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FORMAL AND PROFESSIONAL REQUIREMENTS FOR THE STAFF OF HYPERBARIC CENTRES.
PART 1
WYMOGI FORMALNE I FACHOWE STAWIANE PERSONELOWI OŚRODKÓW
HIPERBARYCZNYCH. CZĘŚĆ 1
ФОРМАЛЬНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ
ГИПЕРБАРИЧЕСКИХ БАРОКАМЕР. часть 1
FORMELLE UND FACHLICHE ANFORDERUNGEN AN DAS PERSONAL VON ÜBERDRUCKKAMMERN.
TEIL 1
REQUISITOS FORMALES Y PROFESIONALES REQUERIDOS AL PERSONAL DE CÁMARAS
HIPERBÁRICAS. PARTE 1
1)

3)

Piotr Siermontowski , Beata Janas , Romuald Olszański

2)

1)

Polish Naval Academy, Department of Underwater Works Technology, Gdynia, Poland
Akademia Marynarki Wojennej, Zakład Technologii Prac Podwodnych w Gdyni
Institute of Maritime and Hyperbaric Medicine of the Military Medical Institute, Gdynia, Poland
2)
Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu Medycznego
3)
Cancer Prevention Centre, Oncology Centre, Warsaw, Poland
3)
Centrum Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii Warszawa
1)
2)

STRESZCZENIA / ABSTRACTS
This two-part article reviews the current legal situation of specialist staff performing hyperbaric procedures for purposes not related to diving. Numerous
discrepancies between the applicable legal acts and the lack of legal regulations concerning procedures not financed from the state budget have been
noted.
The first significant problem consisted in the lack of a correlation between various Regulations of the Minister of Health concerning hyperbaric oxygenation,
as well as inconsistencies with the programmes of medical specialisation effective in Poland.
The second problem is the lack of determination requirements of medical personnel other than doctors and nurses in the documents of the Ministry of
Health.
It was also found that medical hyperbaric centres which do not apply for funding from the budget (National Health Fund), do not even meet the minimum
requirements defined as to the qualifications of the staff working there. Moreover, there is a lack of knowledge of the requirements set out in legal acts other
than those concerning medicine.
Keywords: hyperbaric treatment, personnel, specialisation, qualifications.
W dwuczęściowym artykule dokonano przeglądu aktualnej sytuacji prawnej personelu fachowego wykonującego procedury hiperbaryczne inne, niż
nurkowe. Wykazano liczne sprzeczności pomiędzy obowiązującymi aktami prawnymi i brak regulacji prawnych dotyczących procedur nie finansowanych
z budżetu Państwa.
Pierwszym istotnym problemem był brak korelacji różnych, dotyczących hiperbarii Rozporządzeń Ministra Zdrowia a także niespójności z obowiązującymi
w Polsce programami specjalizacji lekarskich.
Drugi problem to brak określenia w dokumentach Ministerstwa Zdrowia wymagań w stosunku do innego niż lekarze i pielęgniarki personelu medycznego.
Stwierdzono także, że medyczne ośrodki hiperbaryczne nie ubiegające się o finansowanie z budżetu (NFZ) nie mają określonych nawet minimalnych
wymagań co do kwalifikacji pracującego w nich personelu. Brak jest także znajomości wymagań określonych w innych niż dotyczące medycyny aktach
prawnych.
Słowa kluczowe: leczenie hiperbaryczne, personel, specjalizacja, kwalifikacje.
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В статье, состоящей из двух частей, приведен обзор актуальной правовой ситуации профессионального персонала, выполняющего
гипербарические процедуры иные, чем ныряние. Перечислен ряд противоречий между действующими правовыми нормами и отсутствием
правового урегулирования, касающегося процедур, которые не финансируются из государственного бюджета.
Первой существенной проблемой было отсутствие корреляции различных, касающихся гипербарии, распоряжений министра здравоохранения,
а также несогласованности с действующими в Польше программами врачебной специализации.
Вторая проблема - это отсутствие в документах министерства здравоохранения требований к остальному медицинскому персоналу, исключая
врачей и медсестер.
Выявлено также, что медицинские гипербарические центры, не подающие заявку на финансирование из государственного бюджета (НФЗ), не
имеют сформулированных даже минимальных требований к квалификации работающего у них персонала. Также отсутствует знание требований,
определенных в иных, чем касающихся медицины, правовых актах.
Ключевые слова: гипербарическое лечение, персонал, специализация, квалификация.
Im zweiteiligen Artikel wird eine Übersicht über die aktuelle rechtliche Lage von Fachpersonal gegeben, das andere hyperbare Prozeduren als
Tauchprozeduren ausführt. Es wurden zahlreiche Widersprüche zwischen den geltenden Rechtsakten und dem Fehlen rechtlicher Regulierung von
Prozeduren aufgezeigt, die nicht aus der Staatskasse finanziert werden.
Das erste wesentliche Problem war das Fehlen unterschiedlicher Korrelationen bezüglich der Hyperbarie der Verordnungen des Gesundheitsministeriums,
aber auch Inkonsistenzen in Bezug auf die in Polen geltenden Programme für die Facharztausbildung.
Das zweite Problem ist, dass in den Dokumenten des Gesundheitsministeriums die Anforderungen an anderes medizinisches Personal als Ärzte und
Krankenschwestern fehlen.
Es wurde außerdem festgestellt, das medizinische hyperbare Einrichtungen, die keine Finanzierung aus dem Budget der nationalen Krankenkasse NFZ
beantragen, nicht einmal Minimalanforderungen an die Qualifikationen des bei ihnen arbeitenden Personals festgelegt haben. Es fehlen auch Kenntnisse
über die Anforderungen, die in anderen, nicht die Medizin betreffenden, Rechtsakten festgelegt sind.
Schlüsselwörter: hyperbare behandlung, personal, spezialisierung, qualifikationen.
Este artículo de dos partes establece una revisión de la situación legal actual del personal profesional que realiza procedimientos hiperbáricos distintos al
submarinismo. Se han puesto de relieve numerosas contradicciones entre la legislación vigente y la falta de regulación relativa a los procedimientos no
financiados mediante fondos públicos.
El primer problema importante ha sido la falta de correlación existente entre los distintos reglamentos del Ministro de Salud referidos a la hiperbaria, así
como inconsistencias presentes en los distintos programas actuales de especialización médica en Polonia.
El segundo problema es que la documentación del Ministerio de Salud no especifica los requisitos necesarios para el personal médico distinto a médicos
y enfermeros.
También se ha constatado que los centros médicos hiperbáricos que no solicitan financiación pública (NFZ) ni siquiera cuentan con unos requisitos
mínimos de cualificación para el personal que trabaja en ellos. También existe un desconocimiento de los requisitos establecidos en la legislación distintos
a los médicos.
Palabras clave: tratamiento hiperbárico, personal, especialización, cualificaciones.
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WSTĘP
W związku z intensywnym rozwojem ośrodków
terapii hiperbarią tlenową, zarówno finansowanych przez
Państwo za pośrednictwem Narodowego Funduszu
Zdrowia, jak i prywatnych, uznaliśmy za wskazaną analizę
wymogów formalnych stawianych pracującemu tam
personelowi fachowemu, zarówno medycznemu jak
i technicznemu.
Personel fachowy ośrodka hiperbarycznego to:
• Lekarz;
• Pielęgniarka;
• tzw. „attendent”, asystent komorowy;
• Operator komory.
W pierwszej części artykułu zajęto się
wymaganiami w stosunku do lekarzy.
Terapia tlenem hiperbarycznym stosowana jest
w coraz to liczniejszych chorobach, którymi zajmują się
lekarze różnych specjalności. Konsensus co do przyjętych
w Europie wskazań do leczenia hiperbarycznego podjęto
na 7th European Consensus Conference on Hyperbaric
Medicine w Lille we Francji w 2004 roku. Wskazania te
opisane zostały w polskim podręczniku medycyny
hiperbarycznej, pod redakcją profesorów Aleksandra
Sieronia i Grzegorza Cieślara [1] ze Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego. Podręcznik ten uwzględnił
postęp, jaki nastąpił w tej dziedzinie medycyny, od czasu
wydania poprzedniego polskiego podręcznika autorstwa
profesorów Tadeusza Doboszyńskiego i Tadeusza
Orłowskiego [2] z Wojskowej Akademii Medycznej
wydanego w 1977 roku.
Znacznie
szerszy
zakres
wskazań
terapeutycznych obowiązuje za oceanem [3,4], gdzie
w USA określa go American Committee of Hyperbaric
Medicine (ACHM).
W największym skrócie, zatwierdzone w Lille
europejskie wskazania to terapii hiperbarycznej możemy
podzielić na: toksykologiczne (zatrucie CO), nurkowe
(choroba dekompresyjna, uraz ciśnieniowy płuc),
laryngologiczne (ostra utrata słuchu), chirurgiczne
(zespół zmiażdżenia, rany przewlekłe, oparzenia),
chirurgia
z
diabetologią
(stopa
cukrzycowa),
ortopedyczne (zakażenia kości i szpiku, złamania kości),
zakaźne
(zakażenia,
szczególnie
beztlenowcami),
hematologiczne (znacznego stopnia niedokrwistość)
[1,2]. Oczywiście tlen hiperbaryczny stosowany jest także
w wielu innych zespołach chorobowych, dla których
określono wskazania do leczenia (np. zespół stresu
pourazowego) jak i bez tych wskazań (np. mózgowe
porażenie dziecięce).
Logicznym więc wydawało by się, aby
poszczególne specjalności lekarskie poszerzyły zakres
stosowanych procedur terapeutycznych o terapię
hiperbarią
tlenową,
co
znalazło
by
swoje
odzwierciedlenie w programach specjalizacji.
Drugą możliwością byłoby włączenie terapii
hiperbarycznej jako całości w ramy jednej specjalizacji
i „wykonywanie usług” pod postacią procedur leczenia
hiperbarycznego dla innych specjalności medycznych.
Analizując szczegółowo programy specjalizacji
medycznych, zarówno jednostopniowe, jak i obecne modułowe, autorzy doszli do wniosku, że ich twórcy
poszli raczej tą drugą drogą.
W niektórych programach specjalizacyjnych
znajdujemy wzmianki o zastosowaniu terapii

INTRODUCTION
Due to the intense development of hyperbaric
oxygen therapy centres financed both by the State, from
the National Health Fund, and from private funds, we
found it purposeful to analyse the formal requirements
for professional personnel, both medical and technical,
working at such facilities.
The professional staff of a hyperbaric centre
consists of:
• Doctor;
• Nurse;
• the "Attendant", (often referred to as the
chamber assistant);
• Chamber operator.
The first part of the article deals with the
requirements for doctors.
Hyperbaric oxygen therapy is applied in relation
to an ever-expanding number of diseases by doctors of
various specialisations. The consensus on the indications
for hyperbaric treatment adopted in Europe was reached
at the 7th European Consensus Conference on Hyperbaric
Medicine in Lille, France, in 2004. The indications are
described in the Polish textbook on hyperbaric medicine
edited by professors Aleksander Sieroń and Grzegorz
Cieślar [1] from the Medical University of Silesia. The
textbook took into account the progress that has been
made in this field of medicine since the publication of the
previous Polish textbook by professors Tadeusz
Doboszyński and Tadeusz Orłowski [2] from the Military
Medical Academy issued in 1977.
A much wider range of therapeutic indications is
approved in the USA [3,4] where it is defined by the
American Committee of Hyperbaric Medicine (ACHM).
In brief, the indications for hyperbaric therapy
approved in Lille can be divided into: toxicological (CO
poisoning), diving (decompression sickness, pulmonary
barotrauma), ENT (acute hearing loss), surgical (crush
syndrome, chronic wounds, burns) surgery with
diabetology (diabetic foot), orthopaedic (bone and bone
marrow infections, bone fractures), infectious (infections,
especially with anaerobes), haematological (significant
anaemia) [1,2]. Of course, hyperbaric oxygen is also used
in many other diseases for which it is indicated (e.g. posttraumatic stress disorder) or even where there are no
such indications (e.g. cerebral palsy).
Therefore, it seems logical that particular
medical specialisations should extend the scope of
therapeutic procedures utilising hyperbaric oxygen
therapy, which would then be reflected in the
specialisation programmes.
The second possibility would be to include
hyperbaric therapy as a whole within the framework of
one specialisation and "performed services" in the form of
hyperbaric treatment procedures for other medical
specialisations.
When analysing in detail the programmes of
medical specialisations, both single-stage and the present
– modular, the authors concluded that their creators
followed the latter route.
In some specialisation programmes we find
references to the application of hyperbaric therapy, for
instance Clinical Toxicology – modular specialisation [5]
where in the specialised module, in the chapter dealing
with treatment of patients who have been poisoned, we
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hiperbarycznej, jak np. Toksykologia Kliniczna –
specjalizacja modułowa [5], gdzie w module
specjalistycznym, w rozdziale dotyczącym postępowania
leczniczego w zatruciach znajdujemy punkt e) wskazania
do terapii normo- i hiperbarycznej a w wykazie
umiejętności praktycznych punkt 13. Zastosowania
tlenoterapii hiperbarycznej w toksykologii klinicznej.
W poprzedniej wersji programu, gdy Toksykologia
Kliniczna występowała jako specjalizacja szczegółowa,
wzmianek dotyczących leczenia hiperbarycznego nie było
[6].
Podobnie jest ze specjalizacjami z Ortopedii
i Traumatologii, oraz Chorób Zakaźnych, gdzie
w programie jednostopniowym o hiperbarii nie było
wzmianki [7], natomiast w specjalizacji obecnej,
modułowej w kursie „Ratownictwo medyczne”, w dziale
„Zaawansowana resuscytacja krążeniowo – oddechowa”
jeden z tematów brzmi: … wentylacja zastępcza, protekcja
centralnego układu nerwowego, hipotermia terapeutyczna,
terapia nerkozastępcza, tlenoterapia hiperbaryczna [6].
W innych specjalnościach, w których terapia
hiperbaryczna
znajduje
obecnie
zastosowanie,
w programach specjalizacji, zarówno modułowym, jak
i poprzednim, jednostopniowym wzmianek o leczeniu
tlenem pod zwiększonym ciśnieniem nie znajdujemy
[5,6,7]. Przykładami są tu chirurgia (ogólna
i
naczyniowa),
diabetologia,
hematologia
czy
otolaryngologia.
Znacznie szerszy zakres wiedzy z zakresu
leczenia hiperbarycznego znajdujemy w programach
specjalizacji z zakresu Medycyny Transportu [7],
Medycyny Lotniczej i przede wszystkim, Medycyny
Morskiej i Tropikalnej [5].
W
nieistniejącej
obecnie
specjalizacji
jednostopniowej Medycyna Transportu znajdujemy kurs
medycyny lotniczej a w nim punkt: nagła dekompresja
i choroba dekompresyjna, a także kurs medycyny morskiej
z tematem: opieka lekarska przy pracach podwodnych,
patologia i klinika choroby dekompresyjnej. Podczas stażu
kierunkowego z zakresu medycyny morskiej: udział w co
najmniej 10 procedurach terapii hiperbarycznej.
Medycyna Lotnicza w module specjalistycznym
zawiera szerszy zakres wiedzy na temat hiperbarii,
zarówno
praktycznej:
Szkolenie
umiejętności
wykonywania zabiegów i procedur medycznych punkt 3.
Ekspozycja na nagłą dekompresję – udział w 20
procedurach pod nadzorem specjalisty, jak i teoretycznych:
kurs wprowadzający punkt 24) Choroba ciśnieniowa,
nagła dekompresja.
Medycyna Morska i Tropikalna: cytując za celem
szkolenia specjalizacyjnego modułu specjalistycznego:
Obszar specjalizacji obejmuje potrzeby zdrowotne … osób
poddanych hiperbarii.
Jako uzyskane kompetencje
zawodowe wymieniane są: punkt 1. C. wykonywaniem
pracy w warunkach podwyższonego ciśnienia otoczenia.
W punkcie 2) oceniać rodzaje ryzyka … narażenia na
podwyższone ciśnienie otoczenia. Program specjalizacji
zawiera tygodniowy kurs „Medycyna hiperbaryczna
i nurkowa”, oraz staż kierunkowy w zakresie medycyny
hiperbarycznej i nurkowej obejmujący między innymi
uczestnictwo
w
10
procedurach
leczenia
hiperbarycznego.
Najistotniejsze zapisy brzmią: w zakresie
wymaganej wiedzy - Oczekuje się, że lekarz po ukończeniu
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny
morskiej i tropikalnej wykaże się przedstawioną poniżej
wiedzą: …. 3) Medycyna nurkowa i hiperbaryczna – wpływ
podwyższonego ciśnienia na ustrój człowieka, wypadki
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find the following points e) indications for normo- and
hyperbaric therapy and in the list of practical skills point
13. The application of hyperbaric oxygen therapy in clinical
toxicology. In the previous version of the programme,
where Clinical Toxicology appeared as a detailed
specialisation, there were no mentions of hyperbaric
treatment [6].
The same applies to the specialisations under
Orthopaedics and Traumatology, and Infectious Diseases,
where there was no mention [7] of hyperbaric
oxygenation in the single-stage programmes, however in
the current modular specialisation of the course
"Emergency medical services" in the section "Advanced
cardiopulmonary resuscitation" one of the subjects is: ...
substitute ventilation, central nervous system protection,
therapeutic hypothermia, renal replacement therapy,
hyperbaric oxygen therapy. [6].
In other specialisations where hyperbaric
therapy is currently applied, we do not find mentions on
treatment with the use of oxygen under increased
pressure in either the modular or the previous singlestage specialisation programmes [5,6,7]. Examples are
surgery (general and vascular), diabetology, haematology,
or otolaryngology.
A much wider scope of knowledge in the field of
hyperbaric treatment is found in the specialisation
programmes of Transport Medicine [7], Aviation
Medicine and, above all, Maritime and Tropical Medicine
[5].
In the no longer existent one-stage specialisation
of “Transport Medicine”, we find a course in aviation
medicine and the section sudden decompression and
decompression sickness as well as a course in marine
medicine with the subject of medical care in underwater
works, pathology and clinic of decompression sickness.
During the internship in the field of marine medicine, we
find an entry on participation in at least 10 hyperbaric
therapy procedures.
The specialised Aviation Medicine module,
contains a wider scope of knowledge on hyperbaric
therapy, in the practical: Training in the performance of
medical procedures – point 3. Exposure to sudden
decompression – participation in 20 procedures under the
supervision of a specialist, and in the theoretical:
introductory course – point 24) Decompression sickness,
sudden decompression.
Maritime and Tropical Medicine: citing the
objective of the specialisation training in the
specialisation module: The area of specialisation includes
health needs ... of individuals subjected to hyperbaric
therapy. The list of acquired professional competences
contains: point 1. C. work performance in the conditions of
elevated ambient pressure. Point 2) risk type assessment ...
in the exposure to elevated ambient pressure. The
specialisation programmes include a weekly course
"Hyperbaric and diving medicine", as well as an
internship in the field of hyperbaric and diving medicine,
including participation in 10 hyperbaric treatment
procedures.
The most important provisions are: within the
required knowledge – A physician is expected to
demonstrate the following knowledge upon completion of
the specialisation training in the field of marine and
tropical medicine: …. 3) Diving and hyperbaric medicine –
the effect of elevated pressure on the human body,
decompression accidents, pressure injuries, other diving
diseases, decompression principles, prevention of diving
diseases, ... the use of elevated oxygen pressure in the
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dekompresyjne, urazy ciśnieniowe, inne choroby nurkowe,
zasady dekompresji, profilaktyka chorób nurkowych, …
zastosowanie podwyższonego ciśnienia tlenu w terapii
chorób z innych dziedzin medycyny … w zakresie
umiejętności praktycznych – 11) znajomości zasad
prowadzenia terapii hiperbarycznej dla innych specjalności
medycznych.
Na
podstawie
programu
szkolenia
specjalizacyjnego tę właśnie specjalność medyczną należy
uznać za posiadającą wszelkie predyspozycje do
prowadzenia leczenia hiperbarycznego.
Na szczególną uwagę zasługuje też specjalizacja
z zakresu Anestezjologii. O ile w poprzednio
obowiązującym programie specjalizacji jednostopniowej
w rozdziale poświęconym intensywnej terapii dział
„Toksykologia” znajdujemy podpunkt 4. Terapia
hiperbaryczna [7], to już w obecnie obowiązującym
programie specjalizacji Anestezjologia i Intensywna
Terapia (modułowa) brak jest jakiejkolwiek wzmianki
o leczeniu hiperbarycznym. Zapewne kierujący Zespołem
Ekspertów tworzących program specjalizacji, Pan
Profesor Krzysztof Kusza doszedł do słusznego wniosku,
że terapia hiperbaryczna nie ma zastosowania ani
w znieczuleniach, ani w intensywnej terapii, więc
zagadnienia te w programie się nie znalazły [5].
Ponieważ jednak specjalistów z zakresu
Medycyny Morskiej i Tropikalnej, podobnie jak Medycyny
Transportu czy Medycyny Lotniczej jest w Polsce bardzo
niewielu, najlepszym rozwiązaniem problemu kwalifikacji
byłaby Umiejętność Medyczna. Pozwoliłaby ona
specjalistom z dziedzin, w których terapia hiperbaryczna
ma zastosowanie; np. chirurgom czy otolaryngologom na
zdobycie
wiedzy
potrzebnej
do
bezpiecznego
posługiwania się tą metodą terapii. I faktycznie,
umiejętność taka znajduje się na liście „umiejętności
z zakresu węższych dziedzin medycyny” [8].
Załącznik 1 do tego rozporządzenia stanowi
wykaz umiejętności, gdzie pod pozycją 30 znajduje się
Medycyna Hiperbaryczna. Załącznik 2 określa natomiast
dla lekarzy jakich specjalności specjalizacja ta jest
dostępna. Tu znajdujemy pierwszy wyłom w logicznym
jak do tej pory łańcuchu szkoleń i kompetencji. Otóż
umiejętność ta zarezerwowana jest dla specjalistów
z zakresu Medycyny Morskiej i Tropikalnej (którzy
potrzebną wiedzę zdobyli w trakcie szkolenia
specjalizacyjnego), Medycyny Transportu i Lotniczej,
którzy również w większości zdobyli wiedzę podczas
szklenia specjalizacyjnego, Medycyny Ratunkowej
i Toksykologii co jest uzasadnione w szczególności do
ostrych zatruć tlenkiem węgla. Trudno jest natomiast
logicznie wytłumaczyć dwie pozostałe specjalizacje
wymienione w załączniku. Są to: Medycyna Pracy
i Anestezjologia i Intensywna Terapia.
Obecność tych dwóch specjalizacji dla których
hiperbaria nie ma jakiegokolwiek zastosowania byłoby
wytłumaczalne, gdyby istniała możliwość podjęcia
szkolenia i uzyskania umiejętności przez lekarzy innych
specjalności: ortopedów, chirurgów czy diabetologów.
Jednak rozporządzenie takiej możliwości nie stwarza.
Niestety nie jest to jedyny i najistotniejszy
rozdźwięk pomiędzy spójnymi i logicznymi programami
specjalizacji
lekarskich
a
obowiązującymi
rozporządzeniami ministerialnymi.
Największym problemem dla normalnego
i zgodnego z logiką rozwoju medycyny hiperbarycznej
w Polsce jest Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 14
kwietnia 2016 (D.U. 2016 poz. 694) [9] i wszystkie akty

therapy of diseases in other fields of medicine ... within
practical skills – 11) knowledge of the principles of
hyperbaric therapy for other medical specialisations.
Based on the specialisation training programme,
this medical specialisation should be considered as having
all the predispositions to conduct hyperbaric treatment.
Particularly noteworthy is the specialisation in
the field of Anaesthesiology. While in the previously
applicable one-stage specialisation programme in the
chapter devoted to intensive therapy, section
"Toxicology" [7] we find subsection 4 – Hyperbaric
therapy, and in current specialisation programme
Anaesthesiology and Intensive Therapy (modular) there is
no mention of hyperbaric treatment. Presumably the head
of the Experts' Team creating the specialisation program,
Professor Krzysztof Kusza came to the right conclusion
that hyperbaric therapy is not applicable in anaesthesia
or intensive therapy, thus these issues have not been
included in the programme [5].
However, since there are not many experts in
Poland in Marine and Tropical Medicine, similarly to
Transport or Aviation Medicine, the best solution for the
qualifications problem would be a Medical Skill. It would
allow specialists in fields where hyperbaric therapy is
used: for example, surgeons or otolaryngologists, to
acquire the knowledge needed to safely use this method
of therapy. And indeed, such a skill is on the list of "skills
in the narrower fields of medicine" [8].
Appendix 1 to this regulation constitutes a list of
skills, with Hyperbaric Medicine found in item 30.
Appendix 2, on the other hand, specifies the type of
physicians for whom this specialisation is available. Here
we find the first gap in the thus far logical chain of
training and competences. Namely, this skill is reserved
for professionals in the area of Maritime and Tropical
Medicine (who gained the required knowledge during
specialisation training), Transport and Aviation Medicine
(who also mostly gained knowledge during specialisation
training), Emergency Medicine and Toxicology, which is
justified in particular for cases of acute poisoning with
carbon monoxide. It is however difficult to present
a logical explanation to two other specialisations listed in
the Appendix. These are: Occupational Medicine,
Anaesthesiology and Intensive Therapy.
The presence of these two specialisations, where
hyperbaric oxygenation has no application whatsoever,
would be explainable if it was possible to take up training
and obtain the skills via doctors of other specialisations:
orthopaedists, surgeons and diabetologists. However, the
regulation does not create such an opportunity.
Unfortunately, this is neither the only nor the
most important discrepancy between coherent and logical
programmes of medical specialisation and applicable
ministerial regulations.
The
biggest
problem
preventing
the
development of hyperbaric medicine in Poland from
taking a normal direction and being consistent with
a given logic, is the announcement of the Minister of
Health on 14 April 2016 (JL. 2016 it. 694) [9] and all acts
prior to this document containing mentions of hyperbaric
therapy. We read there, inter alia: the following specialists
are entitled to pursue hyperbaric treatment: in the field of
anaesthesiology or anaesthesiology and resuscitation, or
anaesthesiology and intensive care therapy, or emergency
medicine and clinical toxicology, having completed a course
of hyperbaric medicine in accordance with the
recommendations of the European Committee for
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prawne poprzedzające niniejszy dokument a zawierające
wzmianki o terapii hiperbarycznej. Czytamy tam między
innymi: do prowadzenia terapii hiperbarycznej uprawnieni
są specjaliści: w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii
i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub
medycyny ratunkowej, lub toksykologii klinicznej,
posiadający ukończony kurs medycyny hiperbarycznej
zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Medycyny
Hiperbarycznej.
Jak widać z powyższego tekstu, obwieszczenie
powstało w całkowitym oderwaniu od obowiązującego
w Rzeczypospolitej Polskiej systemu kształcenia
podyplomowego lekarzy. Nie uwzględnia ono ani
specjalizacji dających kwalifikacje do prowadzenia terapii
hiperbarycznej ani specjalizacji w których ten rodzaj
terapii jest stosowany.
Odwołuje się natomiast do zaleceń instytucji
zagranicznej bez wzmianki o konieczności dostosowań
tych zapisów do istniejących w Polsce unormowań
prawnych.
Zalecenia o których mowa w obwieszczeniu
Ministra Zdrowia zawarte są w Europejskim kodeksie
dobrej praktyki w leczeniu tlenem hiperbarycznym z roku
2004 [10]. W Aneksie 1 tego dokumentu znajdujemy
Standardy kształcenia i szkolenia praktycznego dla
personelu
Ośrodków
Medycyny
Hiperbarycznej.
Kwalifikacje lekarzy ujęte są w sposób następujący: …
lekarzem
medycyny
posiadającym
szerokie
wielospecjalistyczne wyszkolenie. Najlepsze wykształcenie
mogą zapewnić: medycyna chorób wewnętrznych,
intensywna opieka i/lub intensywna terapia, reanimacja
i anestezjologia. Inne specjalności również mogą być
odpowiednie, jeśli kandydat ma udokumentowane
doświadczenie oraz otrzymał niezbędne wykształcenie
i wyszkolenie praktyczne w zakresie Medycyny
Hiperbarycznej.
Ze względu na mniejszą liczbę specjalizacji
w innych krajach Europy logicznym jest uwzględnienie na
pierwszym miejscu chorób wewnętrznych (np. cukrzyca –
stopa cukrzycowa), natomiast wymogom „niezbędnego
wykształcenia i wyszkolenia” w polskim systemie
specjalizacji odpowiada Medycyna Morska i Tropikalna,
bądź też dowolna inna specjalizacja po uzyskaniu
umiejętności
Medycyna
Hiperbaryczna.
Jednak
w obwieszczeniu znalazła się niestety anestezjologia.
Na uwagę zasługuje także część dokumentu,
definiująca i stopniująca kwalifikacje lekarzy. Stopnie
I i IIa to wedle Europejskiego Komitetu:
I. Lekarze – orzecznicy kwalifikujący nurków do
wykonywania zawodu. Sprzeczność z obowiązującym
w Polsce prawem jest oczywista, gdyż regulujące kwestie
orzecznicze w odniesieniu do nurków Rozporządzenie
Ministra Zdrowia [11] w żadnym punkcie nie odwołuje
się
do
dokumentu
Europejskiego
Komitetu
i proponowanego tam systemu szkolenia, ale przede
wszystkim logicznie koresponduje z systemem
specjalizacji medycznych, wyznaczając do orzekania
specjalistów medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny
transportu, medycyny lotniczej oraz przeszkolonych
dodatkowo specjalistów medycyny pracy. Czyli osoby
kompetentne w danej dziedzinie.
IIa. Lekarze „medycyny nurkowej” – znów
uprawnienia orzecznicze oraz dodatkowo, wejście
w kompetencje specjalistów medycyny sądowej poprzez
postępowanie w zakresie wypadków nurkowych
Dopiero kwalifikacje oznaczone IIb – lekarz
medycyny hiperbarycznej związane są z leczeniem
hiperbarią tlenową.
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Hyperbaric Medicine.
As can be seen from the above text, the
announcement was created in complete isolation from the
system of postgraduate education of physicians used in
the Republic of Poland. It does not include specialisations
that qualify physicians to conduct hyperbaric therapy or
specialisations in which this type of therapy is used.
However, it refers to the recommendations of
a foreign institution without mentioning the need to
adapt these provisions to existing legal regulations in
Poland.
The recommendations referred to in the
Announcement of the Minister of Health are included in
the European Code of Good Practice in hyperbaric oxygen
treatment from 2004 [10]. In Annex 1 of this document
we find the Standards of education and practical training
for the personnel of Hyperbaric Medicine Centres. The
qualifications of doctors are specified as follows:
... a medical doctor with a broad multi-specialised training.
The best education can be provided by: internal medicine,
intensive care and/or intensive therapy, reanimation and
anaesthesiology. Other specialisations may also be
appropriate if the candidate has documented experience
and has received the necessary education and practical
training in the field of Hyperbaric Medicine.
Due to the smaller number of specialisations in
other European countries, it is logical to position internal
diseases in to first place (e.g. diabetes – diabetic foot),
while the requirements of "necessary education and
training" in the Polish system of specialisation are met by
Maritime and Tropical Medicine, or any other
specialisation after obtaining the skills of Hyperbaric
Medicine. Unfortunately, however, the announcement
suggests anaesthesiology.
Noteworthy is also the part of the document that
defines and classifies doctors' qualifications. Stages I and
IIa according to the European Committee are as follows:
I. Physicians – doctors certifying divers to
practice. The inconsistency with Polish law is obvious,
since nowhere in the regulations of the Minister of Health
concerning the issues related to diver qualification [11]
does it refer to the European Committee document, and
the training system proposed there, but most of all, they
logically correspond with the system of medical
specialisations, by appointing specialists in marine and
tropical medicine, transport medicine, aviation medicine
and additionally trained occupational medicine specialists
to take qualification decisions. Therefore, people
competent in a given field.
IIa. "Diving medicine" doctors – with
qualification authority, and, additionally, having the
competences of forensic specialists in the proceedings
related to diving accidents.
Only qualifications marked IIb – hyperbaric
medicine doctor – are connected with hyperbaric oxygen
treatment.
Obtaining this "title" is contingent upon
completion of the course, whose programme can also be
found in the currently discussed document. The
important positives include the following requirement: it
is highly recommended that the courses are taught by
a university; it is highly advisable to conduct them by
national authorities in the field of health protection, under
the auspices of the national scientific society of diving
medicine and/or hyperbaric medicine. Unfortunately, it is
not fully implemented in the majority of courses
organised in Poland.
In the analysis of the course programme, it

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society

Polish Hyperbaric Research
Uzyskanie tego „tytułu” warunkowane jest
ukończeniem kursu, którego program znajduje się
również w omawianym aktualnie dokumencie. Do
istotnych pozytywów należy zaliczyć wymaganie: jest
bardzo zalecane, aby kursy były prowadzone przez wyższą
uczelnię; bardzo wskazane jest ich prowadzenie przez
krajowe autorytety w dziedzinie ochrony zdrowia, pod
auspicjami krajowego towarzystwa naukowego medycyny
nurkowej i/lub medycyny hiperbarycznej. Niestety, nie jest
ono w większości kursów organizowanych w Polsce
w pełni realizowane.
Analizując program kursu należy w pierwszym
rzędzie stwierdzić, że zakres wiedzy zdobywanej podczas
szkolenia specjalizacyjnego w specjalności „Medycyna
Morska i Tropikalna” zawiera większość tematów
objętych szkoleniem, co potwierdza bezzasadność
przenoszenia in extenso zapisów Kodeksu ECHM na polski
grunt prawny. Wskazuje na to także analiza zawartości
merytorycznej kursu. Otóż jest to przede wszystkim kurs
medycyny nurkowej, obejmującej w dużym zakresie
wiadomości nie mające zastosowania przy klinicznym
leczeniu hiperbarią tlenową. Procentową zawartość
tematyczną kursu przedstawia rys. 1.

should first be confirmed that the scope of knowledge
acquired during the specialisation training within
"Maritime and Tropical Medicine" contains the majority
of topics covered by the training, which confirms the
unjustifiability of transfer of the provisions of the ECHM
Code onto Polish legal ground. This is also indicated by
the analysis of the substantive content of the course.
Namely, it is primarily a diving medicine course that
largely covers the information that does not apply to
clinical treatment with hyperbaric oxygen. The
percentage distribution of the thematic content of the
course is shown in Figure 1.

Fig. 1 The ECHM course programme.
Rys. 1 Program kursu ECHM.

Rzetelnie
prowadzony
wedle
programu
zawartego w dokumencie Europejskiego Komitetu kurs
musi trwać około 2 tygodni i angażować grupę kilkunastu
specjalistów jako wykładowców. Mając świadomość, iż
ponad połowa materiału wykładowego nie ma dla
uczestników szkolenia żadnego znaczenia praktycznego,
należałoby zastanowić się nad dostosowaniem programu
szkolenia do zasad prawnych panujących w Polsce, co
przyniosłoby pozytywny efekt zarówno edukacyjny jak
i ekonomiczny.
Należy także stwierdzić, że istniejący w Polsce
system szkolenia podyplomowego pozwala na szybki,
odpowiadający trendom Europy i Świata rozwój terapii
hiperbarycznej. Dokonanie poprawek w dwóch jedynie
dokumentach sygnowanych przez Ministerstwo Zdrowia:
Obwieszczeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych
i Rozporządzeniu w sprawie umiejętności rozwiązałoby
większość problemów z kadrą lekarską, z jakimi borykają
się ośrodki hiperbaryczne, dodatkowo nasilanych przez
niedobór specjalistów – anestezjologów w Polsce.
Wymagania co do personelu medycznego
opisane w Obwieszczeniu dotyczą, jak sam tytuł
obwieszczenia
wskazuje,
jedynie
świadczeń
gwarantowanych, czyli refundowanych przez Państwo.

