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THE RISK OF HYDROGEN EXPLOSION IN A SUBMARINE P.I
CATALYTIC COMBUSTION OF HYDROGEN
ZAGROŻENIE WYBUCHEM WODORU NA OKRĘCIE PODWODNYM CZ.I
KATALITYCZNE DOPALANIE WODORU
ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА ВОДОРОДА НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ Ч1
КАТАЛИТИЧЕСКОЕ СЖИГАНИЕ ВОДОРОДА
GEFAHR EINER WASSERSTOFFEXPLOSION AUF EINEM U-BOOT, TEL 1
KATALYTISCHE NACHVERBRENNUNG VON WASSERSTOFF
RIESGO DE EXPLOSIÓN DE HIDRÓGENO EN SUBMARINOS 1º PARTE
POST-COMBUSTIÓN CATALÍTICA DE HIDRÓGENO
Ryszard Kłos
Polish Naval Academy, Department of Underwater Work Technology in Gdynia, Poland
Akademia Marynarki Wojennej Zakład Technologii Prac Podwodnych w Gdyni

STRESZCZENIA / ABSTRACTS
The series of articles discuss issues related to conducting high risk projects on the example of modernisation of hydrogen incinerators on a submarine.
The article depicts a technical problem situation connected with catalytic hydrogen combustion on a submarine.
Key words: submarine, risk of hydrogen explosion.
W cyklu artykułów przedstawiono problematykę prowadzenia projektu dużego ryzyka na przykładzie modernizacji spalarek wodoru na okręcie podwodnym.
W artykule opisano techniczną sytuację problemową związaną z katalitycznym dopalaniem wodoru na okręcie podwodnym.
Słowa kluczowe: okręt podwodny, zagrożenie wybuchem wodoru.
В цикле статей представлена проблематика управления проектом высокого риска на примере модернизации сжигателей водорода на подводной
лодке. В статье описана проблемная техническая ситуаций, связанная с каталитическим сжиганием водорода на подводной лодке.
Ключевые слова: подводная лодка, опасность взрыва водорода.
In einer Reihe von Artikeln wird die Problematik der Einführung einer Projekts mit hohem Risiko anhand der Modernisierung der Brennöfen in einem
U-Boot. In dem Artikel wird die problematische technische Situation infolge katalytischen Nachbrennens mit Wasserstoff auf einem U-Boot beschrieben.
Key words: unterseeboot, wasserstoff-explosionsgefahr.
En este ciclo de artículos se presenta la problemática de la realización de proyectos de alto riesgo, tomando como ejemplo la modernización de
incineradores de hidrógeno en submarinos. El artículo describe la problemática técnica que supone la post-combustión catalítica de hidrógeno en el interior
de un submarino.
Palabras clave: submarino, riesgo de explosión de hidrógeno.
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WSTĘP

INTRODUCTION

Sytuacja problemowa dotyczyła możliwości
przeprowadzenia
modernizacji
spalarek
wodoru
polegającej na zastąpieniu lub regeneracji wkładów
katalizatora mając na uwadze:
•
rezygnację z dostaw z Rosji,
•
ekstremalnie krótki czas realizacji projektu,
•
niski budżet projektu,
•
presję spowodowaną tym, że projekt był jedynie
małym elementem zakresu remontu okrętu
podwodnego,
•
brak zaplecza do prowadzenia tego rodzaju prac
i małe kompetencje w zakresie badań nad
katalizą.
Akademia
Marynarki
Wojennej
zawsze
podejmowała się rozwiazywania sytuacji problemowych
związanych z logistyką i eksploatacją sprzętu
i uzbrojenia wojskowego. Pomimo dużego ryzyka
projektowego wzięto pod rozwagę utrzymanie dobrej
reputacji Akademii, jako ośrodka skupiającego
specjalistów od eksploatacji sprzętu wojskowego
i uzbrojenia.
Podstawą sukcesu przy wysoko ryzykownych
projektach jest posiadanie nie tylko techniki1 zarządzania
oraz koncentracji na celu, lecz przede wszystkim
posiadanie zdyscyplinowanego, przeszkolonego, stale
uczącego się zespołu specjalistów umiejących pracować
grupowo. Zakład Technologii Prac Podwodnych budował
swe kompetencje w pracy zespołowej przez
dziesięciolecia, podejmując się realizacji ambitnych, lecz
co za tym idzie ryzykownych projektów, skupiających
w sobie zarówno badania przemysłowe, prace
wdrożeniowe jak i eksploatację różnego rodzaju techniki2.
Doświadczenia własne w zakresie budowy
urządzeń do katalitycznego dopalania wodoru zostały
opisane wcześniej jako wynik projektu zleconego przez
Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony
Narodowej p.t.: „Systemy podtrzymania życia na okręcie
podwodnym” umowa nr 20/DPZ/3/OTM/S/WR/MON/
2002/706 z dn.11.09.2002 [1].

WPROWADZENIE
Zabezpieczenie przeciwpożarowe na okręcie
podwodnym OP który z natury swej misji działa
w odosobnieniu, stanowi kluczową sytuację problemową
z
punktu
widzenia
bezpieczeństwa
załogi
i zabezpieczenia misji bojowych. Jednym z czynników
stwarzających
potencjalne
zagrożenie
pożarowe
i wybuchowe jest wodór, który może być emitowany
zawsze, lecz najintensywniej przy ładowaniu integralnego
zestawu baterii akumulatorów.
Utrzymywane
w
szczelności
jam
akumulatorowych zmniejsza wydatnie emisję wodoru
poza ich objętość. Jamy posiadają w tym celu specjalną
budowę szczelnych zbiorników a włazy uszczelnienia.
Należy jednak liczyć się zawsze z możliwością wycieku
wodoru poza jamy ze względu na dużą jego lotność
i możliwości penetracyjne.
Okręt podwodny zabezpiecza się przeciw
koncentracji wyciekającego z jam wodoru prowadząc
monitoring jego stężenia w atmosferze przedziałów oraz
wentylację jam akumulatorowych niedopuszczającą do
zwiększania się w nich jego zawartości.
Najczęściej realizowany jest wewnętrzny
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The scenario considered in this article concerns
the possibility of modernising hydrogen incinerators, the
task consisting in the replacement or regeneration of
catalyst cartridges, with consideration to the following
issues:
•
resignation from supplies from Russia,
•
an extremely short period of time for project
implementation,
•
low project budget,
•
pressure caused by the fact that the project
constituted only a small part in the scope of the
renovation works on the submarine,
•
lack of infrastructure to conduct this type of
works and insufficient competences within
research on catalysis.
The Polish Naval Academy has always dealt with
problems connected with logistics and utilisation of
military equipment and arms. Despite the large project
risk, keeping the Academy's good reputation as a centre
for the grouping of specialists in the utilisation of military
equipment and arms was taken into account as a crucial
condition.
The basis for success in highly risky projects
consists not only in applying a proper management
technique1 and being focused on the objective, but firstly
in having a disciplined and qualified team of specialists
that know how to work together. The Institute of
Underwater Works Technology has been developing its
competences within teamwork for decades, undertaking
the implementation of ambitious and therefore risky
projects, including industrial research, implementation
works and utilisation of various types of techniques2.
The organisation’s own experiences, within the
construction of devices for catalytic hydrogen
combustion, have been described previously as an
outcome of a project commissioned by the Armament
Policy Department of the Ministry of National Defence
entitled: "Life support systems on submersible vessels"
agreement no. 20/DPZ/3/OTM/S/WR/MON/2002/706
of 11.09.2002 [1].

INTRODUCTION
The fire protection system provided on
a submarine, which by the nature of its purpose works
independently, constitutes a potential problem from the
point of view of the crew's safety and the security of any
given combat mission. One of the factors that forms the
fire and explosion hazard on board is hydrogen, which
can be emitted continuously, however reveals the
greatest intensity during charging of the integral battery
packs.
Ensuring battery compartments are airtight
significantly reduces external hydrogen emission. For this
purpose the said compartments are characterised by
a special construction of sealed containers with sealed
manholes. Nonetheless, we should always take into
account the possibility of hydrogen leakage due to its high
volatility and penetrative properties.
Submarines are secured against hydrogen
leakage from the compartments by monitoring its
concentration in the atmosphere of particular
compartments and ventilating battery compartments to
prevent its accumulation.
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monitoring stężenia wodoru w jamach akumulatorowych
prowadzony w ramach ogólnookrętowego systemu
monitoringu atmosfery. Na niektórych okrętach istnieją
także możliwości zassania próbki z jam akumulatorowych
przez systemy rurek do poboru próbek i zanalizowania
składu atmosfery jam akumulatorowych przy pomocy
przenośnego urządzenia analitycznego.
Ostrzeżenie
przed
niekontrolowanym
przeciekiem wodoru z jam akumulatorowych na
pomieszczenia bytowania załogi najczęściej realizowane
jest przez system wyposażony w czujniki umieszczone
w pobliżu włazów do jam i w wybranych
pomieszczeniach załogi. Pomiary stężenia wodoru
w pomieszczeniach bytowania załogi powinny być także
realizowane periodycznie przez służbę dyżurną przy
wykorzystaniu przenośnych analizatorów.
Wentylacja jam akumulatorowych może być
realizowana w systemie otwartym lub z dopalaniem
wodoru w systemie zamkniętym. System otwarty
wentylacji wykorzystywany jest najczęściej podczas
ładowania układów akumulatorów w porcie czy podczas
pływania w położeniu nawodnym lub na chrapach.
Awaryjnie istnieje zazwyczaj także możliwość wyrzutu
powietrza
z
jam
akumulatorowych
na
duże
pomieszczenia. Daje to możliwość rozcieńczenia wodoru
w objętości powietrza przedziału. Taki wariant
realizowany jest jedynie awaryjnie w sytuacji bojowej,
przykładowo podczas szybkiego zanurzania okrętu po
forsownym ładowaniu akumulatorów na powierzchni.
Dopalanie wodoru realizowane jest poprzez
systemy katalitycznego spalania wodoru w powietrzu.
Złoże katalityczne znajduje się w spalarkach wodoru.
Zrzut z systemu dopalania realizowany jest do atmosfery
okrętu podwodnego. Działanie spalarek jest dopuszczalne
jedynie, gdy stężenie wodoru nie przekracza dolnej
granicy wybuchowości. Dlatego system dopalania wodoru
powinien pracować pod nadzorem.
Z przeprowadzonej analizy kontekstowej
metodą SWOT3 wyciągnięto następujące wnioski:
•
Jak na razie nie istnieją na rynku dobre
rozwiązania dopalaczy wodoru, którymi można
byłoby zastąpić istniejące systemy.
•
Badania krajowe doprowadziły do powstania
demonstratorów technologii, które dają nadzieję
na szybkie opracowanie efektywnych systemów
mogących zastąpić istniejące, wypracowane
instalacje.
•
Posiadana baza laboratoryjna nie jest
wyposażona w specjalne stanowiska do badania
instalacji dopalania wodoru, dlatego przy
podejmowaniu się doraźnych napraw musi być
ona budowana doraźnie.
•
Posiadane doświadczenie może stanowić
przesłankę dającą nadzieję na wykonanie
modernizacji systemów dopalania wodoru, choć
niesie za sobą ryzyko braku pozytywnych
efektów takich działań.

The most common form of prevention consists
of the internal monitoring of hydrogen concentrations in
battery compartments conducted as part of the general
monitoring of the vessel’s atmosphere. On some vessels it
is possible to drawer atmospheric samples from battery
compartments via special sampling pipes, allowing the
composition of the battery compartments’ atmosphere to
be analised using a portable analytical device.
Alerts, in the event of an uncontrolled hydrogen
leakage from battery compartments into the areas
accommodated by the crew, are commonly realised by the
system of sensors located near the manholes and in
selected staff rooms. Even with the automated detection
system in service, it is good practice, for an on-duty
officer to periodically tour areas accomodated by the
crew with a portable analyser, testing for hydrogen
concentrations.
Ventilation of battery compartments can be
performed in an open-circuit system or with hydrogen
combustion in a closed-circuit system. An open
ventilation system is most frequently used during battery
charging while in a port or floating on the surface in an
on-water or semi-submerged position. In case of
emergency there is usually a possibility to release the air
from battery compartments to larger rooms. This serves
to dilute hydrogen in the air volume of the compartment.
Such a variant is realised only as an emergency procedure
in a combat situation, for instance during a rapid
submersion following forced charging of the battery on
the surface.
Hydrogen combustion is implemented through
catalytic hydrogen combustion in the air. The catalytic
bed is located in hydrogen incinerators. Discharge from
the combustion system is realised to the atmosphere of
the submarine. Incinerator operation is allowable only
when hydrogen concentration does not exceed the lower
flammability limit. Therefore, the hydrogen combustion
system should be operated under supervision.
On the basis of the context analysis conducted
according to the 3 method the following conclusions
were drawn:
•
For the time being the market does not offer
good solutions that would replace the existing
hydrogen combustion systems.
•
National research led to the development of
technology demonstrators that raise hope
regarding quick development of effective
systems to replace the existing installations.
•
The available laboratory base is not equipped
with the special test benches needed to inspect
hydrogen combustion installations, hence
during the performance of minor immediate
repairs it is enhanced on an ad hoc basis.
•
The possessed experience gives hope regarding
the performance of modernisation on hydrogen
combustion systems although it also entails
a certain risk that such activities will not bring
the desired effects.

SYTUACJA PROBLEMOWA
PROBLEM SITUATION
Problematyka
utylizacji
powstającego
w procesie technologicznym wodoru, który stwarza
zagrożenie wybuchem, jest spotykana w takich branżach,
jak: energetyka jądrowa [2], przemysł kosmiczny [3],
petrochemiczny [4] itd. Rozpatrywana sytuacja
problemowa wiąże się z powstawaniem wodoru podczas

The problem related to the disposal of hydrogen
generated in the technological process, which creates the
risk of an explosion, is tackled in such branches as: the
nuclear power industry [2], the space [3], the petroleum
industry [4], etc. The considered problem situation is
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użytkowania akumulatorów na konwencjonalnym okręcie
podwodnym.
Najwięcej wodoru może wytwarzać się podczas
forsownego
ładowania
integralnego
zestawu
akumulatorów w porcie lub podczas misji na morzu.
W jednym i drugim przypadku powstający w szczelnych
jamach akumulatorowych wodór może osiągnąć stężenie
wybuchowe.
W działaniach bojowych konwencjonalnego
okrętu podwodnego może zaistnieć potrzeba ładowania
integralnego zestawu baterii na morzu. Ładowanie musi
odbywać się w położeniu nawodnym lub w zanurzeniu na
chrapach w celu dostarczenia powietrza silnikom
spalinowym zasilającym agregaty prądotwórcze4.
Z reguły ładowania dokonuje się pod osłoną
nocy, przy prowadzeniu rozpoznania powierzchniowego
i przestrzeni powietrznej. W możliwej bezpośredniej
styczności z nieprzyjacielem proces ładowania powinien
przebiegać możliwie szybko powodując tym samym
istotny wzrost temperatury ogniw. Przy pojawieniu się
przeciwnika należy dokonać szybkiego zanurzenia na
gorących bateriach.
W takiej sytuacji istnieje ryzyko, że baterie mogą
nadal emitować wodór a jamy akumulatorowe muszą
przestać być wentylowane w systemie otwartym do
atmosfery. Wentylacja jam powietrzem z atmosfery
okrętu podwodnego przy wykorzystaniu systemów
dopalania wodoru zapobiega kumulacji wodoru w jamach
oraz emisji wodoru poza jamy akumulatorowe.
Możliwość powstania atmosfery wybuchowej
monitorowana jest przez pomiary stężenia wodoru
w jamach akumulatorowych. Okręt
podwodny
wyposażony jest w system pomiarowy także w części
poza jamami akumulatorowymi, zwłaszcza nad włazami
do jam akumulatorowych. Przykładowy system
monitoringu atmosfery okrętu podwodnego został
opisany wcześniej i nie będzie tutaj przedstawiany [1].
Do katalitycznego dopalania wodoru zawartego
w powietrzu wykorzystuje się aktywowane chemicznie
metale lub mieszaniny metali, jak: ܥ, ܴℎ, ݎܫ, ܲ݀, ܲݐ, ݃ܣ,
 ݑܣitp. [5,3].
Najpowszechniejszym zastosowaniem tego typu
katalizatorów są trójdrogowe5 samochodowe katalizatory
dopalania spalin6. Także silniki turbinowe wyposażane są
w tego typu systemy. Na satelitach, przez wiele lat
używane były katalityczne systemy zapłonowe do małych
silników służących do korekcji ich pozycji [3]. Obecnie
trwają
intensywne
badania
nad
systemami
katalitycznymi wodorowych ogniw paliwowych[6].
Systemy katalityczne zbudowane na bazie wymienionych
metali znajdują wiele zastosowań w szeroko rozumianej
ochronie środowiska pracy [7].
Najczęściej katalizatory metaliczne stanowią
krystality7 w matrycach ceramicznych opartych
najczęściej na tlenkach: S݅, ܯg i ݈ܣ. Budowa przestrzenna
zarówno krystalitów metali szlachetnych jak i tlenkowej
matrycy ceramicznej to kluczowe parametry wpływające
na wydajność procesu katalizy [3].
Do procesu dopalania wodoru w powietrzu
najczęściej stosuje się katalizatory ܲ ݐi ܲ݀ lub ich
mieszaninę ܲ ݐ− ܲ݀ [2]. Patent nr CA1314277 C sugeruje
użycie katalizatora na bazie ܲ݀ zawierającego domieszki
ܰ݅ oraz ݑܥ.

FAZA DEFINIOWANIA
W fazie definiowania ustanowiono zakres

10

connected with hydrogen generation during the use of
batteries on a conventional submarine.
The most hydrogen can be generated during
forced charging of an integral battery set in a port or
during a mission at sea. In both cases the hydrogen
generated in the sealed battery compartments can reach
an explosive concentration.
During combat activities of a conventional
submarine there may be a need to charge of the integral
battery set at sea. Charging must be performed on the
surface, or in semi-submersion in order to supply air to
the combustion engines powering the generators4.
Commonly, this is conducted under the cover of
night with a threat of discovery by surface and air
reconnaissance patrols ever present. In situations where
contact with the enemy is possible, the charging process
should be as fast as possible, thus causing a significant
increase of temperature in the battery cells. In the event
of the opponent showing up during charing, it would be
required to perform rapid submersion with hot batteries.
Such a situation involves the risk of hydrogen
emission by the batteries in to compartments whch can
no longer be ventilated in an open-circuit system to the
atmosphere. Cell ventilation with the air from the
atmosphere of a submarine with the use of hydrogen
combustion systems prevents hydrogen accumulation in
the compartments and its emission outside them.
The possibility of an occurrence of an explosive
atmosphere is monitored by measurements of hydrogen
concentration in battery compartments. Our submarines
are also equipped with a measurement system in the
parts beyond the battery compartments, particularly over
the manholes to battery rooms. A description of a typical
monitoring system onboard a submersible vessel has
been described in previous articles and so will not be
presented in this paper [1].
Catalytic combustion of hydrogen contained in
the air is performed with the use of chemically activated
metals or mixes of metals, such as: ܥ, ܴℎ, ݎܫ, ܲ݀, ܲݐ, ݃ܣ,
 ݑܣetc. [5,3].
The most common type of catalysts are threeway5 car exhaust gas combustion catalysts6. Turbine
engines are also equipped with systems of this type.
Catalyst ignition systems were applied for many years in
the small engines of satellites used for the correction of
their position [3]. Currently, intensive research into the
catalytic systems of hydrogen-based fuel cells is being
carried out [6]. Catalytic systems built on the basis of the
indicated metals are used in numerous applications for
the purpose of work environment protection [7].
Commonly, metallic catalysts are constituted by
crystallites7 in ceramic matrices usually based on oxides
of: Si,  ݃ܯand ݈ܣ. The spacial structure of the crystallites
of the noble metals and the oxide ceramic matrix is the
key parameter for the efficiency of the processes of
catalysis [3].
The process of hydrogen combustion in the air
most commonly employs ܲ ݐand ܲ݀ catalysts or the
mixture of ܲ ݐ− ܲ݀ [2]. Patent no. CA1314277 C suggests
the use of a catalyst on the basis of ܲ݀ and an admixture
of ܰ݅ and ݑܥ.

