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INITIAL VERIFICATION OF AN APPLICATION FOR THE CALCULATION OF TECHNOLOGICAL 

PARAMETERS DURING PRODUCTION OF TRIMIX MIXTURE

WSTĘPNA WERYFIKACJA APLIKACJI DO OBLICZEŃ PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH PODCZAS 

PRODUKCJI MIESZANINY TRIMIKSOWEJ

Budych Piotr
1)

, Olejnik Adam
2)
 

1)
 Naval Academy in Gdynia, Poland 

1)
 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 

2)
Department of Underwater Works Technology, Polish Naval Academy in Gdynia, Poland 

2)
 Katedra Technologii Prac Podwodnych, Akademia Marynarki Wojennej 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The paper presents the results of an engineering thesis carried out at the Department of Underwater Works Technology of the Naval Academy in Gdynia. 
The subject of the thesis was to improve calculations during the production of a trimix mixture based on a previously produced nitrox mixture. This was 
done by developing a dedicated computer application. The article describes the reasons for using artificial breathing mixes, an application developed as 
part of the thesis and the method of its initial verification along with the directions for further research activities. 
Keywords: mechanical engineering, underwater works technology. 

W materiale przedstawiono efekty pracy dyplomowej inżynierskiej realizowanej w Katedrze Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej  
w Gdyni. Przedmiotem pracy było usprawnienie obliczeń podczas produkcji mieszaniny trimiksowej na bazie uprzednio wytworzonej mieszaniny 
nitroksowej. Dokonano tego w drodze opracowania specjalnej aplikacji komputerowej. W artykule opisano przyczyny stosowania sztucznych czynników 
oddechowych, opracowaną w ramach pracy dyplomowej aplikację oraz sposób jej wstępnej weryfikacji, a także kierunki dalszych działań badawczych.  
Słowa kluczowe: inżynieria mechaniczna, technologia prac podwodnych. 

В материале представлены результаты дипломной работы инженера, выполненной на Кафедре Технологии Подводных Работ Военно-Морской 
Академии в Гдыне. Предметом работы явилось усовершенствование расчетов при производстве смеси тримикс на основе предварительно 
приготовленной смеси найтрокс. Это было сделано за счет разработки специального компьютерного приложения. В статье описаны причины 
применения искусственных дыхательных смесей, описано разработанное в рамках дипломной работы приложение и методика его первичной 
проверки, а также направления дальнейшей исследовательской деятельности. 
Ключевые слова: машиностроение, технология подводных работ. 

Das Material stellt die Ergebnisse einer Diplomarbeit vor, die am Lehrstuhl für Unterwasserarbeitstechnik der Marineakademie in Gdynia durchgeführt 
wurde. Gegenstand der Arbeit war die Verbesserung der Berechnungen bei der Herstellung eines Trimix-Gemisches auf der Grundlage eines zuvor 
hergestellten Nitrox-Gemisches. Dies erfolgte durch die Entwicklung einer speziellen Computeranwendung. Der Artikel beschreibt die Gründe für den 
Einsatz künstlicher Atmungsmittel, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Anwendung und die Methode ihrer ersten Verifizierung sowie die Richtungen 
für weitere Forschungsaktivitäten. 
Schlüsselwörter: Maschinenbau, Unterwassertechnik. 

En el presente material se han presentado los resultados del trabajo de fin de grado de ingeniería realizado en la Cátedra de Tecnología de Trabajos 
Subacuáticos de la Academia de Marina de Guerra de Gdynia. El objeto del trabajo era mejorar los cálculos durante la producción de trimix a partir de 
nitrox previamente elaborado. Esto se llevó a cabo mediante el desarrollo de una aplicación informática especial. En el artículo se han descrito los motivos 
del empleo de gases respirables artificiales, la aplicación desarrollada en el marco del trabajo de fin de grado y la forma de su verificación preliminar, así 
como las direcciones de futuras actividades de investigación.  
Palabras clave: ingeniería mecánica, tecnología de trabajos subacuáticos. 
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WSTĘP 

Bezpieczne nurkowanie nierozerwalnie 

związane jest między innymi z oddychaniem sprężonym 

powietrzem. Dostarczanie nurkowi gazu oddechowego 

pod ciśnieniem odpowiadającym aktualnej głębokości 

nurkowania to podstawowa funkcja celu każdego sprzętu 

do oddychania pod wodą, niezależnie od jego konstrukcji. 

Naturalnym czynnikiem oddechowym człowieka jest 

powietrze, które w historii Ziemi jest jej trzecią 

atmosferą. A najistotniejszym dla człowieka składnikiem 

tej atmosfery jest tlen, którego zawartość  

w jednostce objętości wynosi 20,95% [1]. Drugim pod 

względem udziału, w warunkach normobarycznych 

obojętnym dla człowieka, składnikiem powietrza jest 

azot. Jego zawartość w jednostce objętości wynosi 

78,09%. Z czego wynika, że naturalnym czynnikiem 

oddechowym człowieka jest tak naprawdę mieszanina 

azotu i tlenu, która zawiera jeszcze inne składniki  

w śladowych ilościach: najwięcej argonu (0,95%) potem 

dwutlenku węgla (wartość zmienna do 0,03%), następnie 
wodór (0,01%) i śladowe ilości nieprzekraczające łącznie 

0,01% helu, neonu, kryptonu i ksenonu [1]. Jak pokazuje 

rozwój techniki głębinowej, ten naturalny gaz oddechowy 

nie zawsze i nie w każdych warunkach jest przyjazny 

nurkowi.  

W 1878 roku Paul Bert opublikował wyniki 

badań związanych z oddychaniem tlenem  

w warunkach podwyższonego i obniżonego ciśnienia. 

Jednym z jego wniosków było ustalenie toksycznego 

oddziaływania tlenu pod zwiększonym ciśnieniem na 

centralny układ nerwowy, co manifestowało się miedzy 

innymi występowaniem drgawek [2]. Dwie dekady 

później inny badacz zidentyfikował odmienną postać 

toksyczności tlenowej. Lorrian Smith stwierdził ciężkie 

zapalenie płuc u szczura po czterech dniach ekspozycji na 

73% tlenu [3]. Tak więc koniec XIX wieku daje dwa 

odkrycia związane z dwoma postaciami toksyczności 

tlenowej: efekt Berta związany z ciśnieniem ekspozycji 

tlenowej i efekt Smitha, związany z długotrwałą 

ekspozycją tlenową. Tu pojawia się zjawisko, które 

Krzyżak określa jako „niezwykły paradoks” – gaz, który 

jest niezbędny do życia, a nawet zapobiega śmierci 

cechuje się bardzo znaczącą toksycznością pod 

odpowiednio wysokim ciśnieniem i długim czasie 

ekspozycji [3]. Natomiast początek XX wieku przynosi 

nowe odkrycia związane z oddziaływaniem azotu, chociaż 

pierwsze doniesienia odnośnie tego zjawiska poczynił już 

w 1835 roku Junod, ale nie zinterpretował ich 
odpowiednio [2].  

W 1927 roku Damant zauważył u nurków 

oddychających powietrzem pod ciśnieniem  

7 ata poważne zmiany osobowości, zaburzenia pamięci 

przypominające objawy zatrucia alkoholem, pojawiły się 

też zaburzenia emocjonalne i trudności w wykonywaniu 

poleceń [3]. Przy czym omyłkowo jako ich przyczynę 

Damant podał wzrost ciśnienia parcjalnego tlenu. Dopiero 

1935 roku Albert Behnke podjął badania, w wyniku 

których stwierdził, że już od głębokości 20 metrów  

u nurków oddychających powietrzem mogą pojawiać się 

zaburzenia umysłowe cechujące się przede wszystkim 

stanem euforii oraz spowolnienie procesów myślowych  

i upośledzenie koordynacji nerwowo-mięśniowej. Jako 

przyczynę, tym razem prawidłowo, wskazano wzrost 

ciśnienia parcjalnego azotu [3].  

INTRODUCTION 

The safety of diving is inextricably linked with 

breathing compressed air. Providing the diver with 

breathing gas at a pressure corresponding to the current 

diving depth is the primary function of every underwater 

breathing equipment, regardless of its design. Man's 

natural breathing medium is air, which in the history of 

the Earth is its third atmosphere.  

The most essential component of this 

atmosphere for man is oxygen, whose content per volume 

unit is 20.95%. [1]. The second component of the air in 

terms of its percentage share, in normobaric conditions 

inert for man, is nitrogen. Its content per volume unit is 

78.09%. As a result, man's natural respiratory gas is in 

fact a mixture of nitrogen and oxygen, which contains 

other components in trace amounts: mainly argon 

(0.95%), then carbon dioxide (the value varies up to 

0.03%), then hydrogen (0.01%) and trace amounts not 

exceeding in total 0.01% of helium, neon, krypton and 

xenon [1]. As the development of underwater technology 

shows, this natural breathing gas is not always and not in 

all conditions diver friendly.  

In 1878, Paul Bert published the results of 

research related to breathing oxygen under conditions of 

increased and decreased pressure. One of his conclusions 

was that oxygen under increased pressure had a toxic 

effect on the central nervous system, which was 
manifested, among others, by the occurrence of 

convulsions [2]. Two decades later, another researcher 

identified a different form of oxygen toxicity. Lorrian 

Smith found severe pneumonia in a rat after four days of 

exposure to 73% oxygen [3]. Thus, the end of the 19th 

century yields two discoveries related to two forms of 

oxygen toxicity: the Bert effect related to the pressure of 

an oxygen exposure and the Smith effect, related to 

prolonged oxygen exposure. This is where the 

phenomenon appears, which Krzyżak describes as “an 

unusual paradox” – the gas, which is essential for life and 

in fact prevents death, is characterized by very significant 

toxicity at adequately high pressure and long exposure 

time [3]. On the other hand, the beginning of the 20th 

century brings new discoveries related to nitrogen effects, 

although the first reports on this phenomenon were made 

as early as 1835 by Junod, who, however, failed to 

interpret them properly [2].  

In 1927 Damant observed in divers breathing air 

under pressure 7 ata serious personality changes, 

impaired memory resembling symptoms of alcohol 

intoxication, emotional disturbances and difficulties in 

following instructions [3]. However, Damant mistakenly 

indicated increased partial pressure of oxygen as their 

cause. It was not until 1935 that Albert Behnke undertook 

research as a result of which he stated that already from 

the depth of 20 metres divers breathing air may develop 
mental disorders characterised primarily by a state of 

euphoria and a slowdown in thinking processes and 

impaired neuromuscular coordination. As a cause, this 

time correctly, an increase in the partial pressure of 

nitrogen was indicated [3].  

Thus, over the course of less than 60 years at the 

turn of the 20th century, researchers defined air as a gas 

that could be dangerous for divers. This eliminated air 

from deep diving and created the need for artificial 

breathing mixtures. The principle in this case is simple, 

the deeper we want to dive and the longer we want to  



Polish Hyperbaric Research 

9 

W ten sposób na przestrzeni niespełna 60 lat na 

przełomie XIX i XX wieku badacze zdefiniowali powietrze 

jako gaz, który w przypadku nurków może być 

niebezpieczny. To eliminuje powietrze z głębokiego 
nurkowania i stwarza konieczność zastosowania 

sztucznych czynników oddechowych. Zasada w tym 

przypadku jest prosta, czym chcemy nurkować głębiej  

i na zadanej głębokości przebywać dłużej, do oddychania 

musimy zastosować gaz o mniejszej zawartości tlenu  

i azotu. Dodatkowym warunkiem jest konieczność 

zastosowania gazu o mniejszej gęstości niż powietrze.  

W wyniku czego w nurkowaniu pojawiło się szereg 

różnych czynników oddechowych wyprodukowanych 

sztucznie. Oczywiście, każdy z nich niesie ze sobą również 

zagrożenia dla organizmu nurka, przykładowo na dużych 

głębokościach w postaci zespołu neurologicznego 

wysokich ciśnień [3]. Zależności pomiędzy ciśnieniem 

ekspozycji a rodzajem stosowanych czynników 

oddechowych i skutkami dla organizmu nurka podała 

A.Majchrzycka w pracy [4], co pokazano na Rys. 1.  

stay at a given depth, the more gas with a lower oxygen 

and nitrogen content must be used for breathing. An 

additional condition is the necessity to use a gas with  

a lower density than air. As a result, a number of different 

artificially produced breathing mixes have been 

developed for diving. Of course, each of them also carries 

risks for the diver’s body, for instance at great depths, in 

the form of high-pressure nervous syndrome [3]. The 

relationship between exposure pressure and the type of 

breathing mixturesused and the effects on the diver’s 

body were given by A. Majchrzycka in her work [4], as 

shown in Fig. 1.

Fig. 1 Relationship between pressure, type of breathing medium used and the effects on the diver's body, based on [4]. 

Rys. 1 Zależność pomiędzy ciśnieniem, rodzajem zastosowanego czynnika oddechowego a skutkami oddziaływania na organizm nurka, na podstawie [4]. 

Generalnie wybór konkretnego rodzaju 

mieszaniny oddechowej do realizacji nurkowania jest 

uzależniony od następujących czynników [5]:  

 metaboliczne zapotrzebowanie tlenu oraz 
szkodliwe oddziaływanie na organizm nurka 

jego nadmiaru lub niedomiaru,

 stopień toksycznego oddziaływania pozostałych 
składników mieszaniny, 

 wpływ sprężonych gazów na centralny układ 
nerwowy człowieka, 

 wpływ lepkości i podwyższonej gęstości gazu na 
opór podczas oddychania, 

In general, the choice of a particular type of 

breathing mixture for the execution of a dive depends on 

the following factors [5]:  

 the metabolic demand of oxygen and the 
harmful effects on the diver's body of its excess 

or deficiency,

 degree of toxic effects of the other components 
of the mixture, 

 effect of compressed gases on the human central 
nervous system, 

 effect of gas viscosity and increased density on 
breathing resistance, 
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 stopień zniekształcenia widma głosu 
w atmosferze zawierającej sprężone gazy lekkie, 

 własności cieplne gazów, 

 warunki dekompresji zależne od stopnia 
rozpuszczalności gazów we krwi i płynach 

tkankowych, 

 stopień zagrożenia pożarowego, 

 koszt i dostępność składników mieszaniny 
oddechowej.

Najbardziej ekonomicznym czynnikiem 

oddechowym w zakresie głębokości powyżej 50 m są 

mieszaniny azotowo-helowo-tlenowe (trimiks) i helowo-

tlenowe (helioks) [6]. Z powyżej wymienionych 

sztucznych czynników oddechowych, najbardziej 

skomplikowaną pod względem technologicznym jest 

mieszanina trójskładnikowa – trimiks. Można ją wykonać 

na trzy sposoby. Sposób A (Rys. 2) polega na zmieszaniu 

czystych gazów komponentów. Sposoby B i C to 

kompilacja polegająca na produkcji trimiksu na bazie 

wcześniej wytworzonego nitroksu. W pierwszym 
wariancie (B) nitroks jest produkowany z gazów czystych, 

a w drugim (C) nitroks jest produkowany z powietrza  

i tlenu. Metodyka obliczeń stosowanych podczas 

określania poszczególnych ciśnień technologicznych 

wykorzystywanych podczas produkcji gazów metodą 

ciśnieniową jest szeroko opisana w literaturze 

przedmiotu, np. w pozycjach: [5,6,7,8,9,10,11].  

Chociaż obliczenia nie są skomplikowane to 

mogą być żmudne. Z tych powodów w ramach pracy 

dyplomowej inżynierskiej realizowanej w Katedrze 

Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki 

Wojennej w Gdyni zrealizowano zadanie polegające 

między innymi na usprawnieniu procesu obliczeń. W tym 

celu zaprojektowano specjalną aplikację, która w prosty  

i przejrzysty sposób pozwala użytkownikowi obliczyć 

dane niezbędne podczas produkcji mieszaniny 

trimiksowej. Praca została z powodzeniem obroniona na 

wiosnę 2021 roku.  

 degree of distortion of the voice spectrum in an 
atmosphere containing compressed light gases, 

 thermal properties of gases, 

 decompression conditions depending on 
solubility of gases in blood and tissue fluids, 

 degree of fire hazard, 

 cost and availability of components of the 
breathing mixture.

The most economical breathing mixes in the 

depth range above 50 m are nitrogen-helium-oxygen 

(trimix) and helium-oxygen (heliox) mixtures [6]. Of the 

above-mentioned artificial breathing mixes, the most 

technologically complex is the trimix, a three-component 

mixture. It can be produced using three methods. Method 

A (Fig. 2) consists in mixing pure component gases. 

Methods B and C comprise the production of trimix based 

on previously produced nitrox. In the first variant  

(B) nitrox is produced from pure gases and in the second 

(C) nitrox is produced from air and oxygen. The 

calculation methodology used when determining the 
individual technological pressures used during gas 

production by the pressure method is widely described in 

the literature, e.g. in the references: [5,6,7,8,9,10,11]. 

Although the calculations are not complicated, 

they can be tedious. For these reasons, within the 

framework of the engineering diploma thesis carried out 

at the Department of Underwater Works Technology of 

the Naval Academy in Gdynia, a task was implemented, 

which included streamlining of the calculation process. 

For this purpose, a special application was designed, 

which in a simple and clear way allows the user to 

calculate the data necessary for the production of a trimix 

mixture. The thesis was successfully defended in the 

spring of 2021.  

Fig. 2 Methods of producing a three-component mixture (discussion in the text). 

Rys. 2 Sposoby wyprodukowania mieszaniny trójskładnikowej (omówienie w tekście). 
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APLIKACJA DO OBLICZANIA 

PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH PODCZAS 

PRODUKCJI MIESZANINY TRIMIKSOWEJ

Opracowana aplikacja do obliczeń parametrów 

technologicznych podczas produkcji mieszaniny 

trimiksowej jest dedykowana do produkcji gazu  

z uprzednio wyprodukowanej mieszaniny nitroksowej. 

Sekcja „Dane Wejściowe” (Rys. 3) wymaga wprowadzenia 

składu oczekiwanej mieszaniny oddechowej. Następnie 

użytkownik wprowadza dane dotyczące parametrów 

zbiornika, w którym mieszanina będzie produkowana.  

APPLICATION FOR THE CALCULATION OF 

TECHNOLOGICAL PARAMETERS DURING 

PRODUCTION OF A TRIMIX MIXTURE

The application developed for calculating 

technological parameters during production of a trimix 

mixture is dedicated to gas production from a previously 

produced nitrox mixture. The "Input Data" section (Fig. 3) 

requires the user to enter the composition of the expected 

breathing mixture. The user then enters data on the 

parameters of the mixing vessel in which the mixture will 

be produced.  

Fig. 3 Dialogue window of the application for calculation of technological parameters [7]. 
7 

Rys. 3 Okno dialogowe aplikacji do obliczania parametrów technologicznych [7]. 

Ponadto, użytkownik musi wprowadzić 

informacje dotyczące ilości produkowanej mieszaniny 

podając ilość zbiorników, ich objętość oraz ciśnienie 

końcowe w zbiorniku produkcyjnym. Następnie określa 

parametry zbiorników z gazami komponentami do 

produkcji mieszaniny oraz definiuje, czy oczekiwana 

mieszanina będzie produkowana z nitroksu 

sporządzonego z gazów czystych tj. tlenu i azotu, czy  

z powietrza i tlenu. Po naciśnięciu przycisku „Zatwierdź” 

program oblicza niezbędną ilość gazów komponentów 

potrzebną do wyprodukowania zdefiniowanej objętości 

mieszaniny i podaje liczbę standardowych butli z gazami 

komponentami, które należy zabezpieczyć do jej 
produkcji. W tym momencie aplikacja uwzględnia straty 

gazów komponentów na przestrzenie martwe zbiorników 

i linie przesyłowe oraz zapas do wykonania ewentualnych 

poprawek technologicznych.  

Kolejna sekcja samodzielnie oblicza skład  

i sposób produkcji nitroksu bazowego listując informację 

o etapach napełniania zbiornika niezbędnymi

In addition, the user is required to enter 

information regarding the amount of mixture to be 

produced by specifying the number of cylinders, their 

volume and the final pressure in the production vessel. He 

then specifies the parameters of the component gas tanks 

for the production of the mixture and defines whether the 

expected mixture will be produced from nitrox made 

from pure gases, i.e. oxygen and nitrogen, or from air and 

oxygen. After pressing the 'Approve' button, the software 

calculates the quantity of component gases needed to 

produce the defined mixture volume and indicates the 

number of standard component gas cylinders to be 

reserved for its production. At this point, the application 
takes into account the losses of component gases to the 

dead spaces of the vessels and transfer lines, as well as  

a reserve for possible technological adjustments.  

The next section independently calculates the 

composition and method of production of the base nitrox, 

listing information on the stages of filling the container 

with the necessary mixture components. After performing  
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składnikami mieszaniny. Po wykonaniu kolejnych kroków 

technologicznych i sprawdzeniu składu wyprodukowanej 

mieszaniny użytkownik może uzyskać informację  

o sposobie dokonania poprawek. Po zatwierdzeniu składu 

nitroksu program listuje ciśnienia technologiczne 

związane z dodawaniem helu, w ten sposób otrzymując 

produkowaną mieszaninę trimiksową. Dodanie helu 

zostało celowo podzielone na dwa etapy co zmniejsza 

ilość gazu jednorazowo dodawanego do zbiornika 

rozchodowego co wpływa bezpośrednio na zmniejszenie 
zmian temperatury (efekt Joule’a-Thomsona) podczas 

poszczególnych etapów produkcji, a co za tym idzie, 

pozwala uzyskać ciśnienie końcowe bardziej zbliżone do 

oczekiwanego.  

Ostatnia część okna dialogowego aplikacji listuje 

szczegółowe zestawienie kolejnych kroków 

technologicznych uzależnionych od sposobu produkcji 

mieszaniny trimiksowej, z nitroksu wyprodukowanego  

z gazów czystych lub z powietrza i tlenu.  

WSTĘPNA WERYFIKACJA APLIKACJI DO 

OBLICZEŃ PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH 

PODCZAS PRODUKCJI MIESZANINY TRIMIKSOWEJ

Wstępną weryfikację aplikacji prowadzono 

dwuetapowo. W pierwszym etapie program został 

poddany sprawdzeniom przez grupę testerów, 

posiadających wiedzę oraz  zróżnicowane doświadczenie 

w zakresie obliczeń niezbędnych w procesie produkcji 

mieszanin oraz metodyki wytwarzania mieszanin 

oddechowych wykorzystywanych w nurkowaniu. 

Testerzy następnie przekazywali swoje uwagi odnośnie 

interfejsu użytkownika, przejrzystości działania aplikacji 

oraz ewentualnych potrzeb wprowadzenia poprawek 

ułatwiających korzystanie z aplikacji. Ten etap polegał 

przede wszystkim na weryfikacji funkcji użytkowych 

programu związanych ze sposobem komunikacji 
programu z użytkownikiem.  

W drugim etapie, również z wykorzystaniem 

testerów, weryfikowano poprawność wykonywanych 

przez program obliczeń. Testerzy otrzymali dziesięć 

zadań testowych, z których pięć dotyczyło produkcji 

trimiksu na bazie nitroksu wyprodukowanego z gazów 

czystych, a pięć z nitroksu wyprodukowanego z powietrza 

i tlenu. Oczywiście zadania zostały wcześniej obliczone  

w inny sposób, a wynik testu był uzależniony od 

zgodności obliczeń wykonanych za pomocą aplikacji  

z wynikami oczekiwanymi obliczonymi inną metodą. 

Zaplanowano jeszcze jedno dodatkowe zadanie 

polegające na wprowadzeniu nieprawidłowych danych do 

aplikacji i weryfikacji czy program rozpoznaje tę sytuację 

zwracając użytkownikowi odpowiedni komunikat.  

WYNIKI WSTĘPNEJ WERYFIKACJI  

W konsekwencji pierwszego etapu weryfikacji, 

udało się znacznie usprawnić jej działanie oraz dodać 

wiele przydatnych funkcji. Pierwszą wprowadzoną  

w wyniku testów zmianą było dodanie do panelu 

dotyczącego ilości produkowanej mieszaniny możliwości 

obliczeń dotyczących produkcji mieszaniny w dowolnej 

ilości zbiorników rozchodowych a nie tylko w jednym jak 

było to zaprojektowane w początkowej wersji programu. 

Następnym dodanym elementem, było dodanie okna 

odpowiedzialnego za obliczenie całkowitej objętości 

mieszaniny w warunkach normalnych będącej iloczynem 

ilości zbiorników, objętości zbiorników oraz ciśnienia  

subsequent technological steps and checking the 

composition of the produced mixture, the user can obtain 

information on how to make corrections. Once the nitrox 

composition has been approved, the programme lists the 

technological pressures connected with related to the 

addition of helium, thus obtaining the produced trimix 

mixture. The addition of helium has been deliberately 

divided into two stages, which reduces the amount of gas 

added at a time to the reservoir, which has a direct effect 

on reducing the temperature variation (Joule-Thomson 
effect) during the individual stages of production and, 

consequently, allows the final pressure to reach a value 

closer to that expected.  

The last part of the application's dialogue box 

lists a detailed list of subsequent technological steps 

depending on the way the trimix mixture is produced, 

from nitrox produced from pure gases or from air and 

oxygen.  

INITIAL VERIFICATION OF THE 

APPLICATION FOR THE CALCULATION OF 

TECHNOLOGICAL PARAMETERS DURING 

PRODUCTION OF THE TRIMIX MIXTURE

Initial verification of the application was 

conducted in two stages. In the first stage, the application 

was validated by a group of testers with knowledge and 
diverse experience in the calculations necessary for the 

mixture production process and the methodology for 

producing breathing mixtures used diving. The testers 

then submitted their comments on the user interface, the 

clarity of the application and the possible need for 

improvements to make the application easier to use. This 

stage consisted primarily of verifying the functionalities 

of the application related to the way it communicates with 

the user.  

In the second stage, also using testers, the 

correctness of the calculations performed by the 

programme was verified. Testers were given ten test 

tasks, of which five concerned the production of trimix 

based on nitrox produced from pure gases, and five from 

nitrox produced from air and oxygen. Naturally, the tasks 

had been calculated in advance using a different method, 

and the outcome of the test depended on the agreement 

between the calculations made using the application and 

the expected results calculated using a different method. 

One additional task was planned, which involved entering 

incorrect data into the application and verifying that the 

programme recognised this situation by returning an 

appropriate message to the user.  

RESULTS OF THE INITIAL VERIFICATION  

As a consequence of the first verification stage, it 

was possible to significantly improve the application’s 

operation and add many useful functions. The first change 

introduced as a result of the tests was the addition to the 

panel concerning the quantity of the produced mixture of 

the possibility of calculating the production of the mixture 

in any number of output cylinders and not only in one, as 

it was designed in the initial version of the programme. 

The next addition was the window responsible for 

calculating the total volume of the mixture in normal 

conditions, which is the product of the number of 

cylinders, the volume of cylinders and the final pressure 

to which the expected mixture is to be produced. Another  
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końcowego do jakiego oczekiwana mieszanina ma zostać 

wyprodukowana. Kolejną dodaną funkcją było 

rozbudowanie panelu dotyczącego wymaganej ilości 

gazów komponentów o możliwość wybrania parametrów 
zbiorników z gazami komponentami jakie mamy zamiar 

wykorzystać przy produkcji mieszaniny. Następną 

dodaną funkcją w tym panelu było obliczenie ilości butli 

wymaganych do produkcji oczekiwanej mieszaniny  

w oparciu o obliczenia dotyczące wymaganej ilości gazów 

komponentów oraz parametry zbiorników z gazami 

komponentami. Następną zmianą było wprowadzenie 

możliwości dokonania poprawek w oparciu o pomiar 

ilości tlenu po wyprodukowaniu nitroksu i wystąpienie 

odstępstw w składzie procentowym otrzymanej 

mieszaniny od oczekiwanego nitroksu.  

W wyniku drugiego etapu wstępnej weryfikacji 

stwierdzono, że wyniki uzyskane zarówno z obliczeń 

wykonanych w tradycyjny sposób jak i przy użyciu 

sprawdzanego programu były jednakowe co oznacza, że 

aplikacja została napisana prawidłowo i wyniki jej 

obliczeń są zgodne z metodyką obliczeń podczas 

produkcji mieszaniny trójskładnikowej. Pełna weryfikacja 

i potwierdzenie tego wyniku testów wymaga 

wykorzystania opracowanej aplikacji przy faktycznej 

produkcji mieszaniny oddechowej. W przypadku podania 

błędnych danych wejściowych aplikacja uniemożliwia 

wykonanie obliczeń i podaje odpowiedni komunikat 

informujący o konieczności wprowadzenia poprawnych 

danych wejściowych.  

Przeprowadzone testy pozwalają na 

stwierdzenie, że opracowana aplikacja może być 
użytecznym narzędziem podczas obliczania  

i definiowania poszczególnych kroków technologicznych 

w czasie produkcji mieszaniny trójskładnikowej na bazie 

wcześniej wyprodukowanej mieszaniny 

dwuskładnikowej metodą ciśnieniową. W analizowanym 

przypadku obliczenia dotyczyły produkcji trimiksu na 

bazie wcześniej wyprodukowanego nitroksu z gazów 

czystych lub z powietrza i tlenu. Wstępna weryfikacja 

programu wykazała jego funkcjonalność oraz 

prawidłowość realizowanych za jego pomocą obliczeń. 

Dalsza weryfikacja aplikacji wymaga przeprowadzenia 

szerokiej gamy eksperymentów z wykorzystaniem 

testowanego oprogramowania podczas faktycznej 

produkcji gazu oddechowego, co pozwoli na pełną 

weryfikację użyteczności programu.  

functionality added was the extension of the panel 

concerning the required quantity of component gases 

with the possibility of selecting the parameters of the 

component gas cylinders we intend to use in the 
production of the mixture. A further added feature in this 

panel was the calculation of the number of cylinders 

required to produce the expected mixture based on the 

calculations of the required quantities of component 

gases and the parameters of the component gas 

containers. Another change was the introduction of the 

possibility to make corrections based on measuring the 

amount of oxygen after the production of nitrox and the 

occurrence of deviations in the percentage composition of 

the resulting mixture from the expected nitrox.  

As a result of the second stage of the initial 

verification, it was found that the results obtained both 

from the calculations performed in the traditional way 

and with the use of the verified programme were the 

same, which means that the application was developed 

correctly and the results of its calculations are consistent 

with the methodology of calculations during the 

production of the three-component mixture. Full 

verification and confirmation of this test result requires 

the use of the developed application in the actual 

production of the breathing mixture. In the case of 

incorrect input data, the application prevents the 

calculation from being carried out and gives an 

appropriate notice to enter the correct input data.  

The tests carried out allow us to conclude that 

the developed application may be a useful tool when 

calculating and defining particular technological steps 
during the production of a three-component mixture on 

the basis of a two-component mixture produced earlier 

using the pressure method. In the analysed case, 

calculations concerned the production of trimix on the 

basis of previously produced nitrox from pure gases or 

from air and oxygen. Initial verification of the programme 

demonstrated its functionality and the correctness of 

calculations made with it. Further verification of the 

application requires conducting a wide range of 

experiments with the use of the software tested during 

actual production of breathing gas, which will allow full 

verification of the utility of the programme.  
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Current medical guidelines and regulations do not require routine examinations for the right-to-left shunt at divers. We present the case of a Polish Navy 
Dive Medical Officer (DMO) who more than 20 years ago suffered from decompression ilness - bends accompanied by cutis marmorata, numbness in one 
limb and mild vertigo. After treatment in decompression chamber all symptoms entirely resolved. Since then, despite of continuing diving, he experienced 
no decompression ilness symptoms. Twenty years later, then 52 years-old, the DMO was admitted as a patient to the Neurology Department at the Gdańsk 
Naval Hospital due to episodes of transient ischemic attacks. Contrast-enhanced transcranial Doppler ultrasound and transesophageal echocardiography 
were performed and he was diagnosed with severe right-to-left shunt across a patent foramen ovale (PFO). Retrospectively analyzing incident of DCI he 
suffered 20 years earlier, we suppose that it may have been caused by paradoxical air embolism associated with the RLS across the PFO, which was not 
diagnosed at the time of this incident yet. We conclude that although the risk of severe neurological, cutaneous or vestibular forms of DCI is very low, in 
order to increase diving safety, it seems to be reasonable to develop standards for initial PFO screening in certain groups of divers -  professional divers, 
military divers and medical diving personnel. Contrast-enhanced transcranial Doppler ultrasound seems to be useful in RLS screening in divers. Using 
multi-compartment chambers equipped with an entry lock should be preferred for safe recompression treatment of divers. 
Keywords: decompression sickness, diving, paten foramen ovale, contrast Transcranial Doppler (cTCD), contrast-enhanced transthoracic 

echocardiography (cTEE), right – to – left shunt. 

Obecne obowiązujące w Polsce wytyczne i zalecenia  nie wymagają prowadzenia rutynowych badań przeglądowych w kierunku obecności przecieku 
prawo - lewo w przebiegu przetrwałego otworu owalnego (PFO) u nurków.  W poniższej pracy przedstawiamy przypadek lekarza nurkowego Marynarki 
Wojennej RP, który ponad wiele  lat temu leczony był z powodu epizodu choroby dekompresyjnej typu I z objawami typu bends, towarzyszącymi zmianami 
skórnymi typu  skóry marmurkowatej, drętwieniem kończyny górnej oraz układowymi zawrotami  głowy. Powyższe objawy ustąpiły całkowicie po leczeniu  
w komorze dekompresyjnej. Dwadzieścia lat po powyższym epizodzie, w wieku 52 lat, lekarz został przyjęty jako pacjent do Oddziału Neurologii Szpitala 
Marynarki Wojennej w Gdańsku, gdzie diagnozowany był  z powodu nawracających epizodów krótkotrwałego dwojenia oraz osłabienia prawej kończyny 
górnej. W czasie hospitalizacji wykonano przezczaszkową ultrasonografię dopplerowską (TCD) z kontrastem oraz echokardiografię przezprzełykową 
wykazując znacznego stopnia przeciek żylno – tętniczy (RLS) poprzez przetrwały otwór owalny (PFO). Analizując retrospektywnie incydent choroby 
dekompresyjnej, który wystąpił 20 lat wcześniej, przypuszczamy, że występujące wówczas przemijające objawy neurologiczne oraz przedsionkowe mogły 
towarzyszyć przeciekowi żylno – tętniczemu poprzez niezdiagnozowany wówczas przetrwały otwór owalny. W pracy wnioskujemy, że chociaż ryzyko 
wystąpienia poważnych powikłań neurologicznych lub przedsionkowych w przebiegu choroby dekompresyjnej jest niskie, w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa nurkowania wydaje się zasadne opracowanie standardów wstępnego badania przesiewowego w kierunku obecności PFO u nurków, 
zwłaszcza nurków zawodowych, wojskowych oraz członkom personelu medycznego zaangażowanego w zabezpieczanie nurkowań. Przezczaszkowa 
sonografia dopplerowska z kontrastem wydaje się być przydatna w badaniach przesiewowych na obecność RLS u nurków. W leczeniu hiperbarycznym 
wypadków nurkowych powinno być preferowane stosowanie komór wieloprzedziałowych  
Słowa kluczowe: choroba dekompresyjna, nurkowanie, przetrwały otwór owalny, przezczaszkowa sonografia dopplerowska z kontrastem (cTCD), 
kontrastowa echokardiografia przezprzełykowa, przeciek żylno – tętniczy, przeciek prawo – lewo. 
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Текущие руководящие принципы и рекомендации, действующие в Польше, не требуют рутинных проверок на наличие утечки слева направо по 
ходу открытого овального окна (PFO) у водолазов. В нижеследующей работе мы представляем случай врача-водолаза ВМС Польши, который 
много лет назад лечился от эпизода декомпрессионной болезни I типа с явлениями типа bends, сопровождающимися поражением кожи 
мраморного типа, онемением верхних конечностей и системным головокружением. Вышеуказанные симптомы полностью исчезли после лечения 
в декомпрессионной камере. Через двадцать лет после описанного выше эпизода, в возрасте 52 лет, доктор поступил в качестве пациента  
в Отделение Неврологии Военно-морского Госпиталя в Гданьске, где у него были диагностированы повторяющиеся эпизоды кратковременного 
двоения и слабости правой верхней конечности.  Во время госпитализации выполняли транскраниальную допплерографию (TCD)  
с контрастированием и чреспищеводную эхокардиографию, показавшие значительную степень венозно-артериального шунта (RLS) через 
открытое овальное окно (PFO). При ретроспективном анализе случая декомпрессионной болезни, произошедшего 20 лет назад, мы 
предполагаем, что преходящие неврологические и предсердные симптомы, имевшиеся в то время, могли быть связаны с венозно-артериальным 
шунтированием через не диагностированное тогда открытое овальное окно. Сделан вывод, что хотя риск серьезных неврологических или 
вестибулярных осложнений при декомпрессионной болезни невелик, в целях повышения безопасности погружений представляется 
целесообразным разработать стандарты первичного скринингового обследования на наличие PFO у водолазов, особенно профессиональных  
и военных, а также членов медицинского персонала, участвующие в обеспечении безопасности погружений. Транскраниальная допплерография 
с контрастным усилением, по-видимому, полезна для скрининговых обследований водолазов на RLS. При лечении несчастных случаев при 
гипербарическом погружении следует отдавать предпочтение использованию многосекционных камер. 
Ключевые слова: декомпрессионная болезнь, дайвинг, открытое овальное окно, транскраниальная контрастная допплерография (чТКД), 
чреспищеводная контрастная эхокардиография, венозно-артериальный шунт, право-левый шунт. 

Die in Polen derzeit geltenden Leitlinien und Empfehlungen sehen keine Screenings hinsichtlich des Vorhandenseins einer Rechts-Links-Leckage im 
Rahmen einer persistierenden ovalen Öffnung (PFO) bei Tauchern vor. Im folgenden Beitrag wird der Fall eines Taucharztes der Polnischen Kriegsmarine  
vorgestellt, der vor vielen Jahren wegen einer Dekompressionskrankheit vom Typ I mit krümmungsartigen Symptomen, marmorierten Hautläsionen, 
Taubheitsgefühl der oberen Gliedmaßen und systemischem Schwindel behandelt wurde. Die oben genannten Symptome verschwanden vollständig nach 
der Behandlung in einer Dekompressionskammer. Zwanzig Jahre nach der oben genannten Episode wurde der Arzt im Alter von 52 Jahren als Patient in 
die Abteilung für Neurologie des Marinekrankenhauses in Danzig eingeliefert, wo man bei ihm wiederkehrende Episoden von kurzzeitigen Zuckungen und 
Schwäche der rechten oberen Extremität diagnostizierte. Während des Krankenhausaufenthalts wurden eine transkranielle Doppler-Sonographie (TCD) mit 
Kontrastmittel und eine transösophageale Echokardiographie durchgeführt, die eine signifikante venös-arterielle Leckage (RLS) durch eine persistierende 
ovale Öffnung (PFO) zeigten. Durch die retrospektive Analyse einer Dekompressionskrankheit, die 20 Jahre zuvor aufgetreten war, vermuten wir, dass die 
damals aufgetretenen vorübergehenden neurologischen und atrialen Symptome mit dem veno-arteriellen Leck durch das damals nicht diagnostizierte 
persistierende ovale Loch einhergegangen sein könnten. In dieser Arbeit kommen wir zu dem Schluss, dass, obwohl das Risiko ernsthafter neurologischer 
oder vestibulärer Komplikationen im Verlauf der Dekompressionskrankheit gering ist, es zur Erhöhung der Tauchsicherheit sinnvoll erscheint, Standards für 
das anfängliche Screening auf das Vorhandensein eines PFO bei Tauchern zu entwickeln, insbesondere bei Berufstauchern, Militärtauchern und 
medizinischem Personal, das an der Sicherung von Tauchgängen beteiligt ist. Die transkranielle Doppler-Sonographie mit Kontrastmittel scheint für das 
Screening auf RLS bei Tauchern nützlich zu sein. Die Verwendung von Mehrkammern sollte bei der hyperbaren Behandlung von Tauchunfällen bevorzugt 
werden. 
Schlüsselwörter: Dekompressionskrankheit, Tauchen, offenes Foramen ovale, transkranielle Kontrast-Doppler-Sonographie (cTCD), transösophageale 
Kontrast-Echokardiographie, venös-arterieller Shunt, Rechts-Links-Shunt. 

Las orientaciones y recomendaciones actualmente vigentes en Polonia no requieren la realización de estudios de revisión rutinarios para detectar la 
presencia de una fístula derecha - izquierda en el curso del foramen oval permeable (PFO) en buceadores. En el siguiente trabajo presentamos el caso de 
un médico buceador de la Marina de Guerra de la República de Polonia, que hace muchos años fue tratado debido a un episodio de enfermedad 
descompresiva del tipo I con síntomas del tipo bends, acompañados de lesiones cutáneas del tipo piel marmórea, entumecimiento de una extremidad 
superior y vértigo sistemático. Los anteriores síntomas desaparecieron totalmente tras el tratamiento en una cámara de descompresión. Veinte años 
después de este episodio, a la edad de 52 años, el médico fue admitido como paciente en la Sección de Neurología del Hospital de la Marina de Guerra 
en Gdańsk, donde fue diagnosticado debido a episodios recurrentes de diplopía de breve duración y un debilitamiento de la extremidad superior derecha. 
Durante la hospitalización se le realizó una ecografía Doppler transcraneal (TCD) con contraste y una ecocardiografía transesofágica que mostró un grado 
considerable de fístula arteriovenosa (RLS) a través del foramen oval permeable (PFO). Analizando retrospectivamente el incidente de enfermedad 
descompresiva ocurrido 20 años antes, suponemos que los síntomas neurológicos y vestibulares pasajeros entonces presentes podrían acompañar a una 
fístula arteriovenosa a través del no diagnosticado entonces foramen oval permeable. En el trabajo deducimos que aunque el riesgo de aparición de 
complicaciones neurológicas o vestibulares graves en el curso de una enfermedad descompresiva es bajo, para aumentar la seguridad del buceo parece 
justificado desarrollar unos estándares de pruebas de cribado preliminares para detectar la presencia de PFO en buceadores, especialmente en 
buceadores profesionales, militares y miembros del personal médico implicado en la seguridad de las inmersiones. La ultrasonografía Doppler transcraneal 
con contraste parece ser útil en las pruebas de cribado para detectar la presencia de RLS en buceadores. En el tratamiento de casos hiperbáricos de 
buceadores sería preferible el empleo de cámaras con varios compartimentos. 
Palabras clave: enfermedad por descompresión, buceo, foramen oval permeable, ecografía doppler transcraneal con contraste (cTCD), ecocardiografía 
transesofágica con contraste, derivación venoso-arterial, derivación derecha-izquierda. 
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WSTĘP 

Przetrwały otwór owalny (PFO) jest 

występującym u około 25% dorosłej populacji wariantem 

anatomicznym polegającym na utrzymywaniu się 

połączenia między prawym i lewym przedsionkiem serca. 

U płodu otwór owalny ma olbrzymie znaczenie 

umożliwiając przepływ krwi utlenowanej z prawego do 

lewego serca, omijając nie funkcjonujące w życiu 

płodowym płuca. Utlenowana krew z łożyska matki 

wpływa do prawego przedsionka skąd poprzez otwór 

owalnego lewego serca, a następnie jako krew tętnicza 

dopływa do wszystkich tkanek organizmu. Prawidłowo,  

u większości noworodków otwór ten zamyka się 

samoistnie w ciągu pierwszego roku życia [1].  

U niektórych osób otwór owalny nie zamyka się 

całkowicie tworząc różnej średnicy kanał łączący prawy  

i lewy przedsionek. W zdecydowanej większości 

przypadków przetrwały otwór owalny nie ma żadnego 

znaczenia klinicznego I uważany jest za wariant 

anatomiczny. W pewnych sytuacjach związanych  
z fizjologicznym zwiększeniem ciśnienia w prawym 

przedsionku (kaszel, kichanie, tłocznia brzuszna, poród, 

dźwiganie ciężarów) może dojść do jego otwarcia  

i wystąpienia krótkotrwałego przecieku krwi żylnej  

z prawego do lewego przedsionka (Fig. 1), którego 

następstwem może być zatorowość paradoksalna, gdy 

materiał zatorowy przedostaje się z układu żylnego do 

tętnic prowadząc do wystąpienia, między innymi, udaru 

niedokrwiennego mózgu [2]. 

INTRODUCTION 

Patent foramen ovale (PFO) is an anatomical 

variant occurring in approximately in 25% of the 

population, connecting right and left atrium of the heart.  

In the foetus, the foramen ovale is vital to allow 

oxygenated blood flow to  from the right to the left heart, 

bypassing the lungs that do not function in foetal life. The 

oxygenated blood from the mother's placenta flows into 

the right atrium, from where it goes through the foramen 

ovale into the left atrium and left ventricle and then as 

arterial blood into all tissues of the body Normally, in 
most infants it closes during the first year of life [1]. In 

some healthy people, however, it does not close 

completely and forms a channel of variable diameter. 

While in the majority of cases PFO has no clinical 

significance, in certain situations related to increased 

pressure in the right atrium (coughing, sneezing, 

abdominal pressures during defecation, weight lifting, 

pulmonary hypertension, tricuspid valve regurgitation) 

venous shunt from the right to the left atrium may occur 

(Fig. 1). Such a shunt may result in paradoxical embolism, 

when embolic material from the venous system enters the 

arteries, causing, among others, ischemic stroke [2].

Fig. 1 Shunt of venous blood from the right to the left atrium [3]. 

Rys. 1 Przeciek krwi żylnej z prawego do lewego przedsionka [3]. 
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W czasie każdego nurkowania, a zwłaszcza  

w przypadku choroby dekompresyjnej, we krwi żylnej 

nurka krążą pęcherzyki o składzie podobnym do 

mieszaniny oddechowej. W wyniku wzrostu ciśnienia  

w klatce piersiowej w trakcie pobytu pod wodą (prace 

podwodne, manewr Valsalvy) albo po nurkowaniu 

(dźwiganie sprzętu nurkowego, kaszel, kichanie, 

wciąganie się na brzuchu na pokład pontonu lub łodzi), 

pęcherzyki gazu mogą przedostawać się poprzez otwór 

owalny do krążenia systemowego. Krążące w układzie 

tętniczym pęcherzyki prowadzić mogą do pojawienia się 

łagodnych, nieistotnych klinicznie objawów, takich jak 

świąd skóry czy skóra marmurkowata. W następstwie 

gazowych zatorów tętniczych rozwinąć się może jednak 

również ciężka choroba dekompresyjna z objawami 

neurologicznymi lub objawami przedsionkowymi [4,5,6]. 

CASE REPORT 

Pacjent l. 52, były lekarz wojskowy służący  

w jednostkach Marynarki Wojennej, przyjęty został do 

Oddziału Neurologii Szpitala Marynarki Wojennej w celu 

diagnostyki epizodów przemijającego dwojenia, które 

nawracało wielokrotnie w okresie ostatnich kilku lat. 

Dodatkowy pacjent podawał jednokrotny krótkotrwały 

epizod osłabienia siły mięśniowej prawej kończyny 

górnej. Chory negował występowanie schorzeń 

przewlekłych, nie przyjmował na stałe żadnych leków,  

w przeszłości nie występowały również u niego żadne 

istotniejsze zachorowania. Podczas zbierania wywiadu 

zgłosił jednak, ze około 20 lat wcześniej, podczas służby 

w Marynarce Wojennej na stanowisku Lekarza 

Nurkowego wystąpił u niego epizod choroby 

dekompresyjnej.  

Pacjent podawał, że podczas zabezpieczania 

nurkowania wezwany został do nurka wojskowego,  

u którego rozwinęły się objawy choroby dekompresyjnej I 

typu z bólami mięśni i stawów. U nurka zastosowano 

rekompresję zgodnie z Tabelą 5 US Navy. Nurek wraz  

z lekarzem przebywał w czasie leczenia  

w jednoprzedziałowej komorze dekompresyjnej. Podczas 

rekompresji  nurek oddychał tlenem w trzema trwającymi 

5 minut przerwami, w czasie których oddychał 

powietrzem atmosferycznym. Towarzyszący mu lekarz 

nurkowy oddychał w tym czasie przez 2 godziny i 15 
minut powietrzem. Po zastosowanym leczeniu 

występujące u nurka objawy typu bends ustąpiły w ciągu 

pierwszych 20 minut leczenia. 

