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STRESZCZENIA / ABSTRACTS  

Diabetes is becoming a global epidemic and is sometimes called- leprosy of XXI century. Diabetic foot syndrome is one of the most serious and most 
common issues for this group of patients. The economic costs resulting from the treatment are enormous for patients, their families as well as the whole 
society. Amputation is not a good solution. Reducing the number of amputations, the necessity to carry out prosthesis does not occur as well as the budget 
is not burdened with the costs associated with reamputations. HBOT offers many benefits for diabetic foot patients. 
Key words:  diabetic foot, treatment costs, hyperbaric treatment. 

Cukrzyca staje się globalną epidemią, bywa czasami nazywana- trądem XXI wieku. Zespół stopy cukrzycowej jest jednym z najpoważniejszych  
i najczęstszych problemów dotyczących tej grupy chorych. Koszty ekonomiczne, wynikające z leczenia są ogromne dla osób chorych, jak również ich 
rodzin i całego społeczeństwa. Amputacja, jak się okazuje, nie jest wcale dobrym rozwiązaniem. Ograniczając liczbę amputacji nie tylko wykazywane są 
zyski wynikające z braku konieczności przeprowadzenia protezowania, ale także nie narażamy budżetu na koszty związane z reamputacjami. HBOT 
oferuje wiele korzyści dla pacjentów ze stopą cukrzycową. 
Słowa kluczowe:  stopa cukrzycowa, koszty leczenia, leczenie hiperbaryczne. 

Диабет является глобальной эпидемией и иногда его называют- лепра двадцать первого века. Синдром диабетической стопы является одной из 
наиболее серьезных и распространенных проблем для этой возрастной группы. Экономические издержки, возникающие в результате лечения, 
огромны для пациентов, а также их семей и общества в целом. Ампутация, как выясняется, не у всех явяется удачным решением. Уменьшение 
количества ампутаций демонстрирует прибыль не только с отсутствия необходимости в протезировании, но и не подвергает бюджет на расходы, 
связанные с покрытием реампутаций. ГБО (Hyperbaric oxygen therapy) дает много преимуществ для пациентов с синдромом диабетической 
стопы. 
Ключевые слова: диабетическая стопа, стоимость лечения, гипербарическое лечение. 
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WSTĘP 

Cukrzyca staje się globalną epidemią, bywa 
czasami nazywana trądem XXI wieku. Powikłania 
cukrzycowe z owrzodzeniami stopy, wtórnymi infekcjami  
i amputacjami kończyn są bardzo kosztowne w leczeniu [1]. 

U 65% pacjentów z owrzodzeniami stopy 
występują inne objawy towarzyszące takie jak: neuropatia, 
deformacje, uraz [2]. Koszty ekonomiczne wynikające  
z leczenia są ogromne. Jak pokazują światowe badania  
z 2011 roku, w ciągu 10 sekund przybywa 3 nowych 
chorych, natomiast nieprawidłową tolerancję glukozy 
wykryto u 280 milionów ludzi [3].  

EPIDEMIOLOGIA ZESPOŁU STOPY 

CUKRZYCOWEJ 

W Polsce 2 150 000 mieszkańców kupuje leki 
przeciwcukrzycowe lub paski do glukometrów, przy czym 
30 % osób w ogóle nie wie, że ma cukrzycę, czyli de facto  
w Polsce na cukrzycę może chorować 2 800 000 
mieszkańców [4]. 

W badaniach młodych chorych na cukrzycę, typu 
1 i typu 2 owrzodzenia stwierdza się u około 1,7- 3,3 % na 
rok, natomiast w badaniach obejmujących pacjentów  
w starszym wieku, odsetek ten sięga nawet 10 %. U prawie 
20 % chorych, w chwili amputacji z powodu cukrzycy [5].  

Zespół stopy cukrzycowej jest jednym  
z najpoważniejszych i najczęstszych problemów 
dotyczących tej grupy chorych. Aby lepiej zobrazować skalę 
problemu w naszym kraju, przedstawiam poniżej dane 
dotyczące amputacji kończyn dolnych w Polsce w latach 
2009- 2012. 

INTRODUCTION 

Diabetes is becoming a global epidemic and is 
sometimes called leprosy of XXI century. The number of 
diabetes cases and their complications with foot ulcers, 
secondary infections and limb amputations increases 
therefore budget of health insurance is heavily burdened 
[1]. 65% of patients with foot ulcers have other symptoms 
such as neuropathy, deformities, trauma [2].  

The economic costs resulting from the treatment 
are enormous. As the world research form 2011 shows, 
every 10 seconds there appears 3 new patients, while 
impaired glucose tolerance is detected in 280 million 
people [3]. 

EPIDEMIOLOGY OF DIABETIC FOOT 

SYNDROME 

In Poland, 2 150 000 inhabitants buy antidiabetic 
drugs or glucometer strips, whereby 30% of people do not 
know at all that they have diabetes. It means that 2800 000 
inhabitants of Poland may have diabetes [4]. 

In studies concerning young patients with 
diabetes of type 1 and type 2, ulcers are found in about 1,7- 
3,3% patients per year, while in studies involving elderly 
patients, this percentage is as high as 10%. Nearly 20% of 
patients have amputation due to diabetes [5].  

Diabetic foot syndrome is one of the most serious 
and most common issues for this group of patients. 

In order to better illustrate the scale of the 
problem in our country, in Table 1 below the data on lower 
limb amputation in Poland between 2009 and 2012 are 
presented. 

Tab. 1 

Liczby unikalnych peseli ludzi, u których wykonano w każdym roku duże amputacje. 

Numbers according to the categories of people who had amputations in certain years. 

YEAR 2009 YEAR 2010 YEAR 2011 YEAR 2012 

All treatments. 7703 7866 7729 8111 

Men. 4901 5008 4942 5206 

Women. 2802 2858 2787 2905 

W tabeli nr 1 zestawiono liczby unikalnych peseli 
ludzi, u których wykonano w każdym roku duże amputacje, 
liczbę mężczyzn oraz liczbę kobiet.  

W ciągu 4 lat liczba dużych amputacji uległa 
zwiększeniu o 408. W 2009 roku wykonano amputację  
u 7703 osób, a w 2012 roku odpowiednio 8111. Amputacje 
duże były wykonywane prawie dwukrotnie częściej  
u mężczyzn, w porównaniu do kobiet. 

Table 1 represents the number of people who 
underwent serious amputations each year, the number of 
men and the number of women.  

Within four years the number of serious 
amputations increased to 408.  

In 2009 amputation 7703 people underwent 
amputation, whereas in 2012 – respectively 8111. Serious 
amputations were carried out almost twice as often in men 
as compared to women. That is demonstrated in Table 2. 
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Tab. 2 

Liczba osób, które miały poważne amputacje . 

Number of people who had serious amputations.

YEAR 2009 YEAR 2010 YEAR 2011 YEAR 2012 

All treatments. 3731 4137 4254 4598 

Men. 2180 2425 2504 2808 

Women. 1551 1712 1750 1790 

W tabeli 2 zestawiono liczby unikalnych peseli 
osób, u których wykonano duże nieurazowe amputacje po 
raz pierwszy, w każdym roku w Polsce u chorych na 
cukrzycę, w latach od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 
2012 roku, liczbę mężczyzn oraz liczbę kobiet.  

W roku 2009, w Polsce, ogółem u chorych na 
cukrzycę wykonano po raz pierwszy w roku duże 
amputacje u 3731 chorych, a w 2012 roku – u 4598 osób. 
Tak więc, w ciągu 4 letniej obserwacji zarejestrowano  
w 2012 roku o 867 więcej amputacji rocznie,  
w porównaniu do liczby amputacji w 2009 roku.  

W poszczególnych latach 2009-2012 odsetek 
dużych nieurazowych amputacji kończyn dolnych  
u chorych na cukrzycę, wśród wszystkich dużych amputacji 
w Polsce przedstawiał się następująco: 

Table 2 lists the number of people who underwent 
serious non-traumatic amputations for the first time each 
year in Poland in diabetic patients in the period from  
1 January 2009 to 31 December 2012, as well as the 
number of men, and women.  

In 2009, in Poland, in general, 3731 diabetic 
patients underwent serious amputations for the first time, 
while in 2012 that number increased to 4598 people.  

Thus, within 4 years of observation in 2012 the 
number of amputations increased to 867 annually, in 
comparison to 2009. In 2009-2012 the percentage of non-
traumatic lower limb amputations of diabetic patients 
among all serious amputations in Poland is presented in the 
following way: 

Tab. 3 

Odsetek bezurazowych amputacji kończyny dolnej u chorych na cukrzycę w Polsce, w latach 2009 – 2012. 

The percentage of non-traumatic lower limb amputation in diabetic patients in Poland in 2009-2012.

Year 2009  Year 2010 Year 2011  Year 2012 

Below 50 48,3 % 52,59 % 55,03 % 56,68 % 

Warto tu podkreślić, że odsetek wykonanych 
dużych amputacji u ludzi z cukrzycą, zależnie od wieku 
wskazuje, że 4/5 dużych nieurazowych amputacji kończyn 
dolnych było wykonanych u ludzi powyżej 60 roku życia. 
Bardziej szczegółowe dane prezentuje tabela nr 4 [6]. 

It should be emphasized that the percentage of 
carried out serious amputations of diabetic patients 
according to the age, indicates that 4/5 of serious non-
traumatic lower limbs amputations were undergone by the 
patients above 60. More detailed data are presented in 
Table 4 [6]. 

Tab. 4 

Odsetek bezurazowej amputacji kończyny dolnej u chorych na cukrzycę w Polsce, w latach 2009-2012, w zależności od wieku. 

The percentage of non-traumatic lower limb amputation in diabetic patients in Poland in 2009-2012 according to age.

Age 2009 2010 2011 2012 

Below 50 3,69% 3,95% 4,02% 4,36% 

Between 51 and 60 14,70 % 16,90%  16,80%  17,83% 

Above 61 81,61% 79,15% 78,18% 77,81% 
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Ważnym wskaźnikiem jest także fakt, że 15 % 
chorych na cukrzycę w ciągu swojego życia rozwija zespół 
stopy cukrzycowej z owrzodzeniem, przy czym 
nowotworowość owrzodzeń wynosi pomiędzy 50 – 70 %.  

U chorych w okresie okołooperacyjnym, po 
amputacji umiera około 10 % pacjentów w ciągu roku,  
w ciągu 3 lat- 50 %, w ciągu 5 lat- 70 % [7]. 

Leczenie chorych z zespołem stopy cukrzycowej 
jest trudne i długotrwałe, a pozytywny skutek 
terapeutyczny jest niełatwy do osiągnięcia. Wynika to ze 
złożonej patologii tej choroby. Skuteczność leczenia 
zespołu stopy cukrzycowej wymaga zaangażowania 
zespołu współpracujących ze sobą specjalistów, takich jak: 
diabetolog, chirurg naczyniowy, okulista, neurolog, 
rehabilitant. 

Biorąc pod uwagę dużą skalę zjawiska, jakim jest 
zespół stopy cukrzycowej, należy zastanowić się nad 
kosztami finansowymi generowanymi przez to schorzenie. 
W krajach rozwiniętych, 12-15% kosztów leczenia 
cukrzycy generowanych jest przez zespół stopy 
cukrzycowej, w krajach rozwijających się koszty te sięgają 
40 %. W krajach rozwiniętych, koszt bezpośredniego, 
jednego leczenia owrzodzeń to 7 000 $ do 10 000$. 

W krajach rozwiniętych, koszt bezpośredni 
amputacji 16 200 $ do 21 000 $, a z nakładami pośrednimi 
kwoty tego leczenia, osiągają od 43 000 $ do 64 000 $ [8]. 

W ciągu ostatnich kilku lat, niektórym krają udało 
się obniżyć wskaźniki występowania owrzodzeń, jak  
i samych amputacji. Kraje te wprowadziły: 
1. Prewencję;
2. Interdyscyplinarne leczenie;
3. Sprawną organizację;
4. Monitorowanie;
5. Edukacja chorych, ich rodzin i opiekunów;
6. Zrozumienia konieczności dofinansowania.

Biorąc pod uwagę, że zjawisko występowania 
cukrzycy typu 2 u dzieci i młodzieży nasila się należy 
spodziewać się w niedalekiej przyszłości zwiększenie liczby 
powikłań z tej grupy. 

Należy brać przykład z krajów, które poświęciły 
swoją uwagę temu zjawisku i rozpoczęły efektywne 
działania na rzecz ograniczenia skutków powikłań jakie 
niesie ze sobą cukrzyca [9]. 

SKUTECZNOŚĆ LECZENIA ZESPOŁU STOPY 

CUKRZYCOWEJ U PACJENTÓW LECZONYCH W 

CENTRUM HIPERBARII TLENOWEJ I LECZENIA RAN 

W BYDGOSZCZY 

W Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran, od 
dnia 1 stycznia do 31 maja, leczonych było 84 pacjentów, 
spośród których jedenastu miało rozpoznanie zespołu 
stopy cukrzycowej.  

Sześciu mężczyzn i pięć kobiet chorujących na 
cukrzycę zgłosiło się do HbOT celem leczenia owrzodzeń  
w obrębię stóp. U czterech pacjentów uzyskano całkowite 
wygojenie rany, a u trzech nastąpiła znaczna poprawa 
gojenia.  

Czterech pacjentów obecnie kończy tlenoterapię 
hiperbaryczną. U nich także odnotowuje się poprawę 
gojenia owrzodzeń. Średnia wieku pacjentów (w okresie od 
1 stycznia do 31 maja), z rozpoznaniem stopy cukrzycowej 
wyniosła 56 lat. 

Pięciu pacjentów, ze względu na niegojącą się 
ranę, przebywało na zwolnieniu lekarskim (powyżej  

An important indicator is the fact that 15% of 
diabetic patients during their lifetime develop diabetic foot 
syndrome with ulcers, while the ulcers cancerogenicity is 
between 50 and 70%. The death toll of patients in the 
perioperative period after amputation reaches about 10% 
within a year, within 3 years it increases to 50% whereas 
within 5 years to 70 % [7]. 

Treatment of patients with diabetic foot syndrome 
is complicated and time consuming, moreover, its positive 
therapeutic result is not easy to achieve. It is due to the 
complex pathology of that disease. Effective treatment of 
diabetic foot syndrome requires involvement of mutually 
cooperating specialists, such as: diabetologist, vascular 
surgeon, ophthalmologist, neurologist and physiotherapist. 

Taking into account the large scale of the 
phenomenon of the diabetic foot syndrome, one should 
consider the financial costs generated by this disease. In 
developed countries, 12-15% of the diabetes treatment 
costs are generated by diabetic foot syndrome, whereas in 
developing countries these costs reach 40%.  

In developed countries, the direct cost of a single 
treatment of ulcers is between 7 000 $ and 10 000 $. In 
developed countries, the direct cost of amputation is 
between 16 200 $ and 21 000 $, while with the amount of 
indirect expenditures the treatment reaches the cost 
between 43 000 $ and 64 000 $ [8]. 

In the past few years, some countries succeeded in 
reducing indices of ulceration as well as the very 
amputations. These countries have introduced: 
1. Prevention;
2. Interdisciplinary treatment;
3. Efficient organization;
4. Monitoring;
5. Education of patients, their families and guardians;
6. Understanding the need for funding.

Taking into account the fact that the phenomenon 
of type 2 diabetes occurrence in children and youth is 
growing, one must expect that in the nearest future the 
number of complications in this group will increase. Here 
there should be given the example of countries, which 
focused on that phenomenon and started effective 
measures to reduce the results of complications caused by 
diabetes [9]. 

THE EFFECTIVENESS OF DIABETIC FOOT 

SYNDROME TREATMENT OF PATIENTS TREATED AT 

THE HYPERBARIC OXYGEN THERAPY AND WOUND 

HEALING CENTRE IN BYDGOSZCZ 

The Hyperbaric Oxygen Therapy and Wound 
Healing Centre in Bydgoshch in the period from 1 January 
to 31 has treated 84 patients, among them there were 11 
patients with diabetic foot syndrome.  

Six men and five women with diabetes registered 
in the HBOT to treat ulcers occurring on feet. Four patients 
achieved complete healing of wounds and three had  
a significant improvement in healing. Four patients are 
currently finishing hyperbaric oxygen therapy.  

They also have got improvement in the healing of 
ulcers. The average age of patients (in the period from 
January 1 to May 31) with a diagnosis of diabetic foot 
syndrome was 56 years. Five patients due to non-healing 
wound, were on Sick leaves (more than 2 months), four 
patients were on invalidity pension due to diabetes 
complications and two were retired [10]. 
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2 miesięcy), czterech na rencie z powodu powikłań 
cukrzycy, a dwóch to emeryci. [10] 

Poniżej przedstawiono trzy przypadki kliniczne 
pacjentów Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran  
w Bydgoszczy, którzy zgłosili się do Centrum Hiperbarii 
Tlenowej z rozpoznaniem zespołu stopy cukrzycowej.  

Przypadek kliniczny I 
Mężczyzna lat 36, z rozpoznaniem ICD 10 - E 10.5  

- cukrzyca insulinozależna z powikłaniami w zakresie 
krążenia obwodowego [11]. Z wywiadu od pacjenta: 
niegojące się od 4 miesięcy owrzodzenie stopy lewej [12]. 
Amputacja III palca stopy lewej, z powodu nawracających 
stanów zapalnych. Rys. 1. 

Below there are presented three clinical cases of 
patients from the Hyperbaric Oxygen Therapy and Wound 
Healing Centre in Bydgoshch, who registered in the Centre 
with the diagnosis of diabetic foot syndrome.  

Clinical case I 
A man in the age of 36 with diagnosed ICD 10-E 

10.5 – insulin dependent diabetes mellitus with 
complications within peripheral circulation [11], with 
unhealed (for 4 months) ulcers of the left foot [12], had 
amputation of the third finger of the left foot caused by 
recurrent inflammation. The state after amputation is 
illustrated in the picture below. 

Rys. 1. Stan po amputacji palca lewej stopy. Źródło: materiały własne. 

Fig. 1. State after amputation of the third finger of the left foot. Source: own materials.

Narodowy Fundusz Zdrowia, u pacjentów  
z rozpoznaniem cukrzycy ze zmianami w obrębię krążenia 
obwodowego refunduje do 30 sprężeń HbOT 90 minut 2,5 
ATA.  

U pacjenta wykonano 60 sesji HBOT 90 min 2,5 
ATA z uwagi na to, że w trakcie terapii rozpoznano 
dodatkowo zapalenie kości stopy lewej [13]. Zdjęcie poniżej 
przedstawia stopę cukrzycową w trakcie terapii. Rys. 2.

Diabetic patients with changes within peripheral 
circulation have got refunded treatments up to 30 
compressions of HBOT for 90 minutes 2,5 ATA from the 
National Fund.  

The patient underwent 60 sessions of HBOT for 90 
minutes 2,5 ATA due to the fact that there was additionally 
detected inflammation of the left foot bone during the 
therapy [13]. In the picture below there has been presented 
a diabetic foot during the therapy. 

Rys. 2. Stopa cukrzycowa podczas terapii. Źródło: materiały własne. 

Fig. 2. Diabetic foot during the therapy. Source: own materials.
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W wyniku zastosowanego leczenia uzyskano 
całkowite wygojenie rany a także brak oznak stanu 
zapalnego. Rys. 3. 

As a result of the applied treatment, the total 
healing of the wound has been achieved with no signs of 
inflammation. The state of the foot after the therapy is 
shown in the picture below. 

Rys. 3. Stopa cukrzycowa po terapii. Źródło: materiały własne. 

Fig. 3. Diabetic foot after the therapy. Source: own materials.

Pacjent z powodu niegojącej się rany stopy lewej 
przebywał od 4 miesięcy na zwolnieniu lekarskim. Do czasu 
pojawienia się owrzodzenia pracował, później ze względu 
na charakter pracy musiał czasowo z niej zrezygnować. 
Łączny czas wygojenia rany na stopie lewej trwał około  
7 miesięcy [14]. 

Przypadek kliniczny II 
Mężczyzna lat 53 z rozpoznaniem ICD 10 E 11.5- 

cukrzyca insulinoniezależna z powikłaniami w zakresie 
krążenia obwodowego. Z wywiadu od pacjenta: niegojąca 
się rana po amputacji palucha prawego.  

Amputacja 4 miesiące przed HBOT. Zdjęcie 
zamieszczone poniżej przedstawia stopę z niegojącą się 
raną przed rozpoczęciem terapii. Rys. 4. 

The patient, due to the non-healing wound of the 
left foot, has been on sick leave for 4 months. He had been 
working before the ulcer’s appearance, but later, due to the 
nature of the work he carried out, was temporary obliged 
to resign from it. Total time taken for the complete healing 
of the wound on the left foot was 7 months [14]. 

Clinical case II 
Man of 53 with a diagnosis of ICD 10 E 11.5- 

insulin dependent diabetes mellitus with complications in 
terms of peripheral circulation.  

From the interview of the patient: non-healing 
wound after amputation of the right great toe. Amputation 
was carried out four months before HBOT. The picture 
below presents the foot with non-healing wound before 
starting the therapy. 

Rys. 4. Stopa z niegojącą się raną, przed rozpoczęciem terapii. Źródło: materiały własne. 

Fig. 4. Foot with non-healing wound before starting the therapy. Source: own materials. 
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U pacjenta wykonano 30 sesji HBOT 90 min 2,5 
ATA. Oprócz tlenoterapii hiperbarycznej stosowano 
opatrunki miejscowe zmieniane co 2,3 dni. 

W wyniku zastosowanego leczenia uzyskano 
poprawę gojenia rany a w efekcie końcowym całkowite 
wygojenie. Rys. 5. 

The patient underwent 30 sessions of HBOT for 90 
minutes at 2.5 ATA. Besides hyperbaric oxygen therapy, 
topical dressings were used and they were changed every 
2-3 days. 

As a result of the applied treatment, an 
improvement in the healing of the wound was achieved and 
the final result was complete healing, as it is shown in Fig. 
5.

Rys. 5. Stopa cukrzycowa po zakończeniu terapii. Źródło: materiały własne. 

Fig. 5. Diabetic foot after the end of therapy. Source: own materials. 

Opis przypadku przedstawiony powyżej dotyczył 
pacjenta przebywającego na rencie z powodu powikłań 
cukrzycowych.  

Jednym z powodów były niegojące się 
owrzodzenia stopy. Z powodu zakażenia i martwicy pacjent 
przez kilka miesięcy był leczony pod opieka chirurga. 
Niestety nie udało się uratować palca i nastąpiła 
konieczność amputacji.  

W okresie po zabiegowym  nastąpiło powikłanie 
w postaci zakażenia i z tego powodu nie mogło dojść do 
wygojenia. Po 4 miesiącach od amputacji pacjent trafił do 
Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran.  

Efektem skojarzonego leczenia było całkowite 
wygojenia rany. 

Przypadek kliniczny III 
Kobieta  lat 45 z rozpoznaniem ICD 10 E 11.5- 

cukrzyca insulinozależna z powikłaniami w zakresie 
krążenia obwodowego.  Z wywiadu od pacjentki: od  
3 miesięcy niegojąca się rana okolicy stopy prawej leczona  
w Poradni Chirurgicznej bez efektu.  

Pacjentka skierowana do leczenia 
hiperbarycznego została zakwalifikowana na 30 sesji HBOT 
90 min 2,5 ATA . Zdjęcie zamieszczone poniżej przedstawia 
stopę z niegojącą się raną przed rozpoczęciem terapii. Rys. 
6. 

The case presented above concerned a patient 
who had retired in ill health due to diabetic complications. 
One of the reasons was that foot ulcers did not heal.  

Due to infection and necrosis, the patient has been 
treated for several months under the guidance of the 
surgeon. Unfortunately, the toe could not be saved and 
there was a need for amputation.  

In the period after the operation there occurred a 
complication of infection and therefore it could not be 
healed. 4 months after amputation the patient was taken to 
the Hyperbaric Oxygen Therapy and Wound Healing 
Centre.  

The effect of combined treatment was the 
complete healing of the wound. 

Clinical case III 
A woman aged 45 with a diagnosis of ICD 10 E 

11.5- insulin dependent diabetes mellitus with 
complications in terms of her peripheral circulation.  

From the interview of the patient: a non-healing 
wound of the right foot was treated for 3 months at the 
Surgical Clinic with no effect.  

The patient was directed for the hyperbaric 
therapy for 30 sessions of HBOT for 90 minutes at 2.5 ATA. 
The picture given below (Fig. 6.) shows the foot with non-
healing wound before starting the therapy.
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Rys. 6. Noga z niegojącą się raną przed rozpoczęciem terapii. Źródło: materiały własne. 

Fig. 6. The foot with non-healing wound before starting the therapy. Source: own materials.

U pacjentki wykonano 30 sesji HBOT 90 min 2,5 
ATA po których nastąpiła poprawa leczenia rany.  

Pod koniec terapii w  związku z utrzymującym się 
bólem stopy pacjentkę skierowano na diagnostykę 
radiologiczna. Rozpoznano zapalenie kości i szpiku 
śródstopia prawego. Zdecydowano o kontynuacji leczenia  
(30 sesji HbOT 90min 2,5 ATA).  

W trakcie terapii obserwowano poprawę aż do 
całkowitego wygojenia. Rys. 7. 

The patient underwent 30 sessions of HBOT for 90 
minutes at 2.5 ATA after which there was an improvement 
in the healing of the wound.  

At the end of the therapy, due to persistent foot 
pain, the patient was directed for radiological diagnostic. 
The diagnosis was osteomyelitis of the right metatarsal. It 
was decided to continue the therapy (30 sessions of HBOT 
for 90 minutes at 2.5 ATA).  

The improvement was observed during the 
treatment until its complete healing. It is illustrated in Fig.7.

Rys. 7. Poprawa w trakcie leczenia. Żródło: materiały własne. 

Fig. 7. The improvement during the treatment. Source: own materials.

Pacjentka po zakończonej terapii mogła powrócić, 
po 6 miesiącach zwolnienia lekarskiego, do pracy. Należy 
przypuszczać że wcześniej włączona do leczenia 
podstawowego tlenoterapia hiperbaryczna skróciłaby czas 
całkowitej terapii.  

Powyżej przedstawione przypadki stanowią 
niewątpliwie sukces terapeutyczny Centrum Hiperbarii 
Tlenowej i Leczenia Ran. Są one dowodem na to że 
włączenie do konwencjonalnych metod leczenia ran, w tym 
zespołu stopy cukrzycowej tlenoterapii hiperbarycznej 
znacząco skraca czas leczenia a nierzadko warunkuje 
całkowite wygojenie owrzodzeń.  

Obecnie na świecie prowadzone są badania 
oceniające koszty związane z leczeniem ran przewlekłych 
w tym owrzodzeń cukrzycowych a także opłacalności 
stosowania tlenoterapii hiperbarycznej. Jak dotychczas 
przedstawione doniesienia wstępne mówią o znaczącej 
skuteczności leczenia tlenem hiperbarycznym co skraca 
czas terapii oraz koszty z nią związane [15].  

Following 6 months of sick leave, upon completion 
of the therapy, the patient could return to work. It must be 
assumed that hyperbaric oxygen therapy previously 
incorporated into the basic treatment would shorten the 
total duration of the therapy.  

The cases presented above, can be undoubtedly 
treated as therapeutic successes of the Hyperbaric Oxygen 
Therapy and Wound Healing Centre. It proves that the 
combining of hyperbaric oxygen therapy with conventional 
methods of wounds treatment, including those for treating 
diabetic foot syndrome, significantly reduce the healing 
time and often determines the complete healing of ulcers. 

Currently, research around the globe is assessing 
the cost effectiveness of using hyperbaric oxygen in the 
treatment of chronic wounds, including diabetic ulcers. 
Previously presented preliminary reports indicate 
significant efficiencies to be associated with hyperbaric 
oxygen therapy, reducing the time and costs associated 
with the treatment of ulcers [15]. 
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Doświadczenia ośrodka hiperbarycznego  
w Bydgoszczy są jak na razie bardzo niewielkie. Działając 
zaledwie od roku, Centrum HbOT przyjęło 166 pacjentów  
z różnymi jednostkami chorobowymi, wykonując około 
4000 osobo- sprężeń. Istnieje obecnie szereg wskazań do 
leczenie tlenem hiperbarycznym a w miarę prowadzenia 
licznych światowych badań lista ta stale się rozszerza. 
Warunkuje to rozwój leczenia tlenem hiperbarycznym, 
zwiększenie dostępności tej metody a co za tym idzie 
poprawę leczenia trudnogojących się ran w tym zespołu 
stopy cukrzycowej. 

EFEKTYWNOŚĆ KOSZTÓW W HIPERBARII 

TLENOWEJ

Rany wynikające z powikłań cukrzycy są 
niezwykle drogie do leczenia, zwrot kosztów tego leczenia 
przez płatnika świadczeń jest nieadekwatny do kosztów 
leczenia. Zgodnie z normami grup jednorodnych pacjentów 
problem stopy cukrzycowej zakłada mniejszą ilość dni 
hospitalizacji niż w rzeczywistości jest wymagana do 
efektywnego leczenia. Średni czas wymaganej hospitalizacji  
dla tej grupy chorych szacowany jest na między 22 a 36 dni 
natomiast system przewiduje od 10 do 15 dni. 

W Polsce sytuacja wygląda nieco inaczej, 
Narodowy Fundusz Zdrowia wycenia procedurę leczenia 
zespołu stopy cukrzycowej zgodnie z  JGP na kwotę 4 000 
zł, w rzeczywistości leczenie to kosztuje szpital 12 000 zł  
w związku z czym w polskich szpitalach nie opłaca się 
leczyć tego zespołu chorobowego.  

Przez czynnik czysto ekonomiczny szpital, 
większość rozpoznań zespołu stopy cukrzycowej kieruje na 
amputację, za którą NFZ płaci 5 000 zł. I jest to procedura, 
która nie obciąża szpitala dodatkowymi kosztami. 
Statystyki, które powstały w 2007 roku są zatrważające 
gdyż tylko na Mazowszu tego roku było wykonanych 310 
amputacji a w skali całej Polski było ich kilka tysięcy.  

W warszawskiej klinice na Banacha przyjrzano się 
temu zjawisku i w 2007 roku udało się uratować 103 
pacjentów spośród 107, którzy otrzymali skierowanie na 
operację od lekarza prowadzącego [16].

Amputacja jak się okazuje nie jest wcale dobrym 
rozwiązaniem. Pacjenci płacą bardzo wysokie koszty 
osobiste gdy utracą kończynę. Koszty ekonomiczne dla 
jednej dużej amputacji wynoszą w USA więcej niż $40,000, 
podczas gdy  zwrot dla dużej amputacji w tym kraju wynosi 
tylko $12,500. Gdy następuje amputacja, pacjenci z reguły 
pozostają hospitalizowani przez około 40 dni, i aby 
zwiększyć możliwość chodzenia pacjenci mogą 
potrzebować dodatkowych sześć do dziewięciu miesięcy 
rehabilitacji. 

Dla starszy pacjentów, taka rehabilitacja może 
okazać się nieefektywna. Wielu starszych cukrzyków po 
amputacji pozostaje przywiązany do wózków inwalidzkich 
do końca swoich dni z powodu braku potrzebnej energii, 
trudności utrzymania równowagi i braku siły do chodzenia. 
Ich siedzący tryb życia  prowadzi do innych problemów 
zdrowotnych.  

Dla przykładu, w ciągu dwóch lat, większość osób 
po amputacji musi przechodzić kolejne reamputacje. 
Pomimo że koszty bezpośrednie amputacji przekraczają 
$1.5 miliard na rok w USA, pośrednie koszty medyczne 
dokładają kolejną połowę miliarda $ co roku do tej liczby. 

Warto tutaj rozważyć koszty społeczne jakie 
niesie za sobą każda amputacja, oprócz wysokiego kosztu 
przeprowadzenia operacji, pacjenci Ci nie mogą utrzymać  

The Hyperbaric Oxygen Therapy and Wound 
Healing Centre in Bydgoshch does not have a huge amount 
of experience in this field, but during one year of 
functioning, the HBOT Centre has admitted 166 patients 
with different diseases, carrying out about 4,000 personal 
compressions. 

There are now a number of indications as to 
where hyperbaric oxygen therapy could be utilised and this 
list is constantly expanding as numerous global studies are 
being conducted. These studies determine the development 
of hyperbaric oxygen therapy, increasing the availability of 
this method and improve the treatment of complicated 
non-healing wounds including diabetic foot syndrome. 

THE EFFECTIVENESS OF HYPERBARIC 

OXYGEN COSTS 

The wounds resulting from diabetes 
complications are extremely expensive to treat, the 
reimbursement of the treatment by the payer of benefits is 
inadequate to the costs of treatment.  

According to the standards, currently the problem 
of diabetic foot involves more days of hospitalization thanis 
actually required for its effective treatment. The average 
time of required hospitalization for this group of patients is 
estimated between 22 and 36 days while the system 
suggests from 10 to 15 days should be achievable. 

In Poland, the situation is slightly different, the 
National Health Fund estimates the procedure of diabetic 
foot syndrome treatment according to the JGP  to be 4000 
PLN, in fact, this treatment costs 12000 PLN.  

Therefore it is not expedient to treat that 
syndrome in Polish hospitals. For a purely economic factor, 
the hospital directs most patients with diagnoses of 
diabetic foot syndrome for amputation, for which the 
National Health Fund pays 5000 PLN.  

It is a procedure that does not involve additional 
hospital costs. Statistics, which were created in 2007, are 
alarming because Mazowshe region alone has this year 
performed 310 amputations, while across Poland there 
were several thousand. In Warsaw hospital in Banach 
Street this phenomenon was studied and in 2007, 103 out 
of 107 patients who received a recommendation for 
surgery from their doctor were saved [16]. 

Amputation turns out to be not a good solution. 
Patients pay very high personal costs when losing a limb.  

The economic costs for one serious amputation in 
the United States amount to more than $40,000, while the 
refunding in this country is only $12,500. After the 
amputation, a patient usually remains hospitalized for 
about 40 days, and to increase the ability to walk, patients 
may need an additional six-nine months of rehabilitation. 

For older patients, that rehabilitation may be 
ineffective. Many older diabetics after amputation remain 
in a wheelchair for the rest of their days due to the required 
energy, difficulty in maintaining balance and lack of 
strength to walk.  

Their sedentary lifestyle leads to other health 
problems. For example, within two years, most amputees 
after amputation must undergo another amputation. 
Although the direct costs of amputation exceed $1.5 billion 
per year in the USA, indirect medical costs make another 
half a billion dollars each year. It is also worth considering 
the social costs following each amputation, in addition to 
the high cost of the operation, the patients cannot remain 
employed.   
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swojego zatrudnienia. W efekcie pacjenci po amputacji nie 
tylko nie mają wkładu w wzrost PKB ale również pobierają 
z pieniędzy publicznych różnego rodzaju zasiłki społeczne. 

HBOT oferuje wiele korzyści dla pacjentów ze 
stopą cukrzycową. Obejmują one: zwiększone natlenienie  
w obrębie ran, rozwój żywej tkanki, zwiększenie fagocytozy 
i działanie bakteriobójcze.  

Leczenie hiperbaryczne wspomaga 
antybiotykoterapię, przez co poprawia gojenie się ran. 
HBOT ma świetne efekty bakteriostatyczne w przypadku 
zakażeń drobnoustrojami  beztlenowymi. Te obserwacje 
zostały potwierdzone przez liczne badania kliniczne. 

Batoni, et al., i Hart, Strauss, Perrins, i Barr. 
Baroni, et al., wykonali badania przy pomocy losowej 
podwójnej ślepej próby na chorych hospitalizowanych  
z zakażeniami stopy cukrzycowej i częściowej zgorzeli 
stopy. 

Wyniki tych badań pokazały, że rany 16 z 18 
pacjentów leczonych z HBOT w przeciwieństwie do grupy 
kontrolnej, w której u 1 na 10 pacjentów została 
odnotowana poprawa. HBOT przyniosło wygojenie się rany 
u 89% pacjentów, podczas gdy w grupie kontrolnej tylko 
10 % [17].

Badania również potwierdzają, że tlenoterapia 
hiperbaryczna redukuje ilość dużych amputacji oraz 
podnosi jakość i długość życia przy skutecznie 
przeprowadzony procesie terapeutycznym. Jednak należy 
podkreślić, że efektywność kosztowa hiperbarii tlenowej 
jest zależna od odpowiedniego zakwalifikowania pacjentów 
do leczenia; pacjenci, którzy nie predysponują do terapii 
hiperbarycznej powinni być wykluczeni w zależności od 
wyniku badań przezskórnej prężności tlenu. 

Włączenie terapii hiperbarycznej do leczenia  
podstawowego zespołu stopy cukrzycowej jest bardziej 
efektywne. Proporcja dużych amputacji zmniejsza się  
z 32% pośród pacjentów otrzymujących standardowe 
leczenie do 11 % pośród pacjentów hiperbarycznych. 

Koszty leczenia standardowego w stopie 
cukrzycowej są wyższe niż w przypadku połączenia 
leczenia standardowego z HbOT. Oprócz obniżenia kosztów 
odnotowuje się poprawę jakości życia pacjentów oraz 
długości życia pacjentów [18]. 

WNIOSKI 

Hiperbaria jest stosunkowo młodą dziedziną medycyny, 
choć od jakiegoś czasu zaobserwowano jej prężny rozwój. 
Skutkuje to małą ilością przeprowadzonych badań, nie 
tylko w zakresie leczenia i poszukiwania nowych wskazań, 
ale również kosztów.  

Specjaliści z tej dziedziny medycznej często 
podkreślają duży brak doniesień naukowych w zakresie 
efektywności kosztów tej metody leczenia rozpatrywanych 
również w kontekście korzyści społecznych.  

Hiperbaria tlenowa jest za słabo dofinansowaną 
gałęzią medycyny, dobre i wnikliwe badania efektywności 
kosztowej w tym leczeniu, z pewnością przyczyniłyby się 
do wywarcia nacisku na organy decydujące o lokowaniu 
środków publicznych w sektorze medycznym.  

Biorąc pod uwagę fakt, iż chorych na cukrzycę 
przybywa, należałoby poświęcić więcej uwagi działaniom 
profilaktycznym w tym obszarze. Konieczne jest również 
edukowanie wszystkich specjalistów, nie tylko 
diabetologów w zakresie odpowiedniego modelu leczenia 
pacjentów z cukrzycą, gdyż tylko podejście 
multidyscyplinarnego zespołu daje możliwość prowadzenia 
leczenia tej jednostki chorobowej tak, by ograniczyć koszty 
do minimum.  

As a result, following an amputation, patients do 
not only stop contributing to GDP growth but they also 
charge public funds with all kinds of social benefits. 

HBOT offers many benefits for patients with 
diabetic foot ulcers. These include: increased oxygen 
content on the wound, the development of live tissue, 
enhancing of phagocytosis and bactericidal activity. 
Hyperbaric therapy supports the antibiotic therapy, that 
improves wound healing. HBOT has excellent bacteriostatic 
effects in the case of anaerobic microbial infections. These 
observations are confirmed by numerous clinical studies. 

Batoni, et al., and Hart, Strauss, Perrins, and Barr. 
Baroni, et al., conducted studies using a random double-
blind trial for hospitalized patients with diabetic foot 
infections and partial gangrene of the foot.  

The results of these studies showed that the 
wounds of 16 out of 18 patients treated with HBOT in 
contrast to the control group, in which 1 out of 10 patients 
had improvement, were healed in 89% of cases, while in 
the control group, only 10% [17]. 

The study also confirms that hyperbaric oxygen 
therapy reduces the number of major amputations and 
improves the quality and length of life by successfully 
facilitating the therapeutic process. 

However, it should be stressed that the cost 
effectiveness of hyperbaric oxygen therapy is dependent on 
the classification of patients corresponding to treatment; 
patients who are not predisposed for hyperbaric therapy 
should be excluded according to the result of a transdermal 
oxygen tension. 

The inclusion of hyperbaric therapy for the 
primary treatment of diabetic foot syndrome is more 
efficient. The proportion of major amputations decreased 
from 32% among patients receiving standard therapy to 
11% among hyperbaric patients.  

The cost of a straight forward diabetic foot 
standard treatment is higher than in the case of a standard 
treatment combination with HBOT. Besides cost reduction, 
there appears to be an improvement in the quality of the 
patient’s life as well as their longevity of their lifetime [18]. 

CONCLUSIONS 

Hyperbaric medicine is a relatively young field of medicine, 
although its dynamic development can be observed. This 
results in a small number of studies, not only in terms of 
treatment and search for new indications, but also in costs.  

Specialists in that field of medicine often 
emphasize the large lack of scientific reports in terms of 
cost-effectiveness of this treatment method considered in 
the context of social benefits. Hyperbaric oxygen therapy is 
poorly co-financed branch of medicine. Good and insightful 
study of the cost effectiveness of this treatment will help to 
put pressure on the authorities deciding on the placement 
of public funds in the medical sector. 

Taking into account the fact that the number of 
diabetics is growing, more attention should be paid to 
preventive measures in this area. It is also necessary to 
educate all specialists, not just diabetologists, in the area of 
the appropriate model of treatment for patients with 
diabetes, as only the multidisciplinary team approach 
makes it possible to carry out the treatment with minimum 
costs.  

The number of amputations performed is 
alarmingly high, certainly it might have been limited, if we 
could realistically coordinate diabetic foot treatment 
procedure in combination with hyperbaric treatment,  
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Ilość przeprowadzanych amputacji jest 
zatrważająco duża, z pewnością można by ją było 
ograniczyć, gdyby udało się realnie wycenić procedurę 
leczenia stopy cukrzycowej w połączeniu z leczeniem 
hiperbarycznym, które jest znacznie bardziej opłacalne. 

Należy dołożyć wszelkich starań, by zmienić 
zaobserwowaną tendencje do łatwości przeprowadzania 
amputacji, która jest tłumaczona szukaniem oszczędności 
w leczeniu. Bez uwzględnienia wszystkich kosztów 
pośrednich, bezpośrednich, społecznych i osobowych jakie 
niesie za sobą utrata kończyn nie uda się tego zrobić. 
Dlatego konieczna jest zmiana w podejściu organów 
decyzyjnych i przekonanie do rozpatrzenia tego problemu 
pod szerszym kątem.

Powyżej przedstawione przypadki stanowią 
niewątpliwie sukces terapeutyczny Centrum Hiperbarii 
Tlenowej i Leczenia Ran. Są one dowodem na to że 
włączenie do konwencjonalnych metod leczenia ran, w tym 
zespołu stopy cukrzycowej tlenoterapii hiperbarycznej 
znacząco skraca czas leczenia a nierzadko warunkuje 
całkowite wygojenie owrzodzeń.  

Obecnie na świecie prowadzone są badania 
oceniające koszty związane z leczeniem ran przewlekłychw 
tym owrzodzeń cukrzycowych a także opłacalności 
stosowania tlenoterapii hiperbarycznej. Jak dotychczas 
przedstawione doniesienia wstępne mówią o znaczącej 
skuteczności leczenia tlenem hiperbarycznym co skraca 
czas terapii oraz koszty z nią związane [19]. 

Doświadczenia ośrodka hiperbarycznego  
w Bydgoszczy są jak na razie bardzo niewielkie. Działając 
zaledwie od roku, Centrum HbOT przyjęło 166 pacjentów  
z różnymi jednostkami chorobowymi, wykonując około 
4000 osobo- sprężeń.  

Istnieje obecnie szereg wskazań do leczenie 
tlenem hiperbarycznym a w miarę prowadzenia licznych 
światowych badań lista ta stale się rozszerza. Warunkuje to 
rozwój leczenia tlenem hiperbarycznym, zwiększenie 
dostępności tej metody a co za tym idzie poprawę leczenia 
trudnogojących się ran w tym zespołu stopy cukrzycowej. 

Warto tutaj rozważyć koszty społeczne jakie 
niesie za sobą każda amputacja, oprócz wysokiego kosztu 
przeprowadzenia operacji, pacjenci Ci nie mogą utrzymać 
swojego zatrudnienia.  

W efekcie pacjenci po amputacji nie tylko nie mają 
wkładu w wzrost PKB ale również pobierają z pieniędzy 
publicznych różnego rodzaju zasiłki społeczne. 

Badania również potwierdzają, że tlenoterapia  
hiperbaryczna redukuje ilość dużych amputacji oraz 
podnosi jakość i długość życia przy skutecznie 
przeprowadzony procesie terapeutycznym.  

Jednak należy podkreślić, że efektywność 
kosztowa hiperbarii tlenowej jest zależna od 
odpowiedniego zakwalifikowania pacjentów do leczenia; 
pacjenci, którzy nie predysponują do terapii hiperbarycznej 
powinni być wykluczeni w zależności od wyniku badań 
przezskórnej prężności tlenu. 

which is much more cost effective. It will take lots of efforts 
to change the observed trends for carrying out 
amputations, which is treated as savings in treatment. 
Without taking into account indirect, direct, social and 
personal costs, associated with limbs loss, it is impossible 
to do this.  

Therefore, it is necessary to change the approach 
of decision-making institutions and to possess a strong will 
to look at the bigger picture when dealing with this 
problem.  

The above cases are undoubtedly therapeutic 
successes of the Hyperbaric Oxygen and Wound Healing 
Centre. They are proof that the inclusion of hyperbaric 
oxygen therapy to the conventional methods of treating 
wounds, including diabetic foot syndrome, significantly 
reduces the healing time and often determines the 
complete healing of ulcers.  

Currently, world research is assessing the costs 
associated with the treatment of chronic wounds including 
diabetic ulcers and the cost effectiveness of using 
hyperbaric oxygen therapy. The preliminary reports 
presented in this text, demonstrate a significant efficiency 
arising from the use of hyperbaric oxygen therapy in the 
treatment of such ailments as a means to reduce the time 
and cost associated with it [19].  

The Hyperbaric Oxygen Therapy and Wound 
Healing Centre in Bydgoshch does not have a huge amount 
of experience in this field, but during one year of 
functioning, the HBOT Centre has admitted 166 patients 
with different diseases, carrying out about 4,000 personal 
compressions.  

There are now a number of indications as to 
where hyperbaric oxygen therapy could be utilised and this 
list is constantly expanding as numerous global studies are 
being conducted. These studies determine the development 
of hyperbaric oxygen therapy, increasing the availability of 
this method and improve the treatment of complicated 
non-healing wounds including diabetic foot syndrome. 

It is also worth considering the social costs which 
follow each amputation. In addition to the high cost of the 
operation, the patients cannot remain employed. As  
a result, following an amputation, patients do not only stop 
contributing to GDP growth but also charge public funds 
with all kinds of social benefits.  

The study also confirms that hyperbaric oxygen 
therapy reduces the number of major amputations and  
improves the quality and length of life by successfully 
facilitating the therapeutic process.  

However, it should be stressed that the cost-
effectiveness of hyperbaric oxygen therapy is dependent on 
the classification of patients corresponding to treatment; 
patients who are not predisposed for hyperbaric oxygen 
therapy should be excluded depending on the result of  
a transdermal oxygen tension. 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS  

Acinetobacter microogranisms belong to the genus of Gram-negative rod-shaped bacteria. These free living organisms are observed in the soil and water 
reservoirs with some of the representatives of the Acinetobacter genus being a component of the microflora of the human skin, which causes them to be of 
great clinical significance due to their presence in the hospital environment and causing opportunistic infections occurring particularly in immuno-
compromised patients. The objective of the project was to prepare a fast and credible method for detection of Acinobacter baumannii bacteria in medical 
and environmental samples. 
Key words:  hospital infections, Acinetobacter baumannii, molecular diagnostics. 

Drobnoustroje z rodzaju Acinetobacter należą do Gramujemnych pałeczek. Są to mikroorganizmy wolnożyjące, spotyka się je w glebie i w zbiornikach 
wodnych, ale niektórzy przedstawiciele rodzaju Acinetobacter mogą być również składnikiem mikroflory skóry człowieka, co powoduje, że mają duże 
znaczenie kliniczne, ponieważ często zasiedlają środowisko szpitalne i są przyczyną szpitalnych zakażeń oportunistycznych, zwłaszcza u pacjentów  
z obniżoną odpornością. Celem naszego projektu było opracowanie szybkiej i wiarygodnej metody detekcji bakterii z gatunku Acinetobacter baumannii, 
 w próbkach medycznych i środowiskowych. 
Słowa kluczowe:  zakażenia szpitalne, Acinetobacter baumannii, diagnostyka molekularna. 

Микроорганизмы рода Acinetobacter являются грамотрицательными бактериями. Они являются свободноживущими микроорганизмами, 
встречаются в почве и в водоемах, однако некоторые бактерии рода Acinetobacter также могут быть составной частью микрофлоры кожи 
человека, в результате чего, они имеют клиническое значение, так как часто обитают в больничных условиях и являются причиной 
внутрибольничных оппортунистических инфекций, особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом. Цель нашего проекта состоит в том, 
чтобы разработать быстрый и надежный метод для выявления бактерий рода Acinetobacter baumannii в клинических и экологических образцах. 
Ключевые слова: внутрибольничные инфекции, Acinetobacter baumannii, молекулярная диагностика. 
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WSTĘP 

Epidemie spowodowane przez zakażenia 
szpitalne nadal stanowią duże wyzwanie, są przyczyną 
przedłużonego leczenia i rekonwalescencji, co zwykle jest 
bardzo kosztowne, mogą również doprowadzić do zgonu 
pacjenta. Główne zagrożenia stanowią wciąż 
metycylinooporne gronkowce złociste (MRSA) oraz 
wankomycynooporne enterokoki (VRE). Nie należy jednak 
lekceważyć często występujących patogenów Gram-
ujemnych takich jak: Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Enterobacter sp., Klebsiella pneumoniae oraz 
Acinetobacter baumannii. [1,2,3]. 