DEFINITION PHASE
The definition phase defines the project scope
and confirms the feasibility of its implementation. It
defines basic  ܳܶ ܥrequirements8, critical from the point
of view of quality assurance.
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projektu
i
potwierdzono
możliwości
jego
przeprowadzenia. Zdefiniowano podstawowe wymagania
8, krytyczne z punktu widzenia zapewnienia jakości.
Podstawowym zadaniem było przywrócenie
sprawności reaktora katalitycznego do spalania wodoru
w systemie wentylacji jam akumulatorowych zdatnego
do:
•
wentylacji strumieniem powietrza o przepływie
w zakresie od zera do wartości maksymalnej
 ∈ 0; 150ଷ ∙ ିଵ ≜ 0; 2500ଷ ∙ ିଵ ,
•
efektywnego spalania wodoru zawartego
w ewakuowanym z jam akumulatorowych
powietrzu wentylacyjnym w zakresie od zera do
maksymalnego
strumienia
przepływu
 ∈ 0; 4,5ଷ ∙ ିଵ ≜ 0; 75ଷ ∙ ିଵ
ு
మ
odpowiednio do strumienia wentylacyjnego tak,
aby mieszanina powietrzno-wodorowa nie
zawierała wodoru w koncentracji większej niż
dolna granica wybuchowości.
Spalarki
wodoru
powinny
zapewnić
przynajmniej dziesięciokrotną redukcję stężenia wodoru
odniesioną
do
maksymalnych
jego
zawartości
w mieszaninie powietrzno-wodorowej.
Do realizacji celu głównego należało zrealizować
dodatkowo:
•
Wykonanie
stanowiska
pomiarowego
zabezpieczającego pomiary w wymaganym
zakresie
na
wymaganym
poziomie
wiarogodności.
•
Wykonanie stanowiska do wytwarzania
mieszanin
wodorowo-powietrznych
z zapewnieniem wymaganego składu na
wymaganym poziomie wiarogodności.
•
Wytypowanie
potencjalnych
rodzajów
katalizatorów.
•
Wykonanie stanowiska i przeprowadzenie
badań wytypowanych katalizatorów.
•
Wykonanie stanowiska i przeprowadzenie prób
zakładowych i zdawczo-odbiorczych spalarek
wodoru.

FAZA POMIARU PROCESU
W fazie pomiaru przeprowadzono powtórną
ewaluację wymagań jakościowych , wykonano
wstępną analizę ryzyka i ustalono główną odpowiedź
systemu dopalania wodoru dla prób zdawczoodbiorczych. Zaproponowano i przeprowadzono ocenę
systemu pomiarowego do badań i prób. Ustanowiono
plan zbierania danych oraz zdefiniowano standardy
wydajności procesu pomiarowego.
System pomiarowy składał się z dwóch
czujników pellistorowych9 typu  2 ! "#.
Czujniki połączono poprzez przetworniki analogowocyfrowe
do
komputera
z
dedykowanym
oprogramowaniem.
Przepływ przez czujniki analizowanego gazu
regulowany był poprzez elektroniczne przepływomierze
połączone szeregowo z rotametrem do wizualizacji
przepływu poza oprogramowaniem komputerowym.
Przeprowadzono badania metrologiczne jak i analizę
&10 zdolności procesu pomiarowego do monitoringu
głównej odpowiedzi systemu. Badania te opisano
wcześniej i nie będą one tutaj przedstawiane [8,9].
W tej fazie projektu zdefiniowano krytyczne
wymagania jakościowe  dla produktów i procesów

The primary task consisted in restoring the
efficiency of a catalytic converter for hydrogen
combustion in the system of battery facilities ventilation
used for:
•
air flow ventilation within the range from zero
to the maximum value  ∈ 0; 150ଷ ∙ ିଵ ≜
0; 2500ଷ ∙ ିଵ
•
efficient combustion of hydrogen contained in
the ventilated air evacuated from the battery
facilities, operating in the range from zero to the
 ∈ 0; 4,5ଷ ∙ ିଵ ≜ 0;
maximum flow rate ு
మ
ଷ
ିଵ
75 ∙  suited to the ventilation flow in
such a way that the air-hydrogen mixture does
not contain hydrogen in a concentration
exceeding
lower
flammability
limits.
Hydrogen incinerators should ensure
a minimum tenfold reduction of hydrogen concentration
related to its maximum concentrations in the airhydrogen mix.
In addition to the main objective the following
tasks were to be implemented:
•
Performance of a measurement station ensuring
measurements within the required range and
reliability level.
•
Performance of a station for the production of
hydrogen-air mixes guaranteeing the desired
composition at the required reliability level.
•
Selection of potential catalyst types.
•
Performance of a station and conducting tests
on selected catalysts.
•
Performance of a station and conducting inhouse and acceptance tests on hydrogen
incinerators.

PROCESS MEASUREMENT PHASE
The process measurement phase entailed
conduction of a repeated evaluation of quality
requirements , preliminary risk analysis and
determining the main response of the hydrogen
combustion system for acceptance tests. The evaluation of
the measurement system was proposed and conducted
for the planned tests and trials. A data collection plan was
established and measurement process efficiency
standards were defined.
The measurement system consisted of two
pellistor sensors9 of  2 ! "# type. The
sensors were connected with the use of analog-to-digital
converters, utilising dedicated software.
The flow of analysed gas through the sensors
was regulated with electronic flowmeters connected in
series with a rotameter enabling flow visualisation
outside the computer software. Metrological tests and
analysis of the &10 of the efficiency of the measurement
system for monitoring the main system response were
conducted. The said tests had been previously described
and will be omitted in this paper [8,9].
This project phase defines critical quality
requirements  for the products and processes that
support the process of overhaul of the hydrogen
incinerators. Nine quality requirements were defined as
critical : probity/accuracy, timeliness, adequacy,
compatibility, low maintenance, efficiency, reliability,
experience and , and redundancy. By way of %&11
analysis, ranking of the three most important quality
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requirements for  was performed: probity/accuracy,
adequacy, reliability.
8 key intermediate products in the form of
systems were determined: measurement of hydrogen
content in the air, measurement of incinerator
parameters, measurement of air and hydrogen flow,
hydrogen flow dosage, air supply, hydrogen and air
mixing, performance of stations for acceptance tests and
trials.
It was determined that the following partial
products are crucial for the functionality of the final
product: a hydrogen concentration measurements
system, a flow measurement system, a hydrogen dosage
system, a gas mixing system, a catalyst testing station and
an acceptance testing station. The following systems have
a moderate effect on the functionality of the final product:
incinerator temperature measurement, air stream supply.
The operational objectives should encompass
careful monitoring of the values of the implemented
processes by measurement of the hydrogen content
before and after the incinerator. The catalyst testing
process is of key importance for the overhaul process of
hydrogen incinerators.

wspomagających proces remontu spalarek wodoru. Jako
krytyczne przyjęto dziewięć wymagań jakościowych :
rzetelność/dokładność,
aktualność,
adekwatność,
kompatybilność,
bezobsługowość,
wydajność,
niezawodność, doświadczenie i , oraz redundancję. Na
drodze analizy %&11 ustalono ranking trzech
najważniejszych
wymagań
jakościowych
:
rzetelność/dokładność, adekwatność, niezawodność.
Ustalono 8 kluczowych produktów pośrednich
w postaci systemów: pomiaru zawartości wodoru
w powietrzu, pomiaru parametrów spalarki, pomiaru
strumienia przepływu powietrza i wodoru, dozowania
strumienia wodoru, podawania powietrza, mieszania
wodoru z powietrzem, budowy stanowisk do badań i prób
zdawczo-odbiorczych.
Określono, że następujące produkty częściowe
posiadają kluczowy wpływ na funkcjonalność produktu
końcowego: system pomiarów stężenia wodoru, system
pomiaru strumienia przepływu, system dozowania
wodoru, system mieszania gazów, stanowisko do badania
katalizatorów, stanowisko do prób zdawczo-odbiorczych.
Umiarkowany wpływ na funkcjonalność produktu
końcowego mają systemy: pomiaru temperatury spalarki,
podawania strumienia powietrza.
W
celach
operacyjnych
powinno
się
monitorować dokładne wartości efektów realizowanych
procesów poprzez pomiar zawartości wodoru przed i za
spalarką. Kluczowe znaczenie dla procesu remontu
spalarek wodoru ma proces badania katalizatorów.

a)

b)

c)

d)

Rys.1. Schemat ukompletowania systemu pomiarowego spełniającego wymagania jakościowe CTQ procesu realizacji remontu spalarek wodoru: a)widok
stanowiska od strony pompy zasilającej, analizatorów, zasilania elektrycznego i elementów transmisji sygnałów b)kompletne stanowisko pomiarowe
podczas badań c)widok na analizatory pellistorowe typu POLYTRON 2 XP Ex, na prawej ścianie widoczny moduł do zarządzania komunikacją sieciową,
poniżej moduł spełniający rolę przetwornika analogowo-cyfrowego sygnału z analizatorów p e l l i s t o r o w y c h oraz konwertera do komunikacji sieciowej, na
lewej ścianie czujnik różnicy ciśnień d)widok kompletnego stanowiska pomiarowego od strony czołowej wraz z rotametrami i zaworami regulacji przepływu
Fig. 1. Scheme representing a complete measurement system meeting the CTQ quality requirements for the overhaul process on hydrogen incinerators:
a)station view from the supply pump, analysers, power supply and signal transmission components b)complete measurement station during testing c)view
on POLYTRON 2 XP Ex pellistor analysers, on the right wall visible module for network communication management, below – module fulfilling the role of an
analog-to-digital signal converter from pellistor analysers and converter to the network communication system, on the left wall pressure differences sensor
d) view of a complete measurement station from the front along with rotameters and flow control valves.
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FAZA ANALIZY PROCESU
Podczas
przeprowadzonych
badań
scharakteryzowano zdolność oraz wydajność procesu
dopalania wodoru przy zastosowaniu wybranych
katalizatorów. Próbowano także zidentyfikować źródła
zmienności dla procesu dopalania wodoru.

PROCESS ANALYSIS PHASE
During the conducted tests, the capacity and
efficiency of the hydrogen combustion process was
characterised with the use of selected catalysts. Moreover,
attempts were made to identify sources of variation in the
hydrogen combustion process.
Tab. 1

Podstawowe parametry katalizatorów 0,5%  typu   20 i 0,5%  typ   50.
Basic catalyst parameters for 0.5%  type   20 and 0.5%  type   50.

Parameter

Value

Metal content in matrix '(ଶ ଷ
0.5%
Catalytic deposit density
+ ≅ 50%
Bulk density
 ≅ 0.75 -. ∙ ିଷ
Substitute diameter
ௌ ≅ 5 
Statistical efficiency of hydrogen oxidation exceeds
≅ 100%
100/
Catalyst production is based on the use of '(ଶ ଷ pellets with the diameter of
0 ∈ 4; 8, however the share of particular fractions alters between supplies.

Kluczowym dla przeprowadzenia modernizacji
systemu do utylizacji wodoru jest rozwiązanie problemu
wymiany wkładów katalizatora. Doboru katalizatora
należało dokonać w oparciu o możliwości krajowe,
krajów 2" lub '.
We wcześniej przeprowadzonych badaniach nad
tą problematyką wykorzystywano 0,5% platinum on
3  alumina pallets type 73, firmy Johnson Matthey PLC
Catalyst [1] Po przeprowadzeniu rozpoznania rynku
okazało się, że w Polsce istnieje wiarogodny producent
katalizatorów 4 Firma innowacyjno4wdrożeniowa
Katalizator Sp. z o.o.
Po wstępnym rozpoznaniu, zaproponowano
zastąpienie wypełnień katalizatorem palladowym
0,5%  lub platynowym 0,5% 5 dostępnym
w dwóch granulacjach, 0 ∈ 2; 3 i 0 ∈ 4; 8.
Maksymalna
temperatura
pracy
ciągłej
katalizatorów to 5௫ 6 550/. Ze względu na
konieczność desorpcji z powierzchni katalizatora wody,
powstającej podczas reakcji, powinien on pracować
w temperaturze nie niższej niż 5 7 200/.
Od wyboru granulacji katalizatora zależały
stawiane przez niego opory przepływu. Ponieważ
granulacja katalizatora różniła się znacznie kształtem
w kierunku mniejszej jego średnicy zastępczej, to opory
stawiane przez złoże będą większe. Zwiększenie oporów
przepływu stawianych przez złoże katalizatora grozi
zmniejszeniem
efektywności
wentylacji
jam
akumulatorów na okręcie podwodnym.
Parametr ten powinien być dochowany, inaczej
istnieje ryzyko potrzeby przeprojektowania osprzętu
spalarki12 i przez to podrożenia kosztów modernizacji
spalarek. Nie zostało to uwzględnione w zakresie
projektu, jego kalkulacji i harmonogramie realizacji
projektu. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji
o zakupie katalizatora, zakupiono próbkę jego bazy
stanowiącej granulat a l u m i n y do badań oporów
przepływu. Doświadczalnie stwierdzono, że wzrost
oporów przepływu ∆9 związany z zastosowaniem
nowego wypełnienia spowoduje spadek przepływu 

A key element in carrying out modernisation of
the hydrogen disposal system rests in solving the
problem of replacement of the catalyst cartridges.
Catalyst selection was to be based on national
possibilities or those of "2 or ' countries.
The previous studies on this subject matter were
performed with the use of 0.5% platinum on 3 
alumina type 73 pallets manufactured by Johnson
Matthey PLC Catalyst [1] Market analysis revealed
a reliable catalyst producer operating in Poland 4 an
innovation and implementation company called
Katalizator Ltd.
Following an initial study, it was proposed to
replace the content with palladium 0.5%  or platinum
0.5% 5 catalysts available in two granulation types,
0 ∈ 2; 3 and 0 ∈ 4; 8.
The maximum temperature for the continuous
catalyst operation is equal to 5௫ 6 550/. Due to the
necessity of desorption of water occurring during the
reaction on the catalyst’s surface, it should operated at
a temperature lower than 5 7 200/.
The choice of catalyst granulation was based on
flow resistance. Since catalyst granulation significantly
differed in shape in the direction of travel towards the
lower substitute diameter, the resistance of the cartridges
was stronger. Increasing the flow resistance of catalyst
cartridges can reduce the efficiency of battery
compartments ventilation on a submarine.
This parameter should be observed, otherwise
there is a risk of a need to redesign the incinerator
equipment12 and, thus, increase the cost of modernisation.
This had not been considered in the project scope, its
calculation and schedule. Therefore, before taking the
final decision on catalyst purchase, a sample of its base
constituted by the alumina granulation was purchased for
the purpose of carrying out flow resistance tests. The
experiment proved that an increase of flow resistance
∆9, connected with the application of a new filling, causes
a flow reduction of  ventilation air at an acceptable
level, guaranteeing the
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powietrza wentylacyjnego na poziomie gwarantującym
jeszcze zachowanie zdolności do wentylacji przestrzeni
jam akumulatorowych na akceptowalnym przez
zamawiającego poziomie, przy wykorzystaniu tego
samego wentylatora [8]. Wyniki pomiarów przepływów
zostały zawarte w drugiej części cyklu artykułów i będą
opublikowane później.
Do otrzymywania mieszanin wodorowopowietrznych wykorzystano układ stało dozujący
składający się z dyszy współpracującej z reduktorem
dozującym wodór do strumienia przepływającego
powietrza. Projektowanie, budowę i próby tego systemu
opisano w trzecim artykule w tym cyklu, który będzie
opublikowany w późniejszym terminie. Tam też zostały
opisane zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy
z mieszaninami wodorowo-powietrznymi.
Zgodnie z dokumentacją remontowanej spalarki
należało pracować poniżej dolnej granicy wybuchowości
mieszaniny wodorowo-powietrznej na poziomie ok.
ܪ(ܥଶ ) ≤ 3%௩ . Niska temperatura i duża wilgotność
powietrza stanowiły dodatkowo sprzyjające warunki dla
bezpieczeństwa prowadzonych badań13.
Stanowisko pomiarowe ulokowano za drzwiami
z pleksiglasu w celach zabezpieczenia obsługi przed
skutkami ewentualnej eksplozji – rys. 2d. Całe stanowisko
badawcze umieszczono pod namiotem rys. 2c,
ulokowanym z dwóch stron pod ścianami budynków
w celu ukierunkowania rażenia odłamkami przy
ewentualnej eksplozji. Stanowisko butli wodorowych
umieszczono za załomem budynku, poza polem rażenia
odłamkami.
Podczas badań katalizatorów zastosowano
ssanie
powietrza
przy
pomocy
wentylatora
zdemontowanego z okrętu podwodnego − rys.2c. W tej
konfiguracji dozowany wodór mógł periodycznie uciekać
wstecznie z reaktora rurowego. Pomimo zastosowania
pochylenia czerpni powietrza oraz dołożenia kolanka
skierowanego do dołu rys. 2a nie udało się uzyskiwać
stałej zawartości wodoru w zasysanym powietrzu i jego
zawartość ulegała fluktuacjom – rys. 2b.
Jednak taką sytuację zaaprobował odbiorca
projektu wychodząc z założenia, że bardziej zależy mu na
pracy prawie skompletowanego systemu okrętowego niż
na stałym składzie podawanej mieszaniny wodorowopowietrznej, gdyż właśnie taki stan dokładniej
odwzorowuje zachowanie systemu w warunkach
rzeczywistej eksploatacji.
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maintenance of the ventilation capacity of the battery
rooms with the use of the same fan [8]. Flow
measurement results have been contained in the second
cycle of articles and will be published later.
A permanent dosage system, composed of
a nozzle operating in conjunction with a hydrogen dosage
regulator into the stream of air, was used to obtain
hydrogen-air mixtures. The design, construction and tests
performed on this system have been described in the
third article of the cycle to be published at a later date.
Also there the author describes issues connected with
work safety related to handling hydrogen-air mixes.
In line with the documentation of the incinerator
subjected to modernisation, it was necessary for the
device to work below the lower flammability limit of the
hydrogen-air mix, at the level of approximately
ܪ(ܥଶ ) ≤ 3%௩ . Low temperature and high air humidity
constituted additional conditions favourable in terms
of the safety of the conducted research13.
The measurement panel has been located behind
a plexiglass door to ensure the safety of the crew in the
event of explosion – fig. 2d. The test site was located
under the tent visible in fig. 2c, surrounded on two sides
by the walls of buildings for the purpose of fragmentation
protection in the event of an explosion. The hydrogen
cylinder station was located around the corner of the
building, outside the fragmentation area.
The catalyst tests were performed with the use
of a fan disassembled from a submarine − fig. 2c. In this
configuration the supplied hydrogen could periodically
return from the pipe reactor. Despite the applied tilting of
the air inlet and supplying of an additional elbow pointed
downwards, fig. 2a,
it was not possible to obtain constant hydrogen
content in the drawn air, its content being subject to
fluctuations – fig. 2b. However, this situation was
approved by the project holder due to the fact that the
priority was to ensure operation of a nearly completed
system rather than guarantee permanent composition of
the air-hydrogen mix, since such a state more precisely
mimics system behaviour under real operating
conditions.
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a)

b)

c)

d)

Rys.2. Stanowisko prób katalizatorów: a)stanowisko z podłączonymi drogami analitycznymi, dozowaniem wodoru do linii zasilania spalarki typu PD  3A
oraz podłączeniami termometrycznych czujników platynowych typu PT  100; b)zobrazowanie wyników pomiarów; c)stanowisko badawcze z widocznym na
pierwszym planie wentylatorem ssącym i rotametrem; d)stanowisko analityczne za ochronnymi drzwiami.
Fig.2. Catalyst testing station: a)station with connected analytical routes, hydrogen dosage to incinerator power supply type PD  3A and connections to
thermometric platinum sensors type PT  100; b) measurement results imaging; c)research station with suction fan and rotameter visible in the foreground;
d)analytical station behind a protective door.

Mieszaninę wodorowo-powietrzną wytwarzano
regulując ciśnienie zasilania dyszy dozującej wodór do
wcześniej wymuszonego przepływu powietrza. Do badań
wstępnych przyjęto wypełnienie spalarki wodoru
kasetami z wytypowanym wcześniej katalizatorem
platynowym 0,5% 5 typu :' 4 205 i palladowym
0,5%  typ :' 4 50. Przy czym badania
prowadzono przy miąższości złoża na poziomie czterech,
trzech, dwóch i jednej kasety z katalizatorem

The hydrogen-air mix was generated by
adjusting the pressure in the nozzle dosing the hydrogen
to the previously forced air flow. Preliminary tests were
conducted on hydrogen incinerators filled with cartridges
with the previously selected platinum catalyst 0.5% 5,
:' 4 205 type, and palladium 0,5%  catalyst,
:' 4 50 type. Testing was performed on bed volumes
of four, three, two and one cartridge with a catalyst.
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Rys.3. Wyniki badań wstępnych aktywności katalizatorów 0,5%  typu   20 i 0,5%  typ   50 przy wyborze miąższości złoża na poziomie
1-4 kaset z katalizatorem.
Fig. 3. Preliminary test results for the activity of catalysts: 0.5% ,   50 type, 0.5% ,   50 type with bed volumes of 1-4 catalyst cartridges.