The programme conducted in concord with the
instructions included in the European Committee
document, dictates that the course must last about
2 weeks and involve a group of over a dozen specialists as
lecturers. Being aware of the fact that over half of the
lecture material is of no practical significance to the
participants, programme adjustment should be
considered to the legal principles effective in Poland,
which would bring a positive educational and economic
effect.
It should also be stated that the system of
postgraduate training existing in Poland allows for the
rapid development of hyperbaric therapy, corresponding
to the trends prevailing in Europe and the world. Making
corrections only in two documents signed by the Ministry
of Health: The Announcement on guaranteed services and
the Regulation on medical skills would solve most
problems concerning the medical personnel in hyperbaric
centres, additionally escalated by the shortage of
specialists – anaesthesiologists in Poland.
The requirements for medical personnel
described in the Announcement relate, as the title itself
indicates, only to guaranteed services, i.e. those
reimbursed by the State. However, in Poland, there are
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Natomiast w Polsce jak grzyby po deszczu
powstają coraz liczniejsze ośrodki oferujące możliwość
przebywania pod podwyższonym ciśnieniem tlenu, nie
wiążące się umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Są to instytucje prywatne, dysponujące różnymi
rodzajami obiektów hiperbarycznych (jednomiejscowe,
wielomiejscowe) o różnych zakresach ciśnień pracy
i deklarujące bardzo szeroką gamę usług. Ośrodki te,
oferują zarówno leczenie hiperbaryczne chorób według
zaleceń współczesnej wiedzy medycznej, jak i innych, dla
których oksybaroterapia nie jest wskazaniem, bądź
badania nie potwierdzają jej skuteczności. Coraz częściej
tlen hiperbaryczny stosowany jest także jako
wspomaganie treningu sportowego i w kosmetyce, gdzie
reklamowany jest jako „sposób odmładzania”.
Jedyną wspólną cechą wszystkich tych instytucji
jest brak obowiązujących norm prawnych, które
nakładałyby na nie obowiązek posiadania wyszkolonego
personelu. Oczywiście liczne ośrodki, szczególnie te, które
dysponują komorami wielomiejscowymi i oferują zakres
leczenia taki sam, jak ośrodki finansowane z budżetu
państwa zatrudniają personel posiadający odpowiednie
kwalifikacje i duże doświadczenie. Niestety, w większości
przypadków, szczególnie w odniesieniu do komór
jednomiejscowych, tzw. „miękkich”, nie są one
zabezpieczane przez lekarzy posiadających odpowiedni
zasób wiedzy.
Dlatego istnieje pilna potrzeba określenia
wymagań co do kwalifikacji personelu lekarskiego
również dla ośrodków prywatnych, najlepiej przez
wymagalność umiejętności medycznej "Medycyna
Hiperbaryczna”, bądź certyfikowanego kursu i ujęcia tego
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia

more and more centres offering the possibility of
undergoing hyperbaric oxygen therapy not bound by an
agreement with the National Health Fund. These are
private institutions that have different types of
hyperbaric facilities (single-seat, multi-seat) with
different working pressure ranges and declaring a very
wide range of services. Such centres offer both hyperbaric
treatment of diseases in accordance with the
recommendations of modern medical knowledge, as well
as other conditions for which oxybarotherapy is not an
indication, or its effectiveness is not confirmed by
research. Hyperbaric oxygen is also more often used as a
support therapy in sports and cosmetics, where it is
advertised as a "rejuvenation method".
One common feature of all these institutions is
the lack of binding legal norms that would impose the
obligation of hiring trained personnel. Of course, many
centres, especially those with multi-seat chambers
offering the same treatment range as centres financed
from the state budget, employ staff with appropriate
qualifications and extensive experience. Unfortunately, in
most cases, particularly when it comes to single-seat, socalled "soft" chambers, protection is not ensured by
doctors possessing suitable knowledge.
Therefore, there is an urgent need to determine
the requirements for the qualifications of medical
personnel also in private centres, preferably by requiring
the medical skills of medical specialisation of Hyperbaric
Medicine, or a certified course, and including this in the
Regulation of the Minister of Health.
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THE OXIDANT–ANTIOXIDANT EQUILIBRIUM IN THE BLOOD OF PEOPLE WITH SUDDEN
SENSORINEURAL HEARING LOSS AFTER THE FIRST HYPERBARIC OXYGEN THERAPY SESSION—
A PRELIMINARY STUDY

RÓWNOWAGA OKSYDACYJNO-ANTYOKSYDACYJNA WE KRWI OSÓB Z NAGŁYM NIEDOSŁUCHEM
CZUCIOWO-NERWOWYM PO PRZEPROWADZONYM PIERWSZYM ZABIEGU HIPERBARII TLENOWEJ
– BADANIE WSTĘPNE
ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНЫЙ БАЛАНС КРОВИ ЛЮДЕЙ С ВНЕЗАПНОЙ
ПЕРЦЕПТИВНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОЙ ПРОЦЕДУРЫ
ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ

- ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИССЛЕДОВАНИЕ

OXIDATIONS-ANTIOXIDATIONS-BALANCE IM BLUT VON PERSONEN MIT PLÖTZLICHEM
SENSORINEURALEN HÖRVERLUST (SSNHL) NACH DER DURCHGEFÜHRTEN ERSTEN
BEHANDLUNG MIT SAUERSTOFFHYPERBARIE - VORLÄUFIGE UNTERSUCHUNG
EQUILIBRIO OXIDO-ANTIOXIDANTE EN SANGRE EN PERSONAS CON PÉRDIDA AUDITIVA
NEUROSENSORIAL SÚBITA TRAS DEL PRIMER TRATAMIENTO CON OXÍGENO HIPERBÁRICO

-
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
The activity of selected antioxidant enzymes: superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) in erythrocytes, and the
concentration of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in blood plasma and erythrocytes, were determined in people subjected to hyperbaric
oxygen (HBO) therapy due to sudden sensorineural hearing loss (SSNHL). Venous blood samples were taken immediately before entering the hyperbaric
chamber and 5 min after leaving it. In the study group, two age subgroups were distinguished: group I consisting of subjects under 35 and group II
consisting of subjects over 50.
The obtained values were analysed statistically using Student’s t-test. Differences were considered as statistically significant at p < 0.05. A statistically
significant decrease in the CAT activity was shown 5 min after leaving the hyperbaric chamber in pooled subjects (p < 0.01) and group I (p < 0.05).
Furthermore, a statistically significant decrease in the erythrocyte TBARS concentration was observed in group II (p < 0.05).
It was demonstrated that a single exposure to hyperbaric oxygen affects the oxidant–antioxidant equilibrium as evidenced by, e.g., a statistically significant
decrease in the activity of catalase in erythrocytes. It is possible that the antioxidant response to HBO depends on the age of subjects.
Keywords: sudden sensorineural hearing loss (SSNHL), hyperbaric oxygen (HBO), superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase
(GPx), malondialdehyde (MDA), thiobarbituric acid reactive substances (TBARS).
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Oznaczono aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych: dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalazy (CAT) i peroksydazy glutationowej (GPx)
w erytrocytach oraz stężenie substancji reagujacych z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) w osoczu i w erytrocytach osób poddanych działaniu hiperbarii
tlenowej (HBO) z powodu wystąpienia nagłego niedosłuchu nerwowo-czuciowego (SSNHL). Krew żylną do badań pobrano bezpośrednio przez zabiegiem
HBO oraz ok. 5 min po wyjściu z komory hiperbarycznej. W grupie badanej wyodrębniono 2 podgrupy różniące się wiekiem: grupę I stanowiły osoby
poniżej 35 roku życia, grupę II powyżej 50 lat.
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu T-Studenta. Za istotne statystycznie uznano różnice przy poziomie istotności
p<0,05. Wykazano 5 min po wyjściu z komory hiperbarycznej istotne statystycznie obniżenie się aktywności CAT u wszystkich osób analizowanych łącznie
(p<0,01) oraz w I grupie (p<0,05). Zaobserwowano ponadto znamienne statystycznie zmniejszenie się stężenia TBARS w erytrocytach w II grupie chorych
(p<0,05).
Wykazano, że jednorazowa ekspozycja hiperbaryczna wpływa na równowagę oksydacyjno-antyoksydacyjną o czym świadczy m.in. istotne statystycznie
obniżenie się aktywności katalazy w erytrocytach. Możliwe, że odpowiedź antyoksydacyjna na działanie HBO zależy do wieku osób badanych.
Słowa kluczowe: Nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy (SSNHL), hiperbaria tlenowa (HBO), dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), katalaza (CAT),
peroksydaza glutationowa (GPx), dialdehyd malonowy (MDA), substancje reagujące z kwasem tiobarbiturowym (TBARS).
Отмечена активность избранных антиоксиднатных ферментов: супероксиддисмутазы (SOD), каталазы (CAT) и глутатион пероксидаза (GPx)
в эритроцитах, а также концентрация реактивных веществ тиобарбитуровой кислоты (TBARS) в плазме и в эритроцитах людей, подвергшихся
воздействию гипербарической оксигенации (HBO) по поводу появления внезапной перцептивной тугоухости (SSNHL). Венозная кровь для
анализа была забрана непосредственно перед процедурой HBO, а также через 5 мин. после выхода из барокамеры. В группе испытуемых было
выделено 2 подгруппы, которые отличались по возрасту: группа I - моложе 35 лет, группа II - старше 50 лет.
Полученные результаты прошли статический анализ с использованием теста Т-Стьюдента. Статически значимой была признана разница при
уровне значимости p<0,05. Через 5 мин после выхода их барокамеры было выявлено статистически значимое снижение активности CAT у всех
испытуемых вместе (p<0,01), а также в I группе (p<0,05). Отмечены статически значимое снижение концентрации TBARS в эритроцитах II группы
больных (p<0,05).
Выявлено, что одноразовая гипербарическая экспозиция оказывает влияние на оксидантно-антиоксидантный баланс, что подтверждает
статистически значимое снижение активности каталазы в эритроцитах. Возможно, что антиоксидантный ответ на воздействие HBO зависит от
возраста испытуемых.
Ключевые слова: внезапная перцептивная тугоухость (SSNHL), гипербарическая оксигенация (HBO), супероксиддисмутаза (SOD), каталаза
(CAT), глутатион пероксидаза (GPx), малондиальдегид (MDA), реактивные вещества тиобарбитуровой кислоты (TBARS).
Es wurde die Aktivität ausgewählten antioxidierender Enzyme markiert: Superoxiddismutase (SOD), Katalase (CAT)und Glutathionperoxidase (GPx) in den
Erytrozyten sowie die Konzentration von Substanzen, die mit Thiobarbitursäure (TBARS) reagieren, im Plasma und in den Erytrozyten von Personen, die
der Wirkung einer Sauerstoffhyperbarie (HBO) wegen eines plötzlichen sensorineuralen Hörverlusts (SSNHL) unterzogen wurden. Das arterielle Blut für die
Untersuchungen wurden unmittelbar vor der HBO-Behandlung sowie ca. 5 Minuten nach dem Verlassen der Überdruckkammer abgenommen. In der
untersuchten Gruppe wurden 2 Untergruppen ausgegliedert, im unterschiedlichen Alter: Gruppe I mit Personen unter 35 Jahren, Gruppe II mit Personen
über 50 Jahren.
Die erzielten Ergebnisse wurden der statistischen Analyse mit dem Test T-Student unterzogen. Als statistisch wesentlich wurden Unterschiede auf einem
Niveau der Wesentlichkeit von p<0,05 angesehen. 5 Minuten nach dem Verlassen der Druckkammer wurde eine statistisch wesentliche Minderung der
CAT-Aktivität bei allen Personen insgesamt (p<0,01) sowie in Gruppe I (p<0,05) nachgewiesen. Darüber hinaus wurden eine statistisch wesentliche
Minderung der Konzentration von TBARS in den Erytrozyten in der Patientengruppe II festgestellt (p<0,05).
Es wurde nachgewiesen, dass eine einmalige hyperbare Exposition die Oxidations-Antioxidations-Balance beeinflusst, wovon u.a. die statistisch
wesentliche Minderung der Aktivität der Katalase in den Erytrozyten zeugt. Es ist möglich, dass die antioxidative Antwort auf die Wirkung von HBO vom
Alter der untersuchten Personen abhängt.
Schlüsselwörter: plötzlicher sensorineuraler Hörverlust (SSNHL), hyperbare Oxygenierung (HBO), Superoxiddismutase (SOD), Katalase (CAT),
Glutathionperoxidase (GPx), Malondialdehyd (MDA), Substanzen, die mit Thiobarbitursäure (TBARS) reagieren.
Se determinó la actividad de algunas enzimas antioxidantes seleccionadas: superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y glutatión peroxidasa (GPx) en
los eritrocitos, así como la concentración de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS) en plasma y eritrocitos sometidos a hiperbaria de oxígeno
(HBO) como consecuencia de la aparición de una pérdida auditiva neurosensorial súbita (SSNHL). La sangre venosa se recogió directamente antes del
procedimiento de HBO y unos 5 minutos después de la salida de la cámara hiperbárica. En el grupo de estudio se identificaron 2 subgrupos que difirieron
en la edad: el grupo I estaba formado por personas menores de 35 años y el grupo II, por personas mayores de 50 años.
Los resultados obtenidos se sometieron a un análisis estadístico mediante la prueba T-Student. Por diferencias estadísticamente significativas se entendió
un nivel de significancia del p<0,05. Unos 5 minutos después de haber salido de la cámara hiperbárica se observó una disminución significativa de la
actividad de la CAT en todos los sujetos analizados en conjunto (p<0.01), así como en el grupo I (p<0,05). Además, se observó una disminución
estadísticamente significativa de las TBARS en los eritrocitos en el grupo II de pacientes (p<0,05).
Se ha demostrado que una única exposición hiperbárica influye sobre el equilibrio oxidativo-antioxidante, lo que se evidencia en una disminución
estadísticamente significativa de la actividad de la catalasa presente en los eritrocitos. Es posible que la respuesta antioxidante a la HBO dependa de la
edad de los sujetos estudiados.
Palabras clave: pérdida auditiva neurosensorial súbita (SSNHL), hiperbaria de oxígeno (HBO), superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT), glutatión
peroxidasa (GPx), malon- dialdehído (MDA), sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS).
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WSTĘP
Nagły niedosłuch czuciowy-nerwowo (ang.
sudden sensorineural hearing loss SSNHL) jest rozwijającą
się gwałtownie i często występującą jednostką
chorobową. Wiąże się ona z utratą sprawności jednego
z najważniejszych zmysłów człowieka. Niedosłuch
występuje, gdy ubytek słuchu obejmuje trzy, bądź więcej
częstotliwości o natężeniu powyżej 30 dB. Głuchota
następuje w czasie do trzech dni [1,4]. Częstość
występowania tego schorzenia w Polsce wynosi ok. 5-20
przypadków zachorowań na 100 tys. osób w ciągu roku.
Do wystąpienia tego schorzenia dochodzi najczęściej
między 30 a 60 rokiem życia, niedosłuch dotyczy na ogół
jednego ucha, rzadziej obu [2,5,6]. Jako przyczynę nagłej
głuchoty najczęściej podaje się podłoże naczyniowe
(50-70%), wirusowe (28-40%) lub autoimmunologiczne
(ok. 15%) [2,3].
Nagłej głuchocie towarzyszą zwykle szumy
uszne oraz nieprzyjemne uczucie zatknięcia ucha, co
chorzy opisują, jako wrażenie waty w uchu. Występują
dodatkowo częste zawroty głowy i zaburzenia równowagi
[3]. SSNHL leczy się najczęściej farmakologicznie podając
glikokortykosteroidy. Leki te podczas hospitalizacji
szpitalnej podawane są dożylnie lub dobębenkowo,
natomiast podczas leczenia ambulatoryjnego głównie
doustnie. Glikokortykosteroidy podawane są doustnie,
w dawce stopniowo malejącej, aż do całkowitego
odstawienia. W terapii SSNHL stosowane są również leki
przeciwwirusowe, poprawiające mikrokrążenie, a także
leki moczopędne, witaminy oraz suplementy diety
[9,12,13]. W przypadku występowania zawrotów głowy
(30-40% chorych) lub szumów usznych wymagane są
dodatkowe działania terapeutyczne. Coraz większym
zainteresowaniem cieszy się hiperbaria tlenowa (HBO)
stosowana łącznie z farmakoterapią. HBO jako jedyna
znana metoda umożliwia wzrost stężenia parcjalnego
tlenu w płynach ucha wewnętrznego.
Tlen dociera do narządu spiralnego w dwojaki
sposób: drogą dyfuzji z prążka naczyniowego przez
endolimfę przewodu ślimakowego oraz drogą dyfuzji
z przestrzeni ucha środkowego przez błonę okienka
okrągłego [11]. Działanie na organizm człowieka czystym
tlenem w mieszance oddechowej, wraz z towarzyszącym
jego wysokim ciśnieniem panującym wewnątrz komory
(0,25 MPa) powoduje zwiększenie prężności tlenu
w całym organizmie oraz wewnątrz ucha środkowego.
Wzrostowi temu towarzyszy powrót czynności
elektrofizjologicznej ślimaka [12,13].
Leczenie tlenem hiperbarycznym polega na
oddychaniu 100-procentowym tlenem w specjalnie
przystosowanej do tego celu komorze, w której ciśnienie
jest wyższe niż ciśnienie lokalnie występujące. Do celów
leczniczych wykorzystuje się ciśnienie rzędu 0,25 MPa
[7]. Ciśnienie o tej wartości oraz oddychanie 100%
tlenem przez specjalną maskę umożliwia natlenienie
wszystkich narządów i tkanek organizmu, w tym ucha
środkowego, co ma na celu spowodowanie ustąpienia
objawów głuchoty. W trakcie leczenia SSNHL tlenem
hiperbarycznym
wg
standardów
stosowanych
w Mazowieckim Centrum Terapii Hiperbarycznej
i Leczenia Ran w Warszawie wykorzystuje się serię
piętnastu
codziennych
sprężeń
w
komorze
hiperbarycznej.
Wzrost stężenia tlenu w mieszance oddechowej

INTRODUCTION
Sudden sensorineural hearing loss (SSNHL) is
a rapid-onset and frequent pathology. It is associated with
a loss of function of one of the most important human
senses. Hearing loss occurs when hearing impairment is
greater than 30 dB and involves three or more
frequencies. Deafness occurs in up to three days [1,4]. The
incidence of this disease in Poland is approximately 5–20
cases per 100,000 people per year. The disease occurs
most often between 30 and 60 years of age, with the
hearing loss usually affecting one ear, rarely two [2,5,6].
The causes of sudden hearing loss usually have a vascular
(50–70%), viral (28–40%) or autoimmune (approx. 15%)
background [2,3].
Deafness is usually accompanied by tinnitus and
an unpleasant feeling of ear blockage described by the
patients as clogged ear. Moreover, frequent vertigo and
balance disturbance occur [3]. SSNHL is usually treated
pharmacologically
with
corticosteroids.
During
hospitalisation, the drugs are administered intravenously
or intratympanically, while in an outpatient setting—
mainly orally. Glucocorticosteroids are administered
orally at a dose gradually tapered until discontinuation.
SSNHL therapy can also include antivirals, drugs
stimulating microcirculation, as well as diuretics, vitamins
and diet supplements [9,12,13]. In cases of vertigo
(30–40%) or tinnitus, further therapeutic procedures are
required. Hyperbaric oxygen (HBO) therapy is gaining
popularity in combination with pharmacotherapy. HBO
therapy is the only known method that allows increasing
oxygen partial concentration in the inner ear fluid.
Oxygen reaches the spiral organ in two ways: by
diffusion from the stria vascularis via the cochlear duct
endolymph, and by diffusion from the middle ear through
the round window [11]. The presence of pure oxygen in
the breathing mixture along with high pressure in the
chamber (0.25 MPa) increases the pressure of oxygen in
the entire body, including the middle ear. This increase is
accompanied by the return of the electrophysiological
function of the cochlea [12,13].
Hyperbaric oxygen therapy consists of breathing
100% oxygen in a specially adapted chamber in which the
pressure is higher than the local ambient pressure. For
the purposes of the therapy, a pressure of approximately
0.25 MPa is used [7]. Such pressure, along with breathing
100% oxygen through a special mask, allows oxygenation
of all organs and tissues of the body, including the middle
ear in order to resolve the symptoms of deafness. In the
course of SSNHL treatment using HBO, a series of 15
everyday sessions in the hyperbaric chamber is used,
according to the standards followed by the Mazovian
Centre for Hyperbaric Therapy and Wound Treatment in
Warsaw, Poland.
The increase in the concentration of oxygen in
the breathing mixture may lead to an enhanced
generation of reactive oxygen species (ROS) in body cells.
Once the oxidant–antioxidant equilibrium in human body
is disrupted, excess ROS cause damage to DNA, proteins
and lipid structures of cell membranes [14,15]. ROS
include, e.g., superoxide anion (O2∙-), hydrogen peroxide
(H2O2) and hydroxyl radical (OH)[16]. To prevent damage
to cellular structures, human body has developed
mechanisms capable of removing these reactive oxygen
species. Among compounds endowed with antioxidative
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może prowadzić w komórkach organizmu do nasilonej
generacji reaktywnych form tlenu (RFT). W momencie
zaburzenia równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej
w ustroju człowieka generowane w nadmiarze RFT
powodują uszkodzenia DNA, białek oraz struktur
lipidowych błon komórkowych [14,15]. Do RFT zaliczamy
m.in.: anionorodnik ponadtlenkowy (O2∙-), nadtlenek
wodoru (H2O2), oraz rodnik hydroksylowy (OH) [16].
Aby
zapobiec
uszkodzeniom
struktur
komórkowych,
organizm
człowieka
wykształcił
mechanizmy zdolne do usuwania tych aktywnych postaci
tlenu. Do związków o działaniu antyoksydacyjnym należą
nieenzymatyczne zmiatacze RFT np. witaminy A, B, C i E
oraz enzymy antyoksydacyjne takie, jak: dysmutaza
ponadtlenkowa (SOD), katalaza (CAT) i peroksydaza
glutationowa (GPx) [17]. Markerem stresu oksydacyjnego
jest m.in. intensywność procesu peroksydacji lipidów,
który polega na powtarzających się łańcuchowych
reakcjach wolnorodnikowych, prowadzących do rozpadu
kwasów tłuszczowych budujących błony komórkowe.
Toksycznym dla komórek produktem peroksydacji
lipidów są np. substancje reagujące z kwasem
tiobarbiturowym (TBARS) [18].

MATERIAŁ I METODY
Badania zostały przeprowadzone w grupie 32
osób
(średnia
wieku=45±16
lat,
hemoglobinaHGB=15,0±1,5
g/dl;
hematokryt-HCT=44,3±10,4%),
pacjentów
Mazowieckie-go
Centrum
Terapii
Hiperbarycznej i Leczenia Ran w Warszawie. Wśród osób
badanych dodatkowo wyodrębniono dwie podgrupy:
I grupę tworzyły osoby poniżej 35 roku życia
(n=11, średnia wieku=28,2±5,8 lat, HGB=14,3±2,1 g/dl;
HCT=40,9±5,8%), grupę II tworzyły osoby, powyżej 50 lat
(n=12, średnia wieku=63,3±8,6 lat; HGB=15,4 g/dl±1,10;
HCT=43,9±2,6%).
Terapia hiperbaryczna trwała 90 min. W trakcie
zabiegu miały miejsce dwa 10 min okresy kompresji oraz
dekompresji odpowiednio na początku oraz na końcu
zabiegu, a także trzy 20 min okresy oddychania 100
procentowym tlenem. Okresy te oddzielono od siebie
dwiema 5 min przerwami, podczas których chorzy
oddychali powietrzem atmosferycznym. Łączny czas
przebywania pod ciśnieniem 0.25 MPa wynosił 70 minut,
a w trakcie tego okresu chorzy oddychali tlenem
hiperbarycznym łącznie przez jedną godzinę [7].
Eksperyment naukowy uzyskał akceptację
Komisji Biomedycznej przy Collegium Medicum im.
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
Chorych poddano tlenoterapii hiperbarycznej
w komorze firmy Haux, model Starmed 2200, która
stwarza osobom biorącym udział w badaniu jednakowe
warunki środowiskowe, zapewnia stałe ciśnienie,
wilgotność, temperaturę oraz pozwala oddychać
stuprocentowym tlenem, przez taki sam okres czasu.
Materiałem do badań biochemicznych była krew
pobrana przez wykwalifikowany personel medyczny
z żyły odłokciowej. Krew do badań była pobrana dwa
razy: przed zabiegiem w komorze hiperbarycznej oraz
ok. 5 min po zabiegu.
Aktywność SOD, CAT i GPx oznaczono
w erytrocytach, stężenie TBARS w erytrocytach i osoczu
krwi. Badania biochemiczne przeprowadzono w Katedrze
Biologii Medycznej Collegium Medicum im. Ludwika
Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
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properties are non-enzymatic ROS scavengers, such as
vitamins A, B, C and E, and antioxidant enzymes, such as
superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and
glutathione peroxidase (GPx) [17]. A marker of oxidative
stress is, e.g., the intensity of lipid peroxidation—
a process consisting of repeated free radical chain
reactions leading to the degradation of fatty acids forming
cell membranes. Products of lipid peroxidation that are
toxic to cells include thiobarbituric acid reactive
substances (TBARS) [18].

MATERIAL AND METHODS
The study was conducted in a group of 32 people
(mean
age
=
45 ± 16 years,
haemoglobin—
HGB = 15.0 ± 1.5 g/dL; haematocritHCT = 44.3 ± 10.4%)
who were patients of the Mazovian Centre for Hyperbaric
Therapy and Wound Treatment in Warsaw, Poland. The
study group was divided into two subgroups: group I
comprised subjects aged under 35 years (n = 11, mean
age = 28.2 ± 5.8 years,HGB = 14.3 ± 2.1 g/dL;HCT =
40.9 ± 5.8%), while group II comprised subjects aged
over 50 years (n = 12, mean age = 63.3 ± 8.6 years;
HGB = 15.4 ± 1.10 g/dL; HCT = 43.9 ± 2.6%).
A single hyperbaric therapy session lasted
90 min. The procedure consisted of two 10-minute
periods of compression and decompression at the
beginning and at the end of treatment, respectively, and
three 20-minute periods of breathing with 100% oxygen.
The latter periods were divided by two 5-minute breaks
periods during which the subjects breathed atmospheric
air. The total time spent under the pressure of 0.25 MPa
was 70 min, and during that time the subjects breathed
hyperbaric oxygen for a total of one hour [7].
The study was approved by the Bioethics
Committee of the Ludwik Rydygier Collegium Medicum in
Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Torun,
Poland.
The subjects were treated with hyperbaric
oxygen therapy in the Haux Starmed 2200 hyperbaric
chamber which created the same environmental
conditions for all study subjects, providing constant
pressure, humidity, temperature, and allowing them to
breathe pure oxygen for the same amount of time.
The material for biochemical tests was blood
taken by qualified medical personnel from the basilic
vein. Blood samples for the analysis were taken at two
time points: before treatment in the hyperbaric chamber
and approx. 5 min after treatment.
The activity of SOD, CAT and GPx was
determined in erythrocytes, while the concentration of
TBARS was determined in erythrocytes and blood plasma.
The biochemical analyses were conducted at the Institute
of Medical Biology of Ludwik Rydygier Collegium
Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in
Torun, Poland.
The TBARS concentration was measured using
the method by Buege and Aust [32] as modified by
Esterbauer and Cheeseman [33]. Lipid peroxidation
products were identified using thiobarbituric acid (TBA).
The main lipid peroxidation product that reacts with
thiobarbituric acid is malondialdehyde (MDA), therefore,
for the sake of simplicity, the levels of TBARS were
expressed as the concentration of MDA. The MDA
concentration in erythrocytes was expressed in
nmol MDA/g Hb, and that in blood plasma was expressed
in nmol MDA/mL of plasma.
Determination of the SOD activity was based on
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Stężenie TBARS zmierzono metodą opisaną przez
Buege
i Austa [32] w modyfikacji Esterbauera
i Cheesemana [33]. Produkty peroksydacji lipidów
identyfikowano przy użyciu kwasu tiobarbiturowego
(TBA). Głównym produktem peroksydacji lipidów
reagującym z kwasem tiobarbiturowym jest dialdehyd
malonowy (MDA), dlatego dla uproszczenia poziom
substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym
wyrażono jako stężenie MDA. Stężenie MDA
w erytrocytach przedstawiono jako nmol MDA/g Hb,
a w osoczu jako nmol MDA/ml osocza.
Oznaczenie aktywności SOD w erytrocytach
opiera się na hamowaniu przez enzym reakcji
samoutlenienia
adrenaliny
do
adrenochromu
w środowisku zasadowym. Do pomiaru aktywności SOD
wykorzystano otrzymany wcześniej hemolizat po
uprzednim
usunięciu
hemoglobiny
mieszaniną
chloroformu i etanolu. Po odwirowaniu otrzymano dwie
warstwy: górną zawierającą enzym i dolną zawierającą
zdenaturowaną hemoglobinę oraz chloroform [32].
Aktywność SOD oznaczono za pomocą ciągłego zapisu
przebiegu reakcji z użyciem programu kinetycznego na
spektrofotometrze firmy Varian i wyrażono w U/g Hb.
Oznaczenie aktywności CAT opierało się na
pomiarze spadku absorbancji roztworu nadtlenku
wodoru (H2O2) rozkładanego przez enzym. Obniżenie
absorbancji jest wprost proporcjonalne do zmniejszenia
się stężenia H2O2 w roztworze [34]. Aktywność CAT
przedstawiono jako IU/g Hb.
Aktywność GPx oznaczono w temp. 20oC metodą
opartą na reakcji rozkładu nadtlenku wodoru przez ten
enzym z równoczesnym utlenieniem zredukowanego
glutationu [22]. Wyniki przedstawiono jako U/g Hb.
Wyniki badań zostały przedstawione w postaci
wartości średnich wraz z odchyleniami standardowymi
(SD). Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą
testu T-Studenta, różnicę przy poziomie istotności p<0,05
przyjęto jako istotną statystycznie. Zweryfikowano
hipotezę statystyczną o istotności tych współczynników.

WYNIKI
Aktywność SOD w erytrocytach wszystkich
chorych analizowanych łącznie po przeprowadzonej
ekspozycji hiperbarycznej obniżyła się nieistotnie
statystycznie o ok. 2% z 778,61±194,68 U/g Hb do
763,59±152,52 U/g Hb (tab. 1). W erytrocytach chorych
z grupy I aktywność SOD po HBO również wykazała
nieznamienną statystycznie tendencję do obniżenia się.
W grupie I aktywność tego enzymu przed zabiegiem
wynosiła 836,32±169,33 U/g Hb a po przeprowadzonym
zabiegu zmniejszyła się do 784,04±168,40 U/g Hb.
W II grupie natomiast aktywność SOD po zabiegu HBO
utrzymała się na tym samym poziomie, co przed
ekspozycją na tlen hiperbaryczny z nieznaczną tendencją
do wzrostu z 729,89±119,09 U/g Hb do 735,30±125,38
U/g Hb (tab. 1).
Aktywność CAT w erytrocytach wszystkich
badanych łącznie po HBO obniżyła się istotne
statystycznie o 5,9% (tab. 1, p<0,01). Stwierdzono
również istotne statystycznie (p<0,05) zmniejszenie
aktywności tego enzymu w grupie I o ok. 10,4%. W grupie
II natomiast obserwowano nieistotną statystycznie
tendencję do obniżania się aktywności CAT o ok. 1,9 %
(tab. 1).
Nie wykazano znamiennych statystycznie zmian

the
inhibition
of
adrenaline
autoxidation to
adrenochrome in alkaline conditions. To measure the SOD
activity, a previously obtained haemolysate after removal
of haemoglobin with a chloroform–ethanol mixture was
used. Centrifugation generated two layers: upper layer
containing the enzyme and lower layer containing
denatured haemoglobin and chloroform [32]. The SOD
activity was determined by continuous recording of the
reaction using a reaction kinetics programme on a Varian
spectrophotometer, and expressed in U/g Hb.
The CAT activity was determined by measuring
the decrease in the absorbance of a solution of hydrogen
peroxide (H2O2) decomposed by the enzyme. The
decrease in the absorbance value is directly proportional
to the reduction of the H2O2 concentration in the solution
[34]. The CAT activity was expressed in IU/g Hb.
The GPx activity was determined at 20°C using
a method based on decomposition of hydrogen peroxide
by the enzyme with the concurrent oxidation of reduced
glutathione [22]. The results were expressed in U/g Hb.
The study results were presented as means with
standard deviation (SD) values. Statistical analysis was
conducted using Student’s t-test, and differences were
considered as statistically significant at p < 0.05. The
hypothesis of statistical significance of these coefficients
was tested.

RESULTS
The SOD activity in the erythrocytes of pooled
subjects after the hyperbaric exposure decreased in
a statistically insignificant manner by approx. 2% from
778.61 ± 194.68 to 763.59 ± 152.52 U/g Hb (Tab. 1). In
the erythrocytes of subjects from group I, the SOD activity
after HBO therapy also showed a statistically insignificant
tendency to decrease. In group I, the activity of this
enzyme was 836.32± 169.33 U/g Hb before treatment,
and decreased to 784.04 ± 168.40 U/g Hb after treatment.
In group II, the SOD activity after HBO therapy remained
roughly at the same level, with only a slight increasing
tendency from 729.89 ± 119.09 to 735.30 ± 125.38 U/g
Hb (Tab. 1).
The CAT activity in the erythrocytes of pooled
subjects after HBO therapy decreased in a statistically
significant manner by approx. 5.9% (p < 0.01; Tab. 1).
A statistically significant (p<0.05) decrease in the activity
of this enzyme (approx. 10.4%) was also observed in
group I. In group II, a statistically insignificant tendency of
the CAT activity to decrease by approx. 1.9% was seen
(Tab. 1).
No statistically significant changes in the activity
of GPx were noted after HBO therapy. The activity of this
enzyme in the erythrocytes of pooled subjects showed
a tendency to increase after treatment by approx. 18.4%
from 8.8 ± 5.8 to 10.42 ± 5.24 U/g Hb. The GPx activity
after the hyperbaric exposure increased by 13% in
subjects from group I and by 18.5% in subjects from
group II (Tab. 1).
The TBARS concentration in the erythrocytes of
pooled subjects after the hyperbaric exposure had
a tendency to decrease by approx. 7% from 26.31 ± 8.65
to 24.48 ± 8.53 nmol MDA/g Hb (Tab. 1). In group I,
a decreasing tendency in the levels of TBARS in
erythrocytes was observed. In group II, the TBARS
concentration in erythrocytes decreased in a statistically
significant manner after the hyperbaric exposure

19

2017 Vol. 61 Issue 4
(p < 0.05). Before the exposure, the TBARS concentration
in this group was 28.95 ± 6.62 nmol MDA/g Hb, and
decreased by 15.6% after treatment to 24.42 ± 5.81 nmol
MDA/g Hb (Tab. 1).
No statistically significant changes were noted in
the TBARS concentration in the blood plasma of subjects
after HBO therapy. However, a tendency of TBARS to
increase in the blood plasma of pooled subjects was seen.
The concentration of these lipid peroxidation products
after HBO therapy decreased by 2% (p > 0.05) in subjects
from group I and increased by 6.8% in subjects from
group II (p > 0.05; Tab. 1).

aktywności GPx po przeprowadzonym pierwszym
zabiegu hiperbarycznym. Aktywność tego enzymu
w erytrocytach wszystkich badanych analizowanych
łącznie wykazała tendencję do wzrostu po zabiegu o ok.
18,4% z 8,8±5,8 do 10,42±5,24 U/g Hb. U osób z grupy
I po przeprowadzonej ekspozycji hiperbarycznej
aktywność GPx zwiększyła się o 13%, a w II grupie
o 18,5% (tab. 1).
Stężenie TBARS w erytrocytach wszystkich osób
badanych analizowanych łącznie po przeprowadzonej
ekspozycji hiperbarycznej wykazało tendencję do
obniżenia się o ok. 7% z 26,31±8,65 nmol MDA/g Hb do
24,48±8,53 nmol MDA/g Hb (tab. 1). W grupie I wykazano
tendencję do zmniejszania sie poziomu TBARS
w erytrocytach. W grupie II natomiast stężenie TBARS
w erytrocytach obniżyło się istotnie statystycznie po
przeprowadzonej ekspozycji hiperbarycznej (p<0,05).
Przed ekspozycją poziom TBARS wynosił w tej grupie
28,95±6,62 nmol MDA/g Hb, a po przeprowadzonym
zabiegu zmniejszył się o 15,6% do 24,42±5,81 nmol
MDA/g Hb (tab. 1).
Nie wykazano istotnych statystycznie zmian
poziomu TBARS w osoczu krwi chorych po HBO.
Obserwowano jednak pewną tendencję do wzrostu
poziomu TBARS w osoczu krwi wszystkich osób
badanych analizowanych łącznie. W grupie I stężenie tych
produktów peroksydacji lipidów po przeprowadzonym
zabiegu HBO obniżyło się o 2% (p>0,05), natomiast
w II grupie zwiększyło się o 6,8 % (p>0,05; tab. 1).

Tab. 1
The activity of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) in the erythrocytes, and the concentration of thiobarbituric acid
reactive substances (TBARS) in the blood plasma and erythrocytes of patients subjected to hyperbaric oxygen (HBO) therapy.
Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalazy (CAT) i peroksydazy glutationowej (GPx) w erytrocytach oraz stężenie substancji reagujących
z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) w erytrocytach i osoczu krwi chorych poddanych hiperbarii tlenowej (HBO).