Ten ostatni, bardzo szybko nabywa 
wielolekooporności i nabiera dużego znaczenia klinicznego 
z powodu ograniczonych możliwości leczenia, 
wywoływanych przez niego infekcji. Jest zdolny do 
przetrwania na powierzchniach abiotycznych, a co się z tym 
wiąże, potrafi niezwykle długo egzystować w warunkach 
szpitalnych [4].  

Efektywny mechanizm horyzontalnego transferu 
genów, prowadzi do szybkiego nabywania przez ten 
patogen oporności na szerokie spektrum antybiotyków  
i środków bakteriostatycznych. Obserwuje się 
rozprzestrzenianie multilekoopornych szczepów wśród 
pacjentów, w szpitalach na całym świecie [5].  

Szczególnym problemem są też zakażenia wśród 
rannych żołnierzy, biorących udział w misjach wojskowych. 
Istnieje wiele doniesień o ciężkich przypadkach infekcji, 
wywołanych przez bakterie z rodzaju Acinetobacter 

dotyczących amerykańskich żołnierzy, powracających  
z Iraku i Afganistanie[6]. 

Pomocne w ograniczaniu zakażeń szpitalnych jest 
prowadzenie programów ich kontroli, mające na celu 
poznanie dróg rozprzestrzeniania się infekcji oraz 
potencjalnych rezerwuarów patogenów.  

Aby to osiągnąć, wykonuje się badania 
mikrobiologiczne pacjentów oraz przeprowadza testy 
aseptyczności sprzętu medycznego. Zwiększa się również 
wymogi dotyczące przestrzegania zasad higieny pracy 
przez personel szpitalny[2]. 

Drobnoustroje z rodzaju Acinetobacter, należą do 
nieruchliwych, barwiących się Gramujemnie pałeczek, 
rzadziej ziarniako-pałeczek. Są prototrofami o małych 
wymaganiach wzrostowych. 

Prowadzą ściśle tlenowy metabolizm, dlatego są 
zaliczane do tzw. pałeczek niefermentujących. Są to 
mikroorganizmy wolnożyjące, spotyka się je w glebie  
i zbiornikach wodnych.  

Ale niektórzy przedstawiciele rodzaju 
Acinetobacter mogą być również składnikiem mikroflory 
skóry człowieka. Acinetobacter baumannii i Acinetobacter 

lwoffii, oraz w mniejszym stopniu Acinetobacter 

calcoaceticus i Acinetobacter haemolyticus, mają znaczenie 
kliniczne, ponieważ często zasiedlają środowisko szpitalne 
i są przyczyną szpitalnych zakażeń oportunistycznych, 
zwłaszcza u pacjentów z obniżoną odpornością. Izoluje się 
je z rożnych materiałów klinicznych – moczu, krwi, płynu 
mózgowo-rdzeniowego czy materiału z ran 
pooperacyjnych[2,7]. 

Bakterie z rodzaju Acinetobacter po raz pierwszy 
zaczęły być uznawane za znaczące szpitalne patogeny  
w roku 1970. Na początku w badaniach in vitro, większość 
izolatów klinicznych było wrażliwych na powszechnie 
stosowane antybiotyki, takie jak ampicylina (60-70%), 
gentamycyna (92,5%), chloramfenicol (57%) i kwas  

INTRODUCTION 

The epidemics resulting from hospital infections 
still constitute a great challenge, they are the reason for 
prolonged treatment and recuperation, which is usually 
very costly, or may even lead to a patient's death. The main 
threat still involves the methicillin resistant staphylococcus 
aureus (MRSA) and vancomycin-resistant enterococcus 
(VRE). However, we also must not disregard such common 
Gram-negative pathogens as: Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Enterobacter sp., Klebsiella pneumoniae or 
Acinetobacter baumannii. [1,2,3] 

The latter is known to quickly gain multi-drug 
resistance and raise its clinical meaning due to the limited 
possibilities of treating the infections that it induces. This 
bacterium is capable of surviving on abiotic surfaces, and in 
consequence, of long-term existence in hospital. [4]  

An effective mechanism of horizontal gene 
transfer allows this pathogen to acquire resistance to  
a large spectrum of antibiotics and bacteriostatics over  
a short period of time. What is noted is a spread of multi-
drug resistant traits among hospital patients across the 
world [5]. Another particularly critical problem involves 
infections among wounded soldiers taking part in military 
missions. There have been numerous reports on serious 
infections induced by Acinetobacter microbes in American 
soldiers returning from Iraq and Afghanistan [6]. 

What is helpful in restricting hospital infections is 
the implementation of control programmes aimed at 
examining the routes of infection and potential pathogen 
reservoirs. To accomplish this, microbiological tests on 
patients and aseptic tests on medical equipment are carried 
out.  Moreover, the requirements regarding work hygiene 
by hospital staff are made more restrictive [2]. 

Acinetobacter microorganisms do not exhibit 
much motility and belong to Gram-negative bacilli, and 
seldom to spherical-rods. They are prototrophs with small 
growth requirements. Their metabolism is strictly 
anaerobic, hence they are categorised as the so-called non-
fermentative bacilli.  

They are free-living micro-organisms found in the 
soil and water reservoirs. However, some representatives 
of the Acinetobacter genus may also constitute a component 
of human skin. Acinetobacter baumannii and Acinetobacter 

lwoffii, and, to a lower extent, Acinetobacter calcoaceticus 
and Acinetobacter haemolyticus, are clinically significant as 
they often populate hospital environments and are the 
cause of hospital-related opportunistic infections, mainly in 
patients with reduced immunity.  

They are isolated from different clinical materials 
– urine, blood, cerebrospinal fluid or material from
postoperative wounds [2,7]. 

Acinetobacter bacteria were first recognised as 
significant hospital pathogens in 1970. Initially, in vitro 
tests revealed that the majority of clinical isolates were 
sensitive to commonly used antibiotics such as ampicillin 
(60-70%), gentamicin (92.5%), chloramphenical (57%) and 
nalidixic acid (97.8%), thus the infections induced by those 
organisms could be treated relatively easily.  

However, the last two decades showed an 
increase in the quantities of Acinetobacter sp. multi-drug 
resistant isolates. This is due to the common and not 
always justified use of strong broad-spectrum antibiotics in 
hospitals worldwide [3,5,7]. 

The greatest interest among researchers is 
observed in relation to A. baumannii, as it is the most  
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nalidyksowy (97,8%), tak więc zakażenia wywołane przez 
te organizmy mogły być leczone stosunkowo łatwo. Jednak 
w ciągu ostatnich dwóch dekad odnotowuje się wzrost 
ilości wielolekoopornych izolatów Acinetobacter sp. 

 Dzieje się tak, w wyniku powszechnego i nie 
zawsze uzasadnionego stosowania silnych antybiotyków  
o szerokim spektrum działania w szpitalach na całym
świecie [3,5, 7]. 

Największym zainteresowaniem badaczy cieszy 
się A. baumannii, ponieważ jest to najczęściej spotykany 
patogen ludzki ze wszystkich gatunków należących do 
rodzaju Acinetobacter.  

Jest on odpowiedzialny za wywoływanie zakażeń 
układu moczowego, groźnych infekcji ran oraz rozległych 
oparzeń, a także zapalenia płuc i wtórnego zapalenia opon 
mózgowych. To właśnie zapalenia płuc o ciężkim przebiegu 
są najczęściej wykrywaną w ostatnich latach chorobą 
wywoływaną przez A. baumannii.  

Co jest niezwykle niepokojące, to fakt, że szpitalne 
zapalenia płuc są drugimi co do częstości występowania 
chorobami odnotowywanymi w szpitalach na terenie USA. 
Śmiertelność w tego typu infekcjach utrzymuje się na 
poziomie 30-50%, przy czym najwyższy odsetek stanowią 
te, wywoływane przez A. baumannii oraz P. aeruginosa. 

Poza tym, A. baumannii należy do grupy 8 patogenów 
najczęściej wywołujących szpitalne zapalenia płuc  
w Europie i Azji [3,7,8]. 

Wysoka patogenność tego drobnoustroju 
związana jest z szeregiem charakterystycznych dla tego 
gatunku cech, takich jak zdolność do zasiedlania  
i długotrwałego przebywania na powierzchniach 
abiotycznych, niewrażliwość na wiele środków 
antybakteryjnych stosowanych do dezynfekcji, czy wysoki 
poziom kompetencji genetycznej, dzięki czemu nabywa on 
bardzo szybko lekooporność. Szacuje się, że obecnie ok. 10-
30% izolatów szpitalnych należy do grupy 
wielolekoopornych.  

Nawet wrażliwość na antybiotyki z grupy 
karbapenemów w ciągu ostatniej dekady zaczęła znacząco 
maleć, sugerując, że być może era antybiotykowa  
w kontekście A. baumannii skończy się o wiele szybciej niż 
jest to przewidziane dla metycilinoopornych szczepów  
S. aureus (MRSA), stanowiących do tej pory największe 
zagrożenie [5,7,9]. 

Dlatego tak niezwykle ważny jest rozwój 
epidemiologii, która zajmuje się badaniem różnych 
czynników, które mają wpływ na pojawianie się  
i rozprzestrzenianie drobnoustrojów chorobotwórczych,  
a także określa sposoby zapobiegania i kontroli zakażeń. 

Zaadoptowanie metod molekularnych do badania 
dróg rozprzestrzeniania się bakterii A. baumannii, roli 
personelu medycznego w przenoszeniu zakażeń oraz 
wpływu środowiska na rozwój infekcji może zmniejszyć 
zagrożenie, a przynajmniej pozwoli je kontrolować. 
Wybuchy epidemii, spowodowanych wielolekoopornymi 
szczepami A. baumannii są opisywane coraz częściej.  

W ogólnoświatowej epidemiologicznej bazie 
danych znajduje się ponad 130 wpisów dotyczących 
wybuchów epidemii szpitalnych  z udziałem A. baumannii 

opublikowanych pomiędzy 1977 a 2006 rokiem [10]. 
Sugeruje się, że epidemie wewnątrzszpitalne oraz 

ogólnokrajowe, są spowodowane tylko przez kilka 
szczepów. Są to pojedyncze klony, zdolne do 
rozprzestrzeniania się w ośrodkach szpitalnych, głównie na 
oddziałach intensywnej opieki medycznej.  

Przypomina to epidemiologię metycylino-
opornych szczepów S. aureus, z tego też powodu,  

common human pathogen amidst all the species of the 
Acinetobacter genus.  

It is responsible for inducing urinary tract 
infections, dangerous wound infections and vast burns, as 
well as pneumonia and secondary meningitis. In fact, 
severe pneumonia has in recent years been the most 
frequently reported disease caused by A.baumannii. 

What is particularly disturbing is the fact that 
hospital-induced pneumonia is second with regard to 
incidence in US hospitals. The mortality rate for this type of 
infection is maintained at the level of 30-50%, with the 
highest percentage of those induced by A. baumannii and P. 

aeruginosa. Additionally, A. baumannii belongs to the group 
of 8 pathogens causing the majority of hospital pneumonia 
cases in Europe and Asia [3,7,8]. 

The high pathogenicity of this micro-organism is 
related to a number of characteristic features of this 
species, including its capability to populate and survive 
over a long period of time on abiotic surfaces, insensitivity 
to numerous antibacterial agents used in disinfection, or 
the high genetic competence enabling it to quickly acquire 
drug-resistance.  It is estimated that ca. 10-30% of hospital 
isolates belong to the multi-drug resistant category.  

Even the sensitivity to antibiotics from the 
carbapenem group has begun to significantly decrease over 
the last decade, which suggests that the antibiotic era in 
relation to A. baumannii may end much faster than it was 
predicted for methicillin-resistant traits of S. aureus 
(MRSA) to date considered as the greatest threat [5,7,9].   

For this reason it is crucial to develop 
epidemiological studies examining various factors 
influencing the occurrence and spread of pathogenic micro-
organisms, as well as defining the measures for infection 
prevention and control.  

The adaptation of molecular methods for 
investigating the spread of A. baumannii bacteria, the role 
of medical personnel in transferring infections and the 
environmental impact on infection development may 
reduce the risk, or at least help to control it. Reports on 
epidemic outbreaks caused by multi-drug resistant  
A. baumannii traits are becoming more and more frequent. 

The world epidemiological data base contains 
over 130 records concerning outbreaks of hospital 
epidemics with the participation of A. baumannii published 
between 1977 and 2006 [10]. 

It is suggested that in-hospital and countrywide 
epidemics are induced by only several traits. These are 
single clones capable of spreading throughout hospital 
departments, mainly the intensive care units. This 
resembles the epidemiology of methicillin-resistant traits 
of S. aureus, and for this very reason the A. baumanni 
bacteria are often referred to as the "Gram-negative MRSA". 

There have been numerous reports from different 
places in the world on hospital epidemics caused by  
A. baumannii. An example is an intensive care unit of  
a hospital in Greece where the epidemic lasted over three 
months, or an epidemic induced by two different  
A. baumannii clones in a neonatal intensive care unit in  
a hospital in Brazil, as well as two subsequent outbreaks in 
a surgical ward in one of Italy’s hospitals.  

Hospital epidemics may spread dynamically or 
occur endemically over a longer period of time, as it was 
the case in a hospital in Nottingham, where the presence of 
a trait belonging to the discussed genus was noted for 11 
years.  

Data in the available literature focus on two main 
infection transmission routes: (i) infections originating in  
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A. baumannii bywa czasem nazywany „Gramujemnym 
MRSA”.  

Istnieją doniesienia z wielu zakątków świata 
o epidemiach szpitalnych, wywołanych przez A. baumannii.
Przykładem może być oddział intensywnej opieki 
medycznej szpitala w Grecji, gdzie epidemia obejmowała 
ponad trzymiesięczny okres czasu lub epidemia wywołana 
przez dwa oddzielne klony A. baumannii, która objęła 
oddział intensywnej opieki dla noworodków w szpitalu  
w Brazylii, a także dwa, następujące kolejno po sobie 
wybuchy epidemii na oddziale chirurgicznym, w jednym  
z włoskich szpitali.  

Epidemie szpitalne mogą się rozprzestrzeniać 
dynamicznie lub występować endemicznie przez dłuższy 
czas, jak to miało miejsce w szpitalu Nottingham, gdzie 
obecność szczepu należącego do omawianego gatunku, 
odnotowywano przez 11 lat. Dane literaturowe skupiają się 
na dwóch głównych drogach transmisji zakażeń:  
(i) zakażenia pochodzące ze środowiska oraz (ii) zakażenia 
przenoszone z pacjenta na pacjenta bezpośrednio lub 
pośrednio, z udziałem personelu medycznego.  

Również sprzęt medyczny, chętnie zasiedlany 
przez A. baumannii jest źródłem licznych zakażeń. 
Najczęściej są to elementy urządzeń, związanych  
z leczeniem chorób układu oddechowego oraz 
wspomaganiem oddychania, takie jak respirometry, ustniki, 
rurki wentylacyjne, czujniki temperatury i tlenu itp.  

To właśnie zdolność tego gatunku do 
pozostawania przez relatywnie długi czas (do kilku 
tygodni) na powierzchniach abiotycznych (metale, plastiki 
itd.), bez utraty żywotności i infekcyjności, sprawia 
ogromny problem w kontekście rozprzestrzeniania  
i eradykacji zakażeń szpitalnych.  

Badania przeprowadzone w jednym ze szpitali  
w Nowym Jorku wykazały, że w 11% próbek pobranych  
z powierzchni abiotycznych (łóżek, stołów, monitorów) 
oraz w aż 29% próbek pobranych z rąk personelu 
medycznego tej placówki, wykryto obecność bakterii  
A. baumannii.  

Co więcej, istnieją dane udowadniające, że 
głównym źródłem zakażeń są właśnie placówki opieki 
medycznej, gdyż wykazano że ok. 60% izolatów szpitalnych 
jest blisko spokrewnionych ze sobą, w porównaniu do 
zalewie 17% izolatów środowiskowych.  

A źródłem przemieszczania i rozprzestrzeniania 
się epidemii są pacjenci, wędrujący między jednostkami 
szpitalnymi oraz personel medyczny [2,7,8]. 

Kontyngenty wojskowe ONZ i NATO, w których 
szeregi wchodzą również Siły Zbrojne Rzeczpospolitej 
Polskiej, stacjonują zazwyczaj w krajach o odmiennym 
klimacie, gdzie istnieją trudne warunki sanitarno-
higieniczne.  

Dodatkowo niski stopień rozwoju gospodarczego, 
brak odpowiedniej opieki medycznej, umożliwiającej 
zapobieganie oraz leczenie chorób u tubylców, stwarza 
zagrożenie dla zdrowia przebywających tam żołnierzy. 
Dlatego niezbędna jest obecność na miejscu misji 
pracowników wojskowej służby zdrowia, którzy są  
w stanie zabezpieczyć pod względem medycznym 
kontyngenty narodowe, a co za tym idzie i całość misji. 

Leczenie żołnierzy po przebytych urazach wiąże 
się często z komplikacjami przedłużającymi okres powrotu 
do zdrowia. Jednym z elementów tych komplikacji, mogą 
być zakażenia przyranne wywołane odłamkami pocisków 
lub min, zanieczyszczonymi fragmentami odzieży, jak 
również zakażenia wprowadzone przez kontakt  
z niedokładnie odkażonym sprzętem.  

Szczególnie niebezpieczne są przypadki urazów 

the environment and (ii) infections transferred from 
patient to patient, directly and indirectly, with the 
participation of medical personnel.  

Another place commonly populated by  
A. baumannii is medical equipment, a source of multiple 
infections. Usually these are elements of devices connected 
with the treatment of respiratory illnesses and respiratory 
support, such as respirometers, mouthpieces, ventilation 
tubes, temperature and oxygen sensors, etc. It is the 
capability of this species to remain on abiotic surfaces 
(metals, plastic, etc.) over a relatively long period of time 
(up to several weeks) without any loss in vitality and 
infectivity that creates the greatest problem in the context 
of spread and eradication of hospital infections.  

Tests conducted in one of the hospitals in New 
York revealed presence of A. baumannii bacteria in 11% of 
samples collected from abiotic surfaces (beds, tables, 
screens) and in as many as 29% of samples taken from the 
hands of medical personnel.  

What is more, there are data proving that the 
main source of infection are in fact medical care centres, as 
it was observed that ca. 60% of hospital isolates are closely 
related as compared to merely 17% of environmental 
isolates. And the source of transfer and spread of epidemics 
are the patients wandering between hospital units, and the 
medical personnel [2,7,8]. 

UNO and NATO military levies, including soldiers 
of the Armed Forces of the Republic of Poland, are usually 
stationed in countries with a different climate, with difficult 
sanitary-hygienic conditions.  

Moreover, the low level of economic development, 
lack of proper medical care ensuring prevention and 
treatment of diseases in native people produced an 
additional threat to the health of soldiers who are staying 
there. Therefore, it is of vital importance to ensure the 
presence of military medical personnel in mission 
locations, capable of providing medical protection of 
national levies and, in consequence, of the entire mission. 

The treatment of injured soldiers often entails 
complications which extend the recovery period. These 
may include wound infections caused by missile or mine 
shrapnel, contaminated fragments of clothing, but also 
infections caused by contact with inadequately disinfected 
equipment. What is particularly dangerous are injuries 
related to burns.  

The conducted tests showed that in this respect 
hospital infections are responsible for 50% of mortalities in 
severe burns victims. Micro-organism isolation and 
identification indicated the presence of Pseudomonas 

aeruginosa (37.5%), Staphylococcus aureus (20.2%) and 
Acinetobacter baumannii (10.4%). However, the analysis of 
complications in the injury treatment in soldiers evacuated 
from the mission in Iraq to the USS Comfort hospital 
revealed predominance of A. baumannii, species 
responsible for severe infections, extremely difficult to cure 
due to the resistance of isolates to numerous antibiotics 
[11,12,13]. 

An important role in reducing hospital and other 
types of infections is played by microbiological diagnosis 
allowing for the isolation of an aetiologic factor and 
determination of its drug-sensitivity.  

The currently dominant classical methods of 
micro-organism typing consist in the analysis of their 
phenotypic properties, i.e. observation of external effects of 
the expression of genetic information.  

Nonetheless, sometimes there are problems with 
providing unambiguous identification of a micro-organism, 
which significantly extends the time of reaching accurate  
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połączonych z oparzeniami. Przeprowadzone badania 
wykazały, że zakażenia szpitalne w tym wypadku są 
odpowiedzialne za 50% przypadków śmiertelnych ofiar 
ciężkich oparzeń. Izolacja i identyfikacja mikroorganizmów 
wykazała obecność Pseudomonas aeruginosa (37,5%), 
Staphylococcus aureus (20,2%) i Acinetobacter baumannii 

(10,4%).  
Jednak analiza powikłań w leczeniu urazów 

żołnierzy ewakuowanych z misji w Iraku, w szpitalu USS 
Comfort, wykazała zdecydowana dominację A. baumannii, 
gatunek odpowiedzialny za ciężkie infekcje, bardzo trudne 
do wyleczenia z powodu na oporności izolatów na wiele 
antybiotyków.[11,12,13] 

W ograniczaniu zakażeń szpitalnych i nie tylko, 
bardzo ważną rolę odgrywa diagnostyka mikrobiologiczna, 
dzięki której możliwa jest izolacja czynnika etiologicznego, 
i określenie jego lekowrażliwości.  

Obecnie dominują klasyczne metody typowania 
drobnoustrojów, polegające na analizie ich cech 
fenotypowych, czyli obserwacji zewnętrznych efektów 
ekspresji informacji genetycznej. 

Czasami jednak występują problemy  
z jednoznaczną identyfikacją mikroorganizmu, co znacznie 
wydłuża czas postawienia właściwej diagnozy. Jest to 
związane z powszechnie występującym zjawiskiem 
zmienności fenotypowej.  

Powoduje to, iż wciąż poszukuje się nowych 
metod diagnostycznych, które pozwalałyby na szybką 
weryfikację przynależności gatunkowej patogenów.  

Taką możliwość dają metody genotypowe, oparte 
na technikach biologii molekularnej. Znajdują one coraz 
powszechniejsze zastosowanie w identyfikowaniu  
i różnicowaniu mikroorganizmów, w szczególności  
w dochodzeniach epidemiologicznych.  

Bazują one na analizie materiału genetycznego, 
który jest unikalny i niezmienny dla każdego 
mikroorganizmu (w porównaniu do cech fenotypowych). 
Ich duża zaletą jest to, że nie ograniczają się do ściśle 
określonej liczby drobnoustrojów, wręcz przeciwnie, 
pozwalają na badania nawet takich mikroorganizmów, 
których hodowla laboratoryjna jest bardzo trudna lub 
wręcz niemożliwa.  

Poza tym czas wykonywanych analiz  
w porównaniu z metodami klasycznymi jest zdecydowanie 
krótszy, co często zmniejsza nakład pracy i koszty. Poza 
tym uniwersalność stosowanej aparatury i odczynników 
daje możliwość porównywania otrzymanych wyników 
między laboratoriami [1,14,15,16,17,18]. 

Mimo wielu zalet technik biologii molekularnej, 
obecnie do standardowych procedur diagnostycznych 
szczepów z rodzaju Acinetobacter nadal należą klasyczne 
metody oparte o analizę fenotypu.  

Drobnoustroje hoduje się na podłożach 
selekcyjnych i różnicujących oraz przeprowadza szereg 
testów biochemicznych i enzymatycznych. Dla ułatwienia 
procedur wykorzystuje się komercyjnie dostępne zestawy 
takie jak API 200NE (bioMerieux) lub automatyczne 
systemy identyfikacji bakterii np. VITEK (bioMerieux). 
Jednak jak się okazuje, duża zmienność fenotypowa 
sprawia ogromne trudności w sklasyfikowaniu tych 
drobnoustrojów do określonego gatunku.  

A to powoduje wydłużenie czasu analiz i potrzebę 
wzbogacenia ich o dodatkowe testy.  

Niestety nie opisano dotąd reakcji, której wynik 
jednoznacznie wskazywałby, że badany mikroorganizm 
należy do szukanego gatunku. Testy biochemiczne  
i enzymatyczne działają na zasadzie wykluczenia (wynik 

diagnosis. This is related to the common phenomenon of 
phenotypic variation. For this reason, attempts are being 
made to find new diagnostic methods allowing quick 
verification of specious affiliation of pathogens. Such 
possibility is provided by genotypic methods based on 
molecular biology techniques of molecular biology.  

They are becoming more and more popular in 
micro-organism identification and differentiation, in 
particular in epidemiological investigations. They are based 
on an analysis of genetic material, which is unique and 
unchangeable for each micro-organism (as opposed to 
phenotypic properties).  

Their advantage is that they are not limited to 
a strictly defined number of micro-organisms but, quite to 
the contrary, allow testing of those micro-organisms, whose 
laboratory growth is extremely difficult or even impossible. 

Moreover, as compared with classical methods, 
the time of performed analyses is definitely shorter, which 
entails less work and reduced expenses. And, in addition, 
due to the versatility of the equipment and reagents it is 
possible to compare the obtained results with other 
laboratories [1,14,15,16,17,18]. 

Despite many advantages of molecular biology, 
current standard diagnostic procedures with regard to the 
Acinetobacter strains still encompass classical methods 
based on phenotype analysis.  

Micro-organisms are cultured with the use of 
selective and differential media and subjected to a number 
of biochemical and enzymatic tests. For the purpose of 
procedure facilitation the tests are carried out with 
commercially available kits such as API 200NE 
(bioMerieux) or automated bacteria identification systems, 
e.g. VITEK (bioMerieux).  

However, it is often found that high phenotypic 
variability causes great difficulties in the classification of 
those micro-organisms to a particular species, necessitating 
analysis time elongation and the need of extension with 
additional tests. Unfortunately, thus far there has not been 
a description of a reaction, whose result would expressly 
indicate that the tested micro-organism belongs to  
a particular species.  

Biochemical and enzymatic tests are based on the 
principle of exclusion (the positive result eliminates 
affiliation to A. baumannii, whereas the negative result of all 
isolates requires consecutive tests), hence they necessitate 
further analyses on a molecular level (e.g. 16S rDNA 
amplification and sequencing) [19, 20]. 

The above problems cause routine diagnostics of 
infectious diseases and epidemiological investigations to 
rely more on methods based on nucleic acid amplification 
with the PCR technique. Their sensitivity, specificity and 
ease of use cause them to slowly become standard tools of 
medical diagnostics [17, 21, 22, 23]. 

For this reason this project makes an attempt to 
work out a diagnostic test with the use of a PCR method 
variation, i.e. the real-time PCR technique. This method 
allows for a quick detection of Acinetobacter baumannii 
bacteria cells in the tested samples.  

What is more, it also enables determination of 
their quantity. Such a test requires high specificity, which 
made the selection of genome fragments to be replicated in 
Real-Time PCR reaction not an easy task.  

It was required that they were common for all the 
strains across a species and, at the same time, specific 
enough to prevent the product from occurring in the matrix 
of other micro-organisms of different species. 

The objective of the project was to work out a fast 
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dodatni świadczy, że to nie A. baumannii, a wszystkie 
izolaty dające wynik ujemny wymagają kolejnych testów)  
i dlatego konieczne są późniejsze analizy na poziomie 
molekularnym (np. amplifikacja 16S rDNA i recA oraz 
sekwencjonowanie) [19,20]. 

Powyższe problemy sprawiają, że w rutynowej 
diagnostyce chorób infekcyjnych oraz w badaniach 
epidemiologicznych coraz większą rolę zaczynają odgrywać 
metody oparte na amplifikacji kwasów nukleinowych 
techniką PCR. Ze względu na ich czułość, specyficzność  
i łatwość wykonywania powoli stają się standardowym 
narzędziem diagnostyki medycznej [17,21,22,23]. 

Dlatego również w tym projekcie zdecydowano 
się na próbę opracowania testu diagnostycznego 
wykorzystującego odmianę metody PCR, jaką jest technika 
PCR w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR).  

Pozwala ona na bardzo szybkie stwierdzenie 
obecności komórek bakterii Acinetobacter baumannii  

w badanych próbkach. Co więcej, można również przy jej 
pomocy łatwo określić ich ilość. Taki test powinien 
odznaczać się wysoką specyficznością, tak więc wybranie 
fragmentów genomu, które będą powielane w reakcji Real-
Time PCR nie było łatwe.  

Musiały one być wspólne dla wszystkich szczepów 
w obrębie gatunku, a jednocześnie na tyle specyficzne, aby 
produkt nie powstawał na matrycy innych 
mikroorganizmów innych gatunków. 

Celem projektu jest opracowanie szybkiej  
i wiarygodnej metody detekcji bakterii z gatunku 
Acinetobacter baumannii w próbkach medycznych  
i środowiskowych oraz opracowanie pod względem 
epidemiologicznym placówek opieki zdrowotnej Marynarki 
Wojennej oraz miejsc długotrwałego przebywania 
żołnierzy takich jak okręty podwodne, trałowce itp. w celu 
stwierdzenia istnienia potencjalnego zagrożenia zdrowia. 

METODYKA 

Pobieranie próbek 
Wymazy z badanych powierzchni pobieramy 

nasączonymi solą fizjologiczną (0,85% NaCl) lub pożywką 
LB jałowymi wacikami. Następnie waciki umieszczamy  
w jałowych probówkach. Opisane probówki  umieszczamy 
w 4°C do czasu przetransportowania do laboratorium. 

Przygotowywanie próbek do analiz 
Wacik płuczemy w 500 μl pożywki LB przez ok. 30 

sekund. Otrzymaną zawiesinę należy zwirować, 
supernatant delikatnie zlać. W probówce pozostaje ok. 150 
μl materiału (osad + pożywka LB). Po dokładnym 
rozpipetowaniu dzielimy zawiesinę bakteryjną na 3 części. 
Do jednej dodajemy taką samą objętość  50% glicerolu (aby 
stosunek wynosił ok. 1:1) i zamrażamy w temp. -70°C. 
Pozostałą ilość wykorzystujemy do badania real-time PCR  
i do posiewu na podłoża LAM i MacConkeya. 

Reakcja real-time PCR 
Jako matrycy używamy odpowiednio 

przygotowanych próbek medycznych i środowiskowych. 
Do reakcji dodajemy (na 20 μl): 
- oligonukleotydy i sondy o optymalnym stężeniu 
(ustalonym doświadczalnie) 
- 10 μl SuperMix (Bio-Rad, USA) 
- wodę do 20 μl 

Reakcję przeprowadzamy w termocyklerze 
CFX96™ (Bio-Rad, USA), a następnie interpretujemy wyniki, 
pozytywne próbki to te, w których zaszła reakcja 
amplifikacji połączona z emisją światła sond,, które  

and reliable method of detection of bacteria of the 
Acinetobacter baumannii species in medical and 
environmental samples, as well as epidemiological 
preparation of the Polish Navy health care facilities and 
places adjusted for a long-term stay for soldiers, such as 
submersible vessels, minesweepers, etc. for the purpose of 
detection potential health hazards. 

METHODOLOGY 

Sample collection 
Collect swabs from the examined surfaces with 

sterile swabs soaked in physiological saline (0.85% NaCl) 
or LB culture medium. Next, place the swabs in sterile test 
tubes. Store the labelled test tubes at a  temperature of 4°C 
until the samples are moved to the laboratory. 

Preparation of samples for analysis 
Flush the swab with 500 μl of LB culture medium 

for ca. 30 seconds. The obtained suspension is to be 
centrifuged and the supernatant carefully drained. Approx. 
150 μl of the material should remain in the tube (sediment 
+ LB medium). After precise pipetting divide the bacterial 
emulsion into 3 parts. Add to one of them the same quantity 
of 50% glycerol (to obtain ca. 1:1 proportion) and freeze at 
at -70°C. Use the remaining quantity for real-time PCR and 
plating tests with LAM and MacConkey agars. 

Real-time PCR reaction 
The matrix consists of properly prepared medical 

and environmental samples. To the reaction we add (per 20 
μl): 
- oligonucleotides and optimal concentration probes 
(experimentally determined) 
- 10 μl SuperMix (Bio-Rad, USA) 
- water up to 20 μl 

The reaction is carried out in CFX96™ 
thermocycler (Bio-Rad, USA) followed by result 
interpretation. Positive samples are those with an 
amplification reaction combined with light emission of the 
probes that have joined into the DNA matrix.  

Methods of phenotypic diversification of tested 
isolates 

• Inoculation on LAM agar (Leeds Acinetobacter
Medium)
Prepare the place in accordance with the

instruction included in the publication. From each of the 
earlier prepared serial dilutions of the tested sample 
inoculate 100μl onto the agar.  

Place into an incubator (37°C) for 24 hours. If 
bacteria growth is noted, select a dilution which allows the 
distinguishing of individual colonies. After a 24-incubation 
period A. baumannii colonies have a pink tint with the 
surrounding area changing the colour into pink-violet, they 
are round, convex, smooth and matt with the diameter of 1-
2 mm. [24]. 

• Isolation procedure on MacConkey agar
Prepare the plate in accordance with

manufacturer's recommendations. From each of the earlier 
prepared serial dilutions of the tested sample, inoculate 
100μl onto the agar.  

Place into an incubator (37°C) for 24 hours. If 
bacteria growth is noted, select such dilution which allows 
the distinguishing individual colonies. Select several 
morphologically diversified bacteria colonies and describe  
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Rys. 1. Pożywka LAM. Zmiana 
zabarwienia pożywki przez 
kolonie z rodzaju Acinetobacter 
spp. 

Fig. 1. LAM Medium. Medium's 
colour change induced by 
Acinetobacter spp. colonies. 

Rys. 2. Oznaczanie aktywn-ości 
DN-azy. 

Fig. 2. DNase activity marking. 

przyłączyły się do matrycy DNA 

Metody fenotypowego różnico-
wania badanych izolatów 

• Posiew na podłoże LAM (Leeds 
Acinetobacter Medium)
Podłoże przygotowujemy zgodnie

z instrukcją umieszczoną w publikacji.  
Z każdego z przygotowanych 

wcześniej seryjnych rozcieńczeń badanej 
próbki wysiewamy po 100μl na płytkę 
(posiew na murawę). Wstawiamy do 
cieplarki (37°C) na dobę.  

Jeżeli nastąpi wzrost bakterii na 
płytce, wybieramy takie rozcieńczenie, 
gdzie rozróżnialne są pojedyncze kolonie. 
Kolonie A. baumannii mają kolor różowy,  
a podłoże wokół zmienia zabarwienie na 
różowo-fioletowe, są okrągłe, wypukłe, 
gładkie, matowe o średnicy 1-2 mm po 24  
godz. inkubacji [24]. 

• Posiew na podłoże MacConkeya
Podłoże przygotowujemy 

według zaleceń producenta.  
Z każdego z przygotowanych 

wcześniej seryjnych rozcieńczeń badanej próbki 
wysiewamy po 100 μl na płytkę (posiew na murawę).  

Wstawiamy do cieplarki (37°C) na dobę. Jeżeli 
nastąpi wzrost bakterii na płytce, wybieramy takie 
rozcieńczenie, gdzie rozróżnialne są 
pojedyncze kolonie. Wybieramy kilka 
kolonii bakteryjnych, zróżnicowanych pod 
względem morfologicznym i opisujemy ich 
charakterystyczne cechy, uwzględniając 
barwę, kształt, wielkość, powierzchnię  
i wyniosłość ponad powierzchnię. 

• Przesiewanie na podłoże LA
Wybrane i opisane kolonie

z podłoża MacConkeya  lub podłoża LAM 
przesiewamy za pomocą jałowej ezy na 
podłoże LA, rysując na pożywce “kreskę” 
długości ok. 3-4 cm. Materiał ten stanowił 
bazę wyjściową do kolejnych testów. 

• Test na aktywność oksydazy 
cytochromowej 
Fragment kolonii z podłoża LA, pobrany za

pomocą jałowego tipsa  nanosimy na strefę reakcyjną paska 
testowego i równomiernie rozprowadzamy. Po ok. 30 
sekundach porównujemy zabarwienie pasków testowych  
z zamieszczoną na opakowaniu kolorową skalą.  

• Sprawdzenie aktywności DNazy 
Czystą kulturę badanego szczepu pobraną

z podłoża LA posiewamy na powierzchnię wcześniej 
przygotowanego (według zaleceń producenta) agaru 
testowego na obecność Dnazy.  

Na każdej z płytek wysiewamy również szczepy 
referencyjne – Staphylococcus aureus (DNazo-dodatni)  
i Escherichia coli (DNazo-ujemna). Inkubujemy 24 godziny 
w 37°C.  

Następnie na płytki wylewamy po 400μl 1N 
kwasu solnego i obserwujemy zmętnienie podłoża  
i pojawienie się strefy przejaśnienia wokół kolonii Dnazo- 

their characteristic features, including the colour, shape, 
size, surface and protrusion above the surface. 

• LA plate inoculation
Inoculate selected isolates and 

describe colonies from the MacConkey or 
LAM agar with the use of sterile inoculation 
loops onto an LA medium by drawing a "line" 
with a length of ca. 3-4 cm. The obtained 
material will serve as a starting point for 
further tests. 

• Cytochrom oxidase activity test
Take a fragment of the colony from

an LA plate, sampled with the use of a sterile 
tip transfer to the reactive zone of the test 
strip and distribute evenly. After ca. 30 
seconds, compare colours of the test strips 
with the colour scale provided on the 
packaging.        

• DNase activity check
Test for DNase presence in the pure

culture from the examined strain sampled 
from the LA plate inoculate on the surface of 
the previously prepared agar (acc. to 

manufacturer's recommendations).  
Inoculate each of the plates also with the 

reference strains – Staphylococcus aureus (DNase-positive) 
and Escherichia coli (DNase-negative). Incubate for 24 

hours at a temp. of 37°C.  
Next, pour 400μl of 1N 

hydrochloric acid and observe plate 
turbidity and occurrence of a brighter 
area around the DNase-positive colonies. 

• Sugar oxidation and 
fermentation – Hugh-Leifson 
medium
The medium should be prepared 

according to the manufacturer's 
recommendations in 3 separate flasks.  

Add to each of them 100ml/litre 
of 10% carbohydrate solution sterilised 
through filtration and glucose, lactose and 
xylose respectively and carefully mix. Pour 
the prepared medium into test tubes to the 

level of ca. 5 cm. In half of the test tubes cover the medium 
with ca. 1 cm layer of sterile paraffin immediately after 
cooling. Inoculate the pure strain culture by injection to the 
bottom of the test tube with each carbohydrate (one tube 
with paraffin and one without).  

Leave for 48 hours at a temp. of 37°C. After this 
time, evaluate the colour change in the test tubes. Yellow 
tint in the tube without paraffin will indicate oxidative 
decomposition, whereas colour change in both test tubes – 
with and without paraffin – will indicate fermentation 
decomposition of a tested hydrocarbon. 

DNA fragment amplification with the PCF method 
The matrix is chromosomal DNA. Add to the 

reaction: primers to the final concentration of 1μM, 
deoxynucleotides to the final concentration of 0.2 mM, 
buffer for Taq polymerase, Taq polymerase in the quantity 
of 0.2 units per reaction, water to the final concentration of  
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Rys. 3. Interpretacja wyników testu na 
utlenianie/fermentację cukrów (podłoże 
Hugh-Leifsona) O – oxidation (utlenianie); 
F – fermentation (fermentacja). 

Fig. 3. Interpretation of results of sugar 
oxidation/fermentation test (Hugh-Leifson 
medium) O – oxidation; F – fermentation. 

dodatnich. 
• Utlenianie i fermentacja cukrów – podłoże Hugh-

Leifsona 
Podłoże przygotowujemy według zaleceń 

producenta w 3 osobnych kolbach, do każdej z nich 
dodajemy 100 ml/litr 10% wyjałowionego przez filtrację 
roztworu węglowodanu, odpowiednio 
glukozy, laktozy i ksylozy, po czym 
starannie mieszamy.  

Tak przygotowane podłoże 
rozlewamy do probówek tak, aby słupek 
pożywki miał ok. 5 cm.  

W połowie probówek 
natychmiast po wystudzeniu pokrywamy 
podłoże ok. 1 cm warstwą jałowej 
parafiny. Czystą hodowlę badanego 
szczepu zaszczepiamy metodą wkłucia do 
dna probówki podłoże z każdym 
węglowodanem (jedną probówkę  
z parafiną i jedną bez). Pozostawiamy na 
48 godzin w 37°C.  

Po upływie podanego czasu 
oceniamy zmianę zabarwienia  
w probówkach. Żółte zabarwienie  
w jedynie w probówce bez parafiny 
wskazuje na rozkład oksydacyjny, 
natomiast zmiana koloru w obu 
probówkach – z parafiną 
i bez – oznacza rozkład fermentacyjny 
badanego węglowodanu. 

Powielanie fragmentów DNA metodą PCR 
Jako matrycy używamy DNA chromosomalnego. 

Do reakcji dodajemy: primery do stężenia końcowego 1μM, 
deoksynukleotydy do stężenia końcowego 0,2 mM, bufor 
dla polimerazy Taq, polimerazę Taq w ilości 0,2 jednostki 
na reakcję, wodę do objętości końcowej 10 lub 50 μl. 

Parametry reakcji, takie jak czas anealingu  
i elongacji DNA, temperatura hybrydyzacji starterów do 
matrycy czy liczba cykli, dobieramy w zależności od 
wykorzystywanych oligonukleotydów i długości produktu.  
Reakcję przeprowadzamy w termocyklerze Mastercycler 
Personal (Eppendorf, Gremany). 

Rozdział elektroforetyczny w żelu agarozowym 
Rozdział elektroforetyczny przeprowadzamy  

w poziomym aparacie do elektroforezy przy użyciu żelu 
agarozowego o odpowiednim dla długości produktu 
stężeniu (od 1 do 2%) w buforze TAE. Próbkę DNA 
mieszamy z barwnikiem obciążającym w stosunku 5:1  
i nanosimy do studzieniek żelu.  

Rozdział przeprowadzamy przy napięciu 
100V/cm długości żelu. Następnie żel barwimy  
w roztworze bromku etydyny przez około 5-10 minut  
a potem oglądamy w świetle UV o długości fali λ 354 nm  
i wykonujemy zdjęcie przy użyciu aparatu Gel DocTM XR 

System (Bio-Rad, USA). 

Sekwencjonowanie wybranych i powielonych 
odcinków DNA  

Aby ostatecznie potwierdzić gatunkową 
przynależność wytypowanych i przebadanych izolatów, 
zdecydowano się na sekwencjonowanie 16S rDNA i recA, Są 
to rejony wysoce konserwatywne a gen recA jest  bardzo 
często wykorzystywany w identyfikacji bakterii z rodzaju 
Acinetobacter.  

Powielenie fragmentów DNA metodą PCR 

10 or 50 μl. Reaction parameters, such as DNA anealing and 
elongation time, temperature of starter hybridisation to the 
matrix or the number of cycles, should be adopted 
depending on the type of oligonucleotides and product 
length.  
The reaction is performed in thermocycler Mastercycler 

Personal (Eppendorf, Germany).

Electrophoretic separation in 
agarose gel 

Electrophoretic separation is 
carried out in horizontal electrophoresis 
apparatus with the use of agarose gel with 
the concentration adjusted to the product 
length (from 1 to 2%) in TAE buffer. Mix a 
DNA sample with a loading dye in 5:1 
proportion and provide gel into the wells.  

The separation takes place at the 
voltage of 100V/cm of the gel's length. 
Next, the gel is stained in ethidium 
bromide solution for approximately 5-10 

minutes and observed in UV light with 
the wavelength of λ 354 nm with a 
photograph taken with the use of Gel 

DocTM XR System imager (Bio-Rad, 
USA). 

Sequencing of selected and 
replicated DNA segments  

For the purpose of the final confirmation of 
specific affiliation of selected and examined isolates, it was 
decided to carry out sequencing of 16S rDNA and recA. 
These are highly conservative regions with gen recA being 
commonly used in the identification of Acinetobacter 
bacteria. DNA fragment replication with the PCR method is 
conducted with purified chromosomal DNA of particular 
isolates.  

This is followed by electrophoretic separation of 
the obtained PCR products in order to verify whether the 
selected isolates belong to the Acinetobacter baumannii 
species. Should the result be positive, the amplification is 
repeated and the fragments 16S rDNA and recA are 
purified.  

Use the Clean-up kit by A&A Biotechnology (see 
the manufacturer's recommendations) to clean and 
sequence the DNA fragments. The thus prepared material is 
transferred to an external company for the purpose of 
sequencing.  

The obtained results are verified with the use of 
FinchTV programme, compared with the database and 
evaluated whether the selected isolates belong to the 
Acinetobacter baumannii species. 

Examination of isolates with pulsed-field gel 
electrophoresis  

Modify the protocol REA-PFGE to type 
Acinetobacter baumannii [25, 26].  

• Preparation of agarose blocks
1) Inoculate ca. 50 ml of sterile LB medium with

selected isolate – an overnight culture: 18 hours 
at 37ºC or inoculate onto LA medium.

2) Select a single bacterial colony and transfer it with
the use of a sterile loop into 1 ml of CBS buffer,
gently mix in order to obtain a more or less 
homogenous suspension or swirl 1 ml of .
overnight culture with OD – 1.0 - 1.3 (1000g;
5 MIN; 4ºC), rinse the sediment with 1 ml of CSB,
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przeprowadzamy z oczyszczonym DNA chromosomalnym 
poszczególnych izolatów. Następnie wykonujemy rozdział 
elektroforetyczny otrzymanych produktów reakcji PCR 
w celu wstępnego sprawdzenia czy wytypowane izolaty 
należą do gatunku Acinetobacter  baumannii.   

Jeżeli w wyniku elektroforezy otrzymamy wynik 
pozytywny, ponownie amplifikujemy i oczyszczamy 
fragmenty 16S rDNA i recA. Do oczyszczania fragmentów 
DNA do sekwencjonowania używamy zestawu Clean-up 
firmy A&A Biotechnology, według zaleceń producenta.  

Tak przygotowany materiał przesyłamy do 
sekwencjonowania, który wykonuje zewnętrzna firma. 
Uzyskane w ten sposób wyniki weryfikujemy przy użyciu 
programu FinchTV, porównanujemy z bazą danych  
i oceniamy, czy  wytypowane przez nas izolaty należą do 
gatunku Acinetobacter baumannii. 

Badanie izolatów metodą elektroforezy 
pulsacyjnej  

Zmodyfikowano protokół REA-PFGE do 
typowania Acinetobacter baumannii.[25, 26] 

• Przygotowanie bloczków agarozowych
1) Wytypowanym izolatem bakteryjnym

zaszczepiamy ok. 50 ml jałowej pożywki LB –
całonocna hodowla: 18 godz. 37ºC lub
wysiewamy  na podłoże LA;

2) Wybieramy pojedynczą kolonię bakteryjną
i przenosimy ją za pomocą jałowej ezy do 1 ml 
buforu CBS, delikatnie mieszamy tak aby 
otrzymać w miarę jednorodną zawiesinę, lub
zawirowujemy 1ml hodowli nocnej o OD – 1,0-1,3 
(1000g;5 min.;4ºC), osad przemywamy 1 ml CSB 
i ponownie wirujemy, a następnie osad bakteryjny 
zawieszamy w 1 ml CSB. Tak przygotowana
zawiesinę komórek bakteryjnych można
przetrzymywać w temperaturze pokojowej do 
czasu zmieszania z roztworem agarozy, ale nie
dłużej niż 5 min.

3) Przed wykonaniem zawiesiny bakteryjnej,
przygotuj 2% roztwór niskotopliwej agarozy 
w buforze CSB lub ddH2O,  wymieszaj roztwór
agarozy z 10% roztworem SDS, tak aby końcowe
stężenie SDS wynosiło 1%, raz rozpuszczoną
agarozę trzymaj w łaźni wodnej w temp. 50-60ºC 
aż do użycia.

4) W jednym czasie wykonuj 1 bloczek (aby uniknąć
kontaminacji). Wymieszaj 165 µl roztworu
agarozy/SDS i 135 µl zawiesiny komórek
bakteryjnych, delikatnie rozpipetuj i jak
najszybciej przenieś ok. 200 µl mieszaniny do 
wyjałowionej formy do bloczków. Formę umieść
w temp. 4ºC, aż do stężenia – ok. 20 min.

5) W celu lizy komórek bakteryjnych zatopionych
w bloczkach agarozowych należy zastygnięte
bloczki przenieść do jałowych probówek, dodać
po 2 – 3 ml buforu CSL-1 (tak aby całkowicie
zakryć bloczek) i umieścić w łaźni wodnej w temp.
37ºC na 2 godz. Następnie należy ponownie
przełożyć bloczki do jałowych probówek i dodać
po 2 – 3 ml buforu CSL-2 i wstawić do łaźni
wodnej o temp. 55 ºC na całą noc.

6) Następnego dnia przełóż bloczki do jałowych
probówek i płucz  3 razy 4 ml ddH2O
(30min.;50ºC) a potem 3 razy 4 ml buforu TE
(30min.;50ºC). Tak przygotowane bloczki, zalane
3 ml buforu TE, można przechowywać w temp.
4ºC przez 4 tygodnie.

centrifuge and prepare a suspension in 1 ml of 
CSB. The prepared suspension containing 
bacterial cells may be kept at room temperature 
until its mixing with agarose solution, however 
not longer than 5 minutes. 

3) Before preparing the bacterial suspension,
prepare a 2% solution of low temperature melting
agarose in CBS buffer or ddH2O, mix the agarose
solution with 10% SDS solution to obtain the final 
SDS concentration of 1%, keep the dissolved 
agarose in a water bath at the temp. of between 
50-60ºC until use.

4) Prepare 1 block at a time (to avoid 
contamination). Mix 165 µl of agarose/SDS
solution and 135 µl of bacterial suspension, gently 
pipette and quickly transfer ca. 200 µl of the mix 
into a sterile block matrix. Place the matrix in 
a temp. of 4ºC until hardening – ca. 20 min.