Około dwóch godzin po zakończeniu leczenia,  

u lekarza nurkowego rozwinął się ból stawów barkowych 

oraz kolanowych z towarzyszącym wzrostem temperatury 

ciała do 38stC. Dodatkowo na skórze klatki piersiowej  

i brzucha pojawiły się zmiany o charakterze skóry 

marmurkowatej, wystąpił świąd skóry, chory odczuwał 

również niewielkie zdrętwienie prawej kończyny dolnej 

oraz zawroty głowy o charakterze wirowania. U pacjenta 

rozpoznano typ 1 choroby dekompresyjnej i rozpoczęto 

leczenie w komorze dekompresyjnej zgodnie z Tabelą  

5 US Navy. Podczas procedury lekarz nurkowy, tym razem 

jako pacjent,  oddychał tlenem z trzema trwającymi  

5 minut przerwami, w czasie których oddychał 

powietrzem atmosferycznym. Wszystkie objawy wycofały 

u niego się po 18 minutach od rozpoczęcia leczenia. 

W czasie powyższego epizodu pacjent posiadał 

ważne, dopuszczające go do nurkowania orzeczenie 

Wojskowej Komisji Morsko – Lekarskiej (WKML), przed  

During any dive, and especially in the case of 

decompression sickness, gas bubbles with a composition 

similar to the breathing mixture circulate in the diver's 

venous blood. As a result of the increased pressure in the 

chest during diving (underwater work, Valsalva 

manoeuvre) or after a dive (carrying diving equipment, 

coughing, sneezing, climbing into boats), gas bubbles may 

enter the systemic circulation through the patent foramen 

ovale. Bubbles circulating in body arteries may cause 

relatively mild, symptoms such as skin rash or cutis 

marmorata. On the other hand, as a consequence of 

arterial air embolism, a severe, neurological or vestibular 

form of decompression sickness may develop [4,5,6]. 

CASE REPORT 

A 52 year old doctor, previously serving as an 

officer in the  Polish Navy, was admitted as a patient to the 
Neurology Department at the Navy Hospital in Gdańsk in 

order to investigate episodes of transient, short-lasting 

diplopia that had occurred several times over the past few 

years. The patient additionally reported a single incident 

of transient weakening of the right upper limb. He had not 

experienced any loss of consciousness and his symptoms 

were not accompanied by headache and nausea. The 

patient denied suffering from chronic diseases and taking  

any drugs on a regular basis. .   

On taking a medical history, nothing of 

significance was noted, apart from the decompression 

sickness incident which had occurred 20 years before, 

during his service as a Diving Medical Officer (DMO) in 

the Polish Navy. The patient reported, that he had been 

called to a military diver suffering from type  

1 decompression sickness with the bends. The diver had 

been treated in a single – compartment hyperbaric 

chamber using the US Navy Treatment Table 5. The diver 

breathed oxygen with three 5-minute breaks during 

which he breathed air. During this treatment, the DMO, 

also present in the hyperbaric chamber, breathed air for  

2 hours and 15 minutes. The diver's symptoms (“the 

bends”) subsided in the first twenty minutes of the 

treatment.  

Approximately two hours after the end of the 

treatment, the DMO had experienced pain in his shoulders 

and knees joints accompanied by an increase of body 
temperature to 38 degrees C. In addition, itchy cutis 

marmorata appeared on his chest and abdomen and he 

also reported mild numbness in the right lower limb and 

mild vertigo. Type I decompression sickness was 

diagnosed and treatment in the hyperbaric chamber was 

initiated. The US Navy Treatment Table 5 was used again. 

During this treatment the DMO, as a patient, breathed 

oxygen with three 5-minute breaks, during which he 

breathed air. After 18-minute of oxygen breathing, his 

symptoms subsided completely. At the time of this 

episode, the doctor had a valid Naval Medical Board 

medical certificate for diving operations.   

He had not reported any medical problems 

before this incident and had not previously suffered from 

decompression sickness. The initial transthoracic 

echocardiography performed before he commenced his 

diving career was normal. Annual medical checkups and  

laboratory tests, both before and after the above episode 

showed no abnormalities. Subsequent to this incident, 

until the end of his service as a Dive Medical Officer, and 

later, as a civilian diver, he did not experienced any further  
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zachorowaniem nie zgłaszał żadnych dolegliwości oraz 

negował incydenty choroby dekompresyjej w przeszłości. 

Wykonana w ramach kwalifikacji do nurkowania 

echokardiografia przezklatkowa nie wykazała odchyleń 
od normy, coroczne badania laboratoryjne oraz 

konsultacje specjalistyczne wykonywane w ramach badań 

zlecanych przez WKML zarówno przed jak i po 

powyższym zachorowaniu były w normie. Podczas 

kolejnych ekspozycji na wysokie ciśnienie w komorze 

dekompresyjnej, do końca służby w Marynarce Wojennej 

nie obserwowano żadnych epizodów choroby 

dekompresyjnej. 

Przy przyjęciu do Oddziału Neurologii,  

w badaniu przedmiotowych nie wykazano żadnych 

odchyleń od normy. W czasie hospitalizacji 

przeprowadzono u niego szereg badań dodatkowych.  

W badaniu rezonansu magnetycznego mózgowia, holtera 

EKG, holtera ciśnieniowego, USG Duplex tętnic 

dogłowowych i badaniach laboratoryjnych  nie wykazano 

odchyleń od normy. W celu wykluczenia zatorowości 

paradoksalnej związanej z przeciekiem żylno – tętniczym, 

u chorego wykonano przezczaszkową sonografię 

dopplerowską z kontrastem. W trakcie badania, podczas 

dożylnego podawania kontrastu (zawiesina 

mikropęcherzyków powietrza w soli fizjologicznej), na tle 

widma prawej tętnicy środkowej mózgu wykryto 

obecność ponad 30 sygnałów odpowiadających 

mikrozatorowości w krążeniu mózgowym (HITS -high 

intensity transient signals). Wynik badania świadczył  

o obecności znacznego stopnia przecieku żylno –

tętniczego, prawdopodobnie poprzez drożny otwór 
owalny (Fig. 2). 

episodes of decompression sickness or any other diving 

related pathology.

The neurological examination at admission to 

the hospital was normal. During his hospitalization, the 
patient underwent a number of additional tests. Brain 

magnetic resonance angiography (MRA), ABPM, Holter 

ECG monitoring, cervical and vertebral arteries Duplex  

ultrasonography and laboratory tests showed no 

significant abnormalities. In order to exclude paradoxical 

embolism, a contrast-enhanced transcranial Doppler 

ultrasound (c-TCD) was performed. During the 

examination, after the Valsalva manoeuvre more than 30 

bubbles (seen as High Intensity Transient Signals or 

HITS) in the right middle cerebral artery were detected. 

The test result proved presence of a significant degree of 

the right-to-left  shunt, probably  through a patent 

foramen ovale (Fig. 2). 

Fig. 2 Spectrum of the middle cerebral artery with HITS signals. 

Rys. 2 Widmo tętnicy środkowej mózgu z sygnałami HITS. 
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W celu potwierdzenia obecności przetrwałego 

otworu owalnego, wykonano echokardiografię 

przezprzełykową (TEE) z kontrastem. Badanie wykazało 

PFO ze znacznym przeciekiem krwi żylnej z prawego do 

lewego przedsionka. Pacjent został skierowany na 

konsultację kardiochirurgiczną i zakwalifikowany do 

przezskórnego zamknięcia PFO za pomocą okludera. 

Chory postanowić nie poddawać się tej procedurze  

i zrezygnował z nurkowania.  

DYSKUSJA 

Leczenie choroby dekompresyjnej polega na 

sprężeniu nurka w komorze dekompresyjnej.  

W przypadku opisanym powyżej nurkowi wojskowemu,  

u którego wystąpiła choroba dekompresyjna typu 1, 

towarzyszył wykwalifikowany i doświadczony lekarz 

nurkowy. W czasie leczenia obaj przebywali  
w jednoprzedziałowej komorze hiperbarycznej. Po 

zakończeniu leczenia hiperbarycznego nurka z DCI,  

u samego lekarza nurkowego rozwinęła się choroba 

dekompresyjna typu I. Wszystkie objawy DCI 

doświadczane przez lekarza ustąpiły po leczeniu 

hiperbarycznym. Analizując retrospektywnie ten 

incydent, można zauważyć, że chorobie dekompresyjnej 

typu I towarzyszyły niewielkiego stopnia zaburzenia 

funkcji układu nerwowego (drętwienie kończyny dolnej), 

świąd skóry, zmiany skórne o typie skóry marmurkowatej 

oraz niewielkie zawroty głowy o typie wirowania. 

Retrospektywnie, po przeprowadzonej wiele lat później 

diagnostyce, wysunięto podejrzenie, że objawy te mogły 

być spowodowane przeciekiem pęcherzyków gazu  

z prawego do lewego przedsionka poprzez drożny otwór 

owalny, który nie został jeszcze zdiagnozowany w czasie 

tego incydentu [6,7,8]. 

Przepisy dotyczące wstępnej oceny kandydatów 

do nurkowania wojskowego w Siłach Zbrojnych RP nie 

obejmują badań przesiewowych pod kątem wykrywania 

PFO. Wojskowa Komisja Morsko – Lekarska stosuje 

standardową echokardiografię przezklatkową (TTE), 

której czułość i swoistość w wykrywaniu PFO jest niska 

[9,10]. Za złoty standard w wykrywaniu PFO uważa się 

echokardiografię przezprzełykowa (TEE) ze 

wzmocnieniem kontrastowym, która osiąga czułość  

i specyficzność 100% w porównaniu z autopsją [11]. Ze 
względu na swoją inwazyjność, echo przezprzełykowe 

stanowić może jednak duży dyskomfort dla badanego, 

obarczone jest również ryzykiem potencjalnie 

niebezpiecznych powikłań. Poważne powikłania będące 

następstwem TEE występują bardzo rzadko (0,2–0,6%)  

i obejmują: kurcz przełyku, perforację przełyku  

z zapaleniem śródpiersia, uszkodzenie strun głosowych, 

masywne krwawienie z guza przełyku, zaburzenia rytmu 

serca aż do zatrzymania krążenia włącznie oraz zgon 

(mniej niż 0,01%) [12]. Czynnikiem ograniczającym 

szersze zastosowanie TEE w badaniach przesiewowych 

PFO u jest również wysoki koszt i mała dostępność 

wymaganego sprzętu. 

Alternatywą dla TEE jest przezczaszkowe USG 

dopplerowskie ze wzmocnieniem kontrastowym (c-TCD). 

Jest to prosta, tania, nieinwazyjna i bezpieczna metoda  

o bardzo wysokiej czułości i swoistości w wykrywaniu 

przecieku prawo-lewego (odpowiednio 97% -100% i 93-

98%) [9,10,14]. Wykrywanie przecieku żylno – tętniczego 

(RLS) za pomocą c-TCD opiera się na standardzie 

opisanym w 2000 r. przez Jaussa i Zannette[15].  

To confirm the presence of a patent foramen 

ovale, transesophageal (TEE) contrast enhanced 

echocardiography was performed. It showed a PFO canal 

with a significant shunt from the right to the left atrium. 

The patient was referred to a cardiac surgeon and 

qualified for percutaneous PFO closure with an PFO 

occlusion device. He decided not to undergo this 

procedure and gave up diving. 

DISCUSSION 

Treatment of decompression sickness involves 

compressing the diver in a decompression chamber. In the 

case described above, the military diver was accompanied 

by a qualified and experienced Diving Medical Officer. 

Both were compressed in a single-compartment 

hyperbaric chamber. After the end of hyperbaric 

treatment of the diver, the DMO himself developed 
decompression sickness classified then as type I. All DCI 

symptoms experienced by the DMO resolved after the 

hyperbaric treatment. Retrospectively analyzing this 

incident, it may be noted that type I decompression 

sickness was accompanied by mild nervous system 

impairment (numbness in the lower limb), cutis 

marmorata and subtle vertigo. Taking into account 

presence of PFO, which was found during hospitalization 

many years later, it may be presumed, that neurological 

and vestibular manifestations may have been caused by 

paradoxical air embolism across the PFO, which was not 

diagnosed at the time of this incident yet [6,7,8]. 

The guidlines for the preliminary medical  

assessment of candidates for military divers in the Polish 

Armed Forces do not include screening tests for PFO. The 

Naval Medical Board uses the standard, transthoracic 

echocardiography (TTE). The sensitivity and specificity of 

TTE in PFO detecting is very low [9,10]. Until recently, as 

the gold standard in the PFO detecting was considered 

contrast – enhanced transesophageal echocardiography 

(TEE), which achieves sensitivity and specificity rate of up 

to 100% compared to autopsy [11]. Due to the fact that 

TEE is an invasive examination, it is not routinely used for 

divers’ examinations. It carries the risk of potentially 

dangerous complications, such as laryngospasm, 

arrhythmias including cardiac arrest, esophageal 

perforation, and very rarely death (less than 0,01%) [12]. 
It is also emphasized that the high cost and suboptimal 

availability of the equipment required are factors limiting 

the wider use of TEE in PFO screening for divers. 

An alternative to TEE is contrast-enhanced 

transcranial Doppler ultrasound (c-TCD). It is a simple, 

cheap, non-invasive and safe method which has very high 

sensitivity and specificity in the detection of right-to-left 

shunt (97% -100% and 93-98% respectively) [9,10,14]. 

Detection of RLS with c-TCD is based on the standard 

described in 2000 by Jauss and Zannette [15]. During 

examination the spectrum of blood flow in the MCA is 

monitored before and after the administration of 

intravenous contrast. 

Assessment of the RLS size can be achieved by 

TCD  in a semi-quantitative manner by counting the 

microbubbles in the medial cerebral artery after 

intravenous contrast administration [15,16]. According to 

the Jauss and Zannette protocol, the number of bubbles is 

counted both at rest and after the Valsalva maneuver [15]. 

In recent years, the approach to PFO diagnostics 

has changed. In 2019 the European recommendations for 
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Podczas badania monitoruje się widmo 

przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu przed i po 

dożylnym podaniu kontrastu. Stopień nasilenia przecieku 

żylno - tętniczego określa się w sposób półilościowy 
podczas monitorowania przepływu w tętnicy środkowej 

mózgu licząc wykrytych ilość mikropęcherzyków 

przepływających w tętnicy środkowej mózgu [15,16]. 

Według protokołu Jaussa i Zannette, ocena ilości 

pęcherzyków dokonywana jest zarówno w spoczynku jak 

i po wykonaniu próby Valsalvy [15].  

W ostatnich latach zmienia się podejście do 

diagnostyki PFO. W opublikowanych w 2019 Europejskich 

zaleceniach dotyczących postępowania z chorymi  

z przetrwałym otworem owalnym [17] przedstawiono 

metaanalizę badań nad efektywnością kontrastowej 

echokardiografii przezprzełykowej, i przezklatkowej oraz 

kontrastowego dopplera przezczaszkowego (cTCD)  

w diagnostyce PFO. Z przedstawionych danych wynika, że 

czułość uznawanej dotychczas za „złoty standard” TEE 

jest znacznie niższa niż uważano poprzednio i sięga 

jedynie 89%. Podkreślono, że zaskakująco niska czułość 

cTEE wynikać może z problemów z wykonywaniem próby 

Valsalvy podczas badania przez część pacjentów, co 

przyczynić się może do przeoczenia części, zwłaszcza 

mniejszych, otworów  owqalnych [18,19]. Z drugiej strony, 

czułość i specyficzność TCD z kontrastem oraz 

echokardiografii przezklatkowej z kontrastem  

w wykrywaniu przecieków żylno – tętniczych osiągnęła 

odpowiednio 94% i 92% oraz 88% i 82%.  

W podsumowaniu zaleceń dotyczących 

postępowania z chorymi z podejrzeniem obecności 
przetrwałego otworu owalnego stwierdzono, że obecnie 

echokardiografia przezprzełykowa nie może być dalej 

uznawana za „złoty standard” w poszukiwaniu 

przecieków żylno – tętniczych (RLS – right – to – left 

shunt) a diagnostyka opierać się musi na 

komplementarnym zastosowaniu wszystkich opisanych 

powyżej metod diagnostycznych – echokardiografia 

przezklatkowa i TCD jako metody przesiewowe do 

wykrywania przecieku prawo-lewo a echokardiografia 

przezprzełykowa do potwierdzenia obecności PFO oraz 

oceny morfologii przegrody międzykomorowej [17]. 

Konsekwencje zatorowości paradoksalnej 

związanej z PFO są zwykle rzadkie i łagodne. Czasami 

jednak RLS może spowodować ciężką chorobę 

dekompresyjną z objawami neurologicznymi, skórnymi 

lub przedsionkowymi [7,8,16] Zgodnie z opublikowanymi 

wytycznymi i zaleceniami, badanie przesiewowe  

w kierunku PFO nie jest konieczne dla każdego nurka lub 

kandydata na nurka. Jednakże ocena powinna być 

przeprowadzona u nurków z historią choroby 

dekompresyjnej (DCI) z objawami mózgowymi, 

rdzeniowymi, przedsionkowymi lub skórnymi, z historią 

migreny z aurą, przebytym udarem kryptogennym lub 

ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej (ASD)  

u krewnego pierwszego stopnia. Badanie przesiewowe  

w kierunku PFO jest również zalecane dla nurków, którzy 

doznali DCI po bezdekompresyjnym profilu nurkowym  

i nurków komercyjnych, którzy cierpią na migrenę  
z aurą [20,21,22].  

Jeśli zostanie postawiona diagnoza RLS, 

zdecydowanie zaleca się nurkom modyfikację zachowania 

i bezwzględnie przestrzegaj bezpiecznych profili 

nurkowych [22]. Dodatkowo, niektórym nurkom może 

być oferowane przezskórne zamknięcie PFO za pomocą 

okluidera. Chociaż pierwsze przezskórne zamknięcie PFO 

wykonano w 1975 roku [23], jego dostępność  

the management of patients with patent foramen ovale 

were published [17].  

In this paper the authors presented  a meta-

analysis of studies on the effectiveness of contrast 
transoesophageal echocardiography, contrast-enhanced 

transthoracic echocardiography (cTEE) and transcranial 

contrast doppler (cTCD) in PFO diagnostics. The 

presented data show that the sensitivity of cTEE, so far 

considered the "gold standard" is much lower than 

previously considered and yielded only 89%. It was 

emphasized that the surprisingly low sensitivity of cTEE 

may result from inability to perform an adequate Valsalva 

manoeuvre during transoesophageal echocardiography 

which may contribute to the overlooking of some, 

especially smaller PFOs [18,19]. On the other hand, the 

sensitivity and specificity of TCD with contrast and 

contrast - enhanced transthoracic echocardiography in 

detecting right-to-left shunts reached 94% and 92% and 

88% and 82%, respectively. 

In conclusion, The European recommendations 

for the management of patients  with patent foramen 

ovale stated that at present transoesophageal 

echocardiography can no longer be considered the "gold 

standard" in the RLS detection (right - to - left shunt) and 

the diagnosis must be based on the complementary use of 

all the diagnostic methods described above - transthoracic 

echocardiography and TCD as screening methods to 

detect right-to-left shunt and transoesophageal 

echocardiography to confirm the presence of PFO and 

assess the morphology of the interventricular septum 

[17]. 
The consequences of paradoxical embolism 

associated with the PFO are usually rare and mild. 

Occasionally however, RLS may cause severe 

decompression sickness with neurological, cutaneous or 

vestibular symptoms [7,8,16]. According to published 

guidelines and recommendations, screening for PFO is not 

necessary for each diver or candidate for diver. However, 

evaluation should be carried out in divers with history of 

decompression illness (DCI) with cerebral, spinal, 

vestibulocochlear or cutaneous manifestations, a current 

or past history of migraine with aura, a history of 

cryptogenic stroke  or atrial septal defect (ASD) in a first 

degree relative. Screening for PFO is also recommended 

for divers who suffered DCI after non-provocative dive 

profile and commercial divers who suffer from migraine 

with aura [17,20,21,22]. 

If a diagnosis of the RLS is made, divers are 

strongly advised to modify their diving behaviour and 

strictly observe save diving practices [17,22]. In addition, 

some divers may be offered percutaneous PFO closure 

with an occlusive device. Although the first percutaneous 

septal defect occlusion was performed in 1975 [23], its 

availability and safety did not allow for routine PFO 

closure for many years. Only recently has published data 

suggested that in some divers this procedure may be 

effective in secondary prevention of DCI associated with 

intra-cardiac shunting [24,25]. 

In the case described above, neurological, 
cutaneous and vestibular symptoms in the DMO did not 

occur during subsequent dives and for many years the 

patient did not report any other health complaints. The 

RLS across the PFO was detected only 20 years after the 

diving incident. However, earlier detection of intra-cardiac 

shunt, especially at initial examinations before 

commencing service as a Diving Medical Officer, would 

have allowed him to be assigned to a position where the 
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i bezpieczeństwo przez wiele lat nie pozwalały na 

rutynowe zamykanie PFO. Dopiero niedawno 

opublikowane dane sugerują, że u niektórych nurków 

procedura ta może być skuteczna we wtórnej prewencji 

DCI związanej z przeciekiem wewnątrzsercowym [24,25]. 

W opisanym powyżej przypadku objawy 

neurologiczne, skórne i przedsionkowe u DMO nie 

występowały podczas kolejnych nurkowań i przez wiele 

lat pacjent nie zgłaszał żadnych innych dolegliwości 

zdrowotnych. Przeciek żylno – tętniczy w przebiegu PFO 
został wykryty dopiero 20 lat po incydencie nurkowym. 

Wcześniejsze wykrycie przetrwałego otworu owalnego, 

zwłaszcza podczas wstępnych badań komisyjnych przed 

rozpoczęciem służby przez naszego pacjenta na 

stanowisku Lekarza Nurkowego Marynarki Wojennej, 

pozwoliłoby na przydzielenie go na stanowisko, na 

którym ryzyko wypadków związanych z nurkowaniem 

byłoby minimalne.  

Na koniec należy zauważyć, że podczas opisanej 

powyżej terapii rekompresyjnej zarówno nurek wojskowy 

z DCI jak i lekarz nurkowy przebywali  

w jednoprzedziałowej komorze hiperbarycznej. Na 

szczęście objawy DCI u lekarza rozwinęły się dopiero po 

zakończeniu leczenia nurka, co pozwoliło bezpiecznie  

i skutecznie go ponownie sprężyć. Powyższy przypadek 

wykazuje, że jednokomorowe komory dekompresyjne 

mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla 

przebywającego w nich personelu, zwłaszcza gdy objawy 

choroby dekompresyjnej wystąpią  nie tylko u leczonego 

nurka ale i u poddanego ekspozycji na zwiększone 

ciśnienie członka personelu medycznego. Brak śluzy 

wejściowej uniemożliwia personelowi medycznemu 

wejście do komory dekompresyjnej w czasie leczenia 

hiperbarycznego. Niektóre jednokomorowe komory 

hiperbaryczne są nadal używane w placówkach 

medycznych lub wojskowych, ale ten przypadek pokazuje, 

że w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdecydowanie 

zaleca się stosowanie wyłącznie komór wyposażonych  
w śluzę. 

WNIOSKI 

Wytyczne i przepisy medyczne obowiązujące nie 

tylko w Marynarce Wojennej RP, ale także w wielu krajach 

na całym świecie mówią, że badanie na obecność 

przecieku wewnątrzsercowego nie jest wymagane ani  

w przypadku badania wstępnego, ani kolejnych badań 

okresowych , szczególnie u nurków bez historii choroby 

dekompresyjnej. Chociaż ryzyko ciężkich, 

neurologicznych, skórnych lub przedsionkowych postaci 

DCS jest bardzo niskie, w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa nurkowania wydaje się rozsądne 

opracowanie standardów wstępnego badania 

przesiewowego PFO u nurków zawodowych, nurków 

wojskowych i nurkowego personelu nurkowego. 

Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska  
z kontrastem (c-TCD), jako prosta, nieinwazyjna  

i bezpieczna metoda o bardzo wysokiej czułości  

i swoistości w wykrywaniu przecieku prawo-lewego, 

wydaje się być przydatna we wstępnych badaniach 

przesiewowych w kierunku RLS u nurków.  

W celu bezpiecznego leczenia dekompresyjnego 

nurków powinno być preferowane stosowanie komór 

wieloprzedziałowych wyposażonych w śluzę 

umożliwiającą wejście do środka w czasie prowadzenia 

terapii hiperbarycznej. 

risk of diving related accidents was minimal.

Finally, it should be noted that during the 

recompression therapy described above, both the navy 

diver and the DMO were in a single-compartment 

hyperbaric chamber. Fortunately, the DCI symptoms in the 

DMO developed after the end of the diver's treatment. 

Single-compartment decompression chambers may pose 

a threat to compressed personnel in case of any medical 

emergency. Lack of an entry lock prevents medical staff 

from entering the main chamber whilst it is under 
pressure. Some single-compartment hyperbaric chambers 

are still in use in medical or military facilities but this case 

shows that in order to increase safety it is strongly 

advised to only use chambers equipped with a lock.  

CONCLUSIONS 

The medical guidelines and regulations which 

are in use, not only in the Polish Navy but also in many 

countries all over the world, state that examination for the 

presence of an intra-cardiac shunt is not required for 

neither the initial nor the subsequent annual 

examinations, especially in divers without a history of 

decompression sickness. Although the risk of severe, 

neurological, cutaneous or vestibular forms of DCS is very 

low, in order to increase diving safety, it seems to be 

reasonable to develop standards for initial PFO screening 

in professional divers performing heavy work, military 
divers and medical diving personnel. Contrast-enhanced 

transcranial Doppler ultrasound (c-TCD), as a simple, 

non-invasive and safe method with very high sensitivity 

and specificity in the detection of the right-to-left shunt, 

seems to be useful in RLS screening in initial and periodic 

examinations in divers.  

Using multi-compartment chambers equipped 

with an entry lock should be preferred for safe 

recompression treatment of divers.  
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HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN COVID-19 TREATMENT: EFFICACY AND SAFETY 

HIPERBARIA TLENOWA W LECZENIU COVID-19: SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Introduction: New effective treatments are sought to eliminate COVID-19-related hypoxia. Hyperbaric oxygen therapy is an effective method in the 
treatment of many diseases accompanied by hypoxia. 
Aim: The aim of this study was to analyse the literature on the use of hyperbaric oxygen in the treatment of COVID-19 and to evaluate the effectiveness and 
safety of this method. 
Materials and methods: Medical databases (Medline and PBL) and websites were reviewed using the terms hyperbaric oxygen and COVID-19. 25 works 
were qualified for the analysis. 
Conclusions: The analysed literature shows that hyperbaric oxygen therapy is an effective and safe method of treating patients with COVID-19. Due to the 
limited amount of scientific evidence assessing the use of HBOT in COVID-19, there is a need for further research to confirm the effectiveness and safety of 
this method. 
Keywords: hyperbaric oxygen, COVID-19, hypoxia. 

Wstęp: Do eliminowania hipoksji związanej z COVID-19 poszukiwane są nowe sposoby skutecznego leczenia. Tlenoteriapia hiperbaryczna jest skuteczną 
metodą w leczeniu wielu chorób z towarzyszącą hipoksją.  
Cel: Celem niniejszej pracy było przeanalizowanie literatury dotyczącej zastosowania hiperbarii tlenowej w leczeniu COVID-19 oraz ocena skuteczności 
i bezpieczeństwa tej metody. 
Materiały i metody: Dokonano przeglądu medycznych baz danych (Medline i PBL)   oraz stron internetowych za pomocą haseł: hiperbaria tlenowa i COVID-
19. Do analizy zakwalifikowano 25 prac.
Wnioski: Z przeanalizowanej literatury wynika, że tlenoterapia hiperbaryczna jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia pacjentów z COVID-19. Ze 
względu na ograniczoną liczbę dowodów naukowych oceniających stosowanie HBOT w COVID-19, istnieje potrzeba przeprowadzania dalszych badań 
potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo tej metody.   
Słowa kluczowe: hiperbaria tlenowa, COVID-19, niedotlenienie. 

Введение: В настоящее время ведется поиск новых эффективных методов элиминации гипоксии, связанной с COVID-19. Гипербарическая 
оксигенотерапия является эффективным методом лечения многих заболеваний, сопровождающихся гипоксией.  
Цель: Целью данной работы был анализ литературы об использовании гипербарической оксигенации при лечении COVID-19 и оценка 
эффективности и безопасности этого метода. 
Материалы и методы: Медицинские базы данных (Medline и PBL) и веб-сайты были проанализированы с использованием следующих ключевых 
слов: гипербарическая оксигенация и COVID-19. Для анализа было отобрано 25 работ. 
Выводы: Проанализированная литература показывает, что гипербарическая оксигенотерапия является эффективным и безопасным методом 
лечения пациентов с COVID-19. Из-за ограниченного количества научных данных, оценивающих использование HBOT при COVID-19, 
необходимы дальнейшие исследования для подтверждения эффективности и безопасности этого метода.   
Ключевые слова: гипербарическая оксигенация, COVID-19, гипоксия. 

Einführung: Zur Beseitigung der COVID-19-assoziierten Hypoxie wird nach neuen wirksamen Behandlungsverfahren gesucht. Die hyperbare 
Sauerstofftherapie ist eine wirksame Behandlung für viele Krankheiten, die mit Hypoxie einhergehen.  
Ziel: Ziel dieser Studie war es, die Literatur über den Einsatz von Sauerstoffhyperbarie bei der Behandlung von COVID-19 zu analysieren und die 
Wirksamkeit und Sicherheit dieser Methode zu bewerten. 
Materialien und Methoden: Medizinische Datenbanken (Medline und PBL) und Websites wurden mit den Stichwörtern Sauerstoff-Hyperbarie und COVID-
19 durchsucht. 25 Arbeiten kamen für die Analyse in Frage. 
Schlussfolgerungen: Aus der gesichteten Literatur geht hervor, dass die hyperbare Sauerstofftherapie eine wirksame und sichere Behandlungsmöglichkeit 
für Patienten mit COVID-19 darstellt. Da die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Einsatz der HBOT bei COVID-19 begrenzt sind, sind weitere 
Studien erforderlich, um die Wirksamkeit und Sicherheit dieser Methode zu bestätigen.   
Schlüsselwörter: Sauerstoff-Hyperbarie, COVID-19, Hypoxie. 
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Introducción: Para eliminar la hipoxia relacionada con la COVID-19 se buscan nuevas formas de tratamiento efectivo. La oxigenoterapia hiperbárica es un 
método eficaz en el tratamiento de numerosas enfermedades acompañadas de hipoxia.  
Objetivo: El objetivo del presente trabajo es analizar la literatura relativa al empleo del oxígeno hiperbárico en el tratamiento de la COVID-19 y valorar la 
eficacia y la seguridad de este método. 
Materiales y métodos: Se llevó a cabo una revisión de bases de datos médicas (Medline y PBL), así como de páginas web mediante las palabras claves: 
oxígeno hiperbárico y COVID-19. Se seleccionaron 25 trabajos para su análisis. 
Conclusiones: De la literatura analizada se deduce que la oxigenoterapia hiperbárica es un método eficaz y seguro para tratar a pacientes con COVID-19. 
Debido a la cantidad limitada de pruebas médicas que valoren el empleo de HBOT en la COVID-19, existe la necesidad de llevar a cabo más estudios que 
confirmen la eficacia y la seguridad de este método.   
Palabras clave: oxígeno hiperbárico, COVID-19, hipoxia. 
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WSTĘP 

Poziom stężenia tlenu w atmosferze wynosi 
średnio 20,93-20,95 proc. (209- 460 ppm). Wysycenie 
krwi tętniczej tlenem (tzw. saturacja) u zdrowego 
człowieka w czasie spoczynku na wysokości poziomu 
morza powinna wynosić 98 proc., czyli zawierać 20,3 ml 
tlenu w 100 ml krwi. W kwalifikowaniu pacjentów do 
tlenoterapii uwzględniane jest utlenowanie 
hiperbaryczne (HBO - hyperbaric oxygen) oraz 
normobaryczne (NBO - normobaric oxygen). U pacjentów 
z COVID-19 obserwuje się zmiany w miąższu płucnym, 
które nasilają hipoksję (niedotlenienie organizmu)  
i prowadzą do niewydolności wielonarządowej [1]. 
Główną przyczyną śmiertelności jest niewydolność 
oddechowa. Trwają liczne badania mające na celu ocenę 
skuteczności i bezpieczeństwa leczenia pacjentów  
z COVID-19 w oparciu o stan zaawansowania choroby [2]. 

Poszukiwane są nowe sposoby leczenia  
z wykorzystaniem nowych osiągnięć tlenoterapii, w celu 
zwiększenia skuteczności leczenia, zminimalizowania 
ryzyka powikłań i zmniejszenia umieralności pacjentów  
z COVID-19. Wyboru odpowiedniej metody tlenoterapii 
powinno się dokonywać bardzo precyzyjnie 
uwzględniając choroby towarzyszące oraz stan układu 
oddechowego i krążenia [1]. Występująca u około 15–
20% hospitalizowanych pacjentów hipoksemiczna 
niewydolność oddechowa wymaga suplementacji tlenem. 
Do leczenia hipoksji związanej z COVID-19 została 
zaproponowana tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT). 
HBOT uznaje się za skuteczną terapię w każdej formie 
niedoboru tlenu. Jest to metoda nieinwazyjna 
wykorzystywana w leczeniu podstawowym lub 
wspomagającym przy różnych schorzeniach. Skuteczność 
terapii udokumentowano w przypadku tętniczego zatoru 
gazowego, zatrucia tlenkiem węgla, choroby 
dekompresyjnej, urazów zmiażdżeniowych i owrzodzeniu 
stopy cukrzycowej [2]. 

Tlenoterapia hiperbaryczna polega na 
stosowaniu czystego tlenu pod zwiększonym ciśnieniem 
(na ogół 2–3 atmosfer), co wpływa na podwyższenie 
poziomu tlenu we krwi (hiperoksemia) i tkankach 
(hiperoksja) [2,3,4]. Zwiększone ciśnienie  
i biodostępność tlenu wpływa na mnogość zastosowań tej 
metody, szczególnie w obszarach hipoksji oraz na jej 
właściwości przeciwdrobnoustrojowe, immuno-
modulujące i angiogenne [4]. 

HBOT polepsza krążenie i zwiększa dostarczanie 
tlenu pod wysokim ciśnieniem, co poprawia efektywność 
wychwytu tkankowego i natlenowanie u pacjentów  
z COVID-19. Hiperoksygenacja krwi tętniczej tlenem 
rozpuszczonym w osoczu ma silne działanie 
przeciwzapalne i może działać wirusobójczo na COVID-
19. Zaobserwowano poprawę stanu klinicznego w wyniku 
stosowania HBOT u pacjentów z hipoksemią (niedoborem 
tlenu we krwi) przy COVID-19. Zmniejszyła się liczba 
przyjęć na OIT i liczba pacjentów wymagających przejścia 
na wentylację mechaniczną [2]. 

Hiperbaria tlenowa uważana jest za metodę 
bezpieczną z niskim ryzykiem powikłań. Nie ma 
przeciwwskazań do stosowania tej terapii u pacjentów  
z chorobami infekcyjnymi. Przeciwwskazanie stanowią 
nieleczona odma opłucnowa oraz wymagająca wentylacji 
mechanicznej niewydolność oddechowa. 
Przeprowadzone badania wskazują, że hiperbaria  

INTRODUCTION 

The level of oxygen concentration in the 
atmosphere is on average 20.93-20.95 percent. (209- 460 
ppm). The saturation of arterial blood with oxygen in  
a healthy person while resting at sea level should be 98%, 
i.e. it should contain 20.3 ml of oxygen in 100 ml of blood. 
HBO (hyperbaric oxygen) and NBO (ormobaric oxygen) 
are considered in qualification of patients to oxygen 
therapy. Changes in the lung parenchyma, which 
aggravate oxygen deficiency (hypoxia in the body) and 
lead to multi-organ failure, have been observed in 
patients with COVID-19 [1]. The main cause of mortality 
is respiratory failure. Numerous studies are being done to 
assess the efficacy and safety of treating COVID-19 
patients based on the stage of the disease [2].  

New methods of treatment are sought, using 
new achievements of oxygen therapy, in order to increase 
the effectiveness of treatment, minimize the risk of 
complications and reduce the mortality rate of patients 
with COVID-19. The choice of the appropriate method of 
oxygen therapy should be made very carefully, taking into 
account the accompanying diseases and the condition of 
the respiratory and circulatory systems [1]. Hypoxemic 
respiratory failure, which occurs in approximately 15–
20% of hospitalized patients, requires supplementation 
with oxygen. Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) has 
been proposed for the treatment of COVID-19-related 
hypoxia. HBOT is considered an effective therapy in all 
forms of oxygen deficiency. The method is non-invasive 
and used in basic or supportive treatment with different 
diseases. The effectiveness of the therapy has been 
documented in the case of arterial gas embolism, carbon 
monoxide poisoning, decompression sickness, crush 
injuries and diabetic foot ulceration [2]. 

Hyperbaric oxygen therapy is the use of pure 
oxygen under increased pressure (generally 2-3 
atmospheres), which increases the level of oxygen in the 
blood (hyperoxemia) and tissues (hyperoxia) [2,3,4]. 
Increased pressure and oxygen bioavailability affect the 
multitude of applications of this method, especially in the 
areas of hypoxia, and its antimicrobial, 
immunomodulating and angiogenic properties [4]. 

HBOT improves circulation and increases the 
delivery of high pressure oxygen, which improves the 
efficiency of tissue uptake and oxygenation in COVID-19 
patients. Hyperoxygenation of arterial blood with plasma 
oxygen has a strong anti-inflammatory effect and may be 
virucidal against COVID-19. Clinical improvement has 
been observed with the use of HBOT in patients with 
hypoxemia (oxygen deficiency in the blood) with COVID-
19. The number of ICU admissions as well as the number 
of patients with the need to converting to mechanical 
ventilation has gone down [2]. 

Oxygen hyperbaria is considered a safe method 
with a low risk of complications. There are no 
contraindications for the use of this therapy in patients 
with infectious diseases. Not treated pneumothorax and 
respiratory failure requiring mechanical ventilation are 
contradictions. The conducted studies indicate that 
hyperbaric oxygenation may be a very important method 
of treating patients with pneumonia associated with 
SARS-Cov-2 infection, especially in the early stages of the 
disease. HBOT may also be beneficial during intubation 
[2].  
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tlenowa może być bardzo istotnym sposobem leczenia 
pacjentów z zapaleniem płuc występującym przy 
zakażeniu SARS-Cov-2, zwłaszcza we wczesnych stadiach 
choroby. HBOT może być również korzystny w czasie 
intubacji [2]. 

CEL PRACY 

Celem przeprowadzonej metaanalizy literatury 
za lata 2020-2022 jest omówienie zastosowania 
hiperbarii tlenowej w leczeniu chorych z COVID-19 oraz 
ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowanej 
terapii. 

MATERIAŁY I METODY 

Materiały i metody: Dokonano przeglądu 
literatury internetowych baz danych: Medline i PBL za 
pomocą haseł MESH (hiperbaria tlenowa i COVID-19). 
Wyszukane materiały ograniczono do ludzi i języka 
angielskiego. Wyszukane artykuły zweryfikowano na 
podstawie ich tytułu i streszczenia. Nieistotne rekordy 
wykluczono. Przeanalizowano pełne teksty pozostałych 
prac na podstawie ich spójności z tematem i wyłoniono 
kwalifikujące się artykuły. W wyżej wymienionych bazach 
wyszukano 47 prac (45 w bazie Medline i 2 w bazie PBL). 
W selekcji na podstawie tytułów i streszczeń usunięto 15 
artykułów. Do pełnotekstowej selekcji weszły 32 prace,  
z czego 24 ostatecznie zostały włączone do tego 
przeglądu. Przeszukano zasoby internetowe za pomocą 
wyszukiwarki Google przy użyciu słów kluczowych 
(hiperbaria tlenowa i COVID-19) i wybrano jedną pracę ze 
strony Towarzystwa Medycyny Podwodnej  
i Hiperbarycznej. Do analizy ostatecznie zakwalifikowano 
25 prac, w tym 5 badań klinicznych. 

WYNIKI  

1. W przeglądzie systematycznym Oliaei i wsp., 
dotyczącym efektów tlenoterapii hiperbarycznej 
stosowanej przy COVId-19, uwzględniono osiem 
artykułów z trzech krajów. Badania podzielono na 
badania kliniczne i opisy przypadków. Wszystkich 
pacjentów z grup badanych było 221. Uwzględniono trzy 
badania kliniczne, które obejmowały 109 osób w grupach 
badanych (20,32,57) oraz 90 osób w grupach 
kontrolnych. Uwzględniono również pięć prac z opisami 
przypadków, które obejmowały 14 osób. W większości 
badań stosowano HBOT poniżej 1,5–2 atmosfer 
bezwzględnych (ATA) przez 90 minut, a następnie przez 
60 minut. Badania wykazały, że stosowanie HBOT było 
korzystne i bezpieczne dla pacjentów. Większość z nich 
wyzdrowiała po zastosowanej terapii. Wysycenie krwi 
tlenem zwiększyło się po kilku sesjach HBOT. Zdarzenia 
niepożądane leczenia były bardzo ograniczone do 
łagodnych krwawień z nosa niezwiązanych z HBOT, bólu 
ucha i klaustrofobii. HBOT wydaje się być bezpieczną  
i skuteczną metodą oksygenacji u pacjentów z COVID-19. 
Wiedza i dowody odnośnie skutków i mechanizmu 
stosowania tlenoterapii hiperbarycznej w leczeniu 
COVID-19 są jednak niewystarczające ze względu na 
niewielką liczbę badań i brak dużych grup pacjentów, 
dlatego potrzebne są dalsze szeroko zakrojone badania 
[2]. 

Mimo dowodów na poprawę oddychania, HBOT 
nie zostało jeszcze ujęte w wytycznych dla pacjentów  
z COVID-19 o ciężkim przebiegu. Potrzebne są dalsze  

AIM 

The aim of the meta-analysis of 2020-2022 
literature is to discuss the usage of hyperbaric oxygen 
therapy in COVID-19 patients and the evaluation of 
effectiveness and safety of the therapy. 

MATERIALS AND METHODS 

Materials and methods: The literature on online 
databases: Medline and PBL was reviewed using MESH 
keywords (hyperbaric oxygen and COVID-19). Materials 
searched have been limited to people and English 
language. The articled found were verified based on their 
title and abstract. Irrelevant records were excluded. The 
full texts of the remaining papers were analyzed on the 
basis of their consistency with the topic and eligible 
articles were identified. In the databases mentioned 
above 47 papers were found (45 in Medline and 2 in PBL). 
In the process of selection, which was based on the titles 
and abstracts, 15 articles were excluded.  32 articles were 
entered into a full-text selection, 24 of which were 
eventually included in this review.  Online resources were 
searched using a Google search engine with the following 
keywords: hyperbaric oxygen and COVID-19. One work 
from the Society of Underwater and Hyperbaric Medicine 
was selected. Ultimately 25 works were qualified for the 
analysis, including 5 clinical trials. 

RESULTS 

1. In the systematic review on the effects of 
hyperbaric oxygen therapy used in COVID-19 Oliaei et al. 
Included eight articles from three countries.  The studies 
were divided into clinical trials and case reports. There 
were 221 patients in researched groups. Three clinical 
trials were included, with 109 people in the study groups 
(20,32,57) and 90 people in the control groups. Also 
included are five case reports involving 14 people. In 
most studies HBOT below 1.5-2 atmospheres absolute 
(ATA) have been used for 90 minutes and then for 60 
minutes. Studies have shown that the use of HBOT was 
beneficial and safe for patients. Most of them recovered 
after the therapy. Blood oxygen saturation increased after 
several HBOT sessions. Treatment adverse events were 
very limited to non-HBOT-related mild epistaxis, earache, 
and claustrophobia. HBOT seems to be a safe and effective 
method of oxygenation in COVID-19 patients. However, 
knowledge and proofs about the results and mechanism 
of hyperbaric oxygen therapy in COVID-19 are not 
sufficient due to  the small number of studies and the lack 
of large patient groups. Therefore further extensive 
research is needed [2]. 

Despite the evidence of improved breathing, 
HBOT has not yet been included in guidelines for severe 
COVID-19 patients. More randomized clinical trials in a 
larger number of patients are needed to obtain convincing 
evidence that hyperbaric oxygen therapy is an effective 
treatment option for patients with COVID-19 and its 
inclusion in the guidelines for therapeutic management of 
patients with COVID-19 [2]. 

The discussed studies show that HBOT is 
beneficial for patients by increasing the oxygen pressure  
in the alveoli. The rate and degree of oxygen diffusion is 
better in comparison to to standard oxygen therapy (face 
mask, nasal cannula, invasive ventilation, non-invasive 
ventilation and ECMO (extracorporeal blood  
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badania kliniczne randomizowane na większej liczbie 
chorych w celu uzyskania przekonujących dowodów na 
uznanie tlenoterapii hiperbarycznej za skuteczną opcję 
leczenia pacjentów z COVID-19 i ujęcie jej w wytycznych 
postępowania terapeutycznego u chorych na COVID-19 
[2]. 

Z omówionych badań wynika, że HBOT jest 
korzystny dla pacjentów dzięki zwiększaniu ciśnienia 
tlenu w pęcherzykach płucnych. Szybkość i stopień 
dyfuzji tlenu jest lepszy w porównaniu ze standardową 
terapią tlenową (maska twarzowa, kaniula nosowa, 
wentylacja inwazyjna, wentylacja nieinwazyjna i ECMO 
(pozaustrojowe utlenowanie krwi)). HBOT zapewnia 
lepszą perfuzję tkanek dzięki zwiększonej dyfuzji tlenu, 
czym odróżnia się od innych metod tlenoterapii. Pacjenci, 
u których zastosowano HBOT wykazują poprawę: 
gazometrii krwi tętniczej, prób czynnościowych wątroby, 
morfologii krwi oraz stanu płuc [2]. 

Pacjenci z COVID-19 wymagają w komorach 
hiperbarycznych specjalnego monitorowania 
(elektrokardiografii, pulsoksymetrii, pomiaru 
temperatury) [2].  

Wyniki badań nad stosowaniem HBOT  
u pacjentów z COVID-19 są obiecujące. Ten sposób 
dostarczania tlenu niwelował ciężkie objawy COVID-19  
i wpływał na poprawę samopoczucia ogólnego  
u leczonych pacjentów, a także korygował niedotlenienie i 
zwiększał wysycenie O2. Z przeanalizowanych przez 
Oliaei i wsp. badań wynika, że HBOT wpływała na 
zmniejszenie śmiertelności. Tylko w jednym badaniu 
śmiertelność była na poziomie 10% (2 z 20).  
W pozostałych analizowanych badaniach (7 badań, 101 
osób badanych) nie zgłoszono żadnego przypadku 
śmiertelnego, ale może to wynikać z ograniczonej 
liczebności badanej populacji [2]. 

Z dokonanego przeglądu badań wynika, że HBOT 
jest jedną z najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych 
metod kompensujących niedobory tlenowe w zespole 
ostrej niewydolności oddechowej. W komorach HBOT 
pacjenci oddychają naturalnie, w związku z tym nie 
doświadczają żadnych poważnych skutków ubocznych. 
Przy stosowaniu ciśnienia przeważnie przekraczającego 
2,0 ATA, przy innych jednostkach chorobowych niż 
COVID-19 dochodziło czasami do urazów ucha 
środkowego, barotraumy płuc, toksyczności tlenowej 
głównie dotyczącej ośrodkowego układu nerwowego oraz 
zaburzeń narządu wzroku. Za jedną z głównych wad 
HBOT można uznać ograniczoną dostępność metody lub 
jej brak. Potrzeba dużej przestrzeni do wykonania HBOT 
oraz ograniczona dostępność w wielu placówkach, może 
utrudniać zastosowanie tej metody podczas pandemii.  
W wielu ośrodkach występują niedobory nawet  
w przypadku standardowego dostarczania tlenu,  
a wymagające odpowiednich warunków leczenie 
hiperbaryczne może być tam nieosiągalne. 

W związku z tym tylko ograniczona liczba 
pacjentów ma dostęp do tej metody leczenia [2].  