Parameter
determined
SOD [U/g Hb]

Pooled subject n=32
Before
Approx. 5 min
treatment
post-treatment
778.61
± 763.59
±
194.68
152.52
69.27 ± 9.45
65.60 ± 9.15**
8.80 ±5.18
10.42 ± 5.24

Before
treatment

Group I n=11
Approx.
5 min
post-treatment

836.32 ± 169.33

784.04 ± 168.40

CAT [104 IU/g Hb]
70.20 ± 10.42
62.93 ± 9.64*
GPx [U/g Hb]
9.08 ±5.60
10.34 ± 5.99
TBARS er. [nmol
26.31 ± 8.65
24.48 ± 8.53
22.17 ± 5.93
21.90 ± 6.93
MDA/gHb]
TBARS os. [nmol
0.47 ±0.09
0.48 ±0.09
0.51 ±0.12
0.50 ±0.13
MDA/ml]
The results are expressed as mean ± SD.
*—statistically significant difference compared to the pre-treatment activity, p < 0.05
**—statistically significant difference compared to the pre-treatment activity, p < 0.01

DYSKUSJA

729.89 ± 119.05

735.30 ± 125.38

66.25 ± 10.75
8.95 ±5.40

65.10 ± 10.42
10.61 ± 5.18

28.95 ± 6.62

24.42 ± 5.81*

0.44 ±0.08

0.47 ±0.05

DISCUSSION

Oddychanie 100% tlenem może nasilać
generację reaktywnych form tlenu w organizmie
i wpływać na równowagę oksydacyjno-antyoksydacyjną.
Głównym źródłem tych toksycznych postaci tlenu
w komórce jest łańcuch oddechowy. W procesie
oddychania komórkowego część tlenu ulega w sposób
naturalny reakcji niepełnej redukcji, co prowadzi do
powstawania RFT [16,19].
Istnieją dowody potwierdzające również wpływ
doustnej glikokortykosteroidoterapii na równowagę
oksydacyjno-antyoksydacyjną człowieka. Bednarek i wsp.
[8] zaobserwowali obniżenie aktywności CAT i SOD u
osób cierpiących na chorobę Gravesa-Basedowa
przyjmujących glikokortykosteroidy. Inne badanie
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Group II n=12
Before treatment Approx.
5 min
post-treatment

Breathing 100% oxygen may increase
generation of reactive oxygen species in the body and
affect the oxidant–antioxidant equilibrium. Respiratory
chain is the main source of these toxic forms of oxygen in
the cell. In the process of cellular respiration, part of
oxygen naturally undergoes incomplete reduction, which
leads to the formation of ROS [16,19].
Moreover, there is evidence of an effect of oral
glucocorticosteroid therapy on the oxidant–antioxidant
equilibrium in humans. Bednarek et al. [8] observed
a decrease in the activity of CAT and SOD in people with
Graves’ disease taking glucocorticosteroids. Another
study demonstrated a decrease in the activity of CAT and
SOD, as well as the concentration of TBARS, in the kidneys
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wykazało zmniejszenie aktywności CAT, SOD oraz
stężenia TBARS w nerkach królików po podaniu
glikokortykosteroidów w dawce 50 mg/kg masy ciała po
doświadczalnym wywołaniu niedokrwienia tejże nerki,
trwającego trzy godziny [20].
W
niniejszej
pracy
nie
obserwowano
znamiennych statystycznie zmian aktywności SOD.
Odnotowano jednak pewną tendencję do obniżania się jej
u wszystkich badanych analizowanych łącznie oraz
w grupie I, zastanawiający jest fakt wykazania tendencji
do wzrostu aktywności tego enzymu w II grupie. Paprocki
i wsp. [21] we wcześniejszych badaniach również
wykazali tendencję do zwiększenia się aktywności tego
enzymu we krwi ochotników poddanych działaniu HBO.
Freiberger i wsp. [22] udowodnili, że zwiększone
ciśnienie parcjalne O2 wpływa na zmianę aktywności
SOD. Wyniki uzyskane przez tego uczonego sugerują
wzmożoną generację RFT, a głównie anionorodnika
ponadtlenkowego
(O2-∙),
będącego
substratem
katalizowanej przez SOD reakcji dysmutacji, w wyniku
przebywania w warunkach hiperbarii tlenowej [24].
Harabin i wsp. [25] badali wpływ HBO na szczury oraz
świnki morskie poddane ciśnieniu 2,8 ATA oraz
tlenoterapii ciągłej bądź przerywanej (10 min
tlenoterapii oddzielonej 2,5 min przerwami podczas
których badane zwierzęta oddychały powietrzem pod
ciśnieniem 2,8 ATA). Naukowcy wykazali zwiększenie
aktywności SOD w płucach oraz obniżenie aktywności
CAT i GPx w mózgach zarówno świnek morskich jak i
szczurów, poddanych tlenoterapii ciągłej i przerywanej.
Autorzy udowodnili, że w grupie zwierząt, u których
występowały 2,5 min przerwy stres oksydacyjny był
mniej nasilony. W badaniu własnym okres oddychania
100% tlenem rozdzielono 5 minutowymi przerwami,
podczas
których
chorzy
oddychali
powietrzem
atmosferycznym, co mogło wpłynąć na uzyskane wyniki.
Katalaza
to
kolejny
enzym
obrony
antyoksydacyjnej
człowieka,
który
zapobiega
powstawaniu nadtlenku wodoru (H2O2), katalizując
reakcję jego dysproporcjonowania do wody i tlenu
cząsteczkowego [34]. H2O2 ze względu na działanie
utleniające jest związkiem silnie toksycznym dla komórki.
W niniejszej pracy wykazano istotne statystyczne
obniżenie aktywności katalazy u wszystkich badanych
analizowanych łącznie (p<0,01) oraz w I grupie (p<0,05).
Nie wykazano znamiennych statystycznych zmian
aktywności tego enzymu w II grupie, zaobserwowano
jedynie tendencję do obniżenia się jego aktywności.
Wyniki uzyskane w tej pracy potwierdzają wcześniejsze
doświadczenia Paprockiego i wsp. [21], którzy również
zaobserwowali
istotne
statystycznie
obniżenie
aktywności CAT u osób poddanych HBO pierwszy raz.
Benedetti i wsp. [26] z kolei wykazali, że aktywność tego
enzymu wzrasta bezpośrenio po HBO. Zmiany
prezentowane w badaniu własnym niniejszej pracy nie
potwierdzają tego faktu, jedynie w grupie II wykazano
nieistotną statystycznie tendencję do wzrostu aktywności
CAT. Możliwe, że może to mieć związek z wiekiem osób
badanych.
Liu i wsp. [27] sugerują, że obniżenie aktywności
katalazy jest wynikiem reakcji metalu z kompleksem
substrat-enzym, bądź blokadą aktywności katalitycznej
tego enzymu. Inne badania równowagi oksydacyjnoantyoksydacyjnej u osób poddanych działaniu HBO
zostały przeprowadzone u 14 zdrowych, niepalących
osób w wieku 25-30 lat i nie wykazały znamiennych
statystycznie zmian aktywności CAT i SOD [28]. Wyniki

of rabbits after administration of glucocorticosteroids at
a dose of 50 mg/kg b.w. following an experimentally
induced ischaemia of the kidney lasting three hours [20].
In the presented study, no statistically
significant changes in the SOD activity were observed.
There was, however, a decreasing tendency in the activity
of this enzyme seen in pooled subjects and in group I, and
surprisingly an increasing tendency in the activity of the
enzyme found in group II. Paprocki et al. [21] in an earlier
study also showed an increasing tendency in the activity
of this enzyme in the blood of volunteers treated with
HBO. Freiberger et al. [22] demonstrated that an
increased partial pressure of O2 causes changes in the
SOD activity. Their results suggest an increased
generation of ROS, mainly superoxide anion (O2-)—
a substrate in the dismutation reaction catalysed by SOD,
in response to exposure to hyperbaric oxygen [24].
Harabin et al. [25] studied the effect of HBO on rats and
guinea pigs subjected to a pressure of 2.8 ATA, as well as
continuous and intermittent oxygen therapy (the latter
consisting of 10-minute oxygen therapy sessions
separated by 2.5-minute breaks during which the tested
animals breathed air at a pressure of 2.8 ATA). The group
demonstrated increased SOD activity in the lungs, and
reduced CAT and GPx activity in the brains of both guinea
pigs and rats subjected to continuous and intermittent
oxygen therapy. They also showed that oxidative stress
was less intense in animals in which the 2.5-minute
breaks were introduced. In our own study, the periods of
breathing 100% oxygen were separated by 5-minute
breaks during which the subjects breathed atmospheric
air, which could affect the obtained results.
Catalase is another enzyme of antioxidant
defence in the human body, preventing the generation of
hydrogen peroxide (H2O2) by catalysing the reaction of
disproportionation into water and oxygen [34]. H2O2, due
to its oxidizing action, is highly toxic to cells. In this study,
a statistically significant decrease in the catalase activity
was demonstrated in pooled subjects (p < 0.01) and
group I (p < 0.05). No statistically significant changes in
the activity of this enzyme were found in group II, apart
from only a tendency for reduced activity. The currently
presented results confirm those from a previous study by
Paprocki et al. [21] in which a statistically significant
decrease in the activity of CAT in subjects treated with
HBO for the first time was observed. In turn, Benedetti et
al. [26] showed that the activity of this enzyme increases
immediately after HBO. Changes presented in this paper
do not confirm that observation, with only a statistically
insignificant increasing tendency in the CAT activity
demonstrated in group II. It may be associated with the
age of the subjects.
Liu et al. [27] suggested that the decreased
catalase activity is a result of reaction between a metal
and the substrate–enzyme complex, or blocked catalytic
activity of catalase. Another study of the oxidant–
antioxidant equilibrium in people exposed to HBO was
conducted in 14 healthy non-smokers aged 25–30 years,
and did not show any statistically significant changes in
the CAT and SOD activity [28]. The results of that study do
not confirm the results obtained in the authors’ own
study. It can be explained by the glucocorticosteroid
pharmacotherapy that was administered to the subjects
before and during the experiments.
Glutathione peroxidase catalyses the reaction
between H2O2 and glutathione, and thereby prevents the
Fenton reaction [16]. Thus, the reaction catalysed by GPx
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tego doświadczenia nie potwierdzają uzyskanych
w badaniu własnym wyników. Wyjaśnieniem może być
farmakoterapia glikokortykosteroidowa, która była
przyjmowana przez chorych przed oraz w trakcie trwania
badań.
Peroksydaza glutationowa katalizuje reakcję
H2O2 z glutationem i zapobiega tym samym reakcji
Fentona [16]. Reakcja katalizowana przez GPx chroni
zatem organizm przed szkodliwym działaniem RFT.
Należy ponadto pamiętać, że GPx chroni przed procesem
peroksydacji lipidów [16]. Peroksydaza glutationowa
redukuje nadtlenki lipidów do alkoholu [16,17].
W badaniu własnym nie obserwowano istotnych
statystycznie zmian aktywność GPx u wszystkich
badanych
analizowanych
łącznie
oraz
w wyszczególnionych grupach. Wcześniejsze badania
Paprockiego i wsp. [21] również nie wykazały istotnych
statystycznie
zmian
aktywności
tego
enzymu
u wszystkich osób badanych łącznie, natomiast wykazały
istotny wzrost aktywności tego enzymu u osób
poddanych wielokrotnie hiperbarii tlenowej. W innym
doświadczeniu oceniano wpływ HBO na przebieg
eksperymentalnie wywołanego ostrego zapalenia trzustki
u szczurów labolatoryjnych.
Część szczurów poddano działaniu HBO,
a pozostałą nie leczono w taki sposób - grupa kontrolna.
Po zakończeniu doświadczenia u wszystkich zwierząt
w lizacie krwinek oznaczono aktywność SOD, GPx
i stężenie MDA. U zwierząt poddanych działaniu HBO
stwierdzono znamienne statystycznie obniżenie się
stężenia MDA oraz wzrost aktywności GPx oraz SOD [29].
Kolejne badania u zwierząt mierzące z kolei aktywność
GPx oraz poziom substancji reagujących z kwasem
tiobarbiturowym (TBARS) wykonano u szczurów po
przeprowadzonym przeszczepie skóry. 40 szczurów rasy
Sprague-Dawley po przeszczepie skóry podzielono na
dwie grupy.
Pierwszą grupę (28 szczurów) poddawano przez
28 dni codziennej, dwukrotnej hiperbarii tlenowej przy
ciśnieniu 2 ATA. Drugą grupę (21 szczurów) tworzyły
szczury niepoddawane tego typu zabiegom. Po
przeprowadzonym
doświadczeniu
stwierdzono
znamienny statystycznie wzrost aktywności markerów
stresu oksydacyjnego w obu grupach, jednak w grupie
poddanej terapii HBO wzrost ten był zdecydowanie
większy w porównaniu z grupą kontrolną bez HBO.
Zaobserwowany fakt nasilenia procesu peroksydacji
lipidów w przeszczepionej skórze może budzić zdaniem
autorów wątpliwość, co do bezpieczeństwa stosowania
HBO u osób poddanych przeszczepowi tkanek [30]. Inny
eksperyment wykazał generację RFT oraz nasilenie
procesu peroksydacji lipidów w tkance nerwowej
zwierząt doświadczalnych poddanych HBO.
Badanie przeprowadzono u szczurów SpragueDawley poddanych 100% tlenoterapii przez 2 godziny
przy ciśnieniu rzędu: 1, 1,5, 2, 2,5 oraz 3 ATA. Po
zakończonym doświadczeniu stwierdzono, że wraz ze
wzrostem ciśnienia proporcjonalnie wzrasta stężenie
TBARS oraz aktywność SOD w tkance nerwowej [23].
W kolejnym badaniu oceniano stężenie MDA u samców
królików rasy New Zealand poddanych doświadczalnie
całkowitemu niedokrwieniu mózgu. Część zwierząt po
wywołaniu niedokrwienia została poddana działaniu HBO
przez 75 min przy ciśnieniu 2,8 ATA, pozostałe króliki
stanowiły grupę kontrolną. W mózgu zwierząt po HBO
wykazano wyższe wartości MDA oraz GPx w porównaniu
do grupy nie poddanej działaniu tlenu hiperbarycznego.
Korowe potencjały somatosensoryczne z kolei w grupie

22

protects the body from the harmful action of ROS.
Moreover, it should be remembered that GPx protects
against the process of lipid peroxidation [16].
Glutathione peroxidase reduces lipid peroxides
to alcohol [16,17]. In the authors’ own study, no
statistically significant changes in the activity of GPx in
pooled subjects and in each group were observed.
Similarly, an earlier study by Paprocki et al. [21] did not
show any statistically significant changes in the activity of
this enzyme in pooled subjects, but in turn it showed
a significant increase in the activity of the enzyme in
people repeatedly treated with HBO. In another study, the
effect of HBO on the course of experimentally induced
acute pancreatitis in laboratory rats was assessed.
Some of the rats were treated with HBO, while
the control group was not treated in such a way. At the
end of the experiment, the activities of SOD and GPx, and
the concentration of MDA were determined in blood cell
lysates. In animals treated with HBO, a statistically
significant decrease in the concentration of MDA, as well
as increased activities of GPx and SOD were seen [29].
Further studies in animals in which the activity of GPx
and the concentration of TBARS were measured were
conducted in rats after skin grafts. Forty Sprague Dawley
rats after skin grafts were divided into two groups.
Group I (28 rats) was subjected to HBO at
a pressure of 2 ATA twice per day for 28 days. Group II
(21 rats) consisted of rats not subjected to such
a treatment. The conducted experiment allowed
observation of a statistically significant increase in the
activity of oxidative stress markers in both groups, but in
the group treated with HBO that increase was much
larger compared to the control group without HBO. The
observed phenomenon of intensification of lipid
peroxidation in the grafted skin may raise concerns about
the safety of HBO in people subjected to organ
transplantation [30]. Another experiment showed
generation of ROS and an increase in lipid peroxidation in
the nervous tissue of experimental animals treated with
HBO.
The examination was conducted in Sprague
Dawley rats treated with 100% oxygen therapy for
2 hours at a pressure of 1, 1.5, 2, 2.5 and 3 ATA. At the end
of the experiment, it was found that the pressure increase
was accompanied by a proportional increase in the
TBARS concentration and the SOD activity in the nervous
tissue [23]. In another study, the concentration of MDA
was assessed in male New Zealand rabbits experimentally
subjected to complete brain ischaemia. Some of the
animals after inducing ischaemia were exposed to HBO
for 75 min at a pressure of 2.8 ATA, while other rabbits
constituted the control group. In the brains of animals
after HBO, higher values for MDA and GPx were found in
comparison with the group not treated with HBO. In turn,
the cortical somatosensory potentials in the rabbits
treated with HBO were 50% higher than in the control
group [31]. This study confirms the beneficial effect of
HBO on the functioning of the brain after cerebral
ischaemia.
The obtained results of the authors’ own study
and literature analysis suggest that the effect of HBO on
oxidation–reduction processes has not been clearly
explained and may depend on many factors.
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poddanych HBO były o 50% wyższe w porównaniu
z grupą kontrolną [31]. Badanie to potwierdza korzystny
wpływ HBO na funkcjonowanie mózgu po wystąpieniu
niedokrwienia mózgu.
Uzyskane wyniki własne oraz analiza
piśmiennictwa wskazują, że działanie HBO na procesy
aksydacyjno-redukcyjne
nie
jest
jednoznacznie
wyjaśnione i może zależeć od wielu czynników.

CONCLUSIONS
1.

2.

A single exposure to hyperbaric oxygen affects
the
oxidant–antioxidant
equilibrium
as
evidenced by, e.g., a statistically significant
decrease in the activity of catalase in
erythrocytes.
The antioxidant response to HBO may depend
on the age of the subjects.

WNIOSKI
1.

2.

Jednorazowa ekspozycja na działanie tlenu
hiperbarycznego wpływa na równowagę
oksydacyjno-antyoksydacyjną, o czym świadczy
istotne statystycznie obniżenie się aktywności
katalazy w erytrocytach.
Odpowiedz antyoksydacyjna na działanie HBO
może zależeć do wieku osób badanych.
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HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN TREATING A POORLY HEALING WOUND FOLLOWING
CARDIAC SURGERY IN A PATIENT WITH CONGENITAL CONNECTIVE TISSUE DEFECT – CASE
REPORT

TERAPIA TLENEM HIPERBARYCZNYM W LECZENIU TRUDNO GOJĄCEJ SIĘ RANY PO OPERACJI
KARDIOCHIRURGICZNEJ U PACJENTKI Z WRODZONYM DEFEKTEM TKANKI ŁĄCZNEJ – OPIS
PRZYPADKU

ТЕРАПИЯ ГИПЕРБАРИЧЕСКИМ КИСЛОРОДОМ В ЛЕЧЕНИИ ТРУДНО ЗАЖИВАЮЩЕЙ
РАНЫ ПОСЛЕ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ У ПАЦИЕНТКИ C ВРОЖДЕННЫМ
ДЕФЕКТОМ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

- ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ

THERAPIE MIT HYPERBAREM SAUERSTOFF BEI DER BEHANDLUNG SCHLECHT HEILENDER
WUNDEN NACH KARDIOCHIRURGISCHER OPERATION BEI EINER PATIENTEN MIT
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OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS DE DIFÍCIL CICATRIZACIÓN
TRAS OPERACIONES DE CIRUGÍA CARDÍACA, EN UNA PACIENTE CON DEFECTO CONGÉNITO DEL
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
We hereby present the case of a female patient with recurrent aortic aneurysms. In order to treat aneurysms of the ascending aorta, aortic arch and
aneurysms of the aortic arch branches, the debranching procedure was used. Following the surgery, a deep sternal wound infection occurred characterised
by impaired healing. The infection was treated with targeted antibiotic therapy and hyperbaric oxygen therapy.
Keywords: deep sternal wound infection, DSWI, aortic aneurysm, debranching, hyperbaric oxygen therapy.
Niniejsza praca przedstawia przypadek pacjentki wielokrotnie operowanej z powodu tętniaka aorty. W celu zaopatrzenia tętniaka aorty wstępującej, łuku
aorty oraz tętnic odchodzących od łuku zastosowano procedurę debranchingu. Po operacji wystąpiło zakażenie rany pooperacyjnej i utrudnione gojenie
mostka, które wyleczono za pomocą celowanej antybiotykoterapii oraz terapii w komorze hiperbarycznej.
Słowa kluczowe: głęboka infekcja rany mostka, DSWI, tętniak aorty, debranching, terapia tlenem hiperbarycznym.
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Настоящая работа представляет случай пациентки, которая многократно оперировалась по поводу аневризмы аорты. Для снабжения аневризмы
аорты, дуги аорты и отходящих от аорты артерий была проведена процедура дебранчинга. После операции появилось заражение
послеоперационной раны и затрудненное заживление грудины, которое было вылечено при помощи целенаправленной антибиотикотерапии,
а также терапии в гипербарической барокамере.
Ключевые слова: глубокая инфекция раны грудины, DSWI (глубокая стернальная раневая инфекция), аневризма аорты, дебранчинг, терапия
гипербарической оксигенацией.
Die vorliegende Arbeit stellt den Fall einer Patientin vor, die mehrfach wegen eines Aortenaneurysmas operiert wurde. Um das Aneurysma der Aorta
ascendens, des Aortenbogen und der vom Bogen wegführenden Schlagadern wurde die Prozedur des Debranchings angewandt. Nach der Operation
traten eine Infektion der Operationswunde und eine erschwerte Heilung des Brustbeins auf, die mit Hilfe einer gezielten Antibiotikabehandlung und einer
Therapie in der Überdruckkammer geheilt wurde.
Schlüsselwörter: tiefe Infektion einer Wunde des Brustbeins, DSWI, Aortenaneurysma, Debranching, hyperbare Oxygenierung.
El presente trabajo presenta el caso de una paciente operada de forma repetida debido a un aneurisma aórtico. Para el suministro del aneurisma aórtico
ascendente, del arco aórtico y de las arterias procedentes del arco se utilizó un procedimiento de debranching. Tras la intervención se observó una
infección postoperatoria en la herida y una difícil cicatrización del esternón, que fueron tratadas con terapia antibiótica dirigida y terapia en cámara
hiperbárica.
Palabras clave: infección profunda de la herida esternal, DSWI, aneurisma aórtico, debranching, terapia con oxígeno hiperbárico.
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WSTĘP
Ze względu na coraz szybszy rozwój
kardiochirurgii i kierowanie do operacji coraz bardziej
skomplikowanych przypadków, rośnie również liczba
powikłań, między innymi zakażeń ran pooperacyjnych
[1]. Infekcje rany mostka należą do najczęstszych
powikłań w kardiochirurgii, a ich częstość szacuje się na
około 0.5 - 5% [2,3,4] Wśród osób z infekcją mostka
śmiertelność okołooperacyjna jest wyższa od 10 do 47%
w porównaniu z pacjentami bez infekcji w ranie [4].
Głęboka infekcja rany pooperacyjnej mostka (ang. Deep
Sternal Wound Infection – DSWI) należy do najcięższych
powikłań w kardiochirurgii i cechuje się wysoką
śmiertelnością oraz znacznie upośledza jakość życia
pacjentów po operacji. Do standardowych metod leczenia
DSWI należy: antybiotykoterapia celowana, chirurgiczne
opracowanie
rany,
oraz
stosowanie
terapii
podciśnieniowej (ang. Negative Pressure Wound Therapy
– NPWT). W przypadkach wyjątkowo skomplikowanych,
w których powyższe działania nie są skuteczne, potrzebne
są dodatkowe opcje terapeutyczne. Terapia tlenem
hiperbarycznym może być jedną z nich [5].
Prezentujemy opis przypadku 33-letniej
pacjentki operowanej dwukrotnie z powodu tętniaków
dużych tętnic, u której wystąpił upośledzony proces
gojenia ran pooperacyjnych. W celu wyleczenia infekcji
rany u pacjentki zastosowano skojarzoną celowaną
antybiotykoterapię oraz tlenoterapię z zastosowaniem
komory hiperbarycznej.

INTRODUCTION
Given the more rapid development of cardiac
surgery and the referring of increasingly complicated
cases to surgery, the number of complications, including
post-operative wound infections, also increases [1].
Sternal wound infections are among the most common
complications in cardiac surgery, and their frequency is
estimated at approximately 0.5 – 5% [2,3,4]. Among
patients with a sternum infection, perioperative mortality
is greater than 10 and reaches up to 47% compared to
patients without an infection in the wound [4]. Deep
Sternal Wound Infection (DSWI) is among the most
severe complications in cardiac surgery and is
characterised by high mortality and significantly impairs
the quality of life of patients after surgery. Standard DSWI
treatment include: targeted antibiotic therapy, surgical
treatment of the wound, and the use of Negative Pressure
Wound Therapy (NPWT). In extremely complicated cases
where the above measures are not effective, additional
therapeutic options are needed. Hyperbaric oxygen
therapy may be one of them [5].
Below we present the case report of a 33-yearold female patient, operated on twice due to aneurysms of
the large arteries, in whom impaired post-operative
wound healing occurred. In order to cure the wound
infection, the patient was treated with combined targeted
antibiotic therapy and oxygen therapy using a hyperbaric
chamber.

CASE DESCRIPTION
OPIS PRZYPADKU
33-letnia pacjentka została przyjęta do Kliniki
Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego celem planowej
reoperacji tętniaka rozwarstwionego aorty typu de Bakey
2 oraz tętniaków gałęzi łuku aorty. Rozpoznanie zostało
postawione w oparciu o wynik badania tomografii
komputerowej, które pacjentka wykonywała corocznie
z powodu historii wcześniej rozpoznanego tętniaka
(Rys. 1). Chora zgłaszała dolegliwości bólowe w klatce
piersiowej (stopień II według skali Canadian
Cardiovascular Society) i pogorszoną tolerancję wysiłku
od kilku miesięcy (stopień II według skali New York Heart
Association), co przyspieszyło decyzję o operacji.

A 33-year-old female patient was admitted to
the Department of Cardiovascular Surgery and
Transplantology, in the John Paul II Hospital of the
Jagiellonian University of Krakow for a planned
reoperation of the dissecting aneurysm, DeBakey type II,
and aneurysms of the aortic arch. The diagnosis was
made based on the result of a computed tomography
examination, which the patient had had performed
annually due to the history of a previously diagnosed
aneurysm (Fig. 1). The patient reported chest pains
(grade II according to the Canadian Cardiovascular
Society scale) and a worsened exercise tolerance
experienced for several months (grade II according to the
New York Heart Association scale), which accelerated the
decision to perform the surgery.
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Fig. 1 Reconstruction of the aortic image based on computed tomography of the chest and abdomen prior to surgery.
Rys. 1 Rekonstrukcja wyglądu aorty na podstawie badania tomografii komputerowej klatki piersiowej i jamy brzusznej sprzed operacji.

Kobieta
była
operowana
w
trybie
natychmiastowym w tutejszym szpitalu 6 lat wcześniej
z powodu ostrego rozwarstwienia aorty, zstępującej w 14
dniu po porodzie. U pacjentki pierwotnie wykonano
ratunkową przezskórną implantację stentgraftu do aorty
zstępującej i łuku aorty. Następnie, ze względu na brak
poprawy klinicznej oraz obecność przecieku do jam
tętniaka wraz ze zmniejszonym przepływem w tętnicach
krezkowych, podjęto decyzję o umieszczeniu drugiego
stentgraftu w aorcie brzusznej, wszczepieniu stentu do
tętnicy krezkowej oraz o angioplastyce tętnicy nerkowej
prawej. Po ustabilizowaniu się stanu klinicznego,
pacjentka została przewieziona z powrotem na oddział
ginekologiczno-położniczy. Podczas hospitalizacji na
oddziale
ginekologiczno-położniczym
odnotowano
wydłużone gojenie się rany po cięciu cesarskim. Zalecono
coroczne badanie kontrolne tomografii komputerowej
celem oceny funkcji stentgraftu i wczesnego wykrycia
ewentualnego postępu choroby.
W wywiadzie u pacjentki stwierdzono
dodatkowo historię chorób okulistycznych (zwichnięcie
soczewki,
zwyrodnienie
siatkówki),
wielokrotne
zwichnięcia stawów kolanowych i skokowych oraz
nadmierną ruchomość stawów. Dodatkowo ze względu na
młody wiek pacjentki oraz rozpoznania nawracających
tętniaków dużych tętnic, postawiono podejrzenie
wrodzonego zespołu wad tkanki łącznej. Diagnostyka
różnicowa objęła zespół Ehlersa - Danlosa (EDS) typu IV,
zespół Loeys- Dietz oraz zespół Marfana. Typ IV EDS
stanowi 5-10% wszystkich przypadków tego zespołu,
dziedziczy się autosomalnie dominująco i objawia się
zwiększoną tendencją do pękania lub rozwarstwiania się
tętnic dużego i średniego kalibru, przezroczystą skórą
z prześwitującymi naczyniami podskórnymi, dysmorfią
twarzy (acrogeria), wylewami podskórnymi oraz
zwiększoną
częstością
perforacji
przewodu
pokarmowego i pęknięcia macicy w czasie ciąży u kobiet
[6,7].
Zespół Loeys- Dietz charakteryzuje obecność
tętniaków aorty, rozszczepu podniebienia oraz
hiperteloryzmu,
zwykle
jest
on
diagnozowany
w dzieciństwie [8,9]. Cechami charakterystycznymi
zespołu Marfana występującego z częstością około 5-10
przypadków na 10 000, są: szczupła, wysoka sylwetka,
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The woman was operated on at the local
hospital six years earlier due to acute dissection of the
descending aorta on the 14th day after giving birth. The
patient initially underwent rescue percutaneous
implantation of a stent graft into the descending aorta and
aortic arch. Next, due to the lack of clinical improvement
and the presence of leakage into the aneurysm caverns
along with reduced flow in the mesenteric arteries, the
decision was made to place the second stent graft in the
abdominal aorta, insertion of the stent into the
mesenteric artery and angioplasty of the right renal
artery. After stabilisation of the clinical condition, the
patient was transported back to the gynaecology and
obstetrics ward. During hospitalisation at the gynaecology
and obstetrics ward, prolonged healing of the wound of
the cut from the caesarean section was noted. An annual
check-up in the form of computed tomography was
recommended to assess the function of the stent graft and
detect early possible disease progression.
The patient's interview additionally showed a
history of ophthalmic diseases (lens dislocation, retinal
degeneration), multiple dislocations of the knee and ankle
joints and excessive mobility of the joints. In addition, due
to the young age of the patient and the diagnosis of
recurrent aneurysms of the large arteries, a congenital
defect of the connective tissue was suspected. Differential
diagnosis included the Ehlers-Danlos syndrome (EDS)
type IV, Loeys-Dietz syndrome and Marfan syndrome.
Type IV EDS accounts for 5-10% of all cases of this
syndrome, the inheritance is autosomal dominant and is
manifested by an increased tendency to break or
delaminate large and medium calibre arteries, translucent
skin with visible subcutaneous vessels, facial dysmorphia
(acrogeria), subcutaneous haemorrhage and an increased
frequency of gastrointestinal perforation and uterine
rupture during pregnancy [6,7].
Loeys-Dietz syndrome is characterised by the
presence of aortic aneurysms, cleft palate and
hypertelorism, it is usually diagnosed in childhood [8,9].
The characteristic features of Marfan syndrome,
occurring with the frequency of about 5-10 cases per 10
000 persons, include: slim, tall figure, long fingers
(arachnodactyly), the presence of aortic aneurysms,
ophthalmologic disorders (lens dislocation, myopia,

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society

Polish Hyperbaric Research
długie palce (arachnodaktylia), obecność tętniaków aorty,
schorzenia
okulistyczne
(zwichnięcie
soczewki,
krótkowzroczność, zwyrodnienie siatkówki), nadmierna
ruchomość w stawach oraz deformacje klatki piersiowej
[10,11]. Z powodu obecności cech wspólnych oraz braku
jednoznacznych dowodów na obecność konkretnego
zespołu, postanowiono skierować pacjentkę do poradni
genetycznej celem dalszej diagnostyki i postawienia
rozpoznania po zakończeniu leczenia na oddziale
kardiochirurgii.
PROCEDURA
Ze względu na historię licznych tętniaków oraz
poszerzenie zarówno korzenia aorty, aorty wstępującej,
jak i tętnicy szyjnej wspólnej lewej podjęto decyzję
o wykonaniu procedury debranchingu polegającym na
rekonstrukcji aorty wstępującej wraz z częścią łuku aorty
przy pomocy protez naczyniowych.
Po wykonaniu klasycznej sternotomii otwarto
worek osierdziowy. W polu operacyjnym uwidoczniono
tętniak aorty wstępującej o średnicy około 6 cm oraz
tętniak łuku aorty o średnicy około 5 cm. Następnie
wypreparowano łuk aorty oraz gałęzie od niego
odchodzące. Linia tętnicza została podłączona do prawej
tętnicy pachowej oraz aorty zstępującej, linia żylna – do
prawego przedsionka oraz żyły głównej górnej. Do
zatrzymania akcji serca na czas operacji użyto zimnego
roztworu krystalicznej kardiopleginy w ilości 2000 ml.
W celu ochrony mózgu przed uszkodzeniem na tle
niedokrwienia zastosowano selektywną perfuzję mózgu
przez 47 min.
Pacjentce usunięto aortę wstępującą oraz łuk
i wykonano alloplastykę za pomocą protezy Vascutek
o średnicy 24 mm, przyszywając najpierw protezę
proksymalnie, do pierścienia aortalnego. Następnie
przyszyto do protezy dwie mniejsze, o średnicy 8 mm,
stanowiące pomost między protezą aorty a pniem
ramienno- głowowym oraz tętnicą szyjną wspólną lewą.
Kolejnym krokiem było usunięcie łuku i poszerzonych
tętniakowato części pnia ramienno- głowowego oraz
tętnicy szyjnej wspólnej lewej i rozpoczęcie selektywnej
perfuzji mózgu poprzez kaniulę wprowadzoną przez
tętnicę pachową prawą. Protezę aortalną zespolono
z pozostałym nieposzerzonym fragmentem łuku aorty
i przystąpiono do zespoleń protez z pniem ramiennogłowowym oraz tętnicą szyjną wspólną lewą.
Po wykonaniu wszystkich zespoleń oraz
odpowiedniej
reperfuzji,
sprawdzono
szczelność
połączeń, zatrzymano krążenie pozaustrojowe, usunięto
kaniule naczyniowe i podano siarczan protaminy celem
odwrócenia działania heparyny. Łączny czas krążenia
pozaustrojowego wyniósł 182 minuty. Następnie
założono dreny do obu jam opłucnowych oraz worka
osierdziowego i zamknięto klatkę piersiową według
standardowej procedury.
PRZEBIEG POOPERACYJNY
Pacjentkę przewieziono na Oddział Intensywnej
Terapii. W krótkim okresie pooperacyjnym, ze względu
na niewydolność krążeniowo-oddechową pacjentka
wymagała stosowania leków inotropowych. W 9 dobie
pacjentka wymagała retorakotomii ze względu na
niestabilność mostka oraz obecność krwiaka w jamie
5 minutowymi przerwami na oddychanie powietrzem
opłucnowej.

retinal degeneration), excessive mobility in the joints and
chest deformities [10,11]. Due to the presence of common
features and the lack of unambiguous evidence for the
presence of a particular syndrome, it was decided to refer
the patient to the genetic centre for further diagnosis as
well as examination following treatment completion at
the cardiac surgery department.
PROCEDURE
Due to the history of numerous aneurysms and
widening of both the aorta root, ascending aorta, and
common left carotid artery, a decision was made to
perform the procedure of debranching consisting in the
reconstruction of the ascending aorta with part of the
aortic arch using vascular prostheses.
After performing classic sternotomy, the
pericardial sac was opened. An ascending aorta aneurysm
with a diameter of approximately 6 cm and aortic arch
aneurysm with a diameter of approximately 5 cm were
revealed in the surgical field. Next the aortic arch was
dissected along with the branches departing from it. The
arterial line was connected to the right axillary artery and
descending aorta, the venous line to the right atrium and
the superior vena cava. A cold crystalline solution of
cardioplegin in the amount of 2000 ml was used for
cardiac arrest during the operation. In order to protect
the brain against ischaemic damage, selective brain
perfusion was applied for 47 min.
The patient had the ascending aorta and arch
removed, as well as an alloplasty performed using
a Vascutek prosthesis with a diameter of 24 mm by first
stitching the prosthesis proximally to the aortic ring. Next,
two smaller ones, 8 mm in diameter, were stitched into
the prosthesis, constituting a bridge between the aortic
prosthesis and the brachiocephalic artery and the left
common carotid artery. The consecutive step was to
remove the arch and aneurysmal part of the
brachiocephalic artery and the left common carotid artery
and begin selective brain perfusion through a cannula
inserted through the right axillary artery. The aortic
prosthesis was joined with the remaining non-dissected
aortic arch fragment and the prostheses were joined with
the brachiocephalic artery and the left common carotid
artery.
After the performance of all anastomoses and
appropriate reperfusion, the tightness of connections was
checked, extracorporeal circulation was stopped, vascular
cannulas were removed and protamine sulphate was
administered to reverse the action of heparin. The total
time of extracorporeal circulation was 182 minutes.
Subsequently, drains for both pleural cavities and
pericardial sac were positioned and the chest was closed
according to a standard procedure.
POSTOPERATIVE PERIOD
The patient was transferred to the Intensive
Care Unit. In the short post-operative period, due to
cardiorespiratory
failure,
the
patient
required
administration of inotropic drugs. On the 9th day, the
patient required a retoracotomy due to instability of the
sternum and the presence of a haematoma in the pleural
cavity.
During the mediastinal revision, additional
bleeding from the right intercostal artery was noted and
dressed. After 5 days of retorakotomy, the patient was
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Podczas rewizji śródpiersia stwierdzono
dodatkowo krwawienie z prawej tętnicy międzyżebrowej,
które zaopatrzono. Po 5 dniach od retorakotomii
pacjentka została przeniesiona na oddział pooperacyjny.
W 19 dobie po operacji stwierdzono wyciek treści
surowiczej z górnego bieguna rany oraz formowanie się
trzech przetok. Pobrano wymazy celem wykonania
posiewów
mikrobiologicznych
oraz
empirycznie
włączono ceftriakson w dawce 2 g na dobę. Po upływie
3 dni wyhodowano szczepy metycylinoopornych
gronkowców – zgodnie z antybiogramem włączono
leczenie wankomycyną, piperacyliną z tazobaktamem
oraz kotrimoksazolem. W 35 dobie po operacji założono
opatrunek ze srebra. Po 24 dniach wielolekowej,
celowanej antybiotykoterapii nie uzyskano znaczącej
poprawy.
Podjęto decyzję o konsultacji pacjentki celem
zastosowania tlenoterapii w komorze hiperbarycznej.
Leczenie tlenem w komorze hiperbarcycznej rozpoczęto
niezwłocznie po zakwalifikowaniu pacjentki przez zespół
Małopolskiego Centrum Oparzeniowo - Plastycznego,
Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej,
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika
Rydygiera w Krakowie.
LECZENIE TLENEM HIPERBARYCZNYM
Pacjentka została zakwalifikowana do leczenia
w wielomiejscowej komorze hiperbarycznej Hipertech
Zyron 12 w schemacie 20 sesji odbywających się od
poniedziałku do piątku, raz dziennie, przez 4 tygodnie.
Pacjenci w tej komorze są zanurzeni w środowisku
powietrza atmosferycznego, oddychają przez maski 100%
tlenem. Pojedyncza sesja trwa 92 min. Przez pierwsze 10
min ciśnienie jest podnoszone do 2,5 atm. Następnie
pacjenci oddychają 100% tlenem przez maski w 3 seriach
trwających
20
minut
przedzielonych
dwoma
atmosferycznym. Przerwy te mają na celu prewencję
zatrucia tlenem. Ostatnie 12 min sesji jest poświęcone na
stopniowe obniżanie ciśnienia.
Przebieg gojenia się rany jest przedstawiony na
zdjęciach (Rys. 2,3,4.). Po ukończeniu terapii uzyskano
efekt zamknięcia przetok oraz zagojenie rany. Pacjentka
została wypisana z oddziału pooperacyjnego tut. ośrodka
po 56 dniach hospitalizacji. Kontynuowała leczenie
w komorze hiperbarycznej w trybie ambulatoryjnym aż
do zakończenia pełnego cyklu 20 sesji. Nie obserwowano
żadnych powikłań leczenia tlenem hiperbarycznym.

transferred to the postoperative ward. On the 19th day
after the operation a serum leakage was observed from
the upper pole of the wound and the formation of three
fistulas. Swabs were collected for microbiological cultures
and ceftriaxone at a dose of 2 g per day was empirically
included into treatment. After 3 days, strains of
methicillin-resistant staphylococci were grown – in
accordance with the antibiogram vancomycin, piperacillin
with tazobactam and cotrimoxazole treatment were
included. On the 35th day after the surgery a silver
dressing was put on. After 24 days of multi-drug, targeted
antibiotic therapy, no significant improvement was
achieved.
A decision was made to consult the patient with
regard to the application of oxygen therapy in
a hyperbaric chamber. Treatment with oxygen in the
hyperbaric chamber was started immediately after
patient qualification by the Burns and Plastic Surgery,
Centre of Malopolska, Ludwik Rydygier Memorial
Hospital in Krakow.
HYPERBARIC OXYGEN TREATMENT
The patient was qualified for treatment in
a multiplace hyperbaric chamber Hipertech Zyron 12 in a
scheme of 20 sessions conducted from Monday to Friday,
once a day, for 4 weeks. Patients in this chamber are
immersed in the environment of the atmospheric air and
breathe through masks with 100% oxygen. A single
session lasts 92 minutes. During the first 10 minutes, the
pressure is raised to 2.5 atm. The patients then breathe
100% oxygen through the masks in series 3 sessions, each
20 minutes long, separated by two 5-minute intervals of
breathing with atmospheric air. These breaks are
intended to prevent oxygen poisoning. The last 12
minutes of the session is devoted to a gradual reduction
of pressure.
The stages of wound healing are shown in
photographs (Fig. 2,3,4). After the therapy was
completed, the fistulas were closed and the wound
healed. The patient was discharged from the postoperative ward of the centre after 56 days of
hospitalisation. She continued treatment in an outpatient
hyperbaric chamber until the completion of a full cycle of
20 sessions. No complications of hyperbaric oxygen
treatment were observed.