Wyniki pomiarów pokazano na rys. 3. Pomiary
wstępne prowadzono przez stosunkowo krótki okres
czasu gdyż zaobserwowano szybki narost temperatury
i wydawało się, że dłuższe badania bez jej monitoringu
mogły grozić uszkodzeniem spalarki bądź wybuchem
cieplnym. Obserwowano także znaczną emisję wilgoci
sugerujące, że złoże katalizatora nie jest jeszcze
dostatecznie wysuszone i nie wykazuje pełnej
aktywności, Pokazują to szczególnie wyniki pomiarów
aktywności katalizatora typu :' 4 50, gdzie późniejsze
pomiary dla pojedynczej kasety wykazywały wyższą
aktywność niż wcześniejsze dla czterech kaset.
Wykonano także pomiary dla oryginalnych
wypełnień katalitycznych spalarek wodory, które
przedstawiono na rys. 4. Tak samo jak poprzednio
wykonano pomiary dla miąższości złoża katalitycznego na
poziomie czterech, trzech, dwóch i jednej kasety. Pomimo
wysuszenia i dłuższej pracy stare wypełnienia
wykazywały podczas prób wstępnych mniejszą
aktywność niż nowe. Jednak należy zauważyć, że spełniały
wymagania dotyczące wymagań zdawczo-odbiorczych i na
dobrą sprawę spalarki mogłyby być dopuszczone do dalszej
eksploatacji bez wymiany złoża a jedynie po jego
kondycjonowaniu.
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Measurement results are presented in fig. 3.
Initial measurements were performed over a relatively
short period of time due to the observed rapid
temperature increase. It seemed that further testing
without temperature monitoring could result in
incinerator damage or thermal explosion. Moreover,
a significant humidity emission was noted which
suggested that the catalyst deposit was not yet sufficiently
dry and failed to express full activity. This was
particularly visible in activity results for catalyst
:' 4 50 where later measurements performed on
a single cartridge indicated a higher activity than those
conducted previously for four cartridges.
Also, measurements were performed on the
original fillings of hydrogen catalyst incinerators which
are shown in fig. 4. As before, the measurements were
conducted for catalytic deposit volumes of four, three, two
and one cartridge. Despite the dryness and longer
operation, the old fillings revealed decreased activity as
compared to the new ones. However it should be noted that
the incinerators met the final acceptance requirements, and in
fact, they could be authorised for further operation without
the need for bed replacement and merely performing its
conditioning.
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Rys.4.Wyniki pomiaru przy wykorzystaniu oryginalnych wkładów przy wyborze miąższości złoża na poziomie 1-4 kaset z katalizatorem.
Fig.4. Measurement results with the use of original fillings and bed density of 1-4 catalyst cartridges.

Wyniki
badań
wstępnych
potwierdziły
wystarczającą aktywność wybranych katalizatorów
i przez to możliwość spełnienia krytycznych wymagań
jakościowych  założonych w projekcie. Stwierdzono
także, że oryginalne wypełnienia mogłyby spełnić te
wymagania po procesie kondycjonowania.
Na podstawie badań wstępnych zdecydowano
się podjąć trud doprowadzenia do sytuacji, w której
aktywność zastosowanego wypełnienia będzie tak duża,
że wychodząca mieszanina wodorowo-powietrzna będzie
zawierała jedynie śladowe zawartości wodoru
podwyższając tym samym wymagania jakościowe 
dla procesu remontu spalarek wodoru.
Wyniki badań wstępnych pokazały, że
wystarczającym jest zastosowanie dwóch palet
z wkładem tradycyjnym, jednej palety z katalizatorem
palladowym 0,5%  typ :' 4 50 i jednej palety
z katalizatorem platynowym 0,5% 5 typu :' 4 205.
Pozwoliło to na zrealizowanie zakresu projektu,
zaoszczędzenie środków na zakupy katalizatorów
i zmniejszenie oporów przepływu przez złoże.
Takie skomponowanie złoża przyczyni się także
do zebrania wniosków z dalszej eksploatacji wszystkich
trzech typów katalizatora, które pozwolą w przyszłości na
wybór najlepszego z nich.
Rozpatrywany tutaj system jest dość prosty pod
względem modelowym14 dla założonego zakresu projektu
zaś podczas eksploatacji proces spalania wodoru
prowadzony będzie przy zapewnieniu stabilnych
warunków otoczenia, gwarantowanych automatycznym

The results of the preliminary tests confirmed
sufficient activity of the selected catalytic converters, and
thus the feasibility of meeting the critical quality
requirements  assumed in the project. It was also
found that the original fillings could meet the said
requirements following the conditioning process.
On the basis of the test results it was decided to
exert some effort to ensure that the hydrogen-air mix
leaving the system would contain only trace hydrogen
content, thus increasing the quality requirements 
imposed with regard to the hydrogen incinerators’
overhaul.
The results demonstrated that it is sufficient to
utilise two pallets with traditional cartridges, one with
a palladium catalytic converter 0.5% , :' 4 50
type and one pallet with a platinum catalyst 0.5% 5,
:' 4 205 type. This allowed implementation of the
entire project scope, saving funds for the purchase of
catalysts and reducing flow resistance by the catalyst bed.
Such a bed composition will also allow the
drawing of conclusions from the further utilisation of all
three catalyst types, which will enable selection of the
best of them in the future.
The system in question is quite simple with
regard to its model14 in the assumed project scope,
however the hydrogen combustion process during
operation will be conducted in stable, ambient conditions,
guaranteed by an automatic flow and temperature
maintenance by the hydrogen incinerator equipment. On
this basis it was decided to holdback from performing
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utrzymywaniem przepływów i temperatury przez
oprzyrządowanie spalarki wodoru. Na tej podstawie
zrezygnowano z analizy korelacyjnej pomiędzy
wydajnością procesu spalania wodoru a parametrami
środowiskowymi. Także z ograniczeń czasowych nie
zdołano wykonać wiarogodnej statystycznie analizy
zmienności.

FAZA

ULEPSZANIA/DOSKONALENIA

PROCESU
W strategii modernizacji przyjęto jedynie
modyfikację konfiguracji złoża z takim wyliczeniem, aby
nie były potrzebne żadne zmiany konstrukcyjne spalarki
wodoru. Wynikiem projektu miało być także zdobycie
informacji na temat typu katalizatora najlepszego z
wytypowanych do zastosowania w spalarce. Know how
nie było przekazane przez producenta, nie pozyskano go
także w ramach badań własnych. Konfiguracje złoża
sprawdzano podczas przeprowadzonych prób i na tej
podstawie uzgodniono program prób zdawczoodbiorczych.
Przy proponowaniu ostatecznego rozwiązania
należało uwzględnić wszystkie ustalone krytyczne
wymagania jakościowe ܳܶܥ, przy uwzględnieniu faktu
znacznych ograniczeń finansowych i czasowych. Stąd
zakres projektu był realizowany kosztem minimalizacji
wymagań jakościowych ܳܶܥ.
Ze względu na wystarczającą znajomość
zachodzących
zjawisk
deterministycznych
w rozwiązywanej sytuacji problemowej zrezygnowano
z metod statystycznych modelowania i projektowania
eksperymentów ܧܱ ܦ15, a walidacja zastosowanego
rozwiązania opierała się jedynie o program prób
zdawczo-odbiorczych i ustalenie definicji wady, która
uniemożliwiłaby przyjęcie złego rozwiązania.
Ze względów czasowych i rodzaju sytuacji
problemowej zdecydowano się prowadzić działania na
wymontowanym z okrętu podwodnego prawie
rzeczywistym systemie, który różnił się od systemu
okrętowego jedynie symulacją komory akumulatorowej
modelowanej przez reaktor rurowy do otrzymywania
mieszaniny wodorowo-powietrznej. Zatem, badania
odbywały się w skali rzeczywistej i stąd ich wyniki nie
były przenoszone metodami powiększania skali.
Badania wstępnie zaproponowanej konfiguracji
złoża składającego się z czterech palet katalizatora:
palladowego 0,5% ܲ݀ typu  ܣܩ− 50ܲ݀, tradycyjnego,
platynowego 0,5% ܲ ݐtypu  ܣܩ− 20ܲ ݐi tradycyjnego
przedstawiono na rys.5.
Zgodnie z przewidywaniami próba pokazała, że
jest możliwe osiągnięcie praktycznie zerowego poziomu
stężenia wodoru w mieszaninie opuszczającej spalarkę po
przeprowadzeniu kondycjonowania złoża. Poziom
zerowy dla tej konfiguracji złoża osiągany jest w czasie
krótszym niż  = ݐ5 ݉݅݊. Dla tak skonfigurowanego złoża
możliwe był osiąganie strumienia przepływającego
powietrza na poziomie ܸሶ ≅ 140 ݉ଷ ∙ ℎିଵ , co jest prawie
zgodne
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correlation analysis between the hydrogen combustion
process efficiency and environmental parameters. Also,
due to time limitations it was not possible to conduct
a statistically reliable variability analysis.

PROCESS IMPROVEMENT PHASE
The modernisation strategy assumes that only
the catalyst bed configuration is modified, with
a calculation that does not require the introduction of any
construction alterations in the hydrogen incinerator.
Another project result consisted in collecting of
information concerning the best catalyst type among
those selected to be used in the incinerator. The knowhow had not been provided by the manufacturer, nor was
it obtained in the course of our own research. Deposit
configurations were tested during the conducted tests,
which served as the basis for the acceptance trials.
In proposing the final solution it was necessary
to consider all the defined critical quality requirements
 ܳܶܥand the significant financial and time constraints.
Hence, the project scope was implemented at the expense
of the minimisation of the quality requirements ܳܶܥ.
Due to the possession of sufficient knowledge
regarding the occurring deterministic phenomena in the
problem in question, it was decided to holdback from
performing statistical experiment modelling and ܧܱ ܦ15,
with the validation of the adopted solution based solely
on the acceptance tests’ schedule, and determination of
the definition of a defect, to prevent the adoption of the
wrong solution.
Due to the imposed time limits and nature of the
problem, it was decided to conduct experiments on
a similar system which had been extracted from
a submarine, differing from the shipboard equipment only
by the simulated battery room modelled by a pipe reactor
used to obtain the hydrogen-air mix. Therefore, the tests
were conducted on a real scale, with the results not being
transferred using a scale-up methods.
The tests on the initially proposed deposit
configuration composed of four catalyst pallets: palladium
0.5% ܲ݀,  ܣܩ− 50ܲ݀ type, traditional, platinum
0.5% ܲݐ,  ܣܩ− 20ܲ ݐtype, and traditional are presented
in fig.5.
As predicted, the test showed that it is possible
to obtain nearly zero hydrogen concentration in the mix
leaving the incinerator following catalyst bed
conditioning. The zero level for this configuration is
obtained within a time shorter than  = ݐ5 ݉݅݊. In the case
of the thus configured bed it was possible to obtain an air
flow at the level of ܸሶ ≅ 140 ݉ଷ ∙ ℎିଵ , which is almost
compliant with
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Rys.5. Wyniki badania wstępnie zaproponowanej konfiguracji złoża składającego się z palet katalizatora: palladowego 0,5%୫ Pd typu GA  50Pd,
tradycyjnego, platynowego 0,5%୫ Pt typu GA  20Pt i tradycyjnego.
Fig.5. Test results for the initially proposed deposit configuration composed of four catalyst pallets: palladium 0.5%୫ Pd, GA  50Pd type, traditional,
platinum 0.5%୫ Pt, GA  20Pt type, and traditional.

z nominalną wartością podawaną przez producenta jako
wartość nominalna. Jednak taka konfiguracja powoduje
znaczne
rozgrzewanie
się
spalarki
miejscowo
przekraczające
temperaturę
5 7 300/,
która
spowodowała uszkodzenie elementów systemu pomiaru
temperatury.
Wynik tej próby sugerowałby większą
aktywność w zdolności do utleniania wodoru dla
katalizatora palladowego, dlatego zamieniono miejscami
katalizator platynowy z palladowym. Tradycyjne
wypełnienia mogą spełniać rolę wypełniacza przy
umieszczeniu ich za nowymi katalizatorami, lub
wstępnego dopalania przy umieszczeniu ich na początku
złoża.
Zdecydowano
się
zaproponować
inne
rozmieszczenie palet z wypełnieniami katalitycznymi niż
poprzednio: paleta katalizatora platynowego, paleta
katalizatora palladowego, dwie palety katalizatora
tradycyjnego.
Wyniki pomiarów dla tej konfiguracji złoża
katalizatora pokazano na rys.6. Przyjęta konfiguracja
złoża powoduje stabilizowanie się temperatury
w przestrzeniach między paletami na poziomie poniżej
5 6 200/, co jest temperaturą optymalną dla pracy tego
typu katalizatorów. Temperatura na wylocie jedynie
nieznacznie przewyższa temperaturę na wlocie spalarki.

the value marked by the manufacturer as nominal.
However, this type of configuration causes significant
local heating of the incinerator, exceeding a temperature
of 5 7 300/, which leads to the damaging of temperature
measurement system components.
The result of this test suggests a greater activity
in terms of hydrogen oxidation capacity in the case of the
palladium catalyst, thus it was decided to swap the places
of the platinum and palladium catalysts. Traditional
cartridges can fulfil the role of a filler when placed behind
the new catalysts, or of initial combustion when placed at
the beginning of the catalyst bed.
It was decided to propose a different placement
of pallets with the catalytic fillings: platinum catalyst
pallet, palladium catalyst pallet, two pallets of traditional
catalyst.
Measurement results for this catalyst bed
configuration are presented in fig.6. The adopted bed
configuration ensures temperature stabilisation in spaces
between the pallets at the level below 5 6 200/, which is
optimal for the operation of catalysts of this type.
Temperature at the outlet only slightly exceeds the
temperature at the inlet of the incinerator.
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Rys.6. Wyniki badania zaproponowanej ostatecznej konfiguracji złoża składającego się z palet katalizatora: platynowego 0,5%୫ Pt typu GA  20Pt,
palladowego 0,5%୫ Pd typu GA  50Pd i dwóch palet katalizatora tradycyjnego.
Fig. 6. Test results for the proposed final bed configuration composed of the following catalyst pallets: platinum 0.5%୫ Pt, GA  20Pt type, palladium
0.5%୫ Pd, GA  50Pd type and two traditional catalyst pallets.

Istniała techniczna możliwość wykonania badań
nad wszystkimi konfiguracjami złoża %%"16. Taki cykl
eksperymentów z powtórzeniami mógłby dać model17,
dla którego można byłoby znaleźć optymalne
rozwiązanie. Jednak nałożone ograniczenia czasowe
projektu
nie
pozwoliły
na
kompleksowe
przeprowadzenie badań konfiguracji złoża. Zmarnowano
szansę poznawczą i możliwość zaprojektowania
eleganckiego rozwiązania technicznego.
Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami wyniki
badań
wskazują
na
możliwość
utrzymania
dotychczasowego rozwiązania konstrukcyjnego spalarek
a przy połowicznym wypełnieniu palet nowymi
katalizatorami istnieje możliwość utrzymania wentylacji
na wymaganym poziomie  ≅ 140 ଷ ∙ ିଵ . Przy
zaproponowanej konfiguracji złoża katalitycznego
możliwe jest osiąganie praktycznie zerowej wartości
stężenia wodoru na wyjściu ze spalarki przy jego stężeniu
na wejściu dochodzącym do ;<ଶ = ≅ 3%௩ .
Obserwowane niebezpieczeństwo zniszczenia
złoża katalizatora i samej spalarki związane z silnym
efektem egzotermicznym reakcji katalitycznego spalania
wodoru sugeruje modernizację spalarki polegającą na
zastosowaniu chłodzenia międzystopniowego. Niektóre
rozwiązania chłodzenia testowano już wcześniej
z dobrym rezultatem [1]. Jednak sytuacje związane
z nagłym dużym wzrostem stężenia wodoru w jamach
akumulatorowych przy stosowanym na okręcie
monitoringu jego zawartości jest mało prawdopodobne.
Oprócz tego przy uruchomieniu wentylacji
następuje natychmiastowy spadek stężenia wodoru, gdyż
nie ma powodu do sądzenia, że emisja wodoru z ogniw
może utrzymywać się na znacznym poziomie przez długi
okres czasu. Zwiększona, niebezpieczna emisja wodoru
może zaistnieć tylko w sytuacji długotrwałego,
forsownego ładowania akumulatorów na powierzchni
i nagłej konieczności wykonania zanurzenia.
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It was technically possible to conduct tests on all
bed configurations – %%"16. Such an experimental cycle
with repetitions would be ensured with a model17 for
which an optimal solution could be found. However, the
imposed time constraints of the project did not allow for
the conduction of complex tests on bed configurations.
Thus, the cognitive chance and opportunity to design an
intelligent technical solution was wasted.
According to the previous expectations, the test
results indicate the possibility of maintaining the thus far
applied constructional solution of the incinerators, and
the partial filling of the pallets with the new catalysts; in
such a scenario it is possible to ensure ventilation at the
required level of  ≅ 140 ଷ ∙ ିଵ . With the proposed
catalytic bed configuration it is possible to obtain a nearly
zero hydrogen concentration level at the incinerator
outlet, with its inflow concentration reaching
;<ଶ = ≅ 3%௩ .
The observed hazard, of damaging the catalyst
bed and the incinerator itself connected with the strong
exothermic effect of catalytic hydrogen combustion
reaction, suggests the need for incinerator modernisation,
consisting in the application of interstage cooling. Certain
cooling solutions had already been tested with good
results [1]. However, situations connected with a sudden
increase in hydrogen concentrations in battery
compartments, with the hydrogen content monitoring
utilised on the vessel, is rather unlikely.
Besides that, ventilation activation causes an
immediate decrease in hydrogen concentration, as there
is no reason to assume that hydrogen emission from
battery cells can remain at a significant level over a long
period of time. An elevated and dangerous hydrogen
emission may occur only in the case of a long-standing
forced battery charge and an urgent necessity to perform
immersion. However, such a procedure assumes
continuous ventilation of battery compartments during
the charging process in an open-circuit system. At the
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Taka procedura zakłada jednak ciągłą
wentylację jam podczas procesu ładowania w systemie
otwartym. Z chwilą podjęcia decyzji o uszczelnieniu
okrętu do zanurzenia następuje jedynie przełączenie
wentylacji jam akumulatorowych na obieg wewnętrzny
poprzez spalarki wodoru. Należy stąd wnosić, że jamy
wstępnie są doskonale przewietrzone. W sytuacji
szybkiego zanurzenia nie istnieje także konieczność
wstrzymania wentylacji, gdyż hałas wytwarzany podczas
bojowego zanurzenia i ucieczki z rejonu jest na tyle duży,
że dodatkowy, pochodzący od wentylatorów do
wentylacji jam, stanowi jedynie znikomy wkład do
ogólnie emitowanego poziomu hałasu. Z tych powodów
wprowadzanie awaryjnego chłodzenia nie jest
bezwzględnie uzasadnione względami taktycznymi
i technicznymi.
Osiągany wielokrotnie podczas prób praktyczny
poziom zerowy zawartości wodoru na wyjściu spalarki
jest wynikiem znacznie przekraczającym początkowe
wymagania jakościowe  dla prób zdawczych.
Zdecydowano się na pozostawienie ustalonej
konfiguracji złoża, choć usytuowanie tradycyjnego
katalizatora na początku wydawałoby się lepszym
rozwiązaniem. Jednak wariant ten nie był sprawdzony
podczas prób zakładowych. Z powodu ograniczeń
czasowych i presji S t o c z n i skierowano spalarki wodoru
do etapu kontroli procesu, jedynie po skróconej fazie
ulepszania.

FAZA KONTROLI
Przeprowadzone próby zdawczo-odbiorcze nie
odbiegały wynikami od prób wcześniejszych. Przyjęcie
efektów przeprowadzonej modernizacji spalarek wodoru
bez zastrzeżeń stanowiło przesłankę do powtórnego ich
montażu na okręt podwodny. Okręt wraz ze spalarkami
został zdany.
Montaż systemu do dopalania wodoru na
okręcie podwodnym nie wymagał specjalnych zaleceń ani
zastosowania metod przenoszenia skali czy powtórnych
prób na obiekcie rzeczywistym ze względu na
wykorzystanie w próbach realnej instalacji okrętowej.
Różnica polegała jedynie na skróceniu drogi przebiegu
mieszaniny wodorowo-powietrznej oraz zasymulowaniu
jamy akumulatorowej przez reaktor rurowy do
otrzymywania
mieszanin
wodorowo-powietrznych.
Zmiany te mogą jedynie mieć wpływ na zmniejszenie
strumienia wentylacyjnego, co zostało zasymulowane
w próbach zdawczo-odbiorczych przez obniżenie
wartości strumienia do poziomu  ≅ 120 ଷ ∙ ିଵ .

ZAKOŃCZENIE
Plan implementacji zmodernizowanych spalarek
na okręcie podwodnym uwzględniał kilka poniższych
wytycznych dotyczących procesu ich eksploatacji.
Ze względu na teoretycznie istniejące
niebezpieczeństwo przegrzania katalizatora, powodujące
jego częściową dezaktywację lub zniszczenie, należy
unikać długich czasów pracy 5 7 20  przy dużych
stężeniach wodoru ுమ 7 2%௩ . Sytuacje takie są jednak
mało prawdopodobne, gdyż nie ma podstaw do sądzenia,
że emisja wodoru z ogniw może utrzymywać się na
znacznym poziomie długi okres czasu.
Niebezpieczna emisja wodoru może zaistnieć
w sytuacji podjęcia decyzji o natychmiastowym

moment of taking the decision regarding the sealing of the
vessel prior to immersion, the system of battery
compartment ventilation is switched over to an internal
circuit by the hydrogen incinerators. Hence, we should
assume that the compartments are perfectly ventilated.
Also, during fast immersion there is no need to
discontinue ventilation as the noise generated during
a combat immersion and escape from the region is so
considerable that the additional noise of ventilation fans
only slightly increases the total noise level. For these
reasons the implementation of an emergency cooling
system is not justified through tactical and technical
considerations.
The zero hydrogen content level obtained
repeatedly at the incinerator outlet is a result that
significantly exceeds the initial quality requirements 
for acceptance tests.
It was decided to maintain the already
determined bed configuration, although placement of
a traditional catalyst at the beginning seems to be a better
solution. However, this variant was not tested during
factorial trials. Due to the imposed time constraints and
pressure of the Shipyard, the hydrogen incinerators were
moved to the process inspection phase following
a shortened improvement phase.