5) For the purpose of lysis of bacterial cells 
suspended in the agarose block it is required to 
transfer the hardened block into sterile test tubes,
add 2 – 3 ml of CSL-1 buffer (to completely cover
the block) and place in a water bath at a temp. of
37ºC for 2 hours. Next, move the blocks again into 
sterile test tubes and add 2 – 3 ml of CSL-2 buffer
and place in a water bath at 55ºC for the night.

6) On the following day transfer the blocks to sterile
test tubes and rinse 3 times with 4 ml of ddH2O
(30 min; 50ºC) and another 3 times with 4 ml of
TE buffer (30 min; 50ºC). The prepared blocks,
covered with 3 ml of TE buffer, may be stored at
4ºC for a period of up to 4 weeks.

• Restriction digestion of the DNA suspended in the
blocks

7) Cut the prepared blocks into 6 parts, place one of
them in a 1.5 ml Eppendorf tube and pour in 200 
µl of restriction buffer containing bovine albumin 
in the quantity of 100 µg/ml and incubate at 37ºC 
in a water bath for 10 min. Next, remove the
buffer and add 200µl of fresh restriction buffer
containing rare cutting restriction enzyme ApaI in 
the quantity of 30 U/block, incubate at 30ºC in a
water bath for 2 hours.

• Agarose gel preparation
8) Prepare 110 ml of 1% high temperature melting

agarose in borate buffer (0.5x TBE) and leave in 
a water bath at 50ºC until gel release.

9) Take the digested agarose blocks out of the buffer
and place on the teeth of the electrophoretic
comb, remove excess buffer with blotting paper.
Wait 5 minutes until the blocks are glued to the
comb and place the comb in gel matrix and slowly 
pour 100 ml of agarose solution to prevent bubble
formation. Gently remove the comb after ca. 30 
min and cover the produced holes with the
remaining portion of agarose solution.

10)  In gel preparation use the DNA of the standard 
A. baumannii strain suspended in the block and 
digested with ApaI enzyme as well as mass 
standards.

• Electrophoresis
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• Trawienie restrykcyjne DNA zatopionego 
w bloczkach

7) Wcześniej przygotowane bloczki tniemy na
6 części, jedną z nich przenosimy do probówki
Eppendorfa o poj.1,5 ml i zalewamy 200 µl buforu
restrykcyjnego zawierającego albuminę bydlęcą
w ilości 100 µg/ml i inkubujemy w 37ºC w łaźni
wodnej przez 10 min. Następnie odciągamy bufor
i dodajemy 200µl świeżego buforu restrykcyjnego, 
zawierającego enzym restrykcyjny rzadko tnący 
ApaI  w ilości 30 U/bloczek , inkubujemy w temp.
30ºC w łaźni wodnej przez 2 godz.

• Przygotowanie żelu agarozowego 
8) Przygotuj 110 ml 1% roztworu wysokotopliwej 

agarozy w buforze boranowym (0.5x TBE)
i pozostaw w łaźni wodnej w temp. 50ºC do czasu
wylania żelu.

9) Potrawione bloczki agarozowe wyjąć z buforu i
umieścić na zębach grzebienia
elektroforetycznego, nadmiar buforu usunąć za
pomocą bibuły. Odczekać 5 min. aż bloczki
przykleją się do grzebienia, po czym umieścic
grzebień w formie do żelu i powoli wylać 100 ml 
roztworu agarozy, tak aby nie powstały bąbelki.
Delikatnie usunąć grzebień po ok. 30 min.
a powstałe otwory zalać pozostałą częścią
roztworu agarozy.

10) Do przygotowania każdego żelu użyj DNA szczepu
wzorcowego  A.baumannii zatopionego 
w bloczkach i trawionego enzymem ApaI, a także
wzorców masowych.

• Elektroforeza
11) Przełóż ostrożnie tak przygotowany żel 

agarozowy do komory elektroforetycznej i wlej 
powoli 2000 ml buforu 0,5xTBE, tak aby żel był
całkowicie pokryty.

12) Ustaw parametry rozdziału i rozpocznij 
elektroforezę
- czas – 22 godz.
- napięcie – 200V
- czas trwania impulsów – initial 5 sec/final 30 sec
- temperatura – 14ºC 

13) Po zakończeniu, w celu wybarwienia, umieść
rozwinięty żel na 20 min. w pojemniku
z roztworem bromku etydyny o stężeniu 5µg/ml,
a potem oglądaj i wykonaj fotografię po 
oświetleniu żelu światłem UV.

WYNIKI 

Wykonano badania epidemiologiczne w kierunku 
wykrywania Acinetobacter baumannii z próbek pobranych 
w różnych placówkach opieki zdrowotnej, próbek 
środowiskowych otrzymanych z terenu misji wojskowych 
oraz z próbek pobranych z  okrętów podwodnych (miejsca 
długotrwałego przebywania żołnierzy). 

Badane próbki były wysiewane w kilku 
rozcieńczeniach na podłoże LAM (Leeds Acinetobacter 
Medium), które jest podłożem wybiórczo-różnicującym. 
Kolonie Acinetobacter baumannii na tym podłożu są 
okrągłe, różowe, wypukłe, gładkie o średnicy ok. 1-2 mm 
po 24 godz. inkubacji. Kolonie, które wyrosły na podłożu 
LAM i spełniały powyższe warunki, testowano dalej. 

Wybrane izolaty badano na obecność oksydazy 
cytochromowej przy użyciu barwnego testu paskowego.  

11) Carefully transfer the prepared agarose gel into an 
electrophoretic chamber and slowly pour 2000 ml 
of 0.5xTBE buffer until it is completely covered.

12)  Adjust separation parameters and begin the
electrophoresis.

- time – 22 hours 
- voltage – 200V 
- impulse duration – initial 5 sec/final 30 sec 
- temperature – 14ºC 
13) After the electrophoresis is completed, place the

gel in a container with ethidium bromide solution,
possessing a concentration of 5µg/ml, for 20 
minutes, in order to stain the gel for
photographing under a UV light.

RESULTS 

Epidemiological tests aimed at the detection of 
Acinetobacter baumannii were carried out on samples 
collected in various healthcare facilities, environmental 
samples obtained from military mission areas and samples 
collected in submersible vessels (places of prolonged stay 
for soldiers).  

The examined samples were inoculated in several 
dilutions onto a Leeds Acinetobacter Medium (LAM), i.e.  
a selective and differential medium. The Acinetobacter 
baumannii colonies isolated with the use of this medium 
are round, pink  and convex, with the diameter of ca. 1-2 
mm after a 24-hour incubation. Colonies which grew on 
LAM agar and met the above criteria were subject to 
further testing. 

Selected isolates were examined for the presence 
of cytochrome oxidase with the use of colour test strips. 
Cytochrome oxidase is an enzyme belonging to iron 
porphyrins that oxidise reduced cytochrom c and turns into 
a reduced inactive form. It is again activated through 
electron transportation to molecular oxygen.  

The pattern of cytochrom oxidase – cytochrom  
c in the presence of molecular oxygen may transport 
electrons from numerous organic compounds. Isolates 
which produced negative results for the presence of 
cytochrome oxidase (lack of staining) were inoculated onto 
an agar testing for the presence of DNase. Colonies 
producing DNase hydrolyse the deoxyribonucleic acid in 
the immediate vicinity to their culture.  

The test was performed with hydrochloric acid 
which induced DNA precipitation allowing observation of a 
brighter zone around the inoculation area. When the result 
was negative, the isolate was subject to final testing on 
oxidation and fermentation capacities.  

The test was performed on a Hugh-Leifson agar 
with an addition of proper sugars: glucose, lactose and 
xylose respectively. The Acinetobacter baumannii bacteria 
are capable of aerobic decomposition of these sugars, 
however, being obligatory aerobes, they are incapable of 
inducing fermentation.  

The results of the above biochemical tests allowed 
the initial determination of the affiliation of particular 
isolates to the Acinetobacter baumannii species. 

Simultaneously, a real-time PCR test was 
conducted with the use of three previously tested pairs of 
oligonucleotides and probes allowing detection of the 
presence of the Acinetobacter baumannii genetic material. 

The obtained results were compared with 
phenotypic and biochemical measurements of the tested 
environmental samples. If the performed tests were 
compatible, further testing of the obtained isolates was 
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Oksydaza cytochromowa jest enzymem należącym do 
porfiryn żelazowych, który utlenia zredukowany 
cytochrom c, przechodząc przy tym w zredukowaną 
nieaktywną postać.  

Ulega ponownej aktywacji poprzez transport 
elektronów do tlenu cząsteczkowego. Układ oksydaza 
cytochromowa - cytochrom c w obecności tlenu 
cząsteczkowego może transportować elektrony z wielu 
związków organicznych. Izolaty, które dawały wynik 
negatywny na obecność oksydazy cytochromowej (brak 
zabarwienia), posiewano na agar testujący obecność 
DNazy.  

Kolonie wytwarzające DNazę hydrolizują kwas 
dezoksyrybonukleinowy w bezpośrednim sąsiedztwie ich 
środowiska hodowlanego. Test wywoływano przy użyciu 
kwasu solnego, wtedy to następowała precypitacja DNA  
i obserwowano pojawianie się strefy przejaśnienia wokół 
posiewu.  

Gdy wynik okazywał się ujemny, izolat 
poddawano ostatniemu testowi na zdolność do utleniania  
i fermentacji. Posłużono się w tym celu podłożem Hugh-
Leifson'a, z dodatkiem odpowiednich cukrów, 
odpowiednio: glukozy, laktozy i ksylozy.  

Bakterie Acinetobacter baumannii są zdolne do 
tlenowego rozkładu tych cukrów, ale nie potrafią ich 
fermentować, gdyż są bezwzględnymi tlenowcami. 
Uzyskanie wyników testów biochemicznych opisanych 
powyżej pozwoliło na wstępne stwierdzenie 
przynależności odpowiednich izolatów do gatunku 
Acinetobacter baumannii. 

Równocześnie przeprowadzano badanie metodą 
real-time PCR, przy użyciu trzech przetestowanych 
wcześniej par oligonukleotydów i sond, pozwalających 
wykryć obecność materiału genetycznego Acinetobacter 

baumannii. 
Otrzymane wyniki porównywano z oznaczeniami 

fenotypowo-biochemicznymi badanych próbek 
środowiskowych. Gdy wykonane badania były zgodne, 
przeprowadzano testowanie otrzymanych izolatów za 
pomocą posiewu na płytki GEN III firmy BIOLOG, które 
pozwalają na procentową identyfikację wytypowanego 
mikroorganizmu. 

Również w celu potwierdzenia otrzymanych 
wyników oczyszczano materiał genetyczny badanych 
izolatów, a następnie przeprowadzano PCR odcinków  
recA i 16SrDNA i porównywano za pomocą elektroforezy 
otrzymany wynik z mikroorganizmem modelowym, którym 
w naszych badaniach jest Acinetobacter baumannii 

ATCC17978. 

conducted by inoculation onto GEN III agar produced by 
BIOLOG inc., which enable a percentage identification of  
a selected micro-organism. 

Also for the purpose of verification of the received 
results, the genetic material of the tested isolates was 
cleansed and PCR of recA and 16SrDNA was carried out, the 
results being compared with the use of electrophoresis 
with model micro-organisms, i.e. Acinetobacter baumannii 
ATCC17978. 
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WYNIKI ZBIORCZE BADAN�  REAL-TIME PCR W KIERUNKU ACINETOBACTER BAUMANNII 

SUMMARY RESULTS OF REAL-TIME PCR IN RELATION TO THE DETECTION ACINETOBACTER 
BAUMANNII

Environmental samples from military mission territory I – 2009 

84 environmental samples; 8 A. baumannii isolates confirmed with phenotypic methods, PCR sections 16S and recA 
and sequencing of section 16S 

Samples from healthcare facility I – 2010 

30 samples; real-time PCR S1 and S10  3 positive samples ; the same samples confirmed with phenotypic tests , PCR 
16S and rec A and sequencing 

Samples from healthcare facility II – 2011 

samples collected from 26 places x 2 = 52 test tubes; from 7 places - real-time PCR S1 and S10 positive ; isolates 
confirming the real-time PCR test obtained for 1 place of sample collection 

Samples from healthcare facility III – 2011 

20 samples; real-time PCR S1 and S10 6 positive samples; the same samples confirmed with phenotypic tests, PCR 16S 
and rec A  

Environmental samples from vessels – 2011 

20 samples; real-time PCR S1 and S10 all samples negative 

Samples from healthcare facility IV – 2011 

20 samples; real-time PCR S1, S10, S3 6 positive samples; only 2 test tubes produced isolates that were confirmed 
with phenotypic tests, PCR 16S and rec A 

Samples from healthcare facility V – 2011 

20 samples; real-time PCR S1, S10, S3 all samples negative, no growth of colonies typical of A. baumannii on LAM agar 

Environmental samples from military mission territory II – 2012 

117 samples; real-time PCR S1 and S10 negative, no growth of colonies typical of A. baumannii on LAM agar 

Samples from healthcare facility VI – 2012 

20 samples (collected following disinfection of a ward which was an epidemic centre of A.baumannii in spring 2012); 
real-time PCR S1, S10 – 1 positive sample , LAM – isolate typical of A.baumannii 

Samples from healthcare facility VII – 2012 

72 samples; real-time PCR S1 and S10 negative, no growth of colonies typical of A. baumannii on LAM agar 

Samples from healthcare facility VIII – 2012 

31 samples; real-time PCR S1, S10 – 1 positive sample, LAM – isolate typical of A.baumannii 

Samples from healthcare facility IX – 2012 

30 samples; real-time PCR S1, S10 – 2 positive sample, LAM – isolates typical of A.baumannii 
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Rys. 4. Izolaty Acinetobacter baumannii próbki 
szpitalne S12, S13, S14 i inne izolaty 
środowiskowe. 

Fig. 4. Acinetobacter baumannii isolates, hospital 
samples S12, S13, S14 and other environmental 
isolates. 

Przebadaliśmy blisko 500 próbek z różnych 
środowisk, nie wszystkie wyniki 
dodatnie w badaniu real-time PCR 
udało się nam potwierdzić 
uzyskaniem izolatu  
z badanej próbki, co utwierdza nas w 
przekonaniu, iż nie jest to łatwy do 
zdiagnozowania metodami 
klasycznymi gatunek bakterii. 

Badania PFGE - wyniki 
W pierwszym etapie badań 

zmodyfikowano protokół PFGE dla 
Acinetobacter baumannii.  

Następnie przeprowadzono 
rozdział elektroforetyczny potra-
wionych materiałów genetycznych 
pochodzących z obiektów opieki 
zdrowotnej i środowiskowych. 
Wyniki tych badań potwierdziły 
domniemanie, iż trzy próbki  
z jednego z obiektów opieki 
zdrowotnej S12, S13 i S14 są izolatami blisko 
spokrewnionymi. 

Nearly 500 samples from different environments 
have been examined. Not all of the 
positive results of real-time PCR were 
confirmed by obtaining an isolate 
from the tested sample, which makes 
us further convinced that this bacteria 
species is not easy to diagnose with 
classical methods. 

PFGE Tests – results 
During the first phase of 

testing the PFGE protocol was 
modified for Acinetobacter baumannii.  

This was followed by 
electrophoretic separation of digested 
genetic materials originating from 
healthcare and environmental 
facilities.  

The results confirmed the 
presumption that three samples from 
one of the health care facilities, S12, 
S13 and S14 were closely related 

isolates.
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS  

Survival analysis deals with statistical modelling of time elapsed between a particular moment and an expected event. The event is referred to as a result or 
an end point. 
The data used in survival analysis may also be treated as the time until an event occurs, time of survival, time until a failure, time of reliability, duration, etc. 
An analysis of such data is equally important for medicine1, social sciences2 and engineering 3. 
Survival analysis can also be applied to diving [1]. The article presents the basics of survival analysis which will serve in estimating the probability of an 
occurrence of central oxygen toxicity symptoms, which will be listed in the fourth part of the cycle of articles. 
Key words: survival analysis, risk assessment. 

Analiza przeżycia zajmuje się modelowaniem statystycznym przebiegów czasowych, dla których interesujące są czasy trwania pomiędzy wybraną chwilą  
a oczekiwanym zdarzeniem. Zdarzenie to nazywane jest rezultatem lub punktem końcowym.  
Dane do analizy przeżycia mogą być także traktowane, jako czas do zaistnienia zdarzenia, czas przeżycia, czas do awarii, czas niezawodności, czas 
trwania itp. Analiza takich danych jest ważna zarówno w medycynie1, naukach społecznych2 jak i w inżynierii 3.  
Analiza przeżycia znalazła tez zastosowanie w technice nurkowej [1]. W artykule zostały przedstawione podstawy analizy przeżycia, które posłużą do 
szacowania możliwości wystąpienia symptomów tlenowej toksyczności ośrodkowej przedstawione w części czwartej cyklu artykułów. 
Słowa kluczowe: analiza przeżycia, szacowanie zagrożenia. 

Анализ выживаемости занимается моделированием статистических временных процессов,  для которых интерес представляет длительность 
между нужным моментом, а ожидаемым событием. Это событие называется результатом или конечной точкой. 
Данные для анализа выживаемости можно рассматривать также как время наступления события, время выживания, время наработки на отказ, 
время надежности, время продолжительности и т.д.  Анализ этих данных важен как в медицине, социальных науках, так и в технике. 
Анализ выживаемости нашел также применение в области ныряния. В статье представлены основы анализа выживаемости, которые будут 
использоваться для оценки возможности симптомов токсичности кислорода ЦНС, изложенных в части четвертей серии статей. 
Ключевые слова: анализ выживаемости, оценка риска. 
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ODPOWIEDŹ SYSTEMU 

Przedział czasu pomiędzy wybranym punktem 
początkowym a zaistnieniem oczekiwanego zdarzenia 
można traktować, jako zmienną losową T będącą 
odpowiedzią systemu − nazywaną czasem przeżycia4. 
Należy zauważyć, że punkt początkowy powinien być 
dokładnie zdefiniowany, gdyż istnieje przeważnie kilka 
możliwości jego określenia 5.  

Czas jest zmienną ciągłą, dlatego czas przeżycia 
T najczęściej jest także traktowany, jako ciągła zmienna 
losowa. W praktyce jest on jednak odnotowywany  
z dokładnością do pewnego okresu6 i często jest on 
wyrażany w skali dyskretnej 7. 

Analiza przeżycia opiera się na wnioskowaniu 
statystycznym dotyczącym dystrybuanty F, czasu 
przeżycia T i najczęściej dotyczy prostej jej estymacji 
bazującej na pojedynczej homogenicznej próbie losowej, 
porównaniu czasu przeżycia T pomiędzy dwoma próbami 
8 czy modelowaniu dystrybuanty F, jako potencjalnej 
funkcji kilku zmiennych objaśniających. Zagadnienia te nie 
różnią się od typowego wnioskowania i modelowania 
statystycznego, lecz przesłanki do specjalnego 
potraktowania analizy przeżycia9 są następujące: 
- dane do analizy przeżycia często są ucięte10

- standardowe rozkłady zmiennej losowej11 często nie są 
adekwatne do modelowania dystrybuanty F, czasu 
przeżycia T .

DANE UCIĘTE 

Badając przykładową sytuację problemową 
dotyczącą oceny reakcji pacjenta na zastosowany sposób 
leczenia, najczęściej ustala się punkt początkowy, jako 
włączenie pacjenta do grupy po jego przyjęciu na leczenie 
szpitalne. Następnie określany jest czas T do zaistnienia 
interesującego zjawiska – np. śmierci pacjenta12.  

W praktyce spotyka się dane pełne13 oraz ucięte. 
Dla pacjentów, którzy nie umarli wiadomo, że ich czas 
przeżycia T musi być większy od czasu prowadzenia 
obserwacji . Ten rodzaj danych znany jest, jako ucięte  
z prawej strony – prawdziwa wartość czasu przeżycia T 
leży na prawo14. Ten typ danych jest najczęściej 
spotykanym wśród danych uciętych i może powstać 
z wielu powodów 15. 

Innym typem niepełnych danych są przedziałowo 
lub lewostronnie ucięte. Dla danych przedziałowo uciętych 
czas przeżycia T nie jest dokładnie znany, lecz wiadomo, że 
zawiera się w określonym przedziale czasowym . 
Znaczy to, że nie zaobserwowano oczekiwanego zdarzenia 
dla czasu , lecz nastąpiło ono przed upływem czasu . 
Dlatego o czasie T można jedynie powiedzieć, że jest 
zawarty w przedziale .  

Dane tego typu pojawiają się często w badaniach 
socjologicznych prowadzonych dla konkretnego przedziału 
czasowego. Jeśli dla danych przedziałowo uciętych wartość 
początkowa wynosi zero , to ten typ danych znany 
jest, jako lewostronnie ucięte. Gdy badania polegają na 
określeniu wystąpienia konkretnego wydarzenia w życiu 
człowieka to są one zawsze lewo bądź prawostronnie 
ucięte. 

Ważną cechą odróżniającą analizę przeżycia od 
wielu innych metod statystyki matematycznej jest to, że 
dane ucięte mogą być wykorzystane i mogą nieść ze sobą 
istotną informację o naturze zjawiska. Nie jest to jednak  

SYSTEM RESPONSE 

The time interval between a particular starting 
point and the occurrence of an expected event may be 
treated as a random variable T constituting a system 
response  referred to as the survival time4. It should be 
noted that the starting point in the said time interval should 
be precisely defined, as there usually exist several 
possibilities for its determination5. 

Time is a continuous variable, therefore the 
survival time T is also commonly treated as a continuous 
random variable. In practice, however, it is noted down 
with accuracy to a certain period6 and often expressed in 
discrete scale 7. 

Survival analysis consists of statistical reasoning 
concerning the distribution function F, of the survival time 
T and commonly concerns its simple estimation based on  
a single homogeneous random sample, juxtaposition of the 
survival time T between two samples 8, or modelling of the 
distribution function F, as a potential function of several 
explanatory variables.  

These issues are no different from typical 
statistical reasoning and modelling, however the reasons 
for the special approach to survival analysis9 are as 
follows: 
- data for survival analysis are often censored10 
- standard distributions of a random variable 11 tend not to 
provide an adequate model of the distribution function F, 
of survival time T .

CENSORED DATA 

In examining an exemplary problem situation 
concerning the patient's reaction time to the applied 
treatment, the most common starting point is the patient's 
inclusion in the group after his/her admittance to hospital 
treatment. Next, the time T until an interesting event 
occurs is determined – e.g. the patient's death12.  

In practice we deal with complete13 and censored 
data. With regard to those patients who do not die it is 
obvious that their survival time T must be longer than the 
observation time .  

This type of data is known as right-censored data 
– the true value of survival time T is placed on the right
side14. For numerous reasons 15, this constitutes the most 
common type of censored data obtainable. 

Another type of incomplete data are interval- or 
left-censored data. In the case of interval-censored data the 
survival time T is not completely known, however it is 
possible to determine the time interval in which it is 
included .  

This means that the expected event within the 
time  has not been observed but it still occurred before 

the lapse of that time . For this reason all we may say 

about time  is that it is included in the given interval 

.  

Data of this kind often appear in sociological 
studies conducted in relation to a particular time interval. If 
the initial value for interval-censored data is equal to zero 

, this type of data is known as left-censored data. 

When studies consist in determining the occurrence of 
a particular event in a person's life, the obtained data are 
always left- or right-censored. 
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regułą i należy zachować w tym względzie daleko idącą 
ostrożność. Jak wspomniano wcześniej, jeśli zdefiniuje się 
czas , jako moment końcowy badań, to dla  dane będą 
ucięte a dla  będą pełne.  

Gdy określa się czas  podczas procesu 
badawczego, lub decyduje wcześniej, że badania zostaną 
przerwane, gdy zaistnieje odpowiednia liczba zdarzeń 
oczekiwanych, to taki mechanizm ucinania nie wnosi 
istotnych danych do analizy przeżycia16 i nie mogą być one 
włączone do analizy, choć czas przeżycia  T  nie jest  w tym 
przypadku całkowicie niezależny od czasu ucięcia 

t 17. Istotne dla analizy przeżycia mechanizmy ucinania 
danych pojawiają się, jeżeli są funkcjonalnie połączone  
z czasem przeżycia, np. wycofanie pacjenta z bada   
z powodu wpływającego na czas przeżycia18.  

Istotnymi są także mechanizmy ucinania, jeśli 
reakcja pacjenta na zastosowaną kurację jest negatywna. 

Nie można wykluczyć danych uciętych w analizie 
przeżycia, gdyż może to spowodować potencjalne 
poważne odchylenia przy wnioskowaniu19, lecz obecność 
niektórych typów takich danych oznacza konieczność 
wykorzystania specjalnych metod analitycznych. 
Okazjonalnie można analizować sytuację, gdy ani dane 
pełne ani ucięte nie są możliwe do zarejestrowania.  

Z taką sytuacją można mieć do czynienia, gdy 
trzeba podjąć wnioskowanie o czasie do uszkodzenia 
maszyny, która została zatrzymana na skutek wygaśnięcia 
certyfikatu pozwalającego na jej dalszą eksploatację lub 
została skierowana do obowiązkowego remontu. Takie 
dane nazywane są odciętymi i wymagają specjalnych metod 
analizy, które nie będą tutaj omawiane. 

DYSTRYBUANTA CZASU PRZEŻYCIA 

Dystrybuanta  czasu przeżycia, jako zmiennej 
losowej , powinna być ciągła i dodatnio określona. 
Warunki te spełnia przykładowo dystrybuanta 

 20: 

An important feature, distinguishing survival 
analysis from many other methods concerned with 
mathematical statistics, is that censored data can in fact be 
used and, moreover, may carry significant information on 
the nature of a given event. However, this is not a rule and 
requires great caution.  

As it was mentioned earlier, if we define time  as 

an end point of the conducted studies, then for  the 

data will be censored, whereas for they will be 

complete. When time t is determined during the process of 
testing, or it is decided in advance that the studies will be 
interrupted when a proper number of expected events 
occurs, such a censoring mechanism will not bring relevant 
data into survival analysis16 and they will be excluded from 
the analysis although, in this case, the survival time  T is 
not entirely independent of the time of data censoring 

t
17.

The mechanisms of data censoring, quite 
significant in survival analysis, appear if they are 
functionally connected with survival time, e.g. patient 
withdrawal from studies due to a reason influencing the 
survival time18. 

Data-censoring mechanisms are also significant 
when the patient's reaction to applied treatment is 
negative. 

We must not exclude censored data from survival 
analysis, as this could cause potentially serious deviations 
in the reasoning19; however, the presence of certain types 
of such data imposes the necessity to apply special 
analytical methods. On occasion, we may analyse  
a situation when neither complete nor censored data are 
possible to register.  

This situation takes place when it is required to 
undertake reasoning concerned with the time until a failure 
of a machine, which had been stopped due to an invalid 
certificate allowing its further operation or for the purpose 
of carrying out obligatory overhaul. Such data are referred 
to as truncated data and require special methods of 
analysis, which will not be discussed here. 

SURVIVAL TIME DISTRIBUTION FUNCTION 

The distribution function  of the survival time as 

a random variable  should be continuous and a positive-

definite. These conditions are met, for example, by the 
distribution function of 20: 
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Tab. 1 

Uogólniony rozkład Gamma. 

Generalised Gamma distribution.

a c Distribution Distribution density 

1 1 Exponential 

1 c Gamma 

2 2 Reyleigh 

a a Weibull 

2 3 Maxwell 

  (1) 

(1) 

gdzie: dystrybuanta, gęstość rozkładu 

prawdopodobieństwa, częstość, czas 

Częściej wykorzystywane w analizie przeżycia 
rozkłady zebrano w tab. 2. Najbardziej popularnym  
w modelowaniu zależności w analizie przeżycia jest 
rozkład , dla którego gęstość 
prawdopodobieństwa  można zapisać w postaci: 

 (2) 

gdzie: stała 

Parametr  z równania (2) odpowiedzialny jest za 
kształt zaś częstość  za skalę gęstości 
prawdopodobieństwa dla rozkładu – rys.
1. Średnia  dla rozkładu  wynosi: 

where: distribution function, probability distribution 

density, frequency, time 

Tab. 2 shows the most common distributions 
applied in survival analysis. The most common distribution 
in modelling relationships in survival analysis is 

distribution for which probability density may be 

expressed as: 
 (2)

where: constant 

Parameter  from equation (2) is responsible for 

the shape and density  for the scale of probability density 

for  distribution – fig. 1. The mean  for 

distribution amounts to: 
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Tab. 2 

Niektóre rozkłady statystyczne wykorzystywane w analizie przeżycia [2]. 

Examples of the statistical distributions used in survival analysis [2].

Distribution function Density Mean Variance Survival function 
Hazard 

function 

Cumulative 
hazard 

function 
Distribution 

exponential 

logistic 

Ryleigh 

Weibull 

Rys. 1. Gęstość rozkładu prawdopodobieństwa  dla rozkładu  dla różnych wartości parametru a i przy częstości . 

Fig.1. Probability distribution density  for  distribution with various values of parameter a and frequency  . 
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(3) 

a wariancja : 

(4) 

Dla , gęstość  rozkładu  przybiera formę 
funkcji eksponencjalnej ze średnią:  . 

ROZKŁAD WYKŁADNICZY 

Dla rozkładu binominalnego, prawdopo-
dobie stwo  zdarzenia dla braku   przypadku 
niepożądanego 21 przy          zdarzeniach 22 można zapisać, 
jako23: , gdzie oznacza 
prawdopodobieństwo będące ryzykiem wystąpienia 
niekorzystnego zjawiska. Chcąc wyrazić 
prawdopodobieństwo w funkcji czasu 
można podzielić okres obserwacji  na szereg przedziałów 

. Przyjmując, że wartość zagrożenia R  24 nie ulega 
zmianie                             dla całego czasu trwania obserwacji 
, to przy dążącej do nieskończoności liczbie 

przedziełów , prawdopodobieństwo  będzie 
wynosiło zero 25: 

. 
Na mocy tego, że ryzyko jest niezmienne 
, to częstotliwość występowania 

niekorzystnego zjawiska jest także niezmienna: . 
Zgodnie z częstościową definicją prawdopodobieństwa  
i wcześniejszym założeniem niezmienności ryzyka 

, można zapisać (3): 

(5) 

gdzie:  ryzyko,  wartość oczekiwana przeciętnej liczby 

przypadków  przy liczności populacji , przedział czasowy 

stanowiący dokładność, z jaką liczy się liczy się upływ czasu, 

liczność populacji 

Dyskretną zmienną zależną  spodziewanej 
przeciętnej liczby przypadków  w funkcji dyskretnej 
zmiennej niezależnej liczby obserwacji , można zastąpić 
ciągłą zmienną zależną ryzyka  w funkcji zmiennej 
niezależnej liczby  równych przedziałów , gdzie 
współczynnikiem proporcjonalności będzie tutaj częstość 
 definiowana zgodnie z (5): 

(6) 

Podstawiając równanie (6) określające ryzyko 
dozależności:

i korzystając z definicji funkcji eksponencjalnej26 
, można otrzymać: 

(7) 

gdzie: prawdopodobieństwo, liczba zdarzeń w próbie o liczności 

(3) 

and variance : 

(4) 

For , the density  of  d i str i b ut i on takes 

the form of an exponential function with the mean value of: 

 . 

EXPONENTIAL DISTRIBUTION 

In the case of binominal distribution, probability 

of an event occurrence in the situation of a lack of  of 

events22 may be undesirable incidents21 with 

expressed as23:  where  stands 
for probability in the form of risk of occurrence of an 
adverse phenomenon. If we want to express probability in 
the function of time  we may divide the 
observation period  into a series of intervals . Assuming 
that the hazard value R 24 remains unchanged 
in the entire observation time , then with number 
of intervals  going towards infinity, the probability 

 will be equal to zero 25 

:

. 

Based on the fact that the risk  is unchangeable, 

, the frequency  of occurrence of adverse 

phenomena also remains unchanged: . According 

to frequency-related definition of probability and the 
previous assumption of risk un-changeability, , 

we may write down what follows (3): 

(5) 

where:  risk,  expected value  average number of cases 

with the population number , time interval constituting accuracy 

with which the time lapse is calculated,  population number 

For the discrete dependent variable  of the 
expected mean of the number of cases  in the function of 
the discrete independent variable with regard to the 
number of observations , we may replace the continuous 
dependent risk variable  in the function of independent 
variable of number  of equal intervals , with the 
proportionality factor of frequency  defined according to 

(5): 

(6) 

By inserting equation (6) determining the risk 

into the relation:  
and 

using the definition of exponential function26  

 we will obtain: 
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Dystrybuantę dla prawdopodobieństwa 
(7), można zapisać korzystając z definicji 
prawdopodobieństwa odwrotnego: 

(8) 

a gęstość  rozkładu wykładniczego można będzie znaleźć 
różniczkując dystrybuantę z zależności (8): 

. Całkując gęstość 

w granicach od zera do nieskończoności można pokazać, 
że rozkład wykładniczy jest unormowany 27. 

ROZKŁAD WEIBULLA 

Prawdopodobieństwo dodatkowego przeżycia 
czasu , gdy do chwili obecnej czas życia wynosi  jest 
prawdopodobieństwem warunkowym: 

(9) 

Licznik ułamka z równania (9) to 
, prawdopodobieństwo przeżycia czasu łącznego 

dlatego zależność (9) można przepisać do postaci: 

(10) 

Z zależności (10) wynika, że dla rozkładu 
wykładniczego prawdopodobieństwo warunkowe 
przeżycia dodatkowego czasu 28 nie jest funkcją 
dotychczasowego czasu przeżycia : . 
Określa się to, jako niezależność rozkładu wykładniczego 
od obecnego wieku29:  

, lecz właściwość ta 

stoi w sprzeczności z doświadczeniem 30.  
Modyfikując sposób podejścia przy 

wyprowadzeniu formuły na gęstość rozkładu 
prawdopodobieństwa można poprawić właściwości 
rozkładu wykładniczego 

zakładając, że prawdopodobieństwo wystąpienia 
zdarzenia dla pojedynczej próby Bernoulliego31 jest 
proporcjonalne do       czasu trwania próby  i jest 
niezależne od numeru tej próby – rys. 2.  

Przyjmując, że prawdopodobieństwo wystąpienia 
zdarzenia w tej próbie można zapisać, jako: 

, gdzie częstotliwość  

 występowania zdarzenia ulega zwiększeniu 
wraz ze starzeniem się organizmu czy urządzenia. Stąd 
przyjmując niezależność prób, prawdopodobieństwo braku 

 zdarzeń niekorzystnych w  próbach będzie 
wyrażało się iloczynem: 

(7) 

where: probability, number of events in a sample of 

Distribution function  for probability (7) 

will be expressed by using the definition of inverse 
probability: 

(8) 

and the density  of exponential distribution will be 

obtained by differentiation of the distribution function 

 from relation (8): .  

By integration of density  in the range from zero to infinity 
it is possible to demonstrate that the exponential 
distribution is regular 27. 

WEIBULL DISTRIBUTION 

Probability of surviving additional time  with 

current lifetime equal to constitutes conditional 

probability: 

(9) 

The numerator from equation (9) stands for the 
probability of survival of combined time , thus the 

relation (9) may be transformed into: 

(10) 

From relation (10) it stems that the conditional 
probability of surviving additional time with regard to 
exponential distribution 28 is not a function of current 

survival time : . This is defined as the 
independence of exponential distribution of current29 age; 

however, it remains 

in conflict with documented experience 30.  
By modifying the approach in the derivation of the 

formula used in the calculation of density of probability 
distribution we may improve the properties of 

exponential distribution by 

assuming that the probability of event occurrence for  a 
single Bernoulli’s sample31 is proportionate to its duration 
time  and                independent of the size of the sample 

– fig. 2.
If we assume that the probability of event 

occurrence in that sample may be expressed as: 

, where the frequency of event 

occurrence is increased with ageing of an 

organism or device. Hence, with the assumption of sample 
independence, the probability of a lack ( ) of adverse 

events in  samples will be expressed as the product: 
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Rys. 2. Gęstość rozkładu prawdopodobieństwa  rozkładu  dla różnych wartości parametru  i przy czętości . 

Fig.2. Probability distribution density  for  distribution with for various values of parameter  and frequency . 

(11) 

Podobnie jak poprzednio można obliczyć granicę 
dla . Wygodnie jest uczynić to po 
uprzednim zlogarytmowaniu wyrażenia (11): 

, skąd prawdopodo-
bieństwo to można przyjąć w przybliżeniu, jako: 

 . Dla granicznie małych 
można policzyć granicę: 

.  

Można zatem zapisać, że 
 a stąd przekształcając, można 

otrzymać zależność na prawdopodobieństwo 
braku niekorzystnych przypadków w funkcji czasu : 

. Stąd podobnie jak dla 

zależności (8) dystrybuantę  można zapisać 
korzystając z definicji prawdopodobieństwa odwrotnego: 

. Gęstość  rozkładu w tym 

przypadku wyniesie: 

(12) 

W szczególności, dla gęstości rozkładu 
prawdopodobieństwa  z formuły (12), gdy częstość 

występowania niekorzystnego zjawiska nie jest funkcją 
czasu , to zależność (12) wyraża gęstość dla 
rozkładu wykładniczego. Dla  zależność (12) 
wyraża gęstość rozkładu  [4]: 

(13) 

GĘSTOŚĆ ROZKŁADU CZASU PRZEŻYCIA 

Dla ciągłej zmiennej losowej  oznaczającej czas 
przeżycia, z funkcji gęstości rozkładu prawdopodobieństwa 

 można określić rozkład prawdopodobieństwa 
wystąpienia czasu  w przedziale :  

(11) 

As before, it is possible to calculate the threshold 
for . It is convenient to do it after finding 

the logarithm for the expression (11): 
, from which the 

probability may be approximated to: 
 .  

For the smallest values of  we may estimate the 

limit: . 

Therefore, we may write that 
, and hence by transformation 

we will obtain probability relationship  with 

regard to the lack of unfavourable cases in the function of 

time : .  

Based on this, similarly to relationship (8), we 
may express the distribution function by use of 

definition of inverse probability: 

. Distribution density  in 

this case will amount to: 

(12) 

In particular, for probability distribution density 

from formula (12), when frequency  of occurrence of 

an adverse phenomenon is not the function of time 
, the relationship (12) expresses the density for 

exponential distribution. For  the relationship 

(12) expresses the density of Weibull distribution [4]: 

(13) 

SURVIVAL TIME DISTRIBUTION DENSITY 

For continuous random variable  standing for 

survival time, from the function of probability distribution 
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 . Dystrybuanta czasu  

T określona jest formułą: 

(14) 

W analizie przeżycia często preferowane jest 
wykorzystanie trzech alternatywnych funkcji 
prawdopodobieństwa definiujących rozkład zmiennej 
losowej :  , 
i . 

FUNKCJA PRZEŻYCIA 

Funkcja przeżycia  określa 
prawdopodobieństwo, przetrwania32 dłużej niż pewien 
przeciętny czas t 33: 

(15) 

gdzie: funkcja przeżycia 

Funkcja przeżycia34  jest nierosnącą funkcją 
ciągłą, dla której . Dla rozkładu  funkcja 
przeżycia dana jest zależnością: 

. Na rys. 3 pokazano funkcje przeżycia 
dla rozkładu  dla różnych wartości parametrów 

 i częstości .  
Wartość oczekiwana czasu przeżycia 

powiązana jest z funkcją przeżycia następująca 
formułą: , stąd wartość ta reprezentowana 

jest przez pole pod funkcją przeżycia .  

density  we may determine probability distribution for the 

occurrence of time in the interval : 

 . The distribution function  of 

time T is defined with the formula: 

(14) 

In survival analysis it is often preferable to apply 
three alternative probability functions defining the 
distribution of random variable :  , 

 and . 

SURVIVAL FUNCTION 

Survival function defines the probability of 

surviving 32 longer than a certain average time t 33: 

(15) 

where: survival function 

Survival function34 is a non-increasing 

continuous function, for which . In Weibull 

distribution the survival function  is expressed with the 

relationship: . Fig.3 demonstrates 

survival functions for  distribution with 

different values of parameter  and frequency .  

The expected survival time is related to 

survival function with the following formula: 

, hence this value is represented by the field 

below the survival function . 

Rys. 3. Funkcja przeżycia  dla rozkładu  dla różnych wartości parametru  i częstości . 

Fig. 3. Survival function in  distribution for different values of parameter  and frequency .

FUNKCJA HAZARDU 

Zgodnie z definicją prawdopodobieństwa 
warunkowego można zapisać: 

(16) 

HAZARD FUNCTION 

In concord with the definition of conditional 
probability we may write down: 

(16) 
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gdzie: funkcja hazardu 

W zależności (16) funkcja  określana jest, jako 
:  . Wychodząc z zależności (16) 

można przedstawić funkcję hazardu , jako granicę 
prawdopodobieństwa warunkowego na jednostkę czasu: 

(17) 

Funkcja hazardu h(t) reprezentuje 
prawdopodobieństwo tego, że czas przeżycia T będzie 
znajdować się w otoczeniu wybranego czasu t, lecz nie 
pojawi się przed tym czasem35. Opisuje ona intensywność 
niepowodzeń dla wybranego czasu36 t. 

where: hazard function 

In relationship (16) function  is defined as 

:  . From relationship (16) it is 

possible to present hazard function , as the limit of 

condition probability per unit of time: 

(17) 

Hazard function h(t) represents the probability 
that survival time T will fall near the selected time 

t, however not before that time35. It describes the intensity
of failure for particular time36 t. 

Rys. 4. Funkcja hazardu  dla rozkładu  dla różnych wartości parametru  i przy częstości . 

Fig. 4. Hazard function  in  distribution for different values of parameter  and frequency . 

Funkcja hazardu  podaje wartość 
prawdopodobieństwa na jednostkę czasu (17) może więc 
wystąpić sytuacja37, dla której jej wartość będzie większa 
od . Dla rozkładu funkcja ta wyraża się 
równaniem:  

 . Na rys. 4 pokazano wybrane 
kształty funkcji hazardu  dla rozkładu , dla 
różnych wartości parametru  przy częstości .  

SKUMULOWANA FUNKCJA HAZARDU 

Skumulowaną funkcję hazardu można 
zdefiniować, jako całkę z funkcji hazardu : 

(18) 

gdzie: skumulowana funkcja hazardu 

Dla rozkładu  wyrazi się one zależnością: 

FUNKCJA RYZYKA 

W technice, funkcja hazardu  nazywana jest czasami 

funkcją  ryzyka   lub intens yw noś ci  

Hazard function provides the value of 

probability per unit of time (17), therefore it is possible 
that a situation occurs37, when its value will be greater 
than 1. For Weibull this function is expressed with the 
equation: . Fig. 4 depicts selected 

shapes of hazard function for distribution 

with different values of parameter  and frequency . 

CUMULATIVE HAZARD FUNCTION 

Cumulative hazard function  may be defined 

as an integral from hazard function : 

(18) 

where: cumulative hazard function 

For  it will be expressed with relationship: 

RISK FUNCTION 

In technology, hazard function  is sometimes  
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us zkodzeń   i definiowana jest, jako iloraz gęstości 
prawdopodobieństwa czasu pracy elementu  w punkcie 
 przez prawdopodobieństwo, dla którego czas pracy 

elementu jest co najmniej równy : 

(19) 

gdzie: funkcja ryzyka 

Dla dyskretnego rozkładu prawdopodobieństwa 
intensywności uszkodzeń  można zapisać zależność: 

 . Różniczkując funkcję przeżycia 

można pokazać ciekawą 
zależność:  , co wobec zależności 

(19) daje: 

 .  

Co w konsekwencji skutkuje zależnościami: 

(20) 

Równanie (20) nosi nazwę . 
Funkcja skumulowanego hazardu nazywana jest  
w technice bezpieczeństwa funkcją  rozkładu 

zaw odnoś ci  b ezpieczeńs tw a. 

ZALEŻNOŚCI MIĘDZYFUNKCYJNE 

Podsumowując przegląd podstawowych funkcji 
stosowanych w analizie przeżycia można stwierdzić, że 
wystarcza podać jedną z nich aby opisać inne, gdyż są one 
pomiędzy sobą powiązane zależnościami zebranymi w tab. 
W analizie przeżycia najczęściej operuje się funkcjami 
przeżycia S (t) i hazardu h (t) 38.  

Z praktyki wiadomo, że rzetelnego oszacowania 
specyficznych funkcji analizy przeżycia można dokonać, 
jeśli liczność próby do wnioskowania jest większa niż 

, w przeciwnym przypadku wyniki estymacji są 
obciążone. 

referred to as risk function  or damage intens ity  

 and defined as quotient of probability density of the 

time of operation of a given element  in the point  and 

the probability for which the time of operation of an 
element is at least equal to : 

(19) 

where: risk function 

For discreet distribution of damage intensity 

probability  we may write:  . By 

differentiation of survival function 
we may demonstrate an 

interesting relationship:  , which 

with regard to relationship (19) gives: 

 . 

This, in consequence results in the following 
relationships: 

(20) 

Equation (20) is called . In 

safety technology, cumulative hazard function is 

referred to as safety unreliability distribution function. 

INTERFUNCTIONAL RELATIONSHIPS 

In summary of the review of basic functions used 
in survival analysis, we may conclude that it is sufficient to 
provide one of them to enable a description of others, as 
they are related by the relationships collectively presented 
in tab. 3. Survival analysis most commonly operates with 
survival S (t) and hazard functions h (t) 38.  

We know from practice that reliable estimation of 
specific functions in survival analysis can be performed if 
the sample size is larger than , otherwise the results 

will be burdened. 

Tab. 3 

Użyteczne zależności dla częściej spotykanych funkcji w analizie przeżycia. 

Useful relationships for more common functions in survival analysis. 

distribution function 

hazard function 

cumulative hazard function 

probability density 

risk function 

survival function 
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Pomimo zbieżności formuł do obliczania różnych 
charakterystycznych parametrów rozpatrywanych tutaj 
przebiegów czasowych istnieją różnice ich interpretacji 
pomiędzy teorią niezawodności, analizą bezpieczeństwa 
czy w innych zastosowaniach analizy przeżycia39. 

ZAGROŻENIE 

 może reprezentować 
prawdopodobieństwo wystąpienia objawów  lub 

 w funkcji czasu . Korzystając z zależności 

i można dystrybuantę 

 prawdopodobieństwa wystąpienia objawów  czy 
 w funkcji czasu wyrazić poprzez wartość funkcji 

ryzyka :  

(21) 

gdzie:  funkcja zagrożenia lub 

tożsamościowo równa dystrybuancie czasu przeżycia 

Całka funkcji ryzyka  od momentu  do  
określa integralne ryzyko wystąpienia w tym okresie 

czasu przypadku lub . Czyli wartość funkcji 
ryzyka z wyrażenia (21) określa wartość funkcja 
zagrożenia  wystąpieniem objawów  lub . 
Wartości parametrów funkcji ryzyka  można określić, 
poprzez dopasowanie jej do danych eksperymentalnych. 
Granice całkowania mogą rozciągać się także na kilka 
godzin po zakończeniu nurkowania.  

Przy wykorzystaniu analizy przeżycia do 
modelowania matematycznego funkcji ryzyka 
i zagrożenia  wystąpieniem objawów i 
należy rozróżniać te pojęcia. Ryzyko jest tutaj 
utożsamiane z prawdopodobieństwem wystąpienia 
lub , zaś zagrożenie wystąpieniem jest 
utożsamiane z dopełnieniem funkcji przeżycia  będące 
dystrybuantą czasu przeżycia: . Zagrożenie 

jest prawdopodobieństwem wystąpienia lub 
 pod warunkiem zaakceptowania poziomu ryzyka 

 wystąpieniem  lub . 

PODSUMOWANIE 

Metody analizy przeżycia zostały wprowadzone 
do problematyki nurkowej przez Weathersby’ego  
i Thalmanna [1]. Zaproponowany przez  model 
predykcji zagrożenia  możliwością wystąpienia 
pochodzący z tej teorii wydaje się być dostatecznie 
precyzyjny. Będzie on przedstawiony w następnym 
artykule tej serii. 

Artykuł jest trzecim z serii zawierających wyniki 
badań przeprowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni a finansowanych ze środków na naukę w latach 
2009 − 2011 w ramach projektu rozwojowego 
Nr O R00 0001 08 p.t.: Projektowanie dekompresji  
w misjach bojowych. 

Despite the convergence of the formulae used in 
calculating characteristic parameters of the discussed time 
intervals, there are certain differences in their 
interpretation with regard to reliability theory, safety 
analysis or other applications of survival analysis39. 

HAZARD 

 may represent the probability 

of occurrence of  or  symptoms in the function of 

time . Using the relationship 

and  it is possible to express 

the distribution function of the probability of 

occurrence of  or  symptoms in the function of 

time with the value of risk function :  

(21) 

where:  hazard function of  or  symptoms 

equal to distribution function of survival time 

An integral of risk function  from the moment 

 until  is defined by integral risk of occurrence of  

a case of  or  within this period of time.  

Thus, the value of risk function from 

equation (21) will be specified by the value of hazard 
function  of occurrence of  or  symptoms. 

The values of the parameters of risk function  may be 

defined by its adjustment to experimental data. Integration 
limits may also be spread over several hours after diving 
completion. 

In applying survival analysis in mathematical 
modelling of the risk and hazard function  of 

occurrence of  and  symptoms it is required that 

these two terms are distinguished. Risk  is identified 

with the probability of occurrence of or , 

whereas the hazard of occurrence of  is identified with 

completion of survival function constituting the 

distribution function of survival time: . 

Hazard  is the probability of occurrence of 

 or  on condition of accepting the risk level 

of occurrence of  or . 

CONCLUSIONS 

The methods of survival analysis were introduced 
into diving problematique by Weathersby and Thalmann 
[1]. The model of threat prediction  of the probability 

of  occurrence proposed by the  resulting 

from that theory seems to be sufficiently accurate. It will be 
presented in detail in the next article of the series. 