Oliaei i wsp. stwierdzili, że wiedza i dowody na 
pozytywny wpływ HBOT na COVID-19 są ograniczone, 
dlatego konieczne są dalsze badania z większą liczbą 
osób, aby dokładnie ocenić wyniki leczenia tą metodą  
i porównać ją z innymi sposobami natleniania [2]. 

2. Criado i wsp. w swoim przeglądzie omówili 
kilka badań dotyczących stosowania HBOT u pacjentów  
z COVID-19. Uwzględnili badanie Zhonga i wsp., którzy  
w lutym 2020 r. opisali pierwszy przypadek skutecznej  

oxygenation)). HBOT provides better tissue perfusion due 
to increased oxygen diffusion, which differs from other 
methods of oxygen therapy. Patients undergoing HBOT 
show improvement in: arterial blood gasometry, liver 
function tests, blood count and lung condition [2]. 

Patients with COVID-19 require special 
monitoring in hyperbaric chambers (electrocardiography, 
pulse oximetry, temperature measurement) [2].  

The results of studies on the use of HBOT in 
patients with COVID-19 are promising. This method of 
delivering oxygen reduced the severe symptoms of 
COVID-19 and improved the general well-being of the 
treated patients, as well as corrected hypoxia and 
increased oxygen saturation. 

Research analysed by Oliaei et al. show that 
HBOT reduced mortality. Only in one study the mortality 
rate was of 10% (2 out of 20). In the remaining analysed 
studies (7 studies, 101 participants) no fatal case was 
reported, but this may be due to the limited size of the 
studied population [2]. 

The review of research shows that HBOT is one 
of the most effective and safest methods of compensating 
for oxygen deficiency in acute respiratory distress 
syndrome. In HBOT chambers, patients breathe naturally 
and therefore do not experience any serious side effects. 
With the use of pressures usually exceeding 2.0 ATA, 
other diseases than COVID-19 sometimes resulted in 
injuries to the middle ear, lung barotrauma, oxygen 
toxicity mainly related to the central nervous system and 
eye disorders. One of the main disadvantages of HBOT is 
the limited availability of the method or their lack. The 
need for a large space to perform HBOT and the limited 
availability in many facilities may make it difficult to use 
this method during the pandemic. In many centres there 
are deficiencies even in the case of standard oxygen 
supply, and hyperbaric treatment requiring appropriate 
conditions may not be available there. As a result, only  
a limited number of patients have access to this treatment 
method [2].  

It was concluded by Oliaei et al that knowledge 
and proofs on HBOT positive effect on COVID-19 are 
limited. Therefore, to evaluate this treatment results 
precisely and to compare it with other oxygen-associated 
methods, there is a need for further research with a larger 
number of people [2]. 

2. Criado et al. in their review discussed some 
research on HBOT in COVID-19 patients.  They took into 
account the study by Zhong et al., who described the first 
case of successful hyperbaric oxygen therapy in  
a seriously ill patient with COVID-19 in February 2020. 
For this patient standard respiratory support had failed. 
The improvement occurred after eight HBOT sessions at 
200 kPa. The total treatment time was 95 minutes [3]. 
Criado et al. also discussed the research by Chen et al., 
who described five cases of severe or moderate course 
with acute respiratory distress syndrome (ARDS). 
Pneumonia was treated with the HBOT method. These 
five patients (24-69 years) received three to eight 
sessions of HBOT in addition to routine therapies. One 
patient was compressed with 2.0 ATA and the other four 
with 1.6 ATA for 15 minutes. The bottom time in the first 
treatment was 90 minutes, and in the second - 60 
minutes.  

Decompression to atmospheric pressure took 
place within 20 minutes. The average daily oxygen 
saturation (SpO2) was restored to over 95% after one to 
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terapii tlenem hiperbarycznym u ciężko chorego pacjenta 
z COVID-19, u którego standardowe wspomaganie 
oddychania nie powiodło się. Poprawa nastąpiła po ośmiu 
sesjach HBOT przy 200 kPa. Całkowity czas leczenia 
wyniósł 95 minut [3]. 

Omówili również badanie Chena i wsp., którzy  
opisali pięć przypadków COVID-19 o ciężkim lub 
umiarkowanym przebiegu z zespołem ostrej 
niewydolności oddechowej (ARDS). Zapalenie płuc 
leczono metodą HBOT. Tych pięciu pacjentów (24-69 lat) 
otrzymywało od trzech do ośmiu sesji HBOT, oprócz 
terapii rutynowych. Jednego pacjenta poddawano 
kompresji 2,0 ATA, a pozostałych czterech 1,6 ATA,  
w ciągu 15 minut. Czas dolny w pierwszym zabiegu 
wynosił 90 minut, a w drugim 60 minut. Dekompresja do 
ciśnienia atmosferycznego następowała w ciągu 20 minut. 
Przywrócenie średniej dobowej saturacji tlenem (SpO2) 
do ponad 95% następowało po jednym do ośmiu 
zabiegów HBOT. Znacznie wzrósł również poziom 
ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi (PaO2) i wysycenia 
tlenem hemoglobiny krwi (SaO2), a poziom mleczanu 
spadł. Liczba limfocytów była wyraźnie podwyższona,  
a poziomy fibrynogenu i D-dimerów w surowicy 
zmniejszyły się. Badanie TK klatki piersiowej w trakcie 
lub po HBOT wykazywało u każdego pacjenta 
ustępowanie zmian zapalnych w płucach [3].  

Ryzyko przeniesienia infekcji w komorze 
hiperbarycznej nie jest większe niż na oddziale.  
W przypadku pacjentów z COVID-19 środki kontroli 
choroby poza komorą były takie same jak na oddziałach 
zakaźnych. Środki dezynfekcyjne w komorze zostały 
wzmocnione do poziomu jak na oddziałach zakaźnych [3]. 

Criado i wsp. uwzględnili również podobne 
wyniki leczenia HBOT chorych z COVID-19 otrzymane 
przez Guo i wsp. Pacjenci byli poddani ciśnieniu 1,5 ATM 
przy stężeniu tlenu powyżej 95%. Zabieg wykonywano 
przez jeden tydzień raz dziennie przez 60 minut. Stan 
pacjentów ulegał stopniowej poprawie. Poziom saturacji 
tlenem uległ zdecydowanej poprawie i zwiększyła się 
liczba limfocytów. W badaniu TK klatki piersiowej 
wykazano wyraźne ustępowanie zmian zapalnych  
w płucach [3].  

Główne skutki uboczne stosowania HBOT 
dotyczą płuc (podrażnienie tchawicy i oskrzeli) i objawów 
neurologicznych (np. zaburzenia widzenia, szumy uszne, 
skurcze twarzy, zawroty głowy, dezorientacja i nudności). 
Ze względu na ograniczoną liczbę pacjentów z COVID-19, 
u których można rozważyć zastosowanie HBOT, trudno 
ocenić skalę wystąpienia skutków ubocznych tej terapii 
[3]. 

3. Konieczność intubacji i wentylacji 
mechanicznej u pacjentów z COVID-19 związane jest  
z wysoką śmiertelnością i znacznym obciążeniem 
systemu opieki zdrowotnej. Natomiast leczenie tlenem 
hiperbarycznym jest metodą nieinwazyjną o niskim 
ryzyku powikłań i może być korzystne dla pacjentów  
z COVID-19. Dokonany przez Boeta i wsp. przegląd 
systematyczny miał za zadanie zbadanie skuteczności  
i ocenę bezpieczeństwa HBOT w leczeniu COVID-19. 
Wybrano sześć publikacji (jedno badanie kohortowe oraz 
pięć opisów przypadków), co dało łącznie 37 pacjentów  
z hipoksemią przy COVID-19, których leczono HBOT. 
Potrzebę intubacji i wentylacji mechanicznej oraz 
przeżycie wewnątrzszpitalne oceniono u 26 pacjentów. 
Intubacja i wentylacja mechaniczna nie były wymagane  
u 24 pacjentów, a 23 przeżyło. Nie zostały zgłoszone 
żadne poważne działania niepożądane. Przeanalizowane  

eight HBOT treatments. Blood oxygen partial pressure 
(PaO2) and blood hemoglobin oxygen saturation (SaO2) 
levels also increased significantly, and lactate levels 
decreased. The number of lymphocytes was markedly 
increased, and the serum levels of fibrinogen and D-dimer 
decreased. Chest CT scan during or after HBOT showed 
regression of inflammatory lung lesions in each patient 
[3]. The risk of transmission of infection in a hyperbaric 
chamber is not greater than in the ward. For COVID-19 
patients, disease control measures outside the chamber 
were the same as in infectious diseases wards. The 
disinfectants in the chamber have been strengthened to 
the level of infectious wards [3]. 

Criado et al. also took into account the similar 
results of the HBOT treatment of patients with COVID-19 
obtained by Guo et al. The patients were subjected to  
a pressure of 1.5 ATM with an oxygen concentration 
above 95%. The procedure was done for one week once  
a day for 60 minutes. The patients' condition gradually 
improved. The oxygen saturation level significantly 
improved and the number of lymphocytes increased. 
Chest CT scan showed a clear subsidence of inflammatory 
changes in the lungs [3]. Major side effects of HBOT 
concern lungs (irritation of the trachea and bronchi) and 
neurological symptoms (e.g., visual disturbances, tinnitus, 
facial spasms, dizziness, confusion, and nausea). Due to 
the limited number of COVID-19 patients for whom HBOT 
may be considered, it is difficult to assess the extent of 
side effects of this therapy [3]. 

3. The need for intubation and mechanical 
ventilation in COVID-19 patients is associated with high 
mortality and a significant burden on the health care 
system. In contrast, treatment with hyperbaric oxygen is  
a non-invasive method with a low risk of complications 
and may be beneficial for patients with COVID-19. The 
systematic review carried out by Boet et al. was designed 
to test the effectiveness and safety of HBOT in the 
treatment of COVID-19. Six publications (one cohort study 
and five case reports) were selected for a total of 37 
patients with COVID-19 hypoxaemia treated with HBOT. 
The need for intubation and mechanical ventilation as 
well as in-hospital survival were assessed in 26 patients. 
Intubation and mechanical ventilation were not required 
in 24 patients and 23 survived. No serious side effects 
have been reported. The analysed studies suggest that 
HBOT is safe and may be an effective method of treating 
patients with hypoxaemia during COVID-19. Randomized 
controlled trials are needed to confirm the conclusions 
[5]. 

4. In a review of studies on the use of HBOT in 
COVID-19, De Maio et al. showed that hyperbaric oxygen 
therapy may be a useful method of improving the health 
of COVID-19 patients, especially when the intervention 
occurs early in the disease, although it can also be 
successfully used during the intubation period. There is, 
however, a logistics problem in using HBOT at ICU, 
because hyperbaric chambers take a lot of space and 
cannot be available in the ward, and patients have to be 
transported to HBOT facility. Portable chambers that 
could be easily installed near the patient's bedside in the 
ICU would be useful. Despite the very enthusiastic 
attitude to the positive role of HBOT in the treatment of  
COVID-19, clinical trials are needed to see if this therapy  
can save lives [6].  

The initial stage of pneumonia in COVID-19 is 
understood to be "silent hypoxia", in reference to its 
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badania sugerują, że HBOT jest bezpieczny i może być 
skuteczną metodą leczenia pacjentów z hipoksemią  
w trakcie COVID-19. Dla potwierdzenia wniosków 
potrzebne są randomizowane badania kontrolowane [5]. 

4. W przeglądzie badań dotyczących 
zastosowania HBOT w COVID-19 De Maio i wsp. wykazali, 
że tlenoterapia hiperbaryczna może być użyteczną 
metodą uzyskania poprawy stanu zdrowia pacjentów  
z COVID-19, zwłaszcza kiedy interwencja następuje we 
wczesnym etapie choroby, chociaż może być  
z powodzeniem stosowana również w okresie intubacji. 
Istnieje jednak problem logistyczny w wykorzystywaniu 
HBOT na OIOM-ie, ponieważ komory hiperbaryczne 
zajmują dużo przestrzeni i mogą nie być dostępne na 
oddziale, a pacjenci muszą być transportowani do 
placówki HBOT. Przydatne byłyby przenośne komory, 
które mogłyby być łatwo instalowane przy łóżku pacjenta 
na OIOM-ie. Pomimo bardzo entuzjastycznego 
nastawienia do pozytywnej roli HBOT w leczeniu COVID-
19, potrzebne są badania kliniczne, żeby sprawdzić, czy 
terapia ta może uratować życie [6].  

Początkowy etap zapalenia płuc w COVID-19 jest 
rozumiany jako „ciche niedotlenienie”, w nawiązaniu do 
jego „podstępnej, trudnej do wykrycia natury”. Przy 
spadku  poziomu nasycenia tlenem z normalnego zakresu 
94–100% do zaledwie 50% pacjenci mogą nie odczuwać 
duszności, dopóki poziom nie obniży się do wartości 
krytycznych, ponieważ CO2 nadal się uwalnia. Zanim 
dojdzie do gromadzenia się CO2, powodującego uczucie 
duszności, u wielu pacjentów z COVID-19 szybko 
dochodzi do niewydolności oddechowej [6]. 

Zastosowanie HBOT we wczesnej interwencji, 
zanim potrzebna będzie wentylacja mechaniczna, może 
być bardzo przydatne w ratowaniu życia i poprawie stanu 
zdrowia. Wielką zaletą HBOT jest dostarczanie tlenu pod 
podwyższonym ciśnieniem parcjalnym, co powoduje, że 
gaz ten bardzo szybko i w wyższym stężeniu przenika do 
tkanek. Jest to bardziej efektywne niż dostarczanie tlenu 
do hemoglobiny [6]. 

5. Kjellberg i wsp. w swojej pracy omówili 
pozytywny wpływ zastosowania hiperbarii tlenowej  
w przypadku COVID-19, który został wykazany u dwóch 
ciężko chorych pacjentów z Wuhan w Chinach. W obu 
przypadkach doszło do poprawy stanu zdrowia poprzez 
zwiększenie wysycenia krwi tlenem i zmniejszenie stanu 
zapalnego płuc. Autorzy omówili również przypadek 
pięciu pacjentów z Luizjany leczonych tlenem 
hiperbarycznym, u których objawy po zastosowaniu 
HBOT zostały natychmiast złagodzone i wszystkie 
ustąpiły po 1–6 zabiegach, bez intubacji i wentylacji 
mechanicznej. Ponadto zgłoszono, że HBOT jest 
bezpieczny podczas stosowania mechanicznej  wentylacji 
[7]. 

Autorzy uważają, że dane eksperymentalne  
i empiryczne sugerują, że hiperbaria tlenowa może 
zmniejszać odpowiedź zapalną w COVID-19. Istnieją 
jednak obawy dotyczące bezpieczeństwa stosowania tej 
metody u pacjentów z wirusowym zapaleniem płuc [7]. 

6. Dr Harch w swoim komentarzu do dwóch 
chińskich badań utworzył wykres saturacji tlenem pięciu 
pacjentów. Z pomiarów saturacji tlenem wynika, że 
przerywane wysokie dawki tlenu są kluczem do 
skutecznego leczenia zakażeń COVID-19 (rys. 1) [8]. 

"insidious, hard-to-detect nature". With oxygen saturation 
levels falling from the normal range of 94-100% to as low 
as 50%, patients may not experience shortness of breath 
until levels have dropped to critical levels as CO2 
continues to be released. By the time CO2 builds up, 
causing them to feel breathless, many patients with 
COVID-19 develop respiratory failure rapidly [6]. 

The use of HBOT in early intervention before 
mechanical ventilation is needed can be very useful in 
saving lives and improving health. The great advantage of 
HBOT is the supply of oxygen at elevated partial pressure, 
which causes the gas to penetrate the tissues very quickly 
and in a higher concentration. This is more efficient than 
delivering oxygen to the hemoglobin [6]. 

5. In their research Kjellberg et al. discussed 
a positive impact on using hyperbaric oxygen therapy in 
case of COVID-19, which was shown in two serious cases 
in Wuhan, China. In both cases, health improved by 
increasing blood oxygen saturation and reducing 
inflammation in the lungs. The authors also discussed the 
case of five Louisiana patients treated with hyperbaric 
oxygen, whose symptoms after HBOT were immediately 
relieved and all were gone after 1-6 treatments, without 
intubation and mechanical ventilation. In addition, HBOT 
has been reported to be safe when using mechanical 
ventilation [7]. 

The authors believe that experimental and 
empirical data suggest that hyperbaric oxygenation may 
reduce the inflammatory response to COVID-19. However, 
there are concerns about the safety of this method in 
patients with viral pneumonia [7]. 

6. Dr Harch, in his comment to two Chinese 
research, created a graph of the oxygen saturation of five 
patients. Measurements of oxygen saturation show that 
intermittent high doses of oxygen are the key to the 
effective treatment of COVID-19 infections (fig. 1) [8]. 
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Fig. 1. Average daily blood oxygen saturation levels before and after each HBOT use in five COVID-19 patients [8]. 

Rys. 1 Średnie, dzienne poziomy nasycenia krwi tlenem przed i po każdym zastosowaniu HBOT u pięciu pacjentów z COVID-19 [8]. 

Według Jamesa dane na rycinie 1 w artykule 
Harcha wskazują, że: 

 U pacjentów z COVID-19 występuje zwiększony 
opór dyfuzyjny na tlen – stąd bardzo niskie 
saturacje tlenem. Z każdą sesją następuje 
zwiększenie wysycenie tlenem. 

 Opór można przezwyciężyć stosując wysokie 
stężenia tlenu w prostej obudowie ciśnieniowej. 

 Z każdą sesją następuje wzrost poprawy. 
 Poprawa pokazuje, że tlen leczy podłoże 

patologii i likwiduje obrzęki. 
 Tlen jest zatem stosowany jako leczenie, a nie 

prosta suplementacja krwi [9]. 

7. Ylikovski i wsp. w swojej pracy nawiązują do 
artykułu Harcha, który podsumował wyniki kliniczne 
sześciu pacjentów z COVID-19. Czterech miało lżejszą 
postać niewydolności oddechowej, jeden miał zapalenie 
płuc, a jeden zespół ostrej niewydolności oddechowej 
(ARDS). Wszystkich chorych poddawano przez kilka dni 
leczeniu tlenem, ale poziom nasycenia tlenem u nich nie 
uległ poprawie. Po zastosowaniu HBOT, utlenowanie 
natychmiast zaczęło się poprawiać, a po 3–8 zabiegach 
pacjenci zostali wypisani ze szpitala. Autorzy 
zasugerowali także, że zastosowanie HBOT  
w początkowym etapie procesu chorobowego może 
zapobiec ciężkiej infekcji COVID-19. Ylikovski i wsp.  
w pełni zgadzają się z tą sugestią.  Uważają również, że 
zastosowanie metody HBOT u pacjenta z COVID-19  
z potwierdzoną hipoksją, który nie reaguje szybko na 
terapię wentylacją tlenową, może zapobiec progresji 
choroby płuc.  

Według Ylikovskiego i wsp. HBOT jest 
bezpieczną, skuteczną i nieinwazyjną metodą leczenia, 
którą można skorygować niedotlenienie tkanek.  
W warunkach hiperbarycznych napięcie plazmy tlenowej 
wzrasta z wartości 95 mmHg do ponad 2000 mmHg, co 
zwiększa gradient lub przenikanie tlenu do tkanek  
20-krotnie. Podczas HBOT dochodzi do rozpuszczenia 
większej ilości tlenu w osoczu krwi. HBOT jest znacznie 
bezpieczniejszy niż którykolwiek z obecnie testowanych 
leków, ponieważ poważne skutki uboczne tej metody  
w praktyce nie występują. Wiele badań donosi, że HBOT 
zwiększa aktywność przywspółczulną (wagalną) i ma 
silne działanie przeciwzapalne. Stosowanie HBOT może  

According to James data in the picture 1 in Harch 
article shows that:  

 Patients with COVID-19 have an increased 
diffusion resistance to oxygen - hence very low 
oxygen saturation. Oxygen saturation increases 
with each session. 

 This resistance can be overcome by using high 
oxygen concentrations in a simple pressurized 
housing. 

 There has been an increase of the improvement 
with each session. 

 The improvement shows that oxygen heals the 
underlying pathology and eliminates oedema. 

 Oxygen is therefore used as a treatment rather 
than simple blood supplementation [9]. 

7. In their paper Ylikovski et al. refer to Harch's 
article summarizing the clinical results of six COVID-19 
patients. Four had a milder form of respiratory failure, 
one had pneumonia, and one had acute respiratory 
distress syndrome (ARDS). All patients were treated with 
oxygen for several days, but their oxygen saturation levels 
did not improve. After using HBOT, oxygenation 
immediately began to improve, and after 3–8 treatments 
the patients were discharged from the hospital. The 
authors also suggested that the use of HBOT in the early 
stages of the disease process could prevent severe COVID-
19 infection. Ylikovski et al. fully agree with this 
suggestion. They also believe that the use of HBOT in  
a COVID-19 patient with confirmed hypoxia who does not 
respond rapidly to oxygen ventilation therapy could 
prevent the progression of lung disease. 

According to Ylikovski et al. HBOT is a safe, 
effective and non-invasive method of treatment, which 
can correct tissues hypoxia. Under hyperbaric conditions, 
the voltage of oxygen plasma increases from 95 mmHg to 
over 2000 mmHg, which increases the gradient or the 
penetration of oxygen into the tissues by 20-times. During 
HBOT, more oxygen is dissolved in the blood plasma. 
HBOT is much safer than any of the drugs currently being 
tested because the serious side effects of this method do 
not occur in practice. Many studies report that HBOT 
increases parasympathetic (vagal) activity and has  
a strong anti-inflammatory effect. Using HBOT can be 
beneficial at all stages of COVID-19 [10].  
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być korzystne na wszystkich etapach COVID-19 [10].  

8. W pracy Geierów zostały omówione zasady 
natlenowania organizmu przy użyciu tlenoterapii 
hiperbarycznej. HBOT ma na celu zwiększenie poziom 
tlenu we krwi. Pacjenta umieszcza się w pozycji siedzącej 
lub leżącej w zamkniętej komorze. Ciśnienie w komorze 
zwiększa się i podawany jest 100% tlen. Ciśnienie 
wyrażane jest w wielokrotności ciśnienia 
atmosferycznego na poziomie morza, czyli 1 atmosfery. 
Stężenie tlenu we krwi (osoczu) na poziomie morza 
wynosi 0,3 ml na decylitr. Tkanki w czasie spoczynku, 
przy prawidłowej perfuzji, ekstrahują od 5 do 6 ml tlenu 
na decylitr krwi. Podawanie 100% tlenu pod ciśnieniem  
1 atmosfery zwiększa ilość tlen rozpuszczonego we krwi 
5-krotnie, do 1,5 ml na decylitr. Przy ciśnieniu 3 atmosfer, 
zawartość rozpuszczonego tlenu wynosi około 6 ml na 
decylitr. Poziom ten jest większy od wystarczającego, aby 
zapewnić natlenowanie komórek bez udziału tlenu 
związanego z hemoglobiną. HBOT może więc zapewnić 
odpowiednie natlenowanie przy zaburzeniach ze strony 
układu oddechowego związanych z COVID-19 [11]. 

9. Z prac przeanalizowanych przez Ortega i wsp. 
wynika, że HBOT może być wykorzystywany u pacjentów 
z ciężką postacią choroby COVID-19, a także podczas 
powrotu do zdrowia po zakażeniu SARS-CoV-2.  
W badaniach klinicznych wykazano potencjalne 
zastosowanie metody HBOT do przekierowania dyfuzji 
O2 opóźnionej przez hipoksemię oraz do eliminowania 
cytokin zapalnych.  

HBOT może być stosowany także w przypadku 
leczenia tzw. „cichej” hipoksemii u pacjentów, którzy nie 
mają jeszcze ciężkiego przebiegu klinicznego. Cicha 
hipoksemia u pacjentów w stanie krytycznym nie 
charakteryzuje się typową niewydolnością oddechową, 
ale nie wykryta może być niebezpieczna, ponieważ może 
dojść do bardzo szybkiego pogorszenia stanu zdrowia. 
Badania wykazały związek między hipoksemią  
a śmiertelnością u pacjentów z COVID-19 [4]. 

W analizowanych pracach zaobserwowano, że  
u pacjentów z COVID-19 dochodzi również do hipoksemii 
bez duszności. U niektórych osób z łagodnymi objawami 
lub bez objawów, u których wystąpiła niewydolność 
wielonarządowa i doszło do zejścia śmiertelnego, zwykle 
odnotowywano niskie odczyty pulskosymetrii.  
U pacjentów, u których nie występowały problemy  
z oddychaniem wskazane jest wykorzystanie 
pulsoksymetrii do przewidywania zespołu 
hipoksemii/hipokapnii, który definiuje bezobjawową 
hipoksję [4]. 

W badaniach wykazano wyższe tempo 
utlenowania w pozycji leżącej, w odniesieniu do 
zmiennych, takich jak grawitacja, budowa płuc oraz 
wyższa ekspresja tlenku azotu (NO) w naczyniach 
płucnych grzbietowych w porównaniu z brzusznymi.  
W badaniach in vitro wykazano, że HBOT zwiększa 
produkcję NO i ROS/RNS (reaktywne formy 
tlenu/reaktywne formy azotu), hamując replikację SARS-
CoV-2 [4].  

Badanie nad zastosowaniem HBOT u pacjenta  
z ciężkim przebiegiem COVID-19, w porównaniu  
z normobaryczną podażą tlenu, wykazało lepszy wynik 
przy zastosowaniu tlenoterapii hiperbarycznej. 
Wykazano pozytywne wyniki leczenia COVID-19 
związane ze znalezieniem osłabienia wrodzonego układu 
odpornościowego i zwiększeniem tolerancji na hipoksję.  

8. The Geier work discusses the principles of 
oxygenating the body with the use of hyperbaric oxygen 
therapy. HBOT aims to increase the level of oxygen in the 
blood. The patient is placed in a sitting or lying position in 
a closed chamber. The pressure in the chamber increases 
and 100% oxygen is delivered. The pressure is expressed 
in multiples of the atmospheric pressure at sea level, i.e. 1 
atmosphere. The concentration of oxygen in the blood 
(plasma) at sea level is 0.3 ml per decilitre. Resting tissues 
extract 5 to 6 ml of oxygen per decilitre of blood when 
properly perfused. The administration of 100% oxygen at 
a pressure of 1 atmosphere increases the amount of 
oxygen dissolved in the blood by 5 times, to 1.5 ml per 
decilitre. At a pressure of 3 atmospheres, the dissolved 
oxygen content is approximately 6 ml per decilitre. Such 
level is higher than sufficient to oxygenation the cells 
without the participation of oxygen associated with 
haemoglobin. Therefore HBOT can provide adequate 
oxygenation in the cases of respiratory disorders related 
to COVID-19 [11]. 

9. The studies analysed by Ortega et al. show 
that HBOT can be used in patients with the severe form of 
COVID-19 disease, as well as during recovery from SARS-
CoV-2 infection. Clinical trials have demonstrated the 
potential use of HBOT to redirect hypoxaemia-delayed O2 
diffusion and to eliminate inflammatory cytokines.  

HBOT can also be used in the treatment of the 
so-called "Silent" hypoxaemia in patients who are not yet 
in a severe clinical course. Quiet hypoxaemia in critically 
ill patients is not characterized by typical respiratory 
failure, but if undetected, it may be dangerous as it may 
deteriorate very rapidly. Studies have shown an 
association between hypoxaemia and mortality in COVID-
19 patients [4]. 

In the analysed studies, it was observed that 
patients with COVID-19 also develop hypoxaemia without 
dyspnoea. Some people with mild or no symptoms, who 
developed multi-organ failure and a fatal outcome, 
usually had low pulmonary heart rate readings. In 
patients who have no history of respiratory problems, it is 
advisable to use pulse oximetry to predict the 
hypoxaemia/hypocapnia syndrome that defines 
asymptomatic hypoxia. [4]. 

The studies showed a higher rate of oxygenation 
in the supine position in relation to variables such as 
gravity, lung structure and higher expression of nitric 
oxide (NO) in the dorsal pulmonary vessels compared to 
the abdominal ones. 

In vitro studies have shown that HBOT increases 
the production of NO and ROS / RNS (reactive oxygen 
species / reactive nitrogen species), inhibiting the 
replication of SARS-CoV-2 [4].  

A study on the use of HBOT in a patient with  
a severe course of COVID-19, compared to normobaric 
oxygen supply, showed a better result with the use of 
hyperbaric oxygen therapy. Positive results of COVID-19 
treatment connected with finding a weakening of the 
innate immune system and an increase in tolerance to 
hypoxia have been shown. HBOT therapy was assessed as 
supporting the mitigation of the cytokine storm (rapid 
cytokine surge by the immune system). The safety and 
efficacy of HBOT in COVID-19 patients has been well 
assessed compared to mechanical ventilation. Another 
study showed rapid relief of hypoxaemia with HBOT 
treatment from baseline in patients with COVID-19 
pneumonia [4]. 
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Terapia HBOT była oceniana jako wsparcie w łagodzeniu 
burzy cytokinowej (gwałtownego wyrzutu cytokin przez 
układ odpornościowy). Dobrze oceniano bezpieczeństwo 
i skuteczność HBOT u pacjentów z COVID-19  
w porównaniu z wentylacją mechaniczną. Inne badanie 
wykazało szybkie złagodzenie hipoksemii przy 
stosowaniu HBOT od początku leczenia u pacjentów  
z zapaleniem płuc COVID-19 [4]. 

Z przeanalizowanych badań wynika, że 
stosowanie HBOT u pacjentów z COVID-19 może 
przyczynić się do odwrócenia hipoksemii i polepszenia 
dyfuzji krążenia w naczyniach włosowatych płuc. HBOT 
prowadzi do zwiększenia ciśnienia O2 w pęcherzykach 
płucnych powyżej ciśnienia otoczenia, co skutkuje dużym, 
ponad 10-krotnym, wzrostem dyfuzji O2 do krążenia 
włośniczkowego płuc, w celu jego dotarcia do osocza i do 
tkanek niezależnie od Hb. Dochodzi do zwiększenia 
dostaw O2 do tkanek za pośrednictwem wzrostu 
ciśnienia. Eksperymentalnie, parametry hematologiczne, 
biochemiczne i zapalne uległy istotnej poprawie po 
zastosowaniu HBOT. W badaniach zaobserwowano 
zwiększenie liczby limfocytów oraz spadek poziomu 
mleczanów i fibrynogenu [4]. 

Podczas HBOT pacjenci mogą cierpieć na 
odruchy desaturacji. Etiologia tego odruchu jest niejasna, 
prawdopodobnie spowodowany jest on skurczem tętnic 
płucnych w wyniku stresu oksydacyjnego, bezpośrednim 
uszkodzeniem pneumocytów typu II lub skrzepliną 
związaną z COVID-19 [4].  

Ortega i wsp. podkreślają, że pomimo trwających 
badań klinicznych, HBOT nie jest jeszcze wskazaniem do 
stosowania przy COVID-19, ale może być zalecany  
w przypadku następstw powirusowych. W celu 
potwierdzenia jego korzystnych efektów, nadal potrzebne 
są dalsze badania. Uzasadniłyby one również tworzenie 
komór hiperbarycznych w szpitalach [4]. 

10. Z przeanalizowanego przez Feldmeiera 
i wsp. prac wynika, że leczenie tlenem hiperbarycznym 
oferuje kilka potencjalnie korzystnych efektów 
terapeutycznych. W przeprowadzonych badaniach 
wykazano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tlenu 
hiperbarycznego. HBOT dostarcza tlen w warunkach 
ekstremalnej hipoksemii i niedotlenienia tkanek, nawet  
w przypadku zmian w płucach. U pacjentów z COVID-19 
wykazuje działanie przeciwzapalne i prawdopodobnie 
łagodzi nadmierną odpowiedź immunologiczną.  
W przeciwieństwie do sterydów nie wywołuje 
immunosupresji. Jedno z badań sugeruje, że HBOT może 
zmniejszać nadkrzepliwość u pacjentów z COVID-19. 
Stosowanie tlenu hiperbarycznego prawdopodobnie 
rozwiązuje problem długu tlenowego, który może 
powstać w wyniku przedłużonej hipoksemii  
i niedotlenienia tkanek [12]. 

11. Kipshidze i wsp. uznali, że przeanalizowane 
przez nich badania sugerują, że HBOT może skutecznie 
przywrócić prawidłowe natlenowanie u pacjentów  
z COVID-19. Wczesne zastosowanie HBOT może poprawić 
ogólne systemowe leczenie wspomagające, ograniczyć 
stosowanie wentylacji mechanicznej i istotnie poprawić 
wyniki pacjenctów z COVID-19. Wstępne dowody 
zdecydowanie sugerują, że HBOT jest przydatny  
w ciężkiej hipoksemii u pacjentów z zapaleniem płuc 
COVID-19 [13]. 

12. El Hawa i wsp. podkreślają, że chociaż 
COVID-19 nie jest obecnie wskazaniem do stosowania  

The analysed studies show that the use of HBOT 
in patients with COVID-19 may contribute to the reversal 
of hypoxaemia and the improvement of circulatory 
diffusion in the pulmonary capillaries. HBOT leads to an 
increase in the O2 pressure in the alveoli above the 
ambient pressure, which results in a large, more than 10-
fold, increase in O2 diffusion into the lung capillary 
circulation, in order to reach the plasma and tissues 
independently of Hb. There is an increase in the supply of 
O2 to the tissues through the increase in pressure. 
Experimentally, the hematological, biochemical and 
inflammatory parameters improved significantly after the 
use of HBOT. The studies showed an increase in the 
number of lymphocytes and a decrease in the level of 
lactate and fibrinogen [4]. 

Patients may suffer from desaturation reflexes 
during HBOT. The aetiology of this reflex is unclear, it is 
probably caused by spasm of the pulmonary arteries as  
a result of oxidative stress, direct damage to type II 
pneumocytes, or a COVID-19-related thrombus [4].  

Ortega et al. emphasise that despite ongoing 
clinical tests, HBOT is not yet an indication for use with 
COVID-19, but may be recommended for the 
consequences of viral infections. More research is still 
needed to confirm its beneficial effects. They would also 
justify the creation of hyperbaric chambers in hospitals 
[4]. 

10. The work analysed by Feldmeier et al. shows 
that treatment with hyperbaric oxygen offers several 
potentially beneficial therapeutic effects. The conducted 
studies demonstrated the effectiveness and safety of 
using hyperbaric oxygen. HBOT provides oxygen under 
conditions of extreme hypoxaemia and tissue hypoxia, 
even in the presence of lung lesions. In COVID-19 patients, 
it exhibits anti-inflammatory effects and is likely to 
moderate the over-immune response. Unlike steroids, it 
does not cause immunosuppression. One study suggests 
that HBOT may reduce hypercoagulability in patients 
with COVID-19. The use of hyperbaric oxygen probably 
solves the oxygen debt problem that can arise from 
prolonged hypoxaemia and tissue hypoxia [12]. 

11. Kipshidze et al. stated that the research 
analysed by them suggest that HBOT can restore proper 
oxygenation in patients with COVID-19 successfully. Early 
use of HBOT can improve general systemic supportive 
care, reduce the use of mechanical ventilation, and 
significantly improve the outcomes of COVID-19 patients. 
Preliminary evidence strongly suggests HBOT is useful in 
severe hypoxaemia in patients with COVID-19 pneumonia 
[13]. 

12. El Hawa et al. emphasise that although 
COVID-19 is not currently an indication for HBOT, 
patients may be referred for HBOT due to the post-
infectious sequelae of viral infection. HBOT facilities need 
to know the potential applications of this treatment in the 
case of post-viral complications [14]. 

In El Hava et al. paper the role of HBOT centre in 
COVID-19 chronic effects has been described. Patients 
with acute COVID-19 infection have not been treated. 
Referrals included patients with dyspnoea, acute limb 
ischaemia, sudden sensorineural hearing loss, acute 
anemia, dysgeusia, persistent fatigue and malaise 
following COVID-19 infection [14]. 
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HBOT, pacjenci mogą być kierowani na HBOT z powodu 
poinfekcyjnych następstw zakażenia wirusem. Placówki 
HBOT muszą znać potencjalne zastosowania tego leczenia 
w przypadku powikłań powirusowych [14]. 

W pracy El Hawa i wsp. opisano rolę centrum 
HBOT w leczeniu przewlekłych następstw COVID-19. Nie 
leczono pacjentów z ostra infekcją COVID-19. Skierowania 
obejmowały pacjentów z dusznością, ostrym 
obwodowym niedokrwieniem kończyn dolnych, nagłym 
niedosłuchem odbiorczym, ostrą niedokrwistością, 
zaburzeniem smaku i węchu, uporczywym zmęczeniem  
i złym samopoczuciem po zakażeniu COVID-19 [14]. 

13. Z przeanalizowanego przez Perdrizeta i wsp. 
piśmiennictwa wynika, że HBOT może być stosowany  
w leczeniu COVID-19, ponieważ może bezpośrednio 
odwracać niedotlenienie tkanek i działać przeciwzapalnie.  
Autorzy uwzględnili w swojej pracy kilka doniesień,  
w których potwierdzono zastosowanie HBOT z korzyścią 
dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 z objawami 
uszkodzenia i dysfunkcji płuc. [15]. 

14. Z przeanalizowanego przez Moona i wsp. 
piśmiennictwa wynika, że oporną hipoksemię związaną  
z COVID-19 można leczyć tlenem hiperbarycznym ze 
względu wzrostu ciśnienia parcjalnego wdychanego tlenu. 
Jednak czas bezpiecznego podawania HBO w komorze jest 
ograniczony ze względu na problemy związane  
z zamknięciem i odizolowaniem od innych niezbędnych 
interwencji medycznych oraz ze względu na toksyczność 
tlenu [16]. 

15. Z przeglądu piśmiennictwa 
przeprowadzonego przez Paganiniego i wsp. wynika, że  
w obliczu pandemii COVID-19 i związanym z nią 
przeciążeniem opieki zdrowotnej, zwiększonym 
zapotrzebowaniem na hospitalizacje i sprzęt, 
zastosowanie u chorych pacjentów przerywanej terapii 
tlenem hiperbarycznym wpływało na przezwyciężenie 
postępującej hipoksemii podczas maksymalnego 
wspomagania respiratorem. U pacjentów o lżejszym 
przebiegu przy zagrożeniu hipoksemią zastosowana 
tlenoterapia hiberbaryczna zapobiegała intubacji  
i prowadziła do szybkiego ustąpienia objawów [17].  

16. Simon w swoim artykule podkreśla, że nie 
ma wątpliwości, że podczas stosowania HBOT  
u krytycznie chorego pacjenta z Covid-19 niedotlenienie 
może ulec poprawie. Nie wiadomo, czy HBOT działa 
przeciwwirusowo. Jednak istnieje potencjalnie korzystne 
działanie immunomodulujące i przeciwzapalne terapii 
HBOT. Stosowanie tej metody wiąże się z pewnymi 
logistycznymi trudnościami typu transfer pacjentów  
z Covid-19 do komór hiperbarycznych, ochroną 
personelu, kontrolą infekcji oraz wyzwaniami 
związanymi z opieką nad bardzo chorymi pacjentami  
w trakcie HBOT. Każda hiperbaryczna dawka tlenu może 
sprzyjać wystąpieniu toksyczności płucnej tlenu. Istnieje 
prawdopodobieństwo, że Covid-19 może zwiększać 
ryzyko wystąpienia barotraumy płuc. Według Simona 
równowaga między potencjalnymi korzyściami  
a zagrożeniami przy stosowaniu HBOT w leczeniu COVID-
19 nie jest oparta na wystarczających dowodach 
naukowych [18]. 

17. UHMS (Undersea & Hyperbaric Medical 
Society) zdecydowanie opowiada się za dobrze  

13. Literature analysis by Perdrizet et al. shows 
that HBOT can be used in the treatment of COVID-19 
because it can directly reverse tissue hypoxia and have 
anti-inflammatory properties. The authors included in 
their work several reports confirming the use of HBOT for 
the benefit of patients infected with SARS-CoV-2 with 
symptoms of lung damage and dysfunction [15]. 

14. The literature analysed by Moon et al. shows 
that resistant hypoxaemia associated with COVID-19 can 
be treated with hyperbaric oxygen due to the increase in 
the partial pressure of inhaled oxygen. However, the time 
of safe administration of HBO in the chamber is limited 
due to problems with confinement and isolation from 
other necessary medical interventions and due to the 
toxicity of oxygen [16]. 

15. A review of the literature conducted by 
Paganini et al. shows that in the face of the COVID-19 
pandemic and the related overload of health care, 
increased need for hospitalization and equipment, the use 
of intermittent hyperbaric oxygen therapy in sick patients 
resulted in overcoming progressive hypoxaemia during 
maximum ventilator support. In less severe cases with the 
risk of hypoxaemia, the applied hyperbaric oxygen 
therapy prevented intubation and led to a rapid relief of 
symptoms [17].  

16. Simon in his article emphasise that, with no 
doubt, hypoxia may improve during the use of HBOT in  
a critically ill patient with Covid-19. It is not known if 
HBOT is antiviral. However, there are potentially 
beneficial immunomodulatory and anti-inflammatory 
effects of HBOT therapy. The use of this method is 
associated with some logistic difficulties, such as the 
transfer of patients from Covid-19 to hyperbaric 
chambers, staff protection, infection control and the 
challenges of caring for very sick patients during HBOT. 
Any hyperbaric dose of oxygen may favor pulmonary 
oxygen toxicity. There is a possibility that COVID-19 may 
increase the risk of developing pulmonary barotrauma. 
According to Simon, the balance between the potential 
benefits and risks of using HBOT in the treatment of 
COVID-19 is not based on sufficient scientific evidence 
[18]. 

17. UHMS (Undersea & Hyperbaric Medical 
Society) strongly advocates for well-designed clinical 
trials of the use of hyperbaric oxygen in the treatment of 
COVID-19. UHMS sees the particular value of randomized 
controlled phase III trials in providing evidence and 
strongly supports the funding and conduct of these trials. 
UHMS also recognizes that an off-protocol COVID-19 
treatment at the physician's discretion may be 
appropriate in some cases. UHMS strongly encourages 
good documentation of the scientific observations of the 
impact of HBO2 in the treatment of COVID-19 patients, 
treatment methodology and patient selection criteria 
[19].  

18. UHMS in the paper titled.: „Rationale, Study 

design considerations and protocol recommendations for 

treating COVID-19 patients with hyperbaric oxygen”  
proves that  hyperbaric oxygen therapy has a positive 
effect on COVID-19 patients. In addition to the very high 
oxygenation of the body, the positive effect of HBOT on 
the immune system was indicated [20].  
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zaprojektowanymi próbami klinicznymi stosowania tlenu 
hiperbarycznego w leczeniu COVID-19. UHMS dostrzega 
szczególną wartość randomizowanych kontrolowanych 
badań fazy III w zapewnianiu dowodów i zdecydowanie 
wspiera finansowanie i prowadzenie tych badań. UHMS 
uznaje również, że leczenie tlenem hiperbarycznym 
COVID-19 odbywające się poza protokołem według 
uznania lekarza, może być w niektórych przypadkach 
właściwe. UHMS zdecydowanie zachęca do dobrego 
udokumentowania naukowych obserwacji wpływu 
stosowania HBO2 w leczeniu pacjentów z COVID-19, 
metodologii leczenia i kryteriów doboru pacjentów [19]. 

18. UHMS w pracy pt.: „Rationale, Study design 

considerations and protocol recommendations for treating 

COVID-19 patients with hyperbaric oxygen”  udowodnia, że 
tlenoterapia hiperbaryczna ma pozytywny wpływ na 
pacjentów z COVID-19. Oprócz bardzo wysokiego 
natlenienia organizmu wskazano pozytywny wpływ 
HBOT na układ immunologiczny [20].  

U części chorych na COVID-19 dochodzi do 
nadmiernej odpowiedzi immunologicznej, co generuje 
reakcje zapalne i prozapalne, prowadząc do uszkodzenia 
płuc, nerek, przewodu pokarmowego oraz innych 
układów i narządów. U pacjentów często obserwowane 
jest zjawisko nazywane „burzą cytokinową”. Wielu z nich 
wymaga podłączenia do respiratora, a następnie umiera. 
Przy innych jednostkach chorobowych (martwicy naczyń 
krwionośnych, urazowym uszkodzeniu mózgu) 
udowodniono, że HBOT obniża podwyższony poziom 
cytokin do normalnego zakresu. HBOT ma pozytywne 
działanie również na chorych z zapaleniem trzustki, 
wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, czy sepsą. 
HBOT może poprawić wyniki w ostrych stanach 
zapalnych. Ma to duże znaczenie w przypadku pacjentów 
z COVID-19. Z dotychczas przeprowadzonych badań 
klinicznych pacjentów z COVID otrzymujących HBO2 nie 
wynika, że tlen hiperbaryczny przerywa lub zmniejsza 
nadkrzepliwość w zaawansowanym stadium infekcji 
SARS-CoV-2. Stosowanie HBOT u pacjentów z COVID-19 
może przynieść korzyści w niwelowaniu długu tlenowego 
powstającego z powodu długich okresów hipoksemii [20].  

Z pracy UHMS wynika, że stosowanie tlenu 
hiperbarycznego u pacjentów z COVID-19 wpływa na 
niwelowanie niedotlenienia, głębokiej odpowiedzi 
zapalnej, nadkrzepliwości i długu tlenowego. 

U pacjentów z COVID-19 leczonych HBOT 
dochodzi do utrzymującego się po zakończeniu terapii 
złagodzenia niedotlenienia, spłaty narosłego długu 
tlenowego, zmniejszenia stanu zapalnego i poprawy 
hiperkoagulacji [20]. 

WYNIKI PRZEGLĄDU BADAŃ 

KLINICZNYCH

1. Gorenstein i wsp. ocenili bezpieczeństwo 
i skuteczność stosowania hiperbarycznego tlenu  
u chorych z zaburzeniami oddychania przy COVID-19. 
Wzięli pod uwagę wysoką śmiertelność oraz przedłużony 
czas wentylacji mechanicznej pacjentów. Przeprowadzili 
jednoośrodkowe badanie kliniczne, od 1 do 14 doby 
hospitalizacji, 20 chorych z COVID-19, w wieku 30-79 lat, 
z BMI od 19 do 42, którzy otrzymywali tlenoterapię 
hiperbaryczną w jednomiejscowych komorach 
hiperbarycznych pod ciśnieniem 2,0 atmosfer przez 90 
minut dziennie, maksymalnie pięć razy. Zapotrzebowanie 
na tlen wynosiło od 2 do 15 litrów. Spośród badanych  

Some COVID-19 patients develop an excessive 
immune response, which generates inflammatory and 
pro-inflammatory reactions, leading to damage to the 
lungs, kidneys, gastrointestinal tract and other systems 
and organs. A phenomenon known as "cytokine storm" is 
often observed in patients. Many of them need to be 
connected to a respirator and then die. In other disease 
entities (blood vessel necrosis, traumatic brain injury) it 
has been proven that HBOT reduces the elevated level of 
cytokines to the normal range. HBOT also has a positive 
effect on patients with pancreatitis, ulcerative colitis or 
sepsis. HBOT can improve outcomes in acute 
inflammation. This is very important for COVID-19 
patients. The clinical studies conducted so far in patients 
with COVID receiving HBO2 do not indicate that 
hyperbaric oxygen interrupts or reduces 
hypercoagulability in the advanced stage of SARS-CoV-2 
infection. The use of HBOT in patients with COVID-19 may 
bring benefits in reducing the oxygen debt arising from 
long periods of hypoxaemia [20].  

The work of UHMS shows that the use of 
hyperbaric oxygen in patients with COVID-19 affects the 
reduction of hypoxia, deep inflammatory response, 
hypercoagulability and oxygen debt. 

In patients with COVID-19 treated with HBOT, 
there is sustained improvement of hypoxia after the end 
of therapy, repayment of the accumulated oxygen debt, 
reduction of inflammation and improvement of 
hypercoagulation [20]. 