PROCESS INSPECTION PHASE
The results of the conducted acceptance tests
did not depart from the results of previous tests. Due to
the acceptance of the performed modernisation of the
hydrogen incinerators the systems were reinstalled on
the submarine. The vessel with the installed incinerators
was handed over.
The assembly of the hydrogen combustion
system on the submarine did not involve any special
recommendations or application of scale-up methods, nor
did it require repetition of any tests on the actual vessel
due to having performed the tests on an actual shipboard
installation. The only difference rested in shortening the
route of the hydrogen-air mix and simulation of a battery
compartment with the use of a pipe reactor to obtain
hydrogen-air mixes. These changes could have an effect
only on a reduction of the ventilation stream, which was
simulated during the acceptance tests by lowering the
flow value to the level of  ≅ 120 ଷ ∙ ିଵ .

CONCLUSION
The plan for the implementation of modernised
incinerators on a submarine encompassed several
following guidelines regarding the process of their
operation.
Due to the theoretical danger of catalyst
overheating, leading to its partial deactivation or damage,
it is required to avoid long periods of operation of
5 7 20  with high hydrogen concentrations of
ுమ 7 2%௩ . However, such situations are not likely, as
there is no reason to assume that hydrogen emission from
battery cells can remain at a significant level over a long
period of time.
Dangerous hydrogen emission may occur in
a situation where the decision is taken for an immediate
immersion following long-term forced battery charging
on the surface. In the course of charging it is required to
perform intensive ventilation of battery compartments in
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zanurzeniu po długotrwałym, forsownym ładowania
akumulatorów na powierzchni. Podczas takiego
ładowania należy intensywnie wentylować jamy
akumulatorowe w systemie otwartym a z chwilą podjęcia
decyzji o uszczelnieniu okrętu do zanurzenia należy
zmienić obieg wentylacji jam akumulatorowych na
wewnętrzny poprzez spalarki wodoru.
Ze względu na zastosowanie nowych typów
katalizatorów należy co 3 ݈ܽ ܽݐprzeprowadzić kontrolę
aktywności katalizatora na stanowisku badawczym.
Podczas planowania przeglądów należy zaplanować
dokończenie badań związanych z optymalizacją
konfiguracji złoża.
Należy
rozważyć
wprowadzenie
zmian
konstrukcyjnych
uwzględniających
wprowadzanie
awaryjnego chłodzenia oraz monitoringu temperatury
między paletami złoża. Badania własne oraz analiza
zastosowanych i podobnych rozwiązań pozwalają na
stwierdzenie, że proces spalania wodoru będzie pod
kontrolą pod warunkiem zachowania właściwego ܱܵܲ18
na wypadek konieczności długotrwałego spalania
mieszaniny wodorowo-powietrznej o dużej zawartości
wodoru > 2%௩ ܪଶ /݁ݖݎݐ݁݅ݓ.
Warto zastanowić się nad ustanowieniem
dodatkowych metod szybkiej detekcji utraty kontroli nad
procesem spalania wodoru i efektywnych procedur
postępowania celem jej przywrócenia. Szybka,
automatyczna detekcja utraty kontroli nad procesem
dopalania wodoru wymagałaby dodatkowej modernizacji
polegającej na wprowadzeniu pomiarów zawartości
wodoru na wlocie i wylocie spalarki, pomiarów
temperatury pomiędzy sekcjami palet zawierających
katalizator, sprzęgniętego z systemem chłodzenia
międzystopniowego.
Pomiary te powinny być wyposażone
w
elementy
umożliwiające
zintegrowanie
ich
z istniejącym systemem pomiarowym. Obecnie
o zawartości wodoru w powietrzu wentylacyjnym przed
spalarką wodoru można wnioskować z pomiarów jego
stężenia w jamach akumulatorowych a za spalarką
z pomiarów stężenia wodoru na przedziale, na który
kierowany jest strumień powietrza po dopaleniu wodoru.
Obecnie, zabezpieczenie przed przegrzaniem
opiera się o ܱܵܲ polegający na ustanowieniu
odpowiedniego nadzoru. Prostym ułatwieniem takiego
nadzoru mogłoby być umieszczenie na obudowie spalarki
termometrów ciekłokrystalicznych. Takie termometry
można zamówić, jako taśmy przylepne. Informują one
o przekroczeniu pewnych temperatur poprzez zmianę
koloru lub odsłonięcie liczby określającej przybliżona
temperaturę.

an open-circuit system and following the decision to seal
the vessel for diving, the ventilation circuit is to be
switched over to the internal mode by the hydrogen
incinerators.
Due to the application of new types of catalysts,
it is necessary to conduct catalyst activity inspection at
the test bench every 3 ݏݎܽ݁ݕ. While planning inspections
it is necessary to schedule the completion of tests
connected with bed configuration optimisation.
Moreover, an introduction of constructional
changes should be considered in order to enable the
implementation of an emergency cooling system, and
temperature monitoring between bed pallets. Our own
studies and analysis of the applied and similar solutions
allow to conclude that the hydrogen combustion process
will be controlled provided that a proper ܱܵܲ18 is
maintained in the case of a necessity to ensure longstanding combustion of hydrogen-air mix with a high
hydrogen content > 2%௩ ܪଶ /ܽ݅ݎ.
It is worth considering development of
additional methods for rapid detection of a control loss
over the hydrogen combustion process, and effective
control recovery procedures. Quick and automatic
detection of control loss over the hydrogen combustion
process would require additional modernisation,
consisting in the introduction of hydrogen content
measurements at the incinerator inlet and outlet, and
temperature measurement between sections of pallets
containing a catalyst coupled with an interstage cooling
system.
The said measurements should be supplied with
elements enabling their integration with the existing
measurement system. Currently, hydrogen content in the
ventilation air before the hydrogen incinerators can be
calculated on the basis of its concentration measurements
in the battery compartments, and behind the incinerator
from hydrogen concentration measurements in the
section where the stream of air after hydrogen
combustion is directed.
The currently applied protection against
overheating is based on ܱܵܲ consisting in the
establishment of proper supervision. It could be easily
facilitated with the placement of liquid crystal
thermometers on the incinerator housing. Such
thermometers can take the form of an adhesive tape that
highlights when certain temperatures have been
exceeded by changing colour or showing a number
indicating approximate temperature.
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techniki rozumianej tutaj, jako celowego, racjonalnego, opartego na teorii sposobu zarządzania projektami,
technique is understood as a purposeful, rational, theory-based project management,
2 techniki rozumianej tutaj, jako działu obejmującego środki materialne i umiejętności posługiwania się nimi, umożliwiającymi celową
działalność,
2 technique is understood here as a branch encompassing material measures and skills in their handling that enable undertaking a targeted
activity,
3 ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats,
3 Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats,
4 okręty posiadające na burcie ciekły tlen do zasilania silników spalinowych w położeniu podwodnym mogą realizować proces ładowania pod
powierzchnią wody, lecz przy braku obserwacji powierzchni morza oraz przestrzeni powietrznej, taki długotrwały manewr jest także
niebezpieczny,
4 vessels equipped with liquid oxygen for powering combustion engines in an underwater position can perform loading under the surface,
however the inability to conduct surface and air observation causes that such a long-lasting manoeuvre is also dangerous,
5 minimalizujące emisję tlenków azotu, tlenku węgla i niespalonych węglowodorów,
5 minimisation of emission of nitrogen oxides, carbon monoxide and unburned hydrocarbons,
6 w kopalniach umożliwiają one użycie typowych silników spalinowych do napędzania wielu maszyn, np. samochodów transportowych,
6 in mines they enable the use of typical combustion engines to power many machines, e.g. transport vehicles,
7 klastery,
7 clusters,
8 ang. Critical to Quality,
8 known as Critical to Quality,
9 pellistory (od ang. słów pellet i resistor) to porowate elementy ceramiczne zawierające odpowiedni materiał katalityczny, w których
osadzony jest drut platynowy, przez który przepływa prąd elektryczny wygrzewający całość do temperatury kilkuset stopni Celsjusza. Jeśli
wskutek katalitycznego utlenienia wodoru temperatura wzrośnie, to rezystancja drutu powinna proporcjonalnie ulec wzrostowi. Zmiana
rezystancji stanowi sygnał analityczny,
9 pellistors (a combination of words pellet and resistor) are porous ceramic elements containing a particular catalytic material with
a platinum wire enabling the flow of electrical current heating the component up to several hundred degrees Celsius. If as a result of catalytic
hydrogen oxidation the temperature increases the wire resistance should proportionally increase. Changes in resistance constitute an
analytical signal,
10 ang. Reliability and Reproducibility,
10 known as R e l i a b i l i t y a n d R e p r o d u c i b i l i t y ,
11 ang. Quality Function Deployment,
11 known as Quality Function Deployment,
12 przykładowo, podniesienie wydajności wentylatorów,
12 for example, increasing of fan efficiency,
13 problematyka bezpieczeństwa została opisana w trzecim w serii cyklu artykułów, który będzie opublikowany w późniejszym terminie,
13 safety issues have been discussed in the third article in the series that will be published at a later date,
14 model rozumiany tutaj, jako możliwie najbardziej uproszczony system działający analogicznie do oryginalnego w zakresie interesujących
funkcjonalności,
14 here 'model' is understood as possibly most simplified system operating analogically to the original one in terms of the analysed
functionalities,
15 ang. Design of Experiment,
15 known as Design of Experiments,
16 ang. Full Factorial Experiment,
16 known as Full Factorial Experiment,
17 wielowymiarową przestrzeń odpowiedzi,
17 multidimensional response space,
18 ang. Standard Operational Procedure,
18 Standard Operational Procedure.
1
1
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INFLUENCE OF HYPERBARIC OXYGENATION AND ITS USE IN URINARY TRACT DISEASES
WPŁYW I ZASTOSOWANIE HIPERBARII NA UKŁAD MOCZOWY
ВЛИЯНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ НА МОЧЕВУЮ СИСТЕМУ
EINFLUSS UND EINSATZ HYPERBARER KAMMERN AUF DEN HARN- UND GESCHLECHTSAPPARAT
EFECTOS Y UTILIZACIÓN DE LA HIPERBARIA EN EL SISTEMA URINARIO
Małgorzata Skiba, Agnieszka Pedrycz
Department of Histology and Embryology, Medical University in Lublin, Poland
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie

STRESZCZENIA / ABSTRACTS
In this publication, we adduce examples of the use of hyperbaric oxygen therapy in urinary tract diseases. Hyperbaric oxygen therapy has been proved to
have a positive influence on the kidneys of animals with diabetes, sepsis or undergoing chemotherapy. In the literature, we can also find many examples of
the use of hyperbaric therapy with good clinical outcomes in human patients with prostatic hypertrophy, pyelonephritis, and hemorrhagic cystitis. The first
trials of this kind of treatment of urinary tract diseases were started at the end of the twentieth century. In spite of the promising results, and numerous
reports on the effectiveness of this non-invasive method of treatment, it is not currently used on a regular basis.
Because many factors such as time, multiple applications, the parameters used in the hyperbaric chamber as well as the medications taken by the patient
affect the quality of the result, further studies are needed to make hyperbaric therapy more suitable and safer for each patient.
Key words: hyperbary, hyperbaric oxygenation, urinary tract disease.
Praca przytacza przykłady zastosowania terapii hiperbarycznej w leczeniu chorób układu moczowego. Dowiedziono pozytywne efekty na nerki przy
zastosowaniu jej u zwierząt chorych na cukrzycę, sepsę czy poddanych chemoterapii. W literaturze możemy odnaleźć również wiele przykładów
zastosowania terapii hiperbarycznej z dobrym efektem klinicznym u ludzi chorych na przerost prostaty, odmiedniczkowe zapalenie nerek, oraz
w krwotocznym zapaleniu pęcherza. Próby leczenia chorób układu moczowego za pomocą terapii hiperbarycznej rozpoczęły się pod koniec XX wieku.
Pomimo obiecujących efektów oraz licznych doniesień na temat skuteczności tej nieinwazyjnej metody leczenia nie jest ona dotychczas rutynowo
stosowana. Ponieważ wiele czynników takich jak czas, wielokrotność zastosowania, zastosowane parametry oraz leki przyjmowane przez pacjenta
wpływają na jakość wyniku, potrzebne są dalsze badania mające na celu dopracowanie i dobranie bezpiecznej metody terapii hiperbarycznej dla każdego
pacjenta.
Słowa kluczowe: hiperbaria, choroby układu moczowego, terapia tlenem hiperbarycznym.
В работе приведены примеры применения метода гипербарической оксигенации в лечении болезней мочевой системы.. Было доказано
положительное влияние на почки при применении метода у животных., больных сахарным диабетом, сепсисом или после химиотерапии.
В литературе можно также найти много примеров применения метода гипербарической оксигенации с хорошим гипербарическим эффектом
у людей, больных аденомой простаты, пиелонефритом и воспалением мочевого пузыря с кровью в моче. Попытки лечения болезней мочевой
системы методом гипербарической оксигенации начались в конце XX века. Не смотря на многообещающие эффекта и многочисленные
сообщения об эффективности этого неинвазивного метода лечения, он до сих пор массово не применяется. Поскольку много факторов, таких как
время, многократной применения, параметры и препараты, принимаемые пациентом,оказывают влияние на качество результата, необходимы
дальнейшие исследования, целью которых является доработка и подбор безопасного лечения методом гипербарической оксигенации для
каждого пациента.
Ключевые слова: гипербария, заболевания мочевой системы, лечение методом гипербарической оксигенации.
Arbeit gibt Beispiele für die Verwendung der hyperbaren Therapie bei der Behandlung von Erkrankungen der Harnwege. Nachgewiesen werden konnten
positive Effekte auf die Nieren bei deren Einsatz bei Tieren mit Diabetes, Sepsis oder nach Chemotherapie. In der Literatur lassen sich viele Beispiele für
die Verwendung der hyperbaren Therapie mit guten klinischen Ergebnissen bei Patienten mit Prostata-Hypertropie, Pyelonephritis oder hämorrhagischer
Zystitis finden. Versuche3, Harnwegsinfektionen mit der hyperbaren Therapie zu behandeln, begannen Ende des 20. Jahrhunderts. Trotz der
vielversprechenden Ergebnisse und zahlreicher Beiträge über die Wirksamkeit dieses nicht invasiven Verfahrens, wird es bei der Behandlung noch nicht
routinemäßig eingesetzt. Da etliche Faktoren wie Zeit, Wiederholbarkeit der Anwendung, verwendete Parameter oder die Medikamentierung des Patienten
auf die Qualität der Ergebnisse einfließen, sind weitere Untersuchungen nötig, deren Ziel es sein muss, sichere Verfahren für die hyperbare Therapie für
jeden Patienten auszuarbeiten und auszuwählen.
Key words: hyperbare kammer, urologische probleme, hyperbare sauerstofftherapie.
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El trabajo muestra una serie de ejemplos del uso de la terapia hiperbárica en el tratamiento de enfermedades del sistema urinario. Se han observado
efectos positivos sobre los riñones al ser administradas a animales enfermos de diabetes, sepsis o sometidos a quimioterapia. De igual modo, en la
bibliografía podemos encontrar multitud de ejemplos de utilización de terapia hiperbárica con un buen resultado clínico en personas que padecían
hipertrofia prostática, pielonefritis y cistitis hemorrágica. Los primeros intentos de tratar infecciones de las vías urinarias a través de la terapia hiperbárica
datan de finales del siglo XX. A pesar de los prometedores resultados y de la existencia de multitud de informes sobre la eficacia de este método no
invasivo, hoy en día este tratamiento aún no se ha extendido de forma rutinaria. Debido al hecho de que existen multitud de factores como el tiempo, la
cantidad de aplicaciones, los parámetros utilizados, así como los medicamentos tomados por el paciente que afectan a la calidad del resultado, será
necesaria la realización de más estudios que puedan perfeccionar y elegir el método más seguro de terapia hiperbárica para cada paciente.
Palabras clave: hiperbaria, enfermedades del sistema urinario, terapia con oxígeno hiperbárico.
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WSTĘP
Środowisko hiperbaryczne to warunki, w których
ciśnienie wywierane na dany podmiot jest wyższe od
ciśnienia atmosferycznego. ”hiper” pochodzi z języka
greckiego i oznacza nadwyżkę lub nadmiar. Dalsza część
słowa pochodzi od meteorologicznego określenia
„baryczny” sugerującego związek
z
ciśnieniem
atmosferycznym. Warunki hiperbaryczne występują
między innymi podczas zanurzenia w wodzie, im głębiej
tym ciśnienie otoczenia jest coraz wyższe, oraz we
wnętrzu specjalnie w tym celu skonstruowanych komór
hiperbarycznych. Komory są wykorzystywane w celach
leczniczych
lub
doświadczalnych.
Na
pacjenta
umieszczonego w komorze działa jednoczenie suma
ciśnienia atmosferycznego oraz panującego we wnętrzu.
Pomimo, że udowodniono korzystne działanie
podwyższonego ciśnienia na organizm człowieka terapia
wzbudza kontrowersje ze względu na ryzyko
wywoływania wielu powikłań. Historia zastosowania tej
metody leczenia sięga do XVII wieku, kiedy zauważono
pozytywny wpływ zmiany klimatu na schorzenia płucne
i pojawiły się pierwsze próby modulowania ciśnienia
otoczenia w celu uzdrawiania chorego. Twórcą pierwszej
komory hiperbarycznej był brytyjski duchowny- Henshaw.
Niestety skutki uboczne pojawiające się podczas
stosowania tej metody leczenia wpłynęły na zahamowanie
i wieloletni zastój w rozwoju oraz zastosowaniu terapii
hiperbarycznej. Głównym problemem było stworzenie
optymalnego ciśnienia dla uczestników. Zbyt duże
ciśnienie powodowało chorobę dekompresyjną, natomiast
zbyt małe doprowadzało do hipoksji.
Korzystny
zwrot
w
kierunku
terapii
hiperbarycznej ponownie nastąpił w XIX wieku. W 1855r
Bertin stworzył pierwszy podręcznik medycyny
hiperbarycznej. W tym okresie również w wielu
europejskich krajach tworzono komory hiperbaryczne.
Pierwsze komory hiperbaryczne ze względu na
doniesienia o toksyczności tlenu wykorzystywały
sprzężone
powietrze.
Cunningham
profesor
anestezjologii z Kansas University na początku XX wieku
zaobserwował, że pacjenci z problemami sercowonaczyniowymi mieszkający wyżej nad poziomem morza
czują się gorzej od tych co mieszkają niżej. Doszedł do
wniosku że podnoszenie ciśnienia atmosferycznego może
przynosić korzyści.
Prawdziwy sukces jednak odniósł kiedy stworzył
komorę do leczenia pandemii grypy hiszpanki oraz
chorych z cukrzycą, nadciśnieniem i nowotworami.
W 1937 roku Behnke i Shaw po raz pierwszy zastosowali
komorę
hiperbaryczną
do
leczenia
choroby
dekompresyjnej przy zastosowaniu tlenu [1].
Dwadzieścia dwa lata później, Borema
przeprowadził eksperyment, w którym w komorze
hiperbarycznej przy ciśnieniu 3 ATA umieścił na 45 minut
świnię, której krew została pozbawiona hemoglobiny.
Zwierzę oddychało 100 procentowym tlenem. Udowodnił
w ten sposób, że w warunkach hiperbarii tlenowej
wystarczające utlenowanie tkanek zapewnia tlen
rozpuszczony fizycznie w osoczu. Należy tutaj wspomnieć,
że pod wpływem ciśnienia 2-3 ATA rozpuszczalność tlenu
w osoczu wzrasta aż czternastokrotnie [2].
Zastosowanie metody hiperbarycznej prowadzi
do lepszego utlenowania okolic, gdzie ze względu na skurcz
naczyń lub ciężką anemię erytrocyty nie są w stanie