The article is the third part of the series including 
the results of research conducted by the Polish Naval 
Academy in Gdynia financed from educational fund for the 
years 2009 - 2011 within the developmental project 
No. O R00 0001 08 entitled: Decompression planning in 
combat missions. 
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1 np. analiza czasu od rozpoczęcia kuracji do nawrotu choroby, śmierci itp., 
1 e.g. analysis of the time between treatment commencement and illness recurrence, death, etc., 

2
np. czas pozostawania bezrobotnym, wiek pierworództwa itp., 

2 e.g. time of unemployment, the age of giving birth to the first child, etc, 

3 np. czas do uszkodzenia elementu wyposażenia, czas bezawaryjnej pracy itd., 
3 e.g. time until damaging of an element of equipment, time of failure-free operation, etc., 

4 zależnie od rozpatrywanego systemu może być nazywany czasem bezawaryjnej pracy, trwania, oczekiwania czy odpowiedzi, 
4 depending on the analysed system it may be referred to as a time of failure-free operation, duration, awaiting or response, 

5 przykładowo, przy określeniu przeżywalności ataku serca punkt początkowy może być odniesiony do czasu pojawienia się objawów, 
przyjęcia do hospitalizacji, rozpoczęcia określonej kuracji itp., 
5 for example, when determining the survival rate after a heart attack the starting point may be related to the time of symptoms occurrence, 
admittance to hospital, commencement of particular treatment, etc., 

6 jak dzień, godzina, minuta itp., 
6 a day, hour, minute, etc., 

7 przykładowo, w technice niezawodności może być wyrażany w ilości wykonanych przez maszynę cykli do chwili zaistnienia awarii, 
7  for example, for the reliability technique it may be expressed as the number of cycles performed by a machine until failure occurrence, 

8 np. dla dwóch alternatywnych sposobów leczenia, 
8  e.g. for two alternative kinds of treatment, 

9 różnicującymi analizę przeżycia od podobnych, wspomnianych wcześniej sytuacji problemowych, 
9  distinguishing survival analysis from similar, earlier mentioned problem situations, 

10 dane nazywane są uciętymi, gdy nie można ich wartość dokładnie określić – będzie o tym mowa dalej, 
10  the data are referred to as being censored as their content cannot be accurately determined – it will be discussed later, 

11 np. binominalny, normalny, F,2, t itp. 
11  e.g. binominal, norma., F,2, t, etc., 

12 przy typowym wnioskowaniu statystycznym należałoby czekać do chwili śmierci pacjenta, lecz to może trwać wiele lat czy dekad, czyli 
czasami nierealistycznym jest oczekiwanie na zaistnienie ustalonego punktu końcowego badania, 
12  in typical statistical reasoning it would be required to wait until the patient's death, however this may take many years or decades, 
which means that sometimes awaiting the determined end point in the study becomes unrealistic, 

13 np. dla zmarłych pacjentów można odnotować czas przeżycia , 
13  e.g. survival time may be determined for deceased patients , 
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 wiadomo, że czas przeżycia  leży w przedziale , 
14 tzn. czas przeżycia  jest większy niż punkt końcowy badań 
14  i.e. when survival time  exceeds the end point of the studies , we know that survival time  is located within  , 

15 pacjent może być wycofany z programu badań, można stracić z nim kontakt po zakończeniu cyklu badań, nie ma uzasadnienia 
ekonomicznego lub praktycznego do dalszego monitorowania pacjenta do czasu pojawienia się zaplanowanego zdarzenia końcowego itp., 
15  patient may be withdrawn from the programme, it is possible to lose contact with the patient after completing a cycle of tests, there is 
no economic or practical justification for continued monitoring of the patient until the occurrence of the planned end point, etc., 

16 bardzo często występujące nieprawidłowości w praktyce, 
16  in practice there are often irregularities, 

17 wystarczającym warunkiem, aby dane nie wnosiły istotnej informacji o naturze zjawiska jest fakt niezależności czasu przeżycia  od 

momentu końcowego , 
17  a sufficient condition for data not to bring significant information on the nature of an event is the fact of independence of survival time  of 

an end moment , 

18 na skutek choroby lub utraty łączności z wyleczonym pacjentem czy wskutek jego niestawienia się na umówione wizyty, 
18  due to illness or loss of contact with a cured patient or due to his absence during scheduled appointments, 

19 podobnie, uwzględnienie danych „nieprawidłowo” uciętych może spowodować nieadekwatne wyniki wnioskowania, 
19  similarly, consideration of "improperly" censored data may produce inadequate results of reasoning, 

20 uogólnionego rozkładu Γ – tab. 1, 
20  of generalised Γ distribution - tab. 1, 

, 21 np. wystąpienia objawów 
21  e.g. the occurrence of symptoms , 

22 przykładowo, przy    okresach czasowych ‒ patrz dalej, 
22  for instance, with  time periods – see the following part, 

23 jak to będzie pokazane dalej rozpoczęcie rozumowania od zdarzenia odwrotnego upraszcza wyprowadzenie dystrybuanty zagrożenia, 
23  as it will be indicated later, beginning with a inversed event simplifies derivation of the hazard distribution function, 

, 24 np. zagrożenia wystąpieniem objawów 
24  e.g. the risk of symptom occurrence , 

25 zawsze istnieje jakieś choćby niewielkie ryzyko, stąd postulowanie wartości ryzyka na poziomie zerowym  stoi w sprzeczności z 
obserwowaną rzeczywistością, 
25  there is always even the slightest risk, hence postulating the risk value at a zero level  is in conflict with observed reality, 

26 wykładniczej, 
26 exponential, 

27 , 

27 , 

28 gdy czas życia wyniósł dotąd ,

 28  with current lifetime equal to , 

 nie zależy od przeszłości i ma ten sam wykładniczy rozkład, co dotychczasowy czas przeżycia , 
29 pozostały czas życia 
29  the remaining lifetime  does not depend on the past and has the same exponential distribution as current survival time ,

30 z reguły, ludzie umierają a maszyny zaczynają się psuć osiągnąwszy pewien wiek, 
30  usually, after reaching a certain age people die and machines begin to fail, 

31 np. podczas pojedynczego cyklu nurkowego, 
31  e.g. during a single diving cycle, 

32 prawdopodobieństwo bezawaryjnej pracy, przeżycia, zajścia innego zdefiniowanego zdarzenia itp., 
32  probability of failure-free operation, survival, occurrence and other defined events, etc., 

33 przykładowo,  to prawdopodobieństwo, że dana osoba dożyje aż do czasu , 
33  for example, expresses probability that a given person will survive until the time , 
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34 w technice odpowiednik funkcji przeżycia S(t) służy do określania niezawodności i jest nazywany f u n kc j ą n i e z awo d n o ś c i b e z p i e c z 
e ń s twa [5], 
34  In technique the equivalent of survival function S(t) serves to determine reliability and is referred to as s a f e ty re l i a b i l i ty f u n c ti o n 
[5], 

35 Wartość funkcji hazardu  należy traktować, jako potencjał do wystąpienia spodziewanego zdarzenia (najczęściej niepowodzenia) 

przedstawiający dopełnienie analizy sytuacji problemowej charakteryzowanej przez funkcję przeżycia – gdy funkcja  maleje to 

rośnie. Funkcja można obrazowo porównać do działania prędkościomierza samochodowego. Na podstawie jego stałego 

wskazania można wnioskować, jaki dystans zostanie przebyty po upływie wybranego czasu – na podstawie stałej wartości funkcji 
można wnioskować o liczbie oczekiwanych zdarzeń w ciągu wybranego czasu, 
35  Hazard function value  is to be treated as a potential for the occurrence of an expected event (usually a failure) illustrating  a problem 

situation analysis characterised by survival function – when function  decreases the  increases. Function  may be 

compared to a speedometer in a car. Based on its indications we may conclude what distance will be covered after the lapse of a certain 

period of time – the constant value of function  may be established on the basis of the number of expected events within a selected 

period of time, 

36 w technice bezpieczeństwa funkcję hazardu h(t) określa się jako i n te n s ywn o ś ć z awo d n o ś c i b e z p i e c z e ń s twa i oznacza często jako 

 [5], 
36  in safety technology, hazard function h(t) is defined as an i n te n s i ty o f s a f e ty f a i l u re and often expressed as  [5], 

37 w zależności od przyjętych jednostek czasu, 
37  depending on the adopted units of time, 

 jest fakt, że warunkowy rozkład przewidywanego przeżycia poza moment 

 rests in the fact that conditional distribution of anticipated survival 

38 jedną z ważnych przyczyn wykorzystania funkcji hazardu czasu  

może      być bezpośrednio z niej obliczony dla , 

38 one of the important reasons for using the hazard function 

beyond time  may be calculated from it directly for , 

39 przykładowo, miarą niezawodności jest prawdopodobieństwo spełnienia wymagań dotyczących systemu w jednostce czasu, zaś miarą 
niebezpieczeństwa jest prawdopodobieństwo zaistnienia sytuacji niekorzystnej dla otaczającej system czasoprzestrzeni. 
39  for example, the measurement of reliability is probability of fulfilling the requirements related to the system in a unit of time, whereas 
the measure of hazard is the probability of occurrence of an unfavourable situation for the surrounding space-time system. 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS  

The determination of efficacy of the process of breathing air purification, for hyperbaric purposes, through the use of filtration systems is significant both 
from theoretical and practical points of view. The quality of the breathing air and the mixes obtained on its basis is of crucial importance for divers' safety. 
Paradoxically, alteration of regulations concerned with quality requirements for breathing mixes necessitated the undertaking of verification of technical and 
laboratory bases used in their production. The article discusses and presents issues related to this subject matter, starting from determining reasons and 
diagnosing the situation after the implementation of new regulations, to the choice of the direction of the necessary corrective measures. The results of 
these activities will be the subject of the following publication. 
Key words:  underwater works technology, sea engineering, breathing mixess. 

Określenie skuteczności oczyszczania powietrza oddechowego, przeznaczonego do stosowania w celach hiperbarycznych, poprzez zastosowanie 
systemów filtracji, jest istotne zarówno z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia. Jakość powietrza oddechowego oraz otrzymywanych na jego bazie 
mieszanin oddechowych, ma kluczowe znaczenie ze względu na bezpieczeństwo nurków. Paradoksalnie, zmiana przepisów dotyczących wymagań 
jakościowych dla czynników oddechowych, wymusiła konieczność weryfikacji bazy technicznej i laboratoryjnej wykorzystywanej do ich produkcji  
i weryfikacji. W niniejszym materiale przedstawiono zarys tej problematyki, począwszy od przyczyn i zdiagnozowania sytuacji po wejściu nowych 
przepisów, po wybór kierunku niezbędnych działań korygujących. Skutki ich realizacji będą przedmiotem kolejnej publikacji. 
Słowa kluczowe:  technologia prac podwodnych, inżynieria morska, nurkowe czynniki oddechowe. 

Определение эффективности очищения вдыхаемого воздуха, предназначенного для использования в гипербарических целях, путем 
использования систем фильтрации, важно как с теоретической, так и практической точек зрения. Качество вдыхаемого воздуха и поступающего 
на его базе дыхательной смеси имеют решающее значение для безопасности водолазов во время выполнения подводных работ  
и гипербарической экспозиции. Появление проблематичной ситуации, связанной с невозможностью гарантировать качество вдыхаемого воздуха, 
заставили принять необходимые меры для ее решения. Были проведены исследования качества вдыхаемого воздуха, где процесс очистки был 
выделен в качестве отдельного объекта исследования. В рамках проделанной работы проведена оценка процесса очищения воздуха  для 
различных типов источников питания и систем фильтрации. В статье рассмотрены и представлены результаты сравнительных исследований, 
которые имели существенное влияние на выбор пути технической модернизации источника питания во всей исследуемой популяции. 
ключевые слова: вдыхаемый воздух, дыхательные факторы, дыхательные смеси, гипербарическая система, системы фильтрации. 
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WSTĘP 

Jakość powietrza oddechowego ma istotne 

znaczenie dla bezpieczeństwa nurka, w trakcie 

wykonywania prac podwodnych. W warunkach 

podwyższonego ciśnienia otoczenia ph przy założeniu, że 

nie zmienia się zawartość danego składnika (Cv)  

w czynniku oddechowym, ciśnienie cząstkowe  

pi poszczególnych składników powietrza oddechowego 

wzrasta.  

Powyższe zjawisko dotyczy wszystkich 

składników powietrza, zarówno pochodzenia naturalnego 
(np. CO, CO2, H2O), jak i pochodzących od źródeł zasilania 

(np. węglowodory aromatyczne) i systemów wytwarzania 

powietrza oddechowego. Poniżej przedstawiono zależności 

(1.1÷1.4), które odzwierciedlają zachowanie się 

składników powietrza oddechowego w warunkach 

podwyższonego ciśnienia. 

(1.1) 

(1.2) 

(1.3) 

(1.4) 

gdzie: 

 - ciśnienie cząstkowe i-tego składnika mieszaniny gazowej [Pa], 

 - ciśnienie hydrostatyczne [Pa], 

 - ciśnienie całkowite mieszaniny gazowej [Pa], 

- ułamek molowy i-tego składnika mieszaniny [mol/mol], 

 - stężenie procentowe i-tego składnika w mieszaninie gazowej [%]. 

Z punktu widzenia wpływu fizjologicznego, 

zanieczyszczenia powietrza oddechowego mają kluczowe 

znaczenie dla bezpieczeństwo nurka pod wodą oraz  

w trakcie ekspozycji w obiektach hiperbarycznych [1,2]. 

 Jak wspomniano powyżej, wraz ze wzrostem 

głębokości, ze względu na ciśnienie parcjalne danego 

rodzaju niepożądanych zanieczyszczeń czynnika 

oddechowego, zwiększa się wpływ negatywnego 

oddziaływania gazów na organizm nurka.  
Dopuszczalna zawartość danego składnika (np. 

CO2), zgodnie z zależnością (1.4), już na głębokości 10m jest 

o połowę mniejsza, niż w warunkach normobarycznych

(dla ciśnienia atmosferycznego). Porównując tą samą 

zawartość (CO2) w czynniku oddechowym należy 

stwierdzić, że na głębokości 90m jest już ona 

dziesięciokrotnie mniejsza.  

W celu zobrazowania zasadniczych zmian 

zachodzących pod zwiększonym ciśnieniem, dla 

określonego stężenia
2COC w czynniku oddechowym, 

poniżej przedstawiono wpływ (na rys. 1) zmian ciśnienia 

hydrostatycznego na ciśnienie parcjalne 
2COp .

INTRODUCTION 

The quality of breathing air is of key importance 

when it comes to diver's safety in the performance of 

underwater works. In the conditions of an increased 

ambient pressure ph, with the assumption that the content 

of a given component (Cv) in the breathing mix remains 

unchanged, the partial pressure of particular ingredients pi 

of the breathing air will increase.  

The above phenomenon applies to all air 

constituents, both natural (e.g. CO, CO2, H2O) as well as 

those supplied (e.g. aromatic hydrocarbons), and the 

generation systems of breathing air. Below we present 

relations (1.1–1.4) reflecting the behaviour of particular 

breathing air constituents in the conditions of an increased 

pressure. 

(1.1) 

(1.2) 

(1.3) 

(1.4) 

where: 

 - partial pressure of a given constituent of the breathing mix [Pa], 

 - hydrostatic pressure [Pa], 

 - total pressure of the breathing mix [Pa] 

- mole fraction of a given mix constituent [mole/mole], 

 - percentage concentration of a given constituent of the gas mixture 
[%]. 

From a physiological perspective, management of 
the pollutants contained in the breathing air are crucial 

when we consider the diver's safety under water and 

during exposures in hyperbaric facilities [1,2].  

As mentioned above, as the partial pressure 

increases with depth, the potential for an adverse impact 

on the divers’ organism from any pollutant gases present in 

the breathing mix grows. As an example, at 10m the 

allowable content of a given constituent (e.g. CO2) in 

accordance with the relation (1.4) is half that which is 

allowed when compared with normobaric conditions (for 

atmospheric pressure). If we compare the same content 

(CO2) in the breathing mix we will find that at the depth of 

90m it is already ten times smaller.  

For the purpose of demonstrating the changes 

occurring in an increased pressure for a particular 

concentration of 
2COC in the breathing mix, below (fig. 1) 

we present the effect of hydrostatic pressure changes on 

the partial pressure values 
2COp .
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p
co2

 max = 1,5 [kPa]

Rys. 1. Wpływ zmiany ciśnienia hydrostatycznego na ciśnienie parcjalne CO2. 

Fig. 1. The effect of hydrostatic pressure variation on CO2 partial pressure. 

Na wykresie powyżej rozpatrzono przypadek, 

gdzie stężenie pierwotne CO2 w powietrzu oddechowym 
dla nurka, w jednym przypadku wynosi CCO2=0,003[%] czyli 

jest w granicach dopuszczalnej normy, natomiast w drugim 

przypadku stężenie pierwotne wynosi CCO2=0,1[%], czyli 

znacznie przewyższa ustalone wymaganiami 

normatywnymi kryteria progowe [3].  

Za graniczną, dopuszczalną wartość ciśnienia 

parcjalnego CO2, dla warunków hiperbarycznych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, przyjęto wartość 

pCO2=1,0[kPa] [4].  

Różnica pomiędzy stężeniami wejściowymi 

wynosi tylko 0,07[%], pomimo tego, w drugim przypadku 

ciśnienie parcjalne CO2, przy głębokości nurkowania (około 

60m H2O), zbliża się niebezpiecznie do dozwolonej granicy, 

określonej dla CO2.  

W pierwszym przypadku, osiąga PCO2=0,709[kPa] 

natomiast w drugim PCO2=0,021[kPa], co jest wartością 

około 33 razy mniejszą.  

W warunkach nurkowania, czynnik po 

rozprężeniu w drugim stopniu automatu oddechowego, jest 

podawany nurkowi pod ciśnieniem odpowiadającym 

głębokości nurkowania.  

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych 

zawartości domieszki szkodliwej (np. CO2), w takim 

czynniku oddechowym może powstać sytuacja, w której 

nurkowi podawany jest oddziaływujący toksycznie na jego 

organizm gaz oddechowy.  

Sytuacja ta może bezpośrednio przyczynić się do 

zaistnienia wypadku. Patogeneza takich sytuacji została 
dość szeroko opisana w literaturze, na przykład  

w pozycjach autorstwa prof. Olszańskiego [1].  

A zatem, jakość czynnika oddechowego ma istotny 

wpływy na standard bezpieczeństwa nurkowania,  

a dbałość o zachowanie tej jakości jest ważnym elementem 

profilaktyki unikania wypadków nurkowych. 

The chart presents the case where the initial 

concentration of CO2 in the breathing air intended for 
divers is first equal to CCO2=0.003[%], i.e. it is within the 

permissible range [3], whereas in the second case it 

amounts to CCO2=0.1[%], i.e. by far exceeds the threshold 

criteria as determined by normative requirements.  

The permissible threshold partial pressure value 

for CO2 in hyperbaric conditions pursuant to the applicable 

regulations [4] is the value pCO2=1.0[kPa].  

The difference between initial concentrations 

reaches only 0.07[%], yet despite this fact, in the second 

case the partial pressure of CO2 with the diving depth of ca. 

60m H2O comes dangerously close to the allowable limit 

defined for CO2.  

In the first case it reaches the value of 

PCO2=0.709[kPa], while in the second PCO2=0.021[kPa], i.e. 

almost 33 times less.  

In diving conditions, after the breathing mix is 

decompressed at a breathing apparatus’s second stage, it is 

supplied under the ambient pressure of a given diving 

depth. in the event of exceeding the allowable content of 

harmful admixture (e.g. CO2) in such a breathing mix,  

a situation may be produced with a diver being supplied 

with a toxic mix, thus resulting in a diving accident.  

Such cases have been documented in the history 

of diving with detailed descriptions of the pathogenesis of 

poisoning with pollutants, for instance in publications by 

Prof. Olszański [1].  

Thus, the quality of the breathing mix has  

a significant impact on the safety of diving and constitutes 
an important element in preventing diving incident. The 

above phenomenon is extremely important with regard to 

diver’s safety, therefore it is necessary to use only the 

appropriate quality mixes. 
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PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA JAKOŚCI 

CZYNNIKÓW ODDECHOWYCH

Zawartości domieszek szkodliwych w czynniku 

oddechowym, powinny być zgodne z określonymi 

wymaganiami jakościowymi, które określono w przepisach 

normatywnych [3].  

Przepisy precyzują szczegółowo wymagania 

jakościowe dla gazów czystych i mieszanin oddechowych, 

stosowanych w pracach podwodnych. Ogólnie należy 

przyjąć, że powietrze dla nurków nie powinno: 

- zawierać substancji szkodliwych; 

- mieć żadnego zapachu; 

- zawierać żadnych zanieczyszczeń pyłowych; 

 -zawierać domieszek szkodliwych większych niż określone 

w tabeli 1. 

W tabeli 1 przedstawiono wymagania dla 

powietrza oddechowego, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w NO-07-A005:2010.  
Zawartość poszczególnych domieszek 

szkodliwych, określa maksymalną dopuszczalną wartość 

danego zanieczyszczenia, która nie powoduje negatywnego 

oddziaływania fizjologicznego na nurka, pod warunkiem 

zastosowania powietrza, w ramach dopuszczalnego 

zakresu głębokości (pCO2<160kPa).
Wyeliminowanie niepożądanych zanieczyszczeń, 

poprzez proces filtracji na etapie produkcji powietrza 

oddechowego do akceptowalnego poziomu, powoduje 

wyeliminowanie czynnika oddechowego jako 

potencjalnego zagrożenia, mogącego być przesłanką do 

zaistnienia wypadku nurkowego.  

Przedstawione w tabeli 1 wymagania jakościowe 

odniesiono dla dwóch klas powietrza. Klasa pierwsza jest 

przeznaczona do nurkowania oraz stosowania jako 

komponent do przyrządzania mieszanin oddechowych - 

dwu-i trójskładnikowych. Klasa druga powietrza 

odpowiada tylko wymaganiom w zakresie jego 

zastosowania do nurkowania i wykonywania prac 

podwodnych.  

Przedstawione poniżej wymagania to aktualnie 

obowiązujące przepisy. 

BASIC REQUIREMENTS REGARDING THE 

QUALITY OF BREATHING MIXES

The content of harmful admixtures in the 

breathing mix should be compliant with specified quality 

requirements defined by normative regulations [3].  

The said regulations set out the specific quality 

requirements in relation to pure gases and breathing mixes 

used in underwater works and dives. Generally speaking, 

the air for divers' use should not: 

- contain harmful substances; 

- have a flavour; 

- contain any particulate pollutants; 

- contain harmful admixtures in higher doses than those 

specified in Table 1. 

Table 1 below presents requirements in relation 

to the breathing air as laid down in standard NO-07-

A005:2010.[S1]  

The content of particular harmful inclusions refers 
to the maximum allowable content of a given pollutant 

which does not have a negative physiological impact on a 

diver, on condition of using the air within the permissible 

depth range (pCO2<160kPa).  

The reduction of unwanted pollutants to an 

acceptable level through the process of filtration in the 

course of production of the breathing air results in the 

elimination of the breathing mix as a potential cause of  

a diving incident.  

The quality requirements shown in Table 1 relate 

to two air classes. The first class is intended for diving 

purposes and as a component in the preparation of two- 

and three-component breathing mixtures, whereas the 

second air class is compliant only with the requirements 

applicable to its use in diving and performance of 

underwater works.  

The presented requirements constitute the 

currently applicable provisions. 
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Tab. 1  

Wymagania dotyczące czystości powietrza [3]. 

Air purity requirements [3]. 

Required or allowable 

content 

Permitted relative 

error in marking 

allowable content 
No. Primary constituents and harmful admixtures 

Cl. II Cl. I % 

1. Oxygen, in %1 20 - 22 20 - 22 0,5 

2. Nitrogen, in % 78 - 80 78 - 80 0,5 

3. Noble gases, in %, not more than 0,9 0,9 not measured 

4. Carbon dioxide, in %, not more than 0 - 0,05 0 - 0,01 5 

5. Carbon monoxide, in ppm2 ,not more than 10 3 20 

6. Nitric oxides, in ppm ,not more than 1,0 0,5 20 

7. Hydrocarbon vapours calculated into CH4, in mg/m3, not

more than 
5,0 1,0 10 

Water vapour, depending on compression pressure:  

up to 20 MPa, in mg/m3 not more than 50 35 10 

8. 

from 20 MPa up to 30 MPa, in mg/m3 not more than 30 20 10 

9. Dust with particle sizes up to 5 μm no no measured 

10. Scent flavourless flavourless - 

NOTE 1: All values refer to normal conditions, i.e. the atmospheric pressure of 101.3 kPa and ambient temperatures equal 

to 20°C. 

SYTUACJA PROBLEMOWA 

Wejście Sił Zbrojnych RP w 1999 roku do paktu 

NATO, wymusiło konieczność zapewnienia wzajemnego 

współdziałania wojskowych ekip nurkowych. Polega to na 

przykład na zagwarantowaniu przez polskie jednostki 

wsparcia logistycznego odpowiedniej jakości czynnika, 

zgodnego ze standardami NATO dla amerykańskiej ekipy 

nurkowej, wykonującej wspólne działania.  

W związku z powyższym, istotnym warunkiem 

zapewniającym kompatybilność wymagań jakościowych 

dla czynników oddechowych, było dostosowanie krajowych 

przepisów do wymagań obowiązujących w ramach NATO. 

To spowodowało konieczność wdrożenia w Polsce 

przepisów obowiązujących w strukturach paktu, np. 

STANAG-u 14581 dotyczącego czynników oddechowych.  
W tabeli 2 przedstawiono różnice pomiędzy nowo 

wprowadzonymi w kraju przepisami (NO), wymaganiami 

NATO (STANAG) i obowiązującymi przed wejściem do 

NATO przepisami (PN-W).

PROBLEM SITUATION 

The incorporation of the Polish Armed Forces into 

NATO in 1999 exerted the necessity to ensure mutual 

collaboration. A significant condition in relation to the 

breathing mixes intended for divers consisted in the 

necessity to meet the requirements regarding their 

compatibility.  

Due to the need to implement the standardisation 

requirements of STANAG 14581 concerning breathing 

mixes, measures were taken to adapt the effective domestic 

requirements to those standards.  

Table 2 below provides the comparison between 

the newly introduced domestic provisions (NO), NATO 

requirements (STANAG) and the regulations effective 

before joining NATO (PN-W). 
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Tab. 2. 

Wymagania jakościowe dla powietrza oddechowego dla nurków. 

Quality requirements with regard to the breathing air for divers. 

Biorąc pod uwagę konieczność wprowadzenia 

powyżej opisanych wymagań, w okresie 2002÷2004 

przystąpiono do analizy stanu dostosowania krajowych 

źródeł zasilania powietrzem oddechowym, do wymagań 

wynikających z postanowień normatywnych STANAG 1458.  

WSTĘPNA ANALIZA ŹRÓDEŁ ZASILANIA 

CZYNNIKIEM ODDECHOWYM

W pierwszej fazie prac, zgromadzono i poddano 

ocenie wyniki badań laboratoryjnych, uzyskanych  

w laboratorium fizykochemicznym gazów oddechowych 

Centralnego Zakładu Sprzętu Ratowniczego Marynarki 

Wojennej, które realizowało chemiczną ocenę jakościową2 

i ilościową3 powietrza oddechowego zgodnie z kryteriami 

określonymi w NO-07-A005.  

Z przeprowadzonych analiz wyników pomiarów 

laboratoryjnych wynika, że jakość powietrza oddechowego 

przeznaczonego do celów hiperbarycznych dalece odbiega 

od nowych wymagań.  

Na rys. 2 przedstawiono graficznie wyniki tej 

oceny.  

Due to the above reasons, in the years 2002–2004 

an analysis of the level of adjustment of the domestic air 

supply sources to the requirements resulting from 

normative provisions set out in the agreement STANAG 

2458 was carried out.  

INITIAL ANALYSIS OF THE BREATHING  MIX 

SUPPLY SYSTEMS

In the first phase of works the results of 

laboratory tests were considered. Such results were 

obtained in a physical-chemical laboratory of the Central 

Institute for Rescue Equipment of the Polish Navy, realising 

chemical qualitative2 and quantitative3 analyses of the 

breathing air in concord with the criteria specified in NO-

07-A005. 

The figure below presents graphical results of the 

said analysis. 

Primary constituents and harmful admixtures 

No. 
Normative 

requirement 

O2

[%] 

CO2

[%] 

CO 

[ppm] 

H2O 

[mg/m3] 

NO, 

NO2 

[ppm] 

Hydrocarbon 

vapours 

calculated into 

CH4 

[mg/m3] 

Noble gases 

[%] 

1. 
NO-07-A010:1999 

kl.II 
20÷21 0,03÷0,05 30 

501 

302 
1,0 5,0 0,9 

2. 
NO-07-A010:1999  

kl.I 
20÷21 0÷0,01 20 

351 

202 
0,5 1,0 0,9 

3. NO-07-A010:2010 kl.II 20÷22 0÷0,05 10 
501 

302 
1,0 5,0 0,9 

4. 
NO-07-A010:2010  
kl.I 

20÷22 0÷0,01 3 
351 
202 

0,5 1,0 0,9 

5. PN-W - 88503 kl.I <21 0÷0,6 30 
501 

302 
1,0 1,0 0,9 

6. PN-W - 88503 kl.II <21 0÷0,01 20 
351 

252 
0,5 0,5 0,9 

7. STANAG 1458 kl.A 20÷22 0,05 5 35 - 12,47 1,0 

8. STANAG 1458 kl.B 20÷22 0,1 50 500 - 14,97 1,0 

NOTE: 

- 1- up to 20MPa; 

- 2- up to 30MPa. 

- flavourless breathing air 
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*Składniki podstawowe I domieszki szkodliwe.

*Primary constituents and harmful admixtures.

Rys. 2. Udział procentowy wyników badań powietrza oddechowego nie spełniających wymagań jakościowych w latach 2002÷2003. 

Fig. 2 The percentage share of the breathing air test results failing to meet quality requirements in the years 2002 – 2003. 

Niemal 89[%] całości wykonanych pomiarów na 

zawartość H2O w powietrzu oddechowym przekraczało 

dopuszczalne wymagania oraz prawie 21[%] pomiarów nie 

spełniało wymagań w zakresie dotyczącym dopuszczalnej 

zawartości CO2.  

WNIOSKI 

Ze względu na wymiar negatywnej skali 

omawianego zjawiska, należało odpowiedzieć na pytanie, 

jakie są jego przyczyny i dlaczego tak dużo próbek 

powietrza oddechowego nie spełnia nowych wymagań. 

Istotnym było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy i jaki 

błąd jest popełniany w trakcie procesu pozyskiwania 
czynnika oddechowego i/lub w czasie oceny jego jakości. 

W konsekwencji, ażeby osiągnąć poprawę jakości, należało 

dążyć do identyfikacji i stopniowej eliminacji 

występowania potencjalnych błędów.  

W pierwszej kolejności, w celu eliminacji 

nieprawidłowości pomiarów postanowiono dokonać 

przeglądu i modernizacji (doposażenia) aparatury 

pomiarowej, wykorzystywanej do fizykochemicznej analizy 

czynników oddechowych.  

Takie postępowanie zapewniło możliwość 

otrzymania miarodajnego narzędzia do monitorowania 

jakości czynników oddechowych. Analizując technologie 

produkcji powietrza oddechowego, otrzymywanego  

z różnego rodzaju źródeł zasilania, proces jego uzdatniania 

zidentyfikowano jako kluczowy element zapewniający 

wymaganą jakość.  

W dominującej mierze, pozyskiwanie  

w ówczesnym okresie powietrza oddechowego dla nurków, 

opierało się na zastosowaniu sprężarek powietrza 

oddechowego, przedstawionych na rys. 3 i rys. 4.  

Jak się okazało, prezentowane na tych fotografiach 

urządzenia nie były w stanie sprostać nowym 

wymaganiom, ponieważ były wyposażone w proste układy 

filtrujące, przygotowane na inne (starsze) standardy 

jakości czynnika oddechowego. W porównaniu do  

Based on the results shown in fig. 2, we may 

observe that nearly 89[%] of the entirety of executed 

measurements related to H2O content in the breathing air 

exceeded the permissible norms, and almost 21[%] failed 

to meet the requirements regarding allowable CO2 content. 

CONCLUSIONS 

With regard to the scale of the discussed 

phenomenon it seemed proper to investigate the reasons 

for this situation as well as the fact of so many samples of 

the breathing air failing to meet the requirements.  

What was particularly important was providing an 

answer to the question of if, and subsequently what, 

mistakes are made in the process of obtaining the breathing 

mix and/or in the course of evaluation of its quality. 

Consequently, in order to achieve quality improvement it 

was necessary to identify and gradually eliminate potential 

errors.  

First, for the purpose of elimination of possible 

measurement irregularities it was decided to conduct an 

overhaul and modernisation (retrofitting) of the measuring 

equipment used in the physical-chemical analysis of 

breathing mixes. Such a procedure allowed obtainment of a 

reliable device for monitoring quality of the breathing air. 

The key element identified during an analysis of 

breathing air production technologies, with various supply 

sources, was the one ensuring quality related to the applied 

treatment.  

The prevailing technology used in the production 

of the breathing air for divers was at that period based on 

the use of breathing air compressors, as documented on 
Photographs 1 & 2, produced by Russia (EK2-150, EK-7.5) 

and the former GDR (A3HW1). 

The above devices were incapable of meeting the 

new requirements, as they were equipped with simple 

filtration systems prepared for other (older) quality 

standards of breathing mixes. In comparison with modern 
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nowoczesnych źródeł zasilania np. sprężarek 

SAUER@SOHN typ. WP5000 charakteryzowały się dużą 

zawartością oleju na wylocie oraz niską jakością 

uzyskiwanego powietrza oddechowego.  

Dla porównania, zawartość resztkowa oleju na 

odlocie sprężarki WP5000 przed filtracją w warunkach 

normalnych, tj. w temperaturze 20o[C] i przy ciśnieniu 

1013[mbar] wynosi około 3÷5[ppm] +/-5%. Jest to wartość 

wielokrotnie mniejsza niż w EK 2-150.  

Oznacza to, że w pierwszej kolejności należało 
dążyć do eliminacji przyczyn mających największy wpływ 

na przebieg procesu, który zidentyfikowano jako 

zanieczyszczenia pochodzące od źródeł zasilania, którego 

miarą była zawartość resztkowa oleju na wylocie. 

supply sources, for instance the compressors made by 

SAUER & SOHN, WP5000 type, were characterised by  

a high oil content at the outlet and a low quality of the 

obtained breathing air.  

To illustrate this, the residual oil content at the 

outlet of WP5000 compressor prior to filtration, under 

normal conditions, i.e. the temperature of 20o[C] and 

pressure of 1013[mbar] oscillated around 3–5 [ppm] +/- 

5%. As high as these readings are, it is alarming to note that 

this value is many times lower than that recorded for the 
EK 2-150 compressor also in use.  

Therefore, the first aim was to eliminate causes 

having the largest impact on the process, these being 

identified as contamination coming from the supply 

sources and measured by the residual oil content at the 

outlet. 

Rys. 3. Sprężarka powietrza nurkowego EK 7,5-3 produkcji ZSRR. 

Fig. 3. Diving air compressor EK 7.5-3 manufactured by the USSR. 

Rys. 4. Zestaw zasilania bazy zabezpieczenia prac podwodnych 
”ORTOLAN”  wraz ze sprężarkami powietrza nurkowego EK 2-150 
produkcji ZSRR. 

Fig. 4. The supply system for underwater works security base 
"ORTOLAN" with diving air compressors EK 2-150 manufactured by the 
USSR. 

Niewystarczająca konfiguracja systemu 

uzdatniania powietrza oddechowego oraz stosowanie 

filtrów oczyszczających wypełnionych np. tylko jednym  

z rodzajów substancji absorbujących4 i adsorbujacych5 

(np. węgiel aktywny lub wapno sodowane) nie mogło 

zapewnić oczekiwanej jakości.  
Biorąc pod uwagę fakt, że uzyskiwane powietrze 

oddechowe ze sprężarek smarowanych olejem 

pochodzenia petrochemicznego ulega zanieczyszczeniu  

w trakcie procesu sprężania nasycając się oparami oleju, 

zanieczyszczając rdzą i opiłkami oraz absorbując 

dwutlenek węgla(w sprężarkach napędzanych silnikiem 

spalinowym), istotnym elementem był właściwy dobór 

aktywnych metod usuwania poszczególnych 

zanieczyszczeń [9].  

Usuwanie niepożądanego rodzaju substancji 

zanieczyszczających odbywa się poprzez ich sukcesywną 

eliminację za pomocą różnego rodzaju materiałów 

sorbcyjnych zarówno w procesie chemisorpcji (adsorpcja 

chemiczna) jak adsorpcji fizycznej [10,11,12]. Do 

najczęściej obecnie stosowanych (rozpowszechnionych) 

należy zaliczyć wypełnienia wkładów filtrujących na bazie 

substancji przedstawionych poniżej w tabeli 3. 

An insufficient air treatment system configuration 

and the use of air-purifying filters filled, for instance with  

a single absorbent4 or adsorbent5 (such as active carbon

or soda lime) was not able to ensure the expected quality.

Considering the fact that the obtained breathing 

air from compressors greased with petrochemical oil was 
subject to contamination in the compression process by 

becoming saturated with oil vapours, polluted with rust 

and shavings and absorbing carbon dioxide (in 

compressors powered by internal-combustion engines), the 

significant element in dealing with this issue consisted in 

the proper selection of active methods for the removal of 

particular pollutants [9].  

The disposal of unwanted substances is conducted 

by their successive elimination with the use of various 

sorption materials both through chemisorption (chemical 

adsorption) and physical adsorption [10,11,12].  

The most commonly applied (widespread) 

methods encompass the use of filter cartridges on the basis 

of substances presented in table 3 below. 
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Tab. 3  

Rodzaje substancji wykorzystywanych w wypełnieniach filtrów oczyszczających powietrze oddechowe do celów hiperbarycznych.

Types of substances used in air-purifying filter cartridges for hyperbaric purposes. 

No. Substance type Type of removed contamination 

1 Molecular sieves (titanium silicate) 
Water and water vapour depending on size, 

also aromatic hydrocarbons 

2 Active carbon Oil and flavour absorption 

3 Hopcalite (mix of MnO2,CuO,CO2O3,Ag2O) Enables oxidation of CO to CO2 

4 Soda lime (mix of NaOH, Ca (OH)2, H2O and silicates) Absorbs CO2 

5 Silica gel Water and water vapour 

6 Sofnocat (mix of ZnO, Pt, Pd) Hydrogen and CO, volatile organic compounds 

Stosowany dotychczas najczęściej węgiel aktywny 

i wapno sodowane były jednymi z najbardziej 

rozpowszechnionych absorbentów.  

Pełniły jednak ograniczoną rolę ze względu na to 

że, nie pochłaniały wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń 

występujących w powietrzu oddechowym. Ponadto, należy 

zauważyć, że dotychczas stosowane układy filtracyjne 

współpracowały z manualnym separatorem wodno-

olejowym sprężarki pozwalającym w sposób mechaniczny 

na usunięcie gromadzącego się kondensatu wodno-

olejowego.  

W przypadku nie systematycznego odwadniania 

separatora powstający w czasie pracy kondensat nie był 

usuwany w odpowiedni sposób, a w konsekwencji nasycał 

złoże elementu filtrującego skracając znacznie czas jego 

ochronnego działania.  

Z powyższego wynika, że zastosowane 

rozwiązanie techniczne było zawodne i nie umożliwiało 

zapewnienia odpowiedniej jakości czynnika oddechowego 
zgodnie z nowymi standardami. 

Z tych względów należało rozważyć zastosowanie 

innego rodzaju urządzeń technicznych pozwalających na 

kompleksowe rozwiązanie sytuacji problemowej związanej 

z niewłaściwą jakością wytwarzanego powietrza 

oddechowego do celów nurkowych.  

Powyższe działania, będą tematem kolejnego 

artykułu, poświęconemu omawianej tematyce. 

Active carbon and soda lime have been so far the 

most widely used absorbents; however, their role was 

limited due to their incapability to absorb all types of 

contamination present in the breathing air.  

Moreover, it should be observed that the filtration 

system used thus far functioned in cooperation with the 

manual water-oil separators of the compressors’, allowing 

mechanical removal of an aggregating water-oil 

condensate. In the case of an unsystematic dehydration of 

the separator the condensate produced in the course of the 

working process was not properly disposed of, thus 

saturating the filter bed and significantly reducing its 

protective function.  

The above information indicates that the applied 

technical solution was unreliable and incapable of ensuring 

adequate quality of the breathing mix in accordance with 

the new standards. 

For this reason it was necessary to consider 

application of other types of technical devices allowing the 
complex solution of the problems connected with improper 

quality of the breathing air produced for diving purposes. 

The above activities shall constitute the subject of another 

article devoted to the discussed subject matter. 
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1 STANAG 1458 - Diving Gas Quality – dokument standaryzacyjny NATO, odpowiednik Normy Obronnej (NO), które obowiązują w SZRP, 
1 STANAG 1458 - Diving Gas Quality - standardisation agreement issued by NATO, an equivalent of the Defence Standard (DS) effective in the AFRP,  
2 Chemiczna analiza jakościowa - to zespół technik umożliwiających poznanie składu chemicznego badanych mieszanin związków chemicznych, 
2
Chemical qualitative analysis - a set of techniques enabling specification of the chemical composition of the examined mixes of chemical compounds, 

3 Chemiczna analiza  ilościowa - to zespół technik umożliwiających poznanie liczbowej wartości (w odpowiednich jednostkach miary, np. w gramach, lub innych  
i ich (pod)wielokrotnościach) składu chemicznego badanych mieszanin, 

3 Chemical quantitative analysis - a set of techniques allowing to determine the numerical values (expressed with the use of suitable units of 

measurement, for instance in grams or other (sub)quantities, 

4 Absorpcja- pochłanianie gazu przez ciecz lub - rzadziej – pochłanianie gazu lub cieczy przez ciało stałe, zachodzące w całej masie absorbentu, 

4 Absorption - gas absorption by a liquid - or rarer - gas or liquid absorption by a solid is a process occurring in the entire absorbent mass,         

5 Adsorpcja- pochłanianie gazu przez ciecz lub - rzadziej – pochłanianie gazu lub cieczy przez ciało stałe, zachodzące na powierzchni absorbentu, 
5 Adsorption - gas absorption by a liquid - or rarer - gas or liquid absorption by a solid, is a process occurring on the surface of an absorbent. 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS  
The article presents the activities of the Department of Underwater Works Technology of the Polish Naval Academy of Gdynia. This is the first part of 
material presenting a short historical background concerned with the establishment of the department as well as basic research infrastructure of this 
scientific and didactic unit. The subsequent part, on the other hand, will discuss the research and didactic activity of the department. For over 30 years the 
department has been engaged in a broad spectrum of activities related to underwater works technologies and, to date, it is the only research unit of this 
type offering complex solutions to the related issues.  
Keywords: underwater works technology, sea engineering. 

W artykule przedstawiono działalność Zakładu Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. jest to pierwsza część materiału,  
w której zaprezentowano krótki rys historyczny powstania Zakładu oraz podstawowe elementy infrastruktury badawczej tej jednostki naukowo-
dydaktycznej. W części drugiej zostanie przedstawiona działalność naukowo-badawcza oraz dydaktyczna Zakładu. Zakład od ponad 30 - stu lat zajmuje się 
szerokim spektrum badań z zakresu technologii prac podwodnych i obecnie jest to jedyna tego typu jednostka badawcza w kraju, która tak kompleksowo 
rozwiązuje problematykę w tych obszarach.  
Słowa kluczowe:  technologia prac podwodnych, inżynieria morska. 

В статье описывается деятельность Кафедры Технологии Подводных Работ Военно-морской Академии в Гдыни. Это первая часть материала,  
в которой представлена краткая история создания Кафедры и основные элементы исследовательской инфраструктуры этого научно-учебного 
подразделения. Во второй части будет представлена научно-исследовательская и просветительная деятельность Кафедры. Кафедра более 30 
лет занимается широким спектром исследований в области технологии подводных работ и в настоящее время это единственное такого типа 
исследовательское подразделение в стране, которое так комплексно решает проблематику в этих областях.  
Ключевые слова: технология подводных работ, морская инженерия. 
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WPROWADZENIE 

Zakład Technologii Prac Podwodnych został 

powołany Rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej Nr 

062/Org. z dnia 29 listopada 1976 roku. Celem powołania 

tej jednostki naukowo-badawczej było osiągnięcie większej 

efektywności w realizacji tematów badawczych 

realizowanych w obrębie morskiego rodzaju sił zbrojnych 

związanych z inżynierią podwodną oraz technologią 

ratownictwa morskiego [1].  

Zakład zaplanowano początkowo jako 

eksperymentalny zespół badawczy usytuowany  

w ówczesnej Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni 

(WSMW). W wyniku realizacji wspomnianego powyżej 

rozkazu Zakład miał przejąć część zadań realizowanych 

przez Wydział Doświadczalno-Badawczy Szefostwa 

Ratownictwa Morskiego oraz Sekcji Naukowo-Badawczej 

Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP, a także 
Zakładu Legalizacji i Naprawy Sprzętu Ratowniczego.  

W planowanym etacie Zakładu przewidziano 

sześć (6) etatów oficerskich i osiem (8) dla pracowników 

cywilnych wojska (Tab. 1).  

INTRODUCTION 

The Department of Underwater Works 

Technology was established by ordinance of the Polish 

Navy Commander No. 062/Org. as of 29 November 1976. 

The purpose of foundation of this research unit was 

connected with the need to accomplish greater 

effectiveness in the implementation of research topics 

within the marine armed forces concerned with 

underwater engineering and maritime rescue technology 

[1].  

The department was initially designed as an 

experimental research team of the then Higher Naval 

School in Gdynia (WSMW). In concord with the above 

ordinance the department was to take over a part of tasks 

realised by the Experimental-Research Department of 

Maritime Rescue Command and the Research-Science 

Section of the Diver Training Centre of the Polish Army as 

well as the Department of Rescue Equipment Legalisation 

and Repairs. The department provides 6 (six) officer 

positions and 8 (eight) work positions for civilian 

employees (Tab. 1).  

Tab. 1 

Planowany etat Zakładu Technologii Prac Podwodnych AMW w 1976 roku [1]. 

The planned working positions within the Department Underwater Works Technology of the Polish Naval Academy in 1976 [1]. 

No. Position Rank 
No. of 

positions 

1 Chief of Staff Cmdr. 1 

2 Head of Physiological Laboratory Lt. Cmdr./ Cmdr. 1 

3 
Head of the Institute of technical research on diving and 

rescue equipment 
Lt. Cmdr. 1 

4 Head of the decompression chamber complex Lt. Cmdr. 1 

5 Head of division Lt. Cmdr. 1 

6 Deputy head of division Lt. Cmdr.  1 

7 Head of Division civilian employee 1 

8 Technician/craftsman civilian employee 7 

Total: 14 

W zakresie zadań przydzielonych do realizacji, 

rozkaz o powołaniu Zakładu przewidywał [1]: 

• prowadzenie prac badawczych związanych
z postępem technicznym sprzętu ratowniczo-

nurkowego,

• prowadzenie prac badawczych związanych

z postępem w zakresie medycznego 
zabezpieczenia nurkowania,

• ciągłe i systematyczne śledzenie osiągnięć
w dziedzinie nurkowania i działania nurków 

zarówno sił własnych jak i państw obcych,

• gromadzenie materiałów i danych dotyczących
ulepszeń w dziedzinie sprzętu służącego do 

wykonywania działań podwodnych,

• doskonalenie metod taktycznego działania
płetwonurków bojowych,

• doskonalenie zasad i sposobów wykorzystania
nowego sprzętu oraz określanie jego przydatności

• eksploatacyjnej do działań podwodnych 
marynarki wojennej,

• prowadzenie prób prototypów oraz badań 
niezwodnościowych sprzętu nurkowego 

i wyposażenia do wykonywania prac

The scope of tasks specified in the ordinance on 

the establishment of the Department included [1]: 

• conducting research works connected with the
technical advancement of diving and rescue

equipment,

• conducting research works connect with the

advancement of medical security of diving,

• continuous and systematic monitoring of

achievements in the field of diving and the diving
operations within our own and foreign forces,

• collecting materials and data concerning the
improvement of equipment used in underwater

operations,

• improvement of tactical methods of military 
divers,

• improvement of principles and applications of
new equipment and determination of its usability 

in naval underwater operations,

• carrying out prototype tests and reliability checks 
of the diving equipmentand devices used in the

performance of underwater works.

Any internal redeployment of staff and organisational shifts 

were to be implemented by the middle  
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podwodnych.  

Wszystkie przewidziane rozkazem o powołaniu 

przesunięcia kadrowe i organizacyjne miano wykonać do 

połowy grudnia 1976 roku, a do początku lutego 1977 roku 

Kierownik nowo powołanej komórki organizacyjnej miał 

poprzez swojego przełożonego w WSMW i Szefa Oddziału 

Organizacyjnego Sztabu MW zameldować o jego 

wykonaniu.  

Stąd też za oficjalną datę rozpoczęcia 

funkcjonowania Zakładu można przyjąć dzień 5 lutego 
1977 roku. Pierwszym Kierownikiem Zakładu został kmdr 

mgr inż. Medard Przylipiak (1976 - 1985) - Fot. 1, jego 

następcą był kmdr por. mgr inż. Marian Pleszewski (1985 - 

1990).  

