynamic changes in core body
temperature occurring in circadian rhythm and the repeatability and credibility of the obtained results, which is presented in numerous scientific reports.
Key words: body temperature, circadian rhythms, telemetric measurement.
Najlepiej poznane rytmy dobowe człowieka to: rytm sen–czuwanie, okołodobowa zmienność temperatury głębokiej ciała, dobowe zmiany ciśnienia
tętniczego krwi oraz częstości skurczów serca, dobowe zmiany wydzielania hormonów: m.in. melatoniny, kortyzolu, hormonu wzrostu, prolaktyny.
Temperatura głęboka ciała u ludzi ma swój charakterystyczny, sinusoidalny przebieg, z wartościami maksymalną około godz. 15:00-17:00 i minimalną,
około godz. 03:00-05:00 rano. Analiza piśmiennictwa wskazuje, że na uzyskiwane wyniki dotyczące temperatury głębokiej ciała w dużej mierze ma rodzaj
zastosowanej metody pomiaru. W literaturze można spotkać różne sposoby pomiaru temperatury głębokiej ciała, stosowane w zależności od protokołu
badania. Jedną z nowszych metod pomiaru wewnętrznej i zewnętrznej temperatury ciała jest zastosowanie zdalnych czujników temperatury,
transmitujących zmierzone wartości drogą radiową. Zaletami tej metody są: możliwość uzyskania ciągłego pomiaru temperatury głębokiej, obserwacja
dynamicznych zmian temperatury głębokiej ciała zachodzących w cyklu okołodobowym oraz dokładność pomiaru, powtarzalność i wiarygodność
uzyskanych wyników, co prezentowane jest w wielu doniesieniach naukowych.
Słowa kluczowe: temperatura ciała, rytmy okołodobowe, pomiar telemetryczny.
Наиболее известным является суточные человеческие ритмы: сон-бодрствование , суточные изменения температуры тела, суточные изменения
кровяного давления и частоты сердечных сокращений, суточные изменения в секреции гормонов, включая мелатонин, кортизол, гормон роста,
пролактин. Глубокая температура тела у человека имеет свой характеристический, синусоидальный пробег, с максимальными значениями около
15: 00-17: 00 часов и минимальными, приблизительно 03: 00-05: 00 часов утра. Анализ литературы показывает, что полученные результаты,
касающиеся глубокой температуры тела, в значительной степени являются своего рода используемым методом измерения . В литературе
можно найти разные способы измерения глубокой температуры тела, используемые в зависимости от протокола исследования. Одним из новых
методов измерения внутренней и внешней температуры тела, есть применение дистанционных датчиков температуры, передающих измеренные
величины по радиоканалу. Преимуществами данного метода являются: возможность получения непрерывного измерения глубокой температуры,
наблюдение динамических изменений температуры глубокой тела, происходящих в суточных циклах, а также точность измерения, повторяемость
и достоверность результатов измерений, которые представлены во многих научных докладах.
Ключевые слова: температура тела, суточные ритмы, телеметрическое измерение.
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RYTMIKA OKOŁODOBOWA TEMPERATURY GŁĘBOKIEJ CIAŁA

THE CIRCADIAN RHYTHM OF CORE BODY
TEMPERATURE

Rytmika okołodobowa warunkuje prawidłowe
funkcjonowanie organizmu, pozwala na dostosowanie
wielu procesów wewnętrznych do zmieniających się
cyklicznie warunków środowiskowych, wynikających
z ruchu obrotowego Ziemi. Najlepiej poznane rytmy
dobowe człowieka to: rytm sen–czuwanie, okołodobowa
zmienność temperatury głębokiej ciała, dobowe zmiany
ciśnienia tętniczego krwi oraz częstości skurczów serca,
dobowe
zmiany
wydzielania
hormonów:
m.in.
melatoniny, kortyzolu, hormonu wzrostu, prolaktyny [1].
Temperatura głęboka ciała u ludzi ma swój
charakterystyczny, sinusoidalny przebieg, z wartościami
maksymalną około godz. 15:00-17:00 i minimalną, około
godz. 03:00-05:00 rano. Różnica pomiędzy najwyższą
a najniższą temperaturą w ciągu doby może sięgać nawet
1oC. Zmienność temperatury jest ściśle związana
z funkcjonowaniem autonomicznego układu nerwowego
oraz stanowi wyraz okołodobowej zmienności
metabolizmu produkcji i utraty ciepła (Tab. 1).
Temperatura głęboka ciała obniża się w nocy,
gdy dominują mechanizmy utraty ciepła z organizmu.
Ponadto kluczową rolę w regulacji temperatury głębokiej
ciała w nocy, w czasie snu, stanowi wydzielanie
melatoniny, która działając na podwzgórzowy ośrodek
termoregulacji, przyczynia się bezpośrednio do jej
obniżenia.