INTRODUCTION
Hyperbaric is the term used to describe the
exertion of a pressure higher than atmospheric pressure;
"Hyper" coming from the Greek word for excess, the
second part of the word being derived from the
meteorological term "baric" suggestive of the relation to
atmospheric pressure. The human is exposed to
hyperbaric conditions when he dives or when he is placed
inside specially constructed hyperbaric chambers. The
chambers are used for therapeutic or experimental
purposes. Patients who are placed inside the chamber are
subjected to the sum of the atmospheric pressure and the
pressure prevailing inside the chamber.
Despite the proven benefits of elevated pressure
on the therapeutic treatment of humans, it is controversial
because it may cause many complications. The history of
the use of hyperbaric therapy dates back to the
seventeenth century, when the positive impact of weather
change on pulmonary disorders was observed, and when
the first trials of modulating the ambient pressure in
a patient's surrounding began. The creator of the first
hyperbaric chamber was the British priest- Henshaw.
Unfortunately, the side effects that occurred during
therapy caused the suppression and long-term stagnation
in the development and use of hyperbaric treatment. The
main problem was to create the optimum pressure for
participants; excessive pressure caused decompression
sickness, while too little lead to hypoxia.
A positive turn in the use of hyperbaric therapy
occurred in the nineteenth century. In 1855, Bertin
created the first textbook of hyperbaric medicine. At the
same time, many hyperbaric chambers were being created
in European countries. The first hyperbaric chambers
used compressed air due to reports of the toxicity of
oxygen. In the early twentieth century Cunningham, who
was a professor of anesthesiology from Kansas University,
observed that patients with cardiovascular problems who
live above sea level feel worse than those who live below
the sea level. He came to the conclusion that raising the
atmospheric pressure can be beneficial.
However, his real success was creating the
chamber to treat the pandemic of Spanish flu as well as to
treat patients with diabetes, hypertension and cancer. In
1937 Behnke and Shaw used a hyperbaric chamber to
treat decompression sickness by using oxygen for the first
time [1].
Twenty-two years later Borema conducted an
experiment that changed scientists' point of view. He
exposed a pig, whose blood had been cleaned of
hemoglobin proteins, to a pressure of 3 ATA, for 45
minutes. During the trial the pig breathed pure oxygen.
This experiment proved, that under the conditions of
hyperbaric oxygen, sufficient tissue oxygenation may be
provided by oxygen physically dissolved in the plasma.It is
worth mentioning that solubility of oxygen in plasma
increases fourteen times under pressure of 2-3 ATA [2].
Hyperbaric oxygenation leads to more efficient
tissue oxygenation, where due to vasospasm, or severe
anemia, erythrocytes are not able to reach. It also
improves tissue oxygenation when hemoglobin is blocked
by carbon monoxide. Not only does the solubility of oxygen
in plasma increase under such conditions, but it also
increases its concentration gradient between blood and
tissues. This increases the strength of the diffusion which
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dotrzeć,
oraz
poprawienia
utlenowania
tkanek
w przypadku, kiedy hemoglobina jest zablokowana przez
tlenek węgla. W takich warunkach nie tylko zwiększa się
rozpuszczalność tlenu w osoczu ale również rośnie
gradient jego stężenia między krwią a tkankami. Dzięki
temu wzrasta siła dyfuzji co doprowadza do lepszego
zaopatrzenia tkanek w tlen.
Dzięki wielu przeprowadzonym badaniom znany
jest również inny pozytywny leczniczy wpływ
oksygenicznej hiperbarii na organizm człowieka:
• wraz ze wzrostem ciśnienia dochodzi do
zmniejszenia we krwi ilości pęcherzyków gazu,
• skraca się okres połowicznego rozpadu
karboksyhemoglobiny,
• naczynia włosowate w uszkodzonych tkankach
kurczą się i dochodzi do zmniejszenia obrzęku,
• zwiększa się liczba fibroblastów,
• zwiększa się liczba włosowatych naczyń
krwionośnych,
• zahamowany
zostaje
rozwój
bakterii
beztlenowych,
• wzrasta aktywność osteoklastów.
Powstało wiele wskazań do leczenia, gdzie terapia
hiperbaryczna okazała się być pomocna. Udowodniono jej
skuteczność w leczeniu choroby dekompresyjnej, zatorów
gazowych, zatruciu tlenkiem węgla, zespołu klostridialnej
zgorzeli gazowej, urazów tkanek miękkich, trudno
gojących się ran, ropni wewnątrzczaszkowych, opornych
na leczenie zapaleń kości, późnych uszkodzeń
popromiennych, stanów dużej utraty krwi, zagrożeń
odrzucenia przeszczepów skórnych, oparzeń termicznych,
promienicy [3].
Wskazania do leczenia tlenem hiperbarycznym
określone są przez Undersea and Hyperbaric Oxygenation
of the Undersea Medical Society (UNSEA).
W
większości
przypadków
terapia
hiperbaryczna jest uważana za bezpieczną kiedy 100%
tlen jest podawany pod ciśnieniem poniżej 3 ATA [4].
Próby leczenia chorób układu moczowego za pomocą
terapii hiperbarycznej rozpoczęły się pod koniec XX
wieku. Pomimo licznych doniesień na temat skuteczności
tej nieinwazyjnej metody leczenia, nie jest ona rutynowo
stosowana w żadnym ze schorzeń układu moczowego.
Badania na zwierzętach wykazały, że terapia
hiperbaryczna może mieć ochronny wpływ na zmiany
wywołane przez niedokrwienie oraz na ilość wolnych
rodników pojawiających się po ponownym ukrwieniu.
Wydaje się, że głównym problemem ograniczenia
zastosowania hiperbarii ciągle jest zwiększone
wytwarzanie szkodliwych rodników tlenowych oraz
możliwość użycia nadmiernego ciśnienia w stosunku do
leczonego organizmu co prowadzi do związanych z tym
wystąpienia skutków ubocznych.
Naukowcy przeprowadzili doświadczenie na
świnkach morskich, które umieszczono na 30 minut
w komorze, w której panowało ciśnienie 6 ATA.
U zwierząt poddanych badaniu doszło do uszkodzenia
komórek nabłonka kanalików proksymalnych [5].
Badano również zmiany jakie zachodzą w korze
nerki u szczurów chorych na sepsę, poddanych terapii
hiperbarycznej pod ciśnieniem 2 ATA. W tym
doświadczeniu u zdrowych szczurów oraz u trzech
chorych umieszczonych w komorze nie zaobserwowano
histologicznych zmian w nerkach. Pozostałe zwierzęta
septyczne miały znacząco mniej zmian degeneratywnych
w kanalikach i kłębuszkach niż chore szczury nie poddane
terapii. Porównanie tych wyników nasuwa wnioski, że na
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leads to a better oxygenation of tissues.
Studies also revealed other positive effects of
hyperbaric oxygenation:
• pressure increase leads to a reduction in the
quantity of gas bubbles in blood,
• it reduces the time of the half-life of
carboxyhemoglobin,
• capillaries in damaged tissues shrink which leads
to a reduction of swelling,
• it increases the number of fibroblasts,
• it increases the quantity of capillaries,
• it leads to inhibition of anaerobic bacteria growth
-it causes growth of osteoclast activity.
There are many indications for treatments in
which hyperbaric therapy has proven to be helpful. For
example, treatment of decompression sickness, emboli,
carbon monoxide poisoning syndrome, clostridium gas
gangrene, soft tissue injuries, slow-healing wounds,
intracranial abscesses, late radiation damage, existing
conditions, high blood loss, transplant skin with risk of
rejection, thermal burns, actinomycosis have all proven to
be effective [3].
Indications for hyperbaric oxygen treatment are
determined by the Undersea and Hyperbaric oxygenation
of the Undersea Medical Society (UNSEA).
In most cases, hyperbaric therapy is considered
safe when pure oxygen is given at a pressure below 3 ATA
[4].
The first attempts to treat diseases of the urinary
tract utilising hyperbaric conditions started at the end of
the twentieth century. However, despite numerous reports
on the effectiveness of this non-invasive method of
treatment, it is still not commonly used in treatment of any
of the urinary tract diseases.
Tests on animals have shown that hyperbaric
therapy can have a protective effect on the changes caused
by ischemia and on the amount of free radicals that
appear after blood resupply. It seems that the major
problem limiting the use of hyperbaric therapy is still the
increased production of harmful oxygen radicals, and the
ability to use excess pressure in relation to the host; issues
that may lead to the associated side effects.
Scientists have conducted an experiment on
guinea pigs which were put in a hyperbaric chamber at a
pressure of 6 ATA for 30 minutes. As a result of this test,
scientists observed damage to epithelial cells of the
proximal tubules [5].
Scientists studied the changes that occur in the
renal cortex in septic rats undergoing hyperbaric pressure
of 2ATA. There were no histological changes in the kidneys
of healthy rats and three rats with a disease placed in the
chamber. Other septic animals had significantly less
degenerative changes in the tubules and glomeruli than
diseased rats that did not undergo treatment. Comparison
of these results suggests that the effectiveness of
hyperbaric oxygen is impacted by many factors, but it
mainly changes depending on the applied pressure
parameters and the duration of therapy.
In research conducted by Aydinoz et al, rats that
received nephrotoxic cisplatin were put in a chamber
under pressure of 2.5 ATM once or twice a day. Rats that
had contact with hyperbaric oxygen only once a day
produced defensive mechanisms. Their parameters of
renal failure improved and histopathological changes were
less visible compared to the control group.
In contrast, parameters and histological changes
did not differ from a group of animals which had not
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efekt wywołany przez hiperbaryczny tlen wpływa wiele
czynników, ale przede wszystkim zmienia się on
w zależności od zastosowanych parametrów ciśnienia oraz
ma na niego wpływ również czas przeprowadzanej
terapii.
W badaniu wykonanym przez Aydinoz
i współpracowników szczury, które otrzymywały
nefrotoksyczną cis platynę umieszczono raz lub dwa razy
dziennie w komorze, w której panowało ciśnienie 2,5
ATM. Szczury które miały styczność z tlenem
hiperbarycznym tylko raz dziennie wytworzyły
mechanizmy obronne. Ich parametry niewydolności nerek
uległy poprawie a zmiany histopatologiczne były mniej
nasilone w porównaniu do grupy kontrolnej.
Natomiast u szczurów, które otrzymywały
terapię dwa razy dziennie, parametry i zmiany
histologiczne nie odbiegały od grupy zwierząt które nie
zostały poddane terapii. Naukowcy doszli do wniosków, że
terapia hiperbaryczna stosowana dwa razy dziennie
wzmacnia potencjał nefrotosyczności cis platyny ale
poprzez mechanizmy niezależne od rodników tlenowych
[6].
Również Hakan Ay oraz jego współpracownicy
badali wpływ hiperabarii na nerki zwierząt. Podzielili oni
szczury na trzy grupy: pierwsza w której szczury
dootrzewnowo otrzymały cyklosporynę, druga w której
zwierzęta umieszczone zostały na 60-120 minut
w komorze hiperbarycznej w której panowało ciśnienie
2,5 ATA oraz trzecią w której zwierzęta zostały poddane
jednocześnie działaniu obu czynników.
Naukowcy mierzyli poziom stresu oksydacyjnego
w komórkach nerkowych za pomocą odpowiednich
markerów oraz sprawdzali parametry niewydolności
nerek. Podana cyklosporyna okazała się nefrotoksyczna
a u zwierząt ją otrzymujących zanotowano wzrost
markerów stresu oksydacyjnego.
Parametry grupy badanej, poddanej tylko
podwyższonemu ciśnieniu nie różniły się od grupy
kontrolnej. Szczury z ostatniej grupy, które były poddane
działaniu
wysokiego
ciśnienia
oraz
otrzymały
cyklosporynę ujawniły mniejszy poziom markerów stresu
oksydacyjnego niż przy podaniu samej cyklosporyny, ale
ich parametry nerkowe nie uległy poprawie. Wyniki
przeprowadzonego badania wskazują, że reaktywne
rodniki tlenowe biorą udział w nefrotoksyczności
wywołanej przez cyklosporynę, ale nie powodują
bezpośrednio uszkodzenia nerek.
Również rodzaj zastosowanej substancji czynnejleków przyjmowanych przed lub wraz z terapią mają
wpływ na zmiany zachodzące w badanym organizmie.
Tlen hiperbaryczny wpływa również na działanie
substancji czynnej. Badania Yilmaz i Korkmaz wskazują na
zwiekszenie skuteczności blokerów receptora dla
angiotensyny przy jednoczesnym zastosowaniu tlenu
hiperbarycznego
na
zmniejszczenie
objawów
białkomoczu [7].
W 2014r. amerykańscy naukowcy mierzyli
parametry nerek myszy chorych na cukrzycę poddanych
na działanie ciśnienia 1,5 oraz 2,5 ATA cztery razy
w tygodniu. Zwierzęta te oddychały w komorach
hiperbarycznych 100% tlenem. Wyniki tego doświadczenia
wykazały poprawę parametrów nerek u myszy poddanych
terapii hiperbarycznej.
Autorzy tego doświadczenia przekonują że
wielokrotne poddawanie tkanek na działanie stresu
oksydacyjnego
wywoływanego
w
komorach
hiperbarycznych uaktywnia antyoksydacyjne mechanizmy

undergone treatment to rats that received treatment twice
a day. Scientists came to the conclusion that hyperbaric
therapy applied twice a day enhances the nephrotoxic
potential of cisplatin but through mechanisms
independent of oxygen radicals [6].
Hakan Ay and his colleagues studied the effects of
hyperbaric therapy on animal kidneys as well. They
divided rats into three groups: the first one in which rats
received intraperitoneal cyclosporin, the second one in
which animals were placed in the hyperbaric chamber
under 2.5 ATA of pressure for 60-120 minutes, and a third
one in which the animals were subjected to the influence
of both factors at the same time.
The researchers measured the level of oxidative
stress in kidney cells using the appropriate markers and
checking the parameters of renal failure. Cyclosporin
turned out to be nephrotoxic. Animals which received it
suffered from an increase of markers of oxidative stress.
Parameters of the study group subjected to
elevated pressure did not differ from the parameters of
the control group. Rats from the third group which were
subjected to high pressure and were given cyclosporine
showed a lower level of oxidative stress markers than
animals in the first group that got the same dose of
cyclosporin. Anyway, renal parameters of third group did
not improve. The results of this study indicate that reactive
oxygen species are involved in nephrotoxicity induced by
cyclosporin which does not directly cause kidney damage.
It should also be noticed that the type of active
substance - medications taken before or with the therapy
have an impact on changes in a tested organism.
Hyperbaric oxygen has an influence on the effectiveness of
medications. Research done by Yilmaz Korkmaz indicates
increased effectiveness of angiotensin receptor blockers
while using hyperbaric oxygen therapy to reduce
proteinuria [7].
In 2014, American scientists measured kidney
parameters in diabetic mice subjected to a pressure of 1.5
and 2.5 ATA four times a week. These animals were
breathing pure oxygen in a hyperbaric chamber. The
results of this experiment show improvement in the
kidney parameters in mice treated with hyperbaric
oxygen.
The authors of this experiment demonstrate that
multiple exposures of tissue to the oxidative stresses
induced in hyperbaric conditions, activate the antioxidant
mechanisms in these tissues. It makes them more
resistant to the chronic effect of cell stress and thus limits
the destruction caused by a chronic disease, in this case
diabetes [8].
It was proven that hyperbaric oxygen therapy
leads to an inhibition of apoptosis in renal diabetic rats.
Results of hyperbaric therapy were comparable to
metformin treatment [9].
In literature we may find reports that hyperbaric
therapy has protective effects on kidney tissues which
have suffered from an acute ischemia - regardless of
whether the treatment was carried out immediately after
the ischemic event occurred or whether it was delayed
[10,11]. The mechanism which leads to the cell protection
is still not fully understood, but studies indicate that
increased expression of antyapoptic protein Bcl-2 and the
production of antioxidants such as superoxide dismutase
plays a role in it [12].
Patients suffering from benign prostatic
hypertrophy also experienced the positive effect of
hyperbaric therapy. Scientists who performed

29

2016 Vol. 56 Issue 3
w tych tkankach dzięki czemu stają się one bardziej
odporne na przewlekłe działanie stresu komórkowego
a tym samym ogranicza to zniszczenia wywołane przez
chorobę przewlekłą, w tym przypadku cukrzycę [8].
Udowodniono, że HBO doprowadziła do
zahamowania apoptozy w komórkach nerek, u szczurów
chorych na cukrzycę a wyniki leczenia były porównywalne
do leczonych metforminą [9].
W literaturze możemy odnaleźć doniesienia, że
terapia hiperbaryczna ma działanie protekcyjne na tkanki
nerek, które doznały ostrego niedokrwienia. Bez względu
na to czy terapia została przeprowadzona zaraz po
incydencie niedokrwiennym czy doszło do jej opóźnienia
[10,11]. Mechanizm wobec którego dochodzi do protekcji
komórki jest nadal nie do końca znany, ale badania
wskazują, że odgrywa w nim rolę wzmożona ekspresja
antyapoptycznego
białka
Bcl-2
oraz
produkcja
antyoksydantów takich jak dysmutaza ponadtlenkowa [12].
Pozytywny
efekt
terapii
hiperbarycznej
doświadczyli również pacjenci chorzy na łagodny przerost
prostaty.
Naukowcy
przeprowadzający
leczenie
eksperymentalne na tych chorych wskazują niedotlenienie
mięśnia wypieracza moczu jako przyczynę częstomoczu.
Po zastosowaniu terapii pęcherz poprawił zdolność do
gromadzenia większej ilości moczu, co wpłynęło na
zmniejszenie
objawów
częstomoczu,
zwłaszcza
w nocy [13].
Obiecujące wydają się wyniki badania
przeprowadzonego przez Kalns i Piepmeier. W swoim
doświadzceniu wykazali, że 1,5 h ekspozycja na tlen
podany w warunkach 6 ATA prowadzi do synchronizacjii
cyklu komórkowego komórek raka prostaty. Ich
doświadczenie może zwiększyć efektywność chemio i
radioterapii zastosowanej w leczeniu tej choroby, gdyby
jednocześnie zwiększyła się ilość komórek będących w e
wrażliwym na terapię etapie cyklu [14].
U
pacjentów
chorych
na
pierwotne
odmiedniczkowe zapalenie nerek, u których zastosowano
10 cykli pod ciśnieniem 2.0-2.4 ATA przez 60 minut
częstotliwość zabiegów chirurgicznych zmniejszyła się
o 36,2%. Pooperacyjna terapia hiperbaryczna skróciła
pobyt w szpitalu o 16,9%. Wzrost filtracji kłębuszkowej
i poprawa hemodynamiki nerek spowodowana jest dzięki
pozytywnemu
działaniu
terapii
na
tłumienie
ogólnoustrojowej reakcji zapalnej [15].
W literaturze możemy odnaleźć wiele doniesień
o dobrych efektach zastosowania terapii hiperbarycznej
w leczeniu krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego,
szczególnie w zapaleniu ujawniającym się po radioterapii
nowotworów miednicy mniejszej. Ta nieinwazyjna metoda
leczenia odniosła sukces również u pacjentów u których
leczenie konwencjonalnymi metodami nie przyniosło
poprawy. Dochodziło do ustąpienia krwiomoczu, mijały
dolegliwości dysuryczne a obraz endoskopowy śluzówki
pęcherza ulegał poprawie [16].
Do sukcesu terapii najpewniej przyczyniła się
lepsza dostępność tlenu do uszkodzonych tkanek oraz jej
pozytywny wpływ na neoangiogenezę. Również są
publikacje mówiące o skutecznym leczeniu zapalenia
pęcherza moczowego wywołanym przez akroleinęmetabolit cyklofosfamidu [17].
Opisano przypadek wyleczenia zapalenia
pęcherza moczowego o etiologii niedokrwiennej
spowodowanego przewlekłym nieleczonym zatrzymaniem
moczu u kobiety z paraplegią oraz u pacjentki cierpiącej
z powodu gazowego zapalenia pęcherza moczowego.
[18,19].
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experimental treatment in these patients indicate hypoxia
of the detrusor muscle as a cause of urinary frequency.
The treatment improved the ability of the bladder to hold
more urine which resulted in reduction of the symptoms
of pollakiuria, especially at night [13].
Results
of
a
study
conducted
by
Kalns&Pielmeier seem to be very promising. Researchers
showed in their experiment that 1.5h long exposure to
oxygen under 6 ATA leads to synchronization of the
prostate cancer cell cycle. A simultaneous increase in the
number of cells retained during the sensitive stage of the
cell cycle and the use of hyperbaric oxygen therapy could
increase efficiency of chemotherapy and radiotherapy
[14].
Patients with primary pyelonephritis, who
underwent 10 cycles under 2.0-2.4 ATA of pressure for 60
minutes experienced a decrease of frequency of surgical
procedures by 36.2%. Postoperative hyperbaric therapy
shortened hospitalization by 16.9%. The increase in the
glomerular filtration rate and renal hemodynamics
improvement is caused by the positive outcome of therapy
on inhibiting systemic inflammatory response [15].
Many reports of positive effects of hyperbaric
therapy use in the treatment of hemorrhagic cystitis can
be found in literature. Especially in inflammation that
occurres after pelvic tumors radiotherapy. This noninvasive method of treatment proved successful also in
patients for whom treatment with conventional methods
had not brought improvement. It brought a resolution to
symptoms such as hematuria and dysuria, with
endoscopic images of bladder mucosum also improving
[16].
Improved availability of oxygen to the damaged
tissues and its positive effect on neoangiogenesis most
likely contributed to the success of this therapy. Some
publications also report the successful treatment of cystitis
caused by acrolein-metabolite of cyclophosphamide [17].
There are known cases in which hyperbaric
therapy successfully cured ischemic cystitis. Cystitis was
observed in patients with chronic untreated urinary
retention, and a patient suffering from gas cystitis [18,19].
Despite fears concerning this kind of treatment,
the outlook for using oxygen therapy in treating diseases
of the urinary tract seems to be a very promising. Another
advantage of this method is its noninvasiveness and often
good efficiency in cases where resistance to the
recommended method of treatment can be noticed. Since
many factors such as time, multiple applications, the
parameters used and the medications taken by the patient
affect the quality of the result, further studies are needed
in order to refine and select a safe method of hyperbaric
therapy for each patient.
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Pomimo obaw jakie niesie za sobą terapia tlenem
podawanym w warunkach wzmożonego ciśnienia,
zastosowanie terapii w chorobach układu moczowego
wydaje się być bardzo obiecującą metodą. Dodatkowym
atutem jest nieinwazyjność tej metody oraz dobra
skuteczność często w przypadkach opornych na
dotychczasowe, zalecane metody leczenia.
Ponieważ wiele czynników takich jak czas,
wielokrotność zastosowania, zastosowane parametry oraz
leki przyjmowane przez pacjenta wpływają na jakość
wyniku,potrzebne są dalsze badania mające na celu
dopracowanie i dobranie bezpiecznej metody terapii
hiperbarycznej dla każdego pacjenta.
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CUTANEOUS LARVA MIGRANS – A THREAT TO DIVERS IN THE TROPICS
LARWA SKÓRNA WĘDRUJĄCA – ZAGROŻENIE DLA NURKÓW W TROPIKU
СИНДРОМ БЛУЖДАЮЩЕЙ ПОДКОЖНОЙ ЛИЧИНКИ- ОПАСНОСТЬ ДЛЯ НЫРЯЛЬЩИКОВ
В ТРОПИКАХ