Po nim obowiązki kierownika na wiele lat przyjął 

kmdr dr inż. Stanisław Skrzyński (1990 - 2003), potem 

kierownikiem Zakładu był kmdr dr hab. inż. Ryszard Kłos 

(2003 - 2008), następnie kmdr dr inż. Tomasz Lus (2008 - 

2011). Od 2011 roku kierownikiem Zakładu jest kmdr dr 

inż. Adam Olejnik. 

of December 1976, and by the beginning of February 1977 

the head of the newly established organisational unit was 

to report task implementation through his superior at the 

WSMW and the Head of the Navy Staff Organisational 

Division.  

Hence, the official date of commencement of the 

Department's operation was in fact 5 February 1977. The 

first Head of the Department was Cmdr. Medard Przylipiak, 

M.A., Eng. (1976 - 1985) - Photo 1, with the deputy Lt. 

Cmdr. Marian Pleszewski, M.A., Eng. (1985 - 1990).  
His successor for many years to follow was Cmdr. 

Stanisław Skrzyński, Ph.D., Eng. (1990 - 2003), followed by 

Cmdr. Ryszard Kłos, Ph.D., Eng. (2003-2008), and next by 

Tomasz Lus (2008-2011). Since 2011, the Department is 

managed by Cmdr. Adam Olejnik, Ph.D., Eng.  

CPT(N). M. Przylipiak Cmdr.  M. Pleszewski CPT(N).  St. Skrzyński 

CPT(N). R. Kłos CPT(N). T.Lus CPT(N).  A. Olejnik 

Rys. 1. Kierownicy Zakładu Technologii Prac Podwodnych od 1976 roku. 

Fig. 1. Heads of the Department of Underwater Works Technology since 1976. 
 

Początkowo Zakład funkcjonował w obrębie WSM 

jako Pracownia Sprzętu Nurkowego (do 1994 roku), potem 

jako Zakład Sprzętu Nurkowego i Technologii Prac 

Podwodnych (do 2003 r.), następnie występował pod 
nazwą Zakład Technologii Nurkowania i Prac Podwodnych 

(do 2008 r.) i ostatecznie jako Zakład Technologii Prac 

Podwodnych [2].  

Aktualnie Zakład jest komórką organizacyjną 

działającą w obrębie Wydziału Mechaniczo-Elektrycznego 

Akademii Marynarki Wojennej o statusie samodzielnego 

Initially, the Department operated within the 

Maritime University (WSM) as a Diving Equipment Institute 

(until 1994), then as the Department of Diving Equipment 

and Underwater Works Technology (until 2003), followed 
by the Department of Diving and Underwater Works 

Technology (until 2008), and finally as the Department of 

Underwater Works Technology [2].  

Currently the Department is an organisational 

unit operating within the Mechanical and Electrical 

Engineering of the Polish Naval Academy as an  
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zakładu (Rys. 2). independent institute (Fig. 2).

Rys. 2. Miejsce Zakładu Technologii Prac Podwodnych w strukturze organizacyjnej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Fig. 2. The position of the Department of Underwater Works Technology in the organisational structure of the Naval Academy in Gdynia.

Obecnie w strukturze organizacyjnej Zakładu 

znajdują się trzy specjalistyczne laboratoria i jedna 

pracownia, w skład której wchodzi nieetatowe 

laboratorium fizjopatologii nurkowania (Rys. 3). 

The present organisational structure of the 

Department encompasses three specialised laboratories 

and one workshop combined with an auxiliary laboratory 

concerned with the physiology and pathology of diving (Fig. 

3). 

Rys. 3. Aktualna struktura organizacyjna Zakładu Technologii Prac Podwodnych. 

Rys. 3. Current organisational structure of the Department of Underwater Works Technology.

Na dzień dzisiejszy zakres działalności Zakładu  

w porównaniu z wskazanym w rozkazie z 1976 roku  

w zasadzie się nie zmienił, został jedynie uszczegółowiony  

i obejmuje następujące obszary działalności:  

• prowadzenie treningowych i eksperymentalno-
doświadczalnych ekspozycji nurkowych

głębokowodnych oraz saturowanych,

• opracowywanie technologii nurkowań 

The present scope of activities of the Department 

remains in concord with the provisions of the ordinance of 

1976, it has merely been extended with detailed task 

specification to encompass the following areas of activity:  

• carrying out training and experimental deep-sea
and saturated diving exposures,

• preparation of deep-sea and saturated diving
technologies,
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głębokowodnych i saturowanych, 

• projektowanie i budowa stacjonarnych oraz 
przenośnych urządzeń dla systemów nurkowych,

• projektowanie i wytwarzanie elementów 
wyposażenia komór dekompresyjnych,

• badania aparatów nurkowych oraz sprzętu
i wyposażenia nurków,

• wykonywanie testowania, regulacji i napraw 
sprzętu nurkowego,

• wykonywanie usług podwodnych dla celów 
badawczych, inspekcyjnych itp.,

• wytwarzanie mieszanin oddechowych,

• działalność dydaktyczną oraz szkolenie nurków 
i personelu nurkowego WP, Policji, Straży 

Pożarnej,

• opracowywanie technologii wykorzystania 
pojazdów bezzałogowych,

• projektowanie i budowa małogabarytowych
urządzeń zanurzalnych,

• projektowanie i budowa bezzałogowych platform
morskich,

• fotogrametria podwodna w zastosowaniach
inżynieryjnych.

INFRASTRUKTURA BADAWCZA ZAKŁADU 

Podstawowym wyposażeniem badawczym 

Zakładu jest usytuowany w Pracowni hiperbarycznej 

symulator nurkowania - Doświadczalny Głębokowodny 

Kompleks Nurkowy (DGKN-120).  

W określonych granicach symulator DGKN-120 

umożliwia odwzorowanie warunków otoczenia  

i parametrów technicznych, odpowiadających 

rzeczywistemu pobytowi nurka w toni wodnej do 

głębokości równoważnej ciśnieniu 1,2 MPa.  

Stanowi onzłożony zestaw ściśle 

współpracujących ze sobą urządzeń technicznych. Dobre 

ich współdziałanie, zapewnia możliwość prowadzenia 

długotrwałych i bezpiecznych ekspozycji nurkowych  

z użyciem powietrza oraz mieszanin oddechowych.  

Do podstawowego wyposażenia symulatora 

należą m.in. : 

• wysoko i średniociśnieniowe układy zasilania
komór gazami typu powietrze, nitrox, trymiks,

helioks oraz tlen;

• układy regeneracji atmosfery oddechowej 
zapewniające odpowiedni skład atmosfery 

i komfortu cieplnego nurka w habitacie;

• wewnątrz komorowy układ sanitarny do 
utrzymania higieny osobistej nurka;

• układy dwukierunkowej łączności z nurkami wraz 
z korektorem mowy helowej;

• układy pomiarowe parametrów medycznych
i technicznych kompleksu wraz z ich rejestracją

oraz archiwizacją;

• układy automatyki utrzymania głębokości
i składu atmosfery oddechowej;

przeciwpożarowe układy czynne i bierne;

• pulpity manewrowo-kontrolne do sterowania
pracą symulatora;

• basen wodny o objętości 5 m3, umożliwiający 
symulację pobytu nurka pod wodą.

Symulator umożliwia także weryfikację założeń 

projektowych techniki hiperbarycznej w warunkach 

znacznie zbliżonych do warunków rzeczywistych.  

Za jego pomocą można wykonywać m.in. testy  

• design and construction of stationary and mobile
devices for diving systems,

• design and production of decompression chamber
equipment,

• testing of diving apparatuses and equipment,

• performance of tests, regulations and repairs of
the diving equipment,

• underwater service provision for research and 
inspection purposes, etc.,

• production of breathing mixes,

• didactic activity and training of divers and diving
staff of the Polish Army, Police forces, Fire

Department,

• preparation of technologies for the utilisation of
unmanned vehicles,

• design and construction of small-size submersible
devices,

• design and construction of unmanned maritime
platforms,

• underwater photogrammetry in engineering
applications.

THE DEPARTMENT'S RESEARCH 

INFRASTRUCTURE 

The main research facility of the Department is 

situated in the Hyperbaric Institute – the Experimental 

Deep-Water Diving Complex (DGKN-120).  

The DGKN-120 simulator allows for a certain 

modelling of environmental conditions and technical 

parameters corresponding to a real diving operation to the 

depth with equivalent pressure of 1.2 MPa. It is a system of 

closely collaborating technical devices.  

Such a collaboration ensures the possibility to 

carry out long and safe diving exposures with the use of air 

and breathing mixes.  

The main equipment of the simulator includes: 

• high and medium-pressure chamber supply 
systems with such gases as air, nitrox, trimix,

heliox and oxygen;

• breathing atmosphere regeneration systems 
guaranteeing proper atmosphere composition and 

the thermal comfort of divers remaining within 

the habitat;

• an internal sanitary system allowing divers to 

maintain personal hygiene;

• a two-way communication system with divers 
with helium speech correction;

• medical and technical parameters measurement
systems with registration and archivisation;

• automated systems allowing the maintenance of
depth and breathing atmosphere composition;

• active and passive fire protection systems;

• control panels enabling the control the

simulator's operation;

• a water pool with the volume of 5 m3 enabling

simulation of a diver's stay under water.
Moreover, the simulator enables verification of

hyperbaric technique projects in conditions approximated 

to real conditions. With its help it is possible, among other 

things, to carry out pressure tests of technical constructions 

in the conditions of water pressure down to the depth of 

120 mH2O. 
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ciśnieniowe konstrukcji technicznych w warunkach 

ciśnienia wodnego do głębokości 120 mH2O. 

Rys. 4. Symulator nurkowania DGKN-120. 

Fig. 4. Diving simulator DGKN-120. 

Prowadzenie ekspozycji nurkowych  

z wykorzystaniem symulatora, wymaga bardzo ścisłej 

współpracy z lekarzami specjalistami z zakresu medycyny 

morskiej. W swojej działalności wykorzystują zgromadzony 

w ZTTP sprzęt medyczny, jak m.in. defibrylator, aparat USG 

ze skanerem Dopplera oraz stacjonarne i przenośne 

stanowiska do badań wysiłkowych układu oddechowego  

i krążenia. 

Drugim pod względem technicznego 

skomplikowania elementem infrastruktury badawczej 

Zakładu jest Laboratorium Aparatów Nurkowych. 

Laboratorium wyposażone jest w stanowisko sztucznych 

płuc składające się z dwóch komór dekompresyjnych. Jedna  

z komór umożliwia badania techniki nurkowej i określanie 

parametrów użytkowych sprzętu do ciśnienia 

odpowiadającego głębokości 500 metrów, druga natomiast 

do głębokości 200 metrów. 

Performance of diving exposures with the use of 

the simulator requires very close cooperation with doctors 

specialised within maritime medicine. Their activity 

involves the use of medical equipment available at the 

Department, such as the defibrillator, USG apparatus with 

Doppler scanner and both built-in and mobile stations for 

performing physical tests on the respiratory and 

circulatory system. 

The second element of the research infrastructure 

of the department with regard to the level of technical 

advancement is the Laboratory of Diving Apparatuses. The 

laboratory is equipped with an artificial lung station 

consisting of two decompression chambers.  

One of the chambers allows testing of diving 

techniques and determining equipment parameters 

corresponding to a pressure equivalent to the depth of 500 

metres, whereas the other to the depth of 200 metres. 
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Rys. 5. Wyposażenie Laboratorium Aparatów Nurkowych. 

Fig. 5. The equipment of the Laboratory of Diving Apparatuses. 

Laboratorium Gazów i Mieszanin Oddechowych 

stanowi zaplecze dwóch wcześniej wymienionych komórek 

organizacyjnych Zakładu.  

W jego obrębie znajdują sie mechanizmy  

i urządzenia za pomocą których produkowane  

i kontrolowane są gazy oddechowe wykorzystywane  

w eksperymentach badawczych realizowanych w Pracowni 
Hiperbarycznej oraz Laboratorium Aparatów Nurkowych. 

The Laboratory of Breathing Gases and Mixes 

constitutes a back-up facility for the aforementioned 

organisational units of the department.  

It comprises mechanisms and devices used in the 

production and monitoring of breathing gases applied in 

experimental research implemented at the Hyperbaric 

Institute and the Laboratory of Diving Apparatuses. 

Rys. 6. Wyposażenie Laboratorium Gazów i Mieszanin Oddechowych. 

Fig. 6. The equipment of the Laboratory of Breathing Gases and Mixes. 

Ponadto w Laboratorium znajdują się 

mechanizmy pomocnicze pozwalające na realizację 

niezależnego zasilania Zakładu w energię elektryczną, co 

jest ważne dla bezpieczeństwa eksperymentów z udziałem 

nurków w symulatorze nurkowania DGKN-120.  

Laboratorium Pojazdów Bezzałogowych to 

najmłodsza komórka Zakładu, która początkowo miała 

zajmować się jedynie pojazdami podwodnymi. Obecnie ze 

względu na zakres prac badawczych realizowanych  

w Zakładzie obszar jej działalności obejmuje również 

bezzałogowe pojazdu nawodne.  

Na dzień dzisiejszy Laboratorium jest wyposażone 

w pierwszy polski bezzałogowy pojazd nawodny (tzw. USV 

- unmanned surface vehicle - Edredon), dwa pojazdy typu 

ROV: Super Achille i LVB 200 oraz ma dostęp do trzech 

innych konstrukcji pojazdów głębinowych znajdujących się 

na wyposażeniu macierzystego wydziału: AC ROV  

i VideoRey. 

Moreover, the laboratory contains auxiliary 

mechanisms providing independent power supply for the 

department, which is important for the safety of 

experiments with diver participation in the diving 

simulator DGKN-120.  

The Laboratory of Unmanned Vehicles is the most 

recently established unit of the department originally 

intended to deal strictly with underwater vehicles.  

At present, however, due to the scope of research 

works implemented in the Department, the area of its 

activity was enhanced to also encompass unmanned 

surface vehicles.  

To date the laboratory has been equipped with the 

first Polish unmanned surface vehicles - USV - Edredon), 

two ROVs: Super Achille and LVB 200, and has access to 

three other constructions of underwater vehicles in the 

Department's possession: AC ROV and VideoRey. 
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Fot. 7. Wyposażenie Laboratorium Pojazdów Bezzałogowych. 

Fig. 7. The equipment of the Laboratory of Unmanned Vehicles.

Na wyposażeniu tego Laboratorium znajdują się 
również dwa hydroakustyczne systemy nawigacji 

podwodnej typu USBL oraz dwa sonary do badania 

środowiska wodnego: dookólny pracujący w wariancie 

statycznym i przenoszony przez jeden z pojazdów sonar 3D 

typu BlueView. 

Additionally, the Laboratory has at its disposal 
two hydroacoustic underwater navigation systems - USBL, 

and two sonars used in the investigation of the aquatic 

environment: a surround sonar operating in a static 

variant, and a mobile 3D Blue View sonar carried on board 

one of the vehicles. 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS  

The dangers encountered during open water swimming are especially risky for swimmers. What hampers swimming most is low water temperature. Among 
other significant obstacles there are water salinity, waving, variable weather, and strong currents, which make it impossible to keep the intended swimming 
direction and reach the coast. As a result, people swimming across the English Channel cover an up to 50 kilometres longer distance. Swimmers often go 
through straits and channels occupied by very intensive shipping.  
The most serious dangers during open water swimming include sharks and jellyfish. All these hazards can seriously threaten the swimmers’ lives. The 
concern for own safety requires the danger identification, risk level assessment, and developing a plan of action that would take the accepted risk into 
consideration. In the paper, the above mentioned dangers and applied safety measures were analysed. The authors made use of source material, including 
the personal experience of Bogusław Ogrodnik gained during the successful attempt to swim across the English Channel in summer in 2014. 
Key words:  swimming marathons, threats, risk management. 

Zagrożenia podczas pływania na wodach otwartych są dla pływaków szczególnie niebezpieczne. Najbardziej utrudnia pływanie niska temperatura wody. 
Istotną przeszkodę stanowią zasolenie wody, falowanie, zmienna pogoda oraz silne prądy, które uniemożliwiają utrzymanie zaplanowanego kierunku 
pływania i nie pozwalają na dopłynięcie do brzegu. Z tego powodu, osoby pokonujące kanał La Manche, przepływają trasę dłuższą nawet o 50 kilometrów. 
Pływacy bardzo często przemierzają też cieśniny i kanały, na których, z bardzo dużą intensywnością odbywa się ruch żeglugowy. Do najpoważniejszych 
zagrożeń podczas pływania na otwartych wodach należą rekiny i meduzy.  
Ze względu na powyższe niebezpieczeństwa, zagrożone może być życie pływaka. Troska o własne bezpieczeństwo wymaga identyfikacji zagrożenia, 
oszacowania poziomu ryzyka oraz opracowania planu działania, który uwzględni akceptowane ryzyko. W niniejszej pracy poddano analizie powyższe 
zagrożenia i stosowane zabezpieczenia. Autorzy posłużyli się materiałami źródłowymi, w tym osobistymi doświadczeniami Bogusława Ogrodnika, 
zdobytymi podczas udanej próby pokonania kanału La Manche w lecie 2014 roku. 
Słowa kluczowe:  maratony pływackie, niebezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem. 

T Факторы риска во время плавания в открытых водах являются для пловцов очень опасны. Главной трудностью при плаванию является 
холодная вода. Кроме того, соленость воды, волны, переменная погода и сильные течения, также препятствуют удержанию планового 
направления и не позволяют доплыть до берега. Пловцы, которые переплывают канал Ла-Манше, преодолевают расстояние, больше почти на 50 
км. Они часто преодолевать проливы и каналы- участки высокой интенсивности движения судов. Однако, наиболее серьезной угрозой для 
плавания в открытой воде- это акулы и медузы. 
В свете этих опасностей жизнь пловца может быть подвержена риску. Забота за собственную безопасность требует идентификации опасности, 
определение степени риска и разработки плана действий, который учитывает принятый риск. 
В данной работе были проанализированы эти факторы риска и методы их безопасности. Авторы использовали исходный материал, в том числе 
личный опыт Богуслава Огродник, зарегистрированный в успешной попытке преодоления канала Ла-Манш летом этого года.  
Ключевые слова: длиннодистанционное плавание, опасность, риск, безопасность. 
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WSTĘP 

Problematyka bezpieczeństwa podczas 
uprawiania różnorodnych form aktywności ruchowej, 
stanowi bardzo ważny nurt badań naukowych. 
Przedmiotem badań są te obszary kultury fizycznej,  
w których występują zagrożenia dla zdrowia i życia osób 
aktywnych. Ryzyko nieszczęśliwych zdarzeń towarzyszy 
większości atrakcyjnych działań w sporcie, turystyce  
i rekreacji ruchowej.  

Mimo że nie można go całkowicie wyeliminować, 
jego poziom trzeba ograniczać, a istniejące zagrożenia i ich 
skutki minimalizować. Ryzyko nie jest bowiem pojęciem 
pejoratywnym, a odpowiednie postępowanie pozwala nim 
skutecznie zarządzać [1]. Zrozumienie istoty ryzyka 
pozwala ograniczać zagrożenia bez rezygnacji z osiągania 
zaplanowanych celów. Służą temu omówione w niniejszej 
pracy strategie (transfer, kompensacja, plany awaryjne, 
unikanie ryzyka).  

Wymagają one empirycznego potwierdzenia. 
Pojawia się więc problem skuteczności stosowanych 
metod, form i środków chroniących sportowców1 przed 
negatywnymi skutkami niebezpiecznych działań. Celem 
pracy jest dokonanie przeglądu i analizy wartości 
zabezpieczeń stosowanych w pływaniu 
długodystansowym.  

Środowisko wodne to miejsce przyjemnego  
i radosnego spędzania czasu wolnego. Jest ono także 
miejscem forsownych zmagań pływaków 
długodystansowych. Pływanie długodystansowe to 
dyscyplina, w której ludzie pływają w otwartych 
zbiornikach wodnych (open water swimming), takich jak 
oceany, morza, zatoki, jeziora i rzeki [2]. Jest to dyscyplina 
młoda, mimo że tradycjami sięga czasów starożytnych. Do 
świetnych pływaków owego okresu można zaliczyć 
Asyryjczyków (880 r. p.n.e.), Egipcjan czy Japończyków [3].

Szeroko znany jest grecki mit o Leandrze, który 
wpław pokonywał cieśninę Dardanele (Hellespont), udając 
się do swojej ukochanej Hero. 

Dardanele to cieśnina Morza Śródziemnego, jedna  
z cieśnin tureckich, między Półwyspem Bałkańskim a Azją 
Mniejszą; łączy morze Marmara z Morzem Egejskim. 

Ma długość 120,5 km, szerokość 1,3–18,5 km, 
głębokość 53–106 m [4]. Przywołana historia była 
inspiracją twórczości wielu artystów, a George Byron 
nawet sam przepłynął Dardanele [5].  

Pierwsze zawody pływackie, z igrzyskami 
olimpijskimi włącznie, odbywały się jedynie na wodach 
otwartych; w roku 1896 (Ateny) miały one miejsce na 
Morzu Śródziemnym, a w roku 1900 (Paryż) – na Sekwanie. 
Współcześnie podczas mistrzostw świata pływacy startują 
na długich dystansach także na otwartych akwenach. 
Pokonują odległości od 5 do 25 km [2,5]. 

Bezpośrednim motywem podjęcia tego tematu 
przez autorów niniejszej pracy był wyczyn Bogusława 
Ogrodnika, który na przełomie dni 26 i 27 lipca 2014 r. 
przepłynął kanał La Manche. Zmagania z trasą trwały 
ponad 20 godzin. Jego doświadczenia stanowią dodatkowe, 
bogate źródło informacji na temat bezpieczeństwa i ryzyka 
w sportach ekstremalnych [6]. 

KANAŁ LA MANCHE – PŁYWACKI EVEREST 

Kanał ten łączy poprzez Cieśninę Kaletańską 
Morze Północne z Oceanem Atlantyckim. Jego szerokość  
w najwęższym miejscu, czyli między słynnymi białymi  

INTRODUCTION 

Safety in various forms of physical activity is 
considered to be a significant field of interest of scientific 
research. The subjects of study are those areas, where life 
and health are at risk.  

The majority of attractive activities in sport, 
tourism and recreation are accompanied by eventuality of 
an accident. Although this risk cannot be entirely 
eliminated, it is essential to limit its level and mitigate the 
effects of potential threats. The risk is not pejorative and 
can be managed effectively by application of appropriate 
procedures [1].  

The understanding of the nature of risk allows to 
reduce hazards without abandoning the goals set 
beforehand. The strategies mentioned in this study 
(transfer, compensation, contingency plans, risk avoidance) 
serve this purpose. They require empirical evidence. What 
emerges here, is the problem of the effectiveness of the 
applied methods, forms and safety measures for 
sportsmen1. The aim of the study is to review and analyze 
the value of safety measures utilized in open water 
swimming.  

Water environment is a place of pleasant and 
joyful way of spending leisure time. It is also an arena for 
strenuous struggles of the open water swimmers.  

Open water swimming is a discipline where 
people swim in reservoirs such as oceans, seas, bays, lakes, 
and rivers [2]. It is a recently emerged discipline, although 
its traditions date back to the ancient times. The excellent 
swimmers of those times were Assyrians (880 BC), 
Egyptians or Japanese [3].  

One of the most famous Greek myths is the story 
of Leander who swam across the strait of Dardanelles 
(Hellespont) to meet his beloved Hero. Dardanelle is a 
Mediterranean strait, one of the Turkish Straits, between 
the Balkan Peninsula and Asia Minor, connecting the Sea of 
Marmara and the Aegean Sea; length 120,5 km, width 1,3–
18,5 km, depth 53–106 m [4]. Many artists have been 
inspired by the Leander’s story. Lord Byron himself was 
among those who crossed the Dardanelle [5].  

First swimming competitions, including the 
Olympics, took place exclusively in open waters, in 1986 
(Athens) in the Mediterranean Sea and in 1900 (Paris) in 
the Seine. Nowadays, also at the World Championships, the 
long distance swimmers swim in open waters, covering the 
distances from 5 to 25 km [2,5]. 

The direct reason to study this subject was the 
challenge completed by Bogusław Ogrodnik, who on 26/27 
July 2014 swam the English Channel. The struggle with the 
course lasted for 20 hours. His experience constitutes a rich 
source of additional information about risk and safety in 
extreme sports [6]. 

THE ENGLISH CHANNEL – EVREST OF 

SWIMMING

It connects the North Sea and the Atlantic Ocean 
by the Strait of Dover. Its width in the narrowest place, i.e. 
between the famous white cliffs of Dover and French Cap 
Gris Nez (Grey Nose Cape) near Calais, is 34 km (21 miles). 
In summer, water temperature fluctuates there between 15 
and 17 degrees Celsius [7].  

The first man in history who crossed the English 
Channel was Captain Mathew Webb.  
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klifami wybrzeża okolic angielskiego Dover a cyplem Cap 
Gris-Nez (Szary Nos) niedaleko francuskiego miasteczka 
Calais, wynosi 34 km (21 mil). Temperatura wody latem 
waha się w przedziale 15–17°C [7].  

Pierwszym człowiekiem w historii, który 
przepłynął kanał La Manche, był kapitan Brytyjskiej 
Marynarki Handlowej Matthew Webb. Dokonał tego w dniu 
25 sierpnia 1875 r., w swoim drugim podejściu.  

Płynął 21 godzin i 45 minut, bez użycia 
dodatkowych przyborów. Silne prądy i stosunkowo 
powolne płynięcie (płynął żabką i trudgenem) sprawiły, że 
liczącą 34 km szerokość kanału pokonał, płynąc w sumie 64 
km [5,8,9]. Średnia odległość, jaką pokonują śmiałkowie 
mierzący się z kanałem, wynosi około 50 km. 

W 1926 r. Gertrude Ederle jako pierwsza kobieta 
przepłynęła kanał La Manche. Była to jej, podobnie jak  
u Webba, druga próba. Gertrude Ederle była amerykańską 
pływaczką, trzykrotną medalistką paryskich igrzysk 
olimpijskich w 1924 r. Przepłynęła dystans około 65 km  
w rekordowym czasie 14 godzin i 31 minut, płynąc przez 
cały czas kraulem. Jej rekord przetrwał aż do 1950 r. Ederle 
płynęła z francuskiej części wybrzeża (Cap Gris-Nez) do 
Anglii w rejonie miejscowości Kingsdown [5,9,10]. 

Od tego czasu kanał pokonano ponad 1900 razy. 
Dokonało tego już ponad 1530 pływaków z całego świata, 
w tym ośmioro Polaków. Polscy „zdobywcy” La Manche to: 

• Teresa Zarzeczańska (30 sierpnia 1975 r.) – 11 
godzin i 10 minut; 

• Romuald Szopa (12 sierpnia 1978 r.) – 12 godzin 
i 49 minut; 

• Lucyna Krajewska (1990 r.) – 12 godzin i 29 
minut; 

• Paweł Nowak, 31 lat (23 lipca 2010 r.) – 12 
godzin, 59 minut i 51 sekund; 

• Grzegorz Radomski (2 sierpnia 2013 r.) – 11 
godzin; 

• Damian Wachowicz (26 sierpnia 2013 r.) – 15 
godzin i 32 minuty; 

• Bogusław Ogrodnik (26 lipca 2014 r.) – 20 godzin 
i 33 minuty; 

• Bogusław Woźniak (20 sierpnia 2014 r.) – 12 
godzin i 56 minut [9]. 

Najdłużej pokonywała kanał brytyjska pływaczka 
Jackie Cobell, której osiągnięcie tego celu w 2010 r. zajęło 
28 godzin i 44 minuty. Najszybciej pokonał kanał Trent 
Grimsey w 2012 r. w czasie 6 godzin i 55 minut. Osobą, 
która najwięcej razy – 43 – przepłynęła kanał, jest Brytyjka 
Alison Sreeter; stąd jej przydomek nadany przez pływaków 
– Cesarzowa kanału. Królem kanału, a jednocześnie
prezesem Federacji Pływaków i Pilotów, jest Kevin Murphy, 
który pokonał go 34 razy. Podwójnego przejścia dokonano 
41 razy, a potrójnego – trzykrotnie [9].  

O trudności przepłynięcia kanału może świadczyć 
fakt, iż słynna pływaczka amerykańska Diana Nyad (która 
w 2013 r. przepłynęła z Kuby na Florydę dystans ponad 
150 km) kilkakrotnie i dotąd bezskutecznie próbowała go 
pokonać [11,12]. Do największych zagrożeń dla pływaków 
podczas przemierzania kanału należą: 
- hipotermia, bezpośrednio związana z długim czasem 
przebywania w zimnej wodzie; 
- kontuzje wywołane wykonywaniem kilkudziesięciu 
tysięcy jednostajnych ruchów; 
- jadowite meduzy i inne zwierzęta morskie; 
- duży ruch statków (około 300 w ciągu doby); 
- szybko zmieniające się warunki pogodowe w rejonie 

He successfully completed the distance on 25th 
August 1875 in his second attempt. Webb swam 21 hours 
45 minutes without support of any supplementary 
equipment. Strong currents and a slow pace (breaststroke 
and trudgen) caused the simmer to fulfil a distance of 64 
km in the Channel that is 34 km wide [5, 8, 9]. An average 
distance for the adventurers facing the English Channel is 
approx. 50 km. 

In 1926 Gertrude Ederle, a first woman in history, 
swam the English Channel. It was her second attempt, as in 
Webb’s case. Gertrude Ederle was an American swimmer, 
three time medallist of the Olympics in Paris in 1924.  

She covered a distance of about 65 km in a record 
time 14 hours and 31 minutes, using front crawl. Her 
record had not been broken until 1950. Ederle set out from 
French coast (Cape Gris-Nez) and finished in England near 
Kingsdown [5,9,10].  
Since then, the English Channel has been crossed 1900 
times. 1530 swimmers from all over the world have 
challenged these waters, among whom eight Poles. Polish 
“conquerors” of the English Channel are: 

• 1975 – 30th August Teresa Zarzeczańska - 11 hrs 
10 min, 

• 1978 – 12th August Romuald Szopa - 12 hrs 49 
min,  

• 1990 - Lucyna Krajewska - 12 hrs 29 min,
• 2010 – 23rd  July Paweł Nowak - 12 hrs 59 min 

51s,
• 2013 – 22 nd August Grzegorz Radomski - 11 hrs,
• 2013 – 26 th August Damian Wachowicz - 15 hrs 

32 min,
• 2014 – 26 th July Bogusław Ogrodnik – 20 hrs 33 

min,
• 2014 – 20 th August Bogusław Woźniak – 12 hrs 

56 min.[9].
The swimmer with the longest swim time is 

a British, Jackie Cobell, who in 2010 swam for 28 hours and 
44minutes. The fastest was Grimsey Trent, 6 hours 55 
minutes in 2012.  Alison Streeter, a British, who has swum 
the Channel 43 times, more than anyone in the world, 
earned a title of the Queen of The English Channel. The King 
of The Channel is Kevin Murphy, the President of the 
Channel Swimming and Piloting Federation, with 34 swims. 
There have been 41 double-channel swims and 3 triple-
channel swims [9].   

What can support the high level of difficulty of the 
English Channel swims, is the fact that famous American 
swimmer Diana Nyad, who in 2013 swam 150 km from 
Cuba to Florida, had attempted to cross it several times, 
unsuccessfully [12]. The biggest hazards for swimmers 
crossing the English Channel are: 
- hypothermia connected directly with a long time spent in 
cold water,  
- injuries induced by performance of  tens of thousands of 
continuous strokes;  
- poisonous jellyfish and other sea life,  
- busy shipping lanes (approx. 300 ships per day),  
- rapidly changing weather conditions.  

According to one hundred years old rules and 
regulations, the swimmers can only wear standard 
swimsuit, goggles and one hat. Silicone earplugs are 
permitted. It is allowed to grease the body with the mix of 
lanolin and Vaseline. During the swim, on average every 30 
minutes the swimmer drinks warm isotonic drinks or hot 
tea with ginger served by the supporting team from the 
boat. Not only does it provide fuel for the body, but also  
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kanału.  
Zgodnie z ponad stuletnim regulaminem pływak 

może być jedynie ubrany w slipki, okularki i pojedynczy 
czepek. Dopuszczone są silikonowe zatyczki do uszu. Do 
ochrony głównie przed otarciami używa się lanoliny 
(mieszanina tłuszczu owczego i wazeliny). Podczas 
płynięcia, średnio co 30 minut, pływak może otrzymać od 
osób asekurujących go z łodzi ciepłe napoje izotoniczne lub 
chociażby gorącą herbatę z imbirem. Oprócz dostarczania 
energii zapobiega to wychłodzeniu i odwodnieniu [9].  

Czym dla alpinistów jest Mount Everest, tym dla 
pływaków kanał La Manche. Pływacy często przywołują to 
porównanie ze względu na trudność w przemierzeniu 
kanału. I mimo że pokonano go pierwszy raz przeszło 70 lat 
wcześniej niż Mount Everest, La Manche przepłynęło dwa 
razy mniej osób niż wspięło się na Dach Świata.  

Obu wielkich wyczynów po raz pierwszy dokonali 
obywatele imperium brytyjskiego (Webb, Hillary). Do 
niedawna żadnemu człowiekowi nie udało się pokonać tych 
dwóch „Everestów”, choć wielu próbowało. Dokonał tego 
dopiero wrocławianin, Bogusław Ogrodnik. 

Kanał La Manche zalicza się do tzw. Korony 
oceanów, czyli siedmiu największych wyzwań pływackich 
na świecie, oraz do Triple Crown (kanał La Manche, kanał 
Catalina i maraton pływacki wokół Manhattanu) [13,14]. 

KORONA OCEANÓW – OCEAN’S SEVEN 

Wzrastająca popularność zmagań z bezmiarem 
akwenów morskich i oceanicznych, zarówno w walce 
indywidualnej, jak i podczas zawodów pływackich, 
sprawiła, że w 2007 r. zrodziła się idea stworzenia tzw. 
Korony oceanów. Inspirację stanowiła Korona Ziemi – 
podobne wyzwanie wśród himalaistów.  

Korona oceanów to siedem tras wybranych na 
otwartych wodach: Kanał Północny (Wielka Brytania, 35 
km), Cieśnina Cooka (Nowa Zelandia, 26 km), kanał La 
Manche (Anglia, Francja, 34 km), kanał Molokai (Hawaje, 
42 km), kanał Catalina (USA, Kalifornia, 34 km), Cieśnina 
Tsugaru (Japonia, 21 km), Cieśnina Gibraltarska (Hiszpania, 
Maroko, 18 km). Koronę oceanów jako pierwszy zdobył 
Irlandczyk Stephen Redmond [13]. 

Kanał Irlandzki (Północny) – Irish (North) 
Channel 
Lokalizacja: kanał między Irlandią a Szkocją w miejscu Mull 
of Galloway Channel. 
Przyczyny trudności: wzburzone morze, zimna woda, burze 
i silne prądy są jednymi z naturalnych przeszkód, które 
trzeba przezwyciężyć podczas 35-kilometrowej przeprawy 
przez kanał. 
Okres próby: od lipca do września.  
Zagrożenia: uważany za najtrudniejszy na świecie kanał do 
przepłynięcia, z temperaturą wody około 12–14 ºC (54–
57°F); zwykle pochmurne dni, trudności w przewidywaniu 
pogody i dokładnych warunków wodnych. Jeżeli morze jest 
spokojne, pływacy muszą zmierzyć się z dużą ilością 
parzących meduz. Rzadko pojawiają się rekiny. 
Opis: próbę przepłynięcia kanału podjęto co najmniej 73 
razy, ale tylko 23 zakończyło się powodzeniem w pływaniu 
solo i 8 w sztafecie (do 2013 r.). Większość prób zostało 
przerwanych ze względu na trudne warunki pogodowe  
i hipotermię.  
Dodatkowe informacje: próby przepłynięcia podlegają 
ogólnym zasadom określonym przez irlandzkie 
stowarzyszenie Irish Long Distance Swimming Association. 
Pierwsza próba została podjęta w 1924 r., a pierwszy  

prevents from dehydration and hypothermia [9].  
What Mount Everest is for mountaineers, the 

English Channel is for swimmers. The Channel, due to level 
of difficulty of the swim, is often compared to Mount 
Everest in the Himalayas. Even though it had been 
conquered 70 years earlier than Everest, two times less 
people have managed to cross the Channel than climbed the 
Roof of the World.  

Both of the great attempts have been achieved for 
the first time by citizens of the English Empire (Webb, 
Hillary). Until recently, no man has managed to conquer 
these two Everests, the one in the mountains and the one in 
the open waters (although many have tried). It has been 
achieved by Bogusław Ogrodnik from Wrocław, Poland. 

The English Channel swim is a part of the Ocean’s 
Seven, the world’s seven toughest swimming challenges, 
and Triple Crown (the English Channel, Catalina Channel 
and swimming marathon around Manhattan) [13, 14].  

OCEAN’S SEVEN 

The growing popularity of struggle with the 
immensity of seas and oceans, both individual and 
competitive, served as an inspiration for Ocean’s Seven that 
emerged in 2007, idea based on the concept of the Seven 
Summits – similar challenge functioning among 
mountaineers. Ocean’s Seven consists of 7 courses in open 
waters: the North Channel (Great Britain, 35 km), the Cook 
Strait (New Zealand, 26 km), the English Channel (Great 
Britain, France, 34 km), Molokai Channel (Hawaii, 42 km), 
the Catalina Channel (USA, California, 34 km), Tsugaru 
Strait (Japan, 21 km), the Strait of Gibraltar (Spain, 
Morocco, 18 km). The first man to complete the Ocean’s 
Seven was Stephen Redmond, Irish [13].  

The North Channel 
Location: channel between Ireland and Scotland, Mull of 
Galloway Channel  
Reasons for difficulty: rough seas, cold water, storms and 
strong currents are one of the natural obstacles that have to 
be overcome during a 35 km swim.  
Time of attempt: from July to September.  
Threats: Considered to be the most difficult channel to 
cross in the world with the water temperature of about 54-
57 ° F (12-14 º C); mostly cloudy days, difficulties in 
forecasting the weather and exact water conditions. If the 
sea is still, the swimmers must face a big amount of stinging 
jellyfish. Sharks can rarely be fund there. 
Description: the channel has been attempted at least 73 
times, but only 23 solo swims and 8 relay have proved 
successful (till 2013). The majority of the attempts ceased 
due to bad weather conditions and hypothermia.   
Additional information: the attempts are subject to general 
rules established by the Irish Long Distance Swimming 
Association. First attempt took place in 1924 and first 
successful swim came in 1947. 

The Cook Strait  
Location: channel between New Zealand’s Island: North 
and South 
Reasons for difficulty: 16 nautical miles (26km), enormous 
Times in ice-cold seawater, swim among jellyfish and 
sharks. It is a challenge directed solely to the most skilled 
swimmers ready to face extreme conditions. 
Time of attempt: from November to May 
Threats: 1 out of 6 swimmers meets a shark, which is 
caused by its curiosity. Swimmers in general do not pay  
attention to sharks during the crosses. There are jellyfish as 
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sukces odnotowano w 1947 r. 
Cieśnina Cooka – Cook Strait  

Lokalizacja: kanał między wyspami Nowej Zelandii: 
Północą i Południową. 
Przyczyny trudności: 26 km (16 mil morskich), olbrzymie 
pływy w lodowatej wodzie morskiej, przeprawa wśród 
meduz i rekinów. Jest to wyzwanie tylko dla 
najzdolniejszych pływaków gotowych na ekstremalne 
wyzwania. 
Okres próby: od listopada do maja. 
Zagrożenia: 1 na 6 zawodników spotyka rekina, co 
najczęściej spowodowane jest jego ciekawością. Pływacy na 
ogół nie przywiązują do tych zwierząt wagi podczas 
płynięcia. Są meduzy. Po obu stronach Cieśniny znajdują się 
skały. Zimna woda (14–19°C, 57–66°F) i ponad 26 km 
ciężkiego pływania. 
Dodatkowe informacje: do tej pory odnotowano jedynie 92 
udane przepłynięcia przez 82 osoby z 10 krajów. 
Hipotermia i zmiany warunków atmosferycznych podczas 
płynięcia są najczęstszym powodem niepowodzeń. 

Kanał Molokai (lub kanał Kaiwi) – Molokai 
Channel (Kaiwi Channel)  
Lokalizacja: kanał między zachodnim wybrzeżem wyspy 
Molokai i wschodnim wybrzeżem wyspy Oahu na 
Hawajach. 
Przyczyny trudności: 42 km (26 mil) w głębokich (701 m) 
wodach kanału z niezwykle silnymi prądami na środku 
Oceanu Spokojnego i agresywnym życiem morskim (np. 
groźne jadowite meduzy, rekiny). 
Okres próby: zawsze, gdy warunki na to pozwolą.  
Zagrożenia: duże falowanie, silne wiatry oraz tropikalny 
upał i bardzo ciepła (27°C) słona woda. 
Dodatkowe informacje: niezwykle piękny krajobraz, 
głęboko niebieski kolor wody. Po raz pierwszy kanał 
pokonał w 1961 r. Keo Nakama w 15 godzin i 30 minut. Do 
tej pory odnotowano 33 udane próby. 

Kanał La Manche – English Channel 
Lokalizacja: kanał między Anglią i Francją w najwęższym 
miejscu, czyli w cieśninie między Dover Beach Shakespeare, 
Dover w Anglii a plażą w Calais we Francji.  
Przyczyny trudności: 34 km (21 mil) międzynarodowego 
szlaku wodnego w najwęższym miejscu, niska temperatura 
wody (16–17°C), silne prądy i nieustannie zmieniające się 
warunki atmosferyczne.  
Okres próby: od czerwca do września. 
Zagrożenia: tysiące nieudanych prób głównie z powodu 
silnych prądów i pływów, silnych wiatrów i spienionych fal, 
nieudane próby wynikały przede wszystkim ze 
zmieniających się warunków i hipotermii.  
Dodatkowe informacje: ten najbardziej znany na świecie 
kanał pokonało od pierwszej udanej próby w 1875 r. do tej 
pory ponad 1450 zawodników. Uznany za standard  
w pływaniu kanałów, którego zasady i tradycje wywierają 
znaczący wpływ na pływanie po wodach otwartych na 
całym świecie. 

Kanał Catalina – Catalina Channel  
Lokalizacja: kanał między Santa Catalina Island i Los 
Angeles Island w Kalifornii (USA). 
Przyczyny trudności: zimna woda (szczególnie przy 
brzegu), silne prądy, potencjalnie silne wiatry morskie  
i odległość. Najkrótsza odległość między brzegami to 34 km  
z Emerald Bay na wyspie Santa Catalina do półwyspu San 
Pedro.  
Okres próby: od czerwca do września. 

well. By the both sides the strait there are rocky shores. 
Cold water (14-19° C or 57-66° F) and over 26 km of 
tiresome swimming.   
Additional information: There have been 92 successful 
swims so far, completed by 82 people from 10 different 
countries. Hypothermia and weather conditions changes 
are the most commons causes of failure. 

The Molokai Channel (The Kaiwi Channel)  
Location: Chanel between the west coast of the Molokai 
Island and east coast of the Oahu Island in Hawaii  
Reasons for difficulty: 26 miles (42km) in deep waters of 
the channel (701 m) with exceptionally strong currents in 
the middle of the Pacific Ocean and aggressive sea life (e.g. 
dangerous poisonous jellyfish, sharks) 
Time of attempt: all year, in favourable conditions.  
Threats: big swell, strong winds, tropical heat, and very 
warm sea water (27° C)  
Additional information: incredibly beautiful scenery, deep 
blue water. The channel was first swum in 1961 by Keo 
Nakama in 15 hours and 30 minutes. There have been 33 
successful attempts so far. 

The English Channel or La Manche Channel 
Location: channel between Great Britain and France in the 
narrowest section of the Strait between Dover and Calais.  
Reasons for difficulty: 34km (21 miles) of a waterway in its 
narrowest point, low water temperature (16-17° C), strong 
currents and continuously changing weather conditions.  
Time of attempt: from June to September.  
Threats: thousands of failed attempts caused mainly by 
strong currents and tides, strong winds, swells; the failures 
resulted most often from changing conditions and 
hypothermia.  
Additional information: the best know channel in the 
world; having been completed by 1450 swimmers since the 
first successful attempt. The Channel is considered as role 
model for channel swimming. Its its rules and traditions 
influence open water swimming all over the world. 

The Catalina Channel  
Location: channel between Santa Catalina Island and Los 
Angeles Island, California, USA  
Reasons for difficulty: cold water (especially near the 
shore), strong currents, potentially strong winds and the 
distance. The shortest distance between the shores is 
34km, from Emerald Bay on Santa Catalina Island to San 
Pedro Peninsula.  
Time of attempt: from June to September.  
Threats: conditions comparable to the English Channel, 
mainly in terms of water conditions, difficulty and the 
distance. It is a physical and mental challenge for swimmer 
although the water temperature is slightly higher approx. 
60 ° F (15.5°C). Sometimes one might meet migrating 
whales and pods of dolphins.   
Additional information: first success in the channel swim 
was recorded in 1927 when Canadian George Young won 
25,000 $ in Wrigley Ocean Marathon Swim covering the 
distance in 15 hours and 44 minutes. At the end of 2013 
there had been 290 successful attempts. 

The Tsugaru Channel  
Location: deep channel between Japanese islands: Honshu, 
the main island of Japan, where Tokio lies; and Hokkaido, 
the northernmost of the Japanese Islands. The closest 
points are Tappi Misaki on Honshu and Hokkaido, Cape  
Shirakami. 
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Zagrożenia: porównywalne z panującymi na kanale La 
Manche głównie pod względem warunków wodnych, 
trudności i odległości. Kanał Catalina to fizyczne i mentalne 
wyzwanie dla umiejących pływać, mimo że temperatura 
wody jest tu nieco wyższa (w połowie dystansu wynosi 
około 15,5°C, czyli 60°F). Niekiedy można tu spotkać 
zwierzęta morskie, np. migrujące wieloryby i duże stada 
delfinów.  
Dodatkowe informacje: pierwszy sukces w pokonaniu 
Kanału miał miejsce w styczniu 1927 r., kiedy Kanadyjczyk 
George Young wygrał 25 000 dolarów w Wrigley Ocean 
Marathon Swim, przepływając go w 15 godzin i 44 minuty. 
Na koniec 2013 r. odnotowano ponad 290 udanych prób 
przepłynięcia. 

Kanał Tsugaru – Tsugaru Channel  
Lokalizacja: głęboki kanał między wyspami Japonii: Honsiu, 
główną wyspą Japonii, na której znajduje się Tokio,  
i Hokkaido, wyspą położoną najbardziej na północ. 
Najbliższe punkty to Tappi Misaki na Honsiu i Shirakami 
Misaki na Hokkaido.  
Przyczyny trudności: międzynarodowa droga wodna, 
szerokość 21 km w najwęższym miejscu. Pływacy muszą 
przecinać bardzo silny prąd od Morza Japońskiego  
i Pacyfiku; duże fale i bogactwo życia wodnego, od rekinów 
do jadowitych węży morskich. W tym rejonie nie mówi się 
po angielsku ani w żadnym innym zachodnim języku. 
Temperatura wody może osiągać wartość 16–20°C (62–
68°F).  
Okres próby: lipiec i sierpień.  
Zagrożenia: pływacy są spychani na duże odległości ze 
względu na oddziaływanie niezwykle silnych prądów 
morskich płynących z Morza Japońskiego do Oceanu 
Spokojnego. W nocy pływacy muszą się zmierzyć z dużymi 
ławicami kałamarnic. Napotykają również duże łaty zimnej 
wody, które są zaciągane z głębin przez śruby dużych 
tankowców płynących z Bliskiego Wschodu aż do 
zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. 
Dodatkowe informacje: do chwili obecnej (2014 r.) 
potwierdzono 18 udanych prób solo pokonania kanału  
i jedno podwójne przepłynięcie. 

Cieśnina Gibraltarska – Strait of Gibraltar  
Lokalizacja: cieśnina pomiędzy Hiszpanią a Maroko, która 
łączy też Ocean Atlantycki i Morze Śródziemne. Najkrótszy 
odcinek z punktu między Punta Oliveros w Hiszpanii  
i Punta Cires w Maroko.  
Przyczyny trudności: 18 km we wschodnim przepływie 
wody od Atlantyku do Morza Śródziemnego, średnio 5,5 
km/godzinę (3 węzły). Duży ruch łodzi, bariery logistyczne 
oraz zmiany powierzchni wody stawiają wyzwanie 
płynącym podczas każdej próby pokonania Cieśniny. 
Okres próby: od czerwca do października.  
Przyczyny trudności: granice Gibraltaru były znane  
w starożytności jako Filary Herkulesa – prądy są tu tak 
znaczne jak siła Herkulesa. Towarzyszy im 
nieprzewidywalność warunków wodnych i silne wiatry. 
Odnotowano tylko 485 udanych przepraw solo w jedną 
stronę. 
Dodatkowe informacje: większość prób wykonywana jest  
z Tarifa Island z powodu silnych prądów, odległość do 
przepłynięcia wynosi około 18,5–25 km [13]. 

NAJPOPULARNIEJSZE PŁYWACKIE TRASY 

DŁUGODYSTANSOWE

Rekordowe osiągnięcia pływaków na poszczególnych  

Reasons for difficulty: international waterway, the width of 
21km. Swimmers must cross a very strong current of the 
Japanese Sea and the Pacific Ocean; big waves and rich sea 
life ranging from sharks to poisonous sea snakes. English, 
or any other western language, are not spoken in this part 
of the world. The water temperature is between 62-68 °  
F (16-20 ° C).  
Time of attempt: from July to August.  
Threats: Swimmers are pushed away to big distances as the 
result of significantly strong sea currents flowing from the 
Japanese Sea to the Pacific Ocean. At night they must face 
big pods of squid. Swimmers also meet patches of cold 
water, flown up from the depths by the screws of large 
tankers travelling from the Middle East up to the West 
Coast of the United States 
Additional information: there have been 18 successful solo 
attempts (2014) and one double-swim.  