The circadian rhythm constitutes the condition
for the proper functioning of an organism. It enables the
adjustment of numerous internal processes to cyclically
changing environmental conditions resulting from the
rotational motion of the Earth. The best known daily
rhythms in humans include: the sleep-wake rhythm, the
circadian core body temperature variability, daily
fluctuations in arterial blood pressure and heartbeat
frequency, and daily changes in hormone secretion: e.g.
melatonin, cortisol, growth hormone, prolactin [1].
Core body temperature in humans has
a characteristic sinusoidal course, with the maximum
value occurring between 3:00-5:00 pm and the minimum
between 3:00-5:00 am. The deviation between the highest
and the lowest temperature within a 24-hour period can
reach as much as 1oC. Temperature fluctuations are
strictly connected with the functioning of the autonomous
nervous system, and is an expression of the circadian
changeability in the metabolism of thermal production
and loss (Tab. 1).
Core body temperature decreases at night when
the mechanisms of temperature loss from the organism
predominate. Moreover, the key role in core body
temperature regulation at night, during sleep, is played by
melatonin secretion, which, by acting on the hypothalamic
thermoregulatory centre, has an immediate impact on its
reduction.
Tab. 1.

Mechanizmy produkcji i utraty ciepła z organizmu.
The mechanisms of temperature production and loss from an organism.

Temperature production in an organism
- primary metabolic processes,
- increased muscle activity,
- active hormonal impact (e.g. thyroid),
- increased metabolic activity as a result of activity of
sympathetic system,
- increased metabolic activity due to food digestion.

Temperature loss from an organism
- radiation (electromagnetic radiation emission within
the infrared scope of 5-20 μm),
- conduction (conduction of thermal energy to the
ambient air and objects remaining in contact with skin
surface),
- convection (forced movement of separated thermal
energy as a result of air currents of the ambient
environment acting on skin surface),
- evaporation (thermal loss through heating and
evaporation of water secreted by sweat glands of the
skin).

Na szczególną uwagę zasługuje wpływ
czynników
środowiskowych
(niedobór
snu,
przyjmowanie posiłków, aktywność fizyczna) na procesy
termoregulacyjne, które w dużej mierze podlegają
kontroli autonomicznej m. in. poprzez regulację
przepływu krwi oraz unerwienie gruczołów potowych.
Stąd wielu autorów w swoich pracach przedstawia wiele
zależności pomiędzy temperaturą głęboką ciała
a autonomicznym układem nerwowym [2-6].

Particular attention should be paid to the effect
of environmental factors (sleep deficiency, meal
consumption, physical activity) on thermoregulatory
processes, which are largely subject to autonomous
control through, among other things, blood flow
regulation and sweat glands innervation. Hence,
numerous authors present in their works multiple
relationships between core body temperature and the
autonomous nervous system [2-6].

ZABURZENIA RYTMIKI OKOŁODOBOWEJ
TEMPERATURY GŁĘBOKIEJ CIAŁA

DISTURBANCES IN THE CIRCADIAN CORE
BODY TEMPERATURE RHYTHM

Występowanie zegara biologicznego i jego
istotna rola w utrzymaniu homeostazy organizmu
pozwala przepuszczać, że zakłócenia jego funkcjonowania

The existence of a biological clock, and its
significant role in maintaining homoeostasis in the
organism, allows one to assume that disturbances in its
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mogą powodować negatywne konsekwencje dla
organizmu człowieka.
W dostępnym piśmiennictwie brakuje prac
oceniających cykliczne, w sposób ciągły zmiany
temperatury
głębokiej
ciała,
a
najczęstszą
wykorzystywaną metodą jest pomiar rektalny. Launay
i wsp. wykazali, że deprywacja snu powoduje znaczne
zwiększenie minimów temperatury z 36,1° C przed
eksperymentem do 36,5° C po 62 godzinach braku snu
[7].
Podobne wyniki uzyskane przez Murray i wsp.
ukazują, że podczas 98-godzinnej deprywacji snu
temperatura głęboka ciała zachowuje swój sinusoidalny
przebieg z towarzyszącym stopniowym obniżaniem jej
amplitudy [8]. Przyczyną tego zjawiska wg Vaara i wsp.
może być bezpośredni wpływ deprywacji snu na
obniżenie aktywności ośrodków mózgowych m.in.
podwzgórza powodując zaburzenia rytmu dobowego
temperatury głębokiej ciała [9].
Liczne badania opisują wpływ pracy zmianowej
na zaburzenia rytmiki dobowej temperatury głębokiej
ciała. U osób z nietolerancją pracy w systemie
zmianowym zaobserwowano obniżenie amplitudy wahań
dobowych temperatury głębokiej ciała, przesunięcie
maksimum dobowego oraz pojawienie się rytmów
swobodnie biegnących tj. o częstotliwości innej niż 24
godziny [10,11].