LARVA MIGRANS - HAUTMAULWURF - EINE GEFAHR FÜR TAUCHER IN DEN TROPEN
LARVA MIGRANS CUTÁNEA – UNA AMENAZA PARA LOS SUBMARINISTAS EN LOS TRÓPICOS
Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, Zbigniew Dąbrowiecki
Maritime & Hyperbaric Medicine Department, Military Institute of Medicine, Gdynia
Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej Wojskowy Instytut Medyczny Gdynia

STRESZCZENIA / ABSTRACTS
The article presents a dermatosis that occurs in tropical and subtropical countries. Though the definitive hosts of the cutaneous larva migrans parasite are
animals, humans can become accidental hosts and they are infected when their skin comes into contact with damp soil, most frequently sand. The disease
is only present in the epidermis where an itch is brought about by the mining activity of the larva. Sunbathers and divers who put on their gear on a beach,
on account of the epidermis maceration caused by a prolonged exposure to water, are particularly susceptible to the penetrative activities of the larva.
In Poland the cutaneous larva migrans is in most cases mistaken for nettle rash or eczema.
Key words: tropics, parasite, beach, diving.
Artykuł przedstawia występującą w krajach tropikalnych i subtropikalnych dermatozę. Larwa skórna wędrująca jest pasożytem, których ostatecznymi
żywicielami są zwierzęta. Człowiek jest przypadkowym żywicielem. Do zarażenia u człowieka dochodzi podczas kontaktu skóry z wilgotną ziemią,
a najczęściej piaskiem. Choroba przebiega tylko w naskórku, larwa drąży kręty korytarz wywołując świąd. Narażeni są plażowicze i przebierający się na
plaży nurkowie, których zmacerowany długim pobytem w wodzie naskórek, ułatwia penetrację larw. W Polsce zarażenie larwa skórną wędrującą
w większości przypadków jest błędnie rozpoznawane jako pokrzywka lub wyprysk.
Słowa kluczowe: tropik, pasożyt, plaża, nurkowanie.
Статья описывает проявляющийся в тропических и субтропических странах дерматоз. Блуждающая подкожная личинка является паразитом,
которого конечным носителем являются животные. Человек является промежуточным носителем. Заражение происходит у человека при контакте
кожи с влажной землей, а чаще песком. Болезнь протекает только в эпидермисе, личинка делает крутые ходы, вызывая зуд. Опасности
подвержены загорающие и переодевающиеся на пляже ныряльщики, которые во время длительного пребывания в воде размочили кожу, что
облегчает внедрение личинок. В Польше заражение блуждающей подкожной личинкой в большинстве случаев ошибочно диагностируется как
крапивница или высыпания.
Ключевые слова: тропики, паразит, пляж, ныряние.
Der Artikel stellt die in tropischen und subtropischen Ländern auftretende Dermatitis dar. Die Larva migrans ist ein Parasit, dessen Endwirt Tiere sind. Der
Mensch wird nur durch Zufall zum Wirt. Zur Infektion beim Menschen kommt es durch den Kontakt der Haut mit feuchter Erde, meistens mit Sand. Die
Krankheit verläuft nur in der Epidermis, wo die Larve sich einen gebogenen Gang erarbeitet, der Juckreiz auslöst. Betroffen sind Strandbesucher und sich
am Strand umziehende Taucher, deren nach einem längeren Aufenthalt im Wasser aufgeweichte Haut das Eindringen der Larve erleichtert. In Polenwird
eine Infektion durch die Larva migrans meistens fälschlicherweise als Ekzem oder Nesselsucht interpretiert.
Key words: tropen, parasit, strand, tauchen.
El artículo presenta la dermatitis presente en países tropicales y subtropicales La larva migrans cutánea es un parásito cuyo huésped definitivo son los
animales. El ser humano es un huésped accidental. La infección en humanos se produce a través del contacto de la piel con tierra húmeda y, más
frecuentemente, con arena. La enfermedad sólo se desarrolla en la epidermis, larva perfora un orificio curvo que causa prurito. Están expuestos al
contagio tanto los bañistas como aquellos buceadores que se cambian de ropa en la playa, macerando la epidermis en agua durante largos periodos de
tiempo, lo que facilita la penetración de las larvas. En Polonia, el contagio por larva migrans cutánea, en la mayoría de los casos, se diagnostica
erróneamente como urticaria o eczema.
Palabras clave: trópico, parásito, playa, submarinismo.
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WSTĘP

INTRODUCTION

Larwa skórna wędrująca, LSW, “migrant linear
epidermitis”, “beach worm”, “migrant helminthiasis”,
“dermatitis serpiginous”, “creeping eruption” lub
“sandworm” jest dermatozą tropikalną wywołaną przez
larwy pasożytów przewodu pokarmowego zwierząt.
Larwa skórna wędrująca występuje w obszarach
tropikalnych i subtropikalnych w Ameryce Południowej,
w Afryce, na Karaibach, w Azji Południowo-Wschodniej,
na południu USA oraz w basenie Morza Śródziemnego [1].
Jest najczęściej występującą dermatozą u turystów
powracających z tropiku [2].
Czynnikiem etiologicznym larwy skórnej
wędrującej są głównie larwy nicieni psów i kotów:
Ancylostoma caninum - psy, Ancylostoma braziliense - psy
i koty. LSW wywołują także inne larwy psów i kotów:
Uncinaria
stenocephala,
Ancylostoma
tubaeforme,
Gnathostoma spinigerum, Strongyloides stercoralis,
pasożyty bydła Bunostomum phlebotomum, pasożyty
gryzoni Strongyloides myopotami i Strongyloides
procyonis.
Jaja nicieni dostają się do gleby z kałem
zarażonych zwierząt i następnie z jaj w gorącym
i wilgotnym środowisku wylęgają się larwy [3]. Choroba
przebiega tylko w naskórku, albowiem larwy nie
wydzielają kolagenazy niezbędnej do przejścia przez
błonę podstawną naskórka [4]. W krajach tropikalnych
najbardziej narażeni są rolnicy, ogrodnicy, hydraulicy,
turyści oraz nurkowie.

The cutaneous larva migrans, CLM, otherwise
known as 'migrant linear epidermitis', 'beach worm',
'migrant
helminthiasis',
'dermatitis
serpiginous',
'creeping eruption' or 'sandworm' is a tropical dermatosis
caused by the larvae of the alimentary canal parasites in
animals.
The cutaneous larva migrans occurs in tropical
and subtropical areas in South America, Africa, Caribbean,
South-East Asia, the southern states of the USA and the
Mediterranean Basin [1]. It is the most frequently
occurring dermatosis in tourists returning from the
tropics [2].
The etiological factor of the cutaneous larva
migrans chiefly includes the nematode larvae of canines
and felines: Ancylostoma caninum - canines, Ancylostoma
braziliense - canines and felines. CLM can be also caused
by other canine and feline larvae: Uncinaria stenocephala,
Ancylostoma tubaeforme, Gnathostoma spinigerum,
Strongyloides stercoralis, bovine parasites Bunostomum
phlebotomum, rodent parasites Strongyloides myopotami
and Strongyloides procyonis.
Nematode eggs enter the soil together with the
faeces of infected animals and then, in the hot and humid
climate, the larvae are hatched [3]. The disease is only
present in the epidermis as larvae do not secrete
collagenase which is prerequisite for the transition
through the basement membrane of the epidermis [4].
The most exposed groups in tropical countries are
farmers, gardeners, plumbers tourists and divers.

OPIS KLINICZNY
Okres inkubacji choroby wynosi od 5 do 15 dni
od zarażenia [2]. Larwa drąży w naskórku kręty korytarz
długości 2-3 cm dziennie, co powoduje silny świąd [2].
Pierwszym objawem jest swędzący pęcherzyk, następnie
pojawiają się swędzące powrózkowate, kręte, wyniosłe
zaczerwienienia długości do kilkunastu centymetrów
zakończone grudką lub pęcherzykiem – miejscem pobytu
pasożyta. Larwy u człowieka nie przekształcają się
w postacie dorosłe, tylko po kilku tygodniach lub
miesiącach „błądzenia” w naskórku giną np. Ancylostoma
braziliensis żyje w naskórku do 200 dni.
Po zarażeniu larwa może także pozostać
w stanie uśpionym bezobjawowym w skórze przez kilka
tygodni lub miesięcy [5].
Choroba najczęściej występuje u turystów
spacerujących boso lub opalających się na piasku oraz
zakładających sprzęt nurkowy na plaży w tropiku. Z tego
powodu zmiany najczęściej występują na stopach (rys. 1),
podudziach, udach, pośladkach i przedramionach (rys. 2).
Wyjątkowo objawy skórne mogą występować także
w miejscach nietypowych np. plecy [3], owłosiona skóra
głowy [6].
W diagnostyce stwierdza się eozynofilię
obwodową i podwyższony poziom immunoglobulin E.
W rozpoznaniu larwy skórnej wędrującej w naskórku jest
wykorzystywana dermoskopia [2].
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CLINICAL DESCRIPTION
The incubation period of the disease spans from
5 to 15 days from infection [2]. Once infected, each larva
daily bores a 2-3 cm long meandering tunnel in the
epidermis, which induces a strong itch [2]. The first
symptom is an itchy blister then followed by itchy,
restiform, winding, towering redness up to between ten
and twenty centimetres long, ended with a lump or a
blister – where the parasite is found. Larvae in humans do
not transform into adult forms but they die after weeks or
months of 'straying' inside the epidermis, e.g.
Ancylostoma braziliensis can live in the epidermis up to
200 days.
Upon the infection larvae can remain dormant
and asymptomatic in skin for several weeks or months
[5].
The disease most commonly occurs in tourists
strolling barefooted or sunbathing on sand, or putting on
diving gear on a beach in the tropics. For that reason the
lesions most commonly occur on the feet (fig. 1), lower
legs, thighs, buttocks and forearms (fig. 2). Occasionally,
symptoms might present themselves in unusual places,
e.g. the back [3], or the scalp [6].
The diagnosis reveals peripheral eosinophilia
and the increased level of immunoglobulin E. A detection
of the cutaneous larva migrans in the epidermis is aided
by dermoscopy [2].
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Rys. 1. Larwa skórna w okolicy podeszwowej stopy.
Fig. 1. Cutaneous larva in the sole part of the foot.

Rys. 2. Larwa skórna w okolicy przedramienia.
Fig. 2. Cutaneous larva in the forearm area.

Leczeniem z wyboru jest jednorazowa dawka
Iwermektyny 200 μg/kg m.c. lub Albendazolu 400 mg
dawka 1 x dziennie od 3 do 7 dni. Miejscowo: krioterapia
lub maść z iwermektyną [7].
Zespół wędrującej larwy skórnej w Polsce,
a także w innych krajach europejskich [8] jest najczęściej
rozpoznawany błędnie jako pokrzywka w ponad 55%.
Problem złego rozpoznania, a w konsekwencji błędnego
leczenia larwy skórnej wędrującej wynosi w świecie od
22% do 58% przypadków [9].
Przedstawiono zdjęcia nurków, którzy zostali
zarażeni larwą skórną wędrującą. Polscy lekarze
rozpoznawali jako pokrzywka lub wyprysk i leczyli
oczywiście nieskutecznie kilka lub kilkanaście dni lekami
antyhistaminowymi oraz miejscowo sterydami.

The primary treatment consists in a single dose
of Ivermectin 200 μg/kg m.c. or Albendazole 400 mg
taken daily for 3 to 7 days. Locally: cryotherapy or
ointment with ivermectin [7].
The cutaneous larva migrans in Poland and
other European countries [8] is most often mistakenly
diagnosed as nettle rash (55%). Mistaken diagnosis and
the following badly administered treatment of the
cutaneous larva migrans can be applied to 22% to 58%
cases globally [9].
Pictures of divers infected with the cutaneous
larva migrans have been demonstrated. Polish doctors
diagnosed it as a nettle rash or eczema and ineffectively
treated it for several days with antihistamines and locally
with steroids.
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
The article presents the results of research into the therapeutic effect of hyperbaric oxygenation on bacterial infections performed on an animal model.
The studies were performed on Porton mice infected intraperitoneally with haemolysing streptococci and later subjected, over a 3-day period, to 5
exposures of hyperbaric oxygenation at a pressure of 2.8 ata. Depending on the research group, the treatment was commenced after 24, 48, 72 and 96
hours from the moment of infection. Some of the animals died during the experiment.8 and 12 days from the date of infection, selected animals of each
group were put to death and subjected to post mortem examination. A statistically significant positive effect of hyperbaric treatment on the survival rate, as
well as on the development of complications (liver abscesses), was observed in those animals where the hyperbaric oxygenation was applied at an early
stage. In groups where the therapy was initiated later, no positive effect was noted, and the complications tended to develop more rapidly.
Key words: oxybarotherapy, animal model, streptococci.
Artykuł przedstawia wyniki badań działania leczniczego tlenu hiperbarycznego w przypadku zakażeń bakteryjnych na modelu zwierzęcym. Badania
przeprowadzono na myszach racy Porton, ,które zakażano dootrzewnowo paciorkowcami hemolizującymi a następnie leczono tlenem hiperbarycznym
w sekwencji 5-u ekspozycji do ciśnienia 2,8 ata w przeciągu 3 dni. Leczenie rozpoczynano w zależności od grupy badawczej po upływie 24, 48, 72 i 96
godzin od chwili zakażenia. Część zwierząt padła podczas doświadczenia. Po 8 i 12 dniach od momentu zakażenia część zwierząt każdej grupy
uśmiercano i poddawano badaniu pośmiertnemu. Stwierdzono statystycznie znamienny pozytywny wpływ leczenia hiperbarycznego na przeżywalność
zwierząt i rozwój powikłań (ropnie wątroby) u zwierząt u których podjęto wczesną terapię hiperbaryczną. W grupach gdzie terapia podjęta została później
nie obserwowano pozytywnego efektu leczniczego, a nawet przyspieszenie rozwoju powikłań.
Słowa kluczowe: oksybaroterapia, model zwierzęcy, paciorkowce.
Статья представляет результаты лечебного воздействия гипербарической оксигенацией в случае бактериальных заражений на примере
животной модели. Исследования проводились на мышах породы Портон, которые были интраперитонеально заражены гемолизирующими
стрептококками, а затем получали лечение методом гипербарической оксигенации в последовательности 5 экспозиций под давлением 2,8 ата
в течение 3 дней. Лечение начиналось в зависимости от исследуемой группы через 24, 48, 72 и 96 часов с момента заражения. Часть животных
погибла во время опыта. Через 8 и12 дней с момента заражения часть животных из каждой группы умерщвлялись и передавались для
исследования. Было обнаружено статистически значимое положительное влияние гипербарической оксигенации на выживаемость животных и
развитие осложнений (кисты печени) у животных, к которых была начата ранняя терапия методом гипербарической оксигенации. В группах, где
терапия была начата позже, не был отмечен положительный лечебный эффект, а даже ускорение развития осложнений.
Ключевые слова: оксигенацией, терапия гипербарической оксигенацией, животная модель., стрептококки.
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Der Artikel stellt Ergebnisse der therapeutischen Wirkungen von hyperbaren Sauerstoff im Fall von bakteriellen Infektionen in einem Tiermodell.
Durchgeführt wurde die Untersuchung an Mäusen der Rasse Porton, die mit hämolytischen Streptokokken intraperitoneal infiziert worden waren und
danach mit hyperbarem Sauerstoff in einer Sequenz von 5 Expositionen mit einem Druck von 2,8 Atmosphären drei Tage lang behandelt wurden. Die
Behandlung wurde je nach der Forschungsgruppe nach Ablauf von 24, 48, 72 und 96 Stunden ab der Infizierung begonnen. Ein Teil der Mäuse kam bei
dem Experiment ums Leben. Nach 8 und 12 Tagen ab den Tag der Infizierung wurde ein Teil der Tiere jeder Gruppe eingeschläfert und einer posthumen
Untersuchung unterzogen. Es wurde eine statistisch signifikante positive Wirkung der hyperbaren Therapie auf das Überleben der Tiere und die
Entwicklung von Komplikationen (Leber, Abszesse) bei Tieren festgestellt, die früh einer hyperbare Behandlung unterzogen wurden. In den Gruppen, bei
denen die Therapie später angewendet wurde, wurde kein positiver Behandlungseffekt festgestellt, eher im Gegenteil, die Komplikationen beschleunigten
sich.
Key words: hyperbare sauerstofftherapie, tiermodell, streptokokken.
El artículo presenta los resultados del tratamiento terapéutico con oxígeno hiperbárico en infecciones bacterianas sobre la base de un modelo animal. El
estudio ha sido realizado en ratones de la raza Porton, que fueron infectados con estreptococo hemolítico por vía intraperitoneal y posteriormente tratados
con oxígeno hiperbárico en una secuencia de 5 exposiciones con una presión de 2,8 atmósferas durante 3 días. El tratamiento se inició, dependiendo del
grupo de estudio, transcurridas unas 24, 48, 72 y 96 horas desde el momento de la infección. Una parte de los animales fallecieron durante el
experimento. Transcurridos 8 y 12 días tras la infección, una parte de los animales de cada grupo fueron sacrificados y sometidos a un examen post
mortem. Se ha comprobado un efecto positivo, estadísticamente significativo, de la terapia hiperbárica en la supervivencia de los animales y en el
desarrollo de complicaciones (abscesos hepáticos) en aquellos animales que fueron sometidos al tratamiento hiperbárico de forma temprana. En los
grupos que fueron sometidos a terapia de forma más tardía no se han observados los efectos positivos del tratamiento, e incluso se han acelerado las
complicaciones.
Palabras clave: oxigenobaroterapia, modelo animal, estreptococos.
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WSTĘP
W ostatnich latach w wielu ośrodkach
badawczych z jednej strony
rozwijano stosowanie
oksybaroterapii, a z drugiej prowadzono badania
doświadczalne nad wpływem tejże drobnoustroje i ich
metabolizm [1]. Podobnie przedmiotem badań wielu
autorów było zagadnienie wpływu hiperbarii tlenowej na
przebieg zakażenia oraz reakcje immunologiczne
człowieka i zwierząt doświadczalnych [2, 3, 5, 8, 9].
Po okresie entuzjazmu kiedy uważano, iż
zastosowanie hiperbarii tlenowej dla celów leczniczych
jest wielkim osiągnięciem w leczeniu bardzo licznych
schorzeń; czy to z dziedziny chorób wewnętrznych czy też
zakaźnych,
nastąpiło
sprecyzowanie
wskazań
i przeciwskazań do stosowania tej metody leczniczej.
Ustalono, że najlepsze wyniki uzyskuje się w leczeniu
zgorzeli gazowej szczególnie wywołanej zakażeniem
laseczkami Clodtridium perfringens, nieco słabsze przy
zgorzeli wywołanej innymi beztlenowcami.
Oksybaroterapia
umożliwia
uzyskiwanie
korzystniejszych efektów leczniczych w zabiegach
chirurgicznych, oraz przy leczeniu powierzchownych
zakażeń powłok w następstwie urazów [5, 7, 9].
W przeglądzie piśmiennictwa opracowanym
przez GOTTLIEBA w 1971 roku [3] a dotyczącym badań
nad wpływem hiperbarii tlenowej na drobnoustroje
wykazano w większości wypadków hamujący wpływ
tlenu na wzrost drobnoustrojów in vitro – szczególnie
Escherichia coli, Staphylococus aureus, Pseudomonas
aeruginosa dla nadciśnień powyżej 1,3 ata O2.
Jednocześnie stwierdzono różną wrażliwość bakterii na
hiperbarie tlenową w zakresie zahamowania wzrostu
w zależności od gatunku, jak i rodzaju bakterii.
Dane z piśmiennictwa wskazują, że można by
uzyskać korzystne efekty leczenia przy zastosowaniu
oksybaroterapii
również
w
zakażeniach
paciorkowcowych [1], jednak dane z tego zakresu
wymagają jeszcze szczegółowych badań.
Celem pracy było wstępne zbadanie tego
zagadnienia.