Fig. 2 Postoperative wound of the sternum before the inclusion of hyperbaric oxygen therapy.
Rys. 2 Rana pooperacyjna mostka przed włączeniem terapii tlenem hiperbarycznym.
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Fig. 3 Postoperative wound of the sternum during hyperbaric oxygen therapy.
Rys. 3 Rana pooperacyjna mostka w trakcie terapii tlenem hiperbarycznym.

Fig. 4 Postoperative wound of the sternum following hyperbaric oxygen therapy.
Rys. 4 Rana pooperacyjna mostka po zakończeniu terapii tlenem hiperbarycznym.

DYSKUSJA
Tętniaki aorty piersiowej są stosunkowo
częstym schorzeniem w populacji ogólnej, dotyczą około
10 osób na 10 000 w skali roku [12]. Jeszcze częściej
zdarzają się wśród osób dotkniętych schorzeniami tkanki
łącznej, jak w opisanym przypadku [13]. Leczenie
nawracających i mnogich tętniaków dużych tętnic
stanowi wyzwanie współczesnej chirurgii. Operacje te są
obarczone szczególnie wysokim ryzykiem powikłań ze
względu na długi czas trwania procedury, przedłużone
użycie krążenia pozaustrojowego i wiążące się z tym
niedokrwienie obwodowe.
Jednym z najciężej przebiegających powikłań
jest zakażenie w ranie pooperacyjnej. Ze względu na stale
rosnącą antybiotykooporność patogenów szpitalnych
konieczne jest poszukiwanie nowych metod leczenia.
W ostatnich latach w kardiochirurgii duże
zastosowanie znalazła terapia NPWT, która przyspiesza
zbliżanie się brzegów rany, powoduje efektywne
usuwanie ropy i płynu surowiczego z zakażonej rany oraz
redukcję obrzęku, co znacząco usprawnia proces gojenia
[14]. W przypadkach szczególnie opornych infekcji
skuteczna okazuje się terapia tlenem hiperbarycznym
wykorzystująca
antybakteryjne
działanie
tlenu,
przyspieszenie
angiogenezy
i waskulogenezy
w warunkach dużej dostępności tlenu w tkance, a także
skurcz naczyń z następczą redukcją obrzęku [15].
W opisanym przypadku zastosowanie 20 sesji
w komorze hiperbarycznej doprowadziło do całkowitego
zamknięcia się przetok i zagojenia rany. Nie
obserwowano żadnych powikłań zastosowanej metody.
Terapia tlenem hiperbarycznym jest kosztowna,

DISCUSSION
Thoracic aortic aneurysms are a relatively
common disorder in the general population, affecting
approximately 10 out of 10,000 people a year [12]. The
cases of patients with connective tissue disorders as in
the described case are even more common [13].
Treatment of recurrent and multiple aneurysms of large
arteries constitute a challenge for modern surgery. These
operations are associated with a particularly high risk of
complications due to the long duration of the procedure,
prolonged use of extracorporeal circulation and
associated peripheral ischaemia.
One of the most serious complications is
infection in the post-operative wound. Due to the
constantly increasing antibiotic resistance of hospital
pathogens it is necessary to look for new methods of
treatment.
In recent years, NPWT therapy has been widely
used in cardiac surgery, which accelerates the
approximation of wound margins, effectively removes pus
and serous fluid from infected wounds and reduces
oedema, which in turn significantly improves the healing
process [14]. In cases of particularly resistant infections,
hyperbaric oxygen therapy is effective as it uses the
antibacterial effect of oxygen, acceleration of angiogenesis
and vasculogenesis in conditions of high oxygen
availability in the tissue, as well as vasoconstriction
followed by oedema reduction [15].
In the described case, the 20 sessions in the
hyperbaric chamber led to a complete fistula closure and
healing of the wound. No complications related to the
applied method were observed. Therapy with the use of
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skraca jednak czas hospitalizacji oraz użycie drogich
antybiotyków, co w ostatecznej analizie może okazać się
korzystne.

hyperbaric oxygen is expensive, however it shortens the
time of hospitalisation and the use of expensive
antibiotics, which in the final analysis may prove to be
beneficial
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EFFECTS OF HYPERBARIC EXPOSURE ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM. ROLE OF THE
AUTONOMOUS NERVOUS SYSTEM

WPŁYW EKSPOZYCJI HIPERBARYCZNEJ NA UKŁAD SERCOWO - NACZYNIOWY.
ROLA AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO
ВЛИЯНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ НА СЕРДЕЧНОСОСУДИСТУЮ
СИСТЕМУ. РОЛЬ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

EINFLUSS DER HYPERBAREN EXPOSITION AUD DAS HERZGEFABSYSTEM. ROLLE DES
AUTONOMEN NERVENSYSTEM

EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN HIPERBÁRICA SOBRE EL SISTEMA CARDIO VASCULAR. EL PAPEL DEL
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ABSTRACT
Introduction
Among experienced divers, dive adaptation is seen as a modified pattern of physiological changes. This is reflected, inter alia, in the change in
cardiovascular responses, therefore there is need to examine the role of the autonomic nervous system in cardiovascular response modulation after
hyperbaric exposure.
Material and methods
Ten experienced divers took part in the study. The effects of hyperbaric exposure at 30 and 60 meters and interaction (depth x time) were measured.
Changes in HR, RRI, CI and HRV values have been taken into analysis.
Results
Hyperbaric exposure at 30 meters significantly affected HFnu-RRI elevation and decrease of LFnu-RRI (F = 42.92, p <0.00001), without significant affecting
the HR, RRI and CI. Exposure to hyperbaric 60 m increased HR and CI (F = 7.64, p = 0.01 and F = 4.89, p = 0.04 respectively) and RRI (F = 7.69, p =
0.01), without significant impact on other variables. The influence of interaction (depth x time) was significant in all measured variables.
Conclusions
The results indicate that hyperbaric exposure at 60 meters affected HR, RRI, CI parameters, that were not significantly affected by hyperbaric exposure at
30 meters. On the other hand, the exposure at 30 meters showed a significant effect on the LFnu and HFnu HRV, which were not significantly affected by
the exposure at 60 meters. Significant effect of time and depth interaction in each of the analyzed variables was observed.
Keywords: autonomic nervous system, hyperbaric chamber, diving.
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Wstęp
Wśród doświadczonych nurków obserwuje się adaptację na nurkowanie w formie zmodyfikowanego wzoru zmian fizjologicznych na podejmowanie tej
czynności. Przejawia się to między innymi w zmianie odpowiedzi czynności układu sercowo-naczyniowego, dlatego warto ocenić rolę autonomicznego
układu nerwowego w modulacji reakcji układu sercowo-naczyniowego po ekspozycji na hiperbarię.
Materiał i metody
W badaniu udział wzięło dziesięciu doświadczonych w nurkowaniu mężczyzn. Zmierzono efekty ekspozycji na hiperbarię na 30 i 60 metrów oraz interakcji
głębokość x czas. Zmiany wartości HR, RRI, CI, LF i HF HRV zostały wzięte pod uwagę.
Wyniki
Ekspozycja na hiperbarię na 30 metrów znacząco wpłynęła na podwyższenie się wartości HFnu-RRI i obniżenie się wartości LFnu-RRI (F = 42.92,
p < 0.00001), bez znaczącego wpływu na wartości HR, RRI i CI. Ekspozycja na hiperbarię na 60 metrów wpłynęła wzrost HR i CI (odpowiednio (F = 7,64,
p = 0.01 oraz (F = 4.89, p = 0.04) oraz obniżenie się wartości RRI (F = 7.69, p = 0.01), bez istotnego wpływu na pozostałe zmienne. Wpływ interakcji
czynników głębokość x czas był istotny we wszystkich mierzonych zmiennych.
Wnioski
Wyniki wskazują, że ekspozycja na hiperbarię na 60 metrów wpłynęła na zmianę takich parametrów jak HR, RRI, CI, na które ekspozycja na hiperbarię na
30 metrów nie miała istotnego wpływu. Natomiast, ekspozycja na 30 metrów wykazała istotny wpływ na LF i HF HRV, na które ekspozycja na 60 metrów
nie miała istotnego wpływu. Uzyskano istotny efekt interakcji czasu i głębokości w każdej z analizowanych zmiennych.
Słowa kluczowe: autonomiczny układ nerwowy, komora hiperbaryczna, nurkowanie.
Введение
Среди опытных ныряльщиков отмечается адаптация к нырянию в форме модифицированного образца физиологических изменений на данное
действие. Это проявляется, в том числе, в изменении ответа сердечнососудистой системы, поэтому стоит оценить роль автономной нервной
системы в модуляции реакции сердечнососудистой системы после экспозиции на гипербарию.
Материал и методы
В исследовании приняли участие десять опытных ныряльщиков мужского пола. Были измерены эффекты экспозиции на гипербарию на 30 и 60
метров, а также взаимодействия глубина х время. Были приняты во внимание изменения значений HR, RRI, CI, LF и HF HRV.
Результаты
Экспозиция на гипербарию на 30 метров значительно повлияла на повышение показателя HFnu-RRI и снижение показателя LFnu-RRI (F = 42.92,
p < 0.00001), без значимого влияния на показатели HR, RRI и CI. Экспозиция на гипербарию на 60 метров повлияла на рост HR и CI
(соответственно (F = 7,64, p = 0.01), а также (F = 4.89, p = 0.04), и снижение значения RRI (F = 7.69, p = 0.01), без существенного влияния на
остальные переменные. Влияние соотношения факторов глубина х время было существенным для всех измеряемых переменных.
Выводы
Выводы показывают, что экспозиция на гипербарию на 60 метров оказала влияние на изменение таких параметров, как HR, RRI, CI, на которые
экспозиция на гипербарию на 30 метров не оказала значимого влияния. В то же время экспозиция на гипербарию на 30 метров оказала
существенное влияние на LF и HF HRV, на которые экспозиция на 60 метров не имела значимого влияния. Получен значимый эффект
соотношения времени и глубины для каждой из анализируемых переменных.
Ключевые слова: автономная нервная система, гипербарическая камера, ныряние.
Einleitung
Unter erfahrenen Taucher wird eine Adaptierung an das Tauchen in Form einer modifizierten Formel für physiologische Veränderungen an die Aufnahme
dieser Tätigkeiten beobachtet. Das tritt unter anderen in der Veränderung der Antwort der Tätigkeit des Herzgefäßsystems in Erscheinung, darum lohnt es
sich, die Rolle des autonomen Nervensystems bei der Modulierung der Reaktion des Herzgefäßsystems nach der hyperbaren Exposition zu bewerten.
Materialien und Methoden
An der Untersuchung nahmen zehn erfahrene männliche Taucher teil. Gemessen wurden die Effekte der hyperbaren Exposition auf 30 und 60 Metern
sowie der Interaktion Tiefe x Zeit. Veränderungen der Werte HR, RRI, CI, LF und HF HRV wurden berücksichtigt.
Ergebnisse
Die hyperbare Exposition auf 30 Metern beeinflusste wesentlich eine Steigerung des Werts HFnu-RRI und eine Senkung des Werts LFnu-RRI (F = 42.92,
p < 0.00001), ohne wesentlichen Einfluss auf die Werte HR, RRI und CI. Die hyperbare Exposition auf 60 Metern beeinflusste eine Steigerung von HR und
CI (entsprechend (F = 7,64, p = 0.01 sowie (F = 4.89, p = 0.04) sowie eine Senkung des Werts RRI (F = 7.69, p = 0.01), ohne wesentlichen Einfluss auf die
übrigen Variablen. Der Einfluss der Interaktion der Faktoren Tiefe x Zeit war wesentlich bei allen gemessenen Variablen.
Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse zeigen, dass die hyperbare Exposition auf 60 Metern die Veränderung solcher Parameter wie HR, RRI, CI beeinflusst hat, auf die die
hyperbare Exposition auf 30 Metern keinen wesentlichen Einfluss hatte. Hingegen wies die Exposition auf 30 Metern einen wesentlichen Einfluss auf LF
und HF HRV auf, auf die die Exposition auf 60 Metern keinen wesentlichen Einfluss hatte. Es wurde ein wesentlicher Effekt der Interaktion der Zeit und der
Tiefe in jeder der analysierten Variablen erzielt.
Schlüsselwörter: autonomes Nervensystem, Überdrucksack, Tauchen.
Introducción
Entre los buzos experimentados se observa una adaptación al buceo en forma de un patrón modificado de cambios fisiológicos para poder realizar dicha
actividad. Esto se refleja, entre otras cosas, en el cambio en la respuesta cardiovascular, por lo que es importante evaluar el papel del sistema nervioso
autónomo en la modulación de la respuesta del sistema cardiovascular tras la exposición a la hiperbaria.
Materiales y métodos
En el estudio participaron diez buceadores experimentados. Se midieron los efectos de la exposición a la hiperbaria a 30 y 60 metros y la interacción de
profundidad x tiempo. Se tuvieron en cuenta los cambios en los valores HR, RRI, CI, LF y HF HRV.
Resultados
La exposición a la hiperbaria a 30 metros produjo un incremento significativo de los valores HFnu-RRI y disminuyó el valor LFnu-RRI (F = 42.92,
p < 0.00001) sin afectar significativamente los valores HR, RRI y CI. La exposición a la hiperbaria a 60 metros produjo un incremento de los valores HR
y CI (concretamente (F = 7.64, p = 0.01 y (F = 4.89, p = 0.04) y una disminución del RRI (F = 7.69, p = 0.01) sin evidenciarse un impacto significativo en el
resto de variables. La influencia de la interacción entre los factores profundidad x tiempo fue significativa en todas las variables observadas.
Conclusiones
Los resultados indican que la exposición a la hiperbaria a 60 metros produjo cambios en parámetros como HR, RRI, CI, que no sufrieron cambios
significativos durante la exposición a la hiperbaria a 30 metros. Sin embargo, la exposición a la hiperbaria a 30 metros mostró cambios importantes en LF
y HF HRV, que no sufrieron cambios significativos durante la exposición a 60 metros. Se observó un efecto significativo de las interacciones tiempo
y profundidad en cada una de las variables analizadas.
Palabras clave: sistema nervioso autónomo, cámara hiperbárica, buceo.
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WSTĘP
W zdrowym organizmie układy fizjologiczne
dostosowują swoją aktywność wobec zmian zachodzących
w
środowisku
zewnętrznym.
Systematyczne
podejmowanie danej czynności może doprowadzić do
zmodyfikowania odpowiedzi układów fizjologicznych
podczas wykonywania tejże aktywności. Na przykład,
Hong i inni [1] opisali, że częstość akcji serca (heart rate HR) u nurkujących kobiet z Korei zwanych „haenyeo”
obniżyła się ze 101 (wartość spoczynkowa) do 60 uderzeń
na minutę (40 sekund po zanurzeniu).
Co ciekawe, badanie z 2015 roku [2] odnotowało,
że wartość HR w trakcie nurkowania była niższa
u starszych w porównaniu do młodych kobiet. Tym
niemniej, odnotowano około 20 % obniżenie się HR
u całej grupy badanych podczas nurkowania ze
wstrzymanym oddechem w morzu [2].
Za zaobserwowane zmiany w wartości HR może
odpowiadać kilka różnych reakcji,intensywny skurcz
obwodowych i trzewnych łożysk włośniczkowych oraz
redukcja stopnia konsumpcji tlenu prowadzi do
oszczędzania tlenu dla organów priorytetowych, takich jak
mózg czy serce [3]. Osoby, które miały doświadczenie 7-10
letnie w nurkowaniu, podczas wstrzymania oddechu
charakteryzowały się obniżonym poziomem zakwaszenia
krwi i stresu oksydacyjnego w odpowiedzi na nurkowanie
[4]. Wyniki badań na grupie 30 zdrowych mężczyzn
pokazały, że do znaczących zmian wartości HR nie
dochodzi podczas samego wstrzymania oddechu
w normalnych warunkach [5].
Istotne
obniżenie
wartości
HR
doszło
w warunkach, kiedy zasymulowano nurkowanie poprzez
zanurzenie w zimnej wodzie podczas wstrzymania
oddechu: w pierwszych 15 sekundach wartość HR
obniżyła się z 108.97 do 81.77, w kolejnych 15 sekundach
wartość ta jeszcze bardziej się obniżyła [5].
Co więcej, wyniki badań, w których zastosowano podobną
metodę symulacji nurkowania poprzez zanurzenie
w zimnej wodzie [6] wykazały początkowy wzrost HR
podczas ekspozycji. Reakcja na nurkowanie nie będzie taka
sama, kiedy nie dojdzie do wstrzymania oddechu podczas
tej czynności [7].
Wyniki badań 25 nurków podczas nurkowania
pokazują interesującą reakcję ze strony autonomicznego
układu nerwowego (AUN) na nurkowanie i zanurzanie
[8]. Z jednej strony nurkowanie zaktywowało zarówno
komponent współczulny jak i przywspółczulny, z drugiej
strony zanotowano wzrost wszystkich badanych
parametrów określających zmienność zatokowego rytmu
serca (Heart Rate Variability – HRV).
W związku z powyższym, warto zbadać odruch
na nurkowanie (diving reflex) analizując reakcję
autonomicznego układu nerwowego i układu sercowonaczyniowego podczas ekspozycji na hiperbarię, w trakcie
której uczestnicy będą mogli swobodnie oddychać. Na
podstawie literatury zakładamy, że reakcja AUN i sercowonaczyniowego układu będą odpowiadać w podobny
sposób jak przy standardowym nurkowaniu w zimnym
akwenie, mimo że ekspozycja w naszym badaniu będzie
charakteryzowała się jedynie ekspozycją w komorze
hiperbarycznej, w której panujący stopień kompresji
odpowiadać
będzie
ciśnieniu
na
odpowiednich
głębokościach podczas nurkowania w akwenie wodnym.

INTRODUCTION
In a healthy body, physiological systems can
adapt their functions relative to changes in the external
environment. Thus regular performance of a given activity,
may lead to modified physiological system responses
during the activity. For example, Hong et al. [1] found that
in female divers from Korea, called “haenyeo”, the average
diver’s heart rate (HR) dropped from 101 (a value at rest)
to 60 (40 seconds after immersion) beats per minute.
Interestingly, a study from 2015 [2] noted that the HR
value during diving was lower in older women versus
young women. Nevertheless, a nearly 20% reduction in HR
was noted for the entire group studied during breath-hold
diving in the sea [2].
The observed changes in HR values may result
from various reactions. For instance, intense
vasoconstriction of peripheral and visceral capillary beds
and a reduction in oxygen consumption might reserve
oxygen for priority organs such as the brain or heart [3].
Subjects with 7–10 years of experience diving showed
lower levels of blood acidity and oxidative stress in
response to diving while holding their breath [4]. Test
results of a group of 30 healthy men showed that
significant changes in HR did not occur when breath
holding under normal conditions [5].
A significant reduction in HR values was
observed when diving was simulated by immersing in cold
water with breath held: HR values dropped from 108.97 to
81.77 during first 15 seconds, and decreased even further
during the subsequent 15 seconds [5]. Furthermore,
results from a study using a similar method to simulate
diving by immersion in cold water [6] demonstrated that
an initial increase in HR occurs during exposure. However,
the physiological reaction to diving is not the same when
a diver’s breath is not held during the activity [7].
In a study of 25 divers, during diving, an
interesting autonomic nervous system (AUN) reaction to
the diving and immersion was observed [8]. Diving
activated both the AUN sympathetic and parasympathetic
components, but additionally increased all studied
parameters relating to heart rate variability (HRV).
Considering the above, a study of the diving reflex
is of interest, specifically analysing the reaction of the
AUN and the cardiovascular system during exposure to
hyperbaric conditions where the subjects can breathe
freely. On the basis of previous reports, the authors
assume that the AUN and cardiovascular system reactions
will be similar to standard diving in cold water, even
though in this study the exposure will be limited to
exposure in a hyperbaric chamber, where the
compression level will correspond to pressure at
a relevant depth during diving in a water reservoir.

MATERIALS AND METHODS
Ten male subjects, with diving experience (from
2 to 12 years) participated in the study. The
anthropometric data of the study participants is shown in
Table No. 1. The subjects underwent exposure to the
hyperbaric chamber twice. The first exposure lasted from
12:00 p.m. to 1:00 p.m. Volunteers were placed in the
hyperbaric chamber and exposed to compression of 400
kPa. The exposure plateau was ca. 30 minutes, and it was
followed by a gradual decompression. The decompression
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MATERIAŁ I METODY
W badaniu udział wzięło dziesięciu mężczyzn,
doświadczonych w nurkowaniu (zakres stażu 2-12 lat).
Dane antropometryczne dotyczące uczestników badania
przedstawione są w tabeli nr 1. Badani dwukrotnie zostali
eksponowani w komorze hiperbarycznej. Pierwsza
ekspozycja trwała od godziny 12 do 13. Ochotnicy zostali
umieszczeni w komorze hiperbarycznej i sprężeni do
ciśnienia 400kPa. Plateau ekspozycji wynosiło ok. 30
minut po czym nastąpiła stopniowa dekompresja, po
ekspozycji na 400 kPa (0,4 M Pa – 0,3 M Pa + 0,1 M Pa
ciśnienie atmosferyczne), stosowano dekompresję jak po
nurkowaniu na głębokości 33 metrów, co równe jest
ciśnieniu 440 kPa. W komorze hiperbarycznej w trakcie
interwencji jako mieszaninę oddechową wykorzystano
powietrze[7].
W trakcie drugiej ekspozycji na głębokość 60
metrów, całość trwała od 13.30 do 18.30, czas dekompresji
wynosił 4 godziny.
Do analizy czynności AUN użyto systemu Task
Force Monitor. Służy do nieinwazyjnych badań układu
krążenia oraz czynnościowej oceny AUN. System składa
się z następujących podjednostek: urządzenie do ciągłego
pomiaru ciśnienia krwi, elektrokardiograf (EKG),
kardiograf impedancyjny (IKG), urządzenie do
oscylometrycznego pomiaru ciśnienia oraz pulsoksymetr.
Zastosowana metoda opisana jest szerzej gdzie
indziej [8]. Uczestnicy byli badani czterokrotnie podczas
jednego dnia: natychmiastowo przed i po ekspozycji na
hiperbarię na 30 metrów oraz przed i po ekspozycji na 60
metrów. Wartości następujących wskaźników zostały
wzięte pod uwagę w trakcie analizy statystycznej: HR, RRI
(różnic odstępów RR (RR Interval – RRI), wskaźnik
sercowy, (Cardiac Index – CI) wyznaczany jest przez
stosunek rzutu serca do powierzchni ciała.
Pod
uwagę
wzięto
również
wartości
przedstawiające wyniki analizy spektralnej HRV: niską
częstotliwość (low frequency – LF) i wysoką częstotliwość
(high frequency – HF) gęstości widma mocy. Składowa LF
(0.04-0.15 Hz) i HF (0.15-0.4 Hz) były przedstawiane
w jednostkach znormalizowanych (LFnu RRI, HFnu RRI)
dla HRV.

pattern, following exposure to 400 kPa (0.4 MPa–0.3 MPa
+ 0.1 MPa atmospheric pressure), was the same pattern as
used after diving at 33 meters, which corresponds to the
pressure of 440 kPa. The breathing gas used during
interventions in the hyperbaric chamber was normal air
[7].
During the second exposure, at a depth of 60
meters, the compression time was 4 hours. The entire
experiment lasted from 1:30 p.m. to 6:30 p.m., with
a decompression time of 4 hours.
AUN function was analysed with the Task Force
Monitor system, a device used for non-invasive studies of
the cardiovascular system and functional evaluation of
AUN. The system consists of the following subunits:
a device for continuous blood pressure monitoring, an
electrocardiograph (ECG), an impedance cardiograph
(IKG), a device for oscillometric pressure measurements,
and a pulse oximeter.
The specific method is described in detail in
another report [8]. The subjects were examined four times
during one day: immediately before and after exposure to
hyperbaric conditions at 30 meters, and before and after
exposure to hyperbaric conditions at 60 meters. During
the statistical analysis, values of the following factors were
taken into account: HR, RR interval (RRI), and the cardiac
index (CI) relating the cardiac output to body surface area.
Results of the HRV spectral analysis, the low frequency
(LF) and high frequency (HF) of power spectral density,
were also verified. The LF (0.04-0.15 Hz) and HF (0.15-0.4
Hz) components for HRV were presented in the
standardised units (LFnu RRI, HFnu RRI).

Tab. 1
Subjects anthropometric data.
Dane antropometryczne uczestników badania.
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Years of diving

i.d.

Age

Height [cm]

Weight

BMI

DIVE_001

29

190

92

25

4

DIVE_002

29

180

72

22

9

DIVE_003

31

178

75

24

2

DIVE_004

22

168

76

27

4

DIVE_005

33

191

94

26

8

DIVE_006

20

193

96

26

2

DIVE_007

37

183

80

24

12

DIVE_008

32

174

86

28

4

DIVE_009

25

176

86

28

5

DIVE_010

36

172

80

27

11

Mean

29

2

84

26

6

experience
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Do analizy danych użyto pakietu statystycznego
STATISTICA 13.1 (StatSoft, Tulsa, OK). Test Shapiro-Wilka
został użyty do analizy normalności rozkładu wartości
analizowanych zmiennych. Test Levene’a posłużył do
ocenienia jednorodności wariancji. Do analizy efektu czasu
przy ekspozycji hiperbarycznej na 30 i 60 metrów użyto
jednoczynnikowego testu ANOVA, zaś efekt interakcji
(głębokość
x
czas)
analizowano
za
pomocą
dwuczynnikowego testu ANOVA.

WYNIKI
Analiza wyników wykazała, że wartość HR miała
tendencję do nieznacznego spadku po ekspozycji na
hiperbarię na głębokość 30 metrów, jednak tendencja ta
nie była istotna statystycznie (p > 0.05). Natomiast efekt
ekspozycji na 60 metrów wywołał odwrotne zmiany,
zaobserwowany wzrost HR był istotny statycznie
(F = 7,64, p = 0.01). Interakcja czynników głębokość
x czas, którą przedstawia rysunek nr 1, również okazała
się istotna statystycznie (F = 9.71, p = 0.004).

Data was analysed with the statistical package
STATISTICA 13.1 (StatSoft, Tulsa, OK). The Shapiro-Wilk
test was used to analyse distribution normality for values
of analysed variables. The equality of variances was
verified with Levene’s test. The separate effects
hyperbaric exposures at 30 meters and 60 meters
(before/after) was analysed with one-way ANOVA, and
the interaction effect (depth x before/after) was verified
with two-way ANOVA.

RESULTS
Analysis of the results showed that the HR value
tended to decrease slightly following exposure to
hyperbaric conditions at 30 meters, however, that
tendency was not statistically significant (p > 0.05).
Exposure to 60 meters, on the other hand, caused
a reverse effect, and an observed HR increase was
statistically significant (F = 7.64, p = 0.01). The interaction
between depth and time factors, shown in Fig. No. 1, also
proved to be statistically significant (F = 9.71, p = 0.004).

Fig. 1 Effect of depth and time on HR value.
Rys. 1 Wpływ interakcji czynników głębokość x czas na wartość HR.

Nie zaobserwowano istotnych zmian RRI
w odpowiedzi na ekspozycję na hiperbarię na głękokość
30 metrów (p > 0.05). Natomiast w przypadku ekspozycji
na 60 metrów zaobserwowano istotny statystycznie
wpływ ekspozycji na RRI o odwrotnym kierunku niż miało
to miejsce przy ekspozycji na 30 metrów (F = 7.69,
p = 0.01). W przypadku wartości RRI, interakcja
czynników głębokość x czas okazała się istotna (F = 10.07,
p = 0.003) (rysunek nr 2).

No significant changes in RRI were observed in
response to exposure to hyperbaric conditions at 30
meters (p > 0.05). During exposure to 60 meters, on the
other hand, a statistically significant effect of the exposure
on RRI was observed, in a direction opposite to that
observed during exposure at 30 meters (F = 7.69,
p = 0.01). For RRI values, the interaction between depth
and time factors proved to be significant (F = 10.07,
p = 0.003) (Fig. No. 2).
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Fig. 2 Effect of depth and time on LFnu-RRI.
Rys. 2 Wpływ interakcji czynników głębokość x czas na wartość RRI.

Nie zaobserwowano istotnych zmian CI
w odpowiedzi na ekspozycję na hiperbarię na głękokość
30 metrów (p > 0.05). Natomiast zaobserwowano istotny
wzrost wartości CI po ekspozycji na 60 metrów (F = 4.89,
p = 0.04). Dwuczynnikowa ANOVA wykazała istotną
interakcję (F = 6.9, p = 0.01) (rysunek nr 3).

No significant changes in CI were observed in
response to exposure to hyperbaric conditions at 30
meters (p > 0.05). On the other hand, a significant increase
in the CI value was observed following exposure to 60
meters (F = 4.89, p = 0.04). A two-way ANOVA showed
a significant interaction (F = 6.9, p = 0.01) (Fig. No. 3).

Fig. 3 Effect of depth and time on CI value.
Rys. 3 Wpływ interakcji czynników głębokość x czas na wartość CI.

Zmiany wartości LFnu-RRI przedstawia wykres
nr 4. Wartość ta obniżyła się zarówno po ekspozycji na 30
jak i na 60 metrów; przy czym zmiana tej wartości po
ekspozycji na 30 metrów była istotna statystycznie
(F = 42.92, p < 0.00001). Po ekspozycji na 60 metrów
zmiana ta nie osiągnęła istotności statystycznej (p > 0.05).
Wpływ interakcji dwóch czynników (głębokość x czas) na
LFnu-RRI okazał się być istotny statystycznie: (F = 4.17 p <
0.05).
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Changes in LFnu-RRI values are shown in Chart
No. 4. This value decreased following exposure both to 30
meters and 60 meters, where a change in this value
following exposure to 30 meters was statistically
significant (F = 42.92, p < 0.00001). Following exposure to
60 meters, this change did not reach statistical
significance (p > 0.05). The effect of interaction between
two factors (depth x time) on LFnu-RRI proved to be
statistically significant: (F = 4.17 p < 0.05).
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Fig. 4 Effect of depth and time on LFnu-RRI.
Rys. 4 Wpływ interakcji czynników głębokość x czas na LFnu-RRI.

Wartość HFnu-RRI wzrosła zarówno po
ekspozycji na 30 jak i na 60 metrów; przy czym zmiana tej
wartości po ekspozycji na 30 metrów była istotna
statystycznie (F = 42.92, p < 0.00001). Zmiana wartości
HFnu-RRI po ekspozycji na 60 metrów nie osiągnęła
istotności statystycznej (p > 0.05). Dwuczynnikowa ANOVA
wykazała istotną interakcję: (F = 4.17 p < 0.05) (rysunek
nr. 5).

The HFnu-RRI value decreased following
exposure both to 30 meters and 60 meters, where
a change in this value following exposure to 30 meters was
statistically significant (F = 42.92, p < 0.00001). A change
in the HFnu-RRI following exposure to 60 meters did not
reach statistical significance (p > 0.05). A two-way ANOVA
showed a significant interaction: (F = 4.17 p < 0.05) (Fig.
No. 5).

Fig. 5 Effect of depth and time on HFnu-RRI.
Rys. 5 Wpływ interakcji czynników głębokość x czas na HFnu-RRI.

Dynamika zmian wartości średnich przed i po
ekspozycji na głębokość 30 i 60 metrów przedstawione są
odpowiednio w tabeli nr 2 i 3. Zmienne, w których
zaobserwowano istotne statystycznie różnice zaznaczone
są gwiazdką (*).