RESULTS OF CLINICAL RESEARCH REVIEW 

1. Gorenstein et al. evaluated safety and 
effectiveness of hyperbaric therapy in patients with 
breathing problems in COVID-19. They considered high 
mortality rate and prolonged duration of mechanical 
ventilation of patients. Conducted a single-centre clinical 
trial, from 1 to 14 days of hospitalization, 20 patients with 
COVID-19, aged 30-79 years, with a BMI from 19 to 42, 
who received hyperbaric oxygen therapy in single-site 
hyperbaric chambers at a pressure of 2.0 atmospheres for 
90 minutes, five times a day maximum. The oxygen 
demand was from 2 to 15 litres. Out of the examined 
patients, two (10%) required intubation and died, 18 
(90%) in good condition were discharged from the 
hospital. Several adverse events occurred during 
hyperbaric oxygen therapy, such as: epistaxis (not 
directly related to HBOT), ear pain and claustrophobia. By 
increasing the concentration of oxygen in the body, 
hyperbaric oxygen therapy improves health. HBOT is  
a safe and effective method of treating patients with 
COVID-19 [21].  

2. Guo et al. studied two men aged 57 and 64 to 
determine the effectiveness of hyperbaric oxygen therapy 
in improving hypoxaemia in patients with severe COVID-
19 pneumonia. Each of them met at least one of the 
following criteria: dyspnoea; respiratory rate (RR) of 30 
breaths / minute; oxygen saturation (SpO2) 93% at rest; 
oxygen index (ratio P / F: PaO2 / FiO2 300 mmHg). In 
each case, pneumothorax and other absolute 
contraindications to HBO2 were excluded. The patients 
were treated for a week, once a day for 60 minutes at  
a pressure of 1.5 ATM and an oxygen concentration above 
95%. In both patients, shortness of breath and shortness 
of breath were alleviated after the first treatment, and  
a definite improvement was felt after seven days of 
therapy. RR was also falling day by day. Neither of the  
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pacjentów dwie osoby (10%) wymagały intubacji  
i zmarły, 18 osób (90%) w dobrym stanie zostało 
wypisanych ze szpitala. W czasie tlenoterapii 
hiperbarycznej wystąpiło parę zdarzeń niepożądanych, 
takich jak: krwawienia z nosa (bezpośrednio niezwiązane 
z HBOT), ból ucha oraz klaustrofobia. Wpływając na 
zwiększenie stężenia tlenu w organizmie, tlenoterapia 
hiperbaryczna ma wpływ na poprawę stanu zdrowia. 
HBOT jest bezpieczną i skuteczną metodą w leczeniu 
pacjentów z COVID-19 [21].  

2. Guo i wsp. przebadali dwóch mężczyzn 
w wieku 57 i 64 lat w celu ustalenia skuteczności terapii 
tlenem hiperbarycznym w poprawie hipoksemii  
u pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc COVID-19. Każdy  
z nich spełniał co najmniej jedno z następujących 
kryteriów: duszność; częstość oddechów (RR)  
30 oddechów/minutę; wysycenie tlenem (SpO2) 93%  
w spoczynku; indeks tlenowy (stosunek P/F: PaO2/FiO2 
300 mmHg). W każdym przypadku wykluczono odmę 
opłucnową oraz inne bezwzględne przeciwwskazania do 
HBO2. U pacjentów leczenie było stosowane przez 
tydzień raz dziennie przez 60 minut pod ciśnieniem 1,5 
ATM i stężeniem tlenu powyżej 95%. U obu pacjentów 
duszność i spłycony oddech został złagodzone już po 
pierwszym zabiegu a zdecydowana poprawa odczuwalna 
była po siedmiu dniach terapii. RR również spadało z dnia 
na dzień. Żaden z pacjentów nie był w stanie krytycznym. 
SO2 i P/F wzrastał z dnia na dzień. Liczba i stosunek 
limfocytów również stopniowo powracały do normy. 
Spadł poziom D-dimerów. TK klatki piersiowej wykazała, 
że zapalenie płuc wyraźnie ustąpiło [22]. 

Wstępne opisy przypadków sugerują, że terapia 
HBO2 może szybko wpłynąć na poprawę hipoksemii 
pacjentów z zapaleniem płuc COVID-19. Jednak 
ograniczona wielkość próby wyklucza potwierdzenie 
potencjalnej skuteczności terapii HBO2 w przypadku 
zapalenia płuc wywołanego przez COVID-19. Do dalszej 
oceny konieczne jest przeprowadzenie randomizowanych 
badań klinicznych [22].  

3. Thiobodeaux i wsp. w swojej pracy opisali 
leczenie HBOT pięciu pacjentów (czterech kobiet  
i jednego mężczyzny) z dodatnim wynikiem COVID-19. 
Wszyscy pacjenci mieli przyspieszony oddech i niską 
saturację tlenem pomimo otrzymywania wysokiej FiO2 
(frakcji tlenu we wdychanym powietrzu). HBOT 
zastosowano aby zapobiec wentylacji mechanicznej. Tlen 
podawano pod ciśnieniem 2.0 ATA przez 90 minut. 
Pacjenci otrzymali od jednego do sześciu zabiegów. 
Wszyscy pacjenci wyzdrowieli bez konieczności 
wentylacji mechanicznej. Poprawa stanu zdrowia 
nastąpiła w czasie krótszym niż 24 godziny. Po 
zastosowaniu HBOT wzrosło wysycenie tlenem, ustąpił 
przyspieszony oddech oraz spadły markery stanu 
zapalnego. W momencie pisania artykułu trzech z pięciu 
pacjentów zostało wypisanych ze szpitala, a stan 
pozostałych dwóch był stabilny. Wykazano bardzo dużą 
poprawę stanu zdrowia dzięki zastosowaniu HBOT. 
Metoda ta zapobiegła konieczności zastosowania 
wentylacji mechanicznej. Nie było powikłań związanych  
z leczeniem HBOT. Wyniki są podobne do serii 
przypadków z Wuhan w Chinach [23]. 

Po rozprzestrzenieniu się choroby COVID-19  
w Stanach Zjednoczonych, lekarze zaczęli rozważać 
stosowanie HBOT jako części schematu leczenia chorych  
z COVID-19. Nie ma przeciwwskazań do  stosowania  

patients were in critical condition. SO2 and P/ F increased 
day by day. Lymphocyte counts and ratios also gradually 
returned to normal. The level of D-dimers has dropped.  
A chest CT scan showed that the pneumonia had clearly 
resolved [22]. 

Initial case reports suggest that HBO2 therapy 
may rapidly improve hypoxaemia in patients with COVID-
19 pneumonia. However, the limited sample size 
precludes confirmation of the potential efficacy of HBO2 
therapy for COVID-19 pneumonia. Randomized clinical 
trials are required for further evaluation [22].  

3. In their work Thiobodeaux et al. described the 
HBOT treatment of five COVID-19 positive patients (four 
women and one man). All patients had rapid breathing 
and low oxygen saturation despite receiving high FiO2 
(oxygen fraction in inhaled air). HBOT was used to 
prevent mechanical ventilation. Oxygen was applied at  
a pressure of 2.0 ATA for 90 minutes. Patients received 
from one to six treatments. All patients recovered without 
the need for mechanical ventilation. The improvement in 
health occurred in less than 24 hours. With the use of 
HBOT, oxygen saturation increased, rapid breathing 
subsided and inflammatory markers decreased. At the 
time of writing, three of the five patients had been 
discharged from the hospital, and the remaining two were 
stable. A very large improvement in health has been 
shown thanks to the use of HBOT. This method prevented 
the need for mechanical ventilation. There were no 
complications associated with HBOT treatment. The 
results are similar to the case series from Wuhan, China 
[23]. 

After the spread of COVID-19 in the United 
States, doctors began considering HBOT as part of  
a treatment regimen for COVID-19 patients. There are no 
contraindications for the use of HBOT in viral pneumonia 
or SARS. The only absolute contraindication to the use of 
HBOT is untreated pneumothorax [23]. 

4. The so-called long COVID is a common 
occurrence following COVID-19 infection. The most 
common symptom is fatigue. Intervention treatment 
options are limited. For long COVID, one treatment option 
is hyperbaric oxygen therapy. Robbins et al. studied 10 
patients with long COVID who received 10 HBOT sessions 
to 2.4 atmospheres within 12 days. Each treatment lasted 
105 minutes and consisted of three 30-minute injections 
of 100% oxygen, interspersed with 5-minute breaks. 
Fatigue assessments and a cognitive scale were 
performed on days 1 and 10. The use of HBOT resulted in 
a statistically significant improvement in the Chalder 
fatigue scale (very large), global cognition (large), 
executive functions (large), attention (very large)), 
information processing (very large)) and verbal function 
(large). The presented results suggest the potential 
benefits of using HBOT, however, the results are 
statistically significant after 10 sessions [24]. 

5. Cannellotto et al. analysed the safety and 
efficacy of HBOT in the treatment of hypoxaemia in 
patients with COVID-19 and assessed the time needed to 
correct hypoxaemia [25]. 

To this end, they conducted a multicentre open-
label randomized controlled trial involving 40 patients 
(20 in each group) with COVID-19 and severe hypoxaemia 
who were unable to achieve 90% oxygen saturation 
despite supplementation. Patients were assigned to  
7 days of HBOT treatment or standard treatment of  
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HBOT przy wirusowym zapaleniem płuc lub SARS. 
Jedynym bezwzględnym przeciwwskazaniem do 
stosowania HBOT jest nieleczona odma opłucnowa [23]. 

4. Tzw. długi COVID jest częstym zjawiskiem 
występującym po zakażeniu COVID-19. Najczęstszym 
objawem jest zmęczenie. Opcje leczenia interwencyjnego 
są ograniczone. W przypadku długiego COVID jedną  
z opcji leczenia jest tlenoterapia hiperbaryczna. Robbins  
i wsp. przebadali 10 pacjentów z długim COVID, którzy 
otrzymali w ciągu 12 dni po 10 sesji HBOT do 2,4 
atmosfery. Każdy zabieg trwał 105 minut i składał się  
z trzech 30-minutowych podaży 100% tlenu, 
przeplatanych 5-minutowymi przerwami. Ocenę 
zmęczenia i skalę poznawczą przeprowadzono w 1 i 10 
dniu. Stosowanie HBOT dało istotną statystycznie 
poprawę w skali zmęczenia Chaldera (bardzo dużą), 
globalnego poznania (dużą), funkcji wykonawczych 
(dużą), uwagi (bardzo dużą)), przetwarzania informacji 
(bardzo dużą)) oraz funkcji werbalnej (dużą). 
Przedstawione wyniki sugerują potencjalne korzyści ze 
stosowania HBOT, jednak wyniki są statystycznie istotne 
po 10 sesjach [24]. 

5. Cannellotto i wsp. analizowali bezpieczeństwo 
i skuteczność HBOT w leczeniu hipoksemii u chorych  
z COVID-19 oraz oceniali czas potrzebny do skorygowania 
hipoksemii [25]. 

W tym celu przeprowadzili wieloośrodkowe 
otwarte randomizowane kontrolowane badanie 
obejmujące 40 pacjentów (po 20 w każdej grupie)  
z COVID-19 i ciężką hipoksemią, którzy nie byli w stanie 
osiągnąć 90% wysycenia tlenem pomimo suplementacji. 
Pacjenci zostali przydzieleni do 7 dniowego leczenia 
HBOT lub do leczenia standardowego objawów ze strony 
układu oddechowego. Tlenoterapię hiperbaryczną 
zaplanowano na 5 sesji (1/dzień) przez 90 minut przy 
ciśnieniu 1,45 ATA. W wynikach uwzględniono czas 
potrzebny do normalizacji zapotrzebowania na tlen do 
poziomu 93%, potrzebę mechanicznej pomocy 
oddechowej, wystąpienie zespołu ostrej niewydolności 
oddechowej oraz śmiertelność w ciągu 30 dni. Przy 
przyjęciu częstym objawem u pacjentów była duszność. 
SpO2 dla całej grupy wynosiło 85,1%±4,3%. Grupa 
leczona otrzymywała średnio 6,2±1,2 sesje HBO2. Czas 
potrzebny do skorygowania hipoksemii był krótszy  
w grupie leczonej (mediana 3 dni) w porównaniu z grupą 
kontrolną (mediana 9 dni) [25].  

Przeprowadzone leczenie nie miało istotnego 
statystycznie wpływu na wystąpienie zespołu ostrej 
niewydolności oddechowej, wentylację mechaniczną oraz 
zgon w ciągu 30 dni od przyjęcia.  

Badanie potwierdziło bezpieczeństwo  
i skuteczność HBOT w leczeniu pacjentów z COVID-19  
i w ciężkiej hipoksemii. W celu dalszego potwierdzenia 
wpływu leczenia HBOT na przeżycie potrzebne jest 
przeprowadzenie większych badań klinicznych [25]. 

WNIOSKI 

1. Z przeprowadzonego przeglądu literatury na 
temat zastosowania HBOT w COVID-19 wynika, 
że hiperbaria tlenowa jest bezpieczną 
i skuteczną metodą leczenia pacjentów z COVID-
19. 

2. Przeprowadzone badania kliniczne wskazują, że 
hiperbaria tlenowa może być bardzo istotnym
sposobem leczenia pacjentów z zapaleniem płuc 

respiratory symptoms. Hyperbaric oxygen therapy was 
planned for 5 sessions (1 / day) for 90 minutes at  
a pressure of 1.45 ATA. The results included the time 
needed to normalize the oxygen demand to 93%, the need 
for mechanical respiratory assistance, the occurrence of 
acute respiratory distress syndrome and the 30-day 
mortality. Dyspnoea was a frequent symptom of patients 
on admission. SpO2 for the entire group was 85.1% ± 
4.3%. The treated group received an average of 6.2 ± 1.2 
sessions of HBO2. The time needed to correct hypoxaemia 
was shorter in the treatment group (median 3 days) 
compared to the control group (median 9 days) [25].  

The performed treatment had no statistically 
significant effect on the occurrence of the acute 
respiratory distress syndrome, mechanical ventilation 
and death within 30 days of admission. The study 
confirmed the safety and efficacy of HBOT in the 
treatment of patients with COVID-19 and severe 
hypoxaemia. Larger clinical trials are needed to further 
confirm the survival impact of HBOT treatment [25]. 

CONCLUSIONS 

1. The literature review on HBOT usage in COVID-
19 shows that hyperbaric oxygen therapy is 
a safe and effective method of COVID-19 
patients’ treatment. 

2. The conducted clinical trials indicate that 
hyperbaric oxygenation may be a very 
important method of treating patients with 
pneumonia associated with SARS-Cov-2 
infection. 

3. HBOT improves the oxygenation of patients with 
COVID-19 pneumonia and increases the chance 
of survival. 

4. Hyperbaric oxygen therapy is associated with 
a very low risk of complications. There are no 
contraindications for its use in patients with 
COVID-19. 

5. A limited number of studies indicate the need 
for further clinical trials to confirm the efficacy 
and safety of HBOT in the treatment of patients 
with COVID-19. 
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występującym przy zakażeniu SARS-Cov-2.  
3. HBOT wpływa na poprawę natlenowania 

pacjentów z zapaleniem płuc COVID-19  
i zwiększa szansę przeżycia.  

4. Hiperbaria tlenowa obarczona jest bardzo 
niskim ryzykiem powikłań. Nie ma 
przeciwwskazań do jej stosowania u pacjentów 
z COVID-19. 

5. Ograniczona liczba badań wskazuje na potrzebę 
przeprowadzenia dalszych badań klinicznych 
potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo 
HBOT w leczeniu pacjentów z COVID-19. 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Biofouling is called “lessons from nature”. Currently, governments and industry spend more than 5.7 billion USD annually to control unwanted marine 
biofouling, aquatic flora and fauna on submerged construction leading to various technical, economical, and ecological problems. In turn, the Baltic Sea is 
defined as a “time machine” for the future coastal ocean, as processes occurring in the Baltic Sea are related to future changes. Our study describes the 
biofouling community at 12 sites located at different depths on the legs of the “Baltic Beta” oil platform that resulted in finding a maximum of 1,300 
individuals on 400 cm

2
. We analyzed: spatial distribution of dominant marine organisms living on a steel platform surface, their abundance and mass. Our 

work showed no significant difference in the benthic samples mass among different depths or cardinal directions of the rig columns. Our research can help 
to predict offshore biofouling on other devices in the Baltic Sea, to control invasive species and to estimate environmental load. 
Keywords: marine growth, biomass, hydrodynamic efficiency, alien species, epifauna. 

Biofouling potocznie nazywany jest „lekcją od natury”. Obecnie rządy i przemysł wydają ponad 5,7 miliarda USD rocznie, aby kontrolować biofouling 
w morzach i oceanach, który stanowi nagromadzenie fauny i flory na podwodnych konstrukcjach, co w efekcie prowadzi do różnych problemów 
technicznych i ekologicznych. Natomiast Morze Bałtyckie jest definiowane jako „wehikuł czasu”, ponieważ zmiany w nim zachodzące aktualnie stanowią 
odzwierciedlenie przyszłych zmian środowiskowych w innych regionach morskich i oceanicznych. Nasze badania przedstawiają zbiorowiska makrobentosu 
pobranego z 12 lokalizacji położonych na różnych głębokościach nóg platformy wiertniczej „Baltic Beta”. Zidentyfikowaliśmy maksymalnie do 1300 
osobników na 400 cm

2
. Przeanalizowaliśmy: przestrzenne rozmieszczenie dominujących organizmów morskich żyjących na stalowej powierzchni platformy,

ich liczebność i masę. Badania nie wykazały znaczących różnic w masie próbek bentosowych pomiędzy różnymi głębokościami i kierunkami 
geograficznymi. Nasze badania mogą pomóc w przewidywaniu rozwoju biofoulingu na innych urządzeniach w Morzu Bałtyckim, identyfikacji występowania 
gatunków inwazyjnych i oszacowaniu obciążenia konstrukcji podwodnych. 
Słowa kluczowe: porastanie konstrukcji, biomasa, wydajność hydrodynamiczna, gatunki inwazyjne, epifauna. 

Биообрастание обычно называют „уроком природы”. В настоящее время правительства и промышленность ежегодно тратят более 5,7 миллиарда 
долларов на борьбу с биообрастанием в морях и океанах, представляющим собой скопление представителей фауны и флоры на подводных 
конструкциях, что в свою очередь приводит к различным техническим и экологическим проблемам. Балтийское море, с другой стороны, 
определяется как „машина времени”, потому что текущие изменения отражают будущие изменения окружающей среды в других морских 
и океанических регионах. В нашем исследовании представлены сообщества макробентоса, собранные в 12 точках, расположенных на разной 
глубине опор буровой платформы „Baltic Beta”. Мы идентифицировали максимум 1300 особей на 400 см2. Мы проанализировали: 
пространственное распределение доминирующих морских организмов, обитающих на стальной поверхности платформы, их численность 
и массу. Исследования не выявили существенных различий в весе проб бентоса между разными глубинами и географическими направлениями. 
Наши исследования могут помочь спрогнозировать развитие биообрастания на другом оборудовании в Балтийском море, выявить присутствие 
инвазивных видов и оценить нагрузку на подводные конструкции. 
Ключевые слова: обрастание конструкций, биомасса, гидродинамическая эффективность, инвазивные виды, эпифауна. 

ARTICLE INFO 

PolHypRes 2021 Vol. 75 Issue 2 pp. 41 – 56 

ISSN: 1734-7009  eISSN: 2084-0535 

DOI: 10.2478/phr-2021-0010 

Pages: 16, figures: 6, tables: 1 

page www of the periodical: www.phr.net.pl 

Publisher 

Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

Typ artykułu: oryginalny 
Original article 

Termin nadesłania: 14.02.2021 r. 
Termin zatwierdzenia do druku: 44.03.2021 r. 



2021 Vol. 75 Issue 2 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

42

Biofouling wird gemeinhin als "Lektion der Natur" bezeichnet. Gegenwärtig geben Regierungen und Industrie jährlich mehr als 5,7 Mrd. USD für die 
Bekämpfung des Biofouling in den Meeren und Ozeanen aus, d. h. der Ansammlung von Biota auf Unterwasserstrukturen, die zu verschiedenen 
technischen und ökologischen Problemen führt. Die Ostsee hingegen wird als "Zeitmaschine" bezeichnet, weil Veränderungen in ihr gegenwärtig künftige 
Umweltveränderungen in anderen Meeres- und Ozeanregionen widerspiegeln. In unserer Studie werden makrobenthische Ansammlungen vorgestellt, die 
an 12 Stellen der Beine der Ölplattform "Baltic Beta" in unterschiedlichen Tiefen gesammelt wurden. Wir identifizierten maximal bis zu 1.300 Individuen auf 
400 cm2 . Analysiert wurden: die räumliche Verteilung der wichtigsten Meeresorganismen, die auf der Stahloberfläche der Plattform leben, ihre Abundanz 
und Masse. Die Studie ergab keine signifikanten Unterschiede in der Masse der Benthosproben zwischen verschiedenen Tiefen und geografischen 
Richtungen. Unsere Studie kann dazu beitragen, die Entwicklung von Biofouling auf anderen Bohrinseln in der Ostsee vorherzusagen, das Vorkommen 
invasiver Arten zu ermitteln und die Belastung von Unterwasserstrukturen abzuschätzen. 
Schlüsselwörter: Überwucherung von Strukturen, Biomasse, hydrodynamische Leistung, invasive Arten, Epifauna. 

La bioincrustación es comúnmente llamada «una lección de la naturaleza». En la actualidad los gobiernos y la industria gastan más de 5700 millones de 
USD al año para controlar la bioincrustación en mares y océanos, que consiste en la acumulación de fauna y flora en estructuras subacuáticas, lo que 
como resultado produce diferentes problemas técnicos y ecológicos. El mar Báltico es definido como un «vehículo del tiempo», ya que los cambios que se 
producen en él actualmente son un reflejo de los futuros cambios medioambientales en otras regiones marinas y oceánicas. Nuestros estudios presentan 
acumulaciones de macrobentos recogido de 12 localizaciones situadas a diferentes profundidades de las piernas de la plataforma de perforación «Baltic 
Beta». Identificamos como máximo hasta 1300 individuos en 400 cm2. Analizamos: la distribución espacial de los organismos marinos dominantes que 
viven en la superficie de acero de la plataforma, su número y masa. Los estudios no mostraron diferencias notables en la masa de las muestras de bentos 
entre diferentes profundidades y direcciones geográficas. Nuestros estudios pueden ayudar a prever el desarrollo de la bioincrustación en otros 
dispositivos en el mar Báltico, a identificar la aparición de especies invasoras y a estimar la carga de las estructuras subacuáticas. 
Palabras clave: crecimiento en estructuras, biomasa, rendimiento hidrodinámico, especies invasoras, epifauna. 
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WSTĘP 

Pojęcie „biofouling” odnosi się do niepożądanego 
gromadzenia się materiału biologicznego na sztucznych 
strukturach [1]. The Offshore Renewables Joint Industry 
Programme for Ocean Energy opisuje biofouling jako 
„rafę” i „wprowadzenie nierodzimych gatunków 
inwazyjnych” [2]. Sztuczne podłoże stanowi idealne 
miejsce dla rozwoju zasiedlających organizmów morskich. 
Jednak zbiorowiska organizmów biofoulingu rozwijające 
się na sztucznych podłożach nie przypominają tych, które 
tworzą się na naturalnych rafach [3,4,5,6]. Biofouling jest 
wreszcie ważnym czynnikiem dla projektantów 
konstrukcji i wpływa na wydajność hydrodynamiczną, ale 
do tej pory nie został uznany, przez organy regulacyjne, za 
kluczowy czynnik strategiczny w przemyśle odnawialnej 
energii morskiej [1]. 

Niewiele wiadomo na temat skutków porastania 
konstrukcji metalowych na morzu, chociaż niektóre 
badania przeprowadzone na takich obiektach 
obejmowały fermy wiatrowe czy też platformy wiertnicze 
[7,8]. W środowisku wodnym biofilmy zwiększają korozję 
konstrukcji metalowych [9]. Informacje te mogą pomóc  
w zarządzaniu pracami konserwacyjnymi lub doborem 
specyfikacji powłoki ochronnej a także w przewidywaniu 
„jak chronić urządzenia” i zredukować koszty zarządzania 
obiektem [10]. Det Norske Veritas [11] opublikował 
normy offshore, zgodnie z którymi w obliczeniach 
hydrodynamicznych obciążeń falowych i prądowych 
należy uwzględniać hydrodynamikę konstrukcji 
podwodnej z powodu zwiększenia średnicy zewnętrznej 
elementu konstrukcyjnego. Natomiast ilość porastających 
konstrukcję organizmów zależy od głębokości i orientacji 
elementu strukturalnego konstrukcji [12,13].  

Poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego na obszarach morskich nie zostały jeszcze 
mocno rozwinięte. Niemniej skala tego przemysłu może  
w niedalekiej przyszłości wzrosnąć. Obecnie w planach są 
zakrojone na szeroką skalę eksploatacje szeregu złóż 
naftowych na morskim terytorium należącym do Polski,  
a także Rosji. Niestety, tak istotne dane biologiczne 
opisujące społeczności biofoulingu na platformach 
morskich są ciągle nieliczne i dotyczą głównie platform 
wiertniczych oraz ferm wiatrowych [14,15,16]. 

Większość bezkręgowców bentosowych 
wytwarza swobodnie pływające larwy, które unoszą się  
w toni wodnej. Rozwój pelagiczny i bierna dyspersja 
skutkują niskim zróżnicowaniem genetycznym wśród 
populacji gatunków bentosowych [17]. Do tej pory 
opisano 4000 gatunków na elementach podwodnych  
w morzach i oceanach [18]; jest to jednak bardzo mały 
odsetek znanych gatunków morskich [19]. Ponadto 
zbiorowiska biofoulingu na sztucznych strukturach mogą 
sprzyjać dyspersji gatunków inwazyjnych [1]. Co ciekawe, 
badania biofoulingu, przeprowadzone w rejonie Morza 
Północnego, ograniczały się w dużej mierze do 
przewidywań dotyczących porastania konstrukcji  
i skupiały się na organizmach ważnych pod względem 
obciążenia hydrodynamicznego i procesu korozji 
[14,15,16,17].  

Bioróżnorodność i sukcesja epifauny na 
sztucznych urządzeniach zlokalizowanych  
w południowym rejonie Morza Bałtyckiego została 
zbadana przez Bałazy i in. [24] oraz [25,26,27]. Adaptacja 
gatunków do słonawych warunków środowiskowych  

INTRODUCTION 

Marine growth known as “biofouling” refers to 
the undesirable accumulation of biological material on 
artificial structures [1]. The Offshore Renewables Joint 
Industry Programme for Ocean Energy describes 
biofouling as a “reef” and “introduction of non-native 
invasive species”, which is an issue for ocean energy 
projects [2]. Artificial hard substrate provides an ideal 
basis for sedentary and sessile marine organisms to settle 
and grow, but assemblage structures of biofouling 
communities on artificial substrates do not resemble 
those on natural reefs [3,4,5,6]. They are an important 
consideration for structure developers, they affect 
hydrodynamic efficiency and are not yet considered by 
regulatory bodies as a key strategic issue regarding 
consent to the renewable marine energy industry [1]. 

Little is known about the ecological effects of 
fouling on offshore devices, although some studies have 
been carried out on offshore structures such as wind 
power piles and offshore oil rigs [7,8]. In aquatic 
environments, biofilms increase corrosion of metal 
structures [9]. That information could help to manage 
maintenance work or coating specification, as well as 
protect devices effectively and thus reduce management 
costs [10]. Det Norske Veritas [11] has published offshore 
standards, according to which submerged construction 
hydrodynamics and marine growth should be taken into 
account by increasing the outer diameter of a structural 
element in the calculations of hydrodynamic wave and 
current loads. The thickness of marine growth depends on 
the depth and orientation of the structural component. 
Cathodic protection and coatings are used to control 
corrosion of submerged components, but it has been 
studied that under certain conditions it could enhance 
marine growth [12,13]. 

In the Baltic Sea, offshore oil and gas exploration 
has not been massively developed. However, the scale of 
this industry can increase in near future, as there are 
plans to exploit a number of oil fields in Polish and 
Russian waters. Biological data describing offshore 
platform biofouling communities are scarce, and mostly 
involve oil and gas platforms and wind energy 
installations [14,15,16].  

Most benthic invertebrates produce free-
swimming larvae that spend time in the water column. 
Pelagic development and passive dispersal result in 
higher connectivity and low genetic differentiation among 
benthic species populations over long distances [17]. 
Until now, 4000 species from offshore structures have 
been reported [18]; however, this is a very small 
proportion of known marine species [19]. Moreover, 
biofouling communities on artificial structures can 
promote growth of non-native species [1]. Interestingly, 
North Sea studies have been largely confined to fouling 
predictions and have tended to focus on the organisms 
important with regard to hydrodynamic loading and 
corrosion [20,21,22,23].  

Biodiversity and succession of epifauna on 
artificial devices of Southern Baltic Sea were investigated 
by Bałazy et al [24] and [25,26,27]. The adaptation of 
species to brackish conditions in the Baltic Sea caused 
both morphological and genetic differences compared to 
their salt/fresh water analogues [17]. Submerged objects 
generally support two to three invertebrates species and  
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Morza Bałtyckiego przyczyniła się do powstania różnic 
zarówno na poziomie morfologicznym, jak i genetycznym 
w porównaniu z gatunkami słono- i słodkowodnymi [17]. 
Na powierzchni obiektów zanurzonych na ogół 
odnotowuje się od dwóch do trzech gatunków 
organizmów bezkręgowych i około 25 razy większą liczbę 
osobników (ale nie bioróżnorodność) niż w środowisku 
dna morskiego [24].  

Morze Bałtyckie może służyć jako „wehikuł 
czasu” do przewidywania konsekwencji współczesnych 
zmian ekologicznych, ponieważ zmiany zachodzące w tym 
akwenie pojawią się w przyszłości w innych zbiorniach 
[28]. Liczne gatunki zasiedlające Morze Bałtyckie 
reprezentują unikalne linie ewolucyjne i charakteryzują 
się mniejszą różnorodnością genetyczną w porównaniu  
z organizmami zasiedlającymi Morze Północne [29,30,31]. 
Co ciekawe, Coolen i in. [32] zasugerowali, że epifauna 
wykorzystuje sztuczne struktury jako miejsca pośrednie 
do rozprzestrzeniania się na obszary, które są zbyt 
odległe, aby dotrzeć do nich w ciągu jednego pokolenia. 
Uważamy, że epifauna na nogach platformy cechuje się 
gradientem zależnym od głębokości (liczba osobników  
i bioróżnorodność zmniejsza się wraz z głębokością)  
i zależy od głównych kierunków świata. SJ rednie roczne 
kierunki wiatrów i siły prądów morskich na 
głębokościach 5 mi 40 m są znacząco różne, co może mieć 
wpływ na skład gatunkowy i ich akumulację ilościową. 
Tym samym niniejsza praca prezentuje badania nad 
gatunkami makrobentosu tworzące zbiorowisko 
biofoulingu na platformie „Baltic Beta” na Morzu 
Bałtyckim. Przetestowano dwie główne hipotezy 
badawcze, tj. i) masa biofoulingu-makrobentosu maleje 
wraz z głębokością, ii) skład gatunkowy i częstość 
występowania zbiorowisk makrobentosu zależy od 
kierunków geograficznych lub głębokości wody. 

MATERIAŁY I METODY 

Morze Bałtyckie (Ryc. 1) to ewolucyjnie młody 
ekosystem morski [29]. Gradient zasolenia występujący 
na obszarze Morza Bałtyckiego wynosi od 25 do  
2 w Zatoce Botnickiej. Wraz z tym gradientem gatunki 
morskie, ze względu na ograniczoną tolerancją na niskie 
zasolenie, zastępowane są przez gatunki słodkowodne 
[33].  

W Morzu Bałtyckim występuje wiele czynników 
stresogennych (m.in. eutrofizacja, ocieplenie, niska 
zawartość tlenu, zakwaszenie) [28]. Obecnie w Morzu 
Bałtyckim stwierdzono 132 gatunki inwazyjne (ang. non-
indigenous	 species, NIS) [34]. Gatunki obce stanowią  
w sumie około 30% ogólnej liczby taksonów makrofauny 
zasiedlającej przybrzeżny rejon Zatoki Gdańskiej [35],  
i ich liczba stale rośnie. Na podstawie przeprowadzonego 
wieloletniego monitoringu akwenu Morza Bałtyckiego 
można zaobserwować szybko postępującą globalną 
presja, w szczególności związaną z ociepleniem wód  
i otaczającego obszaru zlewni, co może zmniejszyć 
skuteczność obecnych działań ochroniarskich [28]. 
Beztlenowe „martwe strefy” powiększają się na całym 
świecie, ale szczególnie drastyczny 10-krotny wzrost, 
występujący głównie na większych głębokościach, 
zaobserwowano w ciągu ostatnich 115 lat w Morzu 
Bałtyckim [36]. 

Platforma „Baltic Beta” (Ryc. 2), znajduje się na 
polu naftowym „B-3” około 80 km na północ od miasta 
Rozewie (Ryc. 1). Platforma została posadowiona w 1993 
roku. „Baltic Beta” ma 3 pary nóg, a każda noga ma  
3 kolumny połączone układem ukośnych i poziomych  

about 25 times higher number of individuals (but not 
diversity) than the soft bottom in the vicinity [24].  

The Baltic Sea can serve as a “time machine” for 
studying the consequences and contemporary ecological 
perturbations worldwide [28]. Many species in the Baltic 
Sea constitute unique evolutionary lineages with lower 
genetic diversity compared to the North Sea [29,30,31]. 
According to Coolen et al. [32] epifaunal organisms use 
artificial structures as stepping stones to spread to areas 
that are too distant to reach within a single generation.  

We expect decreasing depth-related gradient in 
epifauna abundance and diversity along the platform legs. 
On the other hand, the average annual directions of winds 
and sea currents at depths 5 m and 40 m is significantly 
different, therefore it may have an impact on the species 
composition and their quantitative accumulation 
depending on cardinal directions. So that this study 
investigated the main macrobenthic species forming the 
biofouling community on the “Baltic Beta” platform in the 
Baltic Proper. Two main research hypothesis were tested, 
i.e., i) the mass of biofouling macrobenthos decreases 
with depth, ii) macrobenthic communities species 
composition and frequency of individuals depend on 
cardinal directions or water depth. 

MATERIALS AND METHODS 

The Baltic Sea (Fig. 1) is an evolutionarily young 
marine ecosystem [29]. Salinity gradient present in the 
Baltic Sea area spans from 25 to 2 in the Bothnian Bay. 
Along this gradient, marine species are disappearing 
according to their tolerance to low salinity to be gradually 
replaced by freshwater species [33]. At present, many 
stressors (e.g., eutrophication, warming, oxygen, and 
acidification status) occurring in the Baltic Sea [28]. 
Currently, 132 non-indigenous species (NIS) have been 
recorded in the Baltic Sea [34]. Alien species account for 
about 30% of the total number of macrofauna taxa in 
brackish coastal waters of the Gulf of Gdańsk [35], and 
their number is constantly increasing. The Baltic Sea also 
demonstrates how rapidly progressing global pressures, 
particularly the warming of Baltic waters and the 
surrounding catchment area, can diminish the efficacy of 
current management approaches; it is also one of the 
most intensely studied coastal areas with high data 
density and many long-term data series [28]. Oxygen-free 
“dead zones” are increasing worldwide, but a particularly 
drastic 10-fold increase, occurring mainly at greater 
depths, has been observed during the past 115 years in 
the Baltic Sea [36]. 

The production facility, the “Baltic Beta” 
platform (Fig. 2), is located on the oil field “B-3” about 80 
km north of the Rozewie city (Fig. 1). The platform was 
installed in 1993. “Baltic Beta” has 3 pairs of legs and each 
leg has 3 columns connected by a complex arrangement of 
diagonal and horizontal members. The metal structure 
was covered with anti-fouling paint. Platform legs are set 
at the bottom of the sea at a depth of 80 m (Fig. 2). 
Sampling sites are characterized by large annual 
variations in seawater temperature at surface (surface 
water temperatures range from below the freezing point 
during winter to above 20°C in summer); at greater 
depths, the temperature is constant (at approximately  
3-4°C).  

The sampling area (Fig. 2) was located at GPS 
geographical coordinates of 55°28'50.67″N and 
18°10'54.03″E on one platform leg (leg 2 and 12 sampling 
sites on columns 1, 2 and 3). The survey was carried out  



Polish Hyperbaric Research 

45

elementów. Metalowa konstrukcja została pokryta farbą 
antyporostową. Nogi platformy osadzone są na dnie 
morza na głębokości 80 m (Ryc. 2). Miejsca pobierania 
próbek charakteryzują się dużymi rocznymi wahaniami 
temperatury wody morskiej na powierzchni (temperatura 
wody powierzchniowej waha się od poniżej punktu 
zamarzania zimą do powyżej 20°C latem); na większych 
głębokościach temperatura jest stała (około 3–4°C). 

Obszar pobierania próbek (Ryc. 2) znajdował się 
przy współrzędnych geograficznych GPS 55°28'50.67″N  
i 18°10'54.03″E na jednej nodze platformy (odnoga 2 i 12 
stanowisk w kolumnach 1, 2 i 3). Badanie zostało 
przeprowadzone 1 sierpnia 2018 r. Wszystkie prace 
związane z pobieraniem próbek zostały wykonane przez 
nurka komercyjnego zgodnie z polskimi przepisami. Do 
oznaczenia obszaru poboru wykorzystano kwadratową 
ramkę o średnicy 20×20 cm, a cały materiał został 
zeskrobany przez nurka i umieszczony w pojemniku. 
Grubość warstwy organizmów mierzono za pomocą 
skalibrowanej linijki w miejscu pobierania prób. Materiał 
utrwalono w 70% alkoholu etylowym. Ponadto 
przeprowadzono inspekcje wizualne ROV (Remotely	

Operated	 Vehicle	 Saab	 Seaeye	 Falcon) w celu określenia 
maksymalnej głębokości biofoulingu na nogach platformy 
„Baltic Beta” i sąsiedniej platformy „PG-1” (zbudowanej 
pod koniec lat 90.). 

W laboratorium zidentyfikowano i policzono 
zebrane organizmy. Metoda pobierania próbek nie 
zapobiegła ucieczce większości gatunków szybko 
poruszających się (skorupiaki mogły uciec, co 
prawdopodobnie tłumaczy stosunkowo niewielką liczbie 
odnotowanych gatunków ruchliwych). 

Masę i liczebność wyrażono w jednostkach na 
400 cm-2 (wraz z muszlami). Wagę stanowiła zawartość 
netto materiału w objętości 1000 ml; masa zebranego 
materiału i etanolu podtrzymującego w objętości 1000 
ml. Masę średnią i błąd standardowy (w przedzielę 95%) 
obliczono dla 4 głębokości: 5 m, 10 m, 20 m i 36 m  
(z różnych kierunków geograficznych). Dla danych 
obliczono współczynnik korelacji R2 Pearsona dla 
regresji, dla liczby osobników makrobentosu i masy prób 
dla każdej głębokości i kierunków geograficznych. Indeks 
podobieństwa wykorzystano do ilościowego określenia 
różnic w składzie gatunkowym i liczebności między 
różnymi miejscami pobierania prób. Algorytm Bray-
Curtis, oparty na sparowanej grupie, został wykorzystany 
do hierarchicznego grupowania UPGMA  
w oprogramowaniu PAST 4.1. 

WYNIKI 

Zebrano łącznie 7445 organizmów 
makrobentosowych. Odnotowano spadek masy próbek 
wraz z głębokością (Ryc. 3). Zaobserwowano również 
mniejszą masę na kolumnie 2 nogi w porównaniu  
z innymi kolumnami platformy (Ryc. 4). Współczynnik 
korelacji Pearsona (Ryc. 3), w tym wartość korelacji R2 
oraz wielkość próby zestawiono w Tabeli 1. Masa 
epifauny, w powiazaniu z analizą kierunków 
geograficznych, nie była skorelowana (p>0,05, Tabela 1). 
Należy zauważyć, że w jednym przypadku (36 m) wartość 
p osiągnęła poziom 0,13. Wystąpił trend wzrostu masy 
próbki z południa na północ. Nie mamy jednak 
wystarczających dowodów potwierdzających tezę, że 
istnieją różnice w masach próbek i kierunków 
geograficznych. Podobne wyniki uzyskaliśmy analizując  

on August 1, 2018. All sampling work was conducted by  
a commercial diver in accordance with Polish regulations. 
A square frame with a diameter of 20×20 cm was used to 
mark the sampling area, and all the material was scraped 
off by a diver and placed in a container. The thickness of 
the bioformation was measured using a calibrated ruler at 
the sampling site. The material was preserved in 70% 
ethanol. In addition, visual ROV (Remotely Operated 
Vehicle Saab Seaeye Falcon) inspections were performed 
to determine the maximum depth of biofouling on the legs 
of the “Baltic Beta” platform and the neighboring “PG-1” 
platform (built in the late 1990s). 

In the laboratory, organisms in samples were 
identified and counted. The sampling method did not 
prevent the escape of the majority of motile species 
(crustaceans could escape, which probably accounts for 
the relatively low numbers of motile species recorded).  

Mass and abundance were expressed in units 
per 400 cm2 (including shells). The weight was net 
material content in a volume of 1000 ml; mass 
determined weight of the collected material and the 
maintenance ethanol in a volume of 1000 ml. The mean 
mass and standard error (95% interval) were calculated 
for 4 depths: 5 m, 10 m, 20 m and 36 m (from different 
geographical directions).  For data, Pearson’s correlation 
coefficient R2 (the coefficient of determination) was 
calculated for regression, for the number of macrobenthic 
individuals and mass of samples for each depth and 
cardinal directions. 

The similarity index was used to quantify 
differences in species composition and abundance 
between different sampling sites. The Bray-Curtis 
algorithm based on the paired group was used for 
hierarchical UPGMA clustering in the PAST 4.1 software. 

RESULTS 

A total of 7,445 macrobenthic organisms were 
found in samples. There was a noticeable decrease in the 
weight of the samples with depth (Fig. 3). A lower mass 
on column 2 was also observed compared to other 
columns (Fig 4). Pearson’s correlation coefficient (Fig. 3), 
including the correlation value R2, and the sample size is 
listed in Table 1. Biofouling mass and geographical 
directions were not correlated (p>0.05, Table 1.). It should 
be noted that in one case (36 m), p-value reached the level 
of 0.13 (increasing numerical trend). There was a trend of 
sample mass increase from south to north. However, we 
did not gather supporting evidence to prove the thesis 
that there were differences in sample masses and 
geographical directions. We obtained similar results when 
analyzing regression of mass to depth (Fig. 3); the p-value 
reached an apparent trend of 0.27 and R2 = 0.19 (Table 1), 
and we could conclude that the depth was not related to 
the mass of the samples. However, some trends were 
visible, and obviously our analyses were difficult due to 
the small number of samples. On the other hand, the 
results did not differ significantly, which indicated  
a constant mass and thickness of biofouling.  

In total, 7 main groups of macrobenthic 
organisms were observed (Fig. 3). The number of 
individuals in each group tended to decrease along with 
increasing depth (Fig. 4). Some of them were found only 
at 5 m. Relationship between abundance and depth was 
analyzed for 4 the most numerous groups (Fig. 4), 
correlation was significant only for amphipods (R2 = 0.59,  
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regresję masy do głębokości (Ryc. 3); wartość p osiągnęła 
trend 0,27 i R2 = 0,19 (Tab. 1) i można było stwierdzić, że 
głębokość nie była skorelowana z masą prób. Pewne 
korelacje jednak były widoczne, ale nasze analizy były 
utrudnione ze względu na małą liczbę prób, z drugiej 
strony wyniki nie różniły się istotnie, co wskazywało na 
stałą masę i grubość porastającego biofoulingu.  

Zaobserwowano 7 grup organizmów 
makrobentosowych (Ryc. 3). Liczba osobników w każdej 
grupie miała tendencję do zmniejszania się wraz ze 
wzrostem głębokości (Ryc. 4). Niektóre gatunki 
znaleziono tylko na głębokości 5 m. Zależność między 
liczebnością a głębokością analizowano dla  
4 najliczniejszych grup (Ryc. 4), korelacja była istotna 
tylko dla Amphipoda (R2 = 0,59, p = 0,021, Tab. 1). 
Niektóre wyniki zbliżone do progu istotności uzyskano 
dla Mytilus	 sp., wartość p = 0,22, jednak korelacja 
wynosiła R2 = 25 (Tab. 1).  

Podobnie jak w przypadku pąkli, na powierzchni 
muszli znajdowano obunogi, a ich liczba zmniejszała się 
wraz z głębokością. Najwięcej obunogów stwierdzono na 
stanowiskach płytkich (na 10 lub 5 m, w zależności od 
kolumny). Stwierdzono również stadia larwalne 
organizmów bytujących w zbiorowiskach biofoulingu. 
Turbellaria i Enteromorpha występowały w minimalnej 
liczbie, a badania tych organizmów mogą wymagać innej 
metodyki pobierania prób. 

Zespoły biofoulingu osiągnęły średnią grubość 
około 50 mm w każdym miejscu pobierania prób, 
najczęściej w wyniku procesu warstwowego porastania 
organizmów. Warstwa wewnętrzna została utworzona 
przez Mytilus	sp. (100% pokrycia powierzchni na każdej 
stacji). Największa zaobserwowana długość skorupy 
dochodziła do 40 mm. Grubość tej warstwy wewnętrznej 
miejscami dochodziła do 100 mm (w narożach rur 
konstrukcyjnych). Pąkle Amphibalanus	 improvisus rosły 
na muszlach małży, tworząc w ten sposób 
wielowarstwową strukturę, która zależnie od głębokości, 
składała się z różnej liczby organizmów (maksymalna 
głębokość wynosiła 20 m, Ryc. 3). Biofouling zawierający 
małże i skorupiaki był odnotowywany do głębokości 50 m 
na każdej nodze, a także na tej samej głębokości na 
towarzyszącej platformie PG1 (inspekcja ROV). 
Najmniejsza głębokość pobierania prób wynosiła 5 m. Na 
nogach „Baltic Beta” obserwowaliśmy duże 
nagromadzenie glonów na głębokości około 1 m, Jednak 
na głębokości 5 m występowały one tylko na jednym 
stanowisku.  

Hierarchiczne grupowanie wskaźnika 
podobieństwa Bray-Curtis (Ryc. 6) wykazało trzy główne 
skupienia próbek; następnie te 3 grupy podzielono na 4. 
Główny rezultat jest taki, że społeczności można podzielić 
na 2 główne grupy: „płytkie i głębokie”. Próbki 
analizowane na 5 i 10 m różniły się od grup na 20 i 36 m. 

DYSKUSJA 

Powstawanie zbiorowisk biofoulingu-
makrobentosu zależy od wielu czynników biotycznych  
i abiotycznych, takich jak: drapieżnictwo, konkurencja, 
położenie geograficzne, światło, głębokość, temperatura, 
zasolenia, warunki hydrodynamiczne, lód, topografia dna  
i morfologia podłoża [1,11]. Do tej pory występowanie 
epifauny na platformie wiertniczej „Baltic Beta” nie było 
badane i nigdy też nie była usuwana z nóg platformy. Nie 
podjęto również żadnych działań w celu jego 
ograniczenia, ani nie było też masowego skażenia 
powodującego jej śmiertelność. Det Norske Veritas [11]  

p = 0.021, Table 1). Some results close to the threshold of 
significance were obtained for Mytilus	sp.,	p-value = 0.22, 
however, unfortunately there was a poor correlation of R2 

= 25 (Table 1). As with barnacles, amphipods were found 
on the surface of the shells and their number decreased 
with depth. The largest number of amphipods were found 
at shallow stations (at 10 or 5 m, depending on the 
column). Larval stages of organisms residing in fouling 
communities were also found. Turbellaria and 
Enteromorpha occurred in minimal numbers, and 
research on these organisms may require a different 
sampling methodology.  

Biofouling assemblages reached a thickness of 
about 50 mm of epifauna at each sampling site as a result 
of the stratified fouling process. Inner layer was formed 
by Mytilus	 sp.	 (100% surface coverage at each station). 
The largest observed shell length reached up to 40 mm. 
Visual inspection showed that the thickness of this inner 
layer could reach up to 100 mm (in the corners of 
structure pipes). Bay barnacle Amphibalanus	 improvisus	

grew on mussel shells, forming another layer called an 
overgrowth, thereby creating multi-layered stratum. 
Overgrowth layer contained different numbers of 
organisms at different depths (maximum at 20 m, Fig. 3).  

Biofouling containing bivalves and crustaceans 
ended at a depth of 50 m on each leg and also at the same 
depth on the accompanying PG1 platform (ROV 
inspection). The shallowest sampling depth was 5m, 
shallower than that the construction was overgrown with 
algae. In “Baltic Beta”, we observed large accumulations of 
these organisms from splash zone up to 1 m. However, at  
a depth of 5 m, they occurred only at one site. 