The Strait of Gibraltar  
Location: strait between Span and Morocco that connects 
the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea, the shortest 
distance between Punta Oliveros in Spain and Punta Cires 
in Morocco.  
Reasons for difficulty: 18km in the eastern flow of water 
from the Atlantic Ocean to the Mediterranean Sea, 3 knots 
on average (5.5 km per hour). Heavy boat traffic, logistical 
barriers and the changes of the water surface constitute  
a challenge during each attempt.   
Time of attempt: from June to October.  
Reasons for difficulty: its borders were known in the 
ancient times as the Pillars of Hercules. The currents there 
are as strong as Hercules himself. Resulting from 
unpredictability of the weather conditions and heavy 
winds, there have been only 485 successful one-way solo 
swims. 
Additional information: the majority of the swims set out 
from Tarifa Island due to strong currents, the distance to 
cover is approx. 18.5-25km [13]. 

THE MOST POPULAR OPEN WATER SWIMS 

The record breaking achievements of swimmers 
are registered by official authorities responsible for sport 
aspects of open water swimming2. Among various 
swimming projects, the Triple Crown has gained wide 
recognition (114 km). The Triple Crown of Open Water 
Swimming is considered as interesting swimming project 
as the Ocean’s Seven. Its completion entails the swims of: 

• The English Channel (34 km),
• The Catalina Channel (34 km),
• Manhattan Island Marathon Swim, Manhattan 

Island round swim (46 km) in New York [14].
The Triple Crown has been completed by over 100 

swimmers and has been authorized and registered by the 
World Open Water Swimming Association. 

Idea of the Triple Crown initiated creation of 
similar swimming projects for particular continents, 
countries and regions of the world. The foundation of the 
abovementioned is always the completion of two iconic 
bodies of water, the English Channel and the Catalina 
Channel. The third element of the crown is variable. As the 
result, there are: 

• The American Triple Crown and the Tampa Bay 
Marathon Swim,

• The Irish Triple Crown and the North Channel,
• The Kiwi Triple Crown and the Cook Strait,
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trasach są rejestrowane przez oficjalne gremia 
odpowiedzialne za wymiar sportowy pływania 
długodystansowego2.  

Wśród różnorodnych projektów pływackich 
bardzo popularna stała się tzw. Triple Crown (Potrójna 
korona – 114 km). Potrójna korona w pływaniu na wodach 
otwartych (The Triple Crown of Open Water Swimming) 
jest równie ciekawym projektem pływackim jak Korona 
oceanów. Zdobycie jej polega na pokonaniu wpław: 

• kanału La Manche (34 km);
• kanału Catalina (34 km);
• Manhattan Island Marathon Swim, czyli

opłynięciu wyspy Manhattan (46 km) w Nowym
Yorku [14].
Potrójną koronę zdobyło już ponad 100 osób, co 

zostało uwierzytelnione i udokumentowane przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pływania na Wodach 
Otwartych. 

Pomysł Potrójnej korony zainicjował stworzenie 
podobnych projektów dla poszczególnych kontynentów, 
krajów czy regionów świata. Ich podstawę stanowi zawsze 
pokonanie wpław dwóch kultowych akwenów, czyli kanału 
La Manche i kanału Catalina. Trzeci element korony jest 
zmienny. I tak powstały: 

• Potrójna korona Ameryki, w skład której wszedł
Tampa Bay Marathon Swim;

• Potrójna korona Irlandii z Kanałem Północnym;
• Potrójna korona Kiwi z Cieśniną Cooka;
• Potrójna korona południowej Kalifornii z kanałem

Santa Barbara;
• Potrójna korona północnej Kalifornii, czyli

przeprawa między Wyspami Farallońskimi a San 
Francisco;

• Potrójna korona Hawajów z kanałem Molokai;
• Potrójna korona Japonii z kanałem Tsugaru;
• Potrójna korona Afryki z Cieśniną Gibraltarską;
• Potrójna korona Australii z kanałem Rottnest;
• Potrójna korona Argentyny i pokonanie Maratón 

Internacional Hernandarias – Paraná;
• Potrójna korona Włoch z Maratona del Golfo 

Capri-Napoli;
• Potrójna korona Kanady z Traversée

Internationale du lac St-Jean lub pokonaniem
jeziora Ontario;

• Potrójna korona Afryki Południowej  
z przepłynięciem z Kapsztadu do False Bay;

• Potrójna korona Macedonii z Ohrid Lake
Swimming Marathon;

• Potrójna korona Grecji z Messina Gulf Swimming
Marathon;

• Potrójna korona Szwajcarii z International Self-
Transcendence Marathon Swim;

• Potrójna korona Rosji z przeprawą między 
Petersburgiem a wyspą Kotlin;

• Potrójna korona Peru z Travesia En Aguas 
Abiertas Por la Ruta de Olaya;

• Potrójna korona Holandii 
z Ijseelmeerzwemmarathon;

• Potrójna korona Danii z Beltquerung solo;
• Potrójna korona Chorwacji z Faros Marathon 

Swim;
• Potrójna korona Hongkongu z Clean Half

Marathon Swim solo;
• Potrójna korona Alaski z Pennock Island 

Challenge solo;

• The Southern California Triple Crown is one of the
Santa Barbara Channels,

• The Northern California Triple Crown is a swim
between the Farallones Islands and San Francisco,

• The Hawaiian Triple Crown is one of the Hawaiian 
Island Channels (e.g., Molokai Channel),

• The Japanese Triple Crown is the Tsugaru
Channel,

• The African Triple Crown is the Strait of Gibraltar,
• The Australian Triple Crown is the Rottnest

Channel,
• The Argentinean Triple Crown is the Maratón 

Internacional Hernandarias – Parana,
• The Italian Triple Crown is the Maratona del Golfo 

Capri-Napoli,
• The Canadian Triple Crown is the Traversée

Internationale du lac St-Jean, or Lake Ontario 
Swim

• The South African Triple Crown is the Cape Town 
Swim-to-False Bay,

• The Macedonian Triple Crown is the Ohrid Lake
Swimming Marathon,

• The Greek Triple Crown is the Messinian Gulf
Swimming Marathon,

• The Swiss Triple Crown is the International Self-
Transcendence Marathon Swim,

• The Russian Triple Crown is the St. Petersburg to 
Kotlin Island swim,

• The Peruvian Triple Crown is the Travesia En 
Aguas Abiertas Por la Ruta de Olaya,

• The Danish Triple Crown is the Beltquerung solo,
• The Croatian Triple Crown is the Faros Marathon 

Swim,
• The Hong Kong Triple Crown is the Clean Half

Marathon Swim Solo,
• The Alaskan Triple Crown is the Pennock Island 

Challenge Solo,
• The Isle Triple Crown is the Isle of Jersey 

circumnavigation, the Isle of Man, and the Isle of
Wight circumnavigation [14].
Regarding the above-mentioned, there is an 

opportunity to enter the World Open Water Swimming 
Association and enlist a Polish proposal to the Triple 
Crown. Therefore, we suggest entailing the Gulf of Gdańsk 
to the Polish Triple Crown for the swimmers who have also 
completed the English Channel and the Catalina Channel. In 
the 1960s, the Gulf of Gdańsk was an arena for swimmers 
from around the world to compete in ten editions of the Sea 
Marathon. Nowadays, the gulf witnesses rebirth of the 
marathon tradition. Swimmers not only participate in BCT 
Gdynia Marathon, but also organize solo attempts from Hel 
to Gdynia.  

IDENTIFICATION OF HAZARDS AND ITS 

MITIGATION 

Effectiveness of extreme swimming attempts 
depends on an ability to manage one’s own safety. It allows 
minimizing the influence of negative events on action, and 
also limiting the occurrence of such events. The managing 
ability consists of four stages: 
1. Hazard identification;
2. Risk analysis;
3. Planning the means of dealing with the hazard;
4. Hazard monitoring [1, 15].
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• Potrójna korona Wysp z opłynięciem wyspy 
Jersey, Man i Wight [14].

W związku z powyższym nadarza się też okazja, 
aby wystąpić do Światowej Organizacji Pływania na 
Wodach Otwartych z propozycją wpisania do wyżej 
wymienionego rejestru również Polski.  

Do grona zdobywców polskiej Potrójnej korony w 
pływaniu na wodach otwartych oficjalnie proponujemy 
wpisanie osób, które oprócz kanału Catalina i kanału La 
Manche przepłyną Zatokę Gdańską. Zatoka Gdańska już  
w latach 60 ubiegłego wieku stanowiła pole do walki 
pływaków z całego świata w ramach 10 edycji Maratonu 
Morskiego.  

Obecnie jest też miejscem odradzającego się po 
latach maratonu morskiego pod nazwą BCT Gdynia 
Maraton, jak i indywidualnych przepraw pływaków na 
trasie Hel-Gdynia. 

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I SPOSOBY ICH 

MINIMALIZOWANIA

Skuteczność ekstremalnych wyczynów 
pływackich uzależniona jest od umiejętności zarządzania 
własnym bezpieczeństwem. Umiejętność ta pozwala 
zmniejszyć wpływ zdarzeń negatywnych na działanie, a 
nawet ograniczyć występowanie tych zdarzeń. Zarządzanie 
bezpieczeństwem przebiega w czterech etapach: 
1. Identyfikacja zagrożenia.
2. Analiza ryzyka.
3. Planowanie sposobów radzenia sobie z zagrożeniem.
4. Monitorowanie zagrożenia [1,15].

Celem pierwszego etapu jest sporządzenie listy 
zagrożeń występujących podczas długotrwałego pływania 
na wodach otwartych. Należy odpowiedzieć sobie na 
pytania: 
Co złego może się wydarzyć podczas pływania? Jakie są 
przyczyny ewentualnych zagrożeń? 

Występujące zagrożenia mają charakter 
zewnętrzny, obiektywny, niezależny od pływaka, a także 
wewnętrzny, wynikający z jego osobowości i działania. Te 
drugie są o tyle istotne, że zależą od indywidualnych 
predyspozycji konkretnej osoby, takich jak stan zdrowia  
i samopoczucia w momencie podejmowania wyczynu, 
poziom samooceny i samokontroli, sprawność fizyczna  
i doświadczenie pływackie, poziom podstawowej wiedzy 
związanej z podejmowanym działaniem i przyczynami 
powstających zagrożeń. 

W drugim etapie pływacy dokonują analizy ryzyka 
związanego z podjęciem decyzji o pokonaniu danego 
akwenu. Wyraża je iloczyn przewidywanych skutków 
działania i prawdopodobieństwa, że ono nastąpi. 

Jakie jest prawdopodobieństwo, że przewidywane 
zagrożenie może się podczas pływania pojawić? Czy podjąć 
ryzyko startu czy nie?  

O ryzyku można mówić tylko wtedy, gdy 
następstwa nie są pewne. Szacując ryzyko, uwzględnia się 
korzyści płynące z osiągnięcia założonego celu oraz 
ewentualne skutki niepowodzenia.  
Pływacy świadomie podejmują decyzję o działaniu, 
akceptując występujące ryzyko. Ryzykując, oczekują oni 
sukcesu w postaci pokonania danego akwenu. Gdy osiągną 
swój cel, mogą uznać, że ryzyko się opłaciło.  
Ale ryzykując, muszą się także liczyć z niepowodzeniem  
i wszelkimi konsekwencjami dla życia i zdrowia.  
Trzeci etap zarządzania bezpieczeństwem jest 
konsekwencją działań wykonanych w etapach poprzednich. 

The first stage aims at preparing a list of hazards 
of long-lasting open water swims. One must answer the 
following questions: 
What bad can happen during the swim? What are the 
causes of potential hazards? 

Hazards are either external and objective, or 
internal resulting from personality and actions taken. The 
latter are considered significant, because they are 
dependent on individual predisposition of a swimmer, such 
as health and frame of mind at the moment of attempt, the 
level of self assessment and self-control, fitness and 
swimming experience, the level of basic knowledge 
connected with the challenge and effects of risk. 

At the second stage, the swimmers analyze the 
risk resulting from the decision on swimming the particular 
body of water. It is described by the product of anticipated 
effects of action taken and probability of occurrence. 

What is the probability that the anticipated hazard 
will occur during the swim? Am I taking the risk and swim, 
or not?  

Risk is present, if effects of an action taken are 
uncertain. When estimating the risk, the benefits resulting 
from achievement of the pre-set goal and potential effects 
of failure are taken into account. By accepting positional 
risk, swimmers consciously make a decision to take on 
action. By doing so, they expect to be successful and 
complete the swim in a particular body of water. When the 
goal is achieved, the risk may be considered rewarding. Yet, 
by taking the risk, swimmers must also take into account 
failure and all sort of life and health threatening 
consequences.  

The third stage of risk management constitutes a 
resultative of actions taken in the previous phases. It is 
required to prepare various alternative procedures 
towards potential hazards that may occur during swim 
attempt. 
Can we avoid hazard or mitigate its effects?   
What are the ways to minimize risk? At what cost?  
What to do on the event anticipated hazard factors?  

At the fourth stage, what is controlled is the level 
of safety of the swim. Are there any shifts in the level of 
risk? Are there any new symptoms of a hazardous event? 
Does the continuation of the swim increase the level of 
risk? 

The safety management may constitute the 
following strategies:  

Risk taking  
Consent to take risk must result from awareness of the 
existing hazards. It cannot be considered as accidental – It 

might work. Action without proper analysis departs from 
safety management. The consequences of acceptance of risk 
are contingency plans.  

Contingency plans  
Contingency plans are prepared in case of presence of an 
anticipated hazard. They are an elaborated sequence of 
actions taken by a swimmer in a hazardous situation. 
Contingency plans allow them to reduce negative effects of 
the event. The most important contingency plans for 
extreme swims are rescue and self-rescue procedures.  

Risk compensation  
This strategy mitigates hazards by making up for one’s 
deficiencies and application of safety measures (silicone 
masks, lubricants, lanolin), and rescue actions. Neoprene 
swimsuits, silicone masks, or even fins constitute a specific 
compensation (if permitted by the authorities observing  
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Wymaga on przygotowania różnorodnych 
wariantów postępowania wobec ewentualnych zagrożeń 
towarzyszących próbie pływackiej. 

Czy możemy uniknąć zdarzenia lub 
zminimalizować jego skutki? 

Jakimi sposobami zmniejszyć ryzyko? Jakim 
kosztem? 

Jak postąpić, gdy pojawią się przewidywane 
czynniki zagrażające? 

W etapie czwartym kontroluje się stan 
bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy. 

Czy nie pojawiają się zmiany w poziomie 
zagrożenia? Czy dają się zauważyć nowe symptomy 
niebezpieczeństwa? Czy kontynuacja pływania zwiększa 
podjęte ryzyko? 

Zarządzanie własnym bezpieczeństwem może przyjąć 
postać następujących strategii: 

Ponoszenie ryzyka 
Zgoda na ponoszenie ryzyka musi wynikać ze świadomości 
istniejących zagrożeń. Nie może się sprowadzać do 
przypadku losowego („Może się uda”). Podejmowanie 
wszelkich działań bez analizy nie ma nic wspólnego  
z zarządzaniem własnym bezpieczeństwem. Konsekwencją 
ponoszenia ryzyka jest opracowanie planów awaryjnych na 
wypadek zagrożenia. 

Plany awaryjne 
Plany przygotowuje się na wypadek wystąpienia 
przewidywanego zagrożenia. Plany awaryjne stanowią 
opracowany ciąg zachowania się pływaka w sytuacji 
niebezpiecznej. Pozwalają mu one ograniczyć negatywne 
skutki zagrożenia. Do najważniejszych planów awaryjnych 
podczas ekstremalnego pływania należą procedury 
ratunkowe i samoratunkowe.  

Kompensacja ryzyka 
Strategia ta minimalizuje zagrożenia dzięki wyrównywaniu 
braków i niedoskonałości poprzez stosowanie środków 
ochronnych (maski silikonowe, smary, lanolina), środków 
asekuracyjnych lub ratunkowych. Specyficzną kompensację 
stanowią kostiumy neoprenowe, maski silikonowe, a nawet 
płetwy (jeżeli są dopuszczalne przez oficjalne związki 
organizujące i koordynujące wyczyny pływaków). 

Transfer ryzyka 
Transfer polega na przeniesieniu ryzyka przez pływaka na 
osoby towarzyszące. Webba w 1875r. asekurowały trzy 
łodzie, a Amerykance Nyad w 2013r. towarzyszył już 45-
osobowy zespół techniczny, w skład którego weszli 
doświadczeni ratownicy, marynarze, nurkowie, lekarz, 
a także służby techniczne. Zespół towarzyszący co pół 
godziny dostarczał pływaczce elektrolitów i posiłków. Dbał 
o jej bezpieczeństwo i właściwy kierunek płynięcia.
Znamiona transferu ma także przeniesienie części 
odpowiedzialności i dotkliwych skutków zagrożeń na 
ubezpieczyciela.  

Unikanie ryzyka  
Unikanie ryzyka nie może być identyfikowane z unikaniem 
działania w ogóle – nie miałoby to sensu. Celem działania 
jest przepłynięcie określonego dystansu i osiągnięcie  
the swim).oczekiwanej satysfakcji. Unikanie ryzyka polega 
więc na ograniczeniu zbędnego ryzykanctwa, brawury czy 
lekceważenia zagrożeń. Jest to najpewniejsza strategia 
zabezpieczenia przed zagrożeniami [1]. 

Transfer of risk  
Transfer means relocation of risk to a supporting team. In 
1875 Webb was escorted by three boats, an American, 
Nyad, had 45 technicians accompanying her in 2013. The 
support comprised of experienced lifeguards, sailors, 
divers, a doctor, and technical staff. Every 30 minutes, the 
escort team provided her with electrolytes and nutrition. 
They were responsible for her safety and navigation.  
The relocation of part of liability and noticeable effects of 
the hazards to insurance company, displays traits of a 
transfer.  

Risk avoidance  
Risk avoidance might not be identified as refraining from 
any action. It would be pointless, as the aim of the action 
are coverage of a given distance and achievement of 
desired satisfaction.  
Thus, avoidance is described as reduction of unnecessary 
recklessness or underestimation of hazards. It is 
considered the best anti-hazard protection [1]. 
In rare cases, this strategy may result in abandoning the 
swim or establishing a new date of the attempt. 

DROWNING 
The essence of all life threatening hazards present 

in water is drowning. The direct cause of death is water in 
the airways. Drowning poses a threat to people bathing and 
swimming in open waters. It also concerns swimmers that 
are involved in extreme challenges. 

Appropriate safety measures: basic safety 
measures are escort boats, and experienced and competent 
team. Internal risks are mitigated by appropriately planned 
and executed adaptation training. Logistics and equipment 
preparation are considered necessary as well. They are 
described in the following risk characteristics. 

NAVIGATION IN WATER 
What is crucial for long distance swimming is 

staying on course, as there is a lack of points of reference 
that may be found in the pools (marking of lanes). 
Furthermore, the swim time often exceeds 24 hours, which 
forces the swimmers to continue in dark at night. 

The story of tragic Leander’s love to Hero took 
place in Ancient Greece. Each night, in secrecy, Leander 
swam to his beloved woman across the Dardanelles 
(approx.7km). At dawn, he came back. Hero used to light 
a lamp in her window in order to guide him. One night, 
when the light was blown out by the wind, Leander, having 
lost his way, drowned in the sea. When Hero saw his dead 
body, she took her life [5].  

Appropriate safety measures: illuminated 
escort boat, LED tape and fluorescent tape, flares, chemical 
light, flashing light fixed to the goggles strap. 

WATER DYNAMICS 
In open waters, water dynamics shall be taken 

into account. Swell and strong sea currents hinder the 
swimmer’s attempts to stay on course. What is more, they 
often prevent them from reaching the shore. It forces 
swimmers to apply increased efforts and cover significantly 
longer distances. The ones completing the English Channel 
(34km) exceed the shortest way by extra 20 -50 km. Webb 
swam 64 km, Zarzeczańska 42 km, and Ogrodnik 78 km [6, 
9]. 

Some of locations pose a threat of water swirls, as  
Captain Webb perished in the Whirlpool Rapids below 
Niagara Falls. 
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W szczególnych przypadkach strategia ta może się 
sprowadzić do rezygnacji z pływania albo do wyznaczenia 
innego terminu przedsięwzięcia. 

UTONIĘCIE 
Kwintesencją wszystkich zagrożeń dla życia 

człowieka występujących w wodzie i nad wodą jest 
zagrożenie utonięciem. Bezpośrednią przyczynę śmierci 
stanowi w tym przypadku zalanie dróg oddechowych wodą. 
Utonięcie zagraża przede wszystkim osobom 
korzystającym z pływania i kąpieli w wodach otwartych. 
Dotyczy to także pływaków podejmujących wyzwania 
ekstremalne. 

Stosowane zabezpieczenia: podstawowym 
zabezpieczeniem jest asekuracja złożona z jednostek 
pływających i doświadczonej, kompetentnej załogi. 
Zagrożenia wewnętrzne minimalizuje odpowiednio 
zaplanowany i zrealizowany trening adaptacyjny. 
Niezbędne są także przygotowania logistyczne i sprzętowe, 
opisane przy charakteryzowaniu kolejnych zagrożeń. 

ORIENTACJA W WODZIE 
Podczas pływania na długich dystansach bardzo 

ważne jest utrzymanie właściwego kierunku płynięcia, 
gdyż brak jest punktów odniesienia, takich, jakie występują 
na pływalniach sportowych (oznakowanie torów 
pływackich). Ponadto czas płynięcia przekracza często 24 
godziny, co zmusza pływaków do pływania w nocy,  
w ciemności. 

Historia tragicznej mitycznej miłości Leandra do 
Hero rozegrała się w starożytnej Grecji. Leander każdej 
nocy w tajemnicy przybywał do ukochanej wpław przez 
cieśninę Dardanele (około 7 km), a nad ranem, również 
wpław, powracał. Hero wieszała lampkę w oknie swojej 
świątyni, aby wskazać kochankowi drogę. Kiedy podczas 
wiatru lampka zgasła, Leander stracił w ciemną noc 
orientację i utonął w morzu. Gdy Hero zobaczyła zwłoki 
ukochanego, odebrała sobie życie [5].  

Stosowane zabezpieczenia: oświetlona łódź 
prowadząca, taśma fosforyzująca i taśma LED, flary 
świetlne, światło chemiczne, lampa błyskowa montowana 
na pasku okularów. 

DYNAMIKA WODY 
Na otwartych akwenach należy się liczyć  

z dynamiką wody. Falowanie oraz silne prądy morskie 
uniemożliwiają utrzymanie zaplanowanego kierunku 
pływania, a często nawet nie pozwalają na dopłynięcie do 
brzegu. Zmusza to pływaków do zwiększonego wysiłku 
oraz do pokonywania znacznie dłuższego dystansu niż 
wynika to z prostego wyliczenia na podstawie mapy. 
Pływacy pokonujący kanał La Manche (34 km) przepływają 
trasę dłuższą nawet o 20–50 km. Webb płynął 64 km, 
Zarzeczańska 42 km, a Ogrodnik aż 78 km [6,9]. 

Na innych akwenach niebezpieczne są 
zawirowania wody, np. kapitana Webba pokonały wiry 
rzeki Niagara. 

Stosowane zabezpieczenia: odpowiedni wybór 
miejsca startu, warunkujący miejsce dopłynięcia, właściwa 
decyzja co do pory dnia i roku, asekuracja z odpowiednio 
dobranych łodzi i kajaków wraz z doświadczoną załogą 
znającą dany akwen (przyjmuje się założenie: jeden pływak 
– jedna łódź, a w ekstremalnie trudnych przeprawach:
jeden pływak – dwie łodzie). 

Appropriate safety measures: practical choice of 
place of departure determines the place of arrival; relevant 
choice of season and time of day, escort from thoroughly 
prepared boats and kayaks, and also an experienced 
support team familiar with particular water (it is assumed 
to assign one swimmer to one boat, in extreme crosses one 
swimmer-two boats). 

LENGTH OF DISTANCE AND FATIGUE  
The longest swimming distances amount to over 

100 km. Diana Nyad, American, swimming from Cuba to 
Florida, covered 170 km in 53 hours [12]. 

Appropriate safety measures: hydration every 
20-30 minutes, supplementation of carbohydrates – 
preferably liquid; optimal pace accustomed to the level of 
fitness and water temperature (56-64 strokes per minute in 
crawl). Team and swimmer’s experience, training, 
observation, agreed signals. 

WATER TEMPERATURE AND HYPOTHERIA 
Low water temperature poses a serious threat for 

swimmers. The southern seas, where water temperature 
reaches 30°C, are an exception. To long exposure to cold 
water causes illness followed by: noticeable cold, chills, 
goose pimples, consequently - impaired consciousness, 
hallucinations, sleepiness, cardio-respiratory arrest. Webb 
protected himself by application of porpoise grease; today 
swimmers use lanolin. 

Lynne Cox, one of the most well-know American 
swimmers, is recognized for her unique abilities to 
withstand cold water conditions. During the Strait of 
Magellan swim (1976), she stayed in cold water, about 
5.5ºC, for more than an hour! Cox’s another memorable 
achievement was 25 minute swim in the Antarctic in water 
close to 0°C in 2004.  In 1987 she became famous for her 
crossing the almost four kilometre body of water between 
two islands in Alaska, Little Diomede and Big Diomede in 
the Bering Strait. The swim had a political aspect, as Cox 
crossed the border between the USA and USRR (first time 
for 48 years) [16, 17, 18].  

Appropriate safety measures: Cold water 
training, lanolin (sheep grease and Vaseline)3, creams, 
neoprene (if permitted), ginger, wide swimming mask, 
swimming cap (according to rules and regulations), 
earplugs. Swim must be immediately ceased in extreme 
cases of hypothermia. Swimmer should leave water, dry, 
dress warm clothes and cover. The decision is taken by the 
escort team, because the swimmer is not able to act 
consciously. 

WATER SALINITY 
Long-distance swimming in seawater exposes 

swimmers to very high levels of salinity. It varies 
depending on the body of water. The highest salinity is in 
the Red (37-42‰), relatively low in the Baltic Sea 
(approx.7,8‰). Water salinity in seas and oceans increases 
as the result of high evaporation, and decreases in the 
subarctic area (25‰). Swimming in water reach in salt 
causes irritation of eyes, mucosa, skin and stomach. 

Appropriate safety measures: Lanolin, 
swimming goggles, swimming technique that allows to 
avoid seawater swallowing, seawater training. 

MARINE TRAFFIC 
In many reservoirs, especially in straits and 

narrow sections, swimmers often cross water where high  
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TEMPERATURA WODY I HIPOTERMIA 
Poważnym zagrożeniem dla pływaków jest bardzo 

niska temperatura wody. Wyjątkiem są morza południowe, 
w których temperatura morze osiągać nawet 30°C. Zbyt 
długie przebywanie w zimnej wodzie powoduje 
wyziębienie, którego kolejnymi sygnałami są: odczuwalne 
zimno, dreszcze, gęsia skórka, zsinienie skóry, później 
zaburzenia świadomości, halucynacje, senność, 
zatrzymanie krążenia. Webba chronił przed zimnem tłuszcz 
z morświna, współczesnych pływaków – lanolina. 

Lynne Cox, jedna z najbardziej znanych pływaczek 
amerykańskich, zasłynęła jako osoba o niebywale dużej 
odporności na niską temperaturę wody. Podczas 
pokonywania Cieśniny Magellana w Chile (1976 r.) płynęła 
ponad godzinę w wodzie o temperaturze około 5,5ºC. 
Innym jej wyczynem było pływanie przez 25 minut 
u wybrzeży Antarktyki w wodzie o temperaturze zbliżonej 
d o 0°C. Miało to miejsce w roku 2004. Lynne Cox należy pod 
tym względem do wyjątkowych pływaków. Sławę 
przyniosło jej przepłynięcie w 1987 r. niespełna 
czterokilometrowego przesmyku między wyspami Little 
Diomede a Big Diomede w Cieśninie Beringa. Dokonanie to 
miało wydźwięk polityczny, gdyż było to jednocześnie 
przekroczenie granicy między USA a ówczesnym ZSRR 
(pierwsze od 48 lat) [16,17,18]. 

Stosowane zabezpieczenia: trening 
adaptacyjny, lanolina (tłuszcz owczy i wazelina)3, kremy, 
neopren (jeśli regulamin go dopuszcza), imbir (nie 
rozszerza naczyń), duża maska pływacka, czepek (według 
regulaminu), silikonowe zatyczki do uszu. W skrajnym 
przypadku hipotermii należy natychmiast przerwać 
pływanie i wyjść z wody, wysuszyć się i ciepło okryć, 
ogrzać ciało. Decyzję taką podejmuje ekipa asekurująca, 
która również wykonuje stosowne zabiegi – pływak nie 
jest w stanie zachować się w takiej sytuacji przytomnie. 

ZASOLENIE WODY 
Długotrwałe pływanie w wodach morskich  

i oceanicznych naraża zawodników na kontakt z wodą  
o bardzo dużym zasoleniu. Stężenie soli zawartej w wodzie
poszczególnych akwenów jest różne.  

Najbardziej zasolone jest Morze Czerwone (37–
42‰), a stosunkowo najmniej Morze Bałtyckie (około 
7,8‰). Zasolenie wody w oceanach i morzach wzrasta 
wskutek wysokiego parowania, a obniża się w strefie 
okołobiegunowej (25‰). Pływanie w wodach o dużym 
stężeniu soli powoduje podrażnienie oczu, błon śluzowych, 
skóry oraz żołądka, gdyż spore ilości słonej wody są 
połykane. 

Stosowane zabezpieczenia: lanolina, okulary 
pływackie, technika płynięcia pozwalająca uniknąć 
zachłyśnięcia się wodą morską, trening adaptacyjny. 

ŻEGLUGA STATKÓW 
Na wielu akwenach, zwłaszcza w cieśninach  

i przewężeniach, pływacy napotykają bardzo duży ruch 
jednostek pływających. Trzeba to zagrożenie szczególnie 
podkreślić, gdyż pływacy często pokonują właśnie cieśniny 
i kanały, na których ruch żeglugowy odbywa się z ogromną 
intensywnością. Niebezpieczeństwo kolizji jest poważne, 
gdyż duże jednostki mają ograniczone możliwości 
manewrowania i zmiany kursu. Trudno z nich poza tym 
dostrzec płynącego człowieka. 

Stosowane zabezpieczenia: zgoda właściwego 
urzędu morskiego i koordynacja przeprawy asekurujących 
łodzi z właściwymi kapitanatami portów, kontakt radiowy 
ekipy asekurującej na uzgodnionym wcześniej kanale  

intensiveness of marine traffic is present. The threat of 
collision is very serious, as the big ships have limited 
manoeuvring options and are unable to change the course 
easily. Moreover, it is difficult for captains to spot  
a swimmer. 

Appropriate safety measures: Permission 
issued by a competent Maritime Office, coordination 
between the escort boat and port authorities, radio contact 
between escort boats and other ships. 

MARINE LIFE 
Those of the biggest hazards in open water are, 

obviously, sharks. They are most commonly found in the 
Straits of Florida. The first person to cross this strait with 
effective anti-shark means was Diana Nyad, who in 2013, at 
the age of 64, successfully reached Florida shore. It was her 
fifth attempt. In 1978 she was forced to abandon the swim 
due to worsening weather conditions, although she had 
already covered a distance of 122km [11, 12]. 

What is the Straits of Florida also famous for, is 
deadly jellyfish. They painfully sting the human skin. They 
mostly take its toll at night as the appear near the surface. 
Diana Nyad was forced to stop one of her early attempts 
from Cuba to Florida due to heavy jellyfish stings [5, 12]. 

Appropriate safety measures: escort team that 
has a rich knowledge of local marine life and their habits, 
technical deterrents, such as Australian Shark Shield, 
specialized trainings, e.g. Advanced Shark Awareness Diver 
with Professor Vic Peddenorsa from the University of 
Durban (RSA). 

CHAFING AND EXCORIATION OF SKIN  
Long-distance swimming entails performance of 

millions of stroke cycles. In each cycle, repeated moves 
cause chafing of limbs against skin of the trunk. Not only 
may it cause excoriation, but also may lead to serious 
injuries, especially when swimming in seawater. 

Appropriate safety measures: Lanolin, creams, 
swimming technique, bilateral breathing that reduces 
chafing. 

In the light of the above-mentioned risks and 
safety measures, Bogusław Ogrodnik drew up an 
instruction for escort team while preparing for the English 
Channel swim in 2014 [6]. 

ASSUMPTIONS OF THE ENGLISH CHANNEL 

SWIM 2014 

Aim: to complete the swim, preferably in 17 hours but 20 
will still be considered not bad, 
Threats: seasickness ( I have a drug called Lokomotiva), 
hypothermia (I have ginger), injury (I have Ketonal), 
Pace: my average pace fluctuates between 45-55 SPM 
(strokes per minute) 
Breathing: I breathe both sides, but I would prefer if the 
center of the escort boat was on my left at the distance of 
10-20 m, 
Drinking: From the start I want to drink every 30 min. 
Vitargo Electrolite at the beginning and perhaps hot tea 
with ginger, after 4 hours Vitargo Profesional and tea in 
turns, 
Eating: every hour, at the beginning Tablerone, then 
bananas and Vitargo gel in bags,  
Strategy: I plan to keep a steady pace, but after 5 hours  
I plan to take the first Ketonal pill and then one pill every  
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z jednostkami przepływającymi. 

ZWIERZĘTA MORSKIE 
Do najgroźniejszych niebezpieczeństw 

zagrażających pływakowi na otwartych wodach należą 
oczywiście rekiny. Cieśnina Florydzka słynie z dużej ich 
liczby. Pierwszą osobą na świecie, która pokonała wpław tę 
cieśninę, umiejętnie zabezpieczając się przed tymi 
drapieżnikami była Diana Nyad. Odstraszano je specjalnie 
przygotowanymi siatkami wytwarzającymi pole 
elektromagnetyczne. Diana Nyad dokonała tego wyczynu w 
sierpniu 2013 r., w wieku 64 lat, dopiero w piątym 
podejściu. Po raz pierwszy bowiem zmierzyła się z tą trasą 
w roku 1978. Wówczas przerwano jej pływanie ze względu 
na pogarszające się warunki pogodowe. Przepłynęła wtedy 
już 122 km [11,12]. 

Cieśnina Florydzka znana jest także z wyjątkowo 
groźnych jadowitych meduz. Potrafią one dotkliwie 
poparzyć skórę człowieka. Meduzy najbardziej dają się 
pływakowi we znaki w nocy, kiedy wypływają na 
powierzchnię. Diana Nyad musiała przerwać jedną  
z wcześniejszych prób przepłynięcia z Kuby na Florydę 
właśnie z powodu dotkliwych oparzeń przez meduzy 
[5,12]. 

Stosowane zabezpieczenia: asekuracja z łodzi 
przez osoby znające akwen i zwyczaje zwierząt w danym 
regionie, szczególnie zwyczaje drapieżników; techniczne 
odstraszacze, takie jak australijski Shark Shield; szkolenia 
specjalistyczne, np. Advanced Shark Awareness Diver  
u prof. Vica Peddemorsa z Uniwersytetu w Durbanie (RPA). 

OTARCIA I ZRANIENIA SKÓRY 
Długotrwałe pływanie wymaga wykonania 

milionów cykli ruchowych. W każdym z tych cykli 
następują powtarzające się ruchy ocierania kończyn  
o skórę tułowia. Grozi to nie tylko otarciami, ale także
powstawaniem poważnych ran, zwłaszcza że odbywa się to 
w słonej wodzie. 

Stosowane zabezpieczenia: lanolina, kremy, 
technika pływania, oddychanie bilateralne, które ogranicza 
jednostronne otarcia. 

W świetle wyżej wymienionych zagrożeń  
i stosowanych zabezpieczeń, Bogusław Ogrodnik, 
przygotowując się do pokonania kanału La Manche w 2014 
r., opracował przytoczoną poniżej instrukcję dla swojej 
ekipy asekuracyjnej [6]. 

ZAŁOŻENIA PRZEPRAWY PRZEZ KANAŁ LA 

MANCHE W ROKU 2014 

Cel: ukończyć przeprawę. Jeśli się uda, to w czasie 17 
godzin, ale nie będzie źle, jeśli w 20 godzin. 
Obawy: choroba morska (mam lek o nazwie Lokomotiv), 
wychłodzenia (mam imbir), kontuzja (mam Ketonal). 
Tempo: moje średnie tempo waha się w przedziale 45–55 
SPM (strokes per minute). 
Oddychanie: oddycham na obie strony, ale wolałbym, aby 
łódź płynęła po mojej lewej stronie i abym się znajdował na 
poziomie centralnej części łodzi w odległości 10–20 m, 
możliwie daleko od spalin. 
Nawadnianie: od początku chcę się nawadniać co 30 
minut; na początku Vitargo Electrolyte i może gorąca 
herbata z imbirem, a po 4 godzinach na zmianę z Vitargo 
Professional i też herbata. 
Odżywianie: co godzinę. Na początku czekolada Toblerone, 
potem banany i Vitargo w saszetkach w żelu. Jestem na  

5hours, 
Emergency: If I ask to cease swimming, I want you to give 
me a chance to think it over, unless it concerns dangerous 
animals, 
Communication: I would like you to write covered 
distance and time on the board I have and show them to me 
during the eating breaks, 
Other: I would like you to take a photo of me with a Polish 
national flag and the flag of Wrocław that are intended to 
be auctioned during an annual charity ball organized by the 
President of Wrocław” [6]. 

SUMMARY 

The fact that there is a huge number of various 
swimming endeavours in the field of open water swimming, 
proves a growing popularity of this form of challenge 
among swimmers.  

The projects compose of swims located almost in 
every part of the globe. It must be highlighted that high 
level of difficulty of the swim has also a major influence on 
the attractiveness of particular bodies of water. They are 
adequate to the hazard levels, e.g. long distance, low water 
temperature, animal attacks, etc.  

 The fundamental problems that open water 
swimmers must solve are risk assessment, hazards 
detection and development of risk management strategies. 
It can be stated, with high probability, that despite extreme 
challenges, swimmers do not take excessive risks that cross 
boundaries of their life safety.   
It requires an exceptional level of responsibility for one’s 
actions. Sportsmen are very well prepared, physically and 
logistically, and authorities that coordinate attempts 
perform relevant selection procedures for the heroes-to-be. 
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diecie bezglutenowej. 
Strategia: planuję utrzymywać stałe tempo, ale po  
5 godzinach chcę przyjąć pierwszą tabletkę Ketonalu (aby 
hamować stan zapalny) i tak ewentualnie co 5 godzin po 
jednej. 
Nagłe wypadki: gdy zażądam wyciągnięcia mnie z wody, 
proszę, abyście dali mi jeszcze szansę na zastanowienie. 
Wyjątek od tej prośby stanowi jedynie nagły atak groźnych 
zwierząt. 
Komunikowanie: mam tablicę magnetyczną. Chciałbym, 
abyście zapisywali mi na niej przepłynięty dystans i czas  
i pokazywali mi ją podczas przerw na odżywianie. 
Inne: chciałbym, abyście zrobili mi zdjęcie z flagą Polski  
i Wrocławia na początku i na końcu przeprawy. Flagi 
przeznaczę na aukcję na balu charytatywnym Prezydenta 
Wrocławia [6]. 

PODSUMOWANIE 

Olbrzymia liczba różnorodnych projektów 
sportowych w zakresie pływania długodystansowego 
świadczy o wzrastającej popularności tej formy zmagań 
wśród pływaków. Projekty te obejmują trasy pływackie 
niemal na wszystkich akwenach świata. Co trzeba 
podkreślić, o atrakcyjności poszczególnych akwenów dla 
pływaków decydują także bardzo duże trudności związane 
z ich pokonywaniem. Są one adekwatne do poziomu 
zagrożeń, takich jak długi dystans, niska temperatura wody, 
ataki zwierząt itp.  

Podstawowym problemem, jaki muszą rozwiązać 
pływacy zmagający się z długimi dystansami, jest 
oszacowanie wielkości podejmowanego ryzyka, określenie 
potencjalnych zagrożeń oraz opracowanie optymalnych 
strategii radzenia sobie z niebezpieczeństwami.  

Można z dużą dozą prawdopodobieństwa 
stwierdzić, że mimo ekstremalnych wyzwań pływacy nie 
podejmują nadmiernego ryzyka, przekraczającego granice 
własnego życia. Wymaga to wysokiego poczucia 
odpowiedzialności za własne działanie.  

Sportowcy są świetnie przygotowani kondycyjnie 
i logistycznie, przechodzą trening adaptacyjny,  
a organizacje koordynujące wszelkie podejmowane próby 
na danym akwenie weryfikują kandydatów do roli 
bohaterów. 
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i Określenie „sportowiec” w niniejszej pracy odnosi się do wszystkich osób aktywnie uprawiających działania ruchowe, zarówno w turystyce 
i rekreacji, jak i w sporcie wyczynowym. Problem działań zabezpieczających dotyczy bowiem wszystkich tych form działania. 

1 The term ‘sportsmen’ in this study is referred to all people actively engaged in physical activities, recreational, touristic, and 

professional sport as well. The problem of the safety precautions is related to all forms of activity. 

2 Open Water Swimming FINA, World Open Water Swimming Association, The Channel Swimming Association, Channel Swimming & Piloting 
Federation, Irish Long Distance Swimming Association, Water World Swim, Catalina Channel Swimming Federation, NYC Swim, Cape Long 
Distance Swimming Association, Asociación de Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar. 

2 Open Water Swimming FINA, World Open Water Swimming Association, The Channel Swimming Association, Channel Swimming & Piloting 
Federation, Irish Long Distance Swimming Association, Water World Swim, Catalina Channel Swimming Federation, NYC Swim, Cape Long 
Distance Swimming Association, Asociación de Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar. 

3 Lanolina jest woskiem zwierzęcym otrzymywanym podczas czyszczenia wełny owczej (tzw. tłuszczopotem owczym). Stanowi mieszaninę 
estrów kwasów tłuszczowych ze sterolami (m.in. z cholesterolem). Oczyszczony i odwodniony wosk nosi nazwę lanoliny bezwodnej 
(Lanolinum anhydricum). Lanolina uwodniona (Lanolinum hydricum) zawiera 25–28% wody. 

3 Lanolin is a wax secreted by the sebaceous glands of wool-bearing animals. It is composed of sterol esters (inter alia cholesterol). Refined 

and anhydrous lanoline is odor-free (Lanolinum anhydricum), whereas, hydrous lanolin (Lanolinum hydricum) contains 25-28% of water. 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS  

The liver is the largest unpaired organ in the abdominal cavity and at the same time the largest gland in the human body. Pregnancy is a condition related 
with the implementation of numerous adaptive changes in the mother's organism which enable proper development of the foetus. 
The objective of the study was to collect and present on the basis of available literature, information on changes in the mother's liver in the course of 
physiological pregnancy.  
The liver's dimensions and histological structure remain unchanged during pregnancy, yet pregnancy may induce changes similar to those observed in 
various liver conditions. Pregnancy may influence the production and extraction of bile acids, and, due to high oestrogen levels, lead to mild cholestasis. 
Also, during the course of pregnancy, there is an observable increase in the level of proteins produced by the liver. 
Key words:  pregnancy, liver, patophysiology. 

Wątroba jest największym, nieparzystym narządem jamy brzusznej i jednocześnie największym gruczołem ludzkiego organizmu. Ciąża jest stanem, który 
wprowadza w organizmie matki wiele zmian adaptacyjnych, umożliwiających prawidłowy rozwój płodu.  
Celem niniejszej pracy było zebranie i przedstawianie, na podstawie dostępnej literatury informacji na temat wątroby matki, podczas fizjologicznej ciąży.  
Wymiary i budowa histologiczna wątroby w czasie ciąży nie ulegają zmianie, natomiast ciąża może wywoływać zmiany obserwowane w schorzeniach 
wątroby. Ciąża może wpływać na produkcję i wydalanie kwasów żółciowych, a z uwagi na wysoki poziom estrogenów, może dochodzić do niewielkiego 
zastoju żółci. W czasie ciąży wzrasta także poziom białek produkowanych przez wątrobę. 
Słowa kluczowe:  ciąża, wątroba, fizjopatologia. 

Печень является самым крупным,непарным органом в брюшной полости и одновременно крупнейшей железой человеческого организма. 
Беременность- это состояние, которое вводит в организм матери много адаптационных изменений, обеспечивающих правильное развитие плода. 
Целью настоящей работы был сбор и представление на основе имеющейся литературы, информации о печени матери при физиологической 
беременности. 
Размеры и гистологическое строение печени во время беременности не изменяются, однако беременность может вызывать изменения, 
наблюдаемые при заболеваниях печени. Беременность может влиять на выработку и выведение желчных кислот, а учитывая высокий уровень 
эстрогена, может привести к небольшому застою желчи. Во время беременности также увеличивается уровень белков, вырабатываемых в 
печени. 
Ключевые слова: беременность, печень, патофизиология. 
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WSTĘP 

Wątroba jest największym narządem 
miąższowym. Pełni ona kluczowe funkcje w metabolizmie 
organizmu (ok. 500 funkcji).  

Zbudowana jest z łącznotkankowego zrębu 
podtrzymującego liczne naczynia krwionośne, limfatyczne  
i nerwy oraz z miąższu składającego się z komórek 
wątrobowych (hepatocytów), komórek Browicza-Kupffera 
oraz komórek tłuszczowych okołozatokowych (Ito). 
Wątroba cechuje się kilkoma unikalnymi właściwościami 
[1] w tym: możliwościami regeneracyjnymi, bogatym, 
podwójnym unaczynieniem, jednolitą homogenną 
strukturą zapewniającą sprawne działanie całego narządu 
przy wyłączeniu części miąższu z fizjologicznej aktywności. 

Bierze również udział w procesach zapalnych, 
jako element głównie odpowiedzi nieswoistej (ostra faza, 
dopełniacz, białka szoku cieplnego). 

Te charakterystyczne cechy wynikają  
z właściwości hepatocytów, komórek budujących wątrobę. 
Posiadają one wybitną zdolność proliferacyjną, wysoką 
zdolność adhezyjną. Charakteryzuje je również szeroko 
rozumiana autonomia, umożliwiająca pełnienie swoich 
funkcji, także poza wątrobą w sposób ekotopowy.  

Hepatocyty są wielościennymi komórkami 
o wymiarach 20x30 μm, mającymi okrągłe jądro. Od 30 do 
80% hepatocytów ma jądra poliploidalne, a ok. 25% ma po 
2 jądra. Średni czas życia hepatocytów wynosi co najmniej 
150 dni. Cytoplazma jest kwasochłonna.  

Zawiera 1-2 tys. mitochondriów, których okres 
półtrwania wynosi 10 dni, ok. 50 tys. diktiosomów aparatu 
Golgiego oraz rozbudowaną gładką i szorstką siateczkę 
śródplazmatyczną, ok. 300 lizosomów, ok. 400 
peroksysomów, oraz liczne ziarna glikogenu (glikosomy), 
ziarna barwników żółciowych i zgrupowania rybosomów 
[2]. 

Hepatocyty są głównymi czynnościowymi 
komórkami wątroby, posiadającymi 3 powierzchnie o 
podstawowym znaczeniu. Powierzchnia zatokowa stanowi 
70% powierzchni hepatocytu, jest oddzielona od sinusoid 
przez przestrzeń Dissego.  

Powierzchnia kanalikowa zajmuje 15% 
powierzchni hepatocytu i jest miejscem, przez które żółć 
przechodzi z hepatocytu do kanalika żółciowego. 
Powierzchnia podstawno-boczna stanowi 15% 
powierzchni hepatocytu i występuje pomiędzy sąsiednimi 
hepatocytami w miejscach, w których hepatocyt nie 
kontaktuje się z naczyniem zatokowym lub kanalikiem 
żółciowym. 

Hepatocyty układają się w powiązane ze sobą 
blaszki, pomiędzy którymi znajdują się naczynia włosowate 
typu zatokowego (sinusoidy).  

Sinusoidy zawierają krew z najdalszych 
odgałęzień tętnicy wątrobowej i żyły wrotnej. Krew z zatok 
spływa do żył centralnych. Żółć wytwarzana przez 
hepatocyty przechodzi do cholangioli, a następnie do 
niewielkich przewodów żółciowych uchodzących do 
przewodów okołozrazikowych.  

Hepatocyty pełnią najwięcej funkcji  spośród 
wszystkich komórek organizmu człowieka [2]. Między 
innymi biorą udział w metabolizmie glukozy (pobierają 
glukozę dopływającą z krwią oraz syntetyzują glikogen za 
pomocą syntetazy glikogenu, przeprowadzają glikogenolizę 
oraz glikoneogenezę); biorą udział w metabolizmie lipidów 
(wytwarzają cholesterol, trójglicerydy i fosfolipidy oraz 
wiążą je z apolipoproteinami tworząc lipoproteiny aby  

INTRODUCTION 

The liver is the largest parenchymal organ in the 
body. It plays a major role in metabolism (approx. 500 
functions). It is composed of a connective tissue holding 
numerous blood vessels, lymphatic vessels and nerves, as 
well as a parenchyma consisting of hepatic cells 
(hepatocytes), Browicz-Kupffer cells and perisinusoidal 
stellate cells (Ito).  

The liver is characterised by several unique 
properties [1], including: its regenerative possibilities, rich 
dual vascularization and a homogenous structure that 
ensures the efficient functioning of the entire organ with its 
segment being excluded from physiological activity. 
Moreover, it participates in inflammatory processes mainly 
as a part of the innate immune response (acute phase, 
complement, heat shock proteins). 

These characteristic features result from the 
properties of hepatocytes, i.e. cells forming in the liver. 
They have a unique proliferation and a high adhesive 
capability. Additionally, they are characterized by a broadly 
understood autonomy, enabling the fulfilment of their 
functions outside the liver in an ectopic manner. 

Hepatocytes are polyhedral cells with the 
dimensions of 20x30 μm and a round nucleus. From 30% to 
80% hepatocytes contain polyploid nuclei and approx. 25% 
are characterised by having two nuclei. The average 
hepatocyte life span is a minimum of 150 days.  