MATERIAŁ I METODA
Badania prowadzono na myszach białych Porton
(samce i samice wagi 25-30 gramów), które celem
wywołania zakażenia ogólnego zakażono dootrzewnowo
ogólnego 18 godz. hodowlą na bulionie Todd-Hevitta
paciorkowców
hemolizujących
grupy
A
typu
serologicznego T-3 w ściśle określonej dawce po 0,5 ml,
zawierającej 11x107 drobnoustrojów obliczanej na
podaną ilość hodowli paciorkowców [6]. Dawkę
zakażającą oraz sposób podania określono uprzednio
w osobnej grupie zwierząt.
Zakażone myszy podzielono na 3 grupy po 30
zwierząt, które i leczono oksybaroterapią w nadciśnieniu
2,8 ata O2, stosowaną w 5 seansach hiperbarycznych,
w trzech kolejnych dniach, z czego w pierwszym dniu
stosowano dwa seanse po 90 min. w odstępach
czterogodzinnych, w drugim dniu podobnie, zaś w 3 dniu
1 seans.
Zwierzęta leczono w skonstruowanej specjalnie
dla małych zwierząt komorze hiperbarycznej. Komora
została
zaprojektowana
w
postaci
zbiornika
ciśnieniowego, hermetycznie zamykanego, o pojemności

INTRODUCTION
In recent years, numerous research centres have
been concentrating on the development of hyperbaric
oxygen therapy and, at the same time, on conducting
experimental research on the effects thereof on microorganisms and their metabolism [1]. Similarly, the subject
of research carried out by many authors, consisted in the
investigation of the effect of hyperbaric oxygenation on
the course of infections and immunological reactions in
both humans and laboratory animals [2, 3, 5, 8, 9].
After an initial period of enthusiasm, when the
application of hyperbaric oxygenation for medicinal
purposes was seen as a great achievement, allowing
treatment of a wide number of conditions, internal and
infectious diseases, the indications and contraindications
for its use were specified in more detail. It was
subsequently determined that the best results are
obtained in treating gas gangrene, particularly that
induced by Clodtridium perfringens bacilli, whereas
slightly poorer outcomes were achieved in treating
gangrene induced by other anaerobes.
Hyperbaric oxygenation enables the obtainment
of more favourable medicinal effects in surgeries and in
treating superficial infections to integuments occurring as
a result of injuries [5, 7, 9].
In the literature review prepared by GOTTLIEB
in 1971 [3] with regard to the effect of hyperbaric
oxygenation on micro-organisms, we observe that in
a majority of cases oxygen had an inhibitory effect on in
vitro growth of micro-organisms – in particular
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa with overpressures above 1.3 ata O2. At the
same time a diversified bacterial sensitivity to hyperbaric
oxygenation was noted with regard to growth inhibition
depending on species and genus.
Literature data indicate that it is also possible to
obtain favourable treatment results with hyperbaric
oxygenation in streptococcal infections [1], however they
still require more detailed studies.
The objective of the work was to conduct
preliminary analysis of this topic.

MATERIAL AND METHOD
The research was carried out on white Porton
mice (males and females of body weight between 25-30
grams) with the aim to inducing a general intraperitoneal
infection with an 18-hour culture of hemolytic
streptococci of group A in the Todd-Hevitt broth,
serological type T-3, in strictly defined doses of 0.5 ml
containing 11x107 micro-organisms calculated per
specified quantity in the streptococcus culture [6]. The
infectious dose and the manner of administration was
previously determined for a separate group of animals.
Infected mice were divided into 3 groups of 30
animals each and treated with hyperbaric oxygenation at
an overpressure of 2.8 ata O2 applied during 5 hyperbaric
sessions over three consecutive days, with two sessions of
90 minutes conducted at four hour intervals on the first
and second day, and 1 session on the third day.
The research was conducted in a hyperbaric
chamber equipped with side and upper portholes that has
been constructed specifically for small animals. The
chamber was designed as a hermetically closed pressure
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30 litrów, umożliwiającego stosowanie nadciśnień do 10
ata.
Umożliwia ona uzyskiwanie kontrolowanych
nadciśnień, a zatem sprężanie zwierząt doświadczalnych,
przetrzymanie ich przez dowolny czas w hiperbarii
i powolne lub szybkie rozprężenie. Zawór upustowy
został wyposażony w przepływomierz, umożliwiający
dokładną kontrolę wentylacji komory. Komora
wyposażona jest w iluminator boczny i górny. Manometr
zapewnia możliwość stałej kontroli wartości nadciśnienia
panującego wewnątrz komory.
Komora zasilana jest z zewnątrz, dowolnym
gazem, bądź mieszanina gazową sprężoną w butlach
wysokiego ciśnienia. Każda z butli podłączona jest do
układu komory poprzez reduktor ciśnienia zawór
i główny zawór odcinający.
Grupy kontrolne stanowiły zwierzęta nie
zakażone, ale poddawane hiperbarii tlenowej i zwierzęta
zakażone,
lecz
nie
leczone
hiperbarycznie.
W
poszczególnych
grupach
zwierząt
leczenie
rozpoczynano po 24, 48, 72 i 96 godz. od momentu
zakażenia.
W przebiegu kontroli zakażenia i leczenia
zwierzęta uśmiercano i wykonywano sekcje zwłok,
a także posiewy bakteriologiczne wysięku otrzewnowego
na podłoża do izolacji paciorkowców. Wykonywano także
badania histopatologiczne preparatów barwionych
standartowo hematoksyliną – eozyną oraz metoda Grama
wykonanych z wycinków pobranych z płuc, serca,
wątroby i nerek.
Po 8 i 12 dniach od zakażenia w każdej
z badanych grup część myszy (leczonych i nie leczonych)
uśmiercono i poddano badaniu pośmiertnemu.
Wyizolowane paciorkowce badano pod względem
właściwości fizjologicznych.
Celem określenia wpływu hiperbarii tlenowej na
badany szczep paciorkowca In vitro, poddano
jednorazowej ekspozycji 90 minutowej do ciśnienia
analogicznego jak badane zwierzęta, płytki agarowe
z dodatkiem 5% krwi konserwowanej, zasiane 18godzinną hodowlą paciorkowca hemolizującego grupy
A typu serologicznego T-3 (ten sam szczep co u zwierząt)
w dawce 0,05 ml na płytkę w rozcieńczeniu 1/100.000,
po 24-o godzinnej hodowali w cieplarce w temp. 37oC.
Na płytkach poddanych działaniu hiperbarii
tlenowej, jak i kontrolnych, określono ilość wyrosłych
kolonii bakteryjnych oraz ich wygląd.

RESULTS

WYNIKI
W poszczególnych grupach badanych część
zwierząt padła podczas trwania doświadczenia. Odsetek
w stosunku do liczebności grup przedstawia tab. 1.
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container with a capacity of 30 litres, enabling the
application of an overpressures of up to 10 ata.
The chamber enables the obtainment of selected
controlled pressures, and thus the compression of
experimental animals, maintaining them in hyperbaric
conditions for various time spans, as well as slow or fast
decompression. The breae valve is equipped with
a flowmeter, enabling accurate control of chamber
ventilation. The provided pressure gauge ensures
constant control of overpressure values inside the
chamber.
The chamber is supplied with the gas of choice
from the outside or with a compressed breathing mix
from high pressure cylinders. Each of the cylinders is
connected to the chamber system through the pressure
regulator and the main break valve.
Control groups consisted of non-infected
animals that were subjected to hyperbaric oxygenation
and infected animals that were not treated hyperbarically.
The treatment of particular groups was commenced after
24, 48, 72 and 96 hours from the moment of infection.
In the course of infection control and treatment
the animals were put to death and an autopsy was
performed, along with bacteriological cultures of the
peritoneal exudation on bases used for streptococci
isolation. Moreover, histopathological tests were
performed on standard heamatoxilin-eosin stained and
Gram-method stained preparations from segments of
lungs, heart, liver and kidneys.
Following 8 and 12 days after the infection, in
each of the tested groups (treated and non-treated) some
specimens were put to death and subjected to post
mortem examination. Isolated streptococci were tested
with regard to their physiological properties.
For the purpose of determining the effect of
hyperbaric oxygenation on the in vitro tested streptococci
strain, a single 90-minute exposure was performed on
agar plates with an addition of 5% conserved blood,
incubated with an 18-hour culture of haemolytic group
A streptococcus of serological type T-3 (the same strain as
in the animals), at a dose of 0.05 ml per plate in the
dilution of 1/100,000, following a 24-hour cultivation in
an incubator at 37oC.
The number of cultivated bacterial colonies and
their appearance were defined for the plates subjected to
hyperbaric oxygenation and the control plates.

In particular groups a number of animals died in
the course of the experiment’s duration. Their percentage
in relation to group sizes is presented in tab. 1.
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Tab. 1
Odsetek zwierząt w stosunku do liczebności grup.
Percentage animals in relation to group sizes.

Group treated after 24
hours

Number
of
dead
animals in
%

Hbt

Control

30

50

Group treated after 48
hours
Not
Hbt
treated

Group treated after 72
hours
Not
Hbt
treated

Group treated after 96
hours
Not
Hbt
treated

26.6

46.6

46.6

26.6

40

26.6

Tab. 2
Szczegółowe wyniki leczenia hiperbarią tlenową zakażonych myszy, w zależności od czasu rozpoczęcia leczenia po zakażeniu.
Detailed results of hyperbaric oxygenation treatment applied to infected mice depending on the time of treatment commencement following the infection.

Total number
of
infected
mice
Died after 24
hours
Died up to 48
hours
Died up to 72
hours
Died after up
to 96 hours

Put to death
after 8 days
Put to death
after 12 days

Hbo treatment after 24 hours
Hbo
control

Hbo treatment after 48 hours
Hbo
control

Hbo treatment after 96 hours
Hbo
control

15

15

15

15

15

15

1

1

1

1

-

-

1
1
HBO exposure – 2x
1
HBO exposure – 2x
HBO exposure – 1x
3
2

1

2

HBO exposure – 2x
1
2
HBO exposure – 2x
2
2
HBO exposure – 1x
2
Total number of dead animals
4
7

1
1
HBO exposure – 2x
2
HBO exposure – 2x
3
1
Total number of fallen animals
7
4

6

3

7

W trakcie badań pośmiertnych obserwowano
częstość występowania ropni wątroby u zwierząt
leczonych i nie leczonych hiperbarią tlenową –
zaobserwowano obecność ropni wątroby w większej
ilości u zwierząt nie leczonych hiperbarią tlenową.
W hodowli paciorkowców hemolizujących grupy A typu
serologicznego T-3 na płytce krwawej kontrolnej
stwierdzono średnią ilość 78 kolonii bakteryjnych,
podczas gdy w hodowli na płytce krwawej, poddanej
działaniu hiperbarii tlenowej stwierdzono tylko 2 kolonie.
Ponadto kolonie te wykazywały ledwie zaznaczoną strefę
hemolizy beta (mniejszą niż w kontroli) przy braku zmian
w teście Griffitha (aglutynacji ze swoistymi surowicami)
oraz w testach biochemicznych.
Analiza statystyczna [4] podanych wyników
w tabeli, przeprowadzona testem Studenta wykazała
znamienność statystyczną w przedziale ufności 98% (alfa
= 0,02) w zakresie różnic pomiędzy podgrupami
zakażonych zwierząt a leczonych hiperbarią tlenową oraz
nie leczonych po 24 i 96 godzinach (T obliczone w grupie
leczonych po 24 godzinach – 2,7, w grupie leczonych po
96 godzinach 2,7, natomiast T odczytane z tabeli rozkładu
Studenta wynosi 2,6).

8

3

6

Post mortem examinations allowed to observe
a high rate of occurrence of liver abscess both in animals
treated and those not treated with hyperbaric
oxygenation – a more frequent occurrence of liver
abscesses was noted in animals not treated with
hyperbaric oxygenation. On a blood control plate housing
a culture of group A hemolytic streptococci of serological
type T-3, an average of 78 bacterial colonies were noted,
whereas in the culture on a blood plate exposed to
hyperbaric oxygenation only 2 such colonies were
confirmed. Moreover, the said colonies indicated a barely
demarkated zone of beta haemolysis (smaller as
compared to the control group) with no changes in the
Griffith test (agglutination with own sera) and
biochemical tests.
Statistical analysis [4] of the results presented in
the table (obtained with the use of the Student t-test),
revealed a statistical significance in the confidence
interval of 98% (alpha = 0.02) within the scope of
differences between the subgroups of infected animals
and those treated with hyperbaric oxygenation and not
subjected to treatment after 24 and 96 hours
(T calculated in the group of animals treated after 24
hours – 2.7, in the group treated after 96 hours 2.7,
whereas T read from the Student distribution table was
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equal to 2.6).

DYSKUSJA
Na podstawie przeprowadzonych badań
obserwuje
się
korzystniejszy
efekt
leczniczy
w przypadkach, w których leczenie hiperbaryczne
rozpoczęto w okresie wczesnym tj. do 24 godzin.
W okresie późniejszym stwierdzono nawet szybszy
rozwój zakażenia pomimo stosowania leczenia hiperbarią
tlenową, a niekiedy i odwrotny efekt działania polegający
na szybszym padaniu zwierząt leczonych.
Z powyższych wyników można wysnuć
twierdzenie, że wczesny efekt leczniczy hiperbarii
tlenowej u zwierząt, u których w przebiegu zakażenia
ogólnego drobnoustroje krążą we krwi, może być
spowodowany działaniem w pierwszym rzędzie na
paciorkowce znajdujące się i namnażające we krwi czy
płynach ustrojowych.
Za ta interpretacją wyników przemawiałby efekt
działania hiperbarii tlenowej In vitro, bezpośrednio na
drobnoustroje rozwijające się w hodowli. Z chwilą, gdy
zakażenie postąpiło znacznie dalej a drobnoustroje
zlokalizowały się w tkankach, co potwierdzono badaniem
histopatologicznym [10], korzystnego efektu leczenia nie
stwierdza się a nawet ekspozycja hiperbaryczna jako
dodatkowy bodziec może wywierać działanie negatywne,
przyspieszające zgon. Efekt ogólnoustrojowy hiperbarii
tlenowej, wywierającej wpływ na ustrój poprzez
pobudzenie
układu
nerwowego
wegetatywnego
adrenergicznego i co za tym idzie wywierający wpływ na
podwyższenie mian dopełniacza, opsonin itp. [9], nie jest
w tych warunkach czynnikiem ułatwiającym walkę
ustroju z zakażeniem.
Wyniki badań histopatologicznych materiału
uzyskanego w tym doświadczeniu będą przedmiotem
osobnego doniesienia.

DISCUSSION
On the basis of the conducted studies it is
possible to observe a more favourable treatment effect in
the cases where the hyperbaric oxygenation was
commenced in an early period, i.e. up to 24 hours. When
treatment was commenced in a later period, a more rapid
infection development was observed despite the
application of hyperbaric oxygenation, and at times
a reversed effect consisting in quicker death of the
animals subjected to treatment.
The above results allow the putting forward of
a thesis that an early medicinal outcome of applying
hyperbaric oxygenation, to animals with micro-organisms
circulating in the blood in the course of infection, may
result from its effect first on the streptoccoci proliferating
in the blood or body fluids.
This interpretation of the results is supported by
the direct effect of In vitro hyperbaric oxygenation on the
micro-organisms growing in the culture. The moment the
infection was more advanced and the micro-organisms
were found in tissues, which was confirmed with
a histopathological examination [10], a favourable
treatment result was not noted and the hyperbaric
exposure as an additional stimulus can have a negative
effect that accelerates the death of the animals. The
systemic effect of hyperbaric oxygenation that stimulates
the vegetative adrenergic nervous system and, what
follows, has an effect on an increase of complement,
opsonin level, etc. [9], which in such conditions is not
a factor facilitating the organism's fight with the infection.
The results of histopathological examinations on
the material obtained in this experiment will be a subject
of a separate work.
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
The aim of this study was the electromyographic analysis of the erector spinae muscle, using the Noraxon Tele Myo DTS equipment. It’s used to test the
neuromuscular function, during physical activity. It allows for detailed localization of the pathological changes in the muscle tissue. It can be also helpful to
define the functional disorders of the muscular system in children with cerebral palsy. For the purpose of the study, a six-year-old girl with this disease was
examined, one of the types of EMG - surface electromyography being used. The problem which is of primary importance in children with cerebral palsy is
a widely understood damage of the musculoskeletal system. The test was performed in five starting positions, with the electrodes placed on the lumbar
spine. As a result of the analysis, a motor skills disorder, asymmetry of muscle tension and dystonia was diagnosed. Dystonia may be the result of other
disease, characteristic to children with cerebral palsy – scoliosis.
Key words: electromyographic analysis, cerebral palsy, muscle tone disorders, dystonia.
Celem niniejszej pracy była analiza elektromiograficzna mięśnia prostownika grzbietu, przy użyciu aparatu Noraxon Tele Myo DTS. Jest ona
wykorzystywana do badania funkcji nerwowo – mięśniowych w trakcie aktywności fizycznej. Pozwala na szczegółowe lokalizowanie zmian patologicznych
w tkance mięśniowej. Może być stosowana do określania zaburzeń czynnościowych w układzie mięśniowym u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
W badaniu udział wzięła sześcioletnia dziewczynka z tym schorzeniem. W tym przypadku posłużono się jednym z rodzajów EMG – elektromiografią
powierzchniową. Problemem mającym pierwszoplanowe znaczenie u dzieci z tą chorobą jest szeroko pojęte uszkodzenie narządu ruchu. Test
przeprowadzono w pięciu pozycjach wyjściowych, z elektrodami umieszczonymi w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Na skutek wykonanych analiz
odnotowano nieprawidłowości w koordynacji ruchowej, asymetrię w napięciu mięśniowym, a także zespół dystoniczny. Dystonia może być efektem
występowania innego schorzenia, charakterystycznego dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – skoliozy.
Słowa kluczowe: analiza elektromiograficzna, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzone napięcie mięśniowe, dystonia.
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Целью настоящей работы был электромиографический анализ выпрямляющей мышцы позвоночника с использованием аппарата Noraxon Tele
Myo DTS. Он был использован для исследования нервно-мышечной функции в процессе физической активности. Анализ позволяет точно
локализировать патологические изменения в мышечной ткани. Может применяться для определения функциональных нарушений мышечной
системы у детей с детским церебральным параличом. В исследовании приняла участие шестилетняя девочка с этим заболеванием. В этом
случае был использован один из видов EMG - поверхностная электромиография. Первоочередной проблемой у детей с этим заболеванием
является поражение опорно-двигательного аппарата. Тест был проведен в пяти исходных положениях, с электродами, размещенными
в поясничном отделе позвоночника. В результате проведенных анализов были отмечены нарушения двигательной координации, асимметрия
мышечного напряжения, а также дистонический синдром. Дистония может быть результатом другого заболевания, характерного для детей
с детским церебральным параличом - сколиоза.
Ключевые слова: Электромиографический анализ, детский церебральный паралич, нарушенное мышечное напряжение, дистония.
Ziel der vorliegenden Arbeit war die Elektromyografische Analyse des Streckmuskels des Rückens mit der Apparatur Noraxon Tele Myo DTS. Zum Einsatz
kommt diese bei der Untersuchung der Funktion des Nerven- und Muskelsystems während körperlicher Aktivitäten. Dies ermöglicht es, bestimmte
pathologische Veränderungen im Muskelgewebe zu lokalisieren. Eingesetzt werden kann das Verfahren zur Bestimmung von Funktionsstörungen im
Muskelsystem bei Kindern mit Zerebralparese. An der Untersuchung nahm ein sechsjähriges Mädchen mit genau diesem Leiden teil. In diesem Fall wurde
allein eine Art EMG verwendet - elektromyografische Oberfläche. Das Problem mit vordergründiger Bedeutung bei Kindern mit dieser Krankheit ist die
weitgehende Schädigung des Bewegungsapparates. Der Test wurde an 5 Ausgangspositionen durchgeführt, wobei an der Lendenwirbelsäule angebracht
wurden. Aufgrund der Analysen konnten Störungen in der Bewegungskoordination festgehalten werden, Asymmetrien in der Muskelspannung sowie
Dystonie-Syndrome. Dystonie kann das Ergebnis einer anderen Krankheit sein, die bei Kindern mit Zerebralparese auftritt - Skoliose.
Key words: analyse der elektromyographie, zerebralparese, gestörter muskeltonus, dystonie.
El objetivo del presente trabajo ha sido el de realizar un análisis electromiográfico de los músculos extensores de la espalda, utilizando un dispositivo
Noraxon Tele Myo DTS. Se utiliza para estudiar la función nerviosa – muscular durante la actividad física, Permite una localización detallada de los
cambios patológicos en el tejido muscular. Puede ser utilizada para determinar los trastornos funcionales del sistema nervioso en niños con parálisis
cerebral infantil. En el estudio ha participado una niña de seis años de edad con dicha enfermedad. En este caso, se ha utilizado un dispositivo EMG de
electromiografía de superficie. Un problema que cuenta con una importancia fundamental en niños con esta dolencia, es la presencia de una gran cantidad
de daños en el sistema musculo esquelético. El test se ha llevado a cabo en cinco posiciones de partida, con los electrodos situados en la región lumbar
de la columna vertebral. Como resultado de los análisis realizados se han registrado una serie de anormalidades en la coordinación motora, asimetría en
la tensión muscular y síndrome distónico. La distonía puede estar provocada por la aparición de otras enfermedades, características en niños con parálisis
cerebral – escoliosis.
Palabras clave: análisis electromiográfico, parálisis cerebral infantil, alteración de la tensión muscular, distonía.
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WSTĘP
Badanie elektromiograficzne (EMG) jest metodą
polegającą na analizowaniu sygnałów mioelektrycznych,
powstałych na skutek wybiórczego przenikania jonów
sodu i potasu w błonach komórkowych włókien
mięśniowych. W kinezjologii badanie EMG jest
wykorzystywane
do
monitorowania
aktywności
nerwowo-mięśniowej w trakcie ruchów funkcjonalnych,
pracy lub treningu [1].
Ponadto analiza elektromiograficzna może być
stosowana np. u dzieci do nauki mowy, z uwzględnieniem
jej artykulacji oraz intonacji [2]. Technika pomiaru funkcji
mięśniowych z powierzchni skóry jest określana jako
elektromiografia powierzchniowa (SEMG). Stanowi ona
zapis
potencjałów
czynnościowych
mięśni,
rejestrowanych na skórze, wynikający z ich dowolnej
bądź odruchowej stymulacji [3]. Ali i Sundaraj wykazali,
że dzięki badaniu SEMG można monitorować proces
zmęczenia różnych partii mięśniowych jednocześnie [4].
Z kolei, z badań przeprowadzonych przez
Coleman-Wood i wsp. wynika, że przy pomocy tej analizy
możliwe jest wykrycie i zdiagnozowanie dystonii
mięśniowej [5].
EMG powierzchniowa posłużyła
w niniejszej pracy do analizy mięśniowej u dziecka
z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). Schorzenie
to jest zespołem objawów chorobowych, powstałych
w
obrębie
ośrodkowego
układu
nerwowego.
W szczególności dotyczy zaburzeń w ośrodkowym
neuronie ruchowym, pojawiających się w okresie ciąży,
porodowym lub okołoporodowym [6,7]. Częstotliwość
występowania mózgowego porażenia dziecięcego szacuje
się na 1,5 – 3 na 1000 urodzonych dzieci [6].
Inne źródła wskazują, że jest to 2 - 2,5 na 1000
noworodków [8]. W Polsce liczbę dzieci dotkniętych tym
schorzeniem, ocenia się na 20 – 25 tysięcy [9].
Z najnowszych badań południowokoreańskich wynika, że
MPD jest najczęstszą przyczyną uszkodzeń ośrodkowego
układu nerwowego u niemowląt, a także stanowi 57,8%
wszystkich przypadków chorób mózgu u dzieci w wieku
0-9 lat [10].
Istnieje kilka czynników powstawania tej
choroby. Najczęstsze z nich to niedotlenienie
okołoporodowe oraz niedokrwienie mózgu [11]. Ponadto
przyczynę mogą stanowić żółtaczki u noworodków,
a także krwawienia śródczaszkowe [12]. W ostatnim
czasie odkryto również bliski związek pomiędzy
występowaniem porażenia mózgowego u dzieci,
a klinicznym zapaleniem błon płodowych i łożyska [13].
Głównym problemem dzieci z różnymi postaciami MPD
jest niesprawność narządu ruchu.
Borkowska zwraca uwagę na kluczowe
znaczenie napięcia mięśni prostowników, stanowiących
podstawę do prawidłowego rozwoju motorycznego [9].
Również Michałowicz a także Zabłocki wskazują na
szeroko pojęte w napięciu mięśniowym [6,7]. Inne
dysfunkcje charakterystyczne dla tej choroby to między
innymi zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, problemy
z koordynacją ruchową, oraz upośledzenie umysłowe [7].
Leczenie w głównej mierze opiera się na szeroko
pojętej rehabilitacji. Nadrzędnym jej zadaniem jest
ograniczenie spastyczności [14]. W tym celu
wykorzystuje się metody kinezyterapeutyczne, takie jak
NDT Bobath, metoda Vojty czy Petö [15]. Jako metoda
wspomagająca, zadowalające efekty u dzieci z mózgowym