Hierarchical clustering of the Bray-Curtis 
similarity index (Fig. 6) showed three main clusters of 
samples; then these 3 groups separated into 4. The main 
result is that communities can be divided into 2 main 
groups: shallow and deep. The samples analyzed at 5 and 
10 m clearly differed from the groups at 20 and 36 m.  

DISCUSSION 

To our knowledge this is the first report on the 
occurrence of epifauna on the ‘Baltic Beta’ oil rig. The 
formation of fouling communities depends on many biotic 
and abiotic factors, such as predation, competition, 
geographic location, light, depth, temperature, salinity 
and local hydrodynamic regime, ice, bottom topography 
and substrate morphology [1,11]. From the beginning of 
the foundation, the epifauna has never been removed 
from the platform legs. Neither were any actions taken to 
limit it, or there was no massive contamination causing 
lethal actions. Det Norske Veritas [11] published data 
indicating that marine growth: at depth 2 m to 40 m could 
reach 100 mm, below 40 m - 40 mm in the central and 
northern North Sea. For comparison, in the Norwegian 
Sea fouling organisms could reach 60 mm (2 to 40 m) and 
30 mm (below 40 m). Marine growth thickness reaching 
200 mm is common offshore Africa and central and 
southern California. Fouling in the Baltic Sea (50-100 
mm) seems to develop smaller sizes than in the North and 
Norwegian seas, mainly caused by a difference in the 
species composition of habitats [1,11]. 

Mytilus sp., the dominant member of the studied 
biofouling community, is a filter feeder preying mainly on 
phytoplankton. Mussels are strong competitors for space 
due to massive recruitment and rapid growth. Similarly, to 
our findings Mytilus sp. was one of dominants in the 
depth zone of up to 30 m [1,24]. On the Baltic Beta  
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opublikował dane wskazujące, że biofouilng na głębokości 
od 2 m do 40 m może osiągnąć 100 mm i 40 mm poniżej 
głębokości 40 m w środkowej i północnej części Morza 
Północnego oraz 60 mm (2 do 40 m) i 30 mm (poniżej 40 
m) w Morzu Norweskim. Grubość sięgająca 200 mm jest 
powszechna w przybrzeżnej Afryce oraz w środkowej  
i południowej Kalifornii. Biofouling w Morzu Bałtyckim 
(50–100 mm) wydają się mieć mniejsze rozmiary niż  
w akwenie Morza Północnego, co jest głównie 
spowodowane odmiennym składem gatunkowym siedlisk 
[1,11].	

Mytilus	sp., będący filtratorem odżywiającym się 
głównie fitoplanktonem, był dominującym komponentem 
badanych zbiorowisk. Omułki są silnymi konkurentami  
o przestrzeń ze względu na szybki wzrost. Podobnie jak 
w naszych badaniach, Mytilus	 sp. był jednym  
z dominujących organizmów w strefie głębokości do 30 m 
[1,24]. Na platformie Baltic Beta występował do 
głębokości 50 m, ale został również zidentyfikowany na 
głębokościach poniżej 50 m w innych lokalizacjach, co 
może wskazywać, że zasięg jest ograniczony zanikiem lub 
zmniejszoną zawartością tlenu na dużych głębokościach 
(Kur niepublikowane). 

W eksperymencie kolonizacyjnym 
przeprowadzonym w wodach przybrzeżnych Morza 
Bałtyckiego, dwa gatunki były dominującymi 
konkurentami, tj.	 Amphibalanus	 improvisus i Mytilus	 sp.,  
i osiągnęły grubość 2 cm w ciągu 2 miesięcy [37].  
W eksperymentalnej małej hodowli długość muszli 
omułków po 3 latach osiągnęła w Zatoce Gdańskiej 
maksymalnie 40 mm [38]. Podobne maksymalne 
rozmiary muszli (40 mm) zaobserwowano w naszym 
badaniach, gdzie proces kolonizacji rozpoczął się około 30 
lat temu (od momentu budowy platformy). Początkowo 
prawdopodobieństwo osiedlenia się pąkli i omułków na 
nowej konstrukcji było w przybliżeniu równe, ale procent 
pokrycia Amphibalanus	improvisus	i Mytilus	sp. zmniejszał 
się wraz z głębokością [37]. Spadek ten może być jednak 
efektem opóźnionego zasiedlania organizmów na 
większych głębokościach lub mniejszej ilości zawieszonej 
materii stałej (ang. suspended	 particulate	 matter, SPM), 
głównego zasobu pożywienia filtratorów [34,38]. Można 
dodać, że przedstawiciele zebranych gatunków są w tych 
częściach Morza Bałtyckiego gatunkami 
kosmopolitycznymi.  

W wyniku przeprowadzonego grupowania 
UPGMA (Ryc. 6) epifauna została podzielona na 
zbiorowiska związane z występowaniem na 
poszczególnych głębokościach. Zbiorowiska wykazują 
podobny skład organizmów do głębokości 20 m oraz  
i różnią się od zbiorowisk poniżej 20 m. Otrzymane 
wyniki są spójne z wcześniejszymi pracami innych 
autorów [24,27,37]. Ogólny wniosek jest taki, że płytkie 
zbiorowiska składają się z większej liczby gatunków. 
Witalis i in. [27] znaleźli sześć gatunków epifauny i sześć 
taksonów powiązanej fauny ruchomej osiedlającej się na 
sztucznych panelach zlokalizowanych w trzech portach 
południowego Bałtyku. Międzynarodowe porty morskie  
i platformy wiertnicze to siedliska silnie zaburzone przez 
działalność antropogeniczną. W portach bogactwo 
gatunkowe było większe, mimo że panele wystawione 
były na osiedlanie tylko przez 12 miesięcy.  

My znaleźliśmy mniejszą liczbę gatunków,  
a epifauna nigdy nie była usuwana z nóg bałtyckiej 
platformy Baltic Beta. Może to też wynikać z faktu, że na 
nogach platformy panuje duża konkurencja o przestrzeń 
gatunków inwazyjnych, co może ograniczać liczbę innych  

platform, it occurred down to 50 m, but they were found 
at depths of more than 50 m in other locations. It is likely 
that their range is limited by low concentration of oxygen 
at greater depths (Kur unpublished).  

In the colonization experiment performed in 
Baltic Sea coastal waters biofouling, performed by two 
dominant competitors, i.e. Amphibalanus improvisus and 
Mytilus sp., reached a thickness of 2 cm in 2 months [37]. 
In the experimental small-scale farming mussel shell 
length after 3 years reached a maximum of 40 mm in the 
Gulf of Gdańsk [38]. Similar maximum shell sizes (40 mm) 
were observed in our study, where the colonization 
process began about 30 years ago (since the moment of 
platform construction). Initially, the probability of 
barnacle and blue mussel settling on a new construction 
was approximately equal, but the coverage percentage of 
Amphibalanus improvisus and Mytilus sp. generally 
decreased with depth [37]. However, this decline may be 
an effect of delayed settlement of organisms at greater 
depths or a smaller amount of available suspended 
particulate matter (SPM), the main food resource of 
suspension feeders [34,38]. It can be argued that the 
members of collected species are somewhat universal in 
these parts of the Baltic Sea. 

The diagram UPGMA clustering results (Fig. 6) 
epifauna communities distinguish themselves into 
complexes associated with the occurrence at particular 
depths. The most visible is difference between the 
community up to 20 m and the community below 20 m, 
and these results are comparable to other authors 
[24,27,37]. The general conclusion is that the shallow 
communities consist of a greater number of species. In the 
report by Witalis et al. [27] authors found six epifauna 
species and six taxa of associated mobile fauna recruited 
on artificial panels located in the three ports of southern 
Baltic Sea. International seaports and offshore rig are 
habitats strongly disturbed by anthropogenic activity. In 
ports the species richness was higher despite that panels 
were exposed to recruitment only for 12 months. In this 
study we found a lower number of species. First the 
epifauna was never removed from the legs of the Baltic 
beta platform. This may be due to the fact that on the legs 
of the platform there is a lot of competition for the space 
of invasive species, which limits the number of other 
species. A greater number of species in ports may be the 
result of freshwater influences, which may have resulted 
in an increase in biodiversity.  

Competition for space and food between 
Amphibalanus	 improvisus	 and Mytilus	 sp. is a common 
phenomenon, usually starting at the beginning of 
succession, when the blue mussels form a layer on top of 
the barnacles. In the course of succession, the inverse 
stratification (barnacles on blue mussels) develops, can 
indicate a possible commensalism relationship between 
the two species [37].  

Mussel has a long planktonic larval phase, 
lasting generally 3-4 weeks, but as long as 5-6 weeks in 
the Baltic Sea, which gives a potential for long distance 
dispersal. They have a life span of around 12 years and  
a generation time of 1-2 years. Bay barnacle can grow 
very fast; in three weeks a newly metamorphosed 
individual may reach a diameter of 5 mm, and the species 
may have three generations in one summer season. When 
settling on Mytilus	sp.,	they prefer the posterior end of the 
shell, near the in- and exhalent openings of the mussel, so 
they can benefit from the feeding current of the mussel 
[39]. 
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gatunków. Większa liczba gatunków w portach może być 
wynikiem wpływów wód słodkowodnych, co mogło 
skutkować wzrostem bioróżnorodności. 

Rywalizacja o przestrzeń i pożywienie między 
Amphibalanus	 improvisus	 and Mytilus	 sp.	 jest 
powszechnym zjawiskiem, zwykle rozpoczynającym się 
na początku sukcesji, kiedy omułki tworzą warstwę na 
powierzchni pąkli. W trakcie sukcesji rozwija się 
odwrócona stratyfikacja (pąkle rozwijają się na 
omułkach), co świadczy o możliwym komensalizmie 
między tymi gatunkami [37]. 

Omułki w swoim cyklu rozwojowym mają 
planktoniczną fazę larwalną, trwającą zwykle 3-4 
tygodnie, ale w Morzu Bałtyckim etap ten może trwać 
nawet 5-6 tygodni, co daje możliwość rozprzestrzeniania 
się na duże odległości. ZZyją około 12 lat, a czas generacji 
wynosi 1-2 lata. Pąkle natomiast rosną bardzo szybko  
i w ciągu trzech tygodni mogą osiągnąć średnicę 5 mm,  
a gatunek może mieć trzy pokolenia w jednym sezonie 
letnim. Osiedlając się na Mytilus	sp. preferują tylny koniec 
muszli, w pobliżu syfonów wdechowych i wydechowych 
omułka, tj. mogą korzystać z prądu żywieniowego omułka 
[39]. 

Występowanie większej liczby osobników  
w stosunkowo mniejszej masie na małej głębokości może 
uchronić je przed narażeniem na działanie fal i jest 
ważnym czynnikiem określającym strukturę zbiorowiska 
organizmów morskich [40,41]. Całkowita liczba 
osobników Mytilus	 edulis znalezionych na bojach 
oznaczających w Brofjorden wyniosła 3792. SJ rednia 
biomasa Mytilus	edulis na bojach oznaczających wynosiła 
11,3 ± 3,2 kg/m-2 i była istotnie wyższa na bojach 
odsłoniętych niż osłoniętych. W naszym przypadku 
trudno było porównać masy próbek, ponieważ mieliśmy 
inną metodykę pomiaru, ale mogliśmy porównać liczbę 
osobników. Znaleźliśmy około 838 osobników na 
obszarze 400 cm-2, interpolacja daje około 2095 
osobników na 1000 cm2, ale nasze próbki nie zostały 
zebrane na powierzchni. Turbulencje wody przy 
powierzchni są większe niż na 10-15 m. McLachlan i in., 
[41] postulowali, że osłonięty brzeg utrzymuje więcej 
gatunków makrofauny niż odsłonięte brzegi, a chroniony 
brzeg ma niższą biomasę niż odsłonięty. Ponadto badania 
terenowe wykazały pozytywne zależności między 
prędkością prądu, wielkością i różnorodnością 
podajników zawieszenia [16,32]. W niniejszym badaniu 
nie stwierdziliśmy statystycznego związku z kierunkami 
prądu lub działania fal. Z drugiej strony wzięliśmy pod 
uwagę średni roczny kierunek wiatru i prądów na 
głębokościach, co nie wykluczało prądów i wiatrów  
z innych kierunków.	

Amphibalanus	 improvisus może występować  
w gęstościach do kilku tysięcy na m-2; znaleźliśmy 
maksymalnie 287 osobników na 1000 cm-2. Bałazy i in. 
[24] stwierdzili obfite (średnio 379 os./144 cm-2) 
zbiorowiska i potwierdzili, że różnice w strukturze 
zbiorowiska między różnymi obiektami były obecnie 
prawdopodobnie związane ze zmiennymi 
środowiskowymi związanymi z głębokością na płytkich 
stanowiskach. Amfipoda nie były oznaczane do poziomu 
gatunku, jednak istniało duże prawdopodobieństwo, że 
wśród stosunkowo licznej grupy znalazły się gatunki 
uznane za inwazyjne. Ich nagromadzenie było 
stosunkowo wysokie w porównaniu z innymi badaniami. 
Jednak nogi platformy mogą być miejscem „odpoczynku” 
w drodze przyszłej dyspersji gatunków inwazyjnych. 
Gatunki inwazyjne zostały znalezione na polskim 
wybrzeżu i na wyspie Bornholm, która leży w promieniu  

Occurrence of a larger number of individuals in  
a relatively smaller mass at a shallow depth can protect 
them from the exposure to wave action and it is an 
important factor in determining the community structure 
of marine organisms [40,41]. In our research, we 
observed a large number of individuals and a small 
sample mass. This could be due to smaller sizes of 
individuals. The total number of Mytilus	edulis individuals 
found on marking buoys in Brofjorden was 3792. The 
mean biomass of Mytilus	edulis on the marking buoys was 
11.3 ± 3.2 kg m-2  and was significantly higher on exposed 
buoys than on sheltered ones. In our case, it was hard to 
compare the mass of the samples, because we had  
a different measurement methodology, but we can 
compare the number of individuals. We found about 838 
individuals in the area of 400 cm-2, by interpolation, it 
gives about 2095 individuals per 1000 cm2, but our 
samples were not collected at the surface. Water 
turbulence is higher near the surface than at 10-15 m. 
McLachlan et al., [41] postulated that the sheltered shore 
supported more macrofauna species than exposed shores 
and the protected shore had lower biomass than the 
exposed one. In addition, field studies reported positive 
relationships between current velocity, size and diversity 
of suspension feeders [16,32]. In the present study, we did 
not find statistically significant relationship with the 
current or wave directions. On the other hand, we took 
into account the average annual direction of wind and 
current at depths, which did not exclude currents and 
winds from other directions. 	

Amphibalanus	improvisus may occur in densities 
of several thousand per m2 ; we found a maximum of 287 
individuals on 1000 cm2. Bałazy et al. [24] found 
abundant (on avg. 379 ind. 144 cm-2 ) assemblages and 
confirmed that differences in the assemblage structure 
between different objects were most likely associated 
with depth-related environmental variables at the shallow 
depths. Amphipods were not determined to the species 
level, however, there was a high probability that there 
were species considered as invasive among the relatively 
large group of Amphipoda. Their accumulation was 
relatively high compared to other studies. However, 
platform legs can be a resting place in the future 
dispersion of invasive species. Invasive species have been 
found on the Polish coast and the island of Bornholm, 
which lies within a 100 km radius of the platform [42].  

Algae can be dominant near the surface on 
platform legs where light can penetrate, while mussels 
can dominate deeper in the water column [38]. Green 
algae are sporadically found at depths greater than 1 m on 
underwater objects [24]. 

Many studies have focused on factors controlling 
settlement [1,2] and antifouling agent development. We 
found that at depths up to 10 m, shells were attached to 
the substrate much stronger than at deeper levels. Our 
research was not able to assess the influence of epifauna 
on the occurrence of corrosion or possible changes in the 
structure of the metal. This creates an interesting topic for 
future research. We can also argue that removing them 
from underwater constructions will only result in  
a temporary reduction in the number of organisms. After 
removal of biofouling, colonization and settling of 
organisms on the substrate starts and restoration of the 
initial status occurs after several months.  
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100 km od platformy [42]. 
Glony mogą dominować na nogach platformy 

przy samej powierzchni, gdzie może przenikać światło, 
podczas gdy małże mogą dominować głębiej w słupie 
wody [38]. Zielone algi występują sporadycznie na 
głębokościach większych niż 1 m na obiektach 
podwodnych [24]. 

Wiele badań skupiało się na czynnikach 
kontrolujących osiadanie [1,2] i rozwój środków 
przeciwporostowych. Odkryliśmy, że na głębokości do 10 
m muszle były przyczepione do podłoża znacznie silniej 
niż na głębszych poziomach. Nasze badania nie były  
w stanie ocenić wpływu epifauny na występowanie 
korozji lub ewentualnych zmian w strukturze metalu. 
Tworzy to interesujący temat do przyszłych badań. Można 
też argumentować, że usunięcie epifauny z podwodnych 
konstrukcji spowoduje jedynie tymczasowe zmniejszenie 
liczebności organizmów. Po usunięciu biofoulingu 
rozpoczyna się kolonizacja i zasiedlanie drobnoustrojów 
na podłożu, a powrót do stanu wyjściowego następuje po 
kilku miesiącach. 

WNIOSKI 

Nie zostały potwierdzone żadne istotne 
statystycznie różnice w biomasie organizmów 
makrobentosowych, biorąc pod uwagę głębokość czy 
kierunki geograficzne. Przemysłowe podwodne 
konstrukcje pionowe w Bałtyku są dość równomiernie 
pokryte porastającym makrobentosem, który tworzy 
wielowarstwową strukturę o grubości 5-10 cm do 
głębokości 50m. Nasze wyniki można uznać za 
uniwersalne dla konstrukcji zanurzonych budowanych  
w tym regionie, a zaobserwowane cechy biofoulingu są 
ważnym czynnikiem w przyszłych projektach i obliczeń 
obciążenia pionowych konstrukcji zanurzonych. Ponadto 
zaobserwowaliśmy niewielką zmienność liczby taksonów 
niezależnie od głębokości. Należy również zwrócić uwagę 
na 2 kwestie: konstrukcje mogą zwiększać 
bioróżnorodność na małych głębokościach. Z drugiej 
strony każda struktura morska jest wektorem 
przenoszenia nierodzimych gatunków inwazyjnych na 
większych odległości. Stają się one „sztucznymi wyspami” 
lub „przystankami autostopowicza” dla inwazyjnej fauny. 
Poziom bałtyckiej strefy beztlenowej jest tak naprawdę 
„martwą strefą” nawet dla inwazyjnych organizmów 
wszechobecnych poniżej 50 m tym regionie. 
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CONCLUSIONS 

We documented no significant differences in the 
biomass of biofouling macrobenthos related to depths or 
cardinal directions of the rig columns. Underwater 
vertical constructions in the Baltic Proper are fairly evenly 
covered by macrobenthos organisms, that make 
multilayered 5-10 cm thick structure. Our results could be 
considered universal for submerged structures built in 
this region and the reported characteristics of biofouling 
are important because of future projects and calculations 
of the environmental load of vertical submerged 
structures. In addition, we observed a low number of taxa 
in macrobenthic species regardless of depths. There are 
also two issues to note: at first structures can increase 
biodiversity at shallow depths. And the second, every sea 
structure is a transfer vector of non-native invasive 
species, they become “Artificial islands” or “Hitchhiker’s 
squats” at greater depths. The lesson we can learn from 
our “Baltic studies” is that the level of the Baltic anaerobic 
zone is really a “dead zone” even for invasive ubiquitous 
organisms below 50 m in this region.  
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Fig. 1 Petrol rig “Baltic Beta” location. 

Rys. 1 Lokalizacja platformy “Baltic Beta”. 
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Fig. 2 The object “Baltic Beta” on the surface and underwater with marked study sites. A: plan view with geographical direction, C1-C3 – rig columns. 
Estimation of the average annual directions: winds and sea currents at depths 5 m and 40 m read from figures by Jędrasik and Kowalewski [43]. B: section 
view with marked depths of sampling stations. 

Rys. 2 Baltic Beta” na powierzchni i pod wodą z zaznaczonymi stanowiskami badawczymi. A: widok z góry oraz kierunki geograficzne, C1-C3 – kolumny 
nogi platformy wiertniczej. Oszacowanie średnich rocznych kierunków: wiatrów i prądów morskich na głębokościach 5 mi 40 m odczytane z rycin Jędrasika 
i Kowalewskiego [43]. B: przekrój z zaznaczonymi głębokościami stacji pobierania próbek. 

Fig. 3  Abundance (bars) and biomass (points) of biofouling community at sites: (C1, C2, C3) and depths (5,10,20, 36 m) on “Baltic Bet a’ construction. In 
addition, the right axis contains the value of the R2 correlation coefficient. 

Rys. 3 Zagęszczenie (słupki) i biomasa (punkty) biofoulingu na stanowiskach: (C1, C2, C3) i głębokościach (5,10,20, 36 m) na nogach konstrukcji platformy 
„Baltic Beta”. Dodatkowo prawa oś zawiera wartość współczynnika R2. 
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Fig. 4 A: sample biomass at geographically different sampling sites (C1, C2, C3). B: R2 for a depth of 5m. C: R2 for a depth of 10m. D: R2 for a depth of 
20m. E: R2 for a depth of 36m. The depths are color coded; blue is 5m, red is 10m, 20m yellow and 36m green. 

Rys. 4 A: biomasa prób na różnych geograficznie miejscach poboru prób (C1, C2, C3). B: R2 dla głębokości 5m. C: R2 dla głębokości 10m. D: R2 dla 
głębokości 20m. E: R2 dla głębokości 36m. Głębokości są oznaczone kolorami, niebieski to 5 m, czerwony to 10 m, 20 m to żółty i 36 m zielony. 
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Fig. 5 The number of individuals occurring at different locations and at various depths, and the calculated correlation coefficient R2 for the number of 
individuals in particular groups of organisms and the depth. 

Rys. 5 Liczba osobników występujących na różnych stanowiskach i na różnych głębokościach oraz wyliczony współczynnik korelacji R2 dla liczby 
osobników poszczególnych grup organizmów oraz głębokości. 

Fig. 6 Hierarchical clustering of Bray-Curtis similarity among samples. The algorithm based on paired group (UPGMA). C1, C2, C3 – names of columns, the 
depths are color-coded (blue is 5 m, red is 10 m, 20 m is yellow and 36 m green). 

Rys. 6 Hierarchiczne grupowanie podobieństwa Braya-Curtisa między próbkami. Algorytm oparty jest na sparowanej grupie (UPGMA). C1, C2, C3 - nazwy 
kolumn nogi platformy, głębokości są oznaczone kolorami (niebieski to 5 m, czerwony to 10 m, 20 m to żółty i 36 m zielony). 
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Tab. 1  

The table is divided into 3 subtables (significant / close to statistical significance results in bold): A - results of R2 , N - number of samples in the test, and P-
value of significance of regression in mass of samples, at a depth of 5 m, the larger mass decreases R2 = 0,32 from south to north, at 10 m it decreases 
south to north R2 = 0,73 , at a depth of 20 m it increases from south to north R2 = 0,52, at 36 m it increases from south to north R2 = 0,32. B – sample 
weight regression related to depth (column description as above). C - decrease in the number of individuals of systematic groups related to depth (column 
description as above). 

Tabela główna składa się z 4 części (wyniki istotne/zbliżone do istotności statystycznej wyróżniono pogrubioną czcionką).  
A: wyniki R2, N – liczba próbek w teście oraz wartość P istotności regresji w masie próbek na głębokości 5 m - masa maleje R2 = 0,32 z południa na 
północ. Na 10 m maleje z południa na północ R2 = 0,73. Na głębokości 20 m zwiększa się z południa na północ R2 = 0,52. Na 36 m zwiększa się 
z południa na północ R2 = 0,32. B: regresja wagi prób związana z głębokością (opis w kolumnie jw). C: spadek liczby organizmów wraz z głębokością (opis 
w kolumnie jw). 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Background: Lambda-cyhalothrin (LCH) is a one of the type II synthetic pyrethroids which is widely used in veterinary medicine and in agriculture to protect 
crops from pest insects. In previous studies, there are few reports about the influence of pyrethroids on the liver and its damage. Analyzing numerous 
publications, nuclear factor-ĸB (NF-ĸB) and vascular endothelial growth factor 2 (VEGFR2) seem to be sensitive indicators of microdamages occurring at 
the cellular level in the liver. The aim of the study was to investigate the effect of subacute poisoning with LCH on the concentration of NFĸB and VEGFR2 
in the livers.  
Methods: The experiment was carried on 32 Albino Swiss mice (16 females and 16 males). The animals were divided into 4 groups. Controls received 
canola oil, the rest received LCH orally in oil at a dose of 2 mg/kg bw for 7 days. The NF-ĸB and VEGFR2 were mesuredin mice livers with ELISA kits. 
Results: The mean NF-ĸB concektration in control femals’ livers was 3.27ng/mL and after LCH it was 6.12ng/mL (p<0.05). In control males it was 
5.49ng/mL and it did not significantly differ after LCH when it was 5.27ng/mL. The mean VEGFR2 in control females was 84.28ng/mL and after LCH it was 
173.81ng/mL (p<0.05). In control males it was 170.61ng/mL and after LCH 170.06ng/mL. 
Conclusion:The NF-ĸB and VEGFR2 can be used as markers of liver damage after subacute poisoning with LCH on female mice. Females are more 
sensitive to LCH than males. 
Keywords: Lambda-cyhalothrin; nuclear factor-ĸB; vascular endothelial growth factor2; liver damage. 

Wstęp: Lambda-cyhalotryna (LCH) jest jednym z syntetycznych pyretroidów typu II, szeroko stosowanym w weterynarii i rolnictwie do ochrony upraw przed 
owadami. We wcześniejszych badaniach niewiele jest doniesień o wpływie pyretroidów na wątrobę i jej uszkodzenia. Analizując liczne publikacje, czynnik 
jądrowy-ĸB (NF-ĸB) i czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego 2 (VEGFR2) wydają się być czułymi wskaźnikami mikrouszkodzeń występujących na 
poziomie komórkowym w wątrobie. Celem pracy było zbadanie wpływu podostrego zatrucia LCH na stężenie NFĸB i VEGFR2 w wątrobie. 
Metody: Doświadczenie przeprowadzono na 32 myszach Albino Swiss (16 samic i 16 samców). Zwierzęta podzielono na 4 grupy. Kontrolne grupy samic  
i samców otrzymywały olej rzepakowy, pozostałe otrzymywały LCH doustnie w oleju w dawce 2 mg/kg mc przez 7 dni. NF-ĸB i VEGFR2 były w wątrobach 
myszy były mierzone z użyciem zestawów ELISA. 
Wyniki: Średnie stężenie NF-ĸB w wątrobach kontrolnych samic wynosiło 3,27 ng/ml, a po LCH 6,12 ng/ml (p<0,05). U samców kontrolnych wynosił on 5,49 
ng/ml i nie różnił się istotnie po LCH, gdzie wynosił 5,27 ng/ml. Średnie stężenie VEGFR2 u samic z grupy kontrolnej wynosił 84,28 ng/ml, a narażonych na 
LCH 173,81 ng/ml (p<0,05). U samców z grupy kontrolnej wynosiło 170,61 ng/ml, a narażonych na LCH 170,06 ng/ml. 
Wniosek: NF-ĸB i VEGFR2 można stosować jako markery uszkodzenia wątroby po podostrym zatruciu LCH u samic myszy. Samice są bardziej wrażliwe 
na LCH niż samce. 
Słowa kluczowe: lambda-cyhalotryna, czynnik jądrowy-ĸB, czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego 2, uszkodzenie wątroby. 
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Введение: Лямбда-цигалотрин (LCH) — это один из синтетических пиретроидов II типа, широко используемый в ветеринарии и сельском 
хозяйстве для защиты сельскохозяйственных культур от насекомых. В предыдущих исследованиях мало информации о влиянии пиретроидов на 
печень и ее повреждения. Анализ многочисленных публикаций показал, что ядерный фактор-ĸB (NF-ĸB) и фактор роста эндотелия сосудов 
2 (VEGFR2) являются чувствительными индикаторами микроповреждений, происходящих на клеточном уровне в печени. Целью работы было 
изучение влияния подострого отравления LCH на концентрацию NFĸB и VEGFR2 в печени. 
Методы: Эксперимент выполнен на 32 мышах Albino Swiss (16 самок и 16 самцов). Животные были разделены на 4 группы. Контрольные группы 
самок и самцов получали рапсовое масло, остальные получали LCH перорально с маслом в дозе 2 мг/кг массы тела в течение 7 дней. NF-ĸB 
и VEGFR2 в печени мышей измеряли с использованием наборов ELISA. 
Результаты: Средняя концентрация NF-ĸB в печени контрольных самок составила 3,27 нг/мл, а после LCH – 6,12 нг/мл (р<0,05). У самцов 
контрольной группы она составила 5,49 нг/мл и она существенно не отличался после LCH, где была равна 5,27 нг/мл. Средняя концентрация 
VEGFR2 у самок из контрольной группы составила 84,28 нг/мл, а у подвергшихся LCH - 173,81 нг/мл (р<0,05). У самцов из контрольной группы 
она составила 170,61 нг/мл, а у самцов, подвергшихся воздействию LCH - 170,06 нг/мл. 
Вывод: NF-ĸB и VEGFR2 можно использовать в качестве маркеров повреждения печени после подострого отравления LCH у самок мышей. 
Самки более чувствительны к LCH, чем самцы. 
Ключевые слова: лямбда-цигалотрин; ядерный фактор-ĸB; фактор роста эндотелия сосудов 2; повреждение печени. 

Einleitung: Lambda-Cyhalothrin (LCH) ist eines der synthetischen Pyrethroide vom Typ II, die in der Veterinärmedizin und in der Landwirtschaft häufig zum 
Schutz von Nutzpflanzen vor Insekten eingesetzt werden. In früheren Studien gab es nur wenige Berichte über die Auswirkungen von Pyrethroiden auf die 
Leber und über Leberschäden. Die Analyse zahlreicher Veröffentlichungen hat ergeben, dass der Nuklearfaktor-ĸB (NF-ĸB) und der vaskuläre endotheliale 
Wachstumsfaktor 2 (VEGFR2) empfindliche Indikatoren für Mikroschäden sind, die auf zellulärer Ebene in der Leber auftreten. Ziel dieser Studie war es, 
die Auswirkungen einer subakuten LCH-Intoxikation auf den NFĸB- und VEGFR2-Spiegel in der Leber zu untersuchen. 
Methoden: Der Versuch wurde an 32 Schweizer Albino-Mäusen (16 Weibchen und 16 Männchen) durchgeführt. Die Tiere wurden in 4 Gruppen aufgeteilt. 
Die weiblichen und männlichen Kontrollgruppen erhielten Rapsöl, die anderen erhielten 7 Tage lang oral LCH in Öl in einer Dosis von 2 mg/kg 
Körpergewicht. NF-ĸB und VEGFR2 wurden in den Lebern der Mäuse mit ELISA-Kits gemessen. 
Ergebnisse: Die mittlere NF-ĸB-Konzentration in den Lebern der Kontrollweibchen betrug 3,27 ng/ml und 6,12 ng/ml nach LCH (p<0,05). Bei männlichen 
Kontrolltiere lag er bei 5,49 ng/ml und unterschied sich nach LCH nicht signifikant, wo er bei 5,27 ng/ml lag. Die mittlere VEGFR2-Konzentration bei den 
Kontrollweibchen betrug 84,28 ng/ml und 173,81 ng/ml bei den LCH-exponierten Weibchen (p<0,05). Bei den männlichen Tieren der Kontrollgruppe lag er 
bei 170,61 ng/ml und bei den LCH-exponierten Männern bei 170,06 ng/ml. 
Fazit: NF-ĸB und VEGFR2 können als Marker für Leberschäden nach subakuter LCH-Intoxikation bei weiblichen Mäusen verwendet werden, da diese für 
LCH empfindlicher als männliche Mäuse sind. 
Schlüsselwörter: Lambda-Cyhalothrin; Kernfaktor-ĸB; vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor 2; Leberschäden. 

Introducción: La lambda-cihalotrina (LCH) es uno de los piretroides sintéticos del grupo II, ampliamente empleado en veterinaria y en agricultura para 
proteger los cultivos frente a los insectos. En los estudios previos hay poca información acerca de la influencia de los piretroides en el hígado y los daños 
al mismo. Analizando numerosas publicaciones, el factor nuclear-ĸB (NF-ĸB) y el factor de crecimiento del endotelio vascular 2 (VEGFR2) parecen ser 
unos indicadores sensibles a los microdaños que se producen a nivel celular en el hígado. El objetivo del trabajo era estudiar la influencia de la 
intoxicación subaguda de LCH en la concentración de NFĸB y VEGFR2 en el hígado. 
Métodos: El experimento se realizó en 32 ratones Albino Swiss (16 hembras y 16 machos). Los animales se dividieron en 4 grupos. Los grupos de control 
de hembras y machos recibieron aceite de colza, los demás recibieron LCH por vía oral en el aceite en una dosis de 2 mg/kg mc durante 7 días. NF-ĸB  
y VEGFR2 fueron medidos en los hígados de los ratones empleando kits ELISA. 
Resultados: La concentración media de NF-ĸB en los hígados de las hembras de control era de 3,27 ng/ml y tras LCH 6,12 ng/ml (p<0,05). En los machos 
de control era 5,49 ng/ml y no se diferenciaba esencialmente tras LCH, donde era de 5,27 ng/ml. La concentración media de VEGFR2 en las hembras del 
grupo de control era 84,28 ng/ml y en las expuestas a LCH de 173,81 ng/ml (p<0,05). En los machos del grupo de control era de 170,61 ng/ml y en los 
expuestos a LCH 170,06 ng/ml. 
Conclusión: NF-ĸB y VEGFR2 pueden emplearse como marcadores de los daños en el hígado tras una intoxicación subaguda de LCH en hembras de 
ratón. Las hembras son más sensibles a la LCH que los machos. 
Palabras clave: lambda-cihalotrina; factor nuclear-ĸB; factor de crecimiento del endotelio vascular 2; daños en el hígado. 
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WSTĘP 

Pyretryny są jednymi z najstarszych znanych 

człowiekowi naturalnych insektycydów pochodzenia 

roślinnego. Owadobójcze właściwości złocienia stały się 

szerzej znane w połowie XIX wieku, kiedy zauważono, że 

wiele plemion kaukaskich używało roślin bogatych w tę 

substancję do zwalczania wszy [1]. Pyretryny 

przygotowuje się z suszonych główek kwiatowych 

Chrysanthemum	 cinerariaefolium i/lub Chrysanthemum	

cineum	 [2,3]. Ekstrakt z kwiatów jest niejednorodną 

mieszaniną pyretryn, z istotną różnicą w proporcjach 

składających się z pyretryny I i II, cyneryny I i II oraz 

jasmoliny I i II, które są wspólnie określane jako 

pyretryny [4]. Pyretryna I i II różnią się właściwościami 

owadobójczymi – pyretryna I wykazuje efekt letalny,  

a pyretryna II powoduje silniejszy efekt porażenny  

u organizmów docelowych [5]. 

Ze względu na to, że uprawa złocienia nie była 

łatwa, rozpoczęto poszukiwania syntetycznych 

pochodnych pyretryny. Efektem pracy naukowców była 
synteza pyretroidów [6]. Większość pyretroidów 

otrzymano poprzez modyfikację ugrupowania kwasu 

chryzantemowego pyretryny I oraz estryfikację alkoholi. 

Ich działanie potęguje dodatek synergetyku, jakim jest 

butanolan piperonylu, który hamuje rozkład metaboliczny 

składnika aktywnego. Ich powszechne stosowanie 

rozpoczęło się w latach siedemdziesiątych XX wieku po 

opracowaniu form fotostabilnych, takich jak permetryna  

i fenwalerat. Jednocześnie syntetyczne pyretroidy 

zachowują niską toksyczność wobec kręgowców 

lądowych [7]. Są około 2250 razy bardziej toksyczne dla 

owadów niż dla ssaków [8]. 

Obecnie szacuje się, że 23% insektycydów 

dostępnych na rynku światowym to pyretryny  

i pyretroidy. Ponad 3500 zarejestrowanych preparatów 

tych związków jest szeroko stosowanych w służbie 

zdrowia, rolnictwie, przetwórstwie żywności i zwalczaniu 

owadów na osiedlach mieszkaniowych i na obszarach 

miejskich. W medycynie stosuje się je w leczeniu świerzbu 

i wszawicy [9]. 

Pyretryny i pyretroidy należą do grupy 

związków neurotoksycznych i mają podobny mechanizm 

działania, który odróżnia je od innych insektycydów. 

Istnieje kilka sposobów na dostanie się pyretryny  

i pyretroidu do organizmu docelowego. Pierwsza to 

szybka penetracja przez naskórek, następnie wychwyt 

przez krew i białka nośnikowe hemolimfy, a następnie 

dystrybucja w organizmie owada. Dyfuzja pyretroidu 
wzdłuż komórek naskórka jest główną drogą dystrybucji 

do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) po penetracji 

[10]. 

Pyretroidy mogą również wnikać do OUN 

bezpośrednio poprzez kontakt z receptorami  

w obwodowym układzie nerwowym [11]. Pyretroid  

w aerozolu może również przedostać się do organizmu 

przez drogi oddechowe, ale penetracja jest niewielka ze 

względu na niską prężność par tych związków [12,13]. 

Ważną drogą penetracji pyretroidów jest przewód 

pokarmowy -z pożywieniem i wodą [14]. 

Ze względu na budowę chemiczną oraz działanie 

na układ nerwowy pyretroidy dzieli się na: typ I 

(powodują zespół T z drżeniem) i typ II (powodują zespół 

CS – choreoatetozę ze ślinotokiem) [15,16]. Agresywna 

ataksja, konwulsje, drżenie i skrajne wyczerpanie to cechy  

INTRODUCTION 

Pyrethrum is one of the oldest natural 

insecticides of plant origin known to man. The insecticidal 

properties of pyrethrum became more widely known in 

the mid-nineteenth century, when it was noticed that 

many Caucasian tribes used plants rich in this substance 

to combat human lice [1]. Pyrethrins are prepared from 

the dried flower heads of Chrysanthemum	

cinerariaefolium and / or Chrysanthemum	 cineum [2,3]. 

The flower extract is a heterogeneous mixture of 

pyrethrins, with a significant difference in proportions 

consisting of pyrethrin I and II, cinerin I and II, and 

jasmoline I and II, which are collectively known as 

pyrethrins [4]. Pyrethrin I and II differ in their insecticidal 

properties - pyrethrin I shows a greater lethal effect, and 

pyrethrin II causes a stronger knock-down effect [5].  

Due to the fact that the cultivation of plants is 

subject to significant fluctuations, the search for synthetic 

pyrethrin derivatives began. The result of the scientists' 

work was the synthesis of pyrethroids [6]. Most 
pyrethroids were obtained by modification of the 

pyrethrin I chrysanthemum acid moiety and esterification 

of alcohols. Their activity is enhanced by the addition of  

a synergist such as piperonyl butoxide which inhibits the 

metabolic degradation of the active ingredient. Their 

widespread use began in the 1970s after the development 

of photostable forms such as permethrin and fenvalerate. 

At the same time, synthetic pyrethroids maintain a low 

toxicity to terrestrial vertebrates [7]. They are 

approximately 2,250 times more toxic to insects than to 

mammals [8].  

Currently, it is estimated that 23% of the 

insecticides available on the world market are pyrethrins 

and pyrethroids. More than 3,500 registered formulations 

of these compounds are widely used in public health, 

agriculture, food processing and insect control in housing 

estates and in urban areas. In medicine, they are used to 

treat scabies and head lice [9].  

Pyrethrins and pyrethroids belong to the group 

of neurotoxic compounds and have a similar mode of 

action that distinguishes them from other insecticides. 

There are several ways for pyrethrins and pyrethroids to 

enter the body. The first is rapid penetration through the 

epidermis, followed by uptake by blood and haemolymph 

carrier proteins, and then distribution in the body. 

Pyrethroid diffusion along the epidermal cells is the major 

route of distribution into the central nervous system 

(CNS) after penetration [10]. 
Pyrethroids can also enter the CNS directly 

through contact with receptors in the peripheral nervous 

system [11]. Pyrethroid in an aerosol can also enter the 

body through the respiratory tract, but penetration is 

only a small percentage due to the low vapor pressure of 

these compounds [12,13]. An important route of 

penetration of pyrethroids is through the gastrointestinal 

tract with food and water [14]. 

Based on the chemical structure, action on 

nerves pyrethroids are divided into: Type I (they produce 

syndrome T with tremor) and type II (producing 

syndrome CS -choreoathetosis with salivation) [15,16]. 

Aggressive ataxia, convulsions, tremors and extreme 

exhaustion are the hallmarks of the T syndrome. 

Moreover, as a consequence of muscle tremors, 

compounds classified as type I pyrethroids increase body  
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charakterystyczne zespołu T. Ponadto w wyniku drżenia 

mięśni związki zaliczane do pyretroidów typu I 

podwyższają temperaturę ciała. Z kolei na zespół CS 

składa się obfite ślinienie, choreoatetoza, zwiększona 

reakcja lękowa i napady drgawek oporne na leczenie.  

W przeciwieństwie do pyretroidów typu I, pyretroidy 

typu II obniżają temperaturę ciała w wyniku nadmiernego 

ślinienia i zwilżania powierzchni ciała [15,17,18].  

W piśmiennictwie opisano również kombinacje objawów 

zespołów T i CS, np. zespołu TS (drżenie i ślinotok) [16]. 
Szczegółowe badania elektrofizjologiczne wyjaśniły, że 

zależne od napięcia kanały sodowe w błonie nerwowej są 

głównymi miejscami docelowymi pyretroidów zarówno  

u owadów, jak i ssaków, w tym ludzi [18,19]. 

Pyretroidy działają bardzo szybko, powodując 

objawy utraty koordynacji mięśniowo-szkieletowej  

i porażenia, znane jako efekt „knock-down”, któremu 

często towarzyszą skurcze i drżenie, wywołujące 

intensywną, powtarzającą się aktywację w narządach 

czuciowych i zmielinizowanych włóknach nerwowych. 

Czasami skurcze są tak gwałtowne, że u owadów mogą 

prowadzić do utraty odnóży i skrzydeł [6]. 

Lambda-cyhalotryna (LCH) jest syntetycznym 

piretroidem typu II. Jest to jeden z nowych insektycydów 

pyretroidowych typu II o wysokiej skuteczności  

i przeciwko szerokiej gamie stawonogów, szkodliwych 

zarówno dla zdrowia ludzi i zwierząt, jak i dla hodowli 

roślin. LCH jest szeroko stosowana w medycynie 

weterynaryjnej do zwalczania wszy, much i kleszczy  

u bydła, owiec i świń, a także w preparatach rolniczych do 

zwalczania licznych szkodników na owocach, warzywach 

w celu zwiększenia plonów. Wykorzystywany jest do 

namaczania moskitier stosowanych w strefach zagrożenia 

malarią, a także w wielu produktach wykorzystywanych 

do opryskiwania skóry lub rozpylania w gospodarstwach 

domowych dla ochrony przed niepożądanymi owadami. 

Jeśli chodzi o skuteczność, syntetyczne pyretroidy wydają 

się być bardzo dobrym środkiem owadobójczym, 
ponieważ są skuteczne przeciwko szerokiemu spektrum 

szkodników. Ze względu na swój charakter lipofilowy, 

insektycydy pyretroidowe są dobrze wchłaniane przez 

przewód pokarmowy i drogi oddechowe. Dobra 

rozpuszczalność w tłuszczach sprzyja dystrybucji do 

bogatych w tłuszcze tkanek wewnętrznych, w tym tkanki 

tłuszczowej, skóry, wątroby, nerek, jajników oraz 

ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Wątroba 

jest jednym z największych organów w organizmie. Pełni 

wiele ważnych funkcji metabolicznych. Przekształca 

składniki odżywcze w naszej diecie, przechowuje je, aby 

w razie potrzeby dostarczyć komórkom niezbędnych 

substancji. Co równie ważne, pełni główną funkcję 

detoksykacji poprzez transformację, neutralizację  

i eliminację toksyn przy udziale wątrobowych układów 

enzymatycznych [7,20,21]. 

Biorąc pod uwagę szerokie i powszechne 

stosowanie pyretoriów, zasadna wydaje się analiza 

wpływu tej grupy pestycydów na organizmy niebędące 

przedmiotem zwalczania, w tym ludzi. Pyretroidy są 

metabolizowane w wątrobie, a ich metabolity wydalane są 

z moczem. Kwas 3-fenoksybenzoesowy (3-PBA) jest 

najczęściej wykrywanym w moczu metabolitem 

pyretroidów [22]. 

Metabolity pyretroidu są często wykrywane  

w moczu dzieci i dorosłych z obszarów wiejskich  

i miejskich, co potwierdza powszechne narażenie 
populacji ludzkiej na te związki. Narażenie 

pozazawodowe następuje poprzez spożycie pokarmu  

i wody lub kontakt ze skażonym kurzem domowym po  

temperature. In turn, the CS syndrome consists of profuse 

salivation, choreoathetosis, increased fear response and 

treatment-resistant seizures. Unlike type I pyrethroids, 

type 2 pyrethroids lower body temperature as a result of 

excessive salivation and wetting of the abdominal surface 

of the body [15,17,18]. The literature also describes 

combinations of the symptoms of T and CS syndromes, for 

example TS syndrome (tremor with saliviation) [16]. 

Detailed electrophysiological studies explained that the 

voltage-dependent sodium channels in the nerve 
membrane are the main target sites for pyrethroids in 

both insects and mammals, including humans [18,19].   

Pyrethroids act very quickly, causing symptoms 

of loss of musculoskeletal coordination and paralysis 

known as the "knockdown" effect, often accompanied by 

cramps and tremors, inducing intense, repeated 

activation in the sensory organs and myelinated nerve 

fibers. Sometimes the contractions are so violent that in 

insects they may result in the loss of legs and wings [6].  

Lambda-cyhalothrin (LCH) is a type II synthetic 

pyrethroid. It is one of the new type II pyrethroid 

insecticides with high efficacy and against a wide variety 

of arthropods, harmful both to human and animal health 

and to plant breeding. LCH is widely used in veterinary 

medicine for the control of lice, flies, and ticks in cattle, 

sheep and pigs, as well as in agricultural formulations for 

the control of numerous pests on fruit, vegetables in 

order to increase crops. It is used in soaking anti-

mosquito nets used in malaria risk zones, as well as in 

many products used in skin spraying or sprayed in 

households to protect against unwanted insects. 

Regarding high efficacy, synthetic pyrethroids appear to 

be very good insecticides' as they are effective against  

a broad spectrum of pests. Due to their lipophilic nature, 

pyrethroid insecticides are well absorbed through the 

gastrointestinal tract and respiratory tract. Good lipid 

solubility promotes distribution to lipid-rich internal 

tissues, including adipose tissue, skin, liver, kidneys, 
ovaries, and the central and peripheral nervous system. 

The liver is one of the largest organs in the body. It has 

many important metabolic functions. It transforms the 

nutrients in our diet, stores them to supply the cells with 

the necessary substances when needed. Equally 

important, it performs the main detoxification function by 

transforming, neutralizing and eliminating toxins with the 

participation of hepatocyte enzyme systems [7,20,21]. 

Taking into account the wide and widespread 

use of pyrethories, it seems reasonable to analyze the 

impact of this group of pesticides on non-target 

organisms including humans. Pyrethroids are 

metabolized in the liver and their metabolites are passed 

with urine. The 3-phenoxybenzoic acid (3-PBA) is the 

most commonly detected urinary metabolite of several 

pyrethroids [22]. The pyrethroid metabolites are 

frequently detected in urine of children and adults from 

rural and urban areas, confirming widespread exposure 

of human population to these compounds. Non-

occupational exposure occurs via ingestion with food and 

water, or contact with contaminated house dust after use 

of bednets, burning coils, pyrethroid-soaked mats, 

electrovaporizes, aerosols [23,24]. In previous studies, 

there are few reports of the influence of pyrethroids on 

the liver [25-27]. 