The cytoplasm is acidophilic. It contains 1-2 
thousand mitochondria, whose biological half life lasts 10 
days; ca. 50 thousand Golgi apparatus dictyosomes and  
a developed smooth and rough endoplasmic reticulum; ca. 
400 peroxisomes and numerous glycogen granules 
(glycosomes), bile pigment granules and ribosome build-
ups [2]. 

Hepatocytes are the major functional cells of the 
liver with 3 main surfaces: The sinusoidal surface 
constitutes 70% of hepatocyte area and is separated from 
the sinusoids by the Disse space. The intercellular surface 
covers 15% of the hepatocyte area and constitutes the 
place through which bile moves from the hepatocyte into 
the biliary canaliculus.  

The basal-side surface comprises 15% of  
a hepatocyte and is located in the area between 
neighbouring hepatocytes where the hepatocyte is not in 
contact with a sinusoidal vessel or a biliary canaliculus. 

Hepatocytes are organised as lamellae with 
sinusoidal capillary vessels situated between them 
(sinusoids). Sinusoids contain blood from further branches 
of the hepatic artery and the portal vein. Blood from the 
sinuses flows into central veins.  

The gall produced by hepatocytes passes to 
cholangioles, and then to small bile ducts connected with 
circumlobular ducts.  Hepatocytes fulfill the greatest 
number of functions as compared with all the remaining 
cells of the human organism.   

For instance, they participate in glucose 
metabolism (take glucose from the blood and synthesize 
glycogen through glycogen synthase, perform 
glycogenolysis and glucogeogenesis); they participate in 
lipid metabolism (produce cholesterol, triglycerides and 
phospholipids and combine them with apolipoproteins to 
produce lipoproteins so that they can be transported in the 
aquatic environment); they take part in protein and peptide 
metabolism (e.g. they synthesize and break down: albumin, 
prothrombin, fibrinogen, haptoglobin, hemopexin,  
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mogły być transportowane w środowisku wodnym); biorą 
udział w metabolizmie białek i peptydów (m.in. syntetyzują 
i rozkładają: albuminę, protrombinę, fibrynogen, 
haptoglobinę, hemopeksynę, transferrynę, α-fetoproteinę 
alfa, białko C-reaktywne, peptyd – hepcydynę ); biorą 
udział w wydzielaniu żółci, która powoduje emulsyfikację 
tłuszczu, ułatwiając jego trawienie; biorą udział  
w detoksykacji i unieczynnianiu leków.  

Hepatocyty wydzielają hormony peptydowe 
(somatomedyna C pobudzającą mitozę i syntezę 
proteoglikanów w chondrocytach wpływając na wzrost 
ciała oraz erytropoetyna pobudzająca erytrocytopoezę) 
oraz magazynują i w miarę zapotrzebowania uwalniają do 
krwi witaminy  A, D3, B2, B3, B4, B12, K oraz hydroksylują 
witaminę D3.  

W ciągu minuty, przez wątrobę przepływa ok. 500 
ml krwi z tętnicy wątrobowej o znaczeniu odżywczym  
i blisko 2 razy więcej z żyły wrotnej, doprowadzającej krew 
o znaczeniu czynnościowym, co stanowi prawie 25%
pojemności minutowej serca. Podwójny system 
zaopatrzenia sprawia, że powierzchnia wymiany między 
miąższem wątroby a naczyniami sięga ok. 400m².  

Podstawową jednostką morfologiczną wątroby 
jest zrazik wątrobowy o kształcie wielobocznej piramidy, 
której obwód wytyczają przestrzenie wrotno-żółciowe.  

W środku zrazika znajduje się żyła środkowa, 
zbierająca krew z otaczającego miąższu.  

Zrąb zrazika tworzą włókna tkanki łącznej, które 
otaczają pasma hepatocytów zwane beleczkami. 
Hepatocyty w obrębie beleczek ułożone są 
jednowarstwowo, przylegając do siebie za pośrednictwem 
wyspecjalizowanych struktur łączących - „tight junctions”  
i desmosomów. 

Ostatnio sądzi się, że budowę wątroby lepiej 
przedstawia gronko wątrobowe, które jest mniejsze od 
zrazika. W jego skład wchodzą przylegające części dwóch 
sąsiednich zrazików, zasilane przez rozgałęzienia żyły 
wrotnej i tętnicy wątrobowej. Można w nich wyróżnić trzy 
strefy, zależnie od ich odległości od żył przestrzeni wrotno-
żółcowych.  

Za słusznością koncepcji gronka przemawia fakt, 
że strefa odnowy hepatocytów, największa aktywność 
biologiczna oraz najlepsze ich odżywianie mieszczą się  
w pobliżu najlepszego ukrwienia i zaopatrzenia w tlen, czyli 
w pobliżu przestrzeni wrotno-żółciowych. 

Podczas fizjologicznej ciąży, w organizmie kobiety 
dokonują się zmiany adaptacyjne, mające na celu 
zapewnienie najlepszych warunków do rozwoju płodu, ale 
również i takie, które są wyrazem obrony matki przed 
szkodliwą dla niej inwazją tkanek jaja płodowego.  

Zmiany te wynikają z oddziaływania na organizm 
różnych hormonów zaburzających dotychczasową 
homeostazę w organizmie kobiety i pojawiają się w obrębie 
wszystkich narządów. 

Celem niniejszej pracy było przedstawianie 
informacji na temat wątroby matki, podczas fizjologicznej 
ciąży. Praca przedstawia najświeższą wiedzę na omawiany 
temat. 

Już od pierwszych tygodni trwania ciąży pojawiają 
się widoczne zmiany w funkcjonowaniu układu sercowo-
naczyniowego.  

Są one głównie spowodowane wysokimi 
stężeniami progesteronu, wytwarzanego przez ciałko żółte, 
a później także i przez łożysko oraz inne hormony 
łożyskowe, tj.: estrogeny, laktogen łożyskowy, 
prostaglandyny [3] oraz relaksyny produkowane przez 
jajniki [4]. Istotną rolę w funkcjonowaniu układu sercowo- 

transferrin, alpha-fetoprotein, C-reactive protein, peptide - 
hepcidin); they participate in the extraction of gall which 
causes fat emulsification thus facilitating its digestion; they 
take part in detoxication and drug inactivation. Hepatocytes 
release peptide hormones (somatomedin C stimulating 
mitosis and synthesis of proteoglycans in chondrocytes, 
thus having an effect on body growth, as well as 
erythropoietin stimulating erythropoiesis) and, moreover, 
store and, whenever necessary, release into the blood 
vitamins A, D3, B2, B4, B12, K and conduct the vitamin D3 
hydroxylation. 

Ca. 500 ml of blood from the hepatic artery of 
nutritional significance flows through the liver every 
minute, and nearly twice as much blood from the portal 
vein with functional significance, which constitutes almost 
25% of heart capacity per minute. Such a dual supply 
system causes the area of exchange between the liver 
parenchyma and the vessels to reach ca. 400m2.

The basic morphological liver unit is a lobule with 
the shape of a multilateral pyramid whose periphery is 
marked out by the hepatic portal and bile areas. Inside each 
lobule there is a central vein collecting blood from the 
surrounding parenchyma. Lobule edges consist of 
connective tissue fibres surrounded by hepatocyte strips 
called trabeculae. Within the trabeculae, hepatocytes are 
organised in a single layer, connected to one another with 
specialised 'tight junctions' and desmosomes. 

Recently it has been stipulated that the liver 
structure is better represented by a liver acinus which is 
smaller than the lobule. It consists of adherent parts of two 
neighbouring lobules supplied with blood through the 
branches of the portal vein and the hepatic artery.  

Within the acinus we may distinguish three zones, 
depending on their distance from veins in the portal-bile 
area. The concept of the acinusbeing the basic liver 
structure is justified by the fact that the hepatocyte 
regeneration zone, the highest biological activity and their 
best nutrition, are all realized in the proximity of the most 
favourable blood and oxygen supply, i.e. near the portal-
bile area. 

In the course of the physiological development of 
the pregnancy, numerous adaptive changes occur in a 
woman's body aimed at ensuring the best conditions for 
foetus’  development, but also changes resulting from the 
mother's own defence against the harmful invasion of the 
tissues of the ovum.  

The said changes result from the activity of 
various hormones on a woman's organism disturbing the 
previous homeostasis and appearing in all organs. 

The objective of the study was to present 
information on mothers' livers in the course of a 
physiological pregnancy. The work presents the most 
recent findings regarding the subject matter in question. 

In the course of physiological pregnancy 
numerous adaptive changes occur in a woman's organism 
aimed at ensuring best conditions for foetal development, 
but also changes resulting from the mother's own defence 
against the harmful invasion of the tissues of the ovum. The 
said changes result from the activity of various hormones 
on a woman's organism disturbing the previous 
homeostasis and appearing in all organs. 

Already in the first weeks of pregnancy there are 
visible changes in the functioning of the cardiovascular 
system. These are mainly caused by high progesterone 
concentrations produced by corpus luteum, and later also 
by the placenta and other placental hormones, i.e. 
estrogens, placental lactogen, prostaglandins [3] and 



2014 Vol. 48 Issue 3 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 
84 

naczyniowego w okresie ciąży, odgrywają pochodne kwasu 
arachidonowego: prostacyklina (PG12) i tromboksan A2 
(TX A2).  

Prostacyklina ma działanie naczyniorozszerzajace 
i hamuje aktywność skurczową macicy. TX A2 ma działanie 
odwrotne, tzn. zwiększa agregację płytek krwi, silnie 
kurczy naczynia oraz stymuluje czynność skurczową 
macicy [5].  

W ciąży fizjologicznej wytwarzanie PG1 2 jest 
około dwa razy większe niż TX A2. W następstwie tego, 
przez oddziaływanie na mięśniówkę gładką naczyń, 
dochodzi do rozszerzenia naczyń obwodowych i spadku 
ciśnienia tętniczego krwi. Prostaglandyny zmniejszają 
wrażliwość ściany naczyniowej na działanie presyjne 
angiotensyny II.  

Za spadek ciśnienia tętniczego w ciąży odpowiada 
również hormon relaksyna. Pobudzenie komórek 
śródbłonka do produkcji tlenku azotu zwiększa średnicę 
naczyń, a przez to powoduje lepszy przepływ krwi przez 
narządy i spadek ciśnienia tętniczego [4]. 

Podczas prawidłowej ciąży dochodzi do przerostu 
mięśnia sercowego, skraca się czas jego relaksacji, a przez 
to zostaje upośledzona funkcja rozkurczowa serca. 
Czynność serca ulega przyspieszeniu, a poprzez 
zwiększenie objętości krwi krążącej, zwiększa się rzut 
minutowy serca. Po porodzie czynność mięśnia sercowego 
wraca do stanu wyjściowego, tj. okresu sprzed ciąży.  

W trakcie trwania fizjologicznej ciąży, zwiększa 
się o około 1,5 l objętość krążącego osocza. Proces ten 
zaczyna się od 12 tygodnia ciąży i osiąga swój szczyt około 
32 tygodnia, po czym powoli się normalizuje.  

Całkowity wzrost objętości krwi krążącej, 
zwiększa się o około 20%- 25 % w stosunku do wartości 
wyjściowej, a pod koniec ciąży retencja wody może nawet 
osiągnąć 6 do 8,5 litra.  

Hiperwolemia jest spowodowana wysoką 
aktywnością hormonu antydiuretycznego (ADH) oraz 
układu renina – angiotensyna - aldosteron (RAA), który 
odpowiada za zatrzymanie sodu. Sód hamuje wydalanie 
wody i przyczynia się do jej zatrzymania w organizmie [6]. 
Aktywność angiotensyny oraz aldosteronu w ciąży wzrasta 
dwukrotnie, a reniny osoczowej nawet 5 - 10-krotnie [3]. 

Zmiany w obrębie układu sercowo-naczyniowego 
są głównym czynnikiem, wpływającym na pracę  
i funkcjonowanie pozostałych narządów w organizmie 
ciężarnej kobiety. W ciąży, obserwuje się m.in. zmniejszenie 
stężenia białek w osoczu.  

W zależności od tygodnia trwania ciąży, ich 
poziom waha się w granicach 5 - 6 g w 100 ml krwi, czyli  
o około 1 g mniej niż przed ciążą. Jest to związane ze
zwiększeniem objętości krążącego osocza i rozcieńczeniem 
składników krwi.  

Liczba erytrocytów wzrasta w wyniku 
zwiększonego wydzielania erytropoetyny przez nerki, 
mimo to, w stosunku do znacznie zwiększonej ilości osocza, 
pojawia się względna niedokrwistość, szczególnie nasilona 
około 32 tygodnia ciąży. Wydzielanie erytropoetyny nie jest 
skutkiem hipoksemii (hiperwentylacji) czy niedokrwistości, 
a wynika ze zmienionej równowagi hormonalnej (ludzki 
laktogen łożyskowy HPL) [7]. W trakcie ciąży wzrasta 
liczba leukocytów i płytek krwi. 

Zmiany dokonujące się w obrębie układu 
oddechowego mają na celu dostarczenie prawidłowej ilości 
tlenu, dla rozwijającego się płodu. Poprzez zwiększenie 
pojemności płuc i częstości oddechów, organizm ciężarnej 
zwiększa swoją wentylację minutową nawet o 40%.  

Zmiany te wywołane są m.in. zwiększonym 
stężeniem progesteronu. Ośrodek oddechowy jest bardziej  

relaxins produced by the ovaries [4].  
A vital role in the functioning of the cardiovascular 

system during pregnancy is played by arachidonic acid 
derivatives: prostacyclin (PG12) and thromboxan A2 (TX 
A2).  

Prostacyclin has a vasodilating effect and inhibits 
uterine contractility. TX A2, on the other hand, has the 
opposite effect, i.e. it increases the blood paleteles 
aggregation, is a powerful vessel constrictor [5] and 
stimulates uterine contractility.  

During physiological pregnancy, PG12 generation 
is nearly twice as high as compared with TX A2. 
Consequently, by its impact on smooth muscle tissues, the 
peripheral vessels become dilated and the blood pressure is 
decreased. Prostaglandins reduce the vascular walls' 
sensitivity to angiotensin II pressor activity. Moreover, the 
blood pressure decrease experienced during pregnancy is 
also related to the activity of the relaxin hormone.  

The stimulation of endothelial cells towards nitric 
oxide production enhances vascular diameter, which 
results in a better blood flow through the organs and a 
blood pressure decrease [4]. 

During pregnancy cardiac hypertrophy is  
a regular phenomenon leading to the shortening of the 
relaxation time of the myocardium and a diastolic heart 
dysfunction. Thus, cardiac activity becomes accelerated, 
whereas a growth of the volume of circulating blood results 
in an increase of cardiac minute output.  

After the delivery the heart muscle returns to its 
former activity mode, i.e. from the period preceding 
pregnancy. 

During physiological pregnancy the volume of 
circulating blood plasma increases by ca. 1.5 litres. This 
process commences in the 12th week of pregnancy and 
reaches its peak around the 32nd week, after which it 
becomes gradually normalized.  

The total increase of the volume of circulating 
blood is estimated at 20%-25% in relation to the initial 
value, where at the end of pregnancy water retention may 
even reach 6 to 8.5 l. Hypervolemia is caused by a high 
activity of the antiduretic hormone (ADH) as well as the 
renin-angiotensin-aldosterone system (RAA) responsible 
for sodium retention. Sodium inhibits water extraction and 
contributes to its retention in an organism [6].  

Angiotensin and aldosterone activity during 
pregnancy is twice as high, whereas plasma renin activity 
grows by as much as 5-10 times [3]. 

Changes within the cardiovascular system 
constitute the main factor having an impact on the work 
and functioning of the remaining organs in a pregnant 
woman's body.  

For example, a symptom observed during 
pregnancy is a reduction of protein concentration in the 
plasma. Depending on how advanced the pregnancy is, 
their level varies between 5 - 6g in 100 ml of blood, i.e. ca. 
by 1g less as compared with the period from before 
pregnancy.  

This is related to an increase of circulating plasma 
and the thinning of blood components. The number of 
erythrocytes rises as a result of an increased secretion of 
erythropoietin by the kidneys, yet, despite a significantly 
increased plasma volume, a relative anaemia occurs with 
its escalation particularly around the 32nd week of 
pregnancy.   

Erythropoieting seretion does not stem from 
hypoxaemia (hyperventilation) or anaemia but is a result of 
a violated hormonal balance (human placental lactogen 
HPL) [7]. 
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czuły na podwyższoną prężność dwutlenku węgla we krwi, 
co w badaniach gazometrycznych objawia się obniżoną 
prężnością CO2 i alkalozą oddechową, a klinicznie 
hiperwentylacją ciężarnych. Ta zmiana adaptacyjna, 
ułatwiająca dyfuzję dwutlenku węgla z krwi płodu do 
matki, zapewnia optymalne stężenie tlenu w krążeniu 
płodowym.  

Każdy organizm dąży do utrzymania 
prawidłowych parametrów równowagi kwasowo-
zasadowej, w tym również wartości pH krwi. W celu 
wyrównania alkalozy oddechowej, w organizmie ciężarnej 
dochodzi do powstania wyrównawczej kwasicy 
metabolicznej. Nadmiar produkowanych dwuwęglanów 
wydalany jest przez nerki [3]. 

W ciąży zmienia się również struktura  
i funkcjonowanie nerek, co wynika ze zwiększonego 
przepływu krwi przez nerki. W 34 tyg. ciąży przepływ 
zwiększa się nawet  o 75% [7].  

Filtracja nerek wzrasta do około 150-200 ml/min., 
co powoduje zmniejszenie stężenia kreatyniny w surowicy 
o około 0,4 mg/dl. Ma to istotne znaczenie przy 
interpretacji wyników badań, bo wartości kreatyniny 
uznawane za normę u kobiet nieciężarnych, mogą już 
sugerować niewydolność nerek w ciąży. Zmiany w nerkach 
dotyczą również funkcji cewek nerkowych. Zmienia się 
przesączanie i wydalanie wielu substancji.  

W ciąży może wystąpić fizjologiczny białkomocz  
i fizjologiczna glikozuria, choć wielu badaczy uważa, że 
proteinuria, albuminuria, czy też mikroalbuminuria w ogóle 
nie powinny występować. Powszechnie jednak przyjmuje 
się, że po 20 tyg. ciąży niewielki białkomocz, nie 
przekraczający 300 mg/dobę, jest stanem fizjologicznym  
i jego główną przyczyną nie jest choroba nerek,  
a zwiększona filtracja kłębuszkowa (GFR) [8].  

Zmiany adaptacyjne w nerkach związane z ciążą 
ustępują w ciągu kilku tygodni po jej zakończeniu. 

W czasie ciąży, zmiany hormonalne oraz rosnący  
i rozwijający się płód wpływają także na układ pokarmowy 
kobiety. Rosnąca macica powoduje przesuwanie się ku 
górze i na boki jelit oraz żołądka.  

Hormony płciowe nieznacznie wpływają na 
procesy wydzielania i wchłaniania w obrębie jelit, ale 
wyraźnie wpływają na motorykę przewodu pokarmowego. 
Pod ich wpływem, zwiększa się wytwarzanie śliny, co 
sprzyja lepszemu trawieniu i percepcji smaku [9].  

Częste są też zmiany w obrębie dziąseł: obrzęk, 
zapalenia i krwawienia, które sprzyjają rozwojowi 
próchnicy zębów. Jednak bezpośredniej przyczyny 
próchnicy, związanej z demineralizacja zębów w ciąży, nie 
stwierdzono.  

Ciąża, wskutek działania progesteronu, zwiększa 
również ryzyko wystąpienia kamicy żółciowej, powodując 
zastój żółci. Ponadto spowolniona motoryka przewodu 
pokarmowego powoduje zahamowanie czynności 
zwieraczy i cofanie się treści pokarmowej do przełyku, co 
jest bezpośrednią przyczyną zgagi. 

Hormony ciążowe wpływają również na pracę 
narządów wydzielania wewnętrznego. W tarczycy zwiększa 
się stężenie jodu związanego z białkiem, jak również białka 
transportującego tyroksynę.  

Kora nadnerczy zwiększa o 100% wydzielanie 
glikokortykosteroidów, a także nieznacznie wzrasta 
produkcja mineralokortykosteroidów.  

Pod wpływem estrogenów, zwiększa się też 
stężenie transkortyny odpowiedzialnej za ilość białek 
transportujących tyroksynę, co chroni ciężarną przed 
nadmiarem lub niedoborem kortyzolu. Kortyzol stymuluje  

During pregnancy there is a growth in the number of 
leukocytes and blood platelets. 

Changes taking place within the respiratory 
system happen with the goal of providing the foetus with a 
proper amount of oxygen. With an increase in both the lung 
capacity and the number of breaths taken per minute, the 
organism of a pregnant woman increases its ventilation per 
minute by up to 40%. Such changes are induced for 
instance by an increased progesterone concentration.  

The respiratory centre is more sensitive to higher 
carbon dioxide levels in the blood, which in ABG tests is 
revealed in a reduced CO2 pressure and respiratory 
alkalosis, and clinically in hyperventilation of pregnant 
women.  

This adaptive change, facilitating carbon dioxide 
diffusion from the foetus's blood to the mother, ensures 
optimal oxygen concentration in foetal circulation. 

Every organism aims at maintaining proper 
parameters of the acid-base homeostasis, including the pH 
value of the blood. For the purpose of levelling respiratory 
alkalosis a compensatory metabolic acidosis is evoked in 
the organism of a pregnant woman. An excess of produced 
bicarbonates is secreted by the kidneys [3]. 

Also, pregnancy causes a change in the structure 
and functioning of the kidneys due to an increased blood 
flow. In the 34th week of pregnancy the blood flow 
increases by as much as 75% [7].  

Kidney filtration rises to approx. 150-200 ml/min 
causing a reduction in creatinine concentration in the blood 
serum by ca. 0.4 mg/dl. This is crucial in test results 
interpretation since creatinine values recognised as regular 
in non-pregnant women may suggest renal failure during 
pregnancy.  

Changes in the kidneys also have an impact on the 
functions of renal tubules, altering the filtration and 
excretion of numerous substances.  

During pregnancy we may also observe 
physiological proteinuria and glycosuria, though many 
researchers claim that proteinuria, albuminuria or 
microalbuminuria should not occur at all.  

However, commonly it is adopted that after the 
20th week of pregnancy a slight proteinuria not exceeding 
300 mg per day is a physiological condition, whose main 
cause is not to be sought in kidney dysfunction but in an 
increased glomerular filtration (GFR) [8].   

Pregnancy-related adaptive changes occurring in 
kidneys recede several weeks after the delivery of the child. 

The hormonal changes taking place during 
pregnancy and the growing and developing foetus also have 
an influence on the alimentary system of a pregnant 
woman. The growing uterus causes the intestines and 
stomach to be pushed up and to the sides.  

Sex hormones have only a slight impact on 
intestinal absorption and secretion processes; however, 
they have a significant influence on the activity of the 
alimentary tract.  

They cause an increased saliva production, which 
contributes to better digestion and flavour perception [9]. 
Other frequently observed changes include gingiva 
swelling, bleeding or gingivitis providing favourable 
conditions for dental caries. However, the immediate cause 
of dental caries connected with tooth demineralization 
during pregnancy has not been identified.  

As a result of progesterone activity, pregnancy 
also increases the risk of gallstone evoking cholestasis. 
Moreover, a decelerated motor activity of the alimentary 
tract leads to an impeded sphincter activity and  
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endogenne wytwarzanie glukozy i magazynowanie 
glikogenu.  

Zmniejsza również utylizację glukozy, przez co 
wpływa na skuteczność działania insuliny.  

W czasie ciąży, szczególnie w jej późnym okresie, 
pod wpływem wysokiego stężenia prolaktyny w surowicy, 
dochodzi do rozrostu komórek wysp Langerhansa oraz 
zwiększonego wydzielania insuliny.  

Wysokie stężenie estradiolu i progesteronu  
w ciąży prawidłowej, przyczynia się do rozwoju insulino 
oporności [10]. W ciąży, występuje fizjologiczna 
hiperinsulinemia i insulino oporność [11, 12]. 

Charakterystyczna dla tego okresu fizjologiczna 
hipoglikemia jest spowodowana głównie ciągłym poborem 
glukozy przez płód i jednocześnie jej zmniejszonym 
zużyciem przez tkankę mięśniową i tłuszczową ciężarnej,  
z powodu ich insulinooporności.  

U ciężarnych nierzadko, z powodu zaburzeń 
metabolicznych, rozwija się cukrzyca, która ustępuje po 
zakończeniu ciąży. Kobiety, u których w ciąży wystąpiła 
cukrzyca, powinny okresowo kontrolować poziom cukru 
we krwi, ponieważ są narażone na rozwój cukrzycy  
w wieku późniejszym.  

WĄTROBA W CIĄŻY 

Podczas ciąży, wątroba nie wykazuje żadnych 
specyficznych zmian strukturalnych. Mimo, że zwiększa się 
czynność układu sercowo-naczyniowego, przepływ krwi 
przez wątrobę pozostaje na stałym, niezmiennym poziomie. 

W ciąży, głównie pod wpływem progesteronu  
i estradiolu, znacznie wzrasta metabolizm wątroby.  

Od początku I trymestru ciąży spada poziom 
albumin, co jest związane ze zjawiskiem hemodilucji 
wynikającej ze zwiększenia objętości krążącego osocza. 
Wątroba produkuje zwiększoną ilość niektórych białek 
m.in. -2 makroglobulinę, -1 antytrypsynę oraz 
ceruloplazminę.  

Obserwuje się również wzrost produkcji 
czynników krzepnięcia, szczególnie: II, VIII, IX I XII  
i obniżenie poziomu białka S, przez co hamowana jest 
fibrynoliza. Mechanizm ten ma za zadanie uchronić kobietę 
podczas porodu przed nadmierną utratą krwi, ale 
jednocześnie może być przyczyną powikłań zatorowo-
zakrzepowych w ciąży[13, 14].  

Pod koniec ciąży, zwiększa się w surowicy 
stężenie cholesterolu, trójglicerydów i fosfolipidów, co jest 
objawem swoistego dostosowania metabolicznego 
organizmu kobiety do oszczędzania glukozy, dla 
rozwijającego się płodu. 

Przez cały czas trwania ciąży, poziom bilirubiny 
we krwi jest niższy w porównaniu z kobietami niebędącymi 
w ciąży.  

Za ten fakt częściowo może być odpowiedzialna 
hemodilucja, która obniża poziom albumin będących 
głównymi białkami transportującymi bilirubinę. 

Istotne w diagnostyce chorób wątroby jest 
oznaczanie poziomu aminotransferaz: alaninowej (ALAT)  
i asparaginianowej (AST). Wpływ ciąży na te enzymy, jest 
nieco kontrowersyjny.  

W niektórych badaniach wykazano niewielki 
wzrost poziomu tych enzymów w III trymestrze ciąży, 
jednak większość opublikowanych badań wykazuje, że 
stężenie ALAT i AST w ciąży nie zmienia się i pozostaje w 
normie przez cały czas jej trwania. Zwiększenie poziomu 
aminotransferaz w czasie ciąży jest objawem 
patologicznym i wymaga diagnostyki[15]. 

W ciąży wątroba produkuje również zwiększoną 

causes chyme to move back to the oesophagus, which is the 
immediate cause of heartburn. 

Pregnancy hormones also affect the work of 
internal secretion organs. In the thyroid the concentration 
of protein-related iodine as well as protein-transporting 
thyroxine become increased. The renal cortex increases 
glycocorticosteroid excretion by 100%, and the production 
of mineralcorticoids slightly grows as well.  

Under the influence of estrogens the 
concentration of transcortin responsible for the number of 
thyroxine-transporting proteins is also elevated, which 
protects the pregnant woman from cortisol excess or 
deficiency. Cortisol stimulates endogenous glucose 
production and glycogen storage.  

Moreover it reduces glucose utilization, thus 
having an effect on insulin efficacy. During pregnancy, 
especially at its late stage, there is an observable 
hyperplasia of Langerhans's islets and an increased insulin 
release due to high prolactin concentration in the blood 
serum. High estradiol and progesterone concentration 
during a healthy pregnancy contributes to the development 
of insulin resistance [10].   

The typical physiological conditions observed 
during pregnancy are hyperinsulinemia and insulin 
resistance [11, 12].   

Physiological hypoglycemia, characteristic of this 
period, is caused by a continuous glucose uptake by the 
foetus and, at the same time, by its reduced consumption by 
the muscle and adipose tissue of the pregnant woman's 
body due to insulin resistance. Quite often, due to metabolic 
disorders, the pregnant develop diabetes, which recedes 
after the delivery of the child.  

Women that experienced diabetes should undergo 
periodic sugar level checks, as they are at a greater risk of 
suffering from this disease at an older age. 

LIVER DURING PREGNANCY 

In the course of a pregnancy the liver reveals no 
specific structural changes. Despite an increased activity of 
the cardiovascular system, the flow of blood through the 
liver is preserved at the same unchanged level.  

During pregnancy the liver’s metabolism is 
significantly elevated because of progesterone and 
estradiol. At the beginning of the 1st trimester the albumin 
level decreases, which is connected with the hemodilution  
phenomenon resulting from an increased volume of 
circulating plasma.  

The liver produces greater quantities of some 
proteins, for instance, -2 macroglobulin, -1 antitrypsin and 
ceruloplasmin. Also, there is a substantial increase in the 
production of coagulation factors, in particular: II, VIII, IX 
and XII, as well as a reduction in S protein levels, which 
leads to fibrinolysis inhibition.  

This mechanism aims at protecting a woman from 
excess blood loss in labour, while at the same time, it may 
be the reason for thromboembolic complications during 
pregnancy [13, 14]. 

At the end of pregnancy the levels of cholesterol, 
triglycerides and phospholipids in the blood serum 
become elevated, which is a symptom of metabolic 
adjustment of a woman's body towards saving glucose for 
the developing foetus. 

During the entire period of the pregnancy, the 
bilirubin level in the blood is lower as compared with that 
in non-pregnant women. This is partially due to. 
hemodilution, which reduces the level of albumins, i.e. the 
main proteins transporting bilirubin. 
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ilość fosfatazy alkalicznej, szczególnie w III trymestrze, i ten 
wysoki poziom utrzymuje się do 6 tygodni po porodzie. 
Oznaczanie poziomu tego enzymu w celu potwierdzenia lub 
wykluczenia cholestazy w późnej ciąży wydaje się być 
niezasadne. 

Poziom glutamylotransferazy przez cały czas 
trwania ciąży jest w normie, choć w porównaniu z okresem 
początkowym, w III trymestrze poziom jej nieco spada.  

W ciąży zwiększa się również, choć w granicach 
normy, stężenie kwasów żółciowych. Wzrost ich poziomu 
wraz z towarzyszącym świądem może być objawem 
cholestazy i w takim przypadku konieczna jest dodatkowa 
diagnostyka i leczenie. 

Chociaż choroby wątroby w czasie ciąży 
występują z częstością 1/1000 kobiet ciężarnych [16], 
stanowią jednak istotny problem kliniczny, z uwagi na 
możliwość wystąpienia zagrożenia dla życia matki i płodu. 
Nieprawidłowe wyniki badań funkcji wątroby występują  
u około 3-5% ciężarnych [17, 18].  

Ciąża, w czasie której ujawniają się choroby 
wątroby jest ciążą zwiększonego ryzyka i wymaga 
intensywnego nadzoru zarówno ze strony lekarza 
położnika, jak i internisty. Nierzadko musi być zakończona 
przedwcześnie cięciem cesarskim, w celu ratowania życia 
kobiety i dziecka. 

Do chorób wątroby, występujących tylko w ciąży  
i mających z nią ścisły związek patogenetyczny zaliczamy: 
wewnątrzwątrobową samoistną cholestazę ciężarnych, 
ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych, zespół HELLP, stan 
przedrzucawkowy i rzucawkę [16]. 

Ciąża jest szczególnym okresem w życiu kobiety. 
Prawidłowo przebiegająca ciąża jest procesem 
fizjologicznym, który w głównej mierze warunkują zmiany 
hormonalne. Pomimo to, w czasie ciąży dochodzi do 
naruszenia dotychczasowej homeostazy organizmu 
kobiety.  

Ma to na celu przystosowanie się organizmu matki 
do zapewnienia optymalnych warunków, do prawidłowego 
rozwoju i wzrastania płodu. Fizjologiczny przebieg ciąży 
wiąże się nierozerwalnie, z jednej strony z procesami 
proliferacji i różnicowania komórkowego, z drugiej zaś  
z procesami śmierci komórek. Dzięki temu, możliwy jest 
prawidłowy rozwój tkanek i narządów. Wymaga on jednak 
dostarczenia dodatkowej energii do organizmu matki. 

 Dane Narodowego Instytutu Badawczego USA 
określają dodatkowe wymagania energetyczne kobiety 
ciężarnej na około 300 kcal na dobę lub 80 000 kcal dla 
całego przebiegu ciąży. Tak duży, dodatkowy wydatek 
energetyczny ma służyć prawidłowemu funkcjonowaniu 
organizmu ciężarnej oraz zabezpieczać płód w procesie 
jego wzrastania [10].  

Podczas ciąży mogą także rozwijać się choroby 
związane bezpośrednio z ciążą lub jej towarzyszące.  

W czasie ciąży dochodzi do znacznego wzrostu 
stężenia hormonów, takich jak: laktogen łożyskowy (jego 
stężenie wzrasta szczególnie w pierwszym trymestrze 
ciąży), prolaktyna, hormon luteinizujący, ludzka 
gonadotropina kosmówkowa (hCG), progesteron, kortyzol 
i glukagon.  

W początkowym okresie ciąży, obserwuje się 
wzrost stężenia progesteronu, produkowanego przez ciałko 
żółte i następnie przez łożysko, a także estradiolu i estronu. 
W ciąży produkowane są trzy rodzaje estrogenów: 
estradiol, estron i estriol. Najwyższy wzrost progesteronu  
i estriolu obserwuje się w trzecim trymestrze ciąży. 
Dowiedziono, że stężenie progesteronu wzrosta 100-,  
a nawet 200-krotnie, natomiast estriolu 24-krotnie [19].  

What is significant in liver diagnostics is the 
determination of the level of alanine (ALAT) and aspartate 
(AST) aminotransferases. The impact of these enzymes on 
the pregnancy is somewhat controversial. Certain studies 
revealed an insignificant increase in the level of the said 
enzymes in the 3rd trimester; however, the majority of 
publications indicate that ALAT and AST concentrations do 
not change in the course of pregnancy and remain within 
normal limits during the entire period. An elevation in the 
aminotransferase level during pregnancy is a pathological 
symptom and requires medical diagnostics [15]. 

During pregnancy the liver also produces an 
increased quantity of alkaline phosphatase, in particular in 
the 3rd trimester, and such a high level is maintained even 
up to 6 weeks after the delivery. Determination of the level 
of this enzyme with the purpose of confirming or excluding 
cholestasis in late pregnancy seems groundless. 

The level of - glutamylotranserase remains within 
normal limits during the entire pregnancy period, although 
when compared with the initial period, it becomes slightly 
reduced in the 3rd trimester. Moreover, during pregnancy 
the concentration of bile acids becomes elevated, though it 
is still maintained within normal limits. Their level 
increase, together with an accompanying itchy sensation, 
may be a symptom of cholestasis, in which case it is 
necessary to run additional diagnostics and treatment. 

Although liver diseases during pregnancy have an 
occurrence rate of 1/1000 pregnant women [16],  they still 
constitute an important clinical issue regarding the possible 
hazard borne in relation to the lives of the mother and the 
foetus, Incorrect results of liver function tests occur with 
regard to ca. 3-5% of pregnant women [17, 18].  

A pregnancy during which liver diseases are 
revealed becomes a high risk pregnancy requiring intensive 
supervision by both an obstetrician and an internist. Not 
uncommonly it is ended prematurely with Cesarean section 
in order to save the lives of the mother and the child. 

Liver diseases that are observed only during 
pregnancy, having a strict pathogenetic relation with this 
physiological state include [16] intrahepatic cholestasis of 
pregnancy, acute fatty liver of pregnancy, HELLP syndrome, 
preeclampsia and eclampsia. 

Pregnancy is a particular period in a woman's life. 
When its course is regular it constitutes a physiological 
process conditioned mainly by hormonal changes. Still, 
despite this fact, during pregnancy the former homeostasis 
of a woman's organism becomes violated.  

This adjustment of the mother's organism has the 
purpose of ensuring optimal conditions for proper 
development and growth of the foetus. The physiological 
course of pregnancy is inseparably connected with cell 
proliferation and differentiation on the one hand, and cell 
death processes on the other.  

All of this allows proper tissue and organ 
development; however, it also means an additional energy 
supply requirement for the mother's organism.  

The data of the US National Research Institute 
estimate additional energy requirements of a pregnant 
woman at ca. 300 kcal per day or 80,000 kcal for the entire 
pregnancy period. Such a large additional energy 
expenditure is to ensure proper functioning of a pregnant 
woman's organism as well as protecting the foetus in its 
development process [10].  

Moreover, during pregnancy the development of  
diseases immediately related to or frequently 
accompanying this condition is possible. 
During this period there is a significant increase in 



2014 Vol. 48 Issue 3 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 
88 

Wiadomo także, że estrogeny in vitro powodują 
zmniejszenie liczby neutrofili, limfocytów Th1, zmniejszają 
także syntezę chemokin dla makrofagów przez 
keratynocyty. Poza tym estrogeny wpływają hamująco na 
wytwarzanie prozapalnej IL-2 i TNF-α, a zwiększają 
produkcję przeciwzapalnej IL-10 przez komórki 
dendrytyczne [20, 21]. Estrogeny mogą także blokować 
sekrecję IL-2 przez limfocyty T i CD4+. Z kolei 17-β-
estradiol hamuje ekspresja receptora IL-2.  

Natomiast progesteron, wykazuje działanie 
hamujące odpowiedź limfocytów cytotoksycznych i syntezę 
Th1-zależnych cytokin. Pobudza wytwarzanie Th2-
zależnych cytokin i białka przekaźnikowego, zwanego 
czynnikiem blokującym indukowanym przez progesteron 
(progesterone-induced bloking factor- PIBF).  

Czynnik ten powoduje dodatkową zwiększoną 
produkcję cytokin Th2 przez limfocyty krwi obwodowej 
ciężarnych. Doprowadza to do zmniejszenia aktywności 
komórek NK (natural killers) i zwieksza Th2-zależną 
odpowiedź immunologiczną [22, 23]. Potwierdzono 
badaniami, że bark PIBF i małe stężenie progesteronu jest 
jedną z przyczyn poronień nawykowych [22]. 

Zmiany stężeń hormonów w czasie ciąży 
wywierają wpływ na metabolizm komórkowy oraz na 
funkcjonowanie wielu narządów, a w głównej mierze na 
układ sercowo-naczyniowy, nerki i wątrobę. Już w 
pierwszych tygodniach ciąży progesteron, estrogeny, 
laktogen łożyskowy, prostaglandyny produkowane przez 
łożysko [3] oraz relaksyna wytwarzana przez jajniki 
powodują zmiany w układzie krążenia [4].  

Początkowo zwiększa się pojemność łożyska 
naczyniowego i spadku ciśnienia tętniczego krwi.  

W kolejnych tygodniach wzrasta objętość krwi 
krążącej i zwiększa się przepływ naczyniowy przez 
niektóre narządy, zwłaszcza macicę, nerki i skórę.  

Objętość krwi krążącej wzrasta do 20-25% 
wartości wyjściowej. W organizmie ciężarnej wzrasta 
retencja wody nawet do 6-8,5 litra wody, co z kolei 
prowadzi do prawie 50%-wego zwiększenia minutowego 
rzutu serca [24].  

Pomimo takich zmian w układzie sercowo-
naczyniowym, nie obserwuje się zwiększonego przepływu 
krwi przez wątrobę. Wzmaga się za to metabolizm 
wątrobowy. Obserwuje się obniżenie całkowitego stężenia 
białka, głównie spowodowanego obniżeniem o 20-40% 
stężenia albumin.  

Wynika to w pewnym stopniu z rozcieńczenia 
surowicy na skutek wzrostu objętości krwi. W prawidłowej 
ciąży, wzrasta natomiast stężenie takich białek, jak: 
fibrynogen, ceruloplazmina, transferyna, globulina wiążąca 
tyroksynę i globulina wiążąca kortykosterydy. U ciężarnych 
kobiet nie stwierdza się w badaniach podwyższonego 
poziomu bilirubiny, chociaż zwiększa się 2-4-krotnie 
poziom fosfatazy zasadowej.  

Przyjmuje się, że jest to spowodowane syntezą 
tego enzymu w łożysku. Stężenia innych enzymów 
wątrobowych, na ogół pozostają niezmienione, choć 
ostatnie obserwacje wskazują na obniżenie górnej granicy 
zakresu prawidłowych wartości poziomu aminotransferazy 
alaninowej i asparaginianowej.  

Oprócz wyżej opisanych zmian biochemicznych, 
zachodzących w wątrobie w czasie ciąży, należy zwrócić 
uwagę na fakt, że pewne objawy, typowe dla przewlekłych 
chorób wątroby, jak np. „pajączki” naczyniowe, rumień 
dłoni, mogą się w tym czasie objawić, ale znikają po 
porodzie. 

Związek pomiędzy ciążą i chorobami wątroby 
może być różny. Wymienia się w tym aspekcie: choroby  

the concentration of such hormones as: placental 
lactogen (its concentration rises particularly in the first 
trimester), prolactin, luteinizing hormone, human 
chorioninc gonadotropin (hCG), progesterone, cortisol and 
glucagon. 

In the initial period it is possible to observe a rise 
in the concentration of progesterone produced by corpus 
luteum and then by the placenta, as well as estradiol and 
estrone. Three estrogen types are produced in the course of 
pregnancy: estradiol, estrone and estriol. The greatest 
progesterone and estriol increase is observed in the third 
trimester. It has been found that progesterone 
concentration grows100 or even 200 times, whereas estriol 
is increased 24 times [19]. 

It is also known that in vitro estrogens cause  
a reduction in the number of neutrophils, Th1 lymphocytes, 
as well as reducing chemokine synthesis for macrophages 
by keratinocytes. Moreover, estrogens have an inhibitory 
effect on the production of proinflammatory IL-2 and TNF-
α but also increase the production of anti-inflammatory IL-
10 by dendritic cells [20, 21]. Estrogens may also block IL-2 
secretion via T and CD4+ lymphocytes. 17-β-estradiol, on 
the other hand, is inhibited by IL-2 receptor expression, 

Whereas progesterone displays an activity 
inhibiting the response of cytotoxic T cells and the 
synthesis of Th1-dependent cytokines. It stimulates the 
production of Th-2-dependent cytokines and a transmitter 
protein known as progesterone-induced blocking factor 
(PIBF). This fact causes an additionally increased cytokine 
Th2 production by the lymphocytes present in the 
peripheral blood of the pregnant.  

This leads to the reduction in NK cells activity 
(natural killers) and strengthens the Th2-dependent 
immunological response [22, 23].  Studies have confirmed 
that the lack of PIBF and a low progesterone concentration 
constitute one of the reasons behind a recurring 
miscarriage [22]. 

Changes in hormone concentrations during 
pregnancy have an impact on cellular metabolism as well as 
the functioning of numerous organs, mainly on the 
cardiovascular system, kidneys and the liver. Already 
during the first weeks of pregnancy the progesterone, 
estrogen, placental lactogen, prostaglandins produced by 
the placenta [3]  and relaxin produced by the ovaries cause 
changes in the circulatory system [4].  

Initially the capacity of the vascular bed is 
increased and the blood pressure is reduced. In the 
upcoming weeks the volume of circulating blood grows and 
the vascular flow through some of the organs, in particular 
the uterus, kidneys and skin, is increased. The volume of 
circulating bloods grows by 20-25%. Water retention in a 
pregnant woman increases to reach even as much as 6-8.5 
litres, which, on the other hand, leads to a nearly 50% 
increase in the minute cardiac output. 

Despite such extensive changes in the 
cardiovascular system no increased blood flow through the 
liver is observed. Still, hepatic metabolism becomes more 
intense. What is noted is a reduction in the total protein 
concentration, mainly caused by a 20%-40% albumin 
concentration decrease.  

To some degree such a situation results from the 
blood serum dilution linked to an increase in the blood 
volume. In a healthy pregnancy on the other hand, there is  
a rise in the concentration of such proteins as: fibrinogen, 
ceruloplasmin, transferrin, thyroxine-binding and 
corticosteroids-binding globulin. Tests show no elevated  
bilirubin levels in the pregnant, although the level of 
alkaline phosphatase increases 2-4 times.  
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wątroby zależne od ciąży, choroby wątroby niezależne od 
ciąży i ciążę u kobiet z chorobami wątroby. 

CHOROBY WĄTROBY ZALEŻNE OD CIĄŻY 

Uporczywe wymioty ciężarnych 
(Hyperemesis gravidarum) pojawiają się  

w początkowym okresie ciąży (4-10 tydzień), z częstością 
3/1000 ciężarnych [25]. Prowadzą do zaburzeń gospodarki 
wodno-elektrolitowej z początkową alkalozą metaboliczną, 
a potem kwasicą oddechową. Przyczyny uszkodzenia 
wątroby, nie są do końca poznane.  

Za czynniki sprzyjające przyjmuje się zwiększone 
stężenia tyroksyny i hCG. W obrazie mikroskopowym, 
obserwuje się w tym przypadku stłuszczenie hepatocytów  
i często rozległą martwicę płacików wątrobowych.  

W chorobie tej, uszkodzenie wątroby ma zdolność 
do samoograniczania się. Uporczywe wymioty ustępują na 
ogół samoistnie, w 18-20 tygodniu ciąży. 

Zatrucie ciążowe  
(preeklampsja, rzucawka) występuje u 5-10% 

ciężarnych, zwykle II i III trymestrze ciąży. Objawia się 
nadciśnieniem tętniczym, białkomoczem i obrzękami 
obwodowymi. Może być przyczyną mniej niż 1% zgonów 
ciężarnych.  

W chorobie tej dochodzi do odkładania złogów 
fibryny w naczyniach zatokowych wątroby, wynaczynień 
krwi do wątroby czasami z towarzyszącą martwicą.  

Zmiany te powoduje aktywacja dopełniacza  
i zaburzenia w układzie krzepnięcia. W badaniach 
histopatologicznych obserwuje się ponadto stłuszczenie 
drobnokropelkowe wątroby. 

Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych 
pojawia się głównie w III trymestrze ciąży (na 

ogół w 30 tygodniu ciąży) rzadziej spotykana jest we 
wczesnym okresie ciąży (ok. 6 tygodnia ciąży). Zbadano, że 
u Indian Araucanian częstość jej występowania wynosi 
24%, a w Chile 14% [25].  

W Europie najliczniej przypadki tej choroby 
występują w Szwecji - ok. 2% ciąż. Prawdopodobieństwo 
wystąpienia tej choroby zwiększa się w ciąży mnogiej  
i u wieloródek. Za przyczynę powstawania tej choroby 
uważa się zaburzenia genetyczne, głównie mutacje białek 
MDR-3 (Multi Drug Resistance 3).  

Białko to odpowiedzialne jest za transport 
fosfolipidów przez błonę kanalikową. Inne przyczyny to: 
mutacja białka BSEP (Bile Salt Export Pump), 
odpowiedzialnego z przez błonową translokację soli 
kwasów żółciowych, deficyty sulfotransferaz oraz 
zaburzenia metabolizmu estrogenów czy progesteronu [25, 
26].  

Choroba objawia się świądem skóry, nasilającym 
się w godzinach nocnych, głównie na dłoniach i stopach 
oraz żółtaczką. W badaniach histopatologicznych 
obserwuje się ogniska martwicy lub apoptozy hepatocytów, 
najbardziej widoczne w centralnej strefie płacikowej. 
Obumieranie hepatocytów następuje wskutek 
nagromadzenia cytotoksycznych kwasów żółciowych. 
Chorobie tej może towarzyszyć cholesterolowa kamica 
pęcherzykowa.  

Ryzyko jej wystąpienia zwiększa się w tym 
przypadku trzykrotnie. 

This is presumably caused by this enzyme's 
synthesis in the placenta. Other hepatic enzyme 
concentrations usually remain unchanged, though recent 
observations indicate lowering of the upper range of the 
correct values regarding alanine and aspartate 
aminotransferase. 

Apart from the above biochemical changes 
occurring in the liver during pregnancy, it should be noted 
that certain symptoms, typical of chronic liver diseases, 
such as telangiectasias, hand erythema, may appear during 
this period; however, they are usually reversed after the 
delivery. 

The relationship between pregnancy and liver 
diseases may vary. In this context we may enumerate: 
pregnancy-related liver diseases, pregnancy-unrelated liver 
diseases, and pregnancy in women with liver diseases. 

PREGNANCY-RELATED LIVER DISEASES 

Hyperemesis gravidarum  
appearing at the initial stage of pregnancy (4-10 

weeks), with the frequency of 3/1000 pregnant women 
[25]. This condition leads to a violation of water-electrolyte 
balance with an initial metabolic and then respiratory 
alkalosis.  

The reasons for liver damage are not completely 
recognised. The contributing factors are believed to be the 
increased thyroxine and hCG concentrations. Microscopic 
images in such casesreveal hepatocyte steatosis and often 
an extensive necrosis of hepatic lobules. In this disease, the 
induced liver damage has the capability of self-limitation. 
Persistent vomiting usually stops naturally in the 18-20th 
week of pregnancy. 

Gestosis (preeclampsia, eclampsia) 
occurs in 5-10% pregnant women, usually in the 

second and third trimester. It is manifested by arterial 
hypertension, proteinuria and peripheral oedema and may 
be responsible for circa 1% (or less) of fatalities resulting 
from pregnancy.  