INTRODUCTION
Electromyography testing (EMG) is a method
consisting for analyzing the myoelectric signals, caused by
the selective permeation of sodium and potassium ions in
the cell membranes of the muscle fibres. In kinesiology
EMG is used to monitor the nervous and muscular
activity, during the functional movements, work or
training [1].
Electromyographic diagnosis can be used for
example in children to develop their speech, including
articulation and intonation [2]. Measuring technology of
muscle function from a skin surface is called a surface
EMG (SEMG). It is a record of muscle action potentials,
registered on an area of skin, and followed by
unrestrictive or reflexive stimulation [3]. Ali and Sundaraj
demonstrated that through the SEMG studying, we can
monitor the fatigue of different muscle groups
simultaneously [4].
A survey, conducted by Coleman-Wood et al.
shows that using this type of analysis, it is possible to
detect and diagnose a muscular dystonia [5]. Surface EMG
was used in this study for a muscular analysis in a child
with cerebral palsy (CP). This disease is a syndrome of
symptoms, created within the central nervous system. In
particular, this ailment concerns the motor neuron and
occurs during pregnancy, parturition or the perinatal
period [6,7]. The frequency of cerebral palsy is estimated
at 1,5 – 3 per 1000 births [6].
Another sources indicate that it is 2-2,5 per
1000 newborns [8]. In Poland, the number of children
affected by this disease is estimated at 20-25 thousand
[9]. The latest South Korean studies show that cerebral
palsy is the most common cause of central nervous
system damage in infants, and is responsible for 57,8% of
all cases of brain diseases in children aged 0-9 years [10].
There are several factors which cause this
illness. The most common are perinatal hypoxia and brain
ischemia [11]. Moreover, neonatal jaundice as well as
intracranial bleeding may also be reasons [12]. In recent
times, a close relationship between the development of
cerebral palsy, and clinical inflammation of the
membranes and placenta [13] has been discovered. In
children with cerebral palsy, the disability primarily
affects their movement.
Borkowska pays attention for a key importance
of the tension of extensor muscles, which are the basis to
the normal motor development [9]. Michałowicz and
Zabłocki also indicate broad disorders in the muscle tone
[6,7]. Other dysfunctions characteristic for this disease
include: vision and hearing impairment, problems with
speech and motor coordination, and also mental
retardation [7].
The treatment is based largely on a widely
understood rehabilitation. The overriding goal is to
reduce spasticity [14]. For this purpose, the
kinesiotherapy methods like NDT Bobath, Vojta Therapy
or the Petö Method are used [15]. As an adjunct, a therapy
using specially trained dogs and hippotherapy has
brought a satisfactory results in children with cerebral
palsy [16,17]. In order, to improve the coordination and
postural control in patients with this illness, specially
adapted swings are used [18].
The latest, safest method which contributes
towards improving motor skills in people with cerebral
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porażeniem przyniosła terapia z wykorzystaniem
specjalnie przeszkolonych psów, a także hipoterapia
[16,17]. Z kolei w celu poprawy koordynacji ruchowej
oraz kontroli posturalnej u pacjentów z tym schorzeniem,
stosuje się odpowiednio przystosowane huśtawki [18].
Najnowszą, bezpieczną metodą, mającą wpływ
na poprawę motoryki u osób z MPD jest terapia
polegająca na zastosowaniu jadu kiełbasianego [19].

MATERIAŁ I METODA BADAŃ
Badanie elektromiograficzne przeprowadzono
w
Zakładzie
Rehabilitacji
Leczniczej
Szpitala
w Starachowicach. Zostało wykonane w dniu 15.05.2015r.
W badaniu uczestniczyła sześcioletnia dziewczynka
z niedowładem połowiczym prawostronnym w przebiegu
mózgowego porażenia dziecięcego. Pierwsze objawy
zauważono u niej w 9 miesiącu życia, natomiast w wieku
osiemnastu miesięcy rozpoczęto usprawnianie metodą
Vojty.
Ciąża matki przebiegła bez komplikacji. Wzrok
i słuch określono jako prawidłowe. W ocenie
neurokinezjologicznej
dziewczynki
stwierdzono
pogłębioną lordozę lędźwiową, wyższe ustawienie
prawego talerza biodrowego, a także czynnościowe,
prawostronne skrzywienie kręgosłupa w odcinku
Th-L.
Analizę
wykonano
przy
pomocy
dwunastokanałowego aparatu firmy Noraxon, model Tele
Myo DTS.
Test EMG zrealizowano w następujących
pozycjach wyjściowych: siedzącej, stojącej, w leżeniu
przodem, w trakcie biegu, spaceru, a także w pozycji
spoczynkowej.
Elektrody
zostały
umiejscowione
przyśrodkowo, na środku brzuśca mięśnia prostownika
grzbietu,
w
odcinku
lędźwiowym
kręgosłupa.
Zastosowano preżelowane elektrody powierzchniowe,
zawierające srebro lub chlorek srebra. Średnica elektrod
wyniosła poniżej 1 centymetra.
Skóra została oczyszczona przy pomocy płynu
abrazyjnego, w miejscu ich przyłożenia. Elektrody
umieszczono prostopadle do kierunku badanych włókien
mięśniowych. Odległość pomiędzy nimi wyniosła około
dwóch centymetrów. Surowy zapis sygnału EMG
wyrażono w mikrowoltach (µV). Częstotliwość napięcia
znajduje się na osi Y, natomiast czas zapisu w sekundach,
na osi X. Wyniki pomiaru przedstawiono w postaci
wykresu słupkowego oraz liniowego, w których
uwzględniono skalę intensywności napięcia w interwale
czasowym wynoszącym 100 milisekund. Wybrano tryb
ciągłego zapisu śladu.
Częstotliwość próbkowania wyniosła 1000 Hz.
Przeprowadzono pięć testów elektromiograficznych,
w których zastosowano po dwie pary elektrod, po obu
stronach mięśnia prostownika grzbietu w odcinku
lędźwiowym. Kanał piąty oznacza elektrody umieszczone
po lewej stronie kręgosłupa, natomiast kanał szósty – po
prawej.

WYNIKI
Pierwszy z testów elektromiograficznych został
przeprowadzony w pozycji spoczynkowej w leżeniu
przodem. Badany czas trwania zabiegu wyniósł 1,2
sekundy. W przypadku elektrod umiejscowionych po
lewej stronie (kanał 5) wykres przedstawia odchylenie od
linii prostej trwające 0,4 sekundy od momentu
rozpoczęcia badania. Następnie rozpiętość wykresu
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palsy, is a therapy based on the application of botulinum
toxin [19].

MATERIAL AND METHODS
An electromyographic survey was carried out in
the Department of Rehabilitation at Starachowice
Hospital. It was made on May 15th, 2015. The study
involved a 6-year-old girl with right-sided hemiparesis in
cerebral palsy. The first symptoms had been observed in
the 9th month of her life, and at the age of 18 months,
improving by the Vojta method had been started.
The mother’s pregnancy proceeded without any
incidents or complications. Vision and hearing have been
defined
as
normal.
In
the
assessment
of
neurokinesiological examination, the depth of lumbar
lordosis, right hip dislocation and functional
dextroscoliosis of the thoracic – lumbar region of the
spine has been found. The analysis was performed using
Noraxon Tele Myo DTS, a 12-channel receiver.
The EMG test was carried out in the following
starting positions: sitting, standing, lying on front, during
running, walking and also in the resting position. The
electrodes were placed medially, in the middle of the
erector spinae muscle, in the lumbar spine. Pre-gelled,
surface electrodes, comprising silver or silver chloride
were used. The diameter of the electrodes was less than
1 centimeter.
The skin was cleaned using abrasive liquid, prior
to the application of the electrodes. The electrodes were
placed perpendicularly to the direction of the tested
muscle fibres. The distance between them was about two
centimeters. The raw EMG signal was expressed in
microvolts (µV). Voltage frequency is on the Y-Axis, and
the recording time on the X-Axis. The measurement
results have been presented as a bar and line charts, in
which a voltage intensity in the time interval amounting
to 100 milliseconds was included. Continuous recording
mode has been chosen.
The sampling frequency was 1000 Hz. There
were five electromyographic tests, where two pairs of
electrodes on both sides of erector spinae muscle in the
lumbar region have been used. A fifth channel means that
the electrodes were placed on the left side of the spine,
and the sixth channel – on the right side.

RESULTS
The first electromyographic test was carried out
in the resting, front lying position. The duration of the test
was 1,2 seconds. In the case of electrodes located on the
left side (channel 5), the chart shows deviation from
a straight line lasting 0,4 seconds from the beginning of
the study. Then a graph spread decreases, and increases
further in 0,9 second. The electrodes provided on the
right side (channel 6) shows that the graph, beyond
single, clear deviations (in 0,5 s and 1,1 s), runs equally
with the axis 0 (Figure 1). The amplitude of 100
milliseconds interval, in case of channels 5 and 6, was
34,5 µV and 9,49 µV, respectively (Figure 2).
The second electromyographic test was
performed, when the patient was in a sitting position,
with a support in the thoracic spine. The test of muscle
reaction time was 0,6 seconds. The measurement from
the electrodes in channel 5 showed a slight deviation
from the axis 0 at 0,52 second of the test duration. In the
case of channel 6, the record has shown variations from
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zmniejsza się, po czym w 0,9 s ponownie wzrasta. Z kolei
z elektrod umieszczonych po prawej stronie (kanał 6)
wynika, że wykres poza pojedynczymi, wyraźnymi
odchyleniami (w 0,5 s oraz w 1,1 s) przebiega równo
z osią 0 (wykres 1). Amplituda w odstępie czasowym
równym 100 milisekund, w przypadku kanałów 5 i 6
wyniosła odpowiednio 34,5 µV oraz 9,49 µV (wykres 2).
Drugie badanie elektromiograficzne wykonano
gdy pacjentka znajdowała się w pozycji siedzącej,
z podparciem w odcinku piersiowym kręgosłupa. Badany
czas reakcji mięśniowej wyniósł 0,6 s. Elektrody w kanale
5 uwidoczniły nieznaczne odchylenie od osi 0 w 0,52
sekundzie trwania testu. W przypadku kanału 6, zapis
wykazał wahania od linii prostej, zaczynające się w 0,32
sekundzie i utrzymujące się do końca testu (wykres 3).
W rezultacie obliczeń amplitudy, uzyskano wynik 8,59 µV
dla kanału piątego i 25,1 µV dla kanału 6 (wykres 4).
Taka sama pozycja wyjściowa, z wyłączeniem
podparcia w odcinku piersiowym, była podstawą do
badań elektromiograficznych w trzecim z testów. Czas
trwania tej próby wyniósł 0,84 s. Zapis z elektrod
znajdujących się z lewej strony wykazał widoczne
odchylenie od osi 0, trwające od rozpoczęcia badania do
0,31 s . Później nastąpiła faza prawie niezauważalnego
napięcia mięśniowego, trwająca do 0,59 s, po której
odnotowano ponowny wzrost intensywności pracy
mięsni. W przypadku mięśnia prostownika grzbietu
znajdującego się po prawej stronie, zaobserwowano stałe
napięcie, którego odchylenie od linii prostej wzrasta wraz
z upływem czasu (wykres 5). Amplituda wyniosła 24,2
µV dla kanału 5 oraz 22,7 µV dla kanału 6 (wykres 6).
Czwarte
badanie
elektromiograficzne
wykonano, gdy pacjentka znajdowała się w pozycji
stojącej. Zapis trwał 0,84 sekund. Podobnie jak
w poprzednich badaniach, elektrody umieszczono na
brzuścach mięśni prostowników grzbietu, po obu
stronach kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Widoczne
jest stałe napięcie mięśniowe, w obu zapisach z elektrod.
W przypadku kanału piątego zapis pokazuje trwające cały
czas odchylenie od linii prostej, ze szczególnie widocznym
załamkiem w 0,43 sekundzie. Zapis z kanału szóstego
również charakteryzuje się ciągłymi wychyleniami od osi
0, z wyraźnymi załamkami w 0,16, 0,49, 0,62 oraz 0,79
sekundzie (wykres 7). Amplituda wyniosła 33,4 µV dla
kanału 5, i 48,6 µV dla kanału 6 (wykres 8).
Piąty zapis EMG został przeprowadzony
w momencie zmiany ruchu pacjentki z biegu do spaceru.
Badany czas trwania testu wyniósł 0,9 sekund. Faza
przejścia z biegu do spaceru przypadła na 0,45 sekundę.
Wyniki z kanału piątego ukazały zauważalne wychylenia
zapisu od osi 0 trwające do 0,4 s. Później nastąpił okres
pokrywania się zapisu elektromiograficznego z linią
prostą. Z kolei w przypadku kanału szóstego, wyraźne
odchylenie od osi 0 trwało do 0,6 s. Dalej linia zapisu
również nakładała się na oś 0 (wykres 9).
W następstwie obliczeń amplitudy, uzyskano
wynik 23,3 µV dla lewej strony. Dla prawej jej wynik to
27,3 µV (wykres 10).

DYSKUSJA
Analiza EMG jest przydatna w diagnostyce wielu
chorób nerwowo – mięśniowych, gdyż umożliwia
dokładną lokalizację zmian chorobowych w mięśniach,
a także określa ich charakter oraz wielkość. Ponadto
pozwala ustalić dynamikę procesu chorobowego

a straight line, starting at 0,32 second and continuing till
the end (Figure 3). As a result of amplitude calculation,
the score of 8,59 µV for the fifth channel and 25,1 µV for
sixth has been obtained (Figure 4).
The same starting position, excluding the
support in thoracic spine, was the basis for the
electromyographic studies in the third test. The duration
of this attempt was 0,84 seconds. Recording electrodes,
placed on the left side, revealed a significant deviation
from the axis 0, lasting from the beginning to 0,31 second.
Then, there was an almost imperceptible muscle tone
phase, lasting up to 0,59 second, after which a growth of
intensity of muscular work has been recorded again. In
the case of the erector spinae muscle located on the right
side, a constant muscle tension, which deviation from
a straight line increases with the passage of time, has
been observed (Figure 5). The amplitude was 24,2 µV for
channel 5, and 22,7 µV for channel 6 (Figure 6).
The fourth electromyographic test was
performed, when a patient was in the standing position.
Recording lasted 0,84 seconds. Similarly to the previous
studies, electrodes were placed on the bellies of erector
spinae muscles, on both sides of the lumbar spine.
Constant muscle tension is visible in both recordings of
the electrodes. In the case of fifth channel, the recording
shows a long-lasting deflection from a straight line, with
particularly visible contraction in 0,43 second. Recording
from the sixth channel is also characterized by permanent
deviations from the axis 0, with visible contractions at
0,16, 0,49, 0,62 and 0,79 second (Figure 7).
The amplitude was 33,4 µV for channel 5, and
48,6 µV for channel 6 (Figure 8). The fifth EMG recording
was performed when the patient changed from the
motion of running to walking. The test duration was 0,9
second. Phase change from running to walking occurred
at 0,45 second. The results from the fifth channel showed
a noticeable deviation from the axis 0 lasting 0,4 second.
Then there was a period of overlapping of the
electromyographic recording with the straight line. As for
the sixth channel, a pronounced deviation from the axis
0 lasted to 0,6 second. Furthermore, the recording line
also overlapped with the axis 0 (Figure 9).
As a result of the amplitude calculation, a score
of 23,3 µV for the left side, and 27,3 µV for the right have
been obtained (Figure 10).

DISCUSSION
An EMG analysis is useful in the diagnosis of
many neuromuscular diseases, because it allows to find
the exact location of lesions in the muscles, and also
determines their nature and size. It also determines the
dynamics of the illness in the studied muscle.
Electromyographic test performed in a child with cerebral
palsy allowed for detailed analysis of muscles, taking into
account their activity, strength and action potential.
The erector spinae muscles, located on the left
and right side of the spine in the lumbar region have been
examined, which coincides with tests conducted by Ali
and Sundaraj [4] who made simultaneous measurements,
monitoring and electromyographic analysis of the
different muscle groups.
The study confirmed the disorders in motor
coordination and asymmetrical muscle tension in each of
five tests carried out. Differences in the tension of the
erector spinae muscles have been observed, proving their
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w badanym mięśniu. Badanie elektromiograficzne
przeprowadzone u dziecka z mózgowym porażeniem
dziecięcym pozwoliło na szczegółową analizę mięśniową,
z uwzględnieniem ich aktywności, siły oraz potencjału
czynnościowego.
Zbadano prostowniki grzbietu, znajdujące się
zarówno po lewej jak i prawej stronie kręgosłupa
w odcinku lędźwiowym, co pokrywa się z testami
przeprowadzonymi przez Alego i Sundaraja [4]. Dokonali
oni jednoczesnego pomiaru, monitorowania oraz analizy
elektromiograficznej różnych grup mięśniowych.
Badanie potwierdziło zaburzenia w koordynacji
ruchowej oraz asymetryczne napięcie mięśniowe
w każdym z pięciu przeprowadzonych testów.
Stwierdzono różnicę w napięciu mięśni prostowników
grzbietu, co świadczy o nieprawidłowym ich rozwoju.
Dzięki analizie EMG udowodniono, że u pacjentki
prawostronne skrzywienie kręgosłupa w odcinku
piersiowo – lędźwiowym, tylko w pozycji leżenia
przodem w spoczynku dawało amplitudę napięcia wyższą
po stronie lewej.
Z kolei w przypadku każdej innej testowanej
pozycji, u badanej dochodziło do kompensacji skoliozy,
w wyniku której amplituda była wyższa po stronie
prawej. Borkowska zwraca tu uwagę na podstawową
zależność
pomiędzy
prawidłowym
napięciem
mięśniowym, a właściwym rozwojem ruchowym [9].
Również Michałowicz i Zabłocki wskazują na różnice
w napięciu mięśniowym, jako na jedną z cech
charakterystycznych dla dzieci z mózgowym porażeniem
mózgowym, co zostało uwierzytelnione badaniem
elektromiograficznym [6].