ZASTOSOWANIE

NOWOCZESNYCH
SYSTEMÓW TELEMETRYCZNYCH W MONITOROWANIU TEMPERATURY GŁĘBOKIEJ CIAŁA
Analiza piśmiennictwa wskazuje, że na
uzyskiwane wyniki dotyczące temperatury głębokiej ciała
w dużej mierze ma rodzaj zastosowanej metody pomiaru.
W literaturze można spotkać różne sposoby pomiaru
temperatury głębokiej ciała, stosowane w zależności od
protokołu badania.
Za właściwą temperaturę wnętrza ciała wielu
badaczy wskazuje temperaturę krwi w tętnicy płucnej.
Najbardziej powszechnym ze względu na swoją łatwą
dostępność, jest pomiar temperatury ciała w dole
pachowym oraz pomiar przy użyciu czujnika
podczerwieni
umieszczanego
w
okolicy
błony
bębenkowej.
Istotnym mankamentem tych metod pomiaru
jest fakt, że wartość temperatury błony bębenkowej oraz
w dole pachowym często wykazuje dość duże
zróżnicowanie po obu stronach oraz pomiędzy kolejnymi
pomiarami.
Jedną
z nowszych
metod
pomiaru
wewnętrznej i zewnętrznej temperatury ciała jest
zastosowanie
zdalnych
czujników
temperatury,
transmitujących zmierzone wartości drogą radiową.
Stosowanie kapsułki telemetrycznej oraz czujnika
dermalnego (skórnego) zostało zapoczątkowane już
w 1968 roku.
Dynamiczny rozwój technologii elektronicznych
pozwolił na opracowanie tego łatwo dostępnego,
nieinwazyjnego oraz bardzo wiarygodnego sposobu
pomiaru temperatury [12]. System Vital Sense, firmy Mini
Mitter, obecnie Philiphs Respironics (Vital Sense, Mini
Mitter Co. Inc., Bend Oregon, USA), jest atestowanym
urządzeniem do zdalnego pomiaru temperatury
zewnętrznej i wewnętrznej ciała.
System składa się z dwóch komponentów:
mobilnego monitora rejestrującego, przechowującego

i eksportującego dane cyfrowe zmierzonych wartości
functioning may have negative consequences for the
human organism.
The available literature lacks works that
evaluate cyclic and continuous changes in core body
temperature, with the most commonly applied
measurement method being rectal measurement. Launay
et al. have shown that sleep deprivation causes
a significant increase in the minimal temperature values
from 36.1°C before the experiment to 36.5°C following 62
hours of lack of sleep [7].
Similar results, obtained by Murray et al. reveal
that during a 98-hour period of sleep deprivation core
body temperature preserves its sinusoidal course with an
accompanying gradual decrease in the amplitude [8].
According to Vaara et al. the reason for this phenomenon
may rest in the direct effect of sleep deprivation on
a reduced activity of brain centres, including the
hypothalamus, causing disturbances in the circadian
rhythm of core body temperature [9].
Multiple studies describe the effect of shift work
on disturbances in the circadian rhythm of core body
temperature. People with an intolerance of the shift work
system show a decrease in the amplitude of circadian
fluctuations of core body temperatures, a shift of the
circadian maximum and an occurrence of free-running
rhythms, i.e. with a frequency other than 24 hours
[10,11].