This condition is characterised by a fibrin deposit 
formation in hepatic sinusoidal vessels, blood extravasation 
into the liver, sometimes accompanied by necrosis. The 
said changes are induced by complementary activation and 
disorders in the coagulation system.  

Moreover, histopathological tests reveal 
microvesicular liver steatosis. 

Intrahepatic cholestasis of pregnancy  
mainly occurs in the third trimester (usually in the 

30th week) and more seldom at earlier pregnancy stages 
(around the 6th week). It was observed that in Araucanian 
Indians its rate of occurrence amounts to 24%, whereas in 
Chile to 14% [25].  

In Europe the most numerous cases of this disease 
are reported in Sweden - ca. 2% of pregnancies. The 
probability of its occurrence is higher in multiple 
pregnancies and in multiparae. The cause of this disease is 
sought in genetic disorders, the main mutations of MDR-3 
proteins (Multi Drug Resistance 3).  

This protein is responsible for phospholipid 
transportation through a canalicus membrane. Other 
causes involve: BSEP (Bile Salt Export Pump) protein  
mutation, sulfotransferase deficits and estrogen or 
progesterone metabolism disorders [25, 26].  

The symptoms involve itchy skin, mainly on the 
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Ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych 
to choroba występująca wyłącznie w ciąży w jej III 
trymestrze (30-38. tydzień ciąży), rzadziej po porodzie. Jej 
częstość określa się na 1/7 000 - 1//16 000 porodów. 
Występuje głównie w trzeciej i czwartej dekadzie życia,  
u pierworódek, w przypadku płodu męskiego i ciąży 
mnogiej. 

Ostre stłuszczenie wątroby jest jednym 
z najgroźniejszych powikłań ciążowych. Za przyczynę tej 
choroby uważa się mutację genu G1528C chromosomu 2, 
który w tym przypadku nie koduje długołańcuchowe 
dehydrogenazy 3-hydroksy-acylokoenzymu A (LCHAD). 
Enzym ten odpowiada za mitochondrialną β-oksydację 
kwasów tłuszczowych [26].  

Zmutowany enzym, w przypadku płodu-
homozygoty i matki-heterozygoty, niesprawnie 
przeprowadza metabolizm długołańcuchowych kwasów 
tłuszczowych i trójglicerydów.  

Powoduje to odkładanie tych substancji  
w hepotocytach, a przez to ich nieprawidłowe działanie. 
Główne objawy tej choroby to: nudności, wymioty, 
jadłowstręt, bóle w prawym podżebrzu, żółtaczka, rzadziej 
świąd skóry.  

Może prowadzić do ostrej niewydolności 
wielonarządowej i nawet zgonu. W obrazach 
mikroskopowych uwagę zwraca drobnokropelkowe 
stłuszczenie hepatocytów zwłaszcza strefy środkowej 
zrazika wątrobowego, a w 25% przypadków także cechy 
martwicy pomostowej. 

Zespół HELLP  
(Haemolysis, elevated liver enzymes and low 

platelets count)- jego nazwa pochodzi od skrótu 
pierwszych liter angielskich słów oznaczających hemolizę, 
wzrost aktywności enzymów wątrobowych oraz spadek 
liczby płytek krwi [27].  

Choroba ta występuje u 0,1-0,6% ciężarnych, 
zwykle młodych pierworódek, najczęściej w II i III 
trymestrze ciąży (24-37. tydzień ciąży), w 30% także 
bezpośrednio po porodzie.  

Cechuje się dużą śmiertelnością matki (ok. 25%) i 
płodu (ok. 7-60%). W 20-25% zespół HELP współistnieje 
ze stanem przedrzucawkowym. Za główną przyczynę tej 
choroby uważa się pobudzenie tętniczych komórek 
endotelialnych z zaburzeniem równowagi wytwarzania 
endoteliny i tlenku azotu.  

Do objawów tej choroby zalicza się: nadciśnienie 
tętnicze, bóle głowy, zaburzenia widzenia, uogólnione 
obrzęki, bóle brzucha. Może także rozwinąć się ciezka 
niewydolność wielonarządowa.  

Pęknięcie wątroby i krwawienia 
śródwątrobowe  

są to rzadkie powikłania w późnym okresie ciąży 
u kobiet, znajdujących się w stanie przedrzucawkowym. 
Cechuje się dużą śmiertelnością zarówno matki, jak i płodu 
wynoszącą 50-60%. 

CHOROBY WĄTROBY NIEZALEŻNE OD CIĄŻY 

I CIĄŻA U KOBIET Z CHOROBAMI WĄTROBY

Najczęstszymi chorobami wątroby niezależnymi 
od ciąży są zapalenia wirusowe typu A, B lub C. Jeżeli ich 
przebieg jest lekki bądź umiarkowanie ciężki, to nie mają 
one wpływu na przebieg ciąży i nie są przeciwwskazaniem 
do karmienia piersią.  

Wirusy te nie mają działania teratogennego.  

hands and feet, intensified at night, and jaundice. 
Histopathological studies show necrotic foci or hepatocyte 
apoptosis, most visible in the central lobule area. 
Hepatocyte atrophy occurs as a result of an accumulation of 
cytotoxic bile acids.  

The condition may be accompanied by cholesterol 
gallstones. In such a case the risk of its occurrence is three 
times higher. 

Acute fatty liver of pregnancy  
is a diseases occurring only during pregnancy in 

the third trimester (30-38th week), and seldom after the 
delivery. Its frequency is estimated at 1/7,000-1/16,000 
deliveries. It usually occurs in the third and fourth decade 
of life in primiparae in the case of male foetuses and 
multiple pregnancies.  

Acute liver steatosis constitutes one of the most 
severe pregnancy complications. Its cause is sought in the 
mutation of gene G1528C of chromosome 2, which in this 
case fails to code long-chain  3-hydroxy-acyl coenzyme A 
dehydrogenase (LCHAD).  

The said enzyme is responsible for mitochondrial 
fatty acid β-oxidation (Bayless and others 2006). A mutated 
enzyme, in the case of foetus-homozygote and mother-
heterozygote, is incapable of correct metabolism of long-
chain fatty acids and triglycerides. This causes an 
accumulation of the above substances in hepatocytes, and 
hence their increased activity.   

The main symptoms related to this condition 
include: nausea, vomiting, aversion to food, pain in the right 
hypochondrium, jaundice, and rarely, itchy skin. It may lead 
to acute multiple organ dysfunction and even death. 
Microscopic images show microvesicular hepatocyte 
steatosis, mainly in the central part of a hepatic lobule, and 
in 25% of cases also the features of bridging hepatic 
narcosis. 

HELLP Syndrome  
(an abbreviation of 'haemolysis, elevated liver 

enzymes and low platelets count') [27].  
The condition occurs in 0.1-0.6% pregnant 

women, usually young primiparae, most frequently in the 
second or third trimester (24th-37th week of pregnancy), 
and in 30% also immediately after the delivery. It is 
characterised by a 25% mortality rate among mothers and 
ca. 7-60% mortality rate among foetuses. In 20-25% of 
sufferers, HELLP syndrome is accompanied by 
preeclampsia.  

The main cause of this condition is sought in the 
stimulation of arterial endothelial cells and the violation in 
the production of endothelin and nitric oxide. Its symptoms 
include: arterial hypertension, headaches, vision 
impairment, general oedema and abdominal pain. It may 
also lead to severe multiple organ dysfunction.  

Hepatic rupture and intrahepatic 
haemorrhages 

 are rare complications in late pregnancy in 
women with preeclampsia. It is characterised by a 50-60% 
mortality rate among mothers and foetuses. 

PREGNANCY UNRELATED LIVER DISEASES 

AND PREGNANCY IN WOMEN WITH LIVER 

CONDITIONS 

The most common pregnancy unrelated liver 
conditions are viral hepatitis type A, B or C. If they are mild 
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Symptomatologia, przebieg kliniczny i powikłania tych 
chorób nie różnią się praktycznie od nieciężarnych. 
Szczególna postacią zapalenia wątroby u ciężarnych jest 
WZW typu E.  

Śmiertelność w przebiegu tego zapalenia sięga 
25% i występuje głównie w III trymestrze ciąży. Przyczyny 
ciężkiego przebiegu tego zapalenia, szczególnie w ciąży, nie 
są znane. Na szczęście w Europie występuje niezmiernie 
rzadko. 

Z innych chorób wątroby mogących wystąpić  
w ciąży, można wymienić zakażenie wirusem Herpes 
Simplex (HSV). Na ogół łagodnie przebiegające zakażenie 
tym wirusem w populacji, w ciąży przybiera postać 
piorunującą. W badaniu histopatologicznym stwierdza się 
wówczas ogniskową martwicę krwotoczną  
i wewnątrzjądrowe ciałka wtrętowe [28]. 

Najczęstszym zakażeniem prenatalnym jest 
zakażanie wirusem cytomegalii (CMV). Dotyczy ono 0,5-2% 
żywo urodzonych noworodków. Około 90% cytomegalii 
wrodzonej przebiega bezobjawowo. 

U kobiet z rozpoznaną chorobą Wilsona ważna 
jest modyfikacja leczenia w czasie ciąży. W przypadku 
natomiast zaawansowanego autoimmunologicznego 
zapalenia wątroby powinno się kobietom odradzać zajście 
w ciąże, ale w początkowym okresie nie jest 
przeciwwskazaniem do prokreacji. 

W przypadku marskości wątroby, zajście w ciążę 
jest utrudnione ze względu na zahamowanie owulacji. 
Często, jeżeli nastąpi skuteczne zapłodnienie dochodzi do 
obumarcia płodu, a jeśli płód przeżyje, to jego masa 
urodzeniowa jest niska.  

Zwiększone stężenie bilirubiny u matki może być 
przyczyną żółtaczki jąder podkorowych (kernicterus)  
u dziecka. Jest to wskazanie do transfuzji wymiennej krwi. 
U matki może dojść z kolei do nasilenia objawów ze strony 
żylaków przełyku.

or moderately severe they are known to have no effect on 
pregnancy and do not constitute a contraindication 
towards breast feeding. The viruses do not reveal  
a teratogenic effect.  

The symptomatology, clinical course and 
complications observed in those diseases are practically the 
same in non-pregnant women.   

A particular type of the disease is a pregnancy-
related type E hepatitis, whose mortality rate reaches 25% 
and occurs mainly in the third trimester of pregnancy. The 
reasons behind this condition in pregnant women remain 
unknown. Fortunately in Europe its occurrence is 
extremely rare. 

Another liver disease that may be observed during 
pregnancy is Herpes Simplex (HSV) virus infection. It’s 
usually mild form becomes particularly violent in pregnant 
women. Histopathological tests indicate focal haemorrhagic 
necrosis of the liver and an appearance of intranuclear 
inclusion bodies [28]. 

The most common prenatal infection is the 
infection with cytomegalovirus (CMV). It concerns 0.5-2% 
of live-born neonates. Approx. 90% of cytomegaly cases 
have an asymptomatic form. 

In women in whom Wilson’s disease is detected, it 
is important to introduce treatment modifications during 
pregnancy.  In the case of an advanced autoimmune 
hepatitis, on the other hand, women should be advised 
against becoming pregnant, although in its initial period the 
condition is not a contraindication to procreation.  

In the case of cirrhosis, becoming pregnant is 
impeded due to ovulation inhibition. Often, effective 
insemination is followed by foetus atrophy, and in the 
situation when the foetus survives it is characterised by  
a low birth weight. An increased bilirubin concentration in 
the mother may be the cause of kernicterus in the baby.  
This constitutes an indication for the requirement of an 
exchange blood transfusion.  

Mothers, on the other hand, may experienced 
intensified symptoms related to oesophagal varices.
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS  
The toxic effect of oxygen in hyperbaric conditions requires us to seek measures that would prevent or delay its development. One of such measures 
consists in the application of interrupted exposure during which the oxygen will be replaced for a short period of time with air. For the purpose of explaining 
the efficiency of such a procedure, tests were conducted on 26 rats, which were subjected to uninterrupted oxygen exposure at the pressure of 4 ata for the 
period of 4 hours (control group) or interrupted exposure according to the scheme: 30 minutes of oxygen – 15 minutes of air within the time of 5 hours and 
45 minutes. The research was carried out in an experimental hyperbaric chamber enabling constant observation of the animals, with the composition of the 
breathing gas analysed by means of chromatographic analysis. In the control group the initial symptoms of oxygen toxicity were noted after 2 hours, and 
after 4 hours 100% of the animals were affected. Post-mortem examination revealed vast morphological lesions in the lungs. In the group subject to 
interrupted exposure the first toxicity symptoms were observed after 3 hours, whereas after 4 hours they were noted only in 20% of the animals and the 
morphological changes found in the lungs were minimal. 
An increase in the animals' tolerance to the effect of oxygen was dependent on the type of scheme applied with regards to the interruptions in oxygen 
exposure at a given pressure (thus lowering its toxic effect on the system (brain or lungs)). The protective mechanism of such interruptions has not been 
thoroughly explained and as such is being discussed here in this work. An important role may be played by periodic filling of pulmonary alveoli with nitrogen 
bringing back their ventilatory function or a break in the effect of oxygen, which has an adverse impact on proper surface tension of pulmonary alveoli.  
+/. "The impact of interrupted exposures during hyperbaric oxygenation on rat mortality". 
Key words:  interrupted exposures, experimental studies, animal model, hyperbaric oxygenation. 

Toksyczne działanie tlenu w hiperbarii zmusza do szukania środków zapobiegających lub opóźniających rozwój zatrucia. Jednym z takich środków może 
być zastosowanie ekspozycji przerywanej w której tlen zostaje na krótki okres czasu zastąpiony powietrzem. W celu wyjaśnienia zakresu skuteczności 
takiego postępowania przeprowadzono badania na 26 szczurach, które poddano nieprzerwanej ekspozycji tlenowej przy ciśnieniu 4 ata przez okres  
4 godzin(grupa kontrolna) lub ekspozycji przerywanej wg schematu: 30 tlen – 15 powietrze w okresie 5 godz. 45. Badania przeprowadzono  
w doświadczalnej komorze hiperbarycznej, w której zwierzęta podlegały stałej obserwacji a skład mieszaniny gazowej był analizowany chromatograficznie. 
W grupie kontrolnej początkowo objawy zatrucia tlenowego stwierdzono po 2 godzinach, a po 4 godzinach 100% zwierząt uległo zatruciu. Badanie 
pośmiertne wykazało rozległe zmiany morfologiczne w płucach. W grupie z ekspozycją przerywaną pierwsze objawy zatrucia stwierdzono po 3 godzinach, 
a po 4 godzinach zostały stwierdzone tylko u 20% zwierząt, przy czym zmiany morfologiczne w ich płucach były niewielkie. 
Zwiększenie tolerancji zwierząt na działanie tlenu zależało od doboru schematu przerw w ekspozycji tlenowej przy danym ciśnieniu, obniżającym jego 
toksyczne działanie działanie układowe (mózgowe lub płucne). Mechanizm ochronnego działania takich przerw nie został ostatecznie wyjaśniony i jest on 
dyskutowany w pracy. Ważną rolę może tu odegrać okresowe wypełnienie pęcherzyków płucnych azotem przywracające ich czynność wentylacyjną lub 
przerwa w działaniu tlenu mającym szkodliwy wpływ na prawidłowe napięcie powierzchniowe pęcherzyków płucnych. 
+/. „Wpływ przerywanej ekspozycji w hiperbarii tlenu na śmiertelność szczurów”. 
Słowa kluczowe: ekspozycje przerywane, badania doświadczalne, model zwierzęcy, hiperbaria tlenowa. 

The summary in Russian on end of the publication. 

A R T I C L E  I N F O  

PolHypRes 2014 Vol. 48 Issue 3 pp. 93 – 100 

ISSN: 1734-7009  eISSN: 2084-0535 

DOI: HTTP://DX.DOI.ORG/10.13006/PHR.48.8 

Pages: 8, figures: 2, tables: 1. 

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

Publisher 
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

Typ artykułu: oryginalny 
Original article  

Zatwierdzono do druku w PolHyp Res.: 2.09.2014 r. 



2014 Vol. 48 Issue 3 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 
94

WSTĘP 

W swojej działalności nurkowej, przemysłowej 
czy podczas terapii różnych schorzeń człowiek często styka 
się ze stężeniami tlenu wyższymi od normalnie 
spotykanych w otaczającej go atmosferze. Stężenia te 
działają toksycznie, mimo że tlen oddziaływuje bez 
nadciśnienia.  

Tym silniejsze jest to działanie w miarę wzrostu 
ciśnienia otaczającego ustrój, kiedy procent zawartości 
tlenu w mieszaninie oddechowej ulegnie znacznemu 
podwyższeniu, a więc kiedy mamy do czynienia  
z hiperbarią tlenową.  

Z warunkami takimi spotykamy się między 
innymi: 

• W leczniczych ciśnieniowych komorach
szpitalnych używanych do rutynowego leczenia
zatruć CO, zakażeń beztlenowcami i z innych
wskazań.

• Podczas nurkowań na mieszaninach helowo-
tlenowych

• Podczas nurkowań w aparatach o obiegu
zamkniętym (na tlenie) lub pół-zamkniętych (na
mieszaninach azotowo-tlenowych).

• Podczas dekompresji tlenowej.
• Podczas dekompresji leczniczej, kiedy to wg

niektórych tabel stosuje się częściowe oddychanie
tlenem już od 2,8 ata, czyli stacji 18-metrowej.
Dynamiczny rozwój techniki nurkowania

zmierzający do szybkiego opanowania szelfu 
kontynentalnego, każe zwrócić baczną uwagę na 
podstawowy składnik każdej mieszaniny oddechowej, 
jakim jest tlen. 

Toksyczne działanie tlenu w hiperbarii znane jest 
od dawna, ale do dziś nie ustalono z całą dokładnością 
przedziału bezpieczeństwa zarówno w odniesieniu do płuc, 
jak i centralnego układu nerwowego.  

Ustalone nie tak dawno normy określające 
przedział pO2 równy 150-450 mm Hg [6,12] bezpieczne dla 
dłuższych czasów ekspozycji, szczególnie w odniesieniu do 
płuc Część badaczy twierdzi, że nie ma progu toksyczności 
tlenu i każdy wzrost poza jego normalną zawartość 
w powietrzu atmosferycznym stanowi potencjalne 
zagrożenie [9]. 

Metody farmakologicznej profilaktyki zatrucia 
tlenowego okazały się mimo pozorów prostoty zwodnicze  
i niebezpieczne. Bardzo łatwo bowiem znieść objawy 
ostrego zatrucia tlenowego w postaci drgawkowej 
działaniem leków wywołujących blok nerwowo-mięśniowy 
(kurara) czy opóźnić wystąpienie uszkodzenia płuc podając 
związki adrenalityczne (np. largaktyl) czy anestetyki (np. 
pentobarbital), eliminując w ten sposób komponentę 
nerwową w zespole tlenowego uszkodzenia płuc.  

Istotą rzeczywistej jednak profilaktyki zatrucia 
tlenowego jest zapobieganie rozwojowi procesu zatrucia 
przebiegającemu w c.u.n., a którego jedynym objawem, i to 
dość wczesnym jest zespół drgawkowy. I tu jak dotąd 
podawanie różnorodnych związków chemicznych – 
przynajmniej w dawkach nie powodujących znacznych 
objawów ubocznych – nie przynosi pożądanego efektu.  

Jedynym skutecznym sposobem zapobiegania 
toksycznym wpływom tlenu na ustrój jest unikanie 
ekspozycji tlenowej i nieznany jest dotąd inny skuteczny 
sposób całkowitego uniknięcia zatrucia człowieka lub 
innego ssaka podczas ekspozycji na takie ciśnienie 
parcjalne tlenu, które mogą działać toksycznie zależnie od  

INTRODUCTION 

During different types of activity, such as diving or 
industrial activities but also in the treatment of various 
medical conditions, humans often encountered oxygen 
concentrations exceeding those present in the ambient 
atmosphere.  

These concentrations have a toxic effect even 
though there is no applied overpressure. This effect 
becomes stronger with an increase of the pressure 
surrounding the system, when the percentage content of 
oxygen in a breathing mix is subject to a significant 
elevation, i.e. during hyperbaric oxygenation.  

Such conditions are present, among other things, 
in: 

• medicinal hyperbaric chambers used in hospitals 
in routine treatment of CO poisoning, anaerobic
bacterial infections, as well as different
indications.

• diving with the use of helium-oxygen mixes 
• diving with closed-circuit (oxygen) or semi-closed 

circuit apparatuses (nitrogen-oxygen mixes).
• oxygen decompression.
• medicinal decompression using, according to 

some tables, partial breathing with oxygen 
already at 2.8 ata, i.e. at the 18-metre station.
The dynamic development of the diving technique

aimed at a fast conquest of the continental shelf requires us 
to pay close attention to the primary ingredient of each 
breathing mix, i.e. the oxygen. 

The toxic effect of oxygen in hyperbaric conditions 
has been known for a long time, however, we still lack 
certainty as to the exact safety thresholds, both in relation 
to the lungs and the central nervous system.  

Not that long ago, the norms defining the range of 
pO2 between 150-450 mm Hg [6,12] were established, as 
being safer for longer exposures, in particular with regard 
to the lungs. Some researchers claim that there is no 
defined threshold for oxygen toxicity and each increase 
beyond its regular content in the atmospheric air 
constitutes a potential hazard [9].

Pharmacological prophylaxis methods used in 
relation to oxygen toxicity, despite appearing not to be too 
invasive, proved deceptive and dangerous. It is quite easy 
to cure the symptoms of acute oxygen toxicity in the form 
of spasms with medicines inducing nervomuscular block 
(curari) or to delay lung damage by administering 
adrenaline compounds (e.g. largactil) or anaesthetics (e.g. 
pentobarbital), thus eliminating the nerve component in 
the oxygen-induced lung injury. 

However, actual prevention against the toxic 
effect of oxygen aims at inhibiting the development of the 
process occurring in the central nervous system, who’s only 
symptom, and usually an early one, consists of convulsions. 
And so far the administration of a variety of chemical 
compounds – at least in doses not causing serious side-
effects – fails to produce the desired effect. 

The only effective method for preventing the toxic 
effects of oxygen on the system is avoidance of oxygen 
exposures, otherwise no other method allows to completely 
protect humans or other mammals against oxygen toxicity 
during exposures to such oxygen partial pressures that may 
be toxic depending on the time elapsed. 

One of the methods that may extend the so-called 
safe latency period, and at the same time increase the 
system's tolerance to oxygen activity, involves an  
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czasu. 
Jedną z metod mogących rzeczywiście przedłużyć 

tzw. bezpieczny okres utajenia a tym samym zwiększyć 
tolerancję ustroju na działanie tlenu, jest przerywanie 
ekspozycji na wysokie ciśnienie (stężenie) tlenu okresem 
oddychania powietrzem lub mieszaniną o niskiej czy 
zbliżonej do atmosferycznej zawartości tlenu. Sposób ten 
był stosowany u ludzi i zwierząt przy różnych schematach 
doświadczeń tak przy ciśnieniu atmosferycznym [3,13], jak 
i w hiperbarii [6,10,11]. 

Udowodniono w cytowanych badaniach, że czas 
upływający do rozwoju objawów zatrucia tlenowego, czy 
też czas przeżycia można wielokrotnie przedłużyć przy 
umiejętnym wyborze schematu: ekspozycja tlenowa – 
przerwa. Schemat ten będzie prawdopodobnie różny dla 
płucnej i mózgowej postaci zatrucia tlenowego, a schemat 
optymalny tych zmian trzeba ustalić odrębnie dla różnych 
zależności „stężenie - czas”.  

W niektórych krajach zasadę ekspozycji 
przerywanych wprowadza się do codziennej praktyki 
nurkowej. W Anglii wszystkie nurkowania tlenowe na 
głębokości powyżej 7,5 m okresowo przerywa się wracając 
na głębokość 3 metrów lub nawet na powierzchnię.  

Brakuje jednak dokładnych informacji czy i jak 
można przedłużyć bezpieczny okres ekspozycji przy 
krytycznych już wartościach 4 ata. Kontynuując nasze 
prace nad zagadnieniem hiperbarii tlenowej [2,7] 
staraliśmy się sprawdzić jak wpływa wybrany przez nas 
schemat na rozwój zatrucia tlenowego u zwierząt 
doświadczalnych; szczurów. 

MATERIAŁ I METODY 

Badania przeprowadzono na 26 szczurach rasy 
Wistar, samcach o ciężarze około 200g, żywionych dietą 
standaryzowaną. 16 zwierząt stanowiło grupę kontrolną, 
10 zwierząt grupę badaną.  

Badania prowadzono w doświadczalnej komorze 
ciśnieniowej dla zwierząt o pojemności ok. 30 l, którą 
napełniano tlenem lub powietrzem wg schematu: 30 minut 
ekspozycji tlenowej – 15 minut ekspozycji powietrznej 
(rys.1) aż do łącznego czasu 4 godzin w grupie kontrolnej 
(stała ekspozycja tlenowa) i 5 godzin 45 minut w grupie  
z ekspozycją przerywaną.  

Podczas całego eksperymentu ciśnienie  
w komorze wynosiło 4 ata; zamiana gazów oddechowych 
odbywała się bez zmian ciśnienia i trwała zwykle około  
2 minut. Po każdej zmianie składu gazów w komorze 
dokonywano ich analizy metodą chromatografii gazowej 
[1], jako gazu nośnego używając wodoru.  

Zawartość tlenu w okresie ekspozycji tlenowej 
wynosiła 90 ± 3%, w okresie ekspozycji powietrznej 22 ± 
2%. Pozostałość w głównej mierze stanowił azot.  
Dwutlenku węgla nie oznaczano, jednak stosowany 
przepływ gazu w komorze, wynoszący około 10l/min. 
pozwalał utrzymywać go na wystarczająco niskim poziomie 
(około 0,5%). Temperatura w komorze wynosiła 23-25˚C. 

interruption in the exposure to high oxygen pressure 
(concentration) by implementing a period of breathing 
with air or a breathing mix with low oxygen content or 
approximated to regular oxygen content in the atmospheric 
air. This method was applied for humans and animals with 
the use of different experimental schemes, both with 
atmospheric [3,13] and hyperbaric pressures [6,10,11]. 

The said tests proved that the time elapsed until 
the development of oxygen toxicity symptoms, or survival 
time, may be significantly prolonged with proper 
adjustment of the scheme: oxygen exposure – interruption. 

The scheme will be probably different with regard 
to the pulmonary and cerebral form of oxygen toxicity and 
optimal variations will require separate determination for 
different proportions between "oxygen concentration – 
time". In some countries the principle of interrupted 
exposures is implemented as a day-to-day diving practice. 

In England all oxygen dives to depths greater than 
7.5 m are periodically interrupted by returning to the depth 
of 3 metres or even to the surface. However, we lack 
accurate information whether it is possible to extend the 
safe exposure period for already critical values of 4 ata.  

By continuing our works on the issue of 
hyperbaric oxygenation [2,7] it was our objective to 
examine how a selected scheme influences the 
development of oxygen toxicity in experimental animals – 
rats. 

MATERIAL AND METHODS 

The test was carried out on 26 Wistar rats, males, 
with the body weight of ca. 200 g, remaining on  
a standardised diet. The control group consisted of 16 
animals, whereas the test group of 10.  

The research was conducted in an experimental 
hyperbaric chamber for animals with the capacity of ca. 30 
l, which was filled with oxygen or air according to the 
following scheme: 30 minutes of oxygen exposure – 15 
minutes of air exposure (fig. 1) until the total time of  
4 hours in the control group (constant oxygen exposure) 
and 5 hours 45 minutes in the group with interrupted 
exposures.  

During the entire time of the experiment the 
pressure in the chamber was maintained at 4 ata; the 
replacement of breathing gases was performed without 
pressure changes and commonly lasted about 2 minutes. 

After each change of the breathing gas the 
chamber’s composition was analysed with the use of gas 
chromatography [1] with hydrogen as the carrier gas.  

The content of oxygen in the period of oxygen 
exposure was equal to 90% ± 3%, whereas during air 
exposure 22% ± 2%. The remaining gas was mainly 
nitrogen. Carbon dioxide content was not measured, 
however the applied gas flow in the chamber, amounting to 
ca. 10l/min allowed its maintenance at a sufficiently low 
level (approx. 0.5%). The temperature in the chamber was 
between 23-25˚C. 
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Rys. 1. Schemat doświadczenia (wg Lambertsena w modyfikacji własnej). 

Fig.1. Experiment scheme (acc. to Lambertsen's modification).

Zwierzęta podczas ekspozycji podlegały stałej 
obserwacji. Notowano czas pojawienia się pierwszych 
objawów zatrucia tlenowego, ich obraz i natężenie. Rozwój 
objawów zatrucia u badanych zwierząt ilustruje rys. 2 oraz 
tab. 1. 

The animals were observed during the entire 
exposure period. The time of occurrence of the first 
symptoms of oxygen toxicity was noted down along with 
their form and intensity. The development of toxicity 
syndrome in the tested animals is illustrated by fig. 2 and 

tab. 1. 

Rys. 2. Zależność „stężenie – czas ” w rozwoju objawów zatrucia tlenowego u badanych zwierząt. 

Fig. 2. The relationship "concentration – time" in the development of oxygen toxicity symptoms in test animals.

Tab. 1 

Rozwój objawów chorobowych u zwierząt oddychających tlenem nieprzerwanie i przy zmianach tlen/powietrze.

The development of symptoms in animals both breathing only with oxygen and those subjected to changes of the oxygen/air content.

Time++/breathing gas 2h 2h15, 2h30, 3h 3h30 4h+/ 
Oxygen 13% 38% 70% 76% 94% 100% 
Oxygen/air - - - 10% 10% 20% 
+/The experimented was not extended over 4 hours. 
+/Doświadczenia nie przedłużano poza 4 godziny. 

++/For the group with interrupted exposures the "time" refers to the period on oxygen minus the intervals with the use of 
air. 
++/Dla grupy z ekspozycją przerywaną jako „czas” podano okres pobytu na tlenie po odliczeniu przerw powietrznych. 
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Po zakończeniu eksperymentu zwierzęta usuwano 
z komory i uśmiercano przez przerwanie rdzenia 
kręgowego na wysokości C2, a następnie wykonywano 
sekcję i pobierano płuca w celu przeprowadzenia badań 
histopatologicznych (badania te wykonywał dr med. J. S. 
Meyer). 

WYNIKI 

U zwierząt poddanych nieprzerwanej ekspozycji 
na hiperbarię tlenową 4 ata pierwsze objawy zatrucia 
stwierdzono po 2 godzinach, co obserwowano także  
w badaniach innych autorów [4, 10], a także 
wcześniejszych badaniach własnych [2]. Objawy te polegały 
na zmianach w zachowaniu się zwierząt, niepokoju, 
wreszcie drgawkach, stopniowo nasilających się  
i obejmujących początkowo kończyny tylne a później tułów 
i kończyny górne.  

W miarę upływu czasu trwania ekspozycji 
drgawki okresowo ustępowały, jednak ogólny stan 
zwierząt pogarszał się. Leżały one na boku ciężko dysząc  
i nie reagowały na bodźce zewnętrzne. W eksperymencie  
z ciągłą ekspozycją tlenową stan taki dotyczył 100% 
badanych zwierząt. 

W płucach tych zwierząt stwierdzono rozległe 
zmiany morfologiczne polegające na powstaniu dużych 
ognisk niedodmy, przekrwień, ognisk obrzęku 
w pęcherzykach i przegrodach pęcherzykowych oraz 
wylewów krwawych, zwłaszcza w strefie brzeżnej płatów. 

W eksperymencie przerywanym wg schematu: 
tlen – powietrze, pierwsze zmiany drgawkowe 
zaobserwowano dopiero po 3 godzinach i dotyczyły one 
jednego zwierzęcia.  

Po 4 godzinach podobne drgawki spostrzeżono  
u drugiego szczura a stan obu zwierząt w tym okresie był 
zbliżony do stanu charakteryzującego wszystkie zwierzęta 
z grupy kontrolnej. Zwierzęta pozostałe po tym okresie 
zachowywały się aktywnie, reagowały na bodźce płynące 
z otoczenia i nie obserwowano u nich objawów podobnych 
do grupy kontrolnej. 

Badanie morfologiczne płuc zwierząt tej grupy 
wykazało niewielkie wynaczynienia do światła 
pęcherzyków bądź przegród pęcherzykowych i nieco płynu 
obrzękowego w świetle pęcherzyków.  

W płucach pozostałych zwierząt tej grupy 
stwierdzono dobre upowietrzenie płuc, wąskie przegrody 
międzypęcherzykowe i średnie ukrwienie miąższu. 
Szczegółowa analiza morfologiczna zwierząt tej grupy stała  

się tematem odrębnego odniesienia [8]. 

DYSKUSJA 

Zwiększenie tolerancji zwierząt na hiperbarię 
tlenową na drodze stosowania ekspozycji przerywanej 
zależy od właściwego doboru czasu ekspozycji tlenowej  
i czasu przerwy przy danym ciśnieniu tlenu. Stosowany  
w obecnej pracy schemat doświadczenia pozwolił na 
opóźnienie wystąpienia objawów zatrucia tlenowego, 
znaczne ich złagodzenie i przede wszystkim ograniczył 
zatrucie tlenowe do 20% badanych zwierząt wobec 100% 
badanych w grupie kontrolnej przy takim samym ciśnieniu 
tlenu (patrz tab. I.).  

Przyjęcie pewnego schematu ekspozycji i przerw 
zależy w głównej mierze od stosowanych warunków 
hiperbarii tlenowej. Wiadomo, że u zwierząt  

Upon experiment completion the animals were 
removed from the chamber and terminated by breaking the 
continuity of the spinal cord at C2 level, which was followed 
by dissection and collection of the lungs for the purpose of 
histopathological examination (performed by J. S. Meyer, 
M.D.). 

RESULTS 

In animals subjected to uninterrupted hyperbaric 
oxygenation at 4 ata the first toxicity symptoms were 
observed after 2 hours, which was also noted in the 
experiments carried out by other authors [4,10], as well as 
in the previous proprietary tests [2]. The symptoms 
consisted of changes in the animals' behaviour; anxiety, 
and, finally, in gradually intensified convulsions starting 
with the hind legs and progressing to the torso and 
forelegs.  

Though the convulsions weakened periodically 
over the time of the exposure, the general condition of the 
animals worsened, until eventually they lay on their side 
breathing heavily, showing no response to external stimuli. 
In the experiment involving continuous oxygen exposure 
this occurred in 100% of test animals. 

The examination of the lungs of these animals 
revealed vast morphological lesions consisting in the 
occurrence of large atelectatic foci, plethora, foci of oedema 
in alveoli and alveolar septa and haemorrhages, mainly in 
the marginal areas of the lung lobes. 

In the interrupted experiment scheme: oxygen – 
air, the first spasmatic changes were observed as late as 
after 3 hours and affected only one animal. After the lapse 
of 4 hours similar convulsions were noted in a second rat 
and the condition of both animals at this time of the 
experiment was similar to the condition characterising all 
animals in the control group.  

The other animals after this period remained 
active, responded to external stimuli and revealed no 
symptoms comparable to those in the control group. 

Morphological examination of the lungs of animals 
from this group indicated small extravasations into the 
lumen of the alveoli or alveolar septa and some oedemic 
fluid in the lumen of alveoli.  

The lungs of the remaining animals of this group 
revealed good lung aeration, narrow interalveolar septa 
and average blood-flow in the parenchyma. Detailed 
morphological analysis of animals from this group became 
a separate subject of reference [8]. 

DISCUSSION 

An increase in the animals' tolerance to 
hyperbaric oxygenation, by use of interrupted exposure, 
depends on the proper selection of both the duration of 
oxygen exposures and interruptions at a given oxygen 
pressure. The experimental scheme applied in the research 
facilitated a delay in the occurrence of oxygen toxicity 
symptoms, resulting in their significant weakening and, 
most of all, it reduced oxygen toxicity to 20% of test 
animals as opposed to 100% of the animals from the 
control group with the same oxygen pressure (see tab.I.).  

The adoption of any given scheme of exposures 
and interruptions is to a great extent dependent on the 
conditions of the hyperbaric oxygenation. It is known that 
in laboratory animals oxygen-induced lung injury (the  
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laboratoryjnych tlenowe uszkodzenie płuc (efekt Lorrain 
Smitha) dominuje w obrazie klinicznym przy niższych 
ciśnieniach tlenu (najczęściej poniżej 3 ata), natomiast 
ośrodkowa postać zatrucia tlenowego (efekt Paul Berta) 
przeważa podczas ekspozycji krótkotrwałych powyżej 4 ata 
pO2 [4, 5, 6, 9, 10, 11].   

Powyższy podział nie stanowi jednak sztywnego 
schematu i w granicznych przedziałach ciśnienia tlenu 
mogą współistnieć różne postaci układowego zatrucia 
tlenem, a przewaga jednej z nich może zależeć od 
czynników współistniejących (wysiłek fizyczny, 
temperatura). Odnosi się to zarówno do zwierząt jak i do 
ludzi, gdyż wg Morgana [9] wprawdzie brakuje 
wystarczających porównań ale wydaje się, że wahania we 
wrażliwości gatunkowej ssaków nie są większe niż wahania 
osobnicze.  

Przyjęliśmy ciśnienie 4 ata tlenu ze względu na to, 
że leży ono blisko linii podziału tych dwóch odmiennych 
skutków zatrucia tlenowego, licząc na szkodliwy pod 
każdym względem wpływ tak wysokiego pO2.  

Podobne ciśnienie stanowi też górną granicę 
przyjmowaną w medycynie hiperbarycznej, a niewiele 
niższe ciśnienia stosowane są w praktyce nurkowej 
podczas dekompresji. Uważa się, że zmiany morfologiczne 
w płucach szczurów pojawiają się równie wcześnie jak 

zmiany czynnościowe u ludzi, przynajmniej w zakresie 
niższych ciśnień parcjalnych tlenu, a zmiany subiektywne 
zaobserwowano u ludzi już po 3 godzinach pO2 równego 
2 ata.  

Wszystko to skłania do poszukiwań sposobów 
przedłużenia nieszkodliwej ekspozycji na podwyższone 
ciśnienie tlenu, choć dalecy jesteśmy od zrozumienia 
obserwowanych zjawisk. 

Przyjęty schemat eksperymentu: 30 minut tlenu – 
15 minut powietrze jest zbliżony do schematu Lambertsena 
[6]: 30 minut tlen – 10 minut 7% O2 + azot przy 3 ata oraz 
schematu Penroda [10]: 30 minut tlen – 10 (lub 5) minut 
powietrze przy 3 atn. Zdaniem Lambertsena polepszenia 
wyników można oczekiwać już od 10 minut przerwy po 
ekspozycji 30-minutowej.  

Przerwa 15-minutowa przyjęta przez nas miałaby 
dawać jeszcze lepsze wyniki, co obecne badania raczej 
potwierdziły przy uwzględnieniu różnic w kryteriach 
oceny. Wydaje się, że po uwzględnieniu różnych 
stosowanych schematów [4, 6, 10, 13] można przyjąć 
uogólnienie, że stosowanie przerw trwających od 30% 
czasu poprzedzającej ekspozycji tlenowej daje znaczne 
zwiększenie tolerancji ustroju na hiperbarię tlenową. 
Obniżenie stężenia tlenu (np. do 7%) w okresie takich 
przerw wydaje się jeszcze potęgować ten efekt [6]. 

Odrębnego omówienia wymaga przypuszczalny 
mechanizm ochronnego działania stosowanych przerw. 
Stosunkowo długi okres utajenia zatrucia przy 
umiarkowanej hiperbarii tlenowej, oraz szybki powrót do 
normy przy obniżeniu pO2 został wielokrotnie sprawdzony 
tak w praktyce nurkowej, jak i klinicznej.  

Stosowanie przerw w ekspozycji tlenowej miałoby 
uniemożliwić rozwinięcie się objawów klinicznych zatrucia, 
gdyż nie zostałaby przekroczona bariera toksyczności 
wyznaczona przez zależność „stężenie-czas” a ogólny czas 
ekspozycji uległby znacznemu przedłużeniu (rys.1). Że taka 
szybka remisja nawet po objawowym zatruciu tlenowym 
następuje dowodzą wyniki badań u zwierząt cytowane 
przez Morgana [9]. 

Zdaniem Penroda [11] duża rola w ochronnym 
działaniu przerw powietrznych przypada azotowi, który 
ponownie wypełnia zapadnięte niedodmowo pęcherzyki 
płucne i na jakiś czas przywraca ich czynność wentylacyjną.  

Lorrain Smith effect) is dominant in the clinical 
picture at lower oxygen pressures (usually below 3 ata), 
whereas central oxygen toxicity (the Paul Bert effect) is 
more common during short-term exposures above 4 ata 
pO2 [4,5,6,9,10,11].  

However, the above division is not rigid and 
allows concurrence of different forms of central oxygen 
toxicity for limitary oxygen pressures, with the dominance 
of one of them being dependant on co-existing factors 
(physical effort, temperature). This refers both to humans 
and animals, as according to Morgan [9], despite the lack of 
sufficient comparisons, it seems that the variations in the 
species sensitivity are not greater than individual 
variations.  

We adopted the value of oxygen pressure of 4 ata 
due to the fact that it is close to the separation line of the 
two different effects of oxygen toxicity counting for the 
harmful effect of so high pO2  values in all respects. Similar 
pressure values also constitute the upper limit adopted by 
hyperbaric medicine, and only slightly lower pressures are 
adopted in diving practices during decompression.  

It is believed that morphological lesions in the 
lungs of rats appear as early as functional changes in 
people, at least within the lower oxygen partial pressures, 
and subjective changes were observed in people already 
after the lapse of 3 hours with a pO2 of 2 ata.  

All this encourages us to seek further methods of 
prolongation of safe exposures to increased oxygen 
pressures, although we are still far from fully 
understanding the observed phenomena. 

The adopted experiment scheme: 30 minutes of 
oxygen – 15 minutes of air resembles the Lambertsen's 
scheme [6]: 30 minutes of oxygen – 10 minutes of 7% O2 + 
nitrogen at 3 ata, and the Penrod's scheme [10]: 30 minutes 
of oxygen – 10 (or 5) minutes of air at 3 ata.  

According to Lambbertsen, improved results may 
be expected already with a 10-minute interruption 
following a 30-minute exposure. The 15-minutes adopted 
by us was expected to provide even better results, which 
was more or less confirmed with the consideration of 
differences in evaluation criteria.  

It seems that after taking into account the 
different applied schemes [4, 6, 10, 13] it is possible to 
adopt a generalised principle that the introduction of 
interruptions lasting at least 30% of former oxygen 
exposure results in a significant increase in system 
tolerance to hyperbaric oxygenation. Reductions in oxygen 
concentration (e.g. to 7%) during such interruptions 
appears to further enhance this effect [6]. 

What requires separate revision is the presumable 
protective mechanism of the applied intervals. A relatively 
long latency period of oxygen toxicity with moderate 
hyperbaric oxygenation, as well as a quick return to the 
norm by lowering pO2 has been proven on numerous 
occasions, both in diving and clinical practice.  

The application of interruptions in hyperbaric 
oxygen exposures is expected to prevent the development 
of clinical toxicity symptoms as the toxicity barrier 
determined by the relationship "concentration-time" would 
not be exceeded, and general exposure time would be 
significantly extended (fig.1).  

The fact of such a quick remission even after  
a symptomatic oxygen toxicity event is proven with the 
results of tests performed on animals quoted by Morgan 
[9]. 

According to Penrod [11] nitrogen plays an 
important role in the protective effect of air interruptions, 
as it fills the collapsed pulmonary alveoli and for a certain 
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Pogląd ten został zakwestionowany przez 
Dickersona [13], który uważał, że w obrazie płucnego 
zatrucia O2 przeważa nie niedodma obturacyjna, ale 
uciskowa w wyniku przesięku opłucnowego, co 
zmniejszałoby ochronną rolę azotu.  

Znaczenie azotu w okresie przerw w ekspozycji 
tlenowej zakwestionował też Wright [13], który poddawał 
zwierzęta w okresie przerw działaniu czystego tlenu przy 
ciśnieniu 200 mm Hg powietrza i nie zauważył różnicy  
w przeżyciu zwierząt.  

Wyciągnął z tego wniosek, że sam fakt istnienia 
okresu z niskim ciśnieniem parcjalnym tlenu może per se 
działać korzystnie, niezależnie od obecności lub braku 
azotu. Wydaje się jednak, że wyników tych badań 
wykonanych w warunkach ciśnienia atmosferycznego nie 
można przenosić do warunków istniejących w hiperbarii 
tlenowej.  

Zespół Lorraina i Smith`a może być także 
wynikiem niekorzystnego oddziaływania tlenu w hiperbarii 
na czynnik utrzymujący prawidłowe napięcie 
powierzchniowe pęcherzyków płucnych (surfactant). 

Czynnik ten będący związkiem tłuszczowo-
białkowym wyścieła pęcherzyki płucne w normalnych 
warunkach i obniża ich napięcie powierzchniowe 
zapobiegając zapadaniu się przy zmniejszeniu objętości. 
Obecność azotu obniżającego okresowo stężenie tlenu 
zawartego w pęcherzykach może wywierać więc korzystne, 
przeciw-niedodmowe działanie.  

Rolę tę może podkreślać fakt, że  
w obserwowanym przez nas obrazie klinicznym zatrucia 
tlenowego przeważały objawy niedomogi wentylacyjnej, co 
także stwierdzał Penrod [11]. Okresowe ekspozycje 
powietrzne mogły więc zapobiegać postępującemu 
uszkodzeniu płuc nie tylko dzięki obniżeniu pO2, ale także 
dzięki obecności azotu. 

WNIOSKI 

• Stosowanie 15 minutowych przerw powietrznych
po 30-min. ekspozycji tlenowej przy 4 ata pozwala
opóźnić wystąpienie objawów zatrucia tlenowego 
i znacznie zmniejszyć zapadalność zwierząt.
Zmiany morfologiczne płuc u zwierząt poddanych
przerwom w ekspozycji tlenowej są znacznie 
słabiej wyrażone niż u zwierząt eksponowanych 
na tlen nieprzerwanie. 

time brings back their ventilating function. This opinion 
was challenged by Dickerson [13] who believed that the 
prevailing lesion in pulmonary oxygen toxicity is not 
obstructive but rather compressive atelectasis due to 
pleural effusion, which would reduce the protective role of 
nitrogen.  

The significance of nitrogen during the 
interruptions in hyperbaric oxygen exposures was also 
doubted by Wright [13], who during the intervals subjected 
animals to pure oxygen at the pressure of 200 mm Hg of the 
air and did not note a difference in the animals' survival 
rate.  

Based on this, he drew a conclusion that the fact of 
implementation of a period with low oxygen partial 
pressure may per se have a favourable effect, irrespective 
of the presence or absence of nitrogen. However, it appears 
that the results of those tests performed in the conditions 
of atmospheric pressure should not be transposed onto the 
conditions of hyperbaric oxygenation.  

The Lorrain Smith effect may also be a result of 
the unfavourable effect of hyperbaric oxygen on the factor 
maintaining proper surface tension of pulmonary alveoli 
(surfactant). This factor, a fat-protein compound, forms the 
lining of pulmonary alveoli in normal conditions and 
reduces their surface tension thus preventing their collapse 
in the situation of reduced volume.  

Thus, the presence of nitrogen, periodically 
reducing the concentration of oxygen contained in the 
alveoli, may express a favourable anti-atelectatic effect. 
This role may also be emphasised by the fact that in the 
observed clinical picture of oxygen toxicity the prevailing 
symptoms were those of ventilatory failure, which was also 
observed by Penrod [11]. Therefore, periodic air exposures 
could have prevented progressing lung injury, not only due 
to the decrease of pO2 but also the presence of nitrogen. 

CONCLUSIONS 

• The application of a 15-minute air interruption 
following a 30-minute oxygen exposure at 4 ata
facilitates a delay in the occurrence of oxygen 
toxicity symptoms and significantly reduce
incidence among animals.

• Morphological lesions in the lungs of animals 
subjected to interruptions in hyperbaric oxygen 
exposures tend to be much less susceptible to 
oxygen toxicity than animals subject to 
continuous exposures.
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Токсическое действие кислорода в гипербарии заставляет искать методы для предотвращения или задерживания развития отравления. Одним 
из таких метод может быть применение прерывистой экспозиции, в которой кислород в течении короткого периода времени замещается 
воздухом.  Для выяснения спектра эффективности этого метода проведены тесты на 25 крысах, которые подвергались непрерывной экспозиции 
при атмосферным давлении 4 ata в течение 4 часов / контрольная группа / или прерывистой экспозиции  по схеме: 30’ кислород – 15’ воздух  
в течение  5 ч 45'. 
Исследование было проведено в экспериментальной гипербарической камере, в которой животные были под постоянным наблюдением, а состав 
газовой смеси был анализирован хроматографически. В группе "контрольной" начальные симптомы кислородного отравления наблюдались 
спустя 2 часов, а через 4 часа 100% животных были отравлены. Вскрытие показало обширные морфологические изменения в легких. В группе  
с прерывистым воздействием первые признаки токсичности наблюдалось после 3 часов, через 4 часа было обнаружено только у 20% животных, 
при этом морфологические изменения были небольшими. 
Повышенная толерантность животных к кислороду зависит от правильного выбора схему перерывов для кислородной экспозиции при данном 
давлении, уменьшающих токсическое воздействие на  системы / церебральную или легочною /. Механизм защитного действия таких перерывов 
не до конца понятен и обсуждается в работе. Важную роль может играть здесь периодическое заполнение альвеол азотом, восстанавливающие 
им вентиляционную функцию или перерыв в действии кислорода, имеющий отрицательное воздействие на правильное поверхностное 
напряжение альвеол. 
Ключевые слова: прерывистая экспозиция, экспериментальные исследования, модели животных, гипербарическая оксигенация. 
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