Nuclear transcription factor NF- ĸB (NF-κB) is  

a pleiotropic transcription factor regulating the 
expression of more than 200 genes involved in the 

regulation of various cell functions [28]. In normal cells 

without the action of an activating factor, NF-κB dimers  
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użyciu moskitier, świec odstraszających owady, mat 

nasączonych pyretroidem, elektrowaporyzatorów  

i aerozoli [23,24]. We wcześniejszych badaniach niewiele 

jest doniesień o wpływie pyretroidów na wątrobę  
[25-27]. 

Jądrowy czynnik transkrypcyjny NF-ĸB (NF-κB) 

jest plejotropowym czynnikiem transkrypcyjnym 

regulującym ekspresję ponad 200 genów 

zaangażowanych w regulację różnych funkcji komórki 

[28]. W normalnych komórkach bez działania czynnika 

aktywującego dimery NF-κB są nieaktywne, 

sekwestrowane w cytoplazmie przez białka hamujące: 

inhibitor κB (IκBα, β lub λ) oraz nieaktywne prekursory: 

p100 i p105. W odpowiedzi na liczne bodźce, w tym 

cytokiny, wirusy, bakterie i inne czynniki stresowe na 

poziomie komórkowym, NF-κB jest szybko aktywowany 

przez fosforylację [29,30]. Zidentyfikowano szereg genów 

docelowych regulowanych przez NF-κB, w tym cytokininy, 

chemokinyny, czynniki wzrostu, białka ostrej fazy, 

immunomodulatory, czynniki adhezji komórek, czynniki 

odpowiedzi na stres komórkowy, białka odpowiedzi 

apoptotycznej i enzymy [31]. Dobrze poznaną funkcją NF-

κB jest regulacja odpowiedzi zapalnych [32]. Aktywacja 

NF-κB jest kluczowym czynnikiem transkrypcyjnym 

makrofagów M1 i jest wymagana do indukcji dużej liczby 

genów zapalnych, w tym kodujących TNF-α, IL-1β, IL-6, 

IL-12p40 i cyklooksygenazę-2 [33 ]. NF-κB są obecne  

w komórkach w stanie nieaktywnym i nie wymagają 

syntezy nowych białek do aktywacji. Dzięki temu NF-κB 

może być pierwszą odpowiedzią na szkodliwą stymulację 

komórkową [34]. NF-κB mogą hamować apoptozę  
i indukować ekspresję protoonkogenów, a także 

regulować ekspresję różnych cząsteczek sprzyjających 

inwazji komórek nowotworowych i angiogenezie [35,36]. 

Ważną rolę w rozwoju naczyń krwionośnych 

odgrywa czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego 

(VEGF). Ma on decydujący wpływ zarówno na tworzenie 

naczyń włosowatych z komórek progenitorowych podczas 

embriogenezy – waskulogenezy, jak i na tworzenie naczyń 

krwionośnych u dorosłych – angiogenezę [37-39]. Etapy 

angiogenezy są inicjowane przez stymulację komórek 

śródbłonka (EC) przez angiogenne czynniki wzrostu [40]. 

Obecnie do rodziny VEGF można zaliczyć 

następujące czynniki: VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, 

VEGF-E, VEGF-F, łożyskowy czynnik wzrostu (PlGF) oraz 

niedawno zakwalifikowane do tej grupy 

endokrynologiczne czynnik wzrostu śródbłonka 

naczyniowego pochodzenia gruczołowego (EG-VEGF) 

[41–43]. VEGF jest wydzielany nie tylko przez komórki 

śródbłonka, ale również w odpowiedzi na niedobór tlenu 

przez: komórki nowotworowe, makrofagi, płytki krwi, 

keratynocyty, komórki mezangialne nerek, aktywowane 

limfocyty T, leukocyty, komórki dendrytyczne, komórki 

nabłonka barwnikowego siatkówki, komórki siatkówki, 

astrocyty, osteoblasty, komórki nabłonka oskrzeli  

i pęcherzyków płucnych, pericyty, komórki mięśni 

gładkich naczyń [41,44]. 

Analizując powyższe publikacje, NF-ĸB i VEGFR 

wydają się być kandydatami na dobre i czułe wskaźniki 
mikrouszkodzeń wątroby występujących na poziomie 

komórkowym w wyniku podostrego zatrucia 

ksenobiotykami. 

are inactive, sequestered in the cytoplasm by inhibitory 

proteins: κB inhibitor (IκBα, β or λ) and inactive 

precursors: p100 and p105. In response to numerous 

stimuli including cytokines, viruses, bacteria and other 
stress factors at the cellular level, NF-κB is rapidly 

activated by phosphorylation [29,30]. A number of NF-κB-

regulated target genes have been identified, including 

cytokinins, chemokinins, growth factors, acute phase 

proteins, immunomodulators, cell adhesion factors, cell 

stress response factors, apopototic response proteins, and 

enzymes [31]. A well-recognized function of NF-κB is the 

regulation of inflammatory responses [32]. NF-κB 

activation is a key transcription factor of macrophages M1 

and is required for the induction of a large number of 

inflammatory genes, including those encoding TNF-α, IL-

1β, IL-6, IL-12p40 and cyclooxygenase-2 [33]. NF-κB are 

present in cells in an inactive state and do not require 

new protein synthesis for activation. This allows NF-κB to 

be the first response to noxious cellular stimulation [34]. 

NF-κB are able to inhibit apoptosis and induce the 

expression of protooncogenes, as well as regulate the 

expression of various molecules favoring tumor cell 

invasion and angiogenesis [35,36].  

Vascular endothelial growth factor (VEGF) plays 

an important role in the development of blood vessels. 

They have a decisive influence on both the formation of 

capillaries from progenitor cells during embryogenesis - 

vasculogenesis, and the formation of blood vessels in 

adults - angiogenesis [37-39]. The stages of angiogenesis 

are initiated by stimulation of endothelial cells (EC) by 

angiogenic growth factors [40].  
Currently, the following factors can be included 

in the VEGF family: VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, 

VEGF-E, VEGF-F, placental growth factor (PlGF) and 

recently qualified to this group endocrine gland-derived 

vascular endothelial growth factor (EG-VEGF) [41–43]. 

VEGF is secreted not only by endothelial cells, but also, in 

response to oxygen deficiency, by: tumor cells, 

macrophages, platelets, keratinocytes, mesangial kidney 

cells, activated T cells, leukocytes, dendritic cells, retinal 

pigment epithelial cells, retinal cells, astrocytes, 

osteoblasts, bronchial and alveolar epithelial cells, 

pericytes, vascular smooth muscle cells [41,44].  

Analyzing the above publications, NF-ĸB and 

VEGFR seem to be candidates for good and sensitive 

indicators of liver microdamages occurring at the cellular 

level due to subacute poisoning with xenobiotics.  

AIM 

The aim of the study was to investigate the effect 

of subacute poisoning with LCH on the concentration of 

NF-ĸB and VEGFR2 in the livers. 

MATERIALS AND METHODS 

The study project was accepted by The Local 

Ethical Committee in Lublin, Poland (permission Nr 

69/2015 dated 11.12.2015). The uthors had certificates 

confirming training for conduction experiments on 

animals. The experiment was conducted according to 

European law regulation at the Center for Experimental 

Medicine (CEM) at The Medical University of Lublin. 

There were standard laboratory conditions.  

A total of 32 (16 non-gravid females and 16 

males) Albino Swiss mice bred at the Center for  
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CEL 

Celem pracy było zbadanie wpływu podostrego 

zatrucia LCH na stężenie NF-ĸB i VEGFR2 w wątrobie. 

MATERIAŁY I METODY 

Projekt badania został zaakceptowany przez 

Lokalną Komisję Etyczną w Lublinie (pozwolenie Nr 
69/2015 z dnia 11.12.2015). Autorzy posiadali certyfikaty 

potwierdzające przeszkolenie do przeprowadzania 

eksperymentów na zwierzętach. Eksperyment 

przeprowadzono zgodnie z przepisami prawa 

europejskiego w Ośrodku Medycyny Doświadczalnej 

(OMD) Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Panowały 

tam standardowe warunki laboratoryjne. 

Łącznie 32 (16 nieciężarnych samic i 16 

samców) myszy Albino Swiss wyhodowanych w OMD 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w wieku 6 tygodni 

na początku eksperymentu podzielono losowo na 4 grupy 

po 8 zwierząt: 

 samice-kontrole-otrzymywały 0,9% NaCl 
dziennie przez zgłębnik przez 7 kolejnych dni, 

 samce – grupa kontrolna – otrzymywały 0,9% 
NaCl codziennie przez zgłębnik przez 7 

kolejnych dni, 

 samice – otrzymywały 2 mg/kg LCH dziennie 
przez zgłębnik przez 7 kolejnych dni, 

 samce -otrzymywały 2 mg/kg LCH dziennie 
przez zgłębnik przez 7 kolejnych dni. 

LCH zakupiono w Instytucie Chemii Organicznej 

(Annopol 6, 03-236 Warszawa, Polska). LCH została 

rozpuszczona w oleju rzepakowym i była podawana 

codziennie przez zgłębnik dożołądkowy. Do wykonania 

zawieszenia użyto oleju rzepakowego "Kujawski" 

produkowanego przez ZT "Kruszwica" S.A. Doustna 

dawka LD50 dla myszy wynosi19,9 mg/kg [45]. 

Zwierzętom podawano doustnie 0,1LD50 przez  

7 kolejnych dni. Użyto 0,9% soli fizjologicznej firmy B. 

Braun (Melsungen AG, Hessen, Niemcy). Zwierzęta miały 

swobodny dostęp do sterylnej wody (sterylizowanej UV)  

i paszy dla gryzoni zakupionych od Altromin International 

(Lage, Niemcy). Zwierzęta hodowano w OMD,  

a pierwotnym źródłem stada był Charles River 

Laboratories (Kolonia, Niemcy). 
W ósmym dniu eksperymentu myszy zważono,  

a następnie zdekapitowano. Nie stosowano środków 

znieczulających, ponieważ chcieliśmy wyeliminować 

ryzyko, że wpłyną one na wyniki pomiaru VEGFR2 i NF-

ĸB. Wątroby pobrano i zważono. Wątroby 

homogenizowano w roztworze soli buforowanym 

fosforanami (Phosphate Buffered Saline -PBS) 

pozbawionym jonów wapnia i magnezu (PAA 

Laboratories GmbH, Pasching, Austria) w proporcji 200 

mg homogenizowanej tkanki wątroby na 0,5 ml buforu 

przy użyciu homogenizatora mechanicznego typu Omni 

Th (Omni International, Kennesaw, GA, USA). Homogenaty 

odwirowano w wirówce (wirówka Sigma1-6P, Polygen, 

Engelwood, NY, USA) 700 x g przez 10 minut  

w temperaturze pokojowej. Następnie, po odwirowaniu, 

oddzielono supernatant. Otrzymane w ten sposób 

supernatanty podzielono 200 µl w probówkach 

Eppendorfa (0,5 ml) (Medlab Products, Karlsruhe, 

Niemcy) i przechowywano w temperaturze -75°C 

(Platinum Angelantoni 500, Massa Martana, Włochy) do 

czasu wykonania oznaczeń enzymatycznych. Stężenia 

VEGFR2 i NF-ĸB badano w otrzymanych probówkach  

Experimental Medicine at The Medical 

University of Lublin 6 weeks of age at the beginning of the 

experiment were randomly divided into 4 groups of  

8 animals: 

 females-controls-received 0.9%NaCl daily by 
gavage for 7 consecutive days, 

 males-controls- received 0.9%NaCl daily by 
gavage for 7 consecutive days, 

 females-receiving 2mg/kg LCH daily by gavage 
for 7 consecutive days, 

 males-receiving 2mg/kg LCH daily by gavage for 
7 consecutive days. 

Lambdacyhalothrin was purchased form Organic 

Chemistry Institute (Annopol 6, 03-236 Warsaw, Poland). 

It was dissolved in canola oil and administered daily by 

gavage. Canola oil "Kujawski", produced by ZT 

"Kruszwica" S.A. was used to make the suspension. Oral 

LD50 in mice 19.9 mg/kg [45]. We administered oral 
0.1LD50 to the animals for 7 consecutive days. 0.9% saline 

B.Braun (Melsungen AG, Hessen, Germany) was used. 

Animals had free access to sterile water (sterilized with 

UV) and feed for rodents purchased from Altromin 

International (Lage, Germany). The animals were bred at 

CEM and the original source of the herd was Charles River 

Laboratories (Cologne, Germany). 

On the eighth day of the experiment, the mice 

were weighed and then decapitated. No anesthetics were 

used as we wanted to eliminate the risk that they would 

affect the results of VEGFR2 and NF-ĸB. The livers were 

obtained and weighed. The livers were homogenized in 

Phosphate Buffered Saline (PBS) - a phosphate-buffered 

saline solution devoid of calcium and magnesium ions 

(PAA Laboratories GmbH, Pasching, Austria) in the 

proportion of 200 mg of homogenized liver tissue per 0.5 

ml of buffer using a mechanical homogenizer type Omni 

Th (Omni International, Kennesaw, GA, USA). The 

homogenates were centrifuged in a centrifuge (Sigma1-6P 

centrifuge, Polygen, Engelwood, NY, USA) 700 x g for 10 

minutes at room temperature. Then, after centrifugation, 

the supernatant was separated. The supernatants 

obtained in this way were divided 200 μl in eppendorf 

tubes (0.5 ml) (Medlab Products, Karlsruhe, Germany) 

and stored at -75 °C (Platinum Angelantoni 500, Massa 

Martana, Italy) until enzymatic determinations were 

performed. The concentrations of VEGFR2 and NF-ĸB 

were tested in the obtained supernatant tubes. 
The experiment used a "sandwich" version of 

the enzyme-linked	 immunosorbent assay (ELISA) method. 

Before beginning the determination of the concentrations 

of the test substances, the samples and ELISA kits were 

properly prepared. The determinations were performed 

using a wavelength λ = 450 nm using a BIO-RAD type 

ELISA microplate reader (Microplate Leader, Wuxi,China). 

The computer program connected to the reader, on the 

basis of the obtained absorbance of light from the wells 

with the established concentration standards, 

automatically determined the standard curves, on the 

basis of which it calculated the concentrations of the 

determined proteins in the tested samples. The obtained 

results were automatically multiplied by the appropriate 

dilution factor. The commercial ELISA kits were used: 

ELISA kit for NF-ĸB and ELISA kit for VEGFR2 (Cloud-

Clone Corp. Katy, TX, USA). 

Statistical analysis was performed with the use 

of Statistica v.13.0 (StatSoft, Cracow, Poland). Results 

were shown as mean±SD. The p value <0.05 was 

considered statistically significant. 
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z supernatantem. 

W eksperymencie wykorzystano „kanapkową” 

wersję metody ELISA (enzyme-linked	 immunosorbent	

assay). Przed rozpoczęciem oznaczania stężeń substancji 
testowych odpowiednio przygotowano próbki i zestawy 

ELISA. Oznaczenia przeprowadzono przy długości fali λ = 

450 nm przy użyciu czytnika mikropłytek BIO-RAD typu 

ELISA (Microplate Leader, Wuxi, Chiny). Program 

komputerowy podłączony do czytnika, na podstawie 

uzyskanej absorbancji światła z dołków o ustalonych 

stężeniach wzorców, automatycznie wyznaczył krzywe 

wzorcowe, na podstawie których obliczył stężenia 

oznaczanych białek w badanych próbkach. Otrzymane 

wyniki zostały automatycznie pomnożone przez 

odpowiedni współczynnik rozcieńczenia. Użyto 

komercyjnych zestawów ELISA: ELISA dla NF-ĸB i ELISA 

dla VEGFR2 (Cloud-Clone Corp. Katy, TX, USA). 

Analizę statystyczną przeprowadzono przy 

użyciu programu Statistica v.13.0 (StatSoft, Kraków, 

Polska). Wyniki przedstawiono jako średnią ± SD. Za 

istotną statystycznie uznano wartość p < 0,05. 

WYNIKI 

Wyniki przedstawiono w Tabeli 1. Masa ciała 

samic myszy w ostatnim dniu eksperymentu była 

znacząco niższa (22,53g±1,1) w porównaniu z samicami 

kontrolnymi (25,63±1,0) (p<0,05). Nie zaobserwowano 

takiej różnicy u samców. Nie było statystycznie istotnych 

różnic między masą wątroby samic z grupy kontrolnej  

a samicami narażonymi na LCH, podobnie między 

samcami z grupy kontrolnej i samcami narażonymi na 

LCH. Wystąpił statystycznie istotny wzrost stężenia NFĸB  

w wątrobach samic myszy narażonych na LCH  

w porównaniu z samicami kontrolnymi (6,12 ng/ml vs 

3,27 ng/ml; p<0,05). Nie było takiej różnicy u samców. 

Zaobserwowano również istotny wzrost stężenia VEGFR2 

w wątrobie samic narażonych na LCH w porównaniu do 

kontroli (173,81 ng/ml vs 83,28 ng/ml; p<0,05). 

RESULTS 

The results were shown in Table 1. Body mass 

on female mice on the last day of the experiment was 

significantly lower (22.53g±1.1) when compared to 

control females (25.63±1.0) (p<0.05). No such difference 

was seen in males. There was no statistically significant 

differences in liver me mass neither between controls and 

LCH females nor between controls and LCH males. There 

was a statistically significant increase in NFĸB 

concentration in the livers of female mice exposed to LCH 

when compared to control females (6.12ng/mL vs 

3.27ng/mL; p<0.05). There was no such difference in 

males. There was also a significant increase in VEGFR2 

concentration in the liver of females exposed to LCH in 

comparison to controls (173.81ng/mL vs 83.28ng/ml; 

p<0.05). 

Tab. 1 

The effect of subacute poisoning with LCH on body mass, liver mass, NF-ĸB in the livers and VEGFR2 concentrations in mice livers. 

Wpływ podostrego zatrucia LCH na masę ciała, masę wątroby, NF-ĸB w wątrobie i stężenie VEGFR2 w wątrobie myszy. 

Group 
Body mass [g] 

Mean±SD 

Liver mass [g} 

Mean±SD 

NF-±ĸB [ng/mL] 

Mean±SD 

VEGFR2 

[ng/mL] 

Mean±SD 

Control  

females 

Control males 

LCH females 

LCH males 

25.63±1.0 

27.84±1.5 

22.53±1.1* 

27.21±1.6 

1.28±0.1 

2.02±0.1 

1.33±0.1 

2.04±0.1 

3.27±0.7 

5.49±0.35 

6.12±1.5* 

5.27±0.3 

84.28±16 

170.61±25 

173.81±31* 

170.06±21 

*p<0.05 vs control females. 
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DYSKUSJA 

LCH jest przykładem środka owadobójczego, 

który charakteryzuje się tym, że jest skuteczny wobec 

owadów i uznawany za bezpieczny dla ludzi [7]. Jest 

pyretroidem typu II o wysokiej aktywności przeciwko 

szerokiej gamie owadów z rzędu Lepidoptera, Diptera, 

Hemiptera i Coleoptera. LCH znalazła szerokie 

zastosowanie w miejscach publicznych, a także  

w zastosowaniach związanych ze zdrowiem zwierząt 

domowych i hodowlanych, gdzie skutecznie zwalcza 

szerokie spektrum owadów i pasożytów zewnętrznych,  

w tym karaluchy, muchy, kleszcze i wszy [46,47]. 

LCH jest stabilna przy pH poniżej 8, natomiast  

w warunkach zasadowych hydrolizuje pod działaniem 

jonu hydroksylowego, w wyniku czego powstaje 

cyjanohydryna, która następnie rozpada się na aldehyd  

i cyjanowodór [50]. W badaniach laboratoryjnych 
degradacja LCH w glebie wynika głównie z biodegradacji, 

na co wskazuje szybka utrata LCH w glebie niesterylnej  

w porównaniu z glebą sterylną [51. W organizmach 

żywych LCH jest metabolizowana przez enzymy 

wątrobowego mikrosomalnego cytochromu P450 (CYP)  

i karboksyloesterazy (CES) oraz przez cytozolowe 

enzymy CES. Pyretroidy są również metabolizowane 

przez mikrosomy wątroby ludzkiej i cytozol [48]. 

Jednocześnie LCH może uszkodzić wątrobę. 

Lipofilowość LCH  ułatwia jej szybką penetrację 

do tkanek i potęguje jej szkodliwy wpływ na nie [49,50]. 

Oprócz swojego pierwotnego działania neurotoksycznego 

uszkadza również inne narządy. Zarówno eksperymenty 

in	 vitro, jak i in	 vivo z krwią obwodową szczurów 

wykazały, że LCH powoduje zaburzenia równowagi  

w relacji prooksydant-przeciwutleniacz w erytrocytach,  

a także zmienia płynność błony komórkowej oraz wpływa 

na hemolizę [51,52]. 

W tym badaniu skupiliśmy się na 

hepatotoksyczności LCH. Inni autorzy również badali ten 

aspekt szkodliwości LCH. Aouey i wsp. badali 

hepatotoksyczność tego pyretroidu w modelu szczurzym. 

W swoim badaniu dorosłym samcom szczurów podawali 

doustnie 6,2 i 31,1 mg/kg masy ciała LCH przez 7, 30, 45  

i 60 dni, odpowiednio. Oceniono zmiany 

histopatologiczne oraz zmiany głównych parametrów 

związanych ze stresem oksydacyjnym, jak również  
z odpowiedzią zapalną w wątrobie. Ponadto w tkankach 

wątroby zidentyfikowano, a następnie oznaczono 

ilościowo metabolity LCH (CFMP, 4-OH-3 PBA i 3-PBA). 

Uzyskane wyniki wykazały, że ekspozycja na LCH 

znacząco zwiększyła wątrobowe markery stresu 

oksydacyjnego w sposób zależny od czasu narażenia  

i dawki LCH, czemu towarzyszyła akumulacja CFMP i 3-

PBA w tkankach wątroby. Ponadto poziom ekspresji genu 

czynnika martwicy nowotworu α (TNF-α) oraz ekspresja 

interleukin (IL-6 i IL-1β) były istotnie podwyższone  

w wątrobie badanych szczurów w porównaniu z grupą 

kontrolną. Podsumowując, badanie to dostarczyło 

nowych dowodów na to, że uszkodzenie wątroby może 

być spowodowane zwiększonym stresem oksydacyjnym  

i stanem zapalnym w warunkach ostrej i podprzewlekłej 

ekspozycji na LCH [52]. 

W badaniu Martineza i wsp. badano 

hepatotoksyczność LCH. LCH w dawkach 1, 2, 4 i 8 mg/kg 

mc podawano szczurom doustnie przez 6 dni. Zwiększała 

ona w sposób zależny od dawki aktywność wątrobową  

O-deetyloazy etoksyrezorufiny, O-demetylazy  

DISCUSSION 

LCH is an example of an insecticide that reaches 

a compromise between efficacy and toxicity: it is effective 

against insects and was considered to be safe for humans 

[7]. It is a type II pyrethroid with high activity against  

a wide range of insects from the order Lepidoptera,	

Diptera,	 Hemiptera and Coleoptera. LCH has found 

widespread use in public places as well as pet and farm 

animal health applications where it effectively controls  

a wide spectrum of insects and ectoparasites including 

cockroaches, flies, ticks and lice [46,47]. 

LCH is stable at a pH below 8, while under 

alkaline conditions it hydrolyzes by the action of the 

hydroxyl ion and the result is a cyanohydrin which then 

breaks down into aldehyde and hydrogen cyanide [50]. In 

laboratory studies, the degradation of LCH in soil was 

mainly due to biodegradation, as indicated by the rapid 
loss of LCH in non-sterile soil compared to sterile soil [51. 

In living organisms LCH is metabolized hepatic 

microsomal cytochrome P450 (CYP) and carboxylesterase 

(CES) enzymes and by cytosolic CES enzymes. The 

pyrethroids also metabolized by human liver microsomes 

and cytosol [48]. At the same time liver can be damaged 

by LCH. 

The lipophilicity of LCH these compounds 

facilitates their rapid access and has a detrimental effect 

on various tissues [49,50]. Except for its primary 

neurotoxic effect it damages other organs too. Both in	

vitro and in	 vivo experiments with peripheral blood of 

rats have shown that LCH causes imbalances in the pro-

oxidant-antioxidant relationship in erythrocytes, and also 

changes the fluidity of the cell membrane and affects 

hemolysis [51,52]. 

 In this study we focused of LCH’s hepatotoxicity. 

Other authors also investigated the subject. Aouey et al. 

tested pyrethroid hepatotoxicity in a rat model. In their 

study, adult male rats were orally exposed to 6.2 and 31.1 

mg / kg body weight LCH for 7, 30, 45 and 60 days, 

respectively. Histopathological changes and changes in 

main parameters related to oxidative stress and 

inflammatory response in the liver were assessed. 

Moreover, metabolites of LCH (CFMP, 4-OH-3 PBA and 3-

PBA) were identified in the liver tissues and then were 

quantified. Results showed that exposure to LCH 
significantly increased hepatic oxidative stress markers in 

a time-dependent and dose-dependent manner, 

accompanied by accumulation of CFMP and 3-PBA in liver 

tissues. Moreover, the expression levels of the tumor 

necrotic factor α (TNF-α) gene and the expression of 

interleukins (IL-6 and IL-1β) were significantly increased 

in the liver of the tested rats as compared to the control 

group. Taken together, this study provided new evidence 

that liver damage is likely to be caused by increased 

oxidative stress and inflammation under conditions of 

acute and subchronic exposure to LCH [52]. 

 In the study of Martinez et al. where LCH’s 

hepatotoxicity was investigated LCH at the doses of 1, 2, 4 

and 8mg/kg bw was administered orally to rats for 6days. 

It increased, in a dose-dependent manner, hepatic 

activities of ethoxyresorufin O-deethylase, 

methoxyresorufin O-demethylase, pentoxyresorufin  

O-depentylase , testosterone 7α- (CYP2A1), and lauric 

acid 11- and 12-hydroxylase. Similarly, LCH at the higher 

doses increased significantly hepatic CYP1A1, 1A2, 2A1, 

2B1, 2B2, 2E1, 3A1, 3A2 and 4A1 mRNA levels and IL-1β,  
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metoksyresorufiny, O-depentylazy pentoksyresorufiny, 

7α- testosteronu (CYP2A1) oraz 11- i 12-hydroksylazy 

kwasu laurynowego. Podobnie LCH w wyższych dawkach 

istotnie zwiększała wątrobowy poziom CYP1A1, 1A2, 
2A1, 2B1, 2B2, 2E1, 3A1, 3A2 i 4A1 mRNA oraz ekspresję 

genów IL-1β, NFκB [53]. 

Znaczenie markerów zatrucia LCH zostało 

wyraźnie pokazane w licznych publikacjach [54-58]. 

Wszystkie z nich potwierdzają powszechną ekspozycję 

populacji ludzkiej na pyretroidy bez znaczących różnic  

w wieku i płci. Klimowska i Wilegomas opisali nową 

metodę wykrywania metabolitów pyretridów w moczu 

[59]. Co ciekawe, wykazano, że poziomy metabolitów 

pyretroidów były wyższe u mieszkańców miast niż u osób 

zamieszkujących tereny wiejskie [60]. Rodzaj i wsp. 

sugerują, że powszechna ekspozycja polskiej populacji na 

pyretroidy pochodzi ze źródeł nieżywieniowych [61]. 

Jurewicz i wsp. dostarczyli dowodów, że powszechne 

stosowanie pyretroidów wpływa na płodność mężczyzn 

[62]. Wszystkie te publikacje wskazują, że istnieje 

zapotrzebowanie na dobre markery toksyczności 

piretroidów u ssaków. W naszych eksperymentach 

zwierzęta miały być wzorem w poszukiwaniu takiego 

markera u ludzi. 

Wyniki badania Fetoui i wsp. wskazują, że 

podanie LCH prowadzi do powstania stresu 

oksydacyjnego w erytrocytach szczura, co zwiększa 

poziom reaktywnych form tlenu (ROS), karbonylku białka 

(PCO), aldehydu malonodialdehydowego (MDA) i tlenku 

azotu (NO) [63]. Ponadto badano działanie mutagenne 

LCH za pomocą testu mikrojądrowego wykonanego  
z krwi obwodowej szczura. Odnotowano, że pyretroidy 

mogą indukować powstawanie mikrojąder w dzielących 

się komórkach [63–65]. 

Podjęty przez nas problem badawczy ma na celu 

pogłębienie szczegółowej wiedzy na temat wpływu 

zatrucia LCH na wątrobę. 

W naszym badaniu wykazaliśmy, że po zatruciu 

samic myszy LCH nastąpił statystycznie istotny spadek 

masy ciała zwierząt oraz wzrost stężenia NF-κB i VEGFR2. 

Rolę VEGF w utrzymaniu mikrokrążenia  

w narządach wewnętrznych badano na wielu modelach 

zwierzęcych. W modelu niedokrwienno-reperfuzyjnego 

uszkodzenia nerek wytwarzanie czynnika VEGF  

w nerkach nie jest zwiększone, ale następuje 

redystrybucja już wytworzonego czynnika VEGF do nerek 

i zwiększona ekspresja mRNA VEGFR-2 [66,67]. 

Niedokrwienie i reperfuzja prowadzą do stresu 

oksydacyjnego [68], podobnie jak zatrucie pyretroidami 

[25]. Istnieją doniesienia sugerujące, że mezenchymalne 

komórki macierzyste działają w celu ochrony przed 

uszkodzeniem narządów w modelu niedokrwienno-

reperfuzyjnym nie poprzez regenerację komórek, ale 

poprzez mechanizmy parakrynne. VEGF jest jednym  

z najważniejszych czynników w tych mechanizmach [69]. 

Badania na szczurach wykazały przewlekłą dysfunkcję 

nerek oraz zmniejszenie liczby naczyń włosowatych  

w kłębuszkach nerkowych i przestrzeni okołocewkowej 

związane ze zmniejszeniem ekspresji nerkowej VEGF 
[70]. Podawanie VEGF w tym modelu miało działanie 

ochronne na śródbłonek naczyniowy i pozwoliło na 

zahamowanie postępu dysfunkcji nerek, a także 

bliznowacenie uszkodzeń tkanek niezależnie od ciśnienia 

krwi, białkomoczu czy nacieku makrofagów [71]. 

Wykazano, że transkrypcja VEGF jest 

regulowana przez estrogeny, których wydzielanie 

odbywa się poprzez stymulację receptora estrogenowego  

NFκB gene expressions [53].  

The significance of pyrethroid poisoning 

markers was clearly shown in numerous publications [54-

58]. All of them confirm widespread exposure of the 
human population to pyrethroids without significant age 

nor sex differences. Klimowska and Wilegomas described 

a new method for pyrethrid metabolites detection in the 

urine [59]. Interestingly, it was shown that the levels of 

pyrethroid metabolites were higher in city dwellers than 

in people living in rural areas [60]. Rodzaj et al. suggest 

that the widespread exposure of Polish population to 

pyrethroids is from non-dietary sources [61]. Jurewicz et 

al. provided evidence that widespread use of pyrethroids 

affects male fertility [62]. All these publications indicate 

that there is a need for good markers of pyrethroid 

toxicity in mammals. In our experiments animals were 

intended to be a model in the search for such a marker in 

humans 

The results of the study by Fetoui et al. Showed 

that the administration of LCH leads to the generation of 

oxidative stress in rat erythrocytes, which increases the 

level of reactive oxygen species (ROS), protein carbonyl 

(PCO), aldehyde malondialdehyde (MDA) and nitric oxide 

(NO) [63]. Moreover, the mutagenic effect of lambda-

cyhalothrin was investigated by means of a micronucleus 

test carried out with the use of peripheral rat blood. It 

should be emphasized that chemicals can induce the 

formation of micronuclei in dividing cells [63-65]. 

The research problem we undertake is aimed at 

deepening the detailed knowledge on the influence of LCH 

intoxication on the liver. 
In our study, we showed that after intoxication 

of female mice with LCH, there was a statistically 

significant decrease in animal body mass and an increase 

in NF-κB and VEGFR2 concentration.  

The role of VEGF in maintaining 

microcirculation in the internal organs has been 

investigated in a number of animal models. In the 

ischemia-reperfusion model of renal injury, the 

production of VEGF in the kidney is not increased, but 

there is a redistribution of already produced VEGF to the 

kidneys and increased expression of VEGFR-2 mRNA 

[66,67]. Ischemia and reperfusion lead to oxidative stress 

[68] and so does intoxication with pyrethroids [25]. There 

are reports suggesting that mesenchymal stem cells act to 

protect against organ damage in an ischemia-reperfusion 

model not through cell regeneration, but through 

paracrine mechanisms. VEGF is one of the most important 

factors in these mechanisms [69]. Studies in rats have 

demonstrated chronic renal dysfunction and  

a decrease in the number of capillaries in the renal 

glomeruli and the periurethral space associated with  

a decrease in renal VEGF expression [70]. The 

administration of VEGF in this model had a protective 

effect on the vascular endothelium and allowed the 

inhibition of the progression of renal dysfunction, as well 

as scarring of tissue damage regardless of blood pressure, 

proteinuria or macrophage infiltration [71]. 

It has been proved that VEGF transcription is 
regulated by estrogens, the secretion of which is mediated 

by stimulation of the estrogen receptor [72]. It may 

explain why in controls the level of VEGFR2 is lower than 

in control males. Intoxication with LCH produces 

Oxidative stress and disrupts the protective mechanism in 

females.  

The NF-κB can be activated by many factors. It is 

worth noting that the processes in which it is involved  
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[72]. Może to wyjaśniać, dlaczego w grupie kontrolnej 

poziom VEGFR2 jest niższy niż u kontrolnych samców. 

Zatrucie LCH powoduje stres oksydacyjny i zaburza 

mechanizm ochronny u kobiet. 

NF-κB może być aktywowany przez wiele 

czynników. Warto zauważyć, że procesy, w których jest 

zaangażowany, mogą również wpływać na metabolizm 

ksenobiotyków i aktywność enzymów wątrobowych 

[73,74]. Miejsca wiązania NF-κB zidentyfikowano  

w promotorach genów niektórych enzymów 
metabolizujących ksenobiotyki [75]. LCH w dawce  

4 mg/kg masy ciała zwiększyła ekspresję mRNA 

specyficznego dla NFκB 1,37-krotnie [53]. W naszym 

badaniu LCH również zwiększa poziom NF-ĸB, ale tylko  

u samic, co jest prawdopodobnie związane z ich 

wrażliwością na tę substancję. 

NF-κB jest kluczowym regulatorem procesów 

zapalnych w wątrobie. Jest niezbędny do przeżycia 

hepatocytów i homeostazy wątroby. Funkcje komórek 

wątrobowych aktywnych w fibrogenezie  

i miofibroblastów są również regulowane przez NF-κB. 

Kluczowa rola NF-κB w regulacji śmierci komórek, 

stanów zapalnych i gojenia się ran sprawia, że jest to 

ważny modulator postępu choroby wątroby NF-κB  

i potencjalny związek między przewlekłym uszkodzeniem 

wątroby, zwłóknieniem i rakiem 

wątrobowokomórkowym, co może być ważne  

w planowaniu terapii tych stanów i ukierunkowania na 

ten czynnik transkrypcyjny. W modelach mysich 

genetyczna ablacja regulatorów NF-κB prowadzi do 

samoistnego uszkodzenia wątroby, zwłóknienia i raka 

wątrobowokomórkowego [76,77]. 

WNIOSEK 

NF-ĸB i VEGFR2 można stosować jako markery 

uszkodzenia wątroby po podostrym zatruciu LCH u samic 

myszy. Samice są bardziej wrażliwe na LCH niż samce. 

may also affect the metabolism of xenobiotics and the 

activity of liver enzymes [73,74]. NF-κB binding sites have 

been identified in the promoters of the genes of some 

xenobiotic metabolizing enzymes [75]. LCH at a dose of  

4 mg/kg body weight increased the expression of NFκB 

specific mRNA by 1.37 times [53]. In our study LCH also 

increases the level of NF-ĸB but only in females, which is 

probably connected with their sensitivity to the chemical. 

The NF-κB is a key regulator of inflammatory 
processes in the liver. It is required for hepatocyte 

survival and liver homeostasis. The functions of 

fibrogenesis-active hepatic cells and myofibroblasts are 

also regulated by NF-κB. The key role of NF-κB in 

regulating cell death, inflammation and wound healing 

makes it an important modulator of the progression of 

NF-κB liver disease and a potential link between chronic 

liver damage, fibrosis and hepatocellular carcinoma, 

which may be important in planning therapy these 

conditions and targeting this transcription factor. In 

murine models genetic ablation of NF-κB regulators leads 

to spontaneous liver damage, fibrosis and hepatocellular 

carcinoma [76,77]. 

CONCLUSION 

The NF-ĸB and VEGFR2 can be used as markers 

of liver damage after subacute poisoning with LCH on 
female mice. Females are more sensitive to LCH than 

males. 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Introduction. Dexketoprofen(DEX) belongs to nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and has analgesic, anti-inflammatory, and antipyretic 
properties. DEX is an enantiomer of ketoprofen (S+) and has a stronger effect than ketoprofen. It is highly effective even after the administration of small 
doses. The therapy with DEX does not cause serious side effects and is additionally tolerated by the body. 
Aim. The review aimed to find original scientific publications on DEX in recent years and its therapeutic efficacy, safety, and tolerability. 
Method. A systematic review of scientific articles published no earlier than 2015 was carried out. Materials from the PubMed, Google Scholar, and Medline 
Complete databases were used. The literature review was carried out in November 2021. Among the publications found, 28 scientific articles were selected 
for analysis. 
Results and discussion. Over the recent years, there have been many publications about DEX. Articles describing new data on DEX in the treatment of pain 
were analyzed, compared with other drugs and mesotherapy, the latest reports of its combination with tramadol and thiocolchicoside were reviewed, and 
a new slow release form of DEX and new therapeutic applications of this drug were investigated. After analyzing all the studies, it was found that DEX 
produced similar or more effective analgesia compared to other drugs and reduced the need for emergency medications. In addition, it was noted that using 
DEX in combination therapy was far better than taking it alone, and was also found to be effective in raising the epileptic threshold. Mesotherapy achieved 
higher results in the treatment of pain symptoms compared to DEX. The side effects that appeared as a result of the use of DEX therapy were not life-
threatening. 
Conclusion. The results of the review confirm that DEX is a very good analgesic, which is more potent than paracetamol and diclofenac sodium while 
having similar effects to dexmedetomidine and lidocaine. DEX in combination with tramadol or thiocolchicoside is more effective than when the two drugs 
are used alone. Scientists are working on the long-acting DEX and are looking for new applications of the drug in epilepsy and oncology. 
Keywords: dexketoprofen, pain, tramadol, nonsteroidal anti-inflammatory drugs. 

Wstęp. Deksketoprofen (DEX) należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym 
i przeciwgorączkowym. DEX jest enancjomerem ketoprofenu (S+) i działa silniej niż ketoprofen. Jest wysoce skuteczny nawet po podaniu małych dawek. 
Terapia DEX nie powoduje poważnych skutków ubocznych i jest dobrze tolerowana przez organizm. 
Cel. Przegląd miał na celu znalezienie oryginalnych publikacji naukowych na temat DEX opublikowanych w ostatnich latach oraz najnowszych informacji 
o jego skuteczności terapeutycznej i bezpieczeństwie.
Materiały i metody. W listopadzie 2021 roku przeprowadzono systematyczny przegląd artykułów naukowych opublikowanych nie wcześniej niż w 2015 
roku. Wykorzystano materiały z baz danych PubMed, Google Scholar i Medline Complete. Spośród znalezionych publikacji, do analizy wybrano 28 
artykułów naukowych. 
Wyniki i dyskusja. W ciągu ostatnich  lat pojawiło się wiele publikacji na temat DEX. Przeanalizowano artykuły opisujące nowe doniesienia na temat DEX 
w leczeniu bólu, a także porównujące go z innymi lekami oraz mezoterapią. Dokonano przeglądu najnowszych doniesień o połączeniu DEX z tramadolem  
i tiokolchikozydem. Opisano nową postać DEX o wydłużonym uwalnianiu i nowe zastosowania terapeutyczne tego leku. Po przeanalizowaniu wszystkich 
badań stwierdzono, że DEX wykazywał podobną lub skuteczniejszą analgezję w porównaniu z innymi lekami i zmniejszał zapotrzebowanie na leki 
ratunkowe. Ponadto zauważono, że stosowanie DEX w terapii skojarzonej było znacznie lepsze niż stosowanie go w monoterapii. Udowodniono 
skuteczność DEX w podnoszeniu progu padaczkowego. Mezoterapia osiągnęła wyższe wyniki w leczeniu objawów bólowych w porównaniu z DEX. Skutki 
uboczne, które pojawiły się w wyniku stosowania terapii DEX nie zagrażały życiu. 
Wnioski. Wyniki przeglądu potwierdzają, że DEX jest bardzo dobrym środkiem przeciwbólowym, silniejszym niż paracetamol i diklofenak. DEX działa 
podobnie przeciwbólowo jak deksmedetomidyna i lidokaina. DEX w połączeniu z tramadolem lub tiokolchikozydem jest skuteczniejszy niż gdy oba leki są 
stosowane oddzielnie. Naukowcy pracują nad długodziałającym DEX i poszukują nowych zastosowań tego leku w epilepsji i onkologii. 
Słowa kluczowe: deksketoprofen, ból, tramadol, niesteroidowe leki przeciwzapalne. 
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Введение. Декскетопрофен (DEX) — нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) с анальгетическими, противовоспалительными 
и жаропонижающими свойствами. DEX представляет собой энантиомер кетопрофена (S+) и он более эффективен, чем кетопрофен. Он очень 
эффективен даже в малых дозах. Терапия DEX не имеет серьезных побочных эффектов и хорошо переносится организмом. 
Цель. Целью обзора было найти оригинальные научные публикации о DEX, опубликованные за последние годы, а также самую свежую 
информацию о его терапевтической эффективности и безопасности. 
Материалы и методы. В ноябре 2021 г. проведен систематический обзор научных статей, опубликованных не ранее 2015 г. Использовались 
материалы из баз данных PubMed, Google Scholar и Medline Complete. Из числа найденных публикаций для анализа были отобраны 28 научных 
статей. 
Результаты и обсуждение. В последние годы появилось множество публикаций о DEX. Были проанализированы статьи, описывающие новые 
данные о DEX в лечении боли, а также о сравнении его с другими препаратами и мезотерапией. Были рассмотрены недавние данные 
о комбинации DEX с трамадолом и тиоколхикозидом. Описана новая форма DEX с пролонгированным высвобождением и новые терапевтические 
применения этого препарата. После анализа всех исследований было обнаружено, что DEX продемонстрировал аналогичную или более 
эффективную анальгезию по сравнению с другими препаратами и уменьшил потребность в лекарствах для экстренной помощи. Кроме того, было 
отмечено, что использование DEX в составе комбинированной терапии дало значительно лучшие результаты, чем его применение в качестве 
монотерапии. Доказано, что DEX эффективно повышает эпилептический порог. Мезотерапия добилась более высоких результатов в лечении 
болевых симптомов по сравнению с DEX. Побочные эффекты, возникшие в результате применения DEX-терапии, не угрожали жизни. 
Выводы. Результаты обзора подтверждают, что DEX является очень хорошим болеутоляющим средством, более сильным, чем парацетамол 
и диклофенак. DEX оказывает такое же обезболивающее воздействие как дексмедетомидин и лидокаин. DEX в сочетании с трамадолом или 
тиоколхикозидом показывает большую эффективность, чем применение этих двух препаратов по отдельности. Ученые работают над DEX 
длительного действия и ищут новые применения этого препарата при эпилепсии и онкологии. 
Ключевые слова: декскетопрофен, боль, трамадол, нестероидные противовоспалительные препараты. 

Einleitung. Decsketoprofen (DEX) gehört zu den nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAIDs) mit schmerzstillender, entzündungshemmender und 
fiebersenkender Wirkung. DEX ist das Enantiomer von Ketoprofen (S+) und stärker als Ketoprofen. Es ist hochwirksam, auch wenn es in niedrigen Dosen 
verabreicht wird. Die DEX-Therapie verursacht keine schwerwiegenden Nebenwirkungen und wird vom Körper gut vertragen. 
Zielsetzung. Ziel der Untersuchung war es, wissenschaftliche Originalveröffentlichungen über DEX aus den letzten Jahren und die neuesten Informationen 
über seine therapeutische Wirksamkeit und Sicherheit zu finden. 
Materialien und Methoden. Es wurde eine systematische Durchsicht wissenschaftlicher Artikel durchgeführt, die im November 2021 nicht älter als 2015 
waren. Es wurde Material aus den Datenbanken PubMed, Google Scholar und Medline Complete verwendet. Von den gefundenen Veröffentlichungen 
wurden 28 wissenschaftliche Artikel für die Analyse ausgewählt. 
Ergebnisse und Diskussion. In den letzten Jahren gab es zahlreiche Veröffentlichungen über DEX. Es wurden Artikel analysiert, die neue Berichte über 
DEX in der Schmerzbehandlung beschreiben und es mit anderen Medikamenten und der Mesotherapie vergleichen. Neuere Berichte über die Kombination 
von DEX mit Tramadol und Thiocollchicosid wurden geprüft. Es werden eine neue Form der verlängerten Freisetzung von DEX und neue therapeutische 
Anwendungen dieses Arzneimittels beschrieben. Nach Überprüfung aller Studien kam man zu dem Schluss, dass DEX im Vergleich zu anderen 
Arzneimitteln eine ähnliche oder sogar wirksamere Schmerzlinderung bewirkt und den Bedarf an Notfallmedikamenten verringert. Außerdem wurde 
festgestellt, dass die Verwendung von DEX in der Kombinationstherapie deutlich besser war als die Verwendung in der Monotherapie. Die Wirksamkeit von 
DEX bei der Anhebung der Epilepsieschwelle wurde nachgewiesen. Die Mesotherapie erzielte im Vergleich zu DEX bessere Ergebnisse bei der 
Behandlung von Schmerzsymptomen. Die Nebenwirkungen, die infolge der DEX-Therapie auftraten, waren nicht lebensbedrohlich. 
Schlussfolgerungen. Die Ergebnisse der Überprüfung bestätigen, dass DEX ein sehr gutes Analgetikum ist, das stärker wirkt als Paracetamol und 
Diclofenac. DEX hat eine ähnliche schmerzlindernde Wirkung wie Dexmedetomidin und Lidocain. DEX in Kombination mit Tramadol oder Thiocollchicosid 
ist wirksamer als die getrennte Anwendung beider Medikamente. Die Forscher arbeiten an lang wirkendem DEX und suchen nach neuen 
Einsatzmöglichkeiten für dieses Medikament in der Epilepsie und Onkologie. 
Schlüsselwörter: Decsketoprofen, Schmerzen, Tramadol, nicht-steroidale Antirheumatika. 

Introducción. El dexketoprofeno (DEX) pertenece a los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) con acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética. DEX 
es un enantiómero del ketoprofeno (S+) y tiene una acción más intensa que este. Es altamente eficaz incluso tras la administración de pequeñas dosis. La 
terapia con DEX no provoca efectos secundarios graves y es bien tolerada por el organismo. 
Objetivo. La revisión tenía como objetivo encontrar publicaciones científicas originales sobre DEX publicadas en los últimos años, así como la información 
más reciente sobre su eficacia terapéutica y su seguridad. 
Materiales y métodos. En noviembre de 2021 se llevó a cabo una revisión sistemática de los artículos científicos publicados no antes del año 2015. Se 
utilizaron materiales de las bases de datos PubMed, Google Scholar y Medline Complete. Entre las publicaciones encontradas se seleccionaron para su 
análisis 28 artículos científicos. 
Resultados y discusión. En los últimos años han aparecido numerosas publicaciones sobre DEX. Se analizaron artículos que describen información nueva 
sobre DEX en el tratamiento del dolor, así como artículos que lo comparan con otros medicamentos y con la mesoterapia. Se realizó una revisión de la 
última información sobre la combinación de DEX con tramadol y tiocolchicósido. Se han descrito una nueva forma de DEX con una liberación prolongada  
y las nuevas aplicaciones terapéuticas de este medicamento. Tras analizar todos los estudios se constató que DEX muestra una analgesia similar o más 
eficaz que otros medicamentos y reduce la necesidad de medicamentos de emergencia. Además, se observó que el empleo de DEX en la terapia 
combinada era notablemente mejor que su empleo en la monoterapia. Se ha demostrado la eficacia de DEX a la hora de elevar el umbral epiléptico. La 
mesoterapia consiguió unos mejores resultados en el tratamiento de los síntomas del dolor en comparación con DEX. Los efectos secundarios que 
aparecieron como consecuencia de la aplicación de una terapia con DEX no eran peligrosos para la vida. 
Conclusiones. Los resultados de la revisión confirman que DEX es un muy buen analgésico, más fuerte que el paracetamol y el diclofenaco. DEX tiene 
una acción analgésica similar a la dexmedetomidina y la lidocaína. En combinación con tramadol o tiocolchicósido DEX es más eficaz que cuando ambos 
medicamentos son empleados por separado. Los científicos están trabajando en un DEX de acción prolongada y buscan nuevas aplicaciones de este 
medicamento en la epilepsia y la oncología. 
Palabras clave: dexketoprofeno, dolor, tramadol, antiinflamatorios no esteroideos. 
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WSTĘP 

Dexketoprofen (DEX) należy do niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych (NLPZ). To pochodna kwasu 
propionowego - (S+) enancjomer ketoprofenu (K)  
o właściwościach przeciwbólowych, przeciwzapalnych 
i przeciwgorączkowych. Działanie leku opiera się głównie 
na hamowaniu cyklooksygenaz (COX) [1]. Zastosowanie 
pojedynczego izomeru K upraszcza farmakokinetykę leku 
i pozwala na zmniejszenie o 50% jego dawki 
terapeutycznej, zmniejszając liczbę poważnych skutków 
ubocznych [2,3]. 