THE USE OF MODERN TELEMETRY
SYSTEMS TO MONITOR CORE BODY TEMPERATURE
VARIABILITY
The analysis of literature indicates that the
obtained results concerning core body temperature are to
a large extent influenced by the type of method applied in
its measurement. Depending on test protocols, there are
various methods of performing core body temperature
measurements.
Many researchers indicate blood temperature
measured in the pulmonary artery to be the location
which provides the truest representation of core body
temperature. The most common method of temperature
measurement, due to its availability, consists in the
measurement performed in the axilla and with the use of
an infrared sensor placed near the tympanic membrane.
An important drawback to these methods of
measurement consists in the fact that the temperature
value if the tympanic membrane and the axilla often
reveals quite a significant diversification on both sides
and between consecutive measurements. One of the
newest methods of measuring internal and external body
temperature consists in the utilisation of remote
temperature sensors transmitting the obtained values via
a radio signal. The use of a telemetric capsule and
a dermal sensor dates back to 1968.
The dynamic development of electronic
technologies has led to the working out of an easily
available non-invasive and extremely reliable method of
temperature measurement [12]. The Vital Sense system
by Mini Mitter, currently Philips Respironics (Vital Sense,
Mini Mitter Co. Inc., Bend Oregon, USA), is an attested
device used for remote measurement of internal and
external body temperature.
The system comprises two components:
a mobile recording monitor, storing and exporting digital
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temperatury oraz kapsułki telemetrycznej– Core Body
Temperature Capsule (CBTC). Kapsułka telemetryczna
transmituje mierzone wartości temperatury głębokiej
ciała drogą radiową. Osoba badana połyka kapsułkę,
popijając ją niewielką ilością ciepłej wody. Po około
minucie kapsułka rozpoczyna pomiar temperatury
wnętrza ciała oraz emisję sygnału radiowego w 15
sekundowych interwałach, w pamięci monitora
zapisywana jest uśredniona wartość z czterech kolejnych
pomiarów.
Zarejestrowane
i
przesłane
wartości
temperatury wewnętrznej zapisywane są w pamięci
wewnętrznej monitora. Kapsułka telemetryczna jest
odporna na działanie enzymów trawiennych, wydalana
jest z organizmu osoby badanej bez jakichkolwiek
skutków ubocznych i wpływu na czynność układu
pokarmowego [13,14].
Zaletami tej metody są: możliwość uzyskania
ciągłego pomiaru temperatury głębokiej (Ryc. 1),
obserwacja dynamicznych zmian temperatury głębokiej
ciała zachodzących w cyklu okołodobowym oraz
dokładność pomiaru, powtarzalność i wiarygodność
uzyskanych wyników, co prezentowane jest w wielu
doniesieniach naukowych [15].

data of the measured temperature values, and
a telemetric capsule – Core Body Temperature Capsule
(CBTC). The telemetric capsule transmits the measured
core body temperature values in the form of a radio
signal.
The examined person swallows the capsule with
a small amount of warm water, after approximately one
minute, the capsule commences internal body
temperature measurement and emits radio signals at 15second intervals, with the average value from four
consecutive measurements recorded in the monitor's
memory.
The telemetric capsule is resistant to the activity
of digestive enzymes and is excreted from the subject's
organism with no side effects or impact on the functions
of the gastrointestinal tract [13,14].
The advantages of this method include: the
possibility to obtain continuous core body temperature
measurements (Fig. 1), observation of dynamic changes in
core body temperature occurring in circadian rhythm,
and the repeatability and credibility of the obtained
results, which is presented in numerous scientific reports
[15].

Ryc. 1. Wykres zmian okołodobowych temperatury głębokiej ciała.
Fig. 1. Chart representing variations in the circadian core body temperature rhythm.

Ponadto wyniki badań wskazują, że korelacja
pomiędzy pomiarami temperatury głębokiej ciała przy
użyciu systemu Vital Sense a temperaturą krwi w tętnicy
płucnej, uznawaną za temperaturę właściwą wnętrza
ciała, jest bardzo silna i wynosi r=0,96 (p<0,0001) [16].
Podsumowując, wykorzystanie nowoczesnych
systemów telemetrycznych umożliwia wiarygodną,
w sposób ciągły ocenę temperatury głębokiej ciała co ma
istotne znaczenie w badaniach chronobiologicznych.
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Moreover, research results indicate that the
correlation
between
core
body
temperature
measurements with the use of the Vital Sense system, and
blood temperature in the pulmonary artery (recognised
as the correct location in which to measure the
temperature of the interior of the body), is very strong
and reaches r=0.96 (p<0.0001) [16].
Summarising, the use of modern telemetric
systems enables credible and continuous evaluation of
core body temperature, which is of a great significance for
chronobiological studies.
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