The dynamics of changes in mean values before
and after exposure to 30 meters and 60 meters are shown
in Tables No. 2 and No. 3, respectively. Variables for which
statistically significant changes were observed are marked
with an asterisk (*).
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Tab. 2
Changes in mean values of measured variables before and after exposure to 30 meters.
Różnice w wartościach średnich mierzonych zmiennych przed i po ekspozycji na 30 metrów.
Variable

Mean Before

Mean After

I HR

65,96

62,10

I RRI

922,60

981,84

I CI

3,60

3,28

I LFnu-RRI *

76,26

73,53

I HFnu-RRI *

23,74

26,47
Tab. 3

Changes in mean values of measured variables before and after exposure to 60 meters.
Różnice w wartościach średnich mierzonych zmiennych przed i po ekspozycji na 60 metrów.
Variable

Mean Before

Mean After

I HR *

63,165

74,897

I RRI *

973,323

816,062

I CI *

3,519

4,210

I LFnu-RRI

57,107

48,717

I HFnu-RRI

42,893

51,283

DYSKUSJA

DISCUSSION

Po ekspozycji na hiperbarię na głębokość 30
metrów zaobserwowano nieistotną tendencję do
zmniejszenia się wartości HR i CI, przy jednoczesnym
wzroście RRI. Co ciekawe, w przypadku ekspozycji na
hiperbarię na głębokość 60 metrów zaobserwowano
istotny wpływ interwencji, przy czym kierunek zmian był
odwrotny niż w przypadku ekspozycji na 30 metrów:
wartości HR i CI wzrosły, natomiast w przypadku RRI
zanotowano spadek. Sugerowanie się tymi trzema
parametrami mogłoby doprowadzić do wniosku, że pod
wpływem ekspozycji na hiperbarię na głębokość 30
metrów zaktywowany został przywspółczulny komponent
AUN.
Potwierdzałoby to znaczące obniżenie się
komponentu niskiej częstotliwości RRI (LFnu-RRI) przy
jednoczesnym podwyższeniu się HFnu-RRI. Wartość
HFnu-RRI może odwzorowywać natężenie eferentnej
aktywnośći nerwu błędnego [9], zatem wzór wszystkich
zaobserwowanych zmian wskazywałby na wzmocniony
komponent przywspółczulny pod wpływem ekspozycji na
30 metrów. W przypadku ekspozycji na 60 metrów,
zaobserwowano istotne zmiany w parametrach HR, RRI
i CI, przy czym warto zauważyć że kierunek tych zmian
był odwrotny niż w przypadku ekspozycji na 30 metrów.
Natomiast parametry dotyczące niskiej i wysokiej
częstotliwości zatokowego rytmu serca miały tendencję
do zmiany w ten sam sposób, co w przypadku ekspozycji
na 30 metrów, efekt ten jednak nie był istotny
statystycznie.
Jednoznacznie na podstawie uzyskanych danych
trudno stwierdzić który komponent AUN był bardziej
aktywny po ekspozycji na hiperbarię na 60 metrów,
możliwym jest że wzrosła aktywność obydwu
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Following exposure to pressure equivalent to 30
meters of depth, a non-significant tendency toward
reduction in HR and CI values was observed, accompanied
by a simultaneous increase in RRI. Interestingly, upon
exposure to hyperbaric conditions equivalent to 60
meters, we observed a significant influence of
intervention. The changes at 60 meters were in the
reverse direction of changes observed during exposure to
30 meters: HR and CI values increased, while RRI dropped.
Considering these three parameters, it might be concluded
that exposure to the hyperbaric conditions at 30 meters
activated the parasympathetic component of the AUN.
This would be confirmed by a significant
reduction in the low frequency component of RRI (LFnuRRI) with a simultaneous increase in HFnu-RRI. The
HFnu-RRI value may reflect the intensity of the efferent
activity of the vagus nerve [9], such that the pattern of all
observed changes would indicate an increased
parasympathetic component following exposure to
pressures equivalent to 30 meters of depth. Upon
exposure to 60 meters, significant changes in HR, RRI, and
CI were observed, and in the reverse direction of changes
observed at 30 meters. Parameters related to the low and
high frequency of sinus rhythm tended to change in the
same direction as during exposure to 30 meters, however
this effect was not statistically significant.
Based on the current data, it is difficult to say
which AUN component was more active following
exposure to hyperbaric conditions at 60 meters; it is
possible that activity of both components increased,
similar to observations in other studies [10]. Higher levels
of compression could result in a stronger venous return,
which may activate atrial B-type stretch receptors that
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komponentów, jak to miało miejsce w przypadku innych
badań [8].
Jednoznacznie na podstawie uzyskanych danych
trudno stwierdzić który komponent AUN był bardziej
aktywny po ekspozycji na hiperbarię na 60 metrów,
możliwym jest że wzrosła aktywność obydwu
komponentów, jak to miało miejsce w przypadku innych
badań [10]. Większy stopień hiperbarii może skutkować
silnym powrotem żylnym, co z kolei może spowodować
aktywację
przedsionkowych
mechanoreceptorów
typu B (atrial B-type stretch receptors), które odruchowo
aktywują układ współczulny u przywspółczulny. Silny
powrót żylny prowadzi do zwiększonego rozciągnięcia
przedsionków i aktywacji odruchu Bainbridge’a
wywołującego tachykardię.
Co więcej, w niniejszym badaniu nie
uwzględniono wartości parametrów biochemicznych,
które również mogły mieć istotny wpływ na modulację
parametrów układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza że
ekspozycja na hiperbarię na 60 metrów trwała łącznie
4 godziny. Ponadto, ograniczeniem niniejszego badania
mógłby by fakt, że na podstawie uzyskanych danych nie
można określić zmian w czynnościach AUN podczas
ekspozycji na hiperbarię, jedynie ich stan zaraz przed i po
ekspozycji.

activate the sympathetic and parasympathetic systems via
a reflex path. A strong venous return leads to increased
atrial stretch and activation of the Bainbridge reflex,
causing tachycardia.
In this study, values of biochemical parameters
were not taken into account, which could also have
a significant effect on modulation of the cardiovascular
system parameters, especially considering the fact that the
exposure to hyperbaric conditions at 60 meters lasted
4 hours in total. An additional limitation of this study could
be that the currently obtained data more precisely
describe changes in AUN function immediately before and
after the exposure, rather than during the exposure to
hyperbaric conditions.

CONCLUSIONS
The exposure to hyperbaric conditions at 30
meters resulted in increased intracardiac activity of the
parasympathetic system. Exposure to hyperbaric
conditions at 60 meters modified both sympathetic and
parasympathetic activity. This AUN activity influenced the
cardiovascular function, activating the Bainbridge reflex
receptors.

WNIOSKI
Ekspozycja na hiperbarię na głębokość 30
metrów spowodowała zwiększenie dosercowej aktywności
układu przywspółczulnego. Ekspozycja na hiperbarię na
głębokość 60 metrów równocześnie zmieniła dosercową
aktywność współpoczulną i przywspółczulną. Taka reakcja
AUN wpłynęła na funkcje układu sercowo-naczyniowego
aktywując receptory odruchu Bainbridge’a.
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EXPERIMENTAL RESEARCH INTO THE EFFECT OF HYPERBARIC EXPOSURES
BADANIA DOŚWIADCZALNE NAD STRESUJĄCYM WPŁYWEM HIPERBARII
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРЕССОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ ГИПЕРБАРИИ
EXPERIMENTE ZUM STRESSENDEN EINFLUSS DER HYPERBARIE
ESTUDIOS EXPERIMENTALES SOBRE LOS EFECTOS ESTRESANTES DE LA HIPERBARIA
Augustyn Dolatkowski, Tadeusz Doboszyński, Bogdan Łokucijewski
Department of Maritime Medicine of the Military Medical Academy
Katedra Medycyny Morskiej WAM

STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Numerous research works indicate that staying in a hyperbaric environment is a stressor. We have undertaken studies using an animal model to determine
the effect of hyperbaria on adrenocortical secretion and the level of adrenal ascorbic acid (a.a.a.). The research was conducted on 70 male hooded rats,
which were divided into groups and subjected to hyperbaric air and oxygen at an overpressure of 1 and 3 atn, with some of the animals being additionally
burdened with physical effort (swimming).
It was found that short-term exposures (30 minutes) of rats to hyperbaric conditions caused a decrease in the content of a.a.a. With a prolonged (3-hour)
exposure to 3 atm air the a.a.a. content returns to a normal level. A reduction in the a.a.a. content indicates the presence of stress in hyperbaric conditions
in the rat, however, it does not allow to determine its intensity with the method used in the study.
Keywords: overpressure, animal model, stressor, ascorbic acid.
W licznych pracach badawczych przebywanie w środowisku hiperbarycznym wskazywane jest jako stresor. Podjęliśmy badania z zastosowaniem modelu
zwierzęcego w celu określenia wpływu hiperbarii na sekrecję kory nadnerczy i poziom nadnerczowego kwasu askorbinowego. Badania przeprowadzono na
70 samcach szczurów kapturowych które podzielono na grupy i poddano działaniu hiperbarii powietrznej i tlenowej o nadciśnieniu 1 i 3 atn, część zwierząt
dodatkowo została obciążona wysiłkiem (pływanie).
Stwierdzono iż krótkotrwała (30 minut) ekspozycja szczura na hiperbarię powoduje obniżenie zawartości n.k.a. Przy przedłużonej (3-godzinnej) ekspozycji
na 3 atn powietrza zawartość n.k.a. wraca do normy. Obniżenie zawartości n.k.a. wskazuje na występowanie u szczura stresu w warunkach hiperbarii,
jednak nie pozwala na określenie jego natężenia stosowaną w badaniu metodą.
Słowa kluczowe: nadciśnienie, model zwierzęcy, stresor, kwas askorbinowy.
В многочисленных научных работах пребывание в гипербарической среде указывается в качестве стрессора. Мы провели исследования
с использованием животной модели с целью определения влияния гипербарии на секрецию коры надпочечников и уровень надпочечниковой
аскорбиновой кислоты. Исследование было проведено на 70 самцах лабораторных крыс, которые были разделены на группы и подвержены
воздействию воздушной и оксигенной гипербарии с давление 1 и 3 атмосферы, часть животных была дополнительно физически нагружена
(плавание).
Установлено, что кратковременная (30 минут) экспозиция крысы на гипербарию вызывает снижение содержания надпочечниковой аскорбиновой
кислоты. При длительной (3-часовой) экспозиции на 3 атм. воздуха содержание надпочечниковой аскорбиновой кислоты возвращается в норму.
Снижение содержания надпочечниковой аскорбиновой кислоты указывает на появление у крысы стресса в условиях гиперабарии, однако не
позволяет определить его силу методом, использованным в исследовании.
Ключевые слова: повышенное давление, животная модель, стрессор, аскорбиновая кислота.
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In zahlreichen Forschungsarbeiten wurde der Aufenthalt in einer hyperbaren Umgebung als Stressor angegeben. Wir haben Untersuchungen mit einem
Tiermodell aufgenommen, um den Einfluss von Hyperbarie auf die Sekretbildung der Nebennierenrinde und das Niveau der Askorbinsäure der Nebenniere
festzustellen. Die Untersuchung wurde an 70 Farbratten-Männchen durchgeführt, die in Gruppen aufgeteilt und der Wirkung von Luft- und
Sauerstoffhyperbarie mit einem Überdruck von 1 und 3 atn ausgesetzt wurden, ein Teil der Tiere wurde zusätzlich mit Anstrengung (Schwimmen) belastet.
Es wurde festgestellt, dass eine kurzfristige (30minütige) Hyperbarie-Exposition der Ratten eine Minderung des NKA-Gehalts hervorruft, Bei verlängerten
(dreistündiger) Exposition auf 3 atn Luft kehrte der NKA zur Norm zurück. Die Minderung des NKA-Gehalts verweist darauf, dass bei der Ratte Stress unter
den Bedingungen der Hyperbarie auftritt, lässt allerdings nicht dessen Intensität feststellen, die in der Untersuchung mit der Methode angewandt wurde.
Schlüsselwörter: Überdruck, Tiermodell, Stressor, Askorbinsäure.
En muchos trabajos de investigación, la permanencia en un entorno hiperbárico se indica como un factor estresante. Hemos llevado a cabo una serie de
pruebas utilizando un modelo animal para determinar el efecto de la hiperbaria sobre la secreción cortical suprarrenal y los niveles suprarrenales de ácido
ascórbico. El estudio se llevó a cabo en 70 machos de ratas con capucha que fueron divididos en grupos y sometidos a hiperbaria de aire y de oxígeno
a una presión de 1 y 3 atn, algunos animales fueron sometidos a un sobreesfuerzo adición (natación).
Se comprobó que la exposición a corto plazo (30 minutos) de la rata a la hiperbaria provocó una reducción de los niveles suprarrenales de ácido
ascórbico. Durante una exposición prolongada (3 horas) a 3 atn de aire los niveles suprarrenales de ácido ascórbico volvieron a la normalidad. La
reducción de los niveles suprarrenales de ácido ascórbico apunta a la aparición de estrés en ratas en condiciones hiperbáricas, aunque no permite
determinar su concentración debido al método utilizado en el estudio.
Palabras clave: hipertensión, modelo animal, factor estresante, ácido ascórbico.
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WSTĘP
Uważa się, że hiperbaria może stanowić czynnik
stresujący na równi z innymi stresorami, takimi jak
zimno, hałas, wibracje czy bodźce emocjonalne [1,3,4,10].
W wyniku oddziaływania hiperbarii i powstałej reakcji
alarmowej może nastąpić wzmożenie aktywności układu
przysadkowo-korowonadnerczowego, wzrost sekrecji
kory nadnerczy z obniżeniem się stężenia nadnerczowego
kwasu askorbinowego (n.k.a.). Kora nadnerczy szczura
wydziela głównie kortykosteron [5], do którego
biosyntezy niezbędny jest kwas askorbinowy i dlatego
jego stężenie w nadnerczach obniża się w wypadku
zwiększonej produkcji hormonów korowych.
W zależności od rodzaju działającego czynnika
spadek n.k.a. przebiega z różną szybkością, przy czym
wielkość tego spadku jest proporcjonalna do natężenia
stresu. Ponieważ zmiany stężenia n.k.a. u szczurów uważa
się za specyficzną i ilościową ocenę aktywacji osi
przysadkowo-nadnerczowej w warunkach ostrego stresu
[12,14,20]
zastosowaliśmy
oznaczenie
n.k.a.
w warunkach hiperbarii powietrznej i tlenowej jako
miernik obciążenia ustroju.

MATERIAŁ I METODY
Badania przeprowadzono na 70 szczurach
kapturowych, jednorodnych samcach o ciężarze 180-220
g. Zwierzęta przebywały stale w temperaturze około
24°C, otrzymywały standardową dietę hodowlaną i wodę
ad libitum. Do badań użyto zwierząt przebywających
w hiperbarii w warunkach spokoju lub też poddanych
wyczerpującemu wysiłkowi fizycznemu (test pływania)
[7,13,14]. Badania przeprowadzano w doświadczalnej
komorze ciśnieniowej dla zwierząt, którą napełniano
powietrzem i podnoszono ciśnienie do 1-3 atn.
Wentylacja komory pozwalała utrzymać stężenie CO2 na
wystarczająco niskim poziomie (0,3%). Zwierzęta
pozostające w spoczynku poddano nadciśnieniu
powietrza równemu 1 i 3 atn przy czasie ekspozycji 30
min. i 3 godz. Zwierzęta pływające pozostawały pod
ciśnieniem 1 i 3 atn w czasie uzależnionym od ich
zdolności wysiłkowej: 40 minut dla 1 atn i 20 minut dla
3 atn.
Metodykę oznaczania n.k.a. podano w pracy
opublikowanej wcześniej w „Medycynie Pracy” [13].
Grupę kontrolną stanowiły szczury, które przebywały
przez 1-3 godziny w komorze doświadczalnej
w spoczynku bez stosowania nadciśnienia.

INTRODUCTION
It is believed that hyperbaria may constitute
a stress factor on an equal footing with other stressors
such as cold, noise, vibrations or emotional stimuli
[1,3,4,10]. As a result of hyperbaria and the occurred
alarm reaction, an increased activity of the pituitaryadrenocortical may be noted alongside an increase in the
adrenocortical secretion and a reduction in the
concentration of adrenal ascorbic acid (a.a.a.). The
adrenal cortex in rats mainly secretes corticosterone [5]
the biosynthesis of which requires the presence of
ascorbic acid, that is why its concentration in the adrenal
glands decreases as the production of cortical hormones
increases.
Depending on the trigger, the decrease in the
amount of a.a.a. occurs at varying rates, with its degree
being proportional to the intensity of stress. Because
changes in the concentration of a.a.a. are believed to
constitute a specific and quantitative assessment of the
activation of the pituitary-adrenal axis under acute stress
[12,14,20] we used the a.a.a. determination in hyperbaric
air and oxygen conditions as a measure of system burden.

MATERIAL AND METHODS
The study was conducted on 70 hooded rats,
uniform males with the weight of 180-220 g. The animals
were kept continuously in a temperature of
approximately 24°C and fed ad libitum with a standard
diet and water. Animals used in the study were subjected
to hyperbaric conditions while at rest or being exposed to
exhaustive physical exercise (swimming test) [7,13,14].
The tests were carried out in an experimental pressure
chamber for animals, which was filled with air with the
pressure raised to 1-3 atn. The chamber ventilation
allowed to keep the CO2 concentration at a sufficiently
low level (0.3%). Animals remaining at rest were
subjected to air overpressure equal to 1 and 3 atm for the
period of 30 minutes and 3 hours. The swimming animals
remained under a pressure of 1 and 3 atm for the period
depending on their exercise capacity: 40 minutes for
1 atm and 20 minutes for 3 atm.
The methodology for determining a.a.a. levels
was described in a work previously published in
"Medycyna Pracy" [13]. The control group consisted of
rats that spent 1-3 hours in the experimental chamber at
rest without the overpressure being applied.

RESULTS
WYNIKI
Uzyskane wyniki przedstawia tabela 1 oraz
rysunki 1 i 2.

The obtained results are presented in Table 1
and fig. 1 and 2.
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Tab.1
Ascorbic acid content (a.a.) in adrenal glands of rats in hyperbaric air conditions.
Zawartość kwasu askorbinowego (k.a.) w nadnerczach szczurów w warunkach hiperbarii powietrznej.

No.

1

Experimental
conditions

Control group

Number of
rats

a.a. (mg)

Standard
error

tx

Standard
error

tx

-

Weight of
adrenal
glands
100g
of
body
weight
17.6

18

100g
of
adrenal
glands
369±75.2

17.9

0.28

-

12
9
8
8
7

253±50.6
305±50.3
250±62.4
387±79.8
294±27.5

14.6
16.7
20.9
28.2
10.4

5.02>t
2.61>t
4.34>t
0.53<t
3.62>t

18.2
17.1
17.7
17.7
17.4

1.26
0.27
0.29
1.26
0.23

0.385<t
0.397<t
0.077<t
0.069<t
0.198<t

8

315±62.0

21.9

1.91<t

16.1

0.26

1.23<t

xx

2
3
4
5
6
7

1 atm 30’ rest
1 atm 3h rest
3 atm 30’ rest
3 atm 3h rest
1 atm ca.40’
effort
3 atm ca. 20’
effort

x – statistical variability in the Student's t test
xx – the animals placed in conditions analogous to the rest of the group, with the exception of overpressure

Fig. 1 The a.a.a. content of rats in the rest groups (in milligrams per 100 g of adrenal glands taking into account the average error of the arithmetic mean).
Rys.1 Zawartość n.k.a. u szczurów w grupach spoczynkowych (w miligramach na 100 g nadnerczy z uwzględnieniem średniego błędu średniej arytmetycznej).

Fig. 2 The a.a.a. content of the rats in groups burdened with physical effort (see above).
Rys. 2 Zawartość n.k.a. u szczurów w grupach obciążonych wysiłkiem (j.w.).

46

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society

Polish Hyperbaric Research

W grupach spoczynkowych (grupy 2 i 4 na rys.
1) eksponowanych przez 30 minut na ciśnienie 1 i 3 atn
obserwowano znamienne statystycznie obniżenie n.k.a.,
natomiast przy czasie ekspozycji 3 godziny (grupa 3 na
rys. 1) – przy ciśnieniu 1 atn obserwowano obniżenie, zaś
przy 3 atn (grupa 5) stężenie n.k.a. nie różniło się od
normy (grupa 1). W grupie obciążonej wysiłkiem przez
40 minut przy 1 atn (grupa 6 na rys. 2) obserwowano
obniżenie, - n.k.a. pozostawał w granicach normy.

DYSKUSJA
Badania n.k.a. u szczurów w warunkach
obciążenia wysiłkiem wyczerpującym, lecz bez
zastosowania hiperbarii [14,15] wykazały jego obniżenie
dopiero po 75 minutach lub przy wyczerpaniu, co
następowało średnio po 200 minutach, zaś n.k.a. obniżał
się wówczas o ok. 50%. Natomiast w naszych badaniach
zastosowanie hiperbarii rzędu 1 atn przez czas 30 minut
dawało już wyraźny spadek n.k.a. W przeprowadzonych
przez nas poprzednio badaniach [7] wykazano, że
hiperbaria tlenowa ma wpływ na obniżenie podobne
nawet przy czasie pływania znacznie krótszym.
Jeżeli uwzględnić to, że grupy badane różniły się
od kontrolnych tylko oddziaływaniem hiperbarii lub
rodzajem mieszaniny oddechowej przy tym samym
nadciśnieniu i że obserwowano u nich spadek n.k.a. już
przy krótkotrwałej ekspozycji,przyjmujemy, że zmiana ta
zachodziła w wyniku reakcji stresowej w warunkach
hiperbarii. Chociaż trudno na podstawie uzyskanych
wyników badania n.k.a. ocenić natężenie stresu jak to
proponowali różni autorzy [6,11,12,15,16,17,19,20), to
jednak nie można bez dalszych badań odrzucić
twierdzenia, że hiperbaria działa jako jeden ze stresorów
zaś obserwowany spadek n.k.a. może stanowić jeden
z objawów ogólnej reakcji alarmowej.
Przy badaniach oddziaływania samej hiperbarii
bez wysiłku, wyniki uzyskiwane przez innych autorów
nie były jednoznaczne. Aschan [1] stwierdził, że
oddychanie tlenem przy 1 ata już po 2 godzinach daje
znaczny spadek n.k.a., czego nie potwierdziły badania
Gerschman i Fenna [9,10], zdaniem których spadek ten
następował dopiero w okresie zatrucia po 2-3 dniach.
Poddanie zwierząt hiperbarii rzędu 5-6 atn przy
krótkotrwałej ekspozycji dawało większe obniżenie n.k.a.
przy oddychaniu powietrzem niż tlenem, co wiążą oni ze
stresem ciśnieniowym. Nasze badania przy ciśnieniach
1-3 atn powietrza a w poprzedniej pracy i tlenu [13]
danych tych nie potwierdziły, gdyż spadek był w obu
przypadkach
podobny.
Zastosowanie
dłuższych
ekspozycji w hiperbarii pozwoliło jednak częściowo
zróżnicować działanie tych czynników.
W grupie poddanej 3 atn powietrza zawartość
n.k.a. obniżona po pół-godzinnej hiperbarii wracała do
normy w czasie 3 godzinnej ekspozycji. Wytłumaczenie
tego faktu wymaga dalszych badań. W grupie poddanej
3 atn hiperbarii tlenowej zawartość n.k.a. po 3 godzinach
utrzymywała się na równie niskim poziomie jak przy 30
minutach [12]. Trudny do wyjaśnienia wydaje się fakt, że
przy 3 atn powietrza po 20 minutowym wysiłku poziom
n.k.a. pozostawał w normie. Być może, czas ekspozycji był
zbyt krótki (20 minut) aby wystąpił znamienny spadek
zawartości n.k.a. [12,20]. Ponadto działał tu tylko jeden
czynnik stresujący w postaci hiperbarii bez dodatkowego
oddziaływania tlenu.
Można by przyjąć, że o ile spadek n.k.a. podczas

In the rest groups (groups 2 and 4 in Fig. 1)
exposed for 30 minutes to a pressure of 1 and 3 atn,
a statistically significant reduction was observed, while
with the exposure time of 3 hours (group 3 in Fig.1) – at
a pressure of 1 atn, a decrease was observed, and at 3 atm
(group 5), the a.a.a. concentration did not differ from
normal (group 1). In the group burdened with effort for
40 minutes at 1 atm (group 6 in Fig. 2) a decrease was
observed – the a.a.a. remained within the normal range.

DISCUSSION
Research into the a.a.a. level in rats subjected to
exhaustive effort, without the application of hyperbaric
conditions [14,15] showed its reduction as late as 75
minutes into the exposure or when exhausted, which
occurred on average after the lapse of 200 minutes with
the a.a.a. being then decreased by approximately 50%.
However, in our studies the application of hyperbaria of
1 atm for 30 minutes demonstrated a clear decrease in
the a.a.a. Our previous studies [7] demonstrated that
hyperbaric oxygenation produced a similar reduction
even when the swimming time is significantly shorter.
If we take into account the fact that the test
groups differed from the control groups only by the effect
of hyperbaria or the type of breathing mixture used, while
the overpressure was the same and that the decrease in
a.a.a. was observed already during a short-term exposure,
we may assume that this change occurred as a result of
a stress reaction in hyperbaric conditions. Although it is
difficult to assess the stress intensity on the basis of the
results obtained for a.a.a., as was suggested by different
authors [6,11,12,15,16,17,19,20], it is also impossible to
reject, without further research, the theory that
hyperbaria acts as one of the stressors and the observed
decrease in the a.a.a. may be one of the symptoms of
a general alarm reaction.
When testing the impact of hyperbaria alone,
without the imposed physical effort, the results obtained
by other authors were not conclusive. Aschan [1] stated
that breathing with oxygen at 1 ata after only 2 hours
gives a significant decrease in a.a.a., which was not
confirmed by the studies of Gerschman and Fenna [9,10],
according to which such a drop occurred only after 2-3
days of poisoning. Subjecting the animals to hyperbaric
conditions at 5-6 atm for a short period of time resulted
in a greater reduction of a.a.a. when breathing with air
rather than oxygen, which they associate with the
pressure stress. Our tests conducted with air pressures of
1-3 atn, and in the previous work also with the use of
pressurised oxygen [13], did not confirm these data, as
the drop in both cases was similar. Nonetheless, the
application of longer hyperbaric exposures allowed to
partially differentiate the effects of these factors.
In the group subjected to air at 3 atm the a.a.a.
content, which reduced after 30 minutes spent in
hyperbaric conditions, returned to a normal level during
the 3-hour exposure. An explanation of this fact requires
further research. In the group subjected to hyperbaric
oxygenation at 3 atm for 3 hours, the a.a.a. content
remained at an equally low level as at 30 minutes [12].
The fact that seems difficult to explain is that at 3 atm of
air after 20 minutes of effort, the level of a.a.a. was
normal. Perhaps the exposure time was too short [20]
minutes) to note a significant decrease in the content of
a.a.a. [12, 20]. Moreover, only a single stress factor was

47

2017 Vol. 61 Issue 4
krótkotrwałych
ekspozycji
zależał
od
stresu
ciśnieniowego, to przy dłuższym działaniu ujawniał się
specyficzny wpływ hiperbarii tlenowej [10]. Zgodne to
jest z twierdzeniem [16,17], że sekrecja korowonadnerczowa może pozostać wysoka w całym okresie
działania stresora, jeżeli zwierzę nie może się do niego
zaadoptować.
Hiperbaria tlenowa jest stresem nie spotykanym
w normalnym rozwoju filogenetycznym i nie można bez
zastrzeżeń przyjąć twierdzenia, że wzmożenie sekrecji
jest tu zjawiskiem czysto obronnym. Bean [3,4]
stwierdził, że eliminacja osi korowo-nadnerczowej chroni
zwierzę przed działaniem hiperbarii tlenowej, natomiast
wszelkie warunki zwiększające tkankowe zużycie tlenu,
co ma miejsce m.in. przy wzmożonym wydzielaniu
hormonów nadnerczy, skracają czas przeżycia zwierzęcia.
Możliwe, że hiperbaria a w szczególności hiperbaria
tlenowa stanowi silny czynnik stresujący, który zwłaszcza
w niekorzystnych warunkach ujawnia swoje działanie
nawet w zakresie ciśnienia przyjmowanym za obojętne
dla ustroju [18].

WNIOSKI
1.
2.

3.

Krótkotrwała (30 minut) ekspozycja szczura na
hiperbarię powoduje obniżenie zawartości n.k.a.
Przy przedłużonej (3-godzinnej) ekspozycji na
3 atn powietrza zawartość n.k.a. wraca do
normy.
Obniżenie zawartości n.k.a. wskazuje na
występowanie u szczura stresu w warunkach
hiperbarii, jednak nie pozwala na określenie
jego natężenia stosowaną w badaniu metodą.

present in the form of hyperbaria without an additional
influence of oxygen.
One could assume that as far as the drop in a.a.a.
during short-term exposures depended on pressure
stress, a prolonged exposure allowed to reveal the
specific effect of hyperbaric oxygenation [10]. This is
consistent with the hypothesis [16,17] that corticoadrenal
secretion may remain high throughout the time of the
stressor's activity if an animal is unable to adapt to it.
Hyperbaric oxygenation constitutes a stress that
is not found in regular phylogenetic development, and the
theory that an increase in the secretion is a purely
defensive phenomenon cannot be accepted without
a reservation. Bean [3,4] affirmed that the elimination of
the cortical-adrenal axis protects an animal against the
effects of hyperbaric oxygenation, whilst any conditions
that increase tissue oxygen consumption, which occurs,
inter alia, in the case of an increased secretion of adrenal
hormones, shortens the survival time of an animal. It is
possible that hyperbaria, and in particular hyperbaric
oxygenation, constitutes a strong stress factor which,
especially in unfavourable conditions, reveals its effects
even within the pressure range assumed to be inert in the
body [18].

CONCLUSIONS
1.

2.
3.

It was found that a short-term exposure
(30 minutes) of a rat to hyperbaric conditions
causes a decrease in the content of a.a.a.
With a prolonged (3-hour) exposure to air at
3 atm the a.a.a. content returns to a normal level.
A reduction in the a.a.a. content indicates the
presence of stress in hyperbaric conditions in
the rat, however, it does not allow to determine
its intensity with the method used in the study.
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Knowledge of the impact of hyperbaric conditions, especially hyperbaric oxygen, on human and animal organisms, is of great theoretical and practical
importance, particularly in reference to the increased application of hyperbaric oxygen for therapeutic purposes.
It must be said that unfortunately our knowledge on the impact of hyperbaria, including oxygen hyperbaria, on the immunological response of the animal
and human organisms is still not sufficient and is incomplete. The Institute of the Naval Medicine of the Naval Academy in Gdynia has been carrying out
tests in this field for some years now. The tests have been carried out on animals (rabbits, guinea pigs) as well as on humans (commercial divers, scuba
divers, and candidates to these activities) within immunology investigations. The impact of hyperbaric oxygen at pressures ranging between 2.8 and 3.1
ata, in single or multiple expositions, have been tested as well as the relations between hyperbaria in air and the different conditions of the exposure.The
study revealed important shifts in the immunological response of both the animals and humans.
Keywords: hyperoxia, immunity, hyperbaric, complement, opsonic index.
Znajomość zagadnienia wpływu hiperbarii tlenowej na ustrój ludzki i zwierzęcy posiada duże znaczenie teoretyczne i praktyczne. Wynika to z faktu, że
hiperbaria tlenowa znajduje coraz szersze zastosowanie w leczeniu różnych chorób. Niestety nasza wiedza na temat wpływu hiperbarii, w tym hiperbarii
tlenowej, na reakcje immunologiczne organizmu ludzkiego i zwierzęcego jest w dalszym ciągu niewystarczająca i niepełna. Instytut Medycyny Morskiej
Wojskowej Akademii Medycznej w Gdyni od kilku lat prowadzi badania poświęcone tej dziedzinie. W ramach badań w zakresie immunologii prowadzone są
eksperymenty z udziałem zwierząt (króliki, świnki morskie) i ludzi (nurkowie i kandydaci na nurków). Wpływ hiperbarii tlenowej w przedziale ciśnień od 2,8
do 3,1 ata badany jest podczas ekspozycji jednorazowych i wielokrotnych. Badanie ujawniło istotne zmiany w odpowiedzi immunologicznej zarówno
u zwierząt, jak i u ludzi.
Słowa kluczowe: hiperoksja, odporność, hiperbaria, dopełniacz, indeks opsoninowy.
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Знание положений о влиянии гипербарической оксигенации на организм человека и животных имеет большое теоретическое и практическое
значение. Это следует из того факта, что кислородная оксигенация находит широкое применение в лечении различных заболеваний.
К сожалению, наши знания на тему влияния гипербарии, в том числе гипербарической оксигенации, на иммунологические реакции организма
человека и животных по-прежнему остаются недостаточными и неполными. Институт морской медицины Военной медицинской академии в Гдыне
уже несколько лет проводит исследования в этой области. В рамках исследований по иммунологии проводятся эксперименты с участием
животных (кролики, морские свинки) и людей (ныряльщики и кандидаты на ныряльщиков). Влияние гипербарической оксигенации в диапазоне
давления от 2,8 до 3,1 ata исследуется при единовременной или многократной экспозиции. Исследование показало существенные изменения
в иммунологическом ответе, как у животных, так и у людей.
Ключевые слова: гипероксия, сопротивляемость, гипербария, комплемент, опсонический индекс.
Das Wissen über den Einfluss von Sauerstoffhyperbarismus auf das menschliche und tierische System ist von großer theoretischer und praktischer
Bedeutung. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass aerobe Hyperbarie bei der Behandlung von verschiedenen Krankheiten zunehmend breitere
Anwendung findet. Leider ist unser Wissen über den Einfluss von Hyperbarismus, einschließlich aeroben Hyperbarismus, auf die immunologischen
Reaktionen des menschlichen und tierischen Körpers immer noch unzureichend und unvollständig. Das Institut für Meeresmedizin der Militärakademie in
Gdynia forscht seit mehreren Jahren auf diesem Gebiet. Die Untersuchungen auf dem Gebiet der Immunologie umfassen Experimente mit Tieren
(Kaninchen, Meerschweinchen) und Menschen (Taucher und Tauchanwärter). Die Wirkung von Sauerstoff-Überdruck im Druckbereich von 2,8 bis 3,1 ata
wird bei Einzel- und Mehrfachbelastungen getestet. Die Studie zeigte signifikante Veränderungen in der Immunantwort bei Tieren und Menschen.
Schlüsselwörter: Hyperoxie, Resistenz, Hyperbarie, Komplement, Opsonin-Index.
El conocimiento sobre los efectos de la hiperbaria de oxígeno sobre el sistema inmunitario humano y animal es de gran importancia teórica y práctica. Esto
se debe al hecho de que la hiperbaria de oxígeno se utiliza cada vez más en el tratamiento de diversas enfermedades. Por desgracia, nuestro
conocimiento sobre el impacto de la hiperbaria, incluyendo la hiperbaria de oxígeno, sobre la respuesta inmunológica del organismo humano y animal es
todavía insuficiente e incompleto. El Instituto de Medicina Marina de la Academia Médica Militar de Gdynia lleva varios años investigando en este campo.
Como parte de la investigación sobre inmunología, se llevan a cabo experimentos con animales (conejos, conejillos de indias) y humanos (buzos
y candidatos a buzos). Los efectos de la hiperbaria de oxígeno con un rango de presión de entre 2,8 a 3,1 ata se estudian en exposiciones simples
y múltiples. El estudio ha revelado cambios significativos en la respuesta inmunológica tanto en animales como en humanos.
Palabras clave: hiperoxia, inmunidad, hiperbaria, complemento, índice de opsonina.
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WSTĘP
Znajomość zagadnienia wpływu hiperbarii
tlenowej na ustrój ludzkich i zwierzęcy posiada duże
znaczenie teoretyczne i praktyczne. Wynika to z faktu, że
hiperbaria tlenowa znajduje między innymi coraz szersze
zastosowanie w leczeniu różnych chorób. Ponadto istnieje
możliwość zastosowania hiperbarii tlenowej do produkcji
dopełniacza, który jest szeroko stosowany w odczynie
wiązania dopełniacza w pracowniach bakteriologicznych,
immunologicznych czy wirusologicznych [5,6].
Odpowiednio udokumentowane spostrzeżenia
i badania doświadczalne wskazują, że hiperbaria tlenowa
zależnie od wartości nadcisnienia i czasu ekspozycji, jak
również sposobu stosowania, wywiera wpływ na układ
nerwowy, układ sercowo-naczyniowy, krwiotwórczy
oddechowy, narząd wzroku, na metabolizm komórkowy
a ponadto na układ immunologiczny oraz odporność.
Należy dodać że dane na temat wpływu hiperbarii, w tym
i hiperbarii tlenowej na układ immunologiczny
i odporność są jeszcze skąpe, a nasze wiadomości na ten
temat niewystarczające i w wielu wypadkach sprzeczne
[3,4,7,8].
W Instytucie Medycyny Morskiej WAM od
szeregu lat prowadzi się badania nad wpływem hiperbarii
w tym hiperbarii tlenowej na reakcję immunologiczne
człowieka i zwierząt. Omawiając te badania
w konfrontacji z nielicznymi danymi piśmiennictwa
należy stwierdzić, że porównywanie wyników badań
z tego zakresu oraz ich interpretacja napotyka w wielu
przypadkach na trudności ze względu na często
niewystarczająco opisywane warunki doświadczeń,
metodykę, a ponadto ze względu na trudności
w organizacji tych badań, ograniczenia stosowania
eksperymentów i tym podobne.
Dodatkowe trudności powoduje fakt, że badając
wpływ hiperbarii na ustrój nurka czy płetwonurka pod
wodą, czy w komorze ciśnieniowej należy uwzględnić cały
zespół czynników tutaj
działających (ciśnienie
hydrostatyczne, ciśnienie parcjalne poszczególnych
składników gazowych, czas, oziębienie, wysiłek pod
wodą, czy w hiperbarii w komorze, charakter ekspozycji
i tak dalej) przy czym wpływ ich na poszczególnych
osobników może być różny.
W zakresie wpływu hiperbaroksji na reakcje
immunologiczne ustroju człowieka czy zwierzęcia
stałocieplnego należy uwzględnić poszczególne elementy
wczesnej i późnej odpowiedzi immunologicznej ustroju,
to jest humoralnej i komórkowej, zaś w zakresie wpływu
tego czynnika na odporność jego działanie na
poszczególne
rodzaje
drobnoustrojów
zarówno
w doświadczeniach in vitro, jak i in vivo, na ich
metabolizm, odporność na wpływy otoczenia, fazę
produkcji antygenów, oraz na czynniki działające
w organizmie człowieka czy zwierzęcia, jak wreszcie na
warunki
rozwoju
drobnoustrojów
w
tkankach
i komórkach organizmu. Stąd też wpływ ten musi być
rozpatrywany bardzo wnikliwie i szeroko a wnioski
podawane ostrożnie.
Celem badań było określenie wpływu hiperbarii
tlenowej na odpowiedź immunologiczną. Badania
prowadzono zarówno na zwierzętach, jak i z udziałem
ludzi.

INTRODUCTION
Knowledge of the influence of oxygen
hyperbaria on the human and animal system is of great
theoretical and practical importance. This is due to the
fact that hyperbaric oxygenation is finding an increasingly
broader application in the treatment of various diseases.
In addition, it is possible to use hyperbaric oxygenation
for complement production, a product which is widely
used in complement fixation tests in bacteriological,
immunological or virological laboratories [5,6].
Properly
documented
observations
and
experimental
studies
indicate
that
hyperbaric
oxygenation, depending on the overpressure value and
exposure time, as well as the mode of application, affects
the
nervous
system,
cardiovascular
system,
haematopoietic respiratory system, the organs of the
visual system, cellular metabolism and, moreover, the
immunological system and immunity. It should be added
that data on the influence of hyperbaria, including
hyperbaric oxygenation, on the immunological system
and immunity are still scarce, and that furthermore, the
information obtained by us regarding this subject matter
is insufficient and in many cases contradictory [3,4,7,8].
The Institute of Maritime Medicine has been
conducting research on the influence of hyperbaria,
including oxygen hyperbaria, on the immunological
reactions of humans and animals for several years. When
discussing this research in confrontation with the limited
data which is available from literature, it is noted that
upon comparison and interpretation of the research
results from this field, in many cases one encounters
difficulties due to the often inadequately described
experimental conditions, methodology, and also because
of the difficulty in organising these studies, the imposed
restrictions on the use of experiments, and the like.
Additional difficulties result from the fact that
when investigating the influence of hyperbaria on the
diver's body, while under water or in a pressure chamber,
it is necessary to consider an entire combination of
factors (hydrostatic pressure, partial pressure of
particular gaseous components, time, cooling, effort made
while under water or in a hyperbaric chamber, the nature
of the exposure, etc.), as well as keep in mind that their
impact may vary in each individual case. When
considering the influence of hyperbaroxia on the
immunological reactions of a human, or any other warmblooded animal, one should take into consideration
particular elements of an early and late response of the
immunological system, i.e. humoral and cellular response.
Whereas when it comes to the impact of this
factor on immunity it is necessary to analyse its effect on
various types of microorganisms during both in vitro and
in vivo experiments with regard to their metabolism,
resistance to environmental influences, the phase of
production of antigens, and factors acting in the human or
animal body, and finally on the conditions for the
development of microorganisms in the tissues and cells of
the body. Hence, this influence needs to be examined very
carefully and broadly, and the conclusions must be drawn
cautiously.
The aim of the study was to determine the effect
of oxygen hyperbaria on the immunological response. The
research was carried out both on animals and humans.

51

2017 Vol. 61 Issue 4

MATERIAŁ I METODY

MATERIAL AND METHODS

W zakresie wpływu hiperbarii tlenowej na
reakcje immunologiczne ustroju ludzkiego określano
średni poziom dopełniacza w surowicy krwi określany
metodą 50% hemolizy.
W badaniu wzięło udział 133 mężczyzn w wieku
18 – 25 lat, żołnierzy i marynarzy. Podzielono ich na
następujące grupy:
I – kandydaci na nurków wojskowych – 51 osób
poddanych 60-o minutowej powietrznej ekspozycji
hiperbarycznej do nadciśnienia 2,8 ata
II – kandydaci na nurków wojskowych – 15 osób
poddanych 60-o minutowej normobarycznej ekspozycji
tlenowej.
III – nurkowie wojskowi – 32 osoby poddane 60o minutowej powietrznej ekspozycji hiperbarycznej do
nadciśnienia 2,8 ata
IV – kontrolna – 35 osób; marynarzy
i kandydatów na nurków, nie poddawanych żadnym
procedurom.
Krew dobadania pobierano z żyły łokciowej
bezpośrednio przed ekspozycją; „pomiar 0”, 72 godziny
po ekspozycji „pomiar 1”, 5 dni po ekspozycji „pomiar 2”
i 10 dni po ekspozycji „pomiar 3”.
W przypadku zwierząt do badania wykorzystano
króliki, które uprzednio uodporniono drobnoustrojami
S.typhi F7. Oznaczano we krwi zwierząt wartość indeksu
opsoninowego.
Zwierzęta podzielono na 3 grupy po 5 zwierząt,
razem 15 królików, które poddano jednorazowej
60-cio minutowej ekspozycji hiperbarycznej ze 100%
tlenem jako czynnikiem oddechowym.
Ekspozycje
prowadzono
w
specjalnie
skonstruowanej komorze hiperbarycznej dla małych
zwierząt. Komora została zaprojektowana w postaci
zbiornika ciśnieniowego, hermetycznie zamykanego,
o pojemności 30 litrów. Umożliwia ona uzyskiwanie
kontrolowanych nadciśnień do 10 atm, a zatem sprężanie
zwierząt doświadczalnych, przetrzymanie ich przez
dowolny czas w hiperbarii z użyciem dowolnych
czynników oddechowych a nastepnie powolne lub
szybkie rozprężenie.
Zwierzęta grupy A sprężono do ciśnienia 1,8
atm, zwierzęta grupy B do ciśnienia 2,4 atm a zwierzęta
grupy C do ciśnienia 3,1 atm. Krew do badania pobierano
z żyły brzeżnej ucha bezpośrednio przed ekspozycją, 60
minut po ekspozycji, 24 godziny po ekspozycji, 48 godzin
po ekspozycji i 10 dni po ekspozycji.

WYNIKI

The effect of oxygen hyperbaria on the
immunological reactions of the human organism was
determined on the basis of the average complement level
in the blood serum using the 50% haemolysis method.
The study was attended by 133 men aged 18 –
25 years, soldiers and sailors. They were divided into the
following groups:
I – candidates for military divers – 51 persons
subjected to a 60-minute hyperbaric air exposure to the
overpressure of 2.8 ata
II – candidates for military divers – 15 persons
subjected to a 60-minute normobaric oxygen exposure
III – candidates for military divers – 32 persons
subjected to a 60-minute hyperbaric air exposure to the
overpressure of 2.8 ata
IV – control group – 35 persons; seafarers and
diver candidates who were not subject to any procedures.
Blood was collected from the ulnar vein
immediately before the exposure; "measurement 0", 72
hours after the exposure "measurement 1", 5 days after
the exposure "measurement 2" and 10 days after the
exposure "measurement 3".
The part of the experiment conducted on
animals was performed on rabbits previously immunised
with microorganisms S.typhi F7. The value of the opsonic
index was determined in the animals' blood.
The animals were divided into 3 groups of
5 animals, in total 15 rabbits, and subjected to a one-time
60-minute hyperbaric exposure with 100% oxygen used
as the breathing mix.
The exposures were conducted in a specially
constructed hyperbaric chamber for small animals. The
chamber was designed as a hermetically closed pressure
tank with a capacity of 30 liters. The chamber facilitates
the selection of controlled pressures of up to 10 atm, and
therefore the compression of the experimental animals,
maintaining them in hyperbaric conditions for various
time spans, as well as a slow or fast decompression.
Group A animals were pressurised to 1.8 atm,
group B animals to 2.4 atm and group C animals to 3.1
atm. The blood for the study was collected from the
auricular marginal vein immediately before the exposure,
60 minutes after exposure, 24 hours after the exposure,
48 hours after the exposure and 10 days after the
exposure.

RESULTS
The obtained values of the opsonic index in the
divers' blood are presented in Table 1.

Uzyskane wyniki badań poziomu dopełniacza
we krwi badanych nurków przedstawia tabela 1.
Tab. 1
Mean complement activity.
Średnia miana aktywności dopełniacza.

Group I –
Grupa II –
Group III –
Group IV
CONTROL

52

Group size.
51
15
32
35

Measurement 0
21.5 u.
25.9 u.
24.4 u.
_

Measurement 1
27.75 u.
25.4 u.
23.85 u.
24.3 u.

Measurement 2
24.55 u.
25.9 u.
24.2 u.
23.6 u.
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Measurement 3
22 u.
25.2 u.
24 u.
24 u.
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W tych badaniach stwierdzono u ludzi, pod
wpływem hiperbarii tlenowej w okresie bezpośrednio po
i 3-5 dni od ekspozycji wzrost aktywności dopełniacza
w surowicy krwi. Widoczna jest także różnica w reakcji
ustroju pomiędzy grupami doświadczonych nurków
i kandydatów na nurków. W grupie doświadczonych
nurków aktywność dopełniacza utrzymuje się na stałym
poziomie, podobnie jak w grupie kontrolnej.
Uzyskane wartości indeksu opsoninowego
u królików przedstawia tabela 2.

The studies on humans showed an increase in
complement activity in the blood serum immediately after
and 3-5 days from the exposure to oxygen hyperbaria.
There is also a visible difference in the reaction of the
organism between groups of experienced divers and diver
candidates. In the group of experienced divers
complement activity is maintained at a constant level,
similarly to the control group.
The obtained values of the opsonic index in
rabbits are shown in table 2.

Tab. 2

Opsonic index values in rabbits.
Wartości indeksu opsoninowego u królików.

Animals from group A
I
II III
IV
V
before 0.6
60`
4.8
24 h
1.5
48 h
1.8
10 days 1.1
1 not tested

0.4
2.3
2.0
3.0
1.0

0.7
2.3
3.8
4.6
0.8

0.8
2.8
2.3
2.3
1.5

1.4
2.3
2.3
2.1
2.0

Animals from group B
I
II
III
IV

V

Animals from group C
I
II
III
IV

V

0.3
0.5
1.1
1.8
2.3

0.7
4.5
4.6
X1
1.1

0.7
1.6
1.8
2.3
1.3

0.5
2.3
3.8
3.1
1.3

0.3
2.8
3.0
3.3
0.8

0.5
3.8
3.1
3.1
1.1

0.5
2.1
2.5
1.8
1.0

W badaniach na królikach, pod wpływem
hiperbarii tlenowej w okresie 3-5 dni od ekspozycji
stwierdzono wzrost indeksu opsoninowego, zwłaszcza
u osobników którzy uprzednio nie stykali się
z czynnikiem uodparniającym.

DYSKUSJA
W innych badaniach stwierdzano spadek czy
przy niższych wartościach nadciśnienia tendencję spadku
swoistych antystreptolizyn O, aglutynin, szczególnie dla
antygenów rzęskowych S.typhi, S.typhi murium (mniej
dla antygenów somatycznych), spadek hemaglutinin oraz
częściowy spadek immunoglobulin IgG, mniej IgA, IgM
przy normalizacji w czasie 10 do 15 dni [3,6,11].
W szeregu wypadków, zwłaszcza w odniesieniu
do aglutynin, hemaglutinin oraz immunoglobulin
obserwowano odchylenia, co należy tłumaczyć należy
indywidualnymi różnicami osobniczymi. U świnek
morskich obserwowano np. w tych warunkach również
znamienny wzrost aktywności dopełniacza w czasie 3-5
dni od ekspozycji.
Tego rodzaju przesunięcia w zakresie
wymienionych
wskaźników
immunologicznych
obserwowano już przy jednorazowej ekspozycji 60
minutowej na hiperbarię tlenową w zakresie nadciśnień
od 0,588 ata do 2,8 ata. Te przeciwstawne w zakresie
wymienionych
czynników
immunologicznych
przesunięcia należałoby tłumaczyć tym, że badane
czynniki immunologiczne odmiennie reagują na
podrażnienie układu nerwowego wegetatywnego pod
wpływem bodźca hiperbarii tlenowej w pierwszym
okresie stresowej reakcji alarmowej.
Przy ekspozycji hiperbarycznej z użyciem tlenu
jako czynnika oddechowego dochodzi do podrażnienia
układu wegetatywnego sympatergicznego, co prowadzi
do wzrostu aktywności dopełniacza w surowicy krwi
i wzrostu indeksu opsoninowego, a tym samym

0.4
3.0
4.1
3.1
0.8

0.6
2.0
3.0
3.0
1.3

0.6
2.8
4.3
4.1
2.3

Statistical analysis
/ẍ/ /ẍ/ P=99.9 t
groups
0.6 0.26
2.66 1.08 7.1 t
2.89 0.99 8.5t
2.81 0.82 9.3 t
1.31 0.50 5.0 t

The studies on rabbits showed an increase in the
opsonic index in the period of 3-5 days following the
exposure, particularly in specimens that had not been
previously exposed to the immunising agent.

DISCUSSION
Other studies demonstrated that with lower
overpressure values there is a decrease or a downward
trend in specific antistreptolysins O, particularly for
flagellar antigens S. typhi, S. typhi murium (less for
somatic antigens), also there is a noted haemagglutinin
drop and partial decrease of IgG, less IgA, IgM in the
normalisation in the period of 10 to 15 days [3,6,11].
In a number of cases, especially with regard to
agglutinins, haemagglutinins and immunoglobulins,
deviations were observed, which we believe should be
accounted for as natural variances between individuals.
In these conditions, for example, guinea pigs showed
a significant increase in complement activity within 3-5
days from the exposure.
Such shifts in the scope of the above-mentioned
immunological indicators were observed already after
a single 60-minute exposure to oxygen hyperbaria in the
overpressure range between 0.588 ata and 2.8 ata. These
displacements, in the field of the aforementioned
immunological factors, could be explained by the fact that
the studied immunological factors react differently to
irritation of the vegetative nervous system under the
influence of stimulus in the form of oxygen hyperbaria in
the first period of a stress alarm reaction.
During a hyperbaric exposure with the use of
oxygen as a breathing mix, the sympathetic vegetative
system is irritated which leads to an increase in
complement activity in the blood serum and the opsonic
index, thus suppressing the reaction of the cholinergic
vegetative system, which results in a decrease or
sometimes a downward trend in the content of
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przytłumienia
reakcji
układu
wegetatywnego
cholinergicznego, co pociąga za sobą spadek czy niekiedy
tendencję spadku aglutynin, antystreptolizyn O,
immunoglobulin IgG, w mniejszym stopniu IgA i IgM.
Adaptacja ustroju do hiperbarii tlenowej powstająca
w następstwie wielokrotnych ekspozycji nie doprowadza
zwykle do tych przesunięć[3,5,10].
Powyższe
spostrzeżenia
są
częściowo
potwierdzone w zakresie obserwacji zmian aglutynacyjny
w badaniach innych autorów [1], a łączą się
z zaobserwowaną ogólnie wyższą zachorowalność
nurków na różne zakażenia [2,4,9].
Opisane spostrzeżenia w zakresie reakcji
immunologicznych człowieka i zwierząt pod wpływem
hiperbarii w tym i hiperbarii tlenowej mają istotne
znaczenie dla badań nad możliwością leczenia hiperbarią
tlenową zakażeń a prawdopodobnie również i zaburzeń
odporności immunologicznej. Wymagają jednak dalszych
szczegółowych badań w tym zakresie na odpowiednio
licznym i różnorodnym materiale, przy zastosowaniu
nowoczesnej metodyki badań.

agglutinins, antystreptolysins O, IgG immunoglobulins,
and to a lesser extent of IgA and IgM. The above shifts are
not normally observed following multiple exposures to
oxygen hyperbaria, as the organism is known to adapt to
this new environment [3,5,10]..
The above observations are partially confirmed
in the observation of agglutination changes in the studies
carried out by other authors [1], and are linked to the
observed generally higher incidence of various infections
in divers [2,4,9].
The described observations in the area of human
and animal immunological responses under the influence
of hyperbaria, including hyperbaric oxygenation, are
important for the study on the possibility of treating
infections with oxygen hyperbaria as well as, presumably,
immunological disorders. Nonetheless, they require
further detailed research in this respect on a sufficiently
broad and diverse material using modern research
methodology.
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Research shows a potential threat from external environmental factors which might be the cause of upper and lower gastrointestinal diseases in tourists, or
soldiers engaged in tropical peacekeeping missions. The research includes infections which due to their spread are also present in their home countries
such as Helicobacter pylori infections, viral hepatitis as well as infections which might cause symptoms of upper and lower gastrointestinal tract diseases as
a result of poor sanitary and unhygienic conditions.
Contact with diseases typical of the tropical climate, especially during longer stays, increases the chances of bringing some tropical diseases back to
Poland, which can be problematic for the domestic health care service.
Keywords: tropics, peacekeeping missions, digestive tract diseases.
W pracy przedstawiono zagrożeniami ze strony czynników środowiska zewnętrznego, które mogą stać się przyczyną chorób przewodu pokarmowego,
zarówno górnego, jak i dolnego odcinka u turystów, osób wyjeżdżających służbowo, jak żołnierzy, którzy biorą udział w Misjach Pokojowych w tropiku.
Uwzględniono także te jednostki chorobowe, które z uwagi na rozpowszechnienie występują również we własnym kraju, np. infekcje Helicobacter
pylori,wirusowe zapalenia wątroby, a także te, które z powodu warunków sanitarno – higienicznych, klimatycznych mogą wywoływać objawy choroby
górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
Kontakt z chorobami typowymi dla klimatu tropikalnego, szczególnie przy dłuższym pobycie zwiększa szanse- przywlekania niektórych chorób tropikalnych
do Polski co może stanowić duży problem dla służby zdrowia.
Słowa kluczowe: tropik, misje pokojowe, choroby przewodu pokarmowego.
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В работе представлены угрозы со стороны факторов внешней среды, которые могут стать причиной болезней пищеварительного тракта, как
верхнего, так и нижнего его отрезков, у туристов, командировочных, а также солдат, принимающих участие в миротворческих миссиях в тропиках.
Были учтены также те болезнетворные единицы, которые, по причине их распространенности, есть также в собственной стране, например,
инфекцию Helicobacter pylori, вирусное воспаление печени, а также те, которые по причине тяжелых санитарно-гигиенических и климатических
условий могут вызывать заболевания верхнего и нижнего отрезков пищеварительного тракта.
Контакт с болезнями, типичными для тропического климата, особенно при длительном пребывании повышает шансы завоза некоторых
тропических болезней в Польшу, что может стать серьезной проблемой для службы здравоохранения.
Ключевые слова: тропики, миротворческие миссии, заболевания пищеварительного тракта.
In der Arbeit wurden die Gefahren dargestellt, die von Faktoren des externen Umfelds ausgehen, die die Ursache für Krankheiten des Verdauungsapparats
werden können, sowohl des oberen als auch des unteren Abschnitts bei Touristen, Dienstreisenden wie Soldaten, die an Friedensmissionen in den Tropen
teilnehmen. Es wurden auch Krankheiten berücksichtigt, die aufgrund der Verbreitung auch im eigenen Land auftreten, z.B. Infektionen mit Helicobacter
pylori, Virus-Hepatitis-Erkrankungen, aber auch solche, die aufgrund schwieriger Sanitär-, Hygiene- und Klimabedingungen Symptome von Krankheiten
des oberen und unteren Abschnitts des Verdauungsapparats hervorrufen können.
Kontakt mit Krankheiten, die für das Tropenklima typisch sind, insbesondere bei längerem Aufenthalt, erhöht die Chancen, dass manche
Tropenkrankheiten nach Polen eingeschleppt werden, was ein großes Problem für das Gesundheitswesen werden kann.
Schlüsselwörter: Tropen, Friedensmissionen, Krankheiten des Verdauungsapparats.
El trabajo presenta las amenazas causadas por factores ambientales externos que pueden provocar enfermedades gastrointestinales, tanto en el tracto
superior como en el inferior de los turistas, viajeros de negocios y soldados que participan en misiones de mantenimiento de la paz en los trópicos.
También se han incluido una serie de enfermedades que, debido a su prevalencia, inciden en su propio país, p. ej., infecciones por Helicobacter pylori,
hepatitis vírica, así como aquellas que, debido a condiciones sanitarias e higiénicas difíciles, pueden causar síntomas de enfermedades gastrointestinales
del tracto superior e inferior.
El contacto con enfermedades típicas de clima tropical, especialmente durante una estancia prolongada, aumenta las posibilidades de importación de
algunas enfermedades tropicales a Polonia, lo que puede ser un gran problema para los servicios sanitarios.
Palabras clave: trópico, misiones de paz, enfermedades gastrointestinales.
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WSTĘP
Wzrost
zainteresowania
krajami
strefy
tropikalnej jak i subtropikalnej nie tylko w celach
turystycznych,gospodarczych, jak ale również innych,
w tym misjach wojskowych stał się powodem do
zwrócenia uwagi na stan psychofizyczny osób
wyjeżdżających w celach służbowych, ale również
epidemiologię chorób, a w tym przewodu pokarmowego
z uwagi nas dużą łatwość zakażenia się [1,2,3,4].
Zaowocowało to wydawaniem przez profesorów B. N.
Tandona i S. Nundy kwartalnika poświęconego
gastroenterologii tropikalnej „Tropical Gastroenterology”.
Pełnienie służby wojskowej w Misjach
Pokojowych w różnych regionach świata, a przede
wszystkim w krajach strefy tropikalnej lub subtropikalnej
może stwarzać pewne zagrożenia zdrowotne [1,2,3,5]. Na
nie składa się szereg czynników. Mogą to być:
• klimat tropikalny,
• stan sanitarno-higieniczny i epidemiczny terenu
pełnienia służby,
• stopień przygotowania do warunków w miejscu
przebywania,
• pewne
predyspozycje
osobnicze
(uwarunkowane genetycznie) do zachorowania
na określone choroby przewodu pokarmowego
stanowiące czynniki ryzyka.
Czynniki te mogą mieć znaczenie przy
zachorowaniach na choroby przewodu pokarmowego
w zakresie poszczególnych jego części:
• górnego odcinka przewodu pokarmowego,
• dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
• wybranych chorób wątroby w tropiku,
• wybrane chorób trzustki w tropiku.
Zdaniem Ansarta i wsp. [5] oraz innych [3],
u osób powracających do kraju (turyści, imigranci,
bezpaństwowcy, a także podróżujący biznesmeni) po
ponad miesięcznym pobycie w Afryce i Azji, średni okres
pobytu wynosił 36,9 dni.
W całej grupie powracających liczącej 622
pacjentów najczęściej występowały choroby skóry 23,4%,
infekcje żołądkowo-jelitowe 19,1%, infekcje układu
oddechowego 11,5%, malaria 8,8%, schistosomoza 7,2%,
wirusowe zapalenie wątroby 4,1%, infekcję dróg
moczowych 3,5%, infekcje przenoszone drogą płciowa
3,5%, gruźlica 2,7 %, gorączka denga 2,5% inne
schorzenia 13,8%. Malaria i infekcje w badanym
materiale występowały u 21% badanych i w 23% u osób,
u których wcześniej występowała gorączka podróżna.
U 1/3 badanych choroby te były powiązane z malarią,
schizostomiazą, amebiazą i gorączką denga. W przypadku
osób z chorobami przewlekłymi udających się do pracy
w tropiku, przy braku odpowiedniej selekcji i braku
przestrzegania higienicznego trybu życia istnieje
możliwość
zaostrzenia
się
objawów
choroby
podstawowej, która wcześniej mogła przebiegać
bezobjawowo.
W przypadku pełnienia służby wojskowej
w tropiku, w ramach misji pokojowych, pobyt wynosi od
6 do 9 miesięcy, stąd też istnieje duże narażenie na
choroby tropikalne, szczególnie choroby endemiczne,
przebiegające w większości z objawami ze strony
przewodu pokarmowego (malaria, infekcje bakteryjne,
wirusy, pasożyty) i układu oddechowego [3,6].

INTRODUCTION
Increased interest in countries of the tropical
and subtropical zones, not only for tourism and economic
purposes, but also for example military missions,
highlights an increasing need for attention to be focused
on both the psychophysical condition of people leaving
their native countries for business purposes, and also to
the epidemiology of diseases, including gastrointestinal
diseases, due to the ease of becoming infected [1,2,3,4].
This resulted in the publication of the journal "Tropical
Gastroenterology" by professors B. N. Tandon and
S. Nundy.
Performing
military
service
during
peacekeeping missions in various regions of the world,
and above all in countries of the tropical or subtropical
zone, may involve certain health hazards [1,2,3,5].
A number of factors contribute to this. These are:
• the tropical climate
• sanitary-hygienic and epidemic condition of the
service area,
• the degree of preparation for the conditions at
the place of stay,
• certain individual predispositions (genetically
determined)
to
developing
specific
gastrointestinal diseases which constitute risk
factors.
These factors may be important in the case of
diseases of particular parts of the gastrointestinal tract:
• upper gastrointestinal tract,
• lower gastrointestinal tract,
• selected liver diseases in the tropics,
• selected pancreatic diseases in the tropics.
According to Ansart et al. [5] and others [3], of
those returning to their home country (tourists,
immigrants,
stateless
persons,
and
travelling
businessmen) after more than one-month's stay in Africa
and Asia, the average period of stay was 36.9 days.
In the whole group of returnees including 622
patients, the most common conditions were skin diseases
23.4%, gastrointestinal infections 19.1%, respiratory
infections 11.5%, malaria 8.8%, schistosomiasis 7.2%,
hepatitis 4.1%, urinary tract infections 3.5%, sexually
transmitted infections 3.5%, tuberculosis 2.7%, dengue
fever 2.5%, and other diseases 13.8%. Malaria and
infections in the study material occurred in 21% of those
examined and in 23% in people who had previously
experienced a traveller's fever. In 1/3 of the subjects
these diseases were associated with malaria,
schistosomiasis, amoebiasis and dengue fever. In the case
of people with chronic diseases going to work in the
tropics in the absence of proper selection and noncompliance with hygienic lifestyles, it is possible that the
symptoms of an underlying disease that has thus far been
asymptomatic may become exacerbated.
In the case of individuals performing military
service in the tropics as part of peacekeeping missions the
stay ranges from 6 to 9 months, hence there is a high risk
of exposure to tropical diseases, especially endemic ones,
most of which involve symptoms from the
gastrointestinal tract (malaria, bacterial infections,
viruses, parasites) and the respiratory system [3,6].
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CHOROBY

GÓRNEGO
PRZEWODU POKARMOWEGO (GOPP)

Pełnienie służby wojskowej w grupach
zamkniętych o nie najlepszych warunkach sanitarnohigienicznych z możliwością zanieczyszczenia wody
pitnej, jest czynnikiem sprzyjającym pojawieniu się
zakażenia Helicobacter pylori (H. pylori) [7,8,9,10].
Sytuacja taka występuje nie tylko przy pełnieniu służby
wojskowej na okrętach, ale także w grupach żołnierzy
pełniących służbę wojskową na lądzie, poza obszarem
własnego kraju w misjach pokojowych. Prace zajmujące
się epidemiologią Helicobacter pylori w wojsku nie należą
do licznych [9,11]. Przyjmuje się, że w krajach
tropikalnych o niskim statusie społeczno-ekonomicznym
(rozwijających się), częstość zakażenia u osób
z chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego
może dochodzić do 95%, a w krajach rozwiniętych do
5% [4]. Dotyczy to przede wszystkim dzieci i ludzi
młodych [4,9].
Czynnikami predysponującymi są:
• przeludnienie,
• złe warunki mieszkaniowe,
• zanieczyszczenie wody,
• sypianie we wspólnym łóżku,
• duża liczebność osób zamieszkujących wspólne
pomieszczenie,
• klimat.
Zakażenie następuje we wczesnym dzieciństwie
i uważa się, że jest przenoszone drogą fekalno-oralną,
poprzez rozprzestrzenianie się zakażonej wydzieliny
[4,7,8,10]. Czynnikiem sprawczym jest jest Gram ujemna,
zagięta lub mająca najwyżej 3 łagodne zwoje, spiralna
bakteria, zakończona 2–6 pojedynczymi rzęskami, na
końcach
których
występują
charakterystyczne
opuszkowate zgrubienia.
Przyjmuje się również, że pewien odsetek osób
zakwalifikowanych do pełnienia służby wojskowej
w tropiku, jest zakażonych bakterią Helicobacter pylori.
U tych osób infekcja może przebiegać bezobjawowo, bądź
skąpo objawowo. Potwierdzają to badania licznych
autorów, którzy zajmowali się epidemiologią zakażenia
H. pylori u żołnierzy pełniących służbę wojskową
w różnych regionach świata zarówno w Marynarce
Wojennej, Wojskach Lotniczych [7,8,9,1,11].
Autorzy wykazali przy tym wyższą częstość
występowania zakażenia H. pylori po 5, 6, 8, 10
miesiącach pełnienia służby wojskowej w różnych
regionach świata i różnych jednostkach wojskowych,
w stosunku do jej rozpoczęcia. Wzrost ten najczęściej był
obserwowany w jednostkach, gdzie występowały trudne
warunki służby np. okręty podwodne [9].
Badania
te
prowadzono
w
oparciu
o stwierdzenie obecności specyficznej immunoglobuliny
IgG specyficznego przeciwciała anty-H. pylori.
Częstość występowania zakażenia H. pylori
w grupach szturmowych poza obszarem własnego kraju,
była przedmiotem zainteresowania [12]. Badał on u 130
asymptomatycznych żołnierzy irlandzkich przed i po
6–cio miesięcznym pobycie (misja pokojowa) w Libanie
częstość występowania zakażenia H. pylori w oparciu
o test serologiczny. Dodatni test serologiczny stwierdzał
w 31,5% przed rozpoczęciem misji oraz po 6-ciu
miesiącach służby u 28,5%. Autor ten uważa, że nie tyle
trudne warunki służby, co wiek mają istotny wpływ na
wzrost liczby zakażeń H. pylori. Zdaniem Hyamsa [11]
występowanie objawów tzw. Zespołu War-Gulf Syndrome
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The performance of military service in closed
groups with poor sanitary conditions, low levels of
hygiene and the possibility that the drinking water is
contaminated, are all factors conducive to an occurrence
of Helicobacter pylori infection (H. pylori) [7,8,9,10]. Such
a situation can be present not only during the
performance of military service on ships, but also in
groups of soldiers performing inland military service
outside their own country as part of a peacekeeping
mission. There are not many works dealing with the
epidemiology of Helicobacter pylori in the army [9,10,11].
It is assumed that in tropical countries with a low socioeconomic status (developing countries), the incidence of
infection in people with upper gastrointestinal diseases
can reach up to 95%, whereas in developed countries up
to 50% [4]. This mainly applies to children and young
people [4,9].
The predisposing factors include:
• overpopulation,
• poor housing conditions,
• water pollution,
• sleeping in a shared bed,
• large number of people living in a shared room,
• climate.
The infection occurs in early childhood and is
believed to be transmitted through the faecal-oral route
by the spread of infected secretions [4,7,8,10]. The
causative agent is a Gram negative, curved spiral
bacterium with no more than 3 mild coils, terminated
with 2 – 6 individual flagella, ending with characteristic
bulges.
It is also assumed that a certain percentage of
people qualified for military service in the tropics are
infected with Helicobacter pylori. In these people, the
infection may be asymptomatic or nearly asymptomatic.
This is confirmed by studies of numerous authors who
dealt with the epidemiology of H. pylori infection in
soldiers performing military service in various regions of
the world, both in the Navy and in the Air Forces
[7,8,9,10,11].
The authors demonstrated a higher incidence of
H. pylori infection after 5, 6, 8, 10 months of military
service in various regions of the world and various
military units in relation to its commencement. This
increase was most often observed in units with difficult
service conditions, e.g. on submarines [9]. These studies
were based on the detection of the IgG immunoglobulin,
a specific anti-H. pylori antibody.
The object of interest was the incidence of
H. pylori infections in assault groups stationed outside
their own country [12]. He examined 130 asymptomatic
Irish soldiers before and after a six-month stay
(peacekeeping mission) in Lebanon, the incidence of
H. pylori infection was based on a serological test.
A positive serological test confirmed H. pylori presence in
31.5% soldiers prior to the commencement of the mission
and in 28.5% following 6 months of service. This author
believes that a significant impact on the increase in the
number of H. pylori infections is due not so much to
difficult service conditions as it is to the age of the service
men and women. According to Hyams [11], an occurrence
of symptoms of the so-called Gulf-War Syndrome in Iraq
war participants may be associated with an occurrence of
the H. pylori infection.
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u uczestników I wojny w Iraku może się wiązać
z przebytym zakażeniem H. pylori.
Cytowane w piśmiennictwie [11,12,13] badania
odnośnie częstości występowania zakażenia H. pylori
w różnych warunkach pełnienia służby wojskowej
dotyczą ludzi zdrowych, u których w badaniach
przesiewowych stwierdzano istnienie zakażenia H. pylori,
a następnie powtarzano badania po wielu miesiącach
pełnienia służby wojskowej poza obszarem własnego
kraju.
Przeprowadzone badania własne [9] na
materiale 1171 marynarzy i żołnierzy służby zasadniczej
w wieku 18 – 21 lat hospitalizowanych w latach 1994 –
2001 z powodu dolegliwoś ci ze strony górnego odcinka
przewodu pokarmowego wykazały, iż średnia częstość
występowania zakażenia H. pylori w oparciu o test
urazowy w całej grupie wynosiła 36,7%. Największa była
u chorych z rozpoznanym zapaleniem błony śluzowej
żołądka, żołądka i dwunastnicy, dyspepsji czynnościowej
a w następnej kolejności w owrzodzeniach dwunastnicy.
Zakażenie H. pylori występowało znacznie częściej
u chorych marynarzy pełniących służbę wojskową na
okrętach, w porównaniu z marynarzami jednostek
brzegowych i żołnierzami wojsk lądowych. Wydaję się
jednak, że warunki służby na okrętach nie mają wpływu
na profil chorób gopp, natomiast mają wpływa na
częstość występowania zakażenia H. Pylori [9].
Postępowaniem z wyboru w momencie
wystąpienia dolegliwości i stwierdzeniu dodatniego testu
na obecność zakażenia H. pylori jest próba leczenia
zachowawczego z wyeliminowaniem czynników ryzyka,
a także podjęcie próby leczenia lekami z grupy
inhibitorów
pompy
protonowej.
W
przypadku
stwierdzenia w badaniu gastrofiberoskopowym wrzodu
żołądka i dwunastnicy, wdrożenie schematu mającego na
celu eradykację H. pylori trzy lekowego, a przy braku
poprawy czterolekowego schematu bądź ostatnio
stosowanych modyfikacji tych schematów [14].

CHOROBY DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU
POKARMOWEGO (DOPP)
Choroby
dolnego
odcinka
przewodu
pokarmowego (dopp) to przede wszystkim choroby
infekcyjne i pasożytnicze [15]. Wśród nich istotne
znaczenie przypisuje się zespołowi złego wchłaniania
i biegunkom.
Tropikalny zespół złego wchłaniania obejmuje
choroby jelita cienkiego, którym towarzyszy upośledzenie
czynności klinicznie wyrażające się zespołem zaburzeń
wchłaniania. Dotyczy to składników odżywczych, wody
i elektrolitów, wapnia żelaza, a także witamin
rozpuszczalnych w wodzie [15]. W tropiku przyczynami
zespołu złego wchłanianie mogą być: tropikalna psyloza
(sprue) i zakażenia jelita cienkiego.
Tropikalna sprue jest zaburzeniem wchłaniania
występującym u mieszkańców, jak i osób podróżujących
do strefy tropikalnej, jak i chorują osoby zamieszkujące te
kraje w których ona występuje endemiczni. Najczęściej
spotyka się ją na Karaibach, w południowych Indiach
i południowo-wschodniej Azji. Etiologia choroby nie jest
w pełni jasna. Bierze się pod uwagę zakażenia, niedobory
żywieniowe, a także obecność toksyny wytwarzanej przez
mikroorganizmy. Zakażenia pierwotniakowi są często
przyczyną choroby, które u immunokompetentnego
gospodarza prowadza do niedoborów immunologicznych.

References in literature [11,12,13] regarding the
incidence of H. pylori infections in various conditions of
military service concern healthy people in whom an
H. pylori infection was found during screening tests, these
tests then being repeated after many months of military
service outside of the soldiers' own country.
Own research [9] carried out on material
sampled from 1171 seafarers and general service
soldiers, aged 18 – 21 years, who were hospitalised in the
years 1994 – 2001 due to ailments of the upper
gastrointestinal tract, showed that the average incidence
of H. pylori infections based on a trauma test in the whole
group amounted to 36.7%. The highest incidence was
noted in patients with diagnosed gastritis, duodenitis,
functional dyspepsia and then in duodenal ulcers.
H. pylori infections were more frequent in seafarers
performing military service on ships as compared to
seamen of shore units and soldiers of land forces. It
seems, however, that the conditions of service on ships do
not affect the profile of UG diseases, while they affect the
incidence of H. Pylori infections [9].
The procedure of choice when such ailments
occur (and there is a confirmation of the presence of an
H. pylori infection with a positive test) is to implement
a conservative treatment regime, whilst eliminating the
risk factors, as well as attempting to treat the condition
with medicines from the group of proton pump inhibitors.
In the case of stomach and duodenal ulcerations being
detected in the gastrofiberoscopy, treatment is via the
implementation of a scheme aimed at the eradication of
H. pylori with the use of three drugs, and in the absence of
improvement the implementation of a four-drug regimen
or recently used modifications of these schemes [14].

LOWER

GASTROINTESTINAL

DISEASES

(LGD)
Diseases of the lower gastrointestinal tract
(LGD) are primarily infectious and parasitic diseases [15].
Among them the most important conditions are
malabsorption and diarrhoea.
The tropical malabsorption syndrome includes
small intestine diseases accompanied by an impairment
of functions expressed by the malabsorption syndrome.
This applies to nutrients, water and electrolytes, iron
calcium, as well as water-soluble vitamins [15]. In the
tropics, the causes of the malabsorption syndrome may
be: tropical sprue and small intestine infections.
Tropical sprue is a disorder of absorption that is
endemic in some tropical areas, but as well as affecting
the residents of these locations, visitors to these places
are also susceptible. It is most often encountered in the
Caribbean, southern India and South-East Asia. The
aetiology of the disease is not completely clear. Factors
taken into account include infections, nutritional
deficiencies and the presence of a toxin produced by
micro-organisms. Protozoa infections are often the cause
of a disease that leads to immunodeficiency in an
immunocompetent host.
Helminths parasitising in the intestine
periodically cause malabsorption through exudative
enteropathy. The disease is characterised by loss of
appetite, diarrhoea, weight loss, iron deficiency anaemia,
foliants and vitamin B12 deficiency. For the diagnosis it is
necessary to demonstrate absorption disorders at least
with regard to two nutrients [15].
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Robaczyce pasożytujące w jelicie okresowo
wywołują zespół złego wchłanianie poprzez enteropatię
wysiękowa. Chorobę charakteryzuje utrata łaknienia,
biegunka, chudnięcie, niedokrwistość z niedoboru żelaza,
foliantów i witaminy B12. Do rozpoznania niezbędne jest
wykazanie
zaburzeń
wchłanianie
przynajmniej
w zakresie dwóch składników odżywczych [15].
Według
Farthinga
[16],
w
badaniach
dodatkowych stwierdza się w przeważającej części
niedokrwistość
megaloblastyczną,
zaburzenia
wchłaniania tłuszczy, d-ksylozy i witaminy B12,
przedłużony PTT z powodu niedoboru witaminy
K, zmniejszenie stężenia K, Na, Cl, niedobory
pierwiastków śladowych, zmniejszenia stężenia albumin
z powodu jelitowej utraty, zmniejszenie stężenia
cholesterolu, karotenów i witaminy A z powodu
tłuszczowej biegunki. Z kolei w badaniu radiologicznym
przewodu pokarmowego stwierdza się obecność
poszerzonych pętli jelitowych, pogrubienie fałdów błony
śluzowej, brak rzeźby śluzówkowej oraz segmentacja
i kłaczkowanie barytu.
Badanie endoskopowe wykazuje pożebrowanie
fałdów okrężnych i mozaikowaty rysunek błony śluzowej.
W cięższej postaci występują zaniki kosmków. W badaniu
histopatologicznym wycinka z błony śluzowej stwierdza
się zmiany opisywane jako tropikalne zapalenie jelita
czczego, często jednak obraz mikroskopowy jest nie
charakterystyczny. Leczenie polega na zastosowaniu
diety
bezglutenowej,
uzupełnianiu
stanów
niedoborowych drogą doustna, w przypadkach cięższych
parenteralną oraz leczeniu objawowym w zależności od
potrzeb.
BIEGUNKA
Biegunka
stanowi
zespół
objawów
charakteryzujący
się
zwiększoną
częstotliwością
wypróżnień lub zwiększeniem zawartości wody w stolcu,
który może towarzyszącym różnym stanom, najczęściej
infekcyjnych, a także, występować u osób podróżujących,
zwłaszcza udających się do krajów o niskim standardzie
sanitarno – higienicznym. Wśród krajów, w których
istnieje zwiększone ryzyko zachorowania również na
biegunkę u podróżnych, znajdują się: Afryka, Ameryka
łacińska, Azja południowo-wschodnia, Bliski wschód.
Częstość występowania zachorowania może dochodzić od
20 do 56% [15].
Przyjmuje się, że biegunkę rozpoznajemy
u pacjentów, którzy oddają luźny stolec częściej niż trzy
razy dziennie. W powstawaniu objawów choroby
najczęściej bierze się pod uwagę mechanizmy:
osmotyczny, sekrecyjny, wysiękowy i przyspieszony
pasaż jelitowy. Wśród przyczyn natomiast istotną rolę
odgrywają:
• czynniki infekcyjne (bakterie, wirusy, pasożyty,
czynniki niezidentyfikowane),
• przyczyny żołądkowe (dumping syndrome),
• choroby jelita cienkiego (celiakia, limphoma,
choroba Whipple'a, zakażenie pierwotniakiem
jelita cienkiego Giardia lamblia),
• nieprawidłowa perystaltyka jelita występująca
w niektórych chorobach, zwłaszcza z nałożoną
infekcją bakteryjną (sklerodermia, amyloidoza,
cukrzyca, nadczynność tarczycy),
• choroby jelit (gruczolakorak), zapalne choroby
jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
choroba Cohna), zespół drażliwego jelita
grubego w fazie biegunkowej, biegunka
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According to Farthing [16], megaloblastic
anaemia, fat, d-xylose and vitamin B12 absorption
disorders have been noted in additional studies, as were
the prolonged PTT due to vitamin K deficiency, decrease
in K, Na, Cl concentrations, trace element deficiencies,
decrease in albumin concentrations due to intestinal loss,
decrease in the concentration of cholesterol, carotenes
and vitamin A due to fatty diarrhoea. In turn, radiographic
examination of the gastrointestinal tract reveals the
presence of widened bowel loops, thickening of the folds
of mucous membranes, lack of mucosal structure as well
as segmentation and flocculation of barite.
Endoscopic examination shows the ribbing of
circular folds and a mosaic-like image of the mucous
membrane. A more severe form involves an occurrence of
villi atrophies. In the histopathological examination of
mucosal segment, changes described as tropical jejunitis
are observed, however often the microscopic image is not
characteristic. Treatment consists of an implementation
of a gluten-free diet, supplementation of deficient states
by the oral route, in more severe cases parenteral
supplementation and symptomatic treatment suited to
the patient's the needs.
DIARRHOEA
Diarrhoea is a set of symptoms characterised by
an increased frequency of evacuation or an increased
water content in the stool, which may accompany various
conditions. It is most often infectious, and occurs in
travellers, especially those travelling to countries with
poor sanitary and hygienic standards. Among the
countries of an increased risk of travellers’ diarrhoea we
find: Africa, Latin America, South-East Asia and the
Middle East. Its incidence may range from 20 to 56% [15].
Diarrhoea is diagnosed in patients who give
loose stool more than three times a day. In the occurrence
of symptoms of a disease, the most common mechanisms
include: osmotic, secretory, exudative and accelerated
intestinal passage. Among the causes, however, an
important role is played by:
• infectious agents (bacteria, viruses, parasites,
unidentified factors),
• stomach causes (dumping syndrome),
• small intestine diseases (celiac disease,
lymphoma, Whipple's disease, infection with
Giardia lamblia protozoan of the small
intestine),
• abnormal intestinal peristalsis occurring in
some diseases, especially with concurrent
bacterial infection (scleroderma, amyloidosis,
diabetes, hyperthyroidism),
• intestinal
diseases
(adenocarcinoma),
inflammatory bowel diseases (ulcerative colitis,
Crohn's disease), irritable bowel syndrome in
the diarrhoeal phase, functional diarrhoea, AIDS
dependent infections,
• pancreatic causes (pancreatic islets tumours
producing gastrin and VIP),
• drugs (alkalising, antibiotics, laxatives, digitalis,
colchicine, sorbitol, fructose and other)
• metabolic
causes
(hyperthyroidism,
hyperparathyroidism,
Addison's
disease,
carcinoid).
Enterotoxin-producing bacteria and some
viruses are responsible for approximately 80% of cases.
The latter are the most common cause of travellers'
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czynnościowa, AIDS zależne infekcje,
przyczyny trzustkowe (guzy wysepek trzustki
produkujące gastrynę i VIP),
• leki
(alkalizujące,
antybiotyki,
leki
przeczyszczające,
naparstnica,
kolchicyna,
sorbitol, fruktoza i inne),
• przyczyny metaboliczne (nadczynność tarczycy,
nadczynność przytarczyc, choroba Addisona,
rakowiak).
Za około 80% zachorowań odpowiedzialne są
bakterie wytwarzające enterotoksynę, a także niektóre
wirusy. Te ostatnie przyczyny są najczęściej powodem
biegunki
podróżnych.
Objawy
podmiotowe
i przedmiotowe pojawiają się stosunkowo wcześnie
i charakteryzują się obecnością kurczowych bólów
brzucha, nudnościami, wymiotami, biegunka i bóle
brzucha mogą występować w różnych połączeniach,
a także mogą pojawić się bóle głowy i bóle mięśni
w przypadku etiologii wirusowej.
W badaniu przedmiotowym dominuje tkliwość
jamy brzusznej. Bardzo istotne znaczenie przypisuje się
zapobieganiu powstawania biegunki poprzez unikanie
pokarmów i wody z nieznanego źródła, mycie i obieranie
owoców, spożywanie gorących napojów i potraw, picie
wody z pewnego źródła, profilaktykę antybiotykową.
W momencie rozpoznania czynnika sprawczego stosuje
się leczenie przyczynowe (przeciwbakteryjne zależne od
czynnika etiologicznego, leki spowalniające perystaltykę,
probiotyki oraz leczenie objawowe).
•

AMOEBIOZA
Należy do rozpowszechnionych w świecie
zakażeń jelita grubego wywołanych inwazja pełzaków
Entameba histolityca [17]. Wg WHO w krajach
rozwijających się na zapalenie pełzakowe jelita grubego
i postacie pozajelitowe choruje 35 – 50 mln ludzi,
a śmiertelność wynosi 0,1%. W Polsce należy ona do
schorzeń zawleczonych. Wyróżnia się dwie postacie
E. Histolytica: trofozoit i cysta. Zakażenie najczęściej
występuje drogą feralno-oralna.
Postać wegetatywną (trofozoit) dokonuje
inwazji ściany jelita grubego, odżywia się strzępkami
tkanek i bakteriami i wnika do wewnątrz. Są one
wydalane z kałem, tam też mogą się otorbić lub giną.
Cysta są bardziej odporne na warunki środowiska
zewnętrznego i mogą rozprzestrzeniać się od jednej
osoby do drugiej pośrednio przez pożywienie lub wodę,
odbywa się to częściej miejscach o niedostatecznym
stanie sanitarnym.
Pełzaki dokonują inwazji krypt gruczołów jelita
grubego i przesuwają się do błony podśluzowej,
a następnie rozchodzą wachlarzowato na boki tworząc
owrzodzenia przypominające butelkę. W około 40%
chorych z amebiazą pasożyty mogą przedostać się do
naczyń wrotnych i na podłożu zatorów wątrobie
wytwarzać pojedyncze lub mnogie ropnie osiągające
czasami wielkość 10 cm średnicy [18].
Choroba może przebiegać jako zakażenie
bezobjawowe, pełzakowe zapalenie jelita grubego lub
zakażenie miejscowe ograniczone do kątnicy lub
wstępnicy imitujące guz lub owrzodzenie oraz postać
pozajelitową. Rozpoznanie ustala się w oparciu o obraz
kliniczny potwierdzony wykazaniem E. histolytica w kale
lub w tkankach. W przypadku pełzakowicy pozajelitowej
rozpoznanie jest trudniejsze. Wymaga wykonania testów
serologicznych wykrywających swoiste przeciwciała, USG

diarrhoea.
Signs and symptoms appear relatively early and
are characterised by the presence of spasmodic
abdominal pains, nausea, vomiting, diarrhoea and
abdominal pain may occur in various combinations, and
so can headaches and muscle pain in the case of viral
aetiology. The physical examination reveals abdominal
tenderness.
A very important significance is attached to the
prevention of diarrhoea by avoiding food and water from
an unknown source, washing and peeling of fruit,
consuming hot drinks and meals, drinking water from
a reliable source, antibiotic prophylaxis. At the moment of
diagnosis of the causative agent, causal treatment is used
(antibacterial treatment depending on the aetiological
factor, peristalsis slowing drugs, probiotics and
symptomatic treatment).
AMOEBIASIS
This belongs to a group of colon infections that
are widespread around the world and which are caused
by an invasion of Entameba histolytica amoeba [17].
According to the WHO, 35-50 million people in
developing countries suffer from amoebic colitis and the
parenteral forms, with mortality being estimated at 0.1%.
In Poland, Amoebiasis is classified as an imported disease.
There are two forms of E. Histolytica: trophozoites and
cysts. The infection is most often caused by the faeco-oral
route.
The vegetative form (trophozoite) invades the
walls of the large intestine, feeds on tissue scraps and
bacteria, and permeates inside. They are excreted in the
faeces where they can encyst or die. Cysts are more
resistant to external environmental conditions and can
spread from one person to another indirectly through
food or water – this occurring more often in places of
inadequate sanitation.
The amoeba infiltrates the crypts of the colon
glands and move to the submucosa, then spread sideways
to form a bottle-like ulceration. In approximately 40% of
patients with amoebiasis, parasites can enter portal
vessels, and by forming blockages in the liver, produce
single or multiple abscesses sometimes reaching 10 cm in
diameter [18].
The disease may occur as an asymptomatic
infection, amoebic colitis or a local infection limited to the
caecum or an ascending colon imitating a tumour or
ulceration, and assuming a parenteral form. The diagnosis
is based on the clinical image confirmed by the detection
of E. histolytica in the faeces or tissues. In the case of
parenteral amoebiasis the diagnosis is more difficult. It
requires the performance of serological tests detecting
specific antibodies, an ultrasound or CT examination, and
sampling of material from an abscess by means of
aspiration biopsy. The treatment of choice is the
administration of metronidazole or tinidazole. In the case
of an abscess, the treatment consists of its evacuation.
MALARIA
Malaria occurs in the zone between 30 degrees
north latitude and 60 degrees south latitude. Malaria is
caused by five types of different plasmodium parasites.
The disease may occur in three phases (cold phase, hot
phase and phase of regression of symptoms) and result in
multiorgan disease image. Symptoms from the digestive
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lub TK oraz pobrania za pomocą biopsji aspiracyjnej
materiału z ropnia. Leczeniem z wyboru jest leczenie
Metronidazolem albo tynidazolem. W przypadku ropnia
jego ewakuacja.
MALARIA
Występuje w strefie między 30 stopniem
szerokości geograficznej północnej a 60 szerokości
geograficznej południowej. Malaria wywołana jest przez
pięć typów różnych zarodźców. Choroba może przebiegać
w trzech fazach (faza zimna, faza gorąca i faza
ustępowania objawów).
Obraz chorobowy wielonarządow. Ze strony
przewodu pokarmowego mogą wystąpić nudności
wymioty żółtaczka, hepatosplenomegalia, a także objawy
przypominające ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy.
Podstawowym mechanizmem odpowiedzialnym za
wystąpieniem objawów jest rozpad zakażonych
erytrocytów będący przyczyną zmiany antygenowości,
hipersplenizmu, a także uogólnionej reakcji zapalnej
w wyniku stymulowanej aktywacją cytokin [19,20].
WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY
wirusowe
zapalenia
wątroby
Ostre
charakteryzują się występowaniem zespołu objawów
klinicznych, biochemicznych i patomorfologicznych
w następstwie uszkodzenia wątroby (hepatocytow) przez
infekcję wirusową [20,21,22,23]. Obecnie wyróżnia się
pięć typów wirusów hepatotropowych (A,B,C,D,E),
których rozpowszechnienie w świecie jest duże,
a szczególnie w krajach rozwijających się.
Zakażenia wirusowe A i E transmitowane są
drogą jelitową i nie prowadzą do przewlekłego zapalenia
wątroby. Zakażenia B,C,D, natomiast są transmitowane
drogą pozajelitową (przez uszkodzoną skórę lub
śluzówkę).
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A
Wywołane jest przez wirusy należące do
Enterowirusów z rodzaju Picornaviriddae. Zakażenie
następuje droga pokarmowa. Zachorowania mogą mieć
charakter sporadyczny lub grupowy np. w przypadku
spożycia skażonej żywności. Materiałem zakaźnym mogą
być: kał, ślina, krew. Wirus zostaje wydalony z kałem po
okresie inkubacji lub po około 2 tygodniach od momentu
infekcji. Zakażenie wirusowym zakażeniem wątroby typu
A stanowi około 50% wszystkich zachorowań na świecie
z powodu wirusowego zapalenia wątroby. Średnia
i wysoka zachorowalność na wirusowe zapalenie wątroby
typ A (HAV) występuje w krajach Afryki, Azji południowowschodniej, Ameryki środkowej.
Obraz kliniczny wirusowego zapalenia wątroby
Typu A może być bardzo zróżnicowany od
bezobjawowego do piorunującego zapalenia wątroby.
Najczęściej jednak występuje postać bezżółtaczkowa
z niewielkimi objawami ze strony przewodu
pokarmowego. Będą to nudności, wymioty, bóle brzucha,
mięśni i stawów. W postaci przebiegającej z cholestazą
wewnątrzwątrobową występuje zwyżka enzymów
wskaźnikowych wątroby. Rokowanie w przypadku HAV
jest dobre.
W profilaktyce obowiązują ścisłe wymogi
higieny indywidualnej i grupowej. Im wyższe są
standardy stanu sanitarno-higienicznego, tym niższy jest
odsetek osób seropozytywnych HAV [21]. W późniejszych
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tract may include nausea, vomiting, jaundice,
hepatosplenomegaly, as well as symptoms reminiscent of
acute gastroenteritis. The basic mechanism responsible
for the occurrence of symptoms consists in the
breakdown of infected erythrocytes, which is the cause of
changes in antigenicity, hypersplenism, as well as
a generalised inflammatory response due to cytokine
activation [19,20].
VIRAL HEPATITIS
Acute viral hepatitis is characterised by an
occurrence
of
clinical,
biochemical
and
pathomorphological
symptoms,
following
liver
(hepatocyte) damage by a viral infection [20,21,22,23].
We currently distinguish five types of hepatotropic
viruses (A,B,C,D,E) that are widespread in the world,
especially in developing countries. Viral infections A and
E are transmitted through the intestinal tract and do not
lead to chronic hepatitis. However, infections B, C and
D are transmitted parenterally (through damaged skin or
mucosa).
VIRAL HEPATITIS A
Viral hepatitis A is caused by viruses belonging
to the Enteroviruses of the Picornaviridae genus. The
infection occurs by ingestion. The disease can be sporadic
or occur in groups, for example in the event of having
consumed contaminated food. The infectious material
includes: faeces, saliva and blood. The virus is excreted in
the faeces after an incubation period or about 2 weeks
following the infection. Viral hepatitis A infection
accounts for about 50% of all world illnesses due to viral
hepatitis. Moderate to high incidences of hepatitis
A (HAV) occur in the countries of Africa, South-East Asia,
and Central America.
The clinical picture of type A viral hepatitis can
vary widely from asymptomatic to fulminant hepatitis.
However, the most common form is hepatitis without
jaundice, but with minor symptoms from the
gastrointestinal tract. The symptoms include nausea,
vomiting, abdominal pain and pain in the muscles and
joints. In the form with intrahepatic cholestasis, there is
an increase in liver enzymes. The prognosis in the case of
HAV is good.
In prevention, strict requirements of individual
and group hygiene apply. The higher the sanitary and
hygienic standards, the lower the percentage of HAVseropositive persons [21]. In later studies it was also
shown that there is a positive correlation between the
incidence of H. pylori infection, the presence of HAV
infection, and the sanitary-hygienic state of a given region
[13]. A high significance in HAV prevention is attributed
to the storage of foodstuffs. Active prophylaxis consists in
the use of vaccines, control of water intake points, public
sanitary facilities, proper disposal of wastewater and
sewage and use of anti-HAV and anti-HBV combined
vaccines.
Taking active preventive measures is
recommended for travellers or people performing
military service in endemic areas, children and
adolescents staying in a high-incidence environment as
well as people employed in the production and
distribution of food.
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badaniach wykazano również, że istnieje dodatnia
korelacja między częstością występowania zakażenia
H. pylori, obecnością zakażenia HAV, a stanem sanitarnohigienicznym danego rejonu [13]. Istotne znaczenie
w profilaktyce HAV przypisuje się przechowywanie
środków spożywczych. Profilaktyka czynna polega na
stosowaniu szczepionek, kontroli punktów ujęć wodnych,
sanitariatów publicznych, właściwe usuwanie ścieków
i odpowiedniego stosowania szczepionek anty HAV lub
szczepionek skojarzonych anty-HAV i anty-HBV.
Zaleca się czynną profilaktykę dla osób
podróżujących, bądź pełniących służbę wojskową
w obszarach endemicznych, u dzieci i młodzieży
przebywającej w środowisku o wysokiej zapadalności, jak
i zatrudnionych przy produkcji i dystrybucji żywności.
OSTRE

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYP

B -

HEPATITIS VIRALIS TYP B (HBV)

Należy
do
najlepiej
poznanych,
a jednocześnie najbardziej złożonych czynników
wirusowych. Jedynym rezerwuarem HBV jest człowiek.
Możliwe są trzy drogi zakażenia: pozajelitowa, płciowa,
okołoporodowa [23]. Częstość występowania na świecie
przeciwciał anty-hepatitis C jest stosunkowo stała i waha
się od 0,5% do 2%. Częstość tą obserwuje się w krajach
Azji
południowo-wschodniej,
Australii,
Ameryki
północnej, Chile i Argentyny.
W
krajach
o
dużym
zagrożeniu
zachorowalnością HBV u 8–20% populacji występuje
dodatni
antygen
powierzchniowy
(HBsAg).
W powstawaniu choroby pewne znaczenie przypisuje się
czynnikom zagrożenia, jakkolwiek nie występują one
u wszystkich. Do czynników tych zalicza się: bliski
kontakt z chorym na HBV, wykonywanie procedur
inwazyjnych, uzależnienia od narkotyków podawanych
dożylnie, wielu partnerów seksualnych, homoseksualizm,
kontakty z materiałem zakaźnym [22,24].
Zakaźna cząstka wirusa (Dane) składa się
z części rdzeniowej i otaczającego ją płaszcza. Część
rdzeniowa zawiera dwuniciowy kolisty DNA oraz
polimerazę DNA, są one replikowane wewnątrz jąder
zakażonych hepatocytów. Przynajmniej 4 wyodrębnione
układy są związane z zakażeniem wirusem HBV. Są to
antygen powierzchniowy (HBSAg), antygen rdzeniowy
(HBcAg), antygen e, obecność wirusa zapalenia wątroby
D (typu delta).
Objawy kliniczne nie różnią się istotnie od
obserwowanych w HAV, wykazują jednak tendencję do
wolniejszego narastania. Przebieg jest na ogół cięższy
dotyczy to szczególnie postaci żółtaczkowej. U osób
starszych
choroba
może
przebiegać
rzutami.
W rozpoznaniu szczególne znaczenie przypisuje się
badaniom serologicznym, a u chorych o ciężkim
przebiegu również badaniom morfologicznym [22,23].
Leczenie postaci o średnim przebiegu, jak w HAV.
Podstawą
zapobiegania
jest
ścisłe
przestrzeganie wymogów profilaktyki swoistej i nie
swoistej, polegające na zapobieganiu zakażeniom,
odpowiednim obchodzeniu się z materiałem zakaźnym
oraz szczepienia szczepionką HBV.
OSTRE

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY

–

ACUTE

VIRAL HEPATITIS

B –

B

HEPATITIS VIRALIS

(HBV)
Acute viral hepatitis B belongs to the bestknown and at the same time the most complex viral
agents. The only reservoir of HBV is man. Three routes of
infection are possible: parenteral, sexual and perinatal
[23]. The worldwide incidence of anti-hepatitis
C antibodies is relatively constant and ranges from 0.5%
to 2%. It is observed in the countries of South-East Asia,
Australia, North America, Chile and Argentina.
In countries with a high risk of HBV 8-20% of
the population have a positive surface antigen (HBsAg). In
the development of the disease certain importance is
attributed to the risk factors, although they do not occur
in all patients. These include: a close contact with an HBV
patient, performance of invasive procedures, addiction to
intravenous
drugs,
multiple
sexual
partners,
homosexuality and contact with infectious material
[22,24].
The infectious virus particle (Data) consists of
the core part and the surrounding coat. The core part
contains double-stranded circular DNA and DNA
polymerase, they are replicated within the nuclei of
infected hepatocytes. At least 4 separate systems are
associated with HBV infection. These are the surface
antigen (HBSAg), core antigen (HBcAg), antigen e and the
presence of the hepatitis D virus (delta).
Clinical symptoms are not significantly different
from those observed in HAV, but they tend to build up
more slowly. The course is generally more severe,
especially in the form with jaundice. In older people, the
disease may be recurrent. In the diagnosis, special
significance is placed on serological tests, and in patients
with a severe course of the diseases, also on
morphological tests [22,23].
Treatment of moderate form of the disease is
similar as in the case of HAV. The basis for prevention is
strict adherence to specific and non-specific prophylactic
requirements consisting in the prevention of infections,
proper handling of infectious material and vaccination
with the HBV vaccine.
ACUTE VIRAL HEPATITIS – HEPATITIS VIRALIS C (HCV)
Hepatitis C virus belongs to the Flaviviridae
family. It is characterised by a high degree of genetic
variability caused by imprecise control of the reading of
the genetic code during the replication process. In the
world, the incidence of anti-hepatitis C antibodies ranges
from 0.5 - 2%. The clinical picture of the disease is similar
to infection with HAV and HBC viruses.
In the physical examination an enlarged liver
can be observed. Serological, virological and
morphological tests are important in the diagnosis.
The treatment is based on the use of antiviral
drugs, as well as interferon to increase the chance of
elimination of the virus in the acute phase of the disease.
Prevention is based on the observance of the general
principles for the prevention of infections [22]. Currently,
there is no HCV vaccine.
ACUTE

HEPATITIS

VIRAL HEPATITIS

D –

HEPATITIS VIRALIS

D

VIRALIS C (HCV)

(HDV)

Wirus zapalenia wątroby typu C należy do
rodziny Flaviviridae.

Viral hepatitis D occurs in people who are
infected with HBV and in whom HBsAg is detected.
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Cechuje go wysoki stopień zmienności
genetycznej spowodowany nieprecyzyjną kontrolą
odczytu kodu genetycznego podczas procesu replikacji.
Na świecie częstość występowania przeciwciał anty –
hepatitis C waha się od 0,5–2%. Obraz kliniczny choroby
przypomina zakażenie wirusami HAV i HBC.
W badaniu przedmiotowym daje się stwierdzić
powiększona wątroba. W rozpoznaniu istotne znaczenie
posiadają badania serologiczne, wirusologiczne i badanie
morfologiczne.
W leczeniu stosuje się leki przeciwwirusowe,
a także interferon w celu zwiększenia szansy eliminacji
wirusa w ostrej fazie choroby. Zapobieganie polega na
przestrzeganiu ogólnych zasad zapobiegania zakażeniom
[22]. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw HCV.
OSTRE

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU

D -

HEPATITIS VIRALIS D (HDV)

Wirusowe zapalenie wątroby typu D występuje
u osób zakażonych wirusem HBV, u których wykrywa się
HBsAg. Molekularne reakcje tych dwóch wirusów
wskazują na możliwość supresji replikacji HBV przez
HDV.
HDV jest spotykane we wszystkich regionach
świata, a obszary jego endemicznego występowania to:
basen Morza Śródziemnego, niektóre kraje Afryki, regiony
Azji Centralnej i południowo-wschodniej oraz północne
obszary Ameryki południowej [24]. Drogi szerzenia
wirusa HDV są takie same jak wirusa HBV. Okres
wylęgania różnie długi, może trwać do 180 dni. Choroba
może przebiegać jako ostre, nadostre, podostre
i przewlekłe zapalenie wątroby. W postępowaniu nie ma
swoistego leczenia zapaleń wątroby wywołanym
zakażeniem HDV, jednym znanym sposobem profilaktyki
przed HDV jest szczepienie przeciw HBV.

Molecular reactions of these two viruses indicate the
possibility of suppression of HBV replication by HDV.
HDV is found in all regions of the world, and its
endemic areas include: the Mediterranean basin, some
African countries, regions of Central and South-East Asia
and northern areas of South America [24]. The routes of
the HDV virus spread are the same as for HBV. The
duration of incubation period varies and may last up to
180 days. The disease may occur as acute, hyperacute,
subacute and chronic hepatitis. There is no specific
treatment for hepatitis caused by the HDV infection, the
only known method of prevention against HDV is
vaccination against HBV.
ACUTE VIRAL HEPATITIS E
The disease is caused by the presence of the HEV
infection. The aetiological factor belongs to the
Caliciviridae viruses. The primary site of virus replication
is the digestive tract. The disease is endemic in the
Central and South-East Asian countries. The risk factor is
travelling and staying in endemic areas. The clinical
picture and course of the disease do not differ from HAV.
Prevention is based on maintaining high hygiene
standards.
SCHISTOSOMIASIS
A parasitic disease caused by trematodes from
the Schisostosoma spp. family. It occurs in tropical and
subtropical climates. The disease may occur without
a fever, and after lingering for a few years, transfers into
a chronic form. In the course of chronic Schistosomiasis,
the disease may take the form of colon polyposis with
bloody diarrhoea, or in the form of portal hypertension
with haemorrhages, splenomegaly and visible symptoms
of hypersplenism [24].

OSTRE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYP E
DENGUE DISEASE
Zachorowanie jest wywołane obecnością
zakażenia HEV. Czynnik etiologiczny należy do wirusów
Caliciviridae. Pierwotnym miejscem replikacji wirusa jest
przewód pokarmowy. Choroba występuje endemicznie
w krajach Azji środkowej i południowo-wschodniej.
Czynnikiem ryzyka jest podróż i przebywanie w rejonach
endemicznych. Obraz kliniczny i przebieg choroby nie
różnią się od HAV. Zapobieganie polega na zachowaniu
wysokich standardów higieny.
SCHISTOSOMOZA
Choroba pasożytnicza wywołana przez przywry
z rodziny Schisostosoma spp. Występuje w klimacie
tropikalnym i subtropikalnym. Choroba może przebiegać
bezgorączkowo, a po kilku latach trwania przechodzi
w postać przewlekłą. W przebiegu schistosomozy
przewlekłej może on wystąpić pod postacią polipowatości
okrężnicy z krwistą biegunką, bądź pod postacią
nadciśnienia wrotnego z krwotokami, splenomegalią
i widocznymi objawami hipersplenizmu [24].
CHOROBA DENGA
Choroba wywołana przez wirusy dengi
przenoszone przez kilka gatunków komarów z rodzaju
Aedes, szczególności Egipt. Ludzie zainfekowani wirusem
mogą wykazywać łagodne objawy (80%). W 5% jednak
występują objawy zagrażające życiu.
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Dengue disease caused by dengue viruses
transmitted by several species of Aedes mosquitoes,
particularly in Egypt. People infected with the virus may
show mild symptoms (80%), however, 5% have lifethreatening symptoms.
Gastrointestinal symptoms include: worsening
stomach pain, enlarged liver and mucosal bleeding from
the gastrointestinal tract [25].
The problems presented in the work relate not
only to diseases typical of the tropics, but also certain
diseases with which travelling people deal with in their
own country. Proper preparation, knowledge of hazards
in one's destination, as well as observance of specific
rules contained in separate regulations may reduce the
risk of disease. Nevertheless, as previous works have
shown, the risk cannot be completely eliminated.
According to the authors cited earlier [5,3], tropical
diseases are an important reason for consultations among
the returnees from the tropics. It is also believed that
immigrants mixed in amongst groups of returning
travellers represent a significant risk of an occurrence of
common tropical diseases, with particular significance
being attributed to dengue fever and schistosomiasis.
TROPICAL CHRONIC PANCREATITIS
It mainly concerns young people and occurs
especially among malnourished individuals. It is assumed
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Objawy ze strony przewodu pokarmowego to:
pogarszający się ból brzuch, powiększenie wątroby,
krwawienia śluzówkowe z przewodu pokarmowego [25].
Przedstawiona problematyka w pracy dotyczy
nie tylko chorób charakterystycznych dla tropiku, ale
również pewnych chorób z którymi osoby wyjeżdżające
mają do czynienia we własnym kraju. Odpowiednie
przygotowanie, znajomość zagrożeń na danym terenie
będącym celem podroży, a także przestrzeganie
określonych zasad zawartych w oddzielnych przepisach
może zmniejszyć ryzyko zachorowania. Niemniej jednak,
jak wykazały wcześniej prowadzone prace, całkowicie go
nie wyeliminuje.
Zdaniem cytowanych wcześniej autorów [5,3]
choroby tropikalne są istotną przyczyną konsultacji
powracających z tropiku. Uważa się także, że imigranci
w grupie osób podróżujących stanowią istotne ryzyko
powszechnych chorób tropikalnych, szczególne znaczenie
przypisuje się tutaj gorączce denga i schistosomiasie.
TROPIKALNE PRZEWLEKŁE ZAPALENIE TRZUSTKI
Dotyczy głównie ludzi młodych i występuje
zwłaszcza wśród ludzi nie dożywionych przypuszcza się,
że w etiologii tego schorzenia biorą udział zespół
niedożywienia,
zatrucie
cyjankami,
niedobór
mikroelementów, a także postuluje się wpływ wolnych
rodników tlenowych. Bierze się także pod uwagę czynniki
genetyczne (mutacje genu CFTR – transmembrane
conductance
regulator
gene),
choroby
autoimmunologiczne, a także zmiany stylu życia. Choroba
jest obserwowana w wielu krajach np. Uganda, Nigeria,
Kongo, Malawi, Zambia, Ghana, Tunis, Madagaskar, Sri
Lanka, Malezja, Thailandia, Indie, Bangladesz, Brazylia
[26,27,28].
Charakteryzuje się występowaniem bólów
brzucha u osób młodych, kamicy trzustkowej i cukrzycy
u osób dorosłych. Przy czym istnieje wysokie
prawdopodobieństwo metaplazji złośliwej i innych
powikłań w obrębie trzustki. Ponadto w patologii trzustki
w tropikalnym przewlekłym zapaleniu trzustki
charakterystycznymi
są
postępujące
zwłóknienia
w kształcie grona U części pacjentów zmiany dotyczą
wysepek trzustkowych, powodujących przerost, a także
może wystąpić cukrzyca z oporną kwasicą.
Wzrost turystyki zagranicznej do krajów
tropikalnych, a także udział polskich żołnierzy w misjach
pokojowych
na
świecie
stwarzają
poważne
niebezpieczeństwo zawleczenia do kraju licznych chorób
zakaźnych i tropikalnych, co stwarza duże zagrożenie
zdrowotne dla krajów stałego pobytu.

that malnutrition, cyanide poisoning and deficiency of
micronutrients is involved in the aetiology of this
diseases, and the influence of free oxygen radicals is also
postulated. Genetic factors (mutations of the CFTR gene –
transmembrane
conductance
regulator
gene),
autoimmune diseases as well as lifestyle changes are also
taken into account. The disease is observed in many
countries, e.g. Uganda, Nigeria, Congo, Malawi, Zambia,
Ghana, Tunisia, Madagascar, Sri Lanka, Malaysia,
Thailand, India, Bangladesh and Brazil [26,27,28].
It is characterised by an occurrence of
abdominal pain in young people, pancreatic lithiasis and
diabetes in adults. It also involves a high probability of
malignant metaplasia and other complications within the
pancreas. Moreover, progressive pancreatic fibrosis is
a characteristic feature of chronic tropical pancreatitis. In
some patients, the lesions affect pancreatic islets causing
hypertrophy, and diabetes with refractory acidosis may
also occur.
The growth of foreign tourism to tropical
countries, as well as the participation of Polish soldiers in
peacekeeping missions around the world, greatly increase
the likelihood of a number of infectious and tropical
diseases being brought to the country, which constitute
a serious health risk for the countries in which these
travellers are in permanent residence.
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MOVEMENT ACTIVITY AMONG PATIENTS DIAGNOSED WITH ALCOHOL DEPENDENCE SYNDROME
AKTYWNOŚĆ RUCHOWA WŚRÓD PACJENTÓW ZE ZDIAGNOZOWANYM ZESPOŁEM
UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОСТИРОВАННЫМ СИНДРОМОМ
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

BEWEGUNGSAKTIVITÄTEN BEI PATIENTEN MIT DIAGNOSTIZIERTEM SYNDROM DER
ALKOHOLABHÄNGIGKEIT
ACTIVIDAD MOTRIZ EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON SÍNDROME DE DEPENDENCIA DEL
ALCOHOL

Magdalena Zawadzka, Maria Dziedziczak – Buczyńska, Andrzej Buczyński, Gabriela Henrykowska
Department of Epidemiology and Public Health, Medical University, Łódź, Poland
Zakład Epidemiologii i Zdrowia Publicznego UM w Łodzi

STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Frequent consumption of large amounts of alcohol usually does not correspond to regular physical activity. However, regular physical activity can lead to an
improved well-being and greater satisfaction with life. The aim of the study was to determine the level of physical activity in the group of patients diagnosed
with alcohol dependence syndrome and examine the correlation between these variables. The study was conducted among a selected group of individuals
of both sexes, aged 22-65 and undergoing treatment. Our study indicated an absence of a correlation between gender and the level of physical activity
among people addicted to alcohol. Moreover, no statistically significant relationship was found between alcohol dependence and physical activity
undertaken in the researched group.
Keywords: alcoholism, movement activity.
Częste spożywanie dużych ilości alkoholu zazwyczaj nie koresponduje z regularnym podejmowaniem aktywności fizycznej. Jednak regularna aktywność
fizyczna może prowadzić do poprawy samopoczucia i większej satysfakcji z życia. Celem badania było określenie poziomu aktywności ruchowej w grupie
pacjentów ze zdiagnozowanym zespołem uzależnienia od alkoholu oraz sprawdzenie korelacji między tymi zmiennymi. Badanie przeprowadzono wśród
wybranej grupy leczących się osób obojga płci, w wieku 22-65 lat. W badaniu własnym nie odnotowano zależności między płcią a poziomem aktywności
fizycznej osób uzależnionych od alkoholu. Nie wykazano również zależności istotnej statystycznie pomiędzy istnieniem uzależnienia od alkoholu
a podejmowaną aktywnością fizyczną w badanej grupie.
Słowa kluczowe: alkoholizm, aktywność ruchowa.
Частое употребление большого количества алкоголя обычно не коррелирует положительно с регулярной физической активностью. Однако
регулярная физическая активность может привести к улучшению самочувствия и повышению удовлетворенности жизнью. Целью исследования
было определение уровня двигательной активности в группе пациентов с диагностированным синдромом алкогольной зависимости, а также
проверка корреляции между этими двумя переменными. Исследование проводилось среди избранной группы проходящих лечение пациентов
обоих полов в возрасте 22-65 лет. В собственном исследовании не было обнаружено зависимости между полом и уровнем физической
активности зависимых от алкоголя людей. Не была также выявлена статистически значимая зависимость между наличием алкогольной
зависимости с предпринимаемой физической активностью в группе испытуемых.
Ключевые слова: алкоголизм, двигательная активность.
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Der häufige Genuss großer Mengen Alkohol korrespondiert gewöhnlich nicht mit regelmäßiger körperlicher Anstrengung. Allerdings kann eine regelmäßige
körperliche Betätigung zur Besserung des Wohlbefindens und zu höherer Lebenszufriedenheit führen. Ziel der Untersuchung war, das Niveau der
Bewegungsaktivitäten in einer Gruppe mit diagnostiziertem Syndrom der Alkoholabhängigkeit festzustellen und die Korrelation zwischen diesen Variablen
zu prüfen. Die Untersuchung wurde in einer ausgewählten Gruppe von Patienten beiderlei Geschlechts im Alter von 22 bis 65 Jahren durchgeführt. In der
eigenen Untersuchung wurden keine Abhängigkeiten zwischen dem Geschlecht und dem Niveau der körperlichen Aktivitäten von alkoholabhängigen
Personen. Es wurde auch keine wesentliche statistische Abhängigkeit zwischen dem Bestehen der Alkoholabhängigkeit und der aufgenommenen
körperlichen Aktivität in der untersuchten Gruppe nachgewiesen.
Schlüsselwörter: Alkoholabhängigkeit, Bewegungsaktivitäten.
El consumo frecuente de grandes cantidades de alcohol, por regla general, no corresponde a una actividad física regular. Aunque la actividad física regular
puede proporcionar un mayor bienestar y un aumento de la satisfacción en la vida. El objetivo el estudio ha sido delimitar el nivel de actividad motriz en un
grupo de pacientes diagnosticados con síndrome de dependencia del alcohol y establecer una correlación entre ambas variables. El estudio fue llevado
a cabo en grupos seleccionados de pacientes de entre 22 y 65 años. En el propio estudio, no se observó ninguna relación entre el género y el nivel de
actividad física de los dependientes al alcohol. Tampoco se observó una correlación estadísticamente significativa entre la dependencia del alcohol y la
actividad física en el grupo estudiado.
Palabras clave: alcoholismo, actividad motriz.
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WSTĘP
Na przełomie ostatnich lat istotnym elementem
życia stała się regularna aktywność fizyczna, mająca
dobroczynny wpływ na zdrowie i samopoczucie
człowieka. Jej korzystne działanie jest znane bowiem od
dawna.
Organizm ludzki jest przystosowany do
wykonywania wysiłku fizycznego w określonej ilości
i dzięki niemu prawidłowo funkcjonuje. Wysiłek
fizyczny powinien być systematyczny, co ma wiele zalet.
Niesie za sobą szereg bardzo korzystnych zmian
dokonujących się w układzie krwionośnym, oddechowym
i kostnym. Wzmacnia on mięsień sercowy, polepsza
przepływ krwi w naczyniach krwionośnych, normalizuje
ciśnienie krwi, zwiększa stężenie frakcji HDL
cholesterolu, zmniejsza stężenie LDL cholesterolu oraz
trójglicerydów, w naczyniach krwionośnych zmniejsza
ryzyko gęstnienia i wykrzepiania krwi. Ponadto wysiłek
fizyczny ma szczególny wpływ na zwiększenie siły mięśni
i odporności organizmu, poprawia funkcjonowanie
układu oddechowego i dobroczynnie działa na ogólną
wydolność ustroju. Pozytywne oddziaływanie aktywności
fizycznej szczególnie przejawia się w sferze
psychologicznej - prowadzi do polepszenia samopoczucia,
zmniejszenia poczucia lęku, głębokości stanów
depresyjnych, poprawy snu oraz prowadzi do ogólnego
zadowolenia i satysfakcji z życia [1,2].
Częste spożywanie dużej ilości alkoholu
i uprawianie regularnej aktywności fizycznej nie jest
z sobą kompatybilne, bowiem spożywany w dużej mierze
wpływa na organizm, wydajność fizyczną i samopoczucie
powodując
odwodnienie,
problemy
żołądkowe,
wolniejsze krążenie krwi, słabą koordynacje ruchową,
uczucie przemęczenia oraz ogólny brak energii. Alkohol
prowadzi do wazodylatacji, czyli do rozkurczu mięśni
gładkich w ścianie naczyń krwionośnych. Powoduje to
poszerzenie światła naczyń i spadek ciśnienia krwi. To
z kolei może prowadzić do zmian normalnego poziomu
tętna. Wolniejsze krążenie krwi oznacza gorszą
wydajność ćwiczącego podczas treningu [2,3].
Ponadto długotrwałe spożywanie alkoholu
uszkadza układ nerwowy i pozbawia osoby uzależnione
zdolności kontrolowania swoich odruchów oraz
koncentracji, co skutkuje zmniejszoną aktywnością
fizyczną.
Osłabiona
koordynacja
ruchowa
i niewystarczająca zdolność koncentracji mają wpływ,
nawet na bardzo niskim poziomie aktywności ruchowej,
na niższą wydajność, wzmożony wysiłek, a nawet duże
ryzyko kontuzji lub urazu. Uszkodzenie nerwów
natomiast może powodować drętwienie, drżenie kończyn
oraz utratę kontroli nad poszczególnymi częściami ciała.
U osób z zespołem uzależnienia od alkoholu dochodzi
w ostatecznym przypadku do całkowitej utraty zdolności
koordynacyjnych. Stan ten związany jest z wpływem
alkoholu na neuroprzekaźnik GABA, który działa
hamująco na komórki mózgu. Alkohol nasila te
właściwości przekaźnika, co prowadzi do niezręczności
i spowolnienia odruchów [1,3].
Uczucie przemęczenia oraz zmniejszona ilość
energii mogą być wynikiem odwodnienia, ale jest drugi
równie istotny czynnik, tj. alkohol działa bardzo
depresyjnie. Uczucie smutku, zmęczenia, przygnębienia
i braku zadowolenia pojawia się często po wypiciu zbyt
dużej ilości alkoholu. Organizm następnego dnia po

INTRODUCTION
In recent years, regular physical activity has
become an important element of life, having a beneficial
effect on human health and well-being. Indeed, its
favourable effects have been known for a long time.
The human body is accustomed to certain
amounts of physical effort and thanks to it, it functions
properly. Physical effort should be systematic, which has
numerous advantages. It results in a number of highly
beneficial changes in the circulatory, respiratory and
skeletal systems. It strengthens the heart muscle,
improves the blood flow in blood vessels, normalises
blood pressure, increases the concentration of HDL
cholesterol, reduces the concentration of LDL cholesterol
and triglycerides, and reduces the risk of thickening and
clotting of blood in blood vessels. Moreover, physical
effort has a special effect on increasing muscle strength
and immunity of the organism, it improves the
functioning of the respiratory system and beneficially
affects the general performance of the whole system. The
positive impact of physical activity is particularly
manifested in the psychological sphere – it leads to an
improved well-being, reduced feelings of anxiety,
reduction of depression, improvement of sleep and
overall satisfaction with life [1,2].
Frequent consumption of large amounts of
alcohol and regular physical activity are not compatible as
alcohol consumed in excessive amounts to a large extent
affects the body, physical performance and well-being
causing dehydration, gastric problems, slower blood
circulation, poor motor coordination, fatigue and
a general lack of energy. Alcohol leads to vasodilatation,
i.e. to the relaxation of smooth muscles located in the
walls of blood vessels. This results in the widening of the
vascular lumina and a drop in blood pressure, which in
turn can lead to changes in the heart rate. Slower blood
circulation translates into deteriorated efficiency during
training [2,3].
In addition, long-term consumption of alcohol
damages the nervous system and deprives addicted
persons of the ability to control their reflexes and
maintain concentration, which results in a reduced
physical activity. Reduced motor coordination and
insufficient ability to concentrate, even at a very low level
of physical activity, results in decreased efficiency,
increased effort and even a high risk of injury. Nerve
damage, on the other hand, can cause numbness,
twitching of the limbs and loss of control over particular
parts of the body. Individuals with alcohol dependence
syndrome can eventually experience a complete loss of
coordination capacity. This condition is related to the
effect of alcohol on GABA neurotransmitters which has an
inhibitory effect on brain cells. Alcohol intensifies these
properties of the transmitter, which leads to clumsiness
and deceleration of reflexes [1,3].
The feeling of fatigue and reduced energy may
be the result of dehydration, however there is another
equally important factor, namely alcohol acts very
depressingly. The feeling of sadness, tiredness,
depression and lack of satisfaction often appears after
drinking too much alcohol. The day following alcohol
consumption the body fights the stressors caused by it,
thus absorbing some of the energy. When combined with
the remaining factors such as stomach problems,
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spożywaniu alkoholu zwalcza stresory nim wywołane,
pochłaniając część energii. Kiedy dochodzą do tego
pozostałe czynniki, takie jak problemy z żołądkiem,
odwodnienie czy całkowity brak koncentracji, podjęcie
aktywności ruchowej staje się bardzo utrudnione,
a czasem nawet niemożliwe [2,3].
Jednakże są osoby uzależnione od alkoholu,
które preferują zdrowy i aktywny pod względem
fizycznym tryb życia. Uprawianie sportu daje
w niektórych przypadkach siłę i determinację, aby
wytrwać w abstynencji oraz móc czerpać zadowolenie
z życia.
W trakcie leczenia zespołu uzależnienia od
alkoholu aktywność fizyczna może być czynnikiem
wspomagającym efektywną terapię. Pacjenci często
borykają się z depresją, znakomite efekty w jej pozbyciu
się i zapobieganiu przynosi właśnie aktywność ruchowa.
Uprawianie wszelakich sportów nie tylko posiada
pozytywny wpływ na ciało, czy sylwetkę, ale również
w dużym stopniu na umysł, jakość życia i sposób
postrzegania świata. Poza tym ma jeszcze dobroczynne
działanie na kształtowanie pewności siebie, pozytywnego
systemu wartości i poczucia mistrzostwa, których to
zazwyczaj alkoholikom zdecydowanie brakuje [4]. Dzięki
aktywności fizycznej poprawia się przekaz impulsów
między komórkami nerwowymi, wzrasta wydzielanie
endorfin oraz serotoniny. Sporty grupowe mają
dodatkowo to do siebie, że poprawiają zdecydowanie
nastrój i kontakty międzyludzkie wśród ćwiczących, co
z kolei stanowi społeczny czynnik wsparcia w walce
z uzależnieniem.
Według Paluska i Schwenk najskuteczniejsze
ćwiczenia wspomagające leczenie depresji, a co za tym
idzie choroby alkoholowej stanowią: stretching,
ćwiczenia rozciągające i aerobowe. W przeciwieństwie
do innych ćwiczeń w tym przypadku nie ma znaczenia
wielkość i intensywność wysiłku, która by tylko
negatywnie działała na obciążenie układu sercowonaczyniowego, ale sam fakt podjęcia nawet najmniejszej
aktywności ruchowej w celu dążenia do poprawy jakości
życia. Dużą uwagę również dla skuteczności ćwiczeń
trzeba
przywiązywać
do
systematyczności.
Podsumowując sport jako czynnik profilaktyczny ma
duży wpływ na poprawę stanu chorego. W przypadku
zdiagnozowania
specjalistycznego
choroby,
psychoterapia
z
równoczesnym
podejmowaniem
aktywności fizycznej oraz w razie konieczności
z dodatkową farmakologią, przynoszą najefektywniejsze
osiągnięcia w procesie leczenia [4].
Z kolei według danych zaczerpniętych z badań
amerykańskich w Nowej Zelandii spożycie alkoholu przez
sportowców jest o wiele większe niż u nietrenujących ich
rówieśników. Na występowanie takiej sytuacji zapewne
składa się bardzo ciężka praca przed ważnymi
wydarzeniami, z tym powiązane napięcie emocjonalne,
stres oraz późniejsza chęć uczczenia zwycięstwa lub
poradzenia sobie z poniesioną porażką przez sportowców
[5,6]. Dla niektórych osób alkohol staje się „środkiem
pomocniczym” w przełamywaniu granic, zwłaszcza
psychicznych, podczas podejmowania różnych form
aktywności
fizycznej.
Takie
zachowanie
może
powodować wypadki oraz poważne konsekwencje
zdrowotne, jak to ma miejsce w przypadku np.
nurkowania czy wspinania.
Niestety bardzo mało jest przeprowadzonych
badań na temat aktywności fizycznej wśród osób
uzależnionych od alkoholu oraz ich zadowolenia z życia.
Dlatego też zebrany materiał badawczy ma za zadanie
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dehydration or total lack of concentration, taking up
physical activity becomes very difficult and sometimes
even impossible [2,3].
However, there are people addicted to alcohol
who prefer a healthy and physically active lifestyle. In
some cases, practising sports gives the strength and
determination to persevere in abstinence and allows
them to find satisfaction in life.
During the treatment of alcohol dependence
syndrome, physical activity may be a factor supporting
effective therapy. Patients often struggle with depression,
and physical activity gives excellent results in its
elimination or prevention. Practising all kinds of sports
not only positively affects the body or the figure, but it
also has a significant impact on the mind, quality of life
and perception of the world. Furthermore, it has
a beneficial effect on shaping self-confidence, a positive
system of values and a sense of mastery, which is usually
lacking in alcoholics [4]. Thanks to physical activity, the
transmission of impulses between nerve cells is
improved, the secretion of endorphins and serotonin
increases. Group sports additionally have the effect of
improving mood and interpersonal relationships, which
in turn constitutes a social support factor in the fight
against addiction.
According to the Paluska and Schwenk, the most
effective exercises supporting the treatment of
depression, and thus alcoholism include: stretching and
aerobic exercises. In contrast to other exercises, in this
case it is not the size and intensity of the effort that
matter, as it would only negatively burden the
cardiovascular system, but the very fact of taking up even
the smallest physical activity in order to strive to improve
one's quality of life. A lot of attention should also be paid
to regularity of the exercises. To sum up, sport as
a prophylactic factor has a large impact on improving the
patient's condition. In the case of diagnosing the disease,
psychotherapy combined with activity and, if necessary,
with additional pharmacology, result in the most effective
treatment process [4].
In turn, according to data from American studies
in New Zealand, alcohol consumption by athletes is much
higher than that of non-training peers. Such a situation is
probably due to very hard work before important events,
including the associated emotional tension, stress and the
later desire to celebrate victory or cope with the failure
suffered by athletes [5,6]. For some people, alcohol
becomes the "support measure" in overcoming some
barriers, especially mental ones, when taking up various
forms of physical activity. This kind of behaviour may
cause accidents and serious health consequences, as is the
case with e.g. diving or climbing.
Unfortunately, there are very few studies on
physical activity among people addicted to alcohol and
their satisfaction with life. Therefore, the collected
research material is to determine the relationship
between a person with alcoholism and his/her approach
to practising any kind of physical activity and shaping the
level of life satisfaction. The results obtained may
contribute to demonstrating the mechanism of alcohol
dependence as an unfavourable factor when it comes to
practising sports and showing that sports may in fact
constitute an alternative to escape from problems and
worries accompanying alcoholics. Based on the
information obtained from the literature a positive
correlation between physical activity at a high or
moderate level and a high level of life satisfaction can be
expected.
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ustalenie zależności między osobą chorą na alkoholizm
a jej podejściem do uprawiania jakiejkolwiek aktywności
ruchowej oraz kształtowaniem się poziomu satysfakcji
życiowej. Otrzymane wyniki mogą przyczynić się do
ujawnienia mechanizmu uzależnienia od alkoholu jako
czynnika niesprzyjającego uprawianiu sportu ale za to
pomagającemu wyjść z nałogu jako alternatywa ucieczki
od problemów, zmartwień i innych utrapień
towarzyszącym alkoholikom. Na podstawie uzyskanych
informacji z literatury można przewidzieć, że pojawi się
tu pozytywny związek pomiędzy aktywnością fizyczną na
dużym lub umiarkowanym poziomie, a wysokim
stopniem zadowolenia z życia.

CEL PRACY
Badanie miało na celu określić jaki jest poziom
aktywności ruchowej w grupie pacjentów ze
zdiagnozowanym zespołem uzależnienia od alkoholu oraz
czy występuje korelacja między tymi zmiennymi.

MATERIAŁ I METODY
Badanie zostało zrealizowane za zgodą Komisji
Bioetyki
na
Oddziale
Leczenia
Uzależnień
w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień przy
Szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi, wśród 50 pacjentów
obu płci ze zdiagnozowanym zespołem uzależnienia od
alkoholu. Przedział wiekowy kształtował się na poziomie
od 22 do 65 roku życia. Zostało przebadanych 21 kobiet
oraz 29 mężczyzn.
Kryterium decydującym o włączeniu do badań
pacjenta była diagnoza zespołu uzależnienia od alkoholu
(F10.2) oraz wyrażenie przez uczestnika pisemnej zgody
na udział w badaniu. Kryterium wykluczającym pacjenta
z badań był brak zgody na uczestnictwo w danym badaniu
oraz występowanie poważnej choroby somatycznej,
neurologicznej lub niepełnosprawności ruchowej.
Pacjenci posiadali również możliwość odmowy
i wycofania zgody na udział w badaniu, w każdej chwili
bez podania powodu i jakichkolwiek konsekwencji.
Jednym z narzędzi badawczych wykorzystanym
w badaniu był test MAST - kwestionariusz diagnostyczny
zespołu uzależnienia od alkoholu, który ocenia głębokość
występującego nałogu. W skład testu wchodzą 24 pytania,
na które istnieje tylko możliwa odpowiedź tak lub nie.
Otrzymanie przez badanego wyniku kształtującego się
powyżej 5 punktów świadczy o tym, iż mamy tu do
czynienia z zespołem uzależnienia od alkoholu, poniżej
3 punktów wyklucza daną chorobę [7].
Do oceny poziomu aktywności fizycznej
posłużono się Międzynarodowym Kwestionariuszem
Aktywności Fizycznej (International Physical Activity
Questionnaire-IPAQ). Składa się on z pięciu niezależnych
części dotyczących aktywności fizycznej związanej
z pracą zawodową, przemieszczaniem się, z pracami
domowymi, z rekreacją, sportem i aktywnością fizyczną
w czasie wolnym. Wynik aktywności fizycznej
definiowany jest w jednostkach MET [8].
Analizę
statystyczną
przeprowadzono
w programie STATISTICA 12 PL. Zmienne ciągłe opisano
ich wartością minimalną, maksymalną oraz średnią
z odchyleniem standardowym. Do weryfikacji hipotez
statystycznych posłużyły odpowiednie testy, które
dobierano na podstawie rodzaju zmiennych. Do
porównań między dwoma grupami niezależnymi

OBJECTIVE
The aim of the study was to determine the level
of physical activity in the group of patients diagnosed
with alcohol dependence syndrome and examine the
correlation between these variables.

MATERIAL AND METHODS
The study was carried out with the consent of
the Bioethics Commission at the Addiction Treatment
Ward in the Regional Addiction Treatment Centre at the
J. Babinski Hospital in Łódź, among 50 patients of both
sexes with a diagnosed alcohol addiction syndrome. The
age range was between 22 and 65 years. 21 women and
29 men were examined.
The criterion for inclusion of patients in the
study was the diagnosis of alcohol dependence syndrome
(F10.2) and the participant's written consent to take part
in the study. The criterion excluding the patient from the
study was the lack of consent for participation in a given
study and an occurrence of serious somatic, neurological
or physical disability. Moreover, patients had the right to
refuse their participation and withdraw the consent to
participate in the study, at any time without giving any
reason or suffering any consequences.
One of the research tools used in the study was
the MAST test – a diagnostic questionnaire for alcohol
addiction syndrome, which assesses the severity of
existing addiction. The test consists of 24 yes/no
questions. Obtaining a result exceeding 5 points by an
examined person indicates the presence of alcohol
dependence syndrome, whereas the score below 3 points
excludes this condition [7].
The
International
Physical
Activity
Questionnaire (IPAQ) was used to assess the level of
physical activity. It consists of five independent parts
related to physical activity connected with work, mobility,
housework, recreation, sport and physical activity in
leisure time. The result of physical activity is defined in
MET units [8].
Statistical analysis was carried out in the
STATISTICA 12 PL programme. Continuous variables are
described by their minimum, maximum and average
values with a standard deviation. Appropriate tests were
used to verify the statistical hypotheses, selected based
on the type of variables. The student's t test was used for
comparisons between the two independent groups. In
order to evaluate the relationship between two
continuous variables, Pearson's correlation coefficient
was used, and the significance level was assumed to be at
α = 0.05.

RESULTS
Among the respondents, 27 (f = 0.54) declared
vocational or secondary education, while 18 (f = 0.36) had
higher education, five respondents (f = 0.1) had no or
primary education. In the study group consisting of
people addicted to alcohol, almost half (N = 23, f = 0.46)
had a permanent job or ran an independent business.
Every fifth respondent (N = 11, f = 0.22) worked parttime, whereas another eleven people (f = 0.22) declared
receiving a social benefit or using social assistance and
having other similar sources of income. Few respondents
(N = 3, f = 0.06) were retired or dependent on the family
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wykorzystano test t studenta. W celu dokonania oceny
zależności między dwoma zmiennymi ciągłymi posłużono
się współczynnikiem korelacji Pearsona, poziom
istotności przyjęto dla α = 0,05.

WYNIKI
Spośród
osób
badanych,
27
(f=0,54)
zadeklarowało wykształcenie zawodowe lub średnie,
natomiast 18 (f=0,36) wykształcenie wyższe, pięciu
respondentów (f=0,1) było bez wykształcenia lub miało
wykształcenie podstawowe. W badanej grupie osób
uzależnionych od alkoholu prawie połowa (N=23, f=0,46)
posiadała stałą pracę lub prowadziła samodzielną
działalność gospodarczą. Co piąty badany (N=11, f=0,22)
pracował dorywczo, natomiast kolejne jedenaście osób
(f=0,22) deklarowało posiadanie zasiłku lub korzystanie
z pomocy społecznej i innych podobnych źródeł
utrzymania. Nieliczni respondenci (N=3, f=0,06) było na
emeryturze lub rencie, lub na utrzymaniu przez rodzinę
(N=2, f=0,04).
Niemal połowa respondentów (f=0,44, N=20)
zadeklarowała spożywanie powyżej 20 jednostek
alkoholu w tygodniu. Kolejne 15 osób (f=0,3) oceniło ilość
wypijanego alkoholu na 11-20 jednostek w tygodniu.
7 respondentów (f=0,14) wypijało między 2 a 5 jednostek
w ciągu tygodnia, natomiast spożywanie 1 jednostki lub
mniej w ciągu tygodnia dotyczyło 2 osób (N=0,04).
Na podstawie wyników kwestionariusza IPAQ
ustalono, że u ponad połowy tj. N=28, f=0,56 osób
z badanej populacji, poziom aktywności fizycznej był
niski. W przypadku co czwartego respondenta (N=20,
f=0,4) poziom aktywności fizycznej oceniono jako
przeciętny, natomiast jedynie u nielicznych (N=2, f=0,04)
stwierdzono wysoki poziom aktywności fizycznej.
Ponadto w badanej grupie, średnia wartość wyniku IPAQ
(odzwierciedlającego poziom aktywności fizycznej) dla
mężczyzn wynosiła 680,34, natomiast dla kobiet 671,90.
Różnica ta nie była istotna statystycznie (p=0,93).

(N = 2, f = 0.04).
Almost half of respondents (f = 0.44, N = 20)
declared consumption of more than 20 units of alcohol
per week. Another 15 people (f = 0.3) rated the amount of
alcohol consumed at 11-20 units per week. 7 respondents
(f = 0.14) drank between 2 and 5 units during any given
week, while the consumption of 1 unit or less during the
week concerned 2 people (N = 0.04).
Based on the results of the IPAQ questionnaire,
it was established that in more than half of the people
from the studied population, i.e. N = 28, f = 0.56, the level
of physical activity was low. In the case of every fourth
respondent (N = 20, f = 0.4), the level of physical activity
was rated as average, while only a few (N = 2, f = 0.04)
showed a high level of physical activity. In addition, in the
study group, the average value of the IPAQ score
(reflecting the level of physical activity) amounted to
680.34 in the case of men and 671.90 in the case of
women. This difference was not statistically significant
(p = 0.93).

Tab.1
Descriptive statistics for continuous variables in the studied group of people addicted to alcohol. The presented values include the minimum (Min),
maximum (Max) and mean (M) values with standard deviations (SD).
Statystyki opisowe dla zmiennych ciągłych w badanej grupie osób uzależnionych od alkoholu. Przedstawiono wartości minimalne (Min), maksymalne (Max)
oraz średnie (M) z odchyleniami standardowymi (SD).

Variable
age
addiction duration
IPAQ result
MAST result

MIN
22.00
1.00
260.00
1.00

MAX
65.00
28.00,
1560.00
52.00

W badanej grupie osób uzależnionych od
alkoholu korelacja między wynikiem MAST a wynikiem
kwestionariusza IPAQ była ujemna, nikła oraz nieistotna
statystycznie (R=-0,055, p=0,707).
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M
41.86
8.00
676.80
28.42

SD
12.36
6.94
299.81
12.38

In the researched group of alcohol-dependent
individuals, the correlation between the MAST result and
the IPAQ questionnaire was negative, negligible and
statistically insignificant (R = -0.055, p = 0.707).
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Fig. 1 The spread of results of the Michigan Alcoholism Screening Test (MAST) questionnaire in relation to the International Physical Activity Questionnaire
(IPAQ) in the study group of people addicted to alcohol.
Ryc. 1 Rozrzut wyników kwestionariusza Michigan Alcoholism Screening Test (MAST) względem wyników Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności
Fizycznej (IPAQ) w badanej grupie osób uzależnionych od alkoholu.

DYSKUSJA I WNIOSKI
Celem pracy było określenie wpływu głębokości
uzależnienia wśród badanej grupy pacjentów na poziom
aktywności fizycznej. W badaniu własnym porównanie
wyników
kwestionariusza
MAST
z
wynikami
kwestionariusza IPAQ nie wykazały zależności między
tymi dwoma cechami (R=-0,055, p=0,707). Z kolei
Amerykańskie Towarzystwo Lekarskie donosi, że choroba
alkoholowa a szczególnie jej zaawansowanie ma istotny
wpływ na powstanie zaburzeń fizjologicznych,
somatycznych i psychicznych, które zdecydowanie
utrudniają osiągnięcie wysokiego poziomu aktywności
ruchowej przez m.in. zaburzenia w postrzeganiu
zmysłowym i ruchu, neuropatię obwodową, upośledzenie
funkcji poznawczych, otępienie. Te przypadłości i wiele
innych związanych z alkoholizmem, tworzą podstawy do
braku jakiejkolwiek aktywności ruchowej [9]. Natomiast
w danej grupie pacjentów nie pojawiło się pod tym
względem zależności, co dla nauki jest w pewnym stopniu
czymś rzadko spotykanym.
Szukalski potwierdza fakt, że aktywność
ruchowa posiada dobroczynny wpływ na zdrowie
psychiczne, zmniejsza stany lękowe, zapobiega depresji,
a szczególnie poprawia stan emocjonalny [10]. Również
Sobolewski wspomina o aktywności ruchowej od
najmłodszych
lat
dla
prawidłowego
rozwoju
psychicznego, aby jak najlepiej radzić sobie w życiu
z różnymi problemami i utrzymywać jego jakość na
wysokim poziomie [11].
Derbis określił, że człowiek realizujący się
w różnych dziedzinach życia, np. w sporcie, uzewnętrznia
przez to jego jakość [12]. Z kolei dla DziurowiczKozłowskiej jakość życia nawiązuje przede wszystkim do
prezentowanego
poziomu
sprawności
ruchowej
i ogólnego stanu fizycznego, stanu psychicznego,
warunków ekonomicznych danego społeczeństwa oraz
sytuacji somatycznych doznań [13].
Wyniki badania własnego nie ujawniły
zależności między płcią a poziomem aktywności fizycznej
osób uzależnionych od alkoholu (p=0,93). Z kolei
Woronowicz stwierdza fakt, że problemy alkoholowe
zdecydowanie rzadziej występują u kobiet niż
u mężczyzn. Wśród osób leczonych spotyka się 2,5-3 razy
mniej kobiet [14]. Niestety w ubiegłych latach
zaobserwowano, iż na świecie pojawia się coraz więcej

DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The aim of the study was to determine the
influence of the severity of addiction among the studied
group of patients on the level of physical activity. In the
own study, the comparison of the results of the MAST
questionnaire with the results of the IPAQ questionnaire
did not reveal a correlation between these two features
(R = -0.055, p = 0.707). In turn, the American Medical
Association reports that alcoholism, and especially its
severity, has a significant impact on the development of
physiological, somatic and mental disorders, which
definitely hinder the achievement of a high level of
physical activity, inter alia, due to disorders in sensory
perception and movement, peripheral neuropathy,
cognitive impairment, dementia. These and many other
ailments related to alcoholism form the basis for the
absence of any kind of physical activity [9]. On the other
hand, no correlation in this respect was found in the given
group of patients which is somewhat rare in science.
Szukalski confirms the fact that physical activity
has a beneficial effect on mental health, reduces anxiety,
prevents depression, and in particular improves the
emotional state [10]. Sobolewski also mentions that
physical activity taken up at an early age is important for
proper mental development to cope best with various
problems in life and maintain its quality at a high level
[11].
Derbis defined that individuals fulfilling
themselves in various areas of life, e.g. in sports, thereby
externalises its quality [12]. In turn, for DziurowiczKozłowska, the quality of life primarily refers to the
presented level of physical fitness and general physical
state, mental state, economic conditions of a given society
and somatic sensations [13].
Our study indicated no correlations between
gender and the level of physical activity among people
addicted to alcohol (p=0.93). Woronowicz, on the other
hand, states that alcohol problems are much less common
in women than in men. Among those treated, female cases
are 2.5-3 less frequent [14]. Unfortunately, in recent years
it has been observed that the number of addicted women
is increasing.
According to modern studies characterised also
by Woronowicz, it is revealed that between 50 and 60%
of both women and men are exposed to the alcohol
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kobiet uzależnionych.
Według
współczesnych
badań
scharakteryzowanych również przez Woronowicza
ujawnia się, że od 50 do 60% zarówno kobiet, jak
i mężczyzn jest narażonych na zespół uzależnienia od
alkoholu głównie zdeterminowany pod względem
genetycznym [15]. Dane PARPA ukazują nam, że wśród
dorosłych Polaków 25% sięga co najmniej raz w ciągu
tygodnia po alkohol. W tym przypadku mężczyźni
stanowią 38%, a kobiety ponad 10% [16]. Takie
zachowanie może przyczyniać się do zwiększonej ilości
wypadków podczas uprawiania sportów. Wielu autorów
zwraca uwagę na alkohol jako na czynnik usposabiający
do wystąpienia choroby ciśnieniowej [17]. Dlatego też po
jego nadużyciu zabrania się nurkować.
Aktywność fizyczna to bez wątpienia potrzebny
element w naszym życiu. Ma on znaczenie również
w niwelowaniu wielu chorób, a także w niektórych
przypadkach jest doskonałym elementem procesu
leczniczego. Podejmowanie różnych form wysiłku
fizycznego daje możliwość poznania nowych ludzi, a tym
samym pozwala poczuć się pewniej w kontaktach
społecznych, co jest bardzo istotne w terapii uzależnień.
Jednak należy pamiętać o pewnych ograniczeniach
w podejmowaniu aktywności fizycznej. Wynikać one
mogą z leczenia niektórych jednostek chorobowych oraz
stosowanej farmakoterapii, co może wykluczać
uprawianie np. sportów motorowych czy też nurkowania.

addiction syndrome, which is mainly determined
genetically [15]. The PARPA data show us that among
adult Poles, 25% reach for alcohol at least once a week. In
this case, men account for 38% whereas women for over
10% [16]. Such behaviour can contribute to an increased
number of accidents during sports. Many authors draw
attention to alcohol as a factor predisposing to the
occurrence of decompression sickness [17]. Therefore, it
is forbidden to perform dives after consuming alcohol.
Physical activity is undoubtedly a necessary
element in our lives. It is also important in eliminating
many diseases, and in some cases, it is an excellent
element of the recovery process. Taking up various forms
of physical exercise gives the opportunity to meet new
people, and thus allows one to feel more confident in
social contacts, which is very important in addiction
therapy. However, one should also remember about
certain limitations in undertaking physical activity. They
may result from the treatment of certain diseases and the
applied pharmacotherapy, which may preclude, for
instance, practising motor sports or diving.
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