Działanie przeciwbólowe DEX utrzymuje się 
przez 4-6 godzin i rozpoczyna się około 30 minut po 
podaniu. Okres półtrwania (T1/2) w fazie eliminacji 
wynosi 1,65 godz. Tmax - 30 min. Po sprzężeniu  
z kwasem glukuronowym w wątrobie, DEX jest wydalany 
głównie przez nerki. Lek nie kumuluje się w organizmie 
[1,4]. 

DEX jest dostępny w Polsce w postaci tabletek  
i granulek do sporządzania roztworu doustnego oraz  
w postaci roztworu do wstrzykiwań. Jest bardzo 
skuteczny w leczeniu bólu nocyceptywnego, 
somatycznego, trzewnego i zapalnego. Stosuje się go  
w objawowym leczeniu łagodnego do umiarkowanego 
bólu przewlekłego oraz w leczeniu umiarkowanego do 
silnego bólu ostrego [1]. 

Skutki uboczne DEX mogą występować  
w następujących obszarach: przewód pokarmowy, układ 
krążenia, układ oddechowy, ośrodkowy układ nerwowy, 
wątroba, nerki, ucho i błędnik, reakcje ogólnoustrojowe, 
pogorszenie liczby i funkcji płytek krwi, działanie 
fotouczulające na skórze [5]. W 2015 roku Olmez i wsp. 
opisali zapalenie przełyku spowodowane DEX [6]. Lek 
może mieć działanie cytostatyczne, cytotoksyczne  
i genotoksyczne na zdrowe ludzkie limfocyty,  
w zależności od stężenia i czasu ekspozycji [7]. Kayipmaz 
i wsp. jako skutek uboczny stosowania DEX opisali ostrą 
reakcję dystoniczną [8]. 

W niniejszym opracowaniu autorzy starają się 
opisać najnowsze informacje o DEX na podstawie 
literatury medycznej opublikowanej od 2015 roku. 

MATERIAŁY I METODY 

Do przeglądu danych literaturowych 
zastosowano standardowe, aktualne kryteria. Wyszukano 
artykuły anglojęzyczne w bazie PubMed, Medline 
Complete, Google Scholar. Bazy przeszukiwano  
w listopadzie 2021 r. według fraz: „dexketoprofen”, 
„dexketoprofen and treatment”, „dexketoprofen and 
tramadol”. Znaleziono ponad 700 wyników. Następnie 
zapoznano się z 388 artykułami opublikowanymi  
w okresie od 2015 r. do listopada 2021 r. Po przejrzeniu 
abstraktów, do przeglądu systematycznego wybrano 28 
artykułów. 

WYNIKI I DYSKUSJA 

Piirainen A. i wsp. przeprowadzili podwójnie 
zaślepione, randomizowane badanie kliniczne mające na 
celu ustalenie skutecznej dawki DEX w uśmierzaniu bólu, 
a także ustalenie jego wpływu na oszczędność stosowania 
oksykodonu u pacjentów poddanych cholecystektomii 
laparoskopowej (LCC) [9]. W badaniu wzięło udział 22  

INTRODUCTION 

DEX belongs to a non-steroidal anti-
inflammatory drugs (NSAIDs). DEX is a propionic acid 
derivative - (S+)  enantiomer of K with analgesic, anti-
inflammatory and antipyretic properties. The action of 
the drug is mainly based on the inhibition of 
cyclooxygenases (COX) [1]. The use of a single isomer of  
K simplifies the pharmacokinetics of the drug and allows  
a reduction of 50% in its effective dose, reducing the 
number of serious side effects [2,3].  

The analgesic effect of DEX lasts for 4-6 h and 
begins approximately 30 min after administration. The 
half-life (T1/2) in the elimination phase is 1.65 h. Tmax - 
30 min. After conjugation with glucuronic acid in the liver, 
DEX is mainly excreted by the kidneys. Only the S (+) 
enantiomer is detectable in the urine. The drug does not 
accumulate in the body [1,4].  

DEX is available in Poland in the form of tablets 
and granules for oral solution and in injection solution. 
DEX is very effective in treating nociceptive, somatic, 
visceral and inflammatory pain. It is used for the 
symptomatic treatment of mild to moderate chronic pain 
and in the treatment of moderate to severe acute pain [1]. 

The side effects of DEX may be in the following 
areas: the gastrointestinal tract, the circulatory system, 
respiratory system, the central nervous system, liver, 
kidneys, ear and labyrinth, systemic reactions, 
deterioration of the number and function of platelets, 
photosensitizing effect on the skin [5]. In 2015 Olmez et 
al. described esophagitis due to DEX [6]. DEX may have 
cytostatic, cytotoxic and genotoxic effects on healthy 
human lymphocytes, depending on the concentration and 
duration of exposure [7]. Kayipmaz et al. described acute 
dystonic reaction [8]. 

In this study authors try to describe the latest 
information about DEX based on medical literature from 
2015.  

MATERIALS AND METHODS 

Standard up-to-date criteria were followed for 
review of the literature data. A search for English-
language articles in the PubMed, Medline Complete, 
Google Scholar database was performed. The databases 
were searched in November 2021 with phrases: 
‘dexketoprofen’, ‘dexketoprofen and treatment’, 
‘dexketoprofen and tramadol’. More than 700 results 
were found. A total of 388 articles published between 
2015 and November 2021 were scanned. After skimming 
abstracts, 28 articles were chosen for this systematic 
review 

RESULTS AND DISCUSSION 

Piirainen A. et al. conducted a double-blind, 
randomized clinical trial to determine the effective dose 
of DEX for pain relief as well as its effect on the economy 
of oxycodone in patients undergoing laparoscopic 
cholecystectomy (LCC) [9]. The study involved 22 
patients, 18-65 years of age, who underwent LCC and 
received 0.2 mg/kg of oxycodone during induction of 
anesthesia.  

Then they were randomly divided into two 
groups. 10 patients received intravenous DEX 10 mg and  
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pacjentów w wieku 18-65 lat poddanych zabiegowi LCC, 
którym podczas indukcji znieczulenia podano 0,2 mg/kg 
oksykodonu.  

Następnie podzielono ich losowo na dwie grupy. 
10 pacjentów otrzymało dożylnie DEX w dawce 10 mg,  
a 12 w dawce 50 mg. Ból oceniano co 10 minut przy 
pomocy numerycznej skali oceny (NRS), a następnie gdy 
wynik w stanie spoczynku wynosił ≥3/10 lub ≥5/10  
w trakcie uciskania rany, pobierano próbkę osocza w celu 
określenia minimalnego stężenia efektywnego (MEC) 
oksykodonu. Wyniki były podobne w obu grupach.  

W grupie osób przyjmujących 10 mg DEX 
mediana wynosiła 60 ng/ml, a w grupie 50 mg mediana 
wynosiła 52 ng/ml. Następnie, w zależności od masy ciała 
i wzrostu, pacjentom podawano dożylnie 2 lub 3 mg 
oksykodonu co 10 minut, do momentu gdy NRS  
w spoczynku wynosiła <3/10, a w przypadku ucisku na 
ranę <5/10. Pobrano drugą próbkę osocza w celu 
określenia minimalnego skutecznego stężenia 
przeciwbólowego (MEAC) oksykodonu. W przypadku 
osób z grupy przyjmującej 10 mg DEX mediana wynosiła 
98 ng/ml, a dla grupy 50 mg mediana wynosiła 80 ng/ml. 

Jeden pacjent w grupie 10 mg DEX i dwóch 
pacjentów w grupie 50 mg doświadczyło jedynie 
łagodnego bólu w ciągu pierwszych dwóch godzin po 
zabiegu, dlatego nie otrzymali oni opioidu. Całkowita ilość 
oksykodonu potrzebna do opanowania bólu była podobna 
w obu grupach. Mediana dla grupy przyjmującej 10 mg 
DEX wynosiła 0,11 mg/kg, a dla grupy przyjmującej 50 
mg 0,08 mg/kg. Wyniki badania wskazują na osiągnięcie 
podobnej skuteczności przeciwbólowej zarówno w grupie 
10 mg DEX jak i 50 mg DEX. Potrzeba doraźnego przyjęcia 
oksykodonu, była podobna w obu grupach pacjentów [9]. 

W 2018 roku Sánchez-Pérez i wsp. 
przeprowadzili podwójnie zaślepione, randomizowane 
badanie kliniczne w celu określenia wpływu 
przedoperacyjnego podania DEX na obrzęk i ból po 
zabiegu wszczepienia implantów dentystycznych [10]. 
Badanie ukończyło 83 pacjentów. 15 minut przed 
zabiegiem implantacji pacjenci otrzymywali doustną 
dawkę 25 mg DEX (41 osób) lub placebo -500 mg 
witaminy C (42 osoby). Do oceny bólu zastosowano 
subiektywną wizualną skalę analogową (VAS) o długości 
100 mm. Powikłania i stany zapalne oceniano  
w 5-punktowej skali Likerta. W bezpośrednim okresie 
pooperacyjnym pacjenci, którzy otrzymali DEX zgłaszali 
mniejsze nasilenie bólu. Odpowiedź zapalna była słabsza 
w grupie DEX po 48 godzinach, natomiast krwawienie 
było większe. Podsumowując powyższe badanie: 
przedoperacyjne, doustne podanie 25 mg DEX może 
obniżać nasilenie bólu pooperacyjnego [10]. 

Demir U. i wsp. przeprowadzili randomizowane, 
podwójnie zaślepione badanie, w którym ocenili wpływ 
profilaktycznego stosowania dożylnie DEX w bólu po 
zabiegu artroskopii barku. W badaniu wzięło udział 60 
pacjentów w wieku 18-65 lat, którzy zostali podzieleni na 
dwie grupy, po 30 osób każda. Jedna grupa pacjentów 
przyjęła po zabiegu 100 ml 0,9% chlorku sodu, natomiast 
druga 50 mg DEX. W obu grupach pacjentów zastosowano 
analgezję kontrolowaną przez pacjenta (PCA), w trakcie 
której używano fentanyl. Pomiar bólu został wykonany 
przy pomocy VAS w 15, 30 i 45 minucie oraz 1, 2, 4, 8, 12, 
24 i 48 godzinie. Większą przyjętą ilość fentanylu 
odnotowano w grupie kontrolnej. Nie było istotnej 
różnicy między jedną, a drugą grupą w kontekście 
pooperacyjnej blokady motorycznej stawu barkowego, 
która została oceniona na podstawie odwodzenia barku. 
W grupie DEX odnotowano dłuższy czas zniesienia bólu  

12 patients 50 mg. The pain was assessed every 10 
minutes using the numerical rating scale (NRS), and then 
when the resting score was ≥3 / 10 or ≥5 / 10 during 
compression of the wound, a plasma sample was collected 
to determine the minimum effective concentration of 
oxycodone. The results were similar in both groups.  

In the 10 mg group of DEX, the median was 60 
ng/ml, and in the 50 mg group, the median was 52 ng/ml. 
Then, depending on body weight and height, patients 
were administered intravenously 2 or 3 mg of oxycodone 
every 10 minutes, until the resting NRS was <3/10, and in 
the case of pressure on the wound <5/10. A second 
plasma sample was collected to determine the Minimum 
Effective Analgesic Concentration of oxycodone. For those 
in the 10 mg DEX group, the median was 98 ng/ml, and 
for the 50 mg group, the median was 80 ng/ml.  

One patient in the 10 mg DEX group and two 
patients in the 50 mg group experienced only mild pain 
during the first two hours after surgery and therefore did 
not receive an opioid. The total amount of oxycodone that 
was needed to control pain was similar between the two 
groups. The median for the 10 mg DEX group was 0.11 
mg/kg, and for the 50 mg group, it was 0.08 mg/kg. The 
results of the study show that both 10 mg and 50 mg of 
DEX have achieved similar analgesic efficacy. The need for 
acute oxycodone administration was similar in both 
groups of patients [9]. 

In 2018 Sánchez-Pérez et al. conducted  
a double-blind, randomized clinical trial to determine 
effects of the preoperative administration of DEX on 
swelling and pain after dental implant surgery [10]. 
Eighty three patients completed the study. Fifteen 
minutes before implant surgery patients received an oral 
dose of 25 mg DEX (41individuals) or placebo -500 mg 
vitamin C (42 individuals). To evaluate pain a subjective 
visual analogue scale (VAS) of 100 mm in length was 
used. Complications and inflammation were assessed 
using a 5-point Likert scale. During the immediate 
postoperative period the patients who received DEX 
reported a lower pain intensity. The inflammatory 
response was weaker in the DEX group at 48 hours, but 
bleeding was greater. In conclusion of this study, the 
preoperative administration of 25 mg DEX orally can 
reduce the severity of immediate postoperative pain [10]. 

Demir U. et al. conducted a randomized, double-
blind study that evaluated the effect of prophylactic 
intravenous DEX administration on pain following 
shoulder arthroscopy [11]. The study involved 60 
patients aged 18-65, who were divided into two groups of 
30 people each. One group of patients took 100 ml of 
0.9% sodium chloride, while the other 50 mg of DEX. In 
both groups of patients, patient-controlled analgesia 
(PCA) was used, which was made of 25 μg of fentanyl, and 
10 min. locks. Pain measurement was performed with 
VAS at 15, 30, and 45 minutes and 1, 2, 4, 8, 12, 24, and 48 
hours. A higher amount of PCA fentanyl was reported in 
the control group. There was no significant difference 
between the two groups in the context of postoperative 
motor blockade of the shoulder joint, which was assessed 
by shoulder abduction. A longer duration of pain blockade 
at the incision site was noted in the DEX group than in the 
control group. The DEX group had lower VAS scores 
throughout the study. Nausea and vomiting occurred in  
7 patients in the DEX group and 8 in the control group. It 
was concluded that preventive use of DEX is a good 
option after shoulder arthroscopy because it is effective in 
relieving pain and has no serious side effects or 
complications [11]. 
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w miejscu nacięcia niż w grupie kontrolnej. Grupa 
przyjmująca DEX osiągnęła niższe wyniki VAS przez cały 
czas trwania badania. U 7 pacjentów z grupy DEX  
i u 8 z grupy kontrolnej wystąpiły nudności i wymioty. 
Wywnioskowano, że zapobiegawcze stosowanie DEX jest 
dobrą opcją po zabiegu artroskopii barku. Wykazuje 
skutecznie działanie przeciwbólowe oraz nie niesie za 
sobą poważnych skutków ubocznych ani powikłań [11]. 

W randomizowanym badaniu klinicznym 
przeprowadzonym przez Anil A. i wsp. porównano wpływ 
pojedynczego, dożylnego podania DEX i diklofenaku sodu 
(DS) na uśmierzenie bólu pacjentów po zabiegu 
cholecystektomii laparoskopowej [12]. 60 dorosłych 
pacjentów podzielono na dwie grupy, po 30 osób każda. 
30 minut przed końcem operacji jedna grupa otrzymała 
50 mg DEX, a druga 75 mg DS. W obu grupach pacjentów 
zastosowano analgezję dożylną kontrolowaną przez 
pacjenta (PCA), w trakcie której dożylnie podawano  
1 mg/ml morfiny we wlewie lub 2 mg morfiny w bolusie. 
Jeżeli VAS zyskała wartość większą niż 4, pacjentom 
podawano 20 mg tenoksykamu, który był ratunkowym 
środkiem przeciwbólowym. We wszystkich okresach 
pooperacyjnych, pacjenci przyjmujący DS zużyli większą 
ilość morfiny w porównaniu z osobami z grupy 
przyjmującej DEX. W grupie DEX pierwsza potrzeba 
przyjęcia środka przeciwbólowego w okresie 
pooperacyjnym nastąpiła później niż w przypadku grupy 
DS. Zastosowanie ratunkowego środka przeciwbólowego 
było częściej konieczne w grupie pacjentów 
przyjmujących DS (76%) niż w przypadku pacjentów 
przyjmujących DEX (16%). W obu grupach częstość 
występowania działań niepożądanych była niska. Wyniki 
badania wskazują, że przyjęcie DEX przed końcem 
operacji zapewniło pacjentom skuteczniejszą analgezję  
w porównaniu do pacjentów przyjmujących DS [12]. 

Al B. i wsp. przeprowadzili kontrolowane 
badanie randomizowane mające na celu porównanie 
skuteczności działania przeciwbólowego DEX, 
paracetamolu i fentanylu u pacjentów cierpiących na 
kolkę nerkową [13]. W badaniu wzięło udział 300 
pacjentów w wieku 16-65 lat, których podzielono na trzy 
grupy. Jedna grupa pacjentów przyjęła dożylnie 50 mg 
DEX, druga grupa 2 µg/kg fentanylu, a ostatnia grupa 
otrzymała 10 mg paracetamolu. Oceny bólu dokonano za 
pomocą VAS przed podaniem leku oraz w 15 i 30 minucie 
po przyjęciu leku. W 30 minucie odnotowano większą 
skuteczność DEX w porównaniu z paracetamolem  
i fentanylem. 57% pacjentów biorących udział w badaniu 
potrzebowało podania leku ratunkowego. Największe 
zapotrzebowanie na leki doraźne odnotowano w grupie 
przyjmującej paracetamol (53%), natomiast najmniejsze 
w grupie DEX (31%). Wywnioskowano, że DEX pod 
względem działania przeciwbólowego jest skuteczniejszy 
niż fentanyl i paracetamol, ponadto obniża potrzebę 
przyjmowania leków ratunkowych [13].  

W innym prospektywnym, randomizowanym, 
podwójnie zaślepionym, kontrolowanym badaniu 
przeprowadzonym przez Serinken M. i wsp. porównano 
działanie DEX z paracetamolem u pacjentek, które 
cierpiały na pierwotne bolesne miesiączkowanie [14].  

W badaniu wzięło udział 99 dorosłych kobiet, 
które przyjęły dożylnie 50 mg DEX lub 1 g paracetamolu. 
Intensywność bólu była mierzona przy pomocy VAS na 
początku oraz po 15 i 30 minutach po podaniu leku. Oba 
farmaceutyki wykazały wysoką skuteczność  
w zmniejszeniu bólu. Wywnioskowano, że DEX  
i paracetamol skutecznie zmniejszają dolegliwości bólowe  

Comparisons with other pain medications Anil A. 
et al. in a randomized clinical trial compared the effect of 
a single intravenous administration of DEX and diclofenac 
sodium (DS) on pain relief in patients after laparoscopic 
cholecystectomy [12]. Sixty adult patients were divided 
into two groups. Thirty  minutes before the end of the 
operation, one group of patients received 50 mg of DEX 
and the other group of 75 mg of DS. In both groups of 
patients, intravenous patient-controlled analgesia (PCA) 
was administered, which was performed with a 1 mg/ml 
dilution of morphine and a 2 mg bolus of morphine. If the 
pain rating on the VAS was greater than 4, patients were 
given 20 mg of tenoxicam as a rescue painkiller. In all 
postoperative periods, patients taking DS consumed more 
PCA morphine compared to those taking DEX. In the DEX 
group, the first need for an analgesic in the postoperative 
period was later than in the DS group. Rescue analgesia 
use was more often required in the DS group (76%) than 
in the DEX group (16%). Total morphine consumption 
was significantly lower in the DEX group (18 mg) as 
opposed to the DS group (46 mg). The incidence of side 
effects was low in both groups. In the DEX group, one 
person developed hypotension, another reported 
bradycardia, and 3 experienced nausea and vomiting. In 
the DS group, hypotension occurred in one patient, 
bradycardia in two, and nausea and vomiting were 
reported by three patients. The results of the study 
indicate that taking DEX before the end of surgery 
provided patients with more effective analgesia compared 
to patients taking DS [12]. 

Al. B. et al. compare the analgesic efficacy of DEX, 
paracetamol, and fentanyl in patients suffering from renal 
colic in a randomized controlled trial [13]. The study 
involved 300 patients aged 16-65. Patients were divided 
into three groups. One group received 50 mg of DEX 
intravenously, the other group 2 µg/kg of fentanyl, and 
the last group 10 mg of paracetamol. The pain was 
assessed using a VAS before drug administration and at 
15 and 30 minutes after drug intake. At 30 minutes, DEX 
was more effective than paracetamol and fentanyl. 57% of 
patients in the study needed rescue medication. Such 
drugs could be DEX, paracetamol, fentanyl, tramadol, or 
DS. The lowest demand for rescue medication was 
reported in the DEX group (31%), the highest in the 
paracetamol group (53%). It was concluded that DEX 
reduces the need for rescue medication and is more 
effective in reducing pain than fentanyl and paracetamol 
[13]. 

Serinken M. et al. in another prospective 
randomized, double-blind, controlled trial compared the 
effect of DEX or paracetamol in patients who suffered 
from primary dysmenorrhea [14]. The study included 99 
adult women who received 50 mg of DEX or 1 g of 
paracetamol intravenously. Pain intensity was measured 
with a VAS at the beginning and 15 and 30 minutes after 
drug administration. Both pharmaceuticals showed great 
efficacy in reducing pain. At the conclusion of this study, it 
was found that DEX and paracetamol were effective in 
reducing pain in patients with primary dysmenorrhoea, 
despite better VAS scores after DEX administration, the 
difference between the drugs was not statistically 
significant [14]. 

Yilmaz A. et al. in a prospective, randomized, 
double-blind, controlled clinical trial compared the 
effectiveness of DEX and paracetamol in the treatment of 
musculoskeletal traumatic pain [15]. The study involved 
200 patients aged 24-48. Patients were divided into two  
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u pacjentek cierpiących na pierwotne bolesne 
miesiączkowanie, pomimo lepszych wyników VAS po 
podaniu DEX, różnica między lekami nie była istotna 
statystycznie [14]. 

W prospektywnym, randomizowanym, 
podwójnie ślepym, kontrolowanym badaniu klinicznym 
przeprowadzonym przez Yilmaz A. i wsp. porównano 
skuteczność DEX z paracetamolem w terapii urazowego 
bólu mięśniowo-szkieletowego [15]. W badaniu wzięło 
udział 200 pacjentów w wieku 24-48 lat, których 
podzielono na dwie grupy. Jedna grupa otrzymała 
dożylnie 50 mg DEX, a druga grupa 1 g paracetamolu. 
Przed przyjęciem leku oraz po 15, 30 i 60 minutach od 
podania farmaceutyku wykonano pomiar bólu przy 
pomocy VAS, słownej skali oceny (VRS) oraz numerycznej 
skali oceny (NRS). Po godzinie zakończono badanie. Nie 
zauważono istotnej statystycznie różnicy NRS i VAS 
między grupą przyjmującą paracetamol i grupą 
przyjmującą DEX. Według VRS, 37 pacjentów z grupy 
paracetamolu i 57 z grupy DEX na początku badania 
skarżyło się na uciążliwy ból. Po 60 minutach, w każdej  
z grup jeden pacjent zgłosił utrzymywanie się silnego 
bólu. Badanie dowiodło, że skuteczność DEX  
i paracetamolu w zmniejszeniu nasilenia bólu w urazie 
mięśniowo-szkieletowym była podobna [15]. 

Demirozogul E. i wsp. w prospektywnym, 
randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym 
badaniu klinicznym porównali skuteczność paracetamolu 
i DEX w zmniejszaniu bólu mięśniowo-szkieletowego 
[16]. Wśród dolegliwości bólowych zgłaszanych przez 
pacjentów znalazły się ból szyi, barku, pleców, biodra  
i kolana. Do badania włączono 200 dorosłych osób. 
Pacjentów podzielono na 2 grupy.  Jedna z grup otrzymała 
dożylnie 1 g paracetamolu, a druga 50 mg DEX. 
Wykonano pomiary bólu przed podaniem leku oraz w 15, 
30 i 60 minucie za pomocą VAS i NRS. Na podstawie 
wyników NRS zauważono, że DEX był statystycznie 
skuteczniejszy niż paracetamol we wszystkich 
lokalizacjach bólu. Skala bólu VAS wykazała większą 
skuteczność DEX w 30 i 60 minucie od rozpoczęcia 
badania. Wystąpiła znacząca różnica statystyczna między 
DEX i paracetamolem w bólu pleców. Na podstawie 
wyników badań stwierdzono, że DEX wykazywał lepsze 
działanie przeciwbólowe we wszystkich lokalizacjach 
bólu w porównaniu z paracetamolem [16]. 

Cimen U. i wsp. w randomizowanym, 
prospektywnym, kontrolowanym, podwójnie 
zaślepionym badaniu porównali dożylnie stosowany DEX 
z paracetamolem w terapii bólu gardła [17]. Do badania 
zakwalifikowano 200 dorosłych pacjentów, których 
podzielono na dwie grupy. 98 osobom podawano 50 mg 
DEX, a 102 pacjentów przyjmowało 1 g paracetamolu. 
Pacjenci byli oceniani przy pomocy Skali Trudności  
z Połykaniem (DSS), Skali Obrzęku Gardła (SwoTS), Skali 
Uśmierzania Bólu Gardła (STRS) oraz Skali Natężenia 
Bólu Gardła (STPIS) w 15, 30, 45, 60, 90 i 120 minucie od 
momentu przyjęcia leku. Nie stwierdzono istotnej różnicy 
między grupami pod względem średnich wyników DSS, 
SPIS, SwoTS i STRS w badanych punktach czasowych. Oba 
leki w równym stopniu zmniejszyły ból gardła [17]. 

Yavuz E. i wsp. przeprowadzili randomizowane, 
jednoośrodkowe, podwójnie zaślepione, kontrolowane 
badanie, w którym ocenili bezpieczeństwo i skuteczność 
dożylnie podawanego metoklopramidu (10 mg), DEX  
(50 mg) i metoklopramidu (10 mg) w skojarzeniu z DEX 
(50 mg) w leczeniu ostrych napadów migreny [18].  
W badaniu wzięło udział 150 dorosłych pacjentów, którzy 
zostali losowo podzieleni na 3 grupy. Ból mierzono za  

groups. One group received 50 mg of DEX and the other 
group 1000 mg of paracetamol intravenously. The pain 
was measured using a VAS, a verbal rating scale (VRS), 
and the NRS before taking the drug and 15, 30, and 60 
minutes after administration of the pharmaceutical. After 
one hour, the study was terminated. During the study, no 
statistically significant difference in NRS and VAS was 
found between the paracetamol and the DEX group. 
According to the VRS, 37 patients in the paracetamol and 
57 in the DEX group reported severe pain at the 
beginning of the study. After 60 minutes, one patient from 
both groups reported that the severe pain persisted. The 
study showed that the efficacy of DEX and paracetamol 
was similar in reducing the intensity of pain in 
musculoskeletal injury [15]. 

In a prospective, randomized, double-blind, 
controlled clinical trial Demirozogul E. et al. compared the 
efficacy of paracetamol and DEX in reducing 
musculoskeletal pain [16]. The pain reported by patients 
included pain in the shoulder, neck, back, knee and hip. 
Two hundred adult people were enrolled in the study. 
Patients were divided into two groups. One group 
received 50 mg of DEX and the other group 1000 mg of 
paracetamol intravenously. The pain was measured using 
VAS and NRS before drug administration and at 15, 30, 
and 60 minutes. DEX was statistically more effective than 
paracetamol with all pain locations comparing the NRS 
and in 30 and 60 minutes from the start of the study 
comparing the VAS pain scale. There was a significant 
difference between DEX and paracetamol in back pain. 
Based on the results of the studies, it was found that DEX 
showed a better analgesic effect in all pain locations 
compared to paracetamol [16]. 

Cimen U. et al. compared intravenous DEX with 
paracetamol for the treatment of sore throat pain in  
a randomized, prospective, controlled, double-blind study 
[17]. Two hundred  adult patients were enrolled in the 
study and divided into two groups. Ninety eight patients 
were given 50 mg of DEX and 102 1000 mg of 
paracetamol. Patients were assessed using the  Difficulty 
Swallowing Scale (DSS), Throat Swelling Scale (SwoTS), 
the Sore Throat Relief Scale (STRS) and the Sore Throat 
Intensity Scale (STPIS). at 15, 30, 45, 60, 90, and 120 
minutes from taking the medicine. There was no 
significant difference between groups in terms of the 
mean DSS, SPIS, SwoTS, and STRS scores at the examined 
time points. Both drugs reduced the sore throat equally 
[17]. 

Yavuz E. et al. conducted a randomized, single-
center, double-blind, controlled trial in which they 
assessed the safety and efficacy of intravenous 
metoclopramide 10 mg, DEX 50 mg and metoclopramide 
10 mg in combination with DEX 50 mg in the treatment of 
acute migraine attacks [18]. The study involved 150 adult 
patients who were randomly divided into 3 groups, 50 
people each. The pain was measured by VAS at baseline 
and 15 and 30 minutes. Metoclopramide / DEX treatment 
had better results at 30 minutes than metoclopramide 
and DEX alone. No side effects were observed in any of 
the treatment groups [18]. 

Researchers compared DEX and lidocaine in 
2021. Gur et al. treated migraine attack by intravenous 
lidocaine and DEX in a prospective, randomized, 
double-blind study [19]. The study involved 100 adult 
patients, who were divided into two groups of 50 people 
each. First group received an 1.5 mg/kg lidocaine bolus 
and a 1 mg/kg infusion (first 30 min), followed by a 0.5 
mg/kg infusion for a further 30 min intravenously. The  
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pomocą VAS na początku badania oraz po 15 i 30 
minutach. Podawanie metoklopramidu w skojarzeniu  
z DEX po 30 minutach dało lepsze wyniki niż oddzielne 
przyjmowanie obu tych leków. W żadnej z grup nie 
zaobserwowano skutków ubocznych [18]. 

W 2021 roku naukowcy porównali DEX  
i lidokainę. Gur i in. w prospektywnym, randomizowanym 
badaniu z podwójnie ślepą próbą leczyli napad migreny 
poprzez dożylnie podanie lidokainy lub DEX [19].  
W badaniu wzięło udział 100 dorosłych pacjentów, którzy 
zostali podzieleni na dwie grupy po 50 osób każda. 
Pierwsza grupa otrzymała 1,5 mg/kg bolus lidokainy, 
następnie lidokainę we wlewie 1 mg/kg (przez pierwsze 
30 min), po czym 0,5 mg/kg przez kolejne 30 min. Druga 
grupa otrzymała dożylnie 50 mg DEX w tej samej 
objętości co lidokaina, w tych samych odstępach czasu. 
Pomiar bólu przeprowadzono za pomocą VAS po 0, 20, 
30, 60 i 90 minutach. Badacze odnotowali skutki uboczne 
oraz pacjentów, którzy ponownie odwiedzili oddział 
ratunkowy w ciągu 48–72 godzin. W grupie lidokainy,  
w 20 i 30 minucie wynik w skali VAS był istotnie niższy. 
Wymagania dotyczące leków ratunkowych nie różniły się 
między obiema grupami. Liczba pacjentów powracających 
do izby przyjęć w ciągu 48–72 h była statystycznie 
mniejsza w grupie z lidokainą [19].  

Akbas i wsp. w podwójnie zaślepionym, 
randomizowanym, kontrolowanym badaniu porównywali 
skuteczność działania DEX i lidokainy w terapii 
napięciowego bólu głowy [20]. W badaniu wzięło udział 
120 dorosłych pacjentów, których podzielono na dwie 
grupy, po 60 osób każda. Jedna grupa otrzymała dożylny 
wlew zawierający 50 mg DEX, a druga grupa przyjęła 
wlew zawierający 1,5 mg/kg lidokainy. Po 0, 20, 30, 60, 
90 i 120 minutach wykonano pomiar bólu za pomocą VAS. 
Wartości VAS we wszystkich okresach czasu były 
statystycznie istotnie wyższe w grupie lidokainy niż  
w grupie DEX. Nie było statystycznie istotnej różnicy  
w wywoływaniu jakiegokolwiek niekorzystnego wpływu 
między badanymi grupami w ciągu tygodniowego okresu 
obserwacji [20].  

Seyhan i wsp. [21] w randomizowanym, 
kontrolowanym badaniu porównali skuteczność działania 
DEX i lidokainy w terapii kolki nerkowej. W badaniu 
wzięło udział 126 dorosłych pacjentów, których 
podzielono na dwie grupy po 63 osoby każda. Pierwsza 
grupa otrzymała dożylną iniekcję 50 mg DEX, a druga 
grupa przyjęła 2% lidokainę. Po 0,5,15,30,45 i 60 
minutach wykonano pomiar bólu za pomocą VAS. 
Zauważono, że lidokaina łagodzi ból wywołany kolką 
nerkową bardziej niż DEX we wszystkich badanych 
odstępach czasowych. W obu grupach żaden z pacjentów 
nie potrzebował leku ratunkowego oraz nie miał skutków 
ubocznych [21]. W oparciu o wyniki badań zauważono, że 
lidokaina ma podobne działanie do DEX w leczeniu 
napięciowego bólu głowy, a także w napadach migreny. 
Lidokaina wykazała wyższą skuteczność niż dożylnie 
podawany DEX w łagodzeniu krótkotrwałego bólu  
u pacjentów z kolką nerkową. 

Taylan SB i wsp. [22] w 2020 roku 
przeprowadzili badanie w którym ocenili wpływ DEX  
i deksmedetomidyny na blokadę przewodzenia nerwu 
kulszowego u samców szczurów Wistar. 24 szczury 
podzielono na 3 grupy – grupę kontrolną, w której 
szczury nie były poddane leczeniu, grupę DEX oraz grupę 
deksmedetomidyny. DEX i deksmedetomidyna zostały 
podane w dawkach skumulowanych: 10–9 M, 10–8 M, 10–7 
M, 10–6 M, 10–5 M w objętości 0,1 ml. Po 5 oraz 10  

second group received intravenously 50 mg DEX at the 
same volume as the lidocaine at the same time intervals. 
Pain measurement was performed with VAS at 0, 20, 30, 
60 and 90 minutes. Researchers noted side effects and the 
patients that revisited the emergency department within 
48–72 h. In the lidocaine group in the 20th and 30th 
minutes  the VAS score was significantly lower. Rescue 
medication requirements were not different between the 
two groups. The number of patients revisiting the 
emergency department within 48–72 h was statistically 
less in the lidocaine group [19].  

Akbas et al. treated tension-type headache in  
a double-blind randomized controlled trial [20]. The 
study involved 120 adult patients, who were divided into 
two groups of 60 people each. One group received an 
intravenous infusion including 50 mg DEX and the second 
group the intravenous infusion including 1.5 mg/kg 
lidocaine. At 0, 20, 30, 60, 90 and 120 minutes pain 
measurement was performed with VAS. The delta values 
of VAS scores in all time periods were statistically 
significantly higher in the lidocaine group than the DEX 
group. There was no statistically significant difference in 
having any adverse effect between the study groups 
during the one-week follow-up period [20].  

Seyhan et al. [21] treated renal colic in  
a randomized controlled-trial. The study involved 126 
adult patients, who were divided into two groups of 63 
people each. First group received intravenous injection of 
50 mg DEX and the second group received 2% lidocaine 
for nerve blockage. At 0, 5, 15, 30, 45 and 60 minutes pain 
measurement was performed with VAS. Lidocaine 
relieves renal colic pain more than DEX in all minutes 
tested. None of the patients in the two groups received 
rescue therapy and none had side effects [21]. Based on 
the results of the studies, lidocaine has similar effects to 
DEX in tension-type headache and migraine attack. 
Lidocaine is better in greater short-term pain relief than 
intravenous DEX in patients with renal colic. 

Taylan SB et al. conducted a study in 2020 in 
which they assessed the effect of DEX and 
dexmedetomidine on conduction blockade of the sciatic 
nerve in male Wistar albino rats [22]. Scientists divided 
24 rats into 3 groups- the DEX group, the 
dexmedetomidine group and the untreated control. Drugs 
were administered in cumulative doses: 10–9 M, 10–8 M, 
10–7 M, 10–6 M, 10–5 M in a volume of 0.1 ml. At 5 and 
10 minutes after taking each drug dose were recorded 
maximum depolarization (MD), the combined action 
potentials (CAP) and area under the curve (AUC). Both 
drugs significantly decreased the CAP parameters. The 
AUC values were lower in the dexmedetomidine group 
than in the DEX group at 10 minutes after ingestion of  
a 10–5 M dose but as compared to the control, there was 
no statistically significant difference. In terms of MD 
values there was no significant difference between the 
two groups. Compared to the control group at 5 and 10 
minutes the highest doses resulted in a significant 
reduction in the maximum CAP derivative. DEX and 
dexmedetomidine showed no significant differences in 
inhibition of nerve conduction. DEX dose-dependently 
inhibits fast- and medium-conductive fibers. 
Dexmedetomidine reduces the conduction of fast-
conducting fibers at higher doses. It was concluded that 
DEX and dexmedetomidine have a better anesthetic effect 
on peripheral nerves through different modes of action 
[22]. 

Mesotherapy is the process of  introducing  
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minutach od momentu przyjęcia każdej dawki leku 
rejestrowano złożone potencjały czynnościowe (CAP), 
obszar pod krzywą (AUC) oraz maksymalną 
depolaryzację (MD). Oba leki w sposób zależny od dawki 
znacznie zmniejszyły parametry CAP. Po 10 minutach po 
przyjęciu dawki 10–5 M w obu grupach, wartości AUC były 
niższe w grupie deksmedetomidyny niż w grupie DEX  
w porównaniu z kontrolą, bez statystycznie istotnej 
różnicy. Największe dawki zastosowane w badaniu 
skutkowały istotnym zmniejszeniem maksymalnej 
pochodnej CAP w porównaniu z grupą kontrolną w 5 i 10 
minucie. DEX i deksmedetomidyna nie wykazały 
istotnych różnic między sobą w hamowaniu 
przewodnictwa nerwowego. W wyższych dawkach 
deksmedetomidyna zmniejsza przewodzenie włókien 
szybko przewodzących. DEX zależnie od dawki wpływa 
hamująco na włókna szybko i średnio przewodzące, 
natomiast zależnie od czasu działa hamująco na włókna 
wolno przewodzące. Wywnioskowano, że DEX  
i deksmedetomidyna mają dobry wpływ znieczulający na 
nerwy obwodowe, mimo różnych sposobów działania 
[22].  

Mezoterapia polega na wprowadzaniu w skórę 
igieł z lekami przeciwbólowymi. Terapia ta ma działanie 
miejscowe wywołując odruch bezwarunkowy co  
w efekcie stymuluje wytwarzanie endorfin, a także ma 
działanie przeciwbólowe poprzez wstrzyknięty lek [23]. 
Akbas i wsp. w prospektywnym randomizowanym 
badaniu leczyli ból krzyża za pomocą mezoterapii lub 
DEX. W badaniu wzięło udział 104 dorosłych pacjentów, 
którzy zostali podzieleni na dwie grupy po 52 osoby 
każda. Pierwsza grupa otrzymała minimum 50 
zastrzyków (z 2 mg tiokolchikozydu, 16,2 mg lidokainy,  
5 mg tenoksykamu) wykonanych u każdego pacjenta  
w wybranym obszarze, zlokalizowanym od kręgu L1 do 
kręgu S1 w pionie oraz 3–4 cm po lewej stronie i 3–4 cm 
po prawej stronie wyrostka kolczystego w poziomie. 
Druga grupa otrzymała dożylną iniekcję 50 mg DEX. 
Pomiar bólu przeprowadzono za pomocą VAS po 0, 15, 30 
i 60 minutach oraz po 24 godzinie. Spadek natężenia bólu 
był statystycznie istotnie większy u pacjentów, u których 
stosowano mezoterapię we wszystkich przedziałach 
czasowych. Po leczeniu pacjenci byli pod obserwacją 
przez tydzień pod kątem występowania jakichkolwiek 
działań niepożądanych. Nie było statystycznie istotnej 
różnicy w występowaniu jakichkolwiek skutków 
ubocznych pomiędzy badanymi grupami [24]. 

Mezoterapia okazała się lepszą metodą  
w leczeniu bólu krzyża niż DEX. Inne prospektywne, 
randomizowane badanie wykazało, że mezoterapia jest 
lepsza niż DEX w przypadku leczenia migreny bez aury 
[23]. W badaniu wzięło udział 148 dorosłych pacjentów, 
których podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa  
(76 osób) została poddana mezoterapii w regionie 
przyusznym, w miejscu glabeli (obszar skóry między 
brwiami i nad nosem) oraz obszar między oczami  
i uszami (2 mg tiokolchikozydu, 16,2 mg lidokainy, 5 mg 
tenoksykamu) oraz na obszar głowy, w którym wystąpił 
ból (np. okolice czołowe, ciemieniowe, potyliczne: 16,2 
mg lidokainy, 5 mg tenoksykamu) dla każdego pacjenta. 
Druga grupa (72 osoby) otrzymała dożylną iniekcję 50 mg 
DEX. Pomiar bólu przeprowadzono za pomocą VAS po 0, 
30, 60, 120 minutach i 24 godzinach po zabiegu. Badacze 
odnotowali skutki uboczne oraz pacjentów, którzy 
ponownie odwiedzili oddział ratunkowy w ciągu 72 
godzin. Spadki natężenia bólu były statystycznie istotnie 
większe w grupie poddanej mezoterapii we wszystkich 
przedziałach czasowych. Działania niepożądane były  

needles with painkillers into the skin. That therapy has  
a local effect by stimulating a reflex action by increasing 
endorphin levels and by analgesic effect of the drug [23]. 
Akbas et al. in a prospective randomized study treat low 
back pain by mesotherapy or DEX. The study involved 
104  adult patients, who were divided into two groups of 
52 people each. First group received a minimum of 50 
injections (with 2mg thiocolchicoside, 16.2mg lidocaine, 
5mg tenoxicam) performed to each patient in the selected 
area, located from L1 vertebra to S1 vertebra vertically, 
and within 3–4 cm left side and 3–4 cm right side of the 
processus spinosus horizontally. The second group 
received intravenous injection of 50 mg DEX. Pain 
measurement was performed with VAS at 0, 15, 30 and 60 
minutes and 24th hour. The decreases in pain intensity 
were statistically significantly higher in the mesotherapy 
group for all time intervals. Researchers followed-up the 
patients for 1 week after the treatment for the presence of 
any adverse effects. There was no statistically significant 
difference in having any side effects between study 
groups [24].  

Mesotherapy is better than DEX in treating low 
back pain. A prospective randomized trial showed that 
mesotherapy is better than DEX in migraine without aura 
treatment [23]. The study involved 148 adult  patients, 
who were divided into two groups. First group (76 
people) received mesotherapy into the periparotid 
region, the glabella, and the area between the eyes and 
ears (2mg thiocolchicoside, 16.2mg lidocaine, 5mg 
tenoxicam), and to the area of the head where the pain 
occurred (such as frontal, parietal, occipital region: 
16.2mg lidocaine, 5mg tenoxicam) for each patient. The 
second group (72 people) received intravenous injection 
of 50 mg DEX. Pain measurement was performed with 
VAS at 0,30,60,120 minutes and 24 hours after treatment. 
Researchers noted side effects and the patients that 
revisited the emergency department within 72 h. The 
decreases in pain intensity were statistically significantly 
higher in mesotherapy group for all time intervals. 
Adverse effects were minimal and similar in the study 
groups [23]. 

Moore R.A. et al. conducted a randomized, 
double-blind, double-sham, placebo-controlled study in 
parallel groups [25]. The efficacy and safety of orally 
administered DEX (12.5 mg, 25 mg) in combination with 
tramadol hydrochloride (TRAM) (37.5 mg, 75 mg) in four 
different combinations with defined ratios (DEX12.5 / 
TRAM37.5; DEX12.5/ TRAM75; DEX25 / TRAM37.5; 
DEX25 / TRAM75) and single components (DEX12.5; 
DEX25; TRAM37.5; TRAM75) with 400 mg of ibuprofen, 
which served as an active control and placebo-controlled 
for the treatment of moderate to severe pain after 
mandibular third molar extraction. Six hundred and six 
patients aged 18-64 participated in the study. As a rescue 
medication, 4 g of paracetamol was used, which was 
administered on-demand one hour after the study drugs 
were taken. The assessment of pain intensity (PI) and the 
assessment of intensity and pain relief (PAR) were 
measured according to the VRS before drug 
administration, and then after 15, 30 and 45 minutes, and 
after 1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,5,6,8,12, and 24 hours from the 
moment of drug administration. The PI and PAR results 
estimated total pain relief (TOTPAR) and summed pain 
intensity differences (SPID) at 4, 6, 8, and 12 hours post-
dose. Percentages of the theoretical maximum possible 
TOTPAR (% max TOTPAR) and SPID (% max SPID) were 
also estimated. The patient's overall assessment of the 
study drug (PGE – patient global evaluation) was  
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minimalne i podobne w badanych grupach [23]. 
Moore’a R.A. i wsp. w równoległych grupach 

przeprowadzili randomizowane, podwójnie zaślepione, 
podwójnie pozorowane badanie kontrolowane placebo 
[25]. Oceniono skuteczność oraz bezpieczeństwo doustnie 
stosowanego DEX (12,5 mg, 25 mg) w skojarzeniu  
z chlorowodorkiem tramadolu (TRAM) (37,5 mg, 75 mg) 
w czterech różnych połączeniach o określonych 
proporcjach (DEX12.5/TRAM37.5; DEX12.5/TRAM75; 
DEX25/TRAM37.5; DEX25/TRAM75) i pojedynczych 
składników (DEX12.5; DEX25; TRAM37.5; TRAM75)  
z 400 mg ibuprofenu, który pełnił funkcję aktywnej 
kontroli oraz z kontrolą placebo w leczeniu 
umiarkowanego lub silnego bólu po ekstrakcji trzeciego 
zęba trzonowego żuchwy. W badaniu wzięło udział 606 
pacjentów w wieku 18-64 lat. Jako lek ratunkowy 
zastosowano 4 g paracetamolu, który był podawany na 
żądanie godzinę po przyjęciu badanych leków. Zmierzono 
ocenę intensywności bólu (PI) oraz ocenę natężenia  
i uśmierzania bólu (PAR) według VRS, przed podaniem 
leku, a następnie po 15min, 30min, 45 min, oraz po 1h, 
1,5h,2h,2,5h,3h,3,5h,4h,5h,6h,8h,12h i 24h od momentu 
podania leku. Wyniki PI i PAR pozwoliły na oszacowanie 
całkowitej ulgi w bólu (TOTPAR) oraz zsumowanych 
różnic w intensywności bólu (SPID) po 4,6,8 i 12 
godzinach od przyjęcia leku. Oszacowano także wartości 
procentowe teoretycznego maksymalnego możliwego 
TOTPAR (% max TOTPAR) i SPID (% max SPID).  

Ogólna ocena badanego leku przez pacjenta 
(PGE) została wykonana 24h po zakończeniu badania. 
Jeżeli pacjent przyjął lek ratunkowy przed upływem 24h, 
oceny PI, PAR i PGE dokonywano bezpośrednio przed 
przyjęciem tego leku. Na podstawie przebiegu czasowego 
średnich wartości wartości PI i PAR w czasie 24h od 
momentu zastosowania terapii zauważono, że podanie 
DEX w monoterapii lub w skojarzeniu z TRAM szybko 
łagodzi początek bólu. Zastosowanie DEX/TRAM 
skutkowało osiągnięciem większej ulgi w bólu na dłużej 
oraz większej szczytowej ulgi w bólu. Odsetek osób  
z ≥50% maksymalną całkowitą ulgą w bólu w ciągu 4h był 
wyższy dla obu dawek DEX oraz dla wszystkich 
kombinacji DEX/TRAM niż dla grupy przyjmującej 
placebo. Natomiast ciągu 6h po podaniu leku odsetek 
takich osób pozostał wyższy dla 25 mg DEX oraz dla 
wszystkich połączeń DEX/TRAM.  

Po upływie 8h odsetek odpowiedzi pacjentów 
utrzymywał się na wyższym poziomie niż placebo dla 
DEX25/TRAM75, DEX12.5/TRAM75, DEX25/TRAM37.5  
i DEX25, a po upływie 12 godzin dla DEX25/TRAM75, 
DEX12.5/TRAM75 i DEX25/TRAM37.5. Najwięcej 
pacjentów, którzy uzyskali całkowitą ulgę w bólu 
znajdowało się w grupie przyjmującej 25 mg DEX  
w skojarzeniu z 75 mg TRAM. W wyniku analizy 
sumarycznych miar skuteczności (TOTPAR, % max 
TOTPAR, SPID, % max SPID)  zauważono, że wszystkie 
połączenia DEX/TRAM oraz obie dawki DEX osiągnęły 
lepsze wyniki niż placebo. Wyjątek stanowił 12,5 g DEX  
w ciągu 12 godzin. Czas który upłynął do momentu 
zastosowania leku ratunkowego był dłuższy dla 
wszystkich badanych terapii w porównaniu z placebo. 
Najdłuższą wartość odnotowano w przypadku 
DEX12.5/TRAM75 i DEX25/TRAM75.  

Według ogólnej oceny pacjenta wszystkie 
terapie użyte w badaniu były lepsze niż placebo,  
a najwyższy wynik osiągnęła terapia DEX25/TRAM75. 
Pomiędzy badanymi lekami, a aktywną kontrolą 
przeanalizowano zależność dawka – odpowiedź, która  

performed 24 hours after the end of the study. If the 
patient took a rescue medication before 24 hours, the PI, 
PAR, and PGE assessments were made immediately 
before taking the rescue medication. Based on the time 
course of the mean values of PI and PAR values within 24 
hours from the initiation of therapy, it was noticed that 
administration of DEX as monotherapy or in combination 
with TRAM quickly relieves the onset of pain. The use of 
DEX/TRAM resulted in greater pain relief for longer and 
greater peak pain relief. The proportion of subjects with 
≥50% maximum total pain relief within 4 hours after 
dosing was greater than placebo for both doses of DEX 
and all DEX/TRAM combinations. However, within  
6 hours after drug administration, the percentage of such 
people remained higher for 25 mg of DEX and all 
DEX/TRAM combinations. 

After 8 hours, the patient response rate was 
higher than placebo for DEX25/TRAM75, 
DEX12.5/TRAM75, DEX25/TRAM37.5, and DEX25, and 
after 12 hours for DEX25/TRAM75, DEX12.5/TRAM75, 
and DEX25/TRAM37.5. Most patients who achieved 
complete pain relief were in the group taking 25 mg of 
DEX in combination with 75 mg of TRAM. The analysis of 
summary efficacy measures (TOTPAR,% max TOTPAR, 
SPID, % max SPID) showed that all DEX/TRAM 
combinations and both doses of DEX outperformed 
placebo. The exception was 12.5 g of DEX over 12 hours. 
The time to rescue medication was longer for all 
treatments studied compared to placebo. The longest 
value was recorded in the case of DEX12.5/TRAM75 and 
DEX25/TRAM75. According to the patient's overall 
assessment, all treatments used in the study were better 
than placebo, with the highest score achieved with 
DEX25/TRAM75. A dose-response relationship was 
analyzed between the tested drugs and active control, 
which showed that DEX25/TRAM75 as the only 
combination turned out to be significantly better than 400 
mg of ibuprofen. One person in the DEX12.5/TRAM75 
group experienced "severe" sleepiness. The remaining 
side effects were classified as "mild" or "moderate" in 
severity. The study proved that DEX25/TRAM75 therapy 
is effective in relieving pain after extraction of the 
mandibular third molar and is characterized by a quick 
onset of action [25]. 

In another randomized, double-blind, double-
sham, placebo-controlled parallel study, Moore R.A. et al. 
investigated the efficacy and safety of oral DEX (25 mg) in 
combination with TRAM (75 mg) compared to using these 
drugs alone in the treatment of acute, severe pain 
following abdominal hysterectomy [26]. The study 
involved 606 patients aged 25-73, who were randomly 
divided into six groups. The treatment time consisted of 
two phases. The first one was the single-dose phase (the 
first 8 hours after taking the first dose). This was followed 
by a multi-dose administration phase with patients taking 
a further 6 doses with an 8-hour interval between doses. 
As a rescue medication, metamizole was used, which was 
administered at the patient's request for the entire 
duration of the therapy. Over 3 days, the patients 
repeatedly rated pain relief, pain intensity during 
movement and at rest, and made an overall assessment of 
the drug used in therapy at the end of each phase of the 
study. Based on VAS and VRS, SPID and TOTPAR were 
calculated. The primary efficacy endpoint was the mean 
SPID at rest for 8 hours after the first dose (SPID8). It was 
found that the use of DEX in combination with TRAM 
gives better results than the use of these drugs in 
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wykazała że DEX25/TRAM75 jako jedyna kombinacja 
okazała się istotnie lepsza od 400 mg ibuprofenu. U jednej 
osoby w grupie przyjmującej DEX12.5/TRAM75 
wystąpiła „ciężka” senność. Pozostałe działania 
niepożądane pod względem nasilenia określono jako 
„łagodne” lub „umiarkowane”.  Badanie dowiodło, że 
terapia DEX25/TRAM75 skutecznie łagodzi ból po 
ekstrakcji trzeciego zęba trzonowego żuchwy oraz 
charakteryzuje się szybkim początkiem działania [25]. 

W innym randomizowanym, podwójnie 
zaślepionym, podwójnie pozorowanym, równoległym 
badaniu kontrolowanym placebo, Moore R.A. i wsp. 
zbadali skuteczność i bezpieczeństwo stosowania 
doustnie DEX (25 mg) w skojarzeniu z TRAM (75 mg) w 
porównaniu z zastosowaniem tych leków oddzielnie, w 
leczeniu ostrego, ciężkiego bólu po zabiegu histerektomii 
[26]. W badaniu wzięło udział 606 pacjentów w wieku 25-
73 lat, którzy zostali losowo podzieleni na sześć grup. 
Czas leczenia składał się z dwóch faz. Pierwszą z nich była 
faza pojedynczej dawki (pierwsze 8h po przyjęciu 
pierwszej dawki).  

Kolejno następowała faza podawania wielu 
dawek, podczas której pacjenci przyjęli kolejnych sześć 
dawek w odstępie 8h między dawkami. Jako lek 
ratunkowy stosowano metamizol, który był podawany na 
żądanie pacjenta przez cały okres trwania terapii. 
Pacjenci przez trzy dni wielokrotnie ocenili uśmierzanie 
bólu, natężenie bólu podczas ruchu i w spoczynku, a także 
dokonali ogólnej oceny leku zastosowanego w terapii na 
koniec każdej z faz badania. Na podstawie VAS i VRS 
obliczono SPID i TOTPAR. Jako pierwszorzędowy punkt 
końcowy skuteczności przyjęto średni SPID w trakcie 
spoczynku, przez osiem godzin po przyjęciu pierwszej 
dawki leku (SPID8).  

Ustalono, że zastosowanie DEX w skojarzeniu  
z TRAM daje lepsze rezultaty niż stosowanie tych leków  
w monoterapii. Odnośnie VAS podczas spoczynku,  
w trakcie fazy pojedynczej dawki, w każdym momencie 
badania odnotowano lepsze działanie DEX/TRAM niż  
w przypadku użycia tych leków osobno, z wyjątkiem 
DEX/TRAM i DEX w 1- godzinnym punkcie czasowym. 
Natomiast w trakcie fazy wielokrotnej dawki odnotowano 
niższe średnie nasilenie bólu w ciągu 48h, w trakcie 
spoczynku dla DEX/TRAM w porównaniu z pojedynczymi 
składnikami. Podobne rezultaty zostały odnotowane dla 
VAS w trakcie ruchu, w ciągu 48h. Wyniki średniego SPID 
przez 2, 4 i 6h w trakcie spoczynku, a także analizy 
średniego SPID w ruchu i w spoczynku w ciągu 24 i 48h, 
dowiodły lepszych rezultatów działania DEX/TRAM niż 
obu leków osobno.  

Wyniki średniego % maks. SPID w 2,4,6,8,24  
i 48h, w trakcie spoczynku dowiodły, że terapia DEX  
w skojarzeniu z TRAM była skuteczniejsza niż terapia 
pojedynczymi składnikami. Podobne wyniki osiągnięto  
w skutek analizy średniego % maks. SPID w spoczynku 
przez 2, 4, 6, 8, 24, 48h oraz w ruchu w ciągu 24 i 48h. 
Terapia skojarzona we wszystkich punktach czasowych 
osiągnęła wyższość nad monoterapią pod względem VRS, 
w trakcie fazy pojedynczej dawki, z wyjątkiem 
DEX/TRAM nad DEX w 3-godzinnym punkcie czasowym. 
Analiza średnich wartości TOTPAR w 2,4,6 i 8h 
potwierdziły wyższość DEX/TRAM nad zastosowaniem 
tych leków osobno. Odnotowano, że w grupie DEX/TRAM 
czas do pierwszego przyjęcia leku ratunkowego był 
dłuższy w porównaniu z grupami, które przyjmowały 
monoterapię, a odsetek pacjentów, którzy przyjęli ten lek 
w ciągu 24 i 48h był niższy w grupie przyjmującej terapię 
skojarzoną.  

monotherapy. Regarding VAS at rest, during the single-
dose phase, DEX/TRAM performed better at each point in 
the study than when these drugs were used alone, except 
DEX/TRAM and DEX at the 1 hour time point. In contrast, 
during the multiple-dose phase, a lower mean pain 
intensity over 48 hours was noted, while at rest for 
DEX/TRAM compared to the individual components. 
Similar results were noted for VAS in motion within 48 
hours. The results of the average SPID for 2, 4, and 6 
hours at rest, as well as the analysis of the average SPID in 
motion and at rest within 24 and 48 hours, proved better 
results of DEX/ TRAM than both drugs separately. 

The results of the mean% max. SPID at 2, 4, 6, 8, 
24, and 48 hours, during rest, proved that the therapy 
with DEX in combination with tramadol was more 
effective than the therapy with single components. 
Similar results were obtained as a result of the analysis of 
the mean% max. SPID at rest for 2, 4, 6, 8, 24, 48 hours 
and in motion during 24 and 48 hours.Combination 
therapy at all time points outperformed monotherapy 
with VRS during the single-dose phase except DEX/TRAM 
over DEX at the 3 hours time point. The analysis of mean 
TOTPAR values in 2, 4, 6, and 8 hours confirmed the 
superiority of DEX/TRAM over the use of these drugs 
separately. It was noted that in the DEX/TRAM group the 
time to first rescue medication was longer than in the 
monotherapy groups, and the proportion of patients who 
took the rescue medication within 24 and 48 hours was 
lower in the combination therapy group.  

In terms of PGE, it was noted during the single-
dose phase that DEX/TRAM was found to be statistically 
superior to single drugs. Adverse reactions were reported 
in 9.4% of DEX/TRAM patients, 15% of DEX patients, and 
13% of TRAM patients. 1.8% of people reported a total of 
15 serious side effects, one of which (psychotic disorder) 
in the DEX/TRAM group were considered treatment-
related. The results of the studies showed that 
DEX25/TRAM75 showed better efficacy in the treatment 
of acute pain than the individual components after  
a single dose and a lasting effect after taking multiple 
doses of the drug [26]. 

Romero-Alejo E. et al. conducted a preclinical 
study in mice to evaluate the effectiveness of DEX in 
combination with TRAM and both drugs separately in the 
treatment of delayed latent pain sensitization and 
postoperative hyperalgesia (POH) [27]. 8-week-old male 
Swiss CD1 mice weighing 25-30 g were used for the study 
(4 groups with 10-12 animals each). A longitudinal 
plantar incision of the right hind paw was made under 
anesthesia, the plantar muscle was exposed,  
a longitudinal incision was made and the wound was 
closed. This action resulted in stress and mild or 
moderate pain in the injured paw lasting five days. Mice 
were divided into groups and administered DEX/TRAM in 
a 1:1 ratio, DEX, TRAM, or saline. One dose of DEX 
administered during the operation prevented 
postoperative hyperalgesia in 4 hours. and 1-2 days after 
surgery, while one dose of tramadol - within 4 hours. and 
1 day. DEX inhibited POH more strongly than tramadol. 
On day 20, the animals were injected subcutaneously with 
saline, and on day 21 with naloxone, which induced 
hyperalgesia similar to that developed during 
postoperative hyperalgesia. No changes were observed as 
a result of the administration of saline, while the 
administration of naloxone resulted in the development 
of hyperalgesia to a similar extent in the groups receiving 
DEX and saline. In contrast, in the TRAM group, treatment 
with this drug prevented naloxone-induced hyperalgesia 
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Pod względem PGE w trakcie fazy pojedynczej 
dawki zauważono, że DEX/TRAM okazał się statystycznie 
korzystniejszy niż pojedynczo stosowane leki. Działania 
niepożądane odnotowano u 9,4% pacjentów z grupy 
DEX/TRAM, 15% pacjentów z grupy DEX i 13% 
pacjentów z grupy TRAM. 1,8% osób zgłosiło łącznie 15 
poważnych skutków ubocznych, z których jedno 
(zaburzenie psychotyczne) w grupie DEX/TRAM zostało 
uznane za związane z leczeniem. Wyniki badań dowiodły, 
że DEX25/TRAM75 wykazał lepszą skuteczność w terapii 
ostrego bólu niż pojedyncze składniki po podaniu jednej 
dawki oraz trwałe działanie po przyjęciu wielu dawek 
leku [26]. 

Romero-Alejo E. i wsp. przeprowadzili 
przedkliniczne badanie na myszach, którego celem była 
ocena skuteczności DEX w skojarzeniu z TRAM oraz obu 
tych leków oddzielnie w leczeniu opóźnionej utajonej 
sensytyzacji bólu (PS) oraz hiperalgezji pooperacyjnej 
(POH) [27]. Do badania wykorzystano 8-tygodniowe 
samce myszy Swiss CD1, których waga wynosiła 25-30 g. 
Pod znieczuleniem wykonano podłużne nacięcie 
podeszwowe prawej tylnej łapy, odsłonięto mięsień 
podeszwowy i wykonano na nim wzdłużne nacięcie. 
Następnie ranę zamknięto. Takie działanie spowodowało 
stres oraz łagodny lub umiarkowany ból w uszkodzonej 
łapie trwający pięć dni. Myszy podzielono na grupy  
i podano DEX z TRAM w stosunku 1:1, DEX, TRAM lub sól 
fizjologiczną. Podana w trakcie operacji jedna dawka DEX 
zapobiegła hiperalgezji pooperacyjnej w 4 godz. i 1-2 dni 
po zabiegu, natomiast jedna dawka TRAM – w 4 godz.  
i 1 dzień. DEX silniej hamował POH niż TRAM. W 20 dniu 
zwierzętom wstrzyknięto podskórnie sól fizjologiczną,  
a 21 dnia nalokson, który indukował przeczulicę bólową, 
podobną do tej, która powstała podczas hiperalgezji 
pooperacyjnej.  

W wyniku podania soli fizjologicznej nie 
zaobserwowano zmian, natomiast podanie naloksonu 
skutkowało powstaniem hiperalgezji w podobnym 
stopniu w grupach przyjmujących DEX i sól fizjologiczną. 
Natomiast w grupie, która przyjmowała TRAM, terapia 
tym lekiem zapobiegła wywołanej naloksonem 
przeczulicy bólowej o około 47%. Zauważono 
addytywność przeciw hiperalgezji w wyniku 
zastosowania terapii skojarzonej. Skutkowało to 
całkowitym zahamowaniem pooperacyjnej przeczulicy 
bólowej oraz częściowemu zapobieganiu opóźnionej 
utajonej sensytyzacji bólu po zastosowaniu naloksonu. 
Pierwszego dnia we wszystkich grupach zauważono 
podobieństwo hamowania immunoreaktywnej aktywacji 
mikrogleju, która nastąpiła w wyniku operacji. Natomiast 
żadna z terapii nie stłumiła aktywacji astrocytów ani  
w 1 dniu, ani 21 dni po operacji. Nie odnotowano zmian 
immunoreaktywności mikrogleju po podaniu naloksonu 
w 21 dniu badania w żadnej z grup. Na podstawie 
wyników wywnioskowano, że terapia DEX/TRAM podana 
w stosunku 1:1, może być pomocna w leczeniu bólu 
pooperacyjnego [27].  

Gay-Escoda C. i wsp. w wieloośrodkowym, 
randomizowanym, podwójnie pozorowanym, podwójnie 
zaślepionym, równoległym badaniu klinicznym  
z kontrolowanym placebo, porównali bezpieczeństwo  
i skuteczność doustnie podawanej kombinacji TRAM (75 
mg) z DEX (25 mg) i TRAM (75 mg) z paracetamolem 
(650 mg) w leczeniu bólu o nasileniu od umiarkowanego 
do silnego po usunięciu trzeciego, dolnego, częściowo lub 
całkowicie wyrżniętego trzonowca [28]. W badaniu 
wzięło udział 653 dorosłych pacjentów. Największa  

by approximately 47%. Additivity to hyperalgesia as  
a result of the use of combination therapy has been noted. 
This resulted in complete inhibition of post-operative 
hyperalgesia and partial prevention of delayed latent pain 
sensitization after the use of naloxone. On the first day, all 
groups were found to inhibit the immunoreactive 
microglia activation that occurred as a result of surgery. 
However, none of the treatments suppressed astrocyte 
activation either on day 1 or 21 days after surgery. There 
were no changes in microglial immunoreactivity after 
administration of naloxone on day 21 of the study in any 
of the groups. Based on the results, it was concluded that 
DEX/TRAM therapy given in a 1:1 ratio may be helpful in 
the management of postoperative pain [27]. 

Gay-Escoda C. et al. in a multicentre, 
randomized, double-sham, double-blind, parallel-group, 
placebo-controlled clinical trial, compared the safety and 
efficacy of orally administered combination of TRAM (75 
mg) with DEX (25 mg) and TRAM (75 mg) with 
paracetamol (650 mg) in the treatment of moderate to 
severe pain after removal of the third, lower, partially or  
a completely erupted molar [28]. The study involved 653 
adult patients. The highest sustained analgesia was 
recorded 6 hours after taking TRAM in combination with 
DEX. Consistently greater analgesia and lower pain 
intensity were noted at each timepoint up to 6 hours from 
drug intake in the DEX/TRAM group. TOTPAR, % max 
TOTPAR, SPID, % max SPID analysis during 2, 4, 6, and 8 
hours showed that DEX/TRAM showed better results 
than TRAM/paracetamol therapy. The drug taken as 
"good", "very good" or "excellent" was rated by 15.3% of 
patients in the placebo, 80.8% in the DEX/TRAM and 
56.6% in the TRAM/paracetamol group. Rescue 
medication was needed Patients in the 
TRAM/paracetamol group needed rescue medication 
more frequently and faster than patients in the 
DEX/TRAM group. In conclusion, DEX25/TRAM75 
therapy is more effective than TRAM/paracetamol in the 
treatment of acute pain after molar extraction. Moreover, 
it is characterized by a faster onset of action and stronger 
and lasting analgesia [28]. 

Hanna M. et al. in a randomized, parallel, double-
blind, double-sham, active-dose, placebo-controlled study 
evaluated the analgesic efficacy of the DEX25/TRAM75 
combination compared with the 
TRAM75/paracetamol650 combination in the treatment 
of acute extraction pain of a third, impacted molar [29]. 
The study involved 652 patients with moderate or severe 
baseline PI, who were divided into 3 groups. The 
DEX/TRAM group had higher TOTPAR scores on the 
severe and moderate baseline PI than the placebo and 
TRAM/paracetamol groups. In both baseline PIs, 
DEX/TRAM therapy achieved better-summarized PAR 
measurements. The DEX/TRAM group had a faster onset 
of action and a significant difference in both groups was 
noted at the 30th minute of the study. It was noted that 
the 50% max TOTPAR, 30% PI reduction, PGE scores, and 
SPID were better in the DEX/TRAM than in the 
TRAM/paracetamol group on both baseline PIs. There 
was a shorter time to obtain any pain relief for the first 
time, a faster onset of analgesia and significant pain relief 
on both baseline PIs in the DEX/TRAM group. No serious 
adverse reaction was reported. Patients in the DEX/TRAM 
group later and less frequently took rescue medication. 
The study showed that the DEX/TRAM therapy was 
superior to the TRAM/paracetamol therapy in speed of 
onset, terms of duration, and intensity of analgesia no 
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trwała analgezja została odnotowana w okresie 6 godzin 
po przyjęciu  TRAM w połączeniu z DEX. W każdym 
punkcie czasowym do 6 godzin od przyjęcia leku w grupie 
DEX/TRAM obserwowano konsekwentnie większą 
analgezję i mniejszą intensywność bólu. Analiza TOTPAR, 
% max TOTPAR, SPID, % max SPID w ciągu 2, 4, 6 i 8 
godzin wykazała, że DEX/TRAM wykazał lepsze wyniki 
niż terapia TRAM/paracetamol. Przyjmowany lek jako 
„dobry”, „bardzo dobry” lub „doskonały” oceniło 80,8% 
pacjentów z grupy TRAM/DEX, 56,6% osób z grupy 
TRAM/paracetamol i 15,3% z grupy przyjmującej 
placebo. Pacjenci z grupy TRAM/paracetamol częściej  
i szybciej potrzebowali leku ratunkowego niż pacjenci  
z grupy DEX/TRAM.  

Podsumowując, terapia DEX25/TRAM75 jest 
skuteczniejsza niż TRAM/paracetamol w leczeniu ostrego 
bólu po zabiegu usunięcia zęba trzonowego. Ponadto 
charakteryzuje się szybszym początkiem działania oraz 
silniejszą i trwalszą analgezją [28]. 

W randomizowanym, równoległym, podwójnie 
zaślepionym, podwójnie pozorowanym badaniu  
z aktywną dawką i kontrolowanym placebo Hanna M.  
i wsp. ocenili przeciwbólową skuteczność połączenia 
DEX25/TRAM75 w porównaniu z kombinacją 
TRAM75/paracetamol650 w leczeniu ostrego bólu 
ekstrakcji trzeciego, zatrzymanego zęba trzonowego [29]. 
W badaniu wzięło udział 652 pacjentów z umiarkowanym 
lub ciężkim wyjściowym PI, którzy zostali podzieleni na  
3 grupy. Grupa DEX/TRAM miała wyższe wyniki TOTPAR 
dla ciężkiego i umiarkowanego wyjściowego PI niż grupa 
placebo i TRAM/paracetamol. W obu wyjściowych PI, 
terapia DEX/TRAM osiągnęła lepsze wyniki 
sumarycznych pomiarów PAR. Grupa DEX/TRAM miała 
szybszy początek działania, a istotną różnicę w obu 
grupach odnotowano w 30 minucie badania.  

Zauważono, że wyniki PGE, 50% maksymalnego 
TOTPAR, 30% redukcji PI oraz SPID były lepsze w grupie 
przyjmującej DEX/TRAM niż w grupie 
TRAM/paracetamol w obu wyjściowych PI. W grupie 
DEX/TRAM odnotowano szybszy początek analgezji,  
a także krótszy okres czasu potrzebny do uzyskania po 
raz pierwszy jakiejkolwiek ulgi w bólu oraz znaczącej ulgi 
w bólu w obu wyjściowych PI. Nie zgłoszono żadnych 
poważnych działań niepożądanych. Pacjenci z grupy 
DEX/TRAM później i rzadziej przyjmowali leki doraźne. 
Badanie wykazało, że terapia DEX/TRAM przewyższa 
terapię TRAM/paracetamol pod względem szybkości 
początku, czasu trwania i intensywności analgezji, 
niezależnie od początkowego PI [29]. 

Meloncelli S. i wsp. w 2020 roku przeprowadzili 
badanie oceniające skuteczność i tolerancję doustnie 
podawanego DEX25/TRAM75 w porównaniu  
z domięśniowo stosowanym DS75/tiokolchikozyd4  
w leczeniu ostrego bólu krzyża [30]. W badaniu wzięło 
udział 82 dorosłych pacjentów, z których 44 przyjmowało 
DEX/TRAM, a 38 DS/tiokolchikozyd. Pierwszorzędowym 
punktem końcowym skuteczności była zmiana natężenia 
bólu w spoczynku w dniach 1, 3 i 7 od początku badania. 
Pacjenci oceniali PI za pomocą 11-punktowej skali NRS. 
Drugorzędowymi punktami końcowymi były: SPID  
w 7. dniu badania, liczba osób, które osiągnęły 
zmniejszenie PI w trakcie badania oraz zmiana wyniku 
Doleur Neuropathique (DN4) w ostatnim dniu badania  
w stosunku do wartości wyjściowej. 1000 mg 
paracetamolu służyło jako lek ratunkowy.  

Terapia DEX/TRAM skutkowała stopniowym 
zmniejszeniem średniego natężenia bólu w trakcie 
badania oraz zapewniła trwalszą i silniejszą analgezję  

matter what the initial PI was [29]. 
Meloncelli S. et al. in 2020, conducted a study 

evaluating the efficacy and tolerability of oral 
DEX25/TRAM75 versus the intramuscular use of 
DS75/thiocolchicoside4 in the treatment of acute low 
back pain [30]. Eighty two adult patients participated in 
the study, 44 of whom were taking DEX/TRAM and 38 
were taking DS/thiocolchicoside. The primary efficacy 
endpoint was the change in pain intensity at rest at days 
1, 3, and 7 from the start of the study. Patients rated PI 
using the 11-point NRS scale. Secondary endpoints were: 
SPID on study day 7, number of people who achieved PI 
reduction during the study, and change in Doleur 
Neuropathique score (DN4) on the last study day from 
baseline. 1000 mg of paracetamol served as a rescue 
medication. DEX/TRAM therapy resulted in a gradual 
reduction of the mean pain intensity during the study and 
provided more durable and stronger analgesia on the 3rd 
and 7th day of treatment compared to 
DS/thiocolchicoside. The analgesic efficacy in the 
DS/thiocolchicoside group did not change over time, no 
improvement in the parameters was noticed after the first 
day of using this therapy. More patients in the DEX/TRAM 
group achieved at least a 30% reduction in PI compared 
to the DS/thiocolchicoside group. On Day 7, patients in 
the DEX/TRAM group outperformed patients in the 
DS/thiocolchicoside group in terms of a ≥50% reduction 
in PI. Higher SPID scores were noted for the group of 
patients taking DEX/TRAM. Patients in the DEX/TRAM 
group had a significantly lower reduction from baseline in 
DN4 compared to patients in the DS/thiocolchicoside 
group. There were no significant differences in the use of 
rescue medication between groups. No serious side 
effects were reported during the study. Based on the 
results of the study, it was concluded that DEX/TRAM 
may be an effective and valuable treatment for pain in 
patients with acute low back pain. Both treatments were 
well tolerated by the patients [30]. 

Cigerim L. and Kaplan V. conducted  
a randomized, double-blind clinical trial in which they 
assessed the efficacy of DEX and DEX in combination 
therapy with thiocolchicoside in two different 
proportional combinations in the treatment of pain after 
extraction of an impacted third molar [31].  

The study involved 71 patients aged 18-36, who 
were divided into 3 groups. Patients in the first group  
(24 people) received 25 mg of DEX in combination with  
4 mg of thiocolchicoside. Twenty three people in the 
second group received 25 mg of DEX in combination with 
8 mg of thiocolchicoside, and 22 patients in the third 
group received 25 mg of DEX. The drugs were 
administered to the patients in each group twice a day 
from the end of the first hour after the operation. An 
additional drug in the case of pain was 500 mg of 
paracetamol. The pain was rated at 1,2,3,6,8, and 24 
hours and on days 2, 3, and 5 using a VAS. There were no 
statistically significant differences in the mean VAS scores 
after 1,2,3,6, and 8 hours and after 2, 3, and 5 days in the 
study groups, however, patients in the second group had 
lower mean VAS scores than patients in the DEX group. 
After 24 hours, mean scores on the VAS were higher in 
the DEX group compared to the DEX plus 8 mg group. 
There was no statistically significant difference in VAS 
scores between the first and second groups, and also 
between the first and third groups after 24 hours. The 
highest mean results in all treatment groups were 
recorded at 8 hours.  

There was a decrease in the mean results of the 
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w 3 i 7 dniu leczenia w porównaniu  
z DS/tiokolchikozydem. Skuteczność przeciwbólowa  
w grupie DS/tiokolchikozyd nie zmieniała się w czasie,  
a także nie zaobserwowano poprawy parametrów po 
pierwszym dniu stosowania tej terapii. W grupie 
DEX/TRAM więcej pacjentów osiągnęło co najmniej 30% 
redukcję PI w porównaniu z grupą DS/tiokolchikozyd.  
W dniu 7 pacjenci w grupie DEX/TRAM przewyższali 
pacjentów w grupie DS/tiokolchikozyd pod względem 
≥50% redukcji PI. Wyższe wyniki SPID odnotowano  
w grupie pacjentów przyjmujących DEX/TRAM. Pacjenci 
w grupie DEX/TRAM mieli znacznie mniejszą redukcję 
DN4 w stosunku do wartości wyjściowej w porównaniu  
z pacjentami w grupie DS/tiokolchikozyd. Nie było 
istotnych różnic w stosowaniu leków ratunkowych 
między grupami. Podczas badania nie zgłoszono żadnych 
poważnych skutków ubocznych. Na podstawie wyników 
badania stwierdzono, że DEX/TRAM może być 
skutecznym sposobem leczenia bólu u pacjentów  
z ostrym bólem krzyża. Obie metody leczenia były dobrze 
tolerowane przez pacjentów [30]. 

Cigerim L. i Kaplan V. przeprowadzili 
randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne, 
w którym ocenili skuteczność DEX, a także DEX w terapii 
skojarzonej z tiokolchikozydem w dwóch różnych 
połączeniach o określonych proporcjach, w leczeniu bólu 
po zabiegu ekstrakcji zatrzymanego trzeciego zęba 
trzonowego [31]. W badaniu wzięło udział 71 pacjentów 
w wieku 18-36 lat, których podzielono na 3 grupy. 
Pacjenci z pierwszej grupy (24 osoby) otrzymywali 25 mg 
DEX w połączeniu z 4 mg tiokolchikozydu. 23 osoby  
w drugiej grupie otrzymały 25 mg DEX w połączeniu  
z 8 mg tiokolchikozydu, a 22 pacjentów w trzeciej grupie 
otrzymało 25 mg DEX. . Leki były podawane pacjentom  
z każdej grupy dwa razy dziennie od momentu upłynięcia 
pierwszej godziny od operacji. Dodatkowym lekiem  
w przypadku bólu było 500 mg paracetamolu.  

Za pomocą wizualnej skali analogowej oceniono 
ból w 1, 2, 3, 6, 8 i 24 godzinie oraz w 2, 3 i 5 dniu. Nie 
zauważono statystycznie istotnych różnic średnich 
wyników VAS po 1, 2, 3, 6 i 8 godzinie oraz po 2, 3 i 5 dniu 
w badanych grupach, jednak pacjenci z grupy drugiej 
mieli niższe średnie wyniki VAS, niż pacjenci z grupy DEX. 
Po 24 godzinach średnie wyniki w skali VAS były wyższe 
w grupie DEX w porównaniu z grupą przyjmującą DEX  
w skojarzeniu z 8 mg tiokolchikozydu. Nie odnotowano 
statystycznie istotnej różnicy w wynikach VAS między 
pierwszą i drugą grupą, a także między pierwszą i trzecią 
grupą po 24 godzinie. Najwyższe średnie wyniki we 
wszystkich grupach terapeutycznych zostały odnotowane 
w 8 godzinie. Spadek średnich wyników VAS w 3 dobie 
odnotowano u pacjentów z pierwszej i trzeciej grupy, 
natomiast u pacjentów z grupy drugiej taki spadek 
odnotowano po 24 godzinach. Działania niepożądane 
pojawiły się u 28,17% pacjentów i były to zazwyczaj 
dolegliwości żołądka, bóle i zawroty głowy i ból ucha. 
Między grupami, skutki uboczne nie wykazały 
statystycznie istotnych różnic. Wnioskując z badania, DEX 
w terapii skojarzonej z 8 mg tiokolchikozydem był 
bardziej skuteczny w leczeniu bólu po ekstrakcji zęba 
trzonowego niż DEX stosowany w monoterapii [31]. 

Sweed N. M. i wsp. przeprowadzili badanie 
mające na celu porównanie farmakokinetyki pojedynczej 
dawki połączonych tabletek mini-matrycowych  
o opóźniającym uwalnianiu miejscowo-specyficznym 
(C-SSRRMT) z tabletkami o natychmiastowym  

VAS on the third day in patients from the first and third 
groups, while for patients from the second group such  
a decrease was noted after 24 hours. Adverse reactions 
occurred in 28.17% of patients and were usually stomach 
discomfort, headache, dizziness, and earache. Between 
groups, side effects showed no statistically significant 
differences. In conclusion from the study, DEX in 
combination with 8 mg thiocolchicoside was more 
effective in treating pain after molar extraction than DEX 
used alone [31]. 

Sweed N. M. et al. conducted a study to compare 
the single-dose pharmacokinetics of combined site-
specific release retardant mini-matrix tablets (C-SSRRMT) 
with immediate-release tablets, which were administered 
three times daily [32]. Eight male patients participated in 
the study, divided into two groups, 4 people each. In the 
first period, the first group took one dose of C-SSRRMT 
capsules containing 100.7 mg of DEX, and the second 
group received immediate-release tablets (Enantyum, 
36.9 mg of DEX) in 0, 8 and 16 hours of study. In the 
second period, the first group was taking the drugs of the 
second group, and the second group was receiving the 
therapy of the first group. The periods were separated by 
a week's break. Three mini-tablets were made and 
released in three different places in the gastrointestinal 
tract, in the stomach, in the duodenal area, and the 
ileocecal area. This provided a sustained release of DEX 
when taken once daily. The pharmacokinetic study of  
C-SSRRMT capsules was proven to be bioequivalent to 
immediate-release tablets. The extent of absorption of  
C-SSRRMT was comparable to that of the immediate-
release tablets. The immediate-release tablets were 
characterized by the appearance of trough drug 
concentrations before the next dose, and by decreases 
and increases in drug levels that were not observed with 
the C-SSRRMT formulation. C-SSRRMT may be an 
alternative dosage form that will result in better patient 
compliance during therapy [32].  

In 2020 Öztürk et al. produced DEX loaded 
chitosan nanoparticles (CS-NPs) by spray drying method 
for oral drug delivery [33]. From 73 to 84% encapsulation 
efficiency was obtained for the prepared CS-NPs. In buffer 
pH 1.2 and pH 6.8 in vitro release was examined. CS-NPs 
with DEX showed prolonged release, particularly at pH 
6.8. The most suitable model for the 48 h DEX release was 
the Weibull model. The anti-inflammatory activity results 
indicated significantly good anti-inflammatory potential 
with closer inhibition value to the standard anti-
inflammatory DEX at one fifth lower dosage. CS-NPs with 
DEX seem to be a promising prolonged release drug 
delivery system for oral administration with high 
efficiency and low dose [33]. 

Pathophysiology of epilepsy is unknown. 
Researchers found a relationship between epilepsy and 
inflammation. In epilepsy, Parkinson’s disease and 
Alzheimer’s disease an increase in COX levels has been 
reported. Neuronal loss is observed in these diseases and 
inflammation may be considered to have a significant role 
in its pathogenesis [34]. 

In 2016 Erbaş et al. investigated the effects of 
DEX in rat models of pentylenetetrazol (PTZ)-induced 
epilepsy accompanied by EEG records [34]. They used 
two times 24 male Sprague-Dawley rats (4 groups with  
6 animals each) for EEG recording and for behavioral 
studies. The Racine convulsion scale (RCS), first 
myoclonic jerk (FMJ) onset time, and Spike percentages  
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uwalnianiu, które były podawane trzy razy dziennie.  
W badaniu wzięło udział ośmiu pacjentów płci męskiej, 
których podzielono na dwie grupy, po 4 osoby każda.  
W pierwszym okresie, pierwsza grupa przyjmowała jedną 
dawkę kapsułek C-SSRRMT, które w swoim składzie 
zawierały 100,7 mg trometamolu deksketoprofenu,  
a druga grupa otrzymała dostępne na rynku tabletki 
charakteryzujące się natychmiastowym uwalnianiem 
(Enantyum, 36,9 mg trometamolu deksketoprofenu) 
podawane co 8h w 0,8 i 16 godz. W drugim okresie, 
pierwsza grupa przyjmowała leki grupy drugiej, a grupa 
druga stosowała terapię grupy pierwszej. Okresy 
oddzielała tygodniowa przerwa. Wykonano trzy mini 
tabletki, które były uwalniane w trzech różnych miejscach 
przewodu pokarmowego, w żołądku, w rejonie 
dwunastnicy oraz w odcinku krętnico-kątniczym. 
Zapewniało to przedłużone uwalnianie DEX przy 
przyjmowaniu go raz dziennie.  

Udowodniono, że badanie farmakokinetyczne 
kapsułek C-SSRRMT było biorównoważne w porównaniu 
z tabletkami o natychmiastowym uwalnianiu. Stopień 
wchłaniania preparatu C-SSRRMT był porównywalny ze 
stopniem wchłaniania tabletek o natychmiastowym 
uwalnianiu. Tabletki o natychmiastowym uwalnianiu 
charakteryzowały się pojawianiem się minimalnych 
stężeń leku przed kolejną dawką oraz spadkami  
i wzrostami poziomu leku, których nie odnotowano przy 
preparacie C-SSRRMT. C-SSRRMT może być alternatywną 
postacią dawkowania, która spowoduje lepsze 
zdyscyplinowanie pacjenta w trakcie terapii [32]. 

W 2020 roku Öztürk i wsp. stworzył nanocząstki 
chitozanu obciążone DEX (CS-NP) metodą suszenia 
rozpyłowego do doustnego dostarczania leku [33]. Dla 
przygotowanych CS-NP uzyskano wydajność enkapsulacji 
od 73 do 84%. W buforze o pH 1,2 i pH 6,8 zbadano 
uwalnianie in vitro. CS-NP z DEX wykazywały 
przedłużone uwalnianie, szczególnie przy pH 6,8. 
Najbardziej odpowiednim modelem dla 48-godzinnego 
uwalniania DEX był model Weibulla. Wyniki dotyczące 
aktywności przeciwzapalnej CS-NP z DEX wskazują na 
dobry potencjał przeciwzapalny z wartością hamowania 
bliższą standardowemu przeciwzapalnemu DEX przy 
dawce niższej o jedną piątą. CS-NP z DEX wydają się być 
obiecującym systemem dostarczania leków  
o przedłużonym uwalnianiu, do podawania doustnego, 
charakteryzującym się wysoką skutecznością i niską 
dawką [33]. 

Patofizjologia padaczki nie jest znana. Naukowcy 
odkryli związek między padaczką, a stanem zapalnym.  
W epilepsji, chorobie Parkinsona i chorobie Alzheimera 
odnotowano wzrost poziomu COX. W tych chorobach 
obserwuje się utratę neuronów, a stan zapalny można 
uznać za istotny udział w ich patogenezie [34]. 

W 2016 roku Erbaş i wsp. badali wpływ DEX na 
szczurzych modelach padaczki indukowanej 
pentylenotetrazolem (PTZ) wraz z dokumentacją EEG 
[34]. Do zapisu EEG i do badań behawioralnych 
wykorzystali dwa razy 24 samce szczurów Sprague-
Dawley (4 grupy po 6 zwierząt każda). Oceniono skalę 
konwulsji Racine'a (RCS), czas wystąpienia pierwszego 
mioklonicznego szarpnięcia (FMJ) oraz procenty Spike'a. 
Wartości procentowe RCS i Spike'a były istotnie niższe,  
a wartości czasu początku FMJ były istotnie dłuższe  
g dootrzewnowo) [34]. Badanie to wykazało, że DEX ma 
właściwości przeciwpadaczkowe, zwiększa próg 
padaczkowy, a efekt ten wzrasta wraz ze wzrostem 
dawki. 

Erdil A. i wsp. w 2020 r. przeprowadzili badanie,  

were evaluated. RCS and Spike percentage values were 
significantly lower and FMJ onset time values were 
significantly longer in DEX given groups (once 20 mg/kg 
or 40 mg/kg intraperitoneally) [34]. This study showed 
that DEX has an antiepileptic feature by increasing 
epileptic threshold and this effect increases as the dosage 
increases.   

Erdil A. et al. in 2020, conducted a study that 
assessed the effect of DEX on WAG / Rij rats suffering 
from absence epilepsy. Twenty eight male rats, 24-26 
weeks of age, were included in the study and were 
divided into 4 groups of seven animals each [35]. First 
group received placebo, second 5, third 25, and fourth 50 
mg/kg, i.p DEX. Absence-like seizures and related 
psychiatric comorbidity were assessed. Before and after 
drug injection the electrocorticography (ECoG) recording 
was taken for 180 min. Anxiety-depression-like behavior 
was tested after drug injection and EcoG recording with 
the open field test for 5 min. Low dose DEX (5 mg/kg) 
reduced absence-like seizures, but higher doses 25 and 50 
mg/kg DEX significantly increased the number and 
duration of spike-wave discharges percentage between  
0 and 30 min. 5 mg/kg DEX can reduce the occurrence of 
seizures in a genetic absence animal model and may have 
positive effects on anxiety-like behaviors [35].  

In the future DEX can be preferred for 
administering NSAIDs to epileptic patients. In recent 
years, several studies have been published suggesting the 
chemopreventive potential of K [36,37,38]. In several 
tumors researchers found an enhanced COX-2 expression 
and it suggests a role COX-2 in carcinogenesis.   

In 2019 Çoban et al. developed  PEGylated 
nanocochleate formulation containing  imatinib and DEX 
(IMA-DEX PEG COH) against fibrosarcoma [38]. The drug 
was designed for oral administrations. In this study  
a mouse fibrosarcoma model was used. Study was 
performed on fibrosarcoma-bearing Balb-C male mice  
(5 groups of 5 animals each). Doses  were adjusted so that 
each animal received 4.8 mg  imatinib and 0.09 mg DEX 
daily. After 14 days of treatment new drug tumor size, 
histopathology, and tyrosine kinase receptor inhibition 
were assessed. In the IMA-DEX PEG COH group there was 
observed no neural cell division in the tumor stroma and 
reduction of tumor volume. The percentage of healing at 
the cellular level was the highest compared to the other 
groups. In the tissues no lymphocytic infiltration and no 
necrotic area were found. The IMA-DEX PEG COH group 
demonstrated the greatest tyrosine kinase receptor 
inhibition [38].   

CONCLUSIONS 

Our review shows that the preoperative 
administration of DEX orally can reduce the severity of 
immediate postoperative pain and preventive use of DEX 
is a good option after arthroscopy. The findings of the 
review confirm that DEX is a very good pain reliever that 
is more potent than paracetamol and diclofenac sodium. 
DEX has a similar effect to lidocaine and 
dexmedetomidine. Mesotherapy is better than DEX in 
treating low back pain and migraine without aura. DEX 
and tramadol with DEX and thiocolchicoside are very 
effective combinations of painkillers. DEX25/TRAM75 
therapy is effective in relieving acute and postoperative 
pain. DEX/TRAM therapy is more effective than 
TRAM/paracetamol therapy in the treatment of acute 
pain. Combination of metoclopramide and DEX gave 
better results than the monotherapies. Scientists are  
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w którym ocenili wpływ DEX na szczury WAG/Rij 
cierpiące na padaczkowe napady nieświadomości. Do 
badania włączono 28 samców szczurów w wieku 24-26 
tygodni, które podzielono na 4 grupy, po 7 zwierząt każda 
[35]. Pierwsza grupa otrzymała placebo, druga 5, trzecia 
25, a czwarta 50 mg/kg, i.p DEX. Oceniono napady 
nieświadomości i związane z nimi współistniejące 
choroby psychiczne. Przed i po wstrzyknięciu leku 
rejestrowano elektrokortykografię (ECoG) przez 180 min. 
Zachowania podobne do lękowo-depresyjnych badano po 
wstrzyknięciu leku i zapisie EcoG w teście otwartego pola 
przez 5 minut. Niska dawka DEX (5 mg/kg) zmniejszała 
napady przypominające nieświadomość, natomiast 
wyższe dawki, 25 i 50 mg/kg DEX znacząco zwiększały 
liczbę i czas trwania wyładowań w postaci fal kolczystych 
między 0 a 30 min. 5 mg/kg DEX może zmniejszyć 
występowanie genetycznie uwarunkowanych 
padaczkowych napadów nieświadomości w zwierzęcym 
modelu i może mieć pozytywny wpływ na zachowania 
podobne do lęku [35]. W przyszłości DEX może być 
preferowanym NLPZ do podawania pacjentom  
z padaczką. 

W ostatnich latach opublikowano kilka badań 
sugerujących potencjał chemoprewencyjny K [36,37,38]. 
W kilku guzach naukowcy odkryli zwiększoną ekspresję 
COX-2, co sugeruje rolę COX-2 w kancerogenezie. 

W 2019 r. Çoban i wsp. opracowali PEGylowany 
preparat zawierający imatinib i DEX (IMA-DEX PEG COH), 
przeciwko włókniakomięsakowi [38]. Lek został 
zaprojektowany do podawania doustnego. W tym badaniu 
zastosowano mysi model włókniakomięsaka. Badanie 
przeprowadzono na samcach myszy Balb-C  
z włókniakomięsakiem (5 grup po 5 zwierząt w każdej). 
Dawki dostosowano tak, aby każde zwierzę otrzymywało 
4,8 mg imatynibu i 0,09 mg DEX dziennie. Po 14 dniach 
leczenia oceniono wielkość guza, histopatologię  
i hamowanie receptora kinazy tyrozynowej nowego leku. 
W grupie IMA-DEX PEG COH nie zaobserwowano 
podziału komórek nerwowych w podścielisku guza  
i zmniejszenia objętości guza. Procent gojenia na 
poziomie komórkowym był najwyższy w porównaniu  
z pozostałymi grupami. W tkankach nie stwierdzono 
nacieku limfocytarnego ani obszaru martwiczego. Grupa 
IMA-DEX PEG COH wykazała największą inhibicję 
receptora kinazy tyrozynowej [38]. 

WNIOSKI 

Nasz przegląd pokazuje, że przedoperacyjne, 
doustne podanie DEX może zmniejszyć nasilenie bólu 
pooperacyjnego, a stosowanie DEX jest dobrym 
rozwiązaniem po zabiegu artroskopii. Wyniki przeglądu 
potwierdzają, że DEX jest bardzo dobrym środkiem 
przeciwbólowym, który jest silniejszy niż paracetamol  
i diklofenak sodu. DEX działa podobnie jak lidokaina  
i deksmedetomidyna. Mezoterapia jest lepsza niż DEX  
w leczeniu bólu krzyża i migreny bez aury. DEX i tramadol 
oraz DEX i tiokolchikozyd to bardzo skuteczne połączenia 
środków przeciwbólowych. Terapia DEX25/TRAM75 jest 
skuteczna w łagodzeniu bólu ostrego i pooperacyjnego. 
Terapia DEX/TRAM jest skuteczniejsza niż terapia 
TRAM/paracetamol w leczeniu ostrego bólu. Połączenie 
metoklopramidu i DEX dało lepsze wyniki niż stosowanie 
tych leków oddzielnie. Naukowcy pracują nad długo 
działającym DEX i poszukują jego nowych zastosowań  
w epilepsji i onkologii. 

working on long-acting DEX and are looking for new uses  
of DEX in epilepsy and oncology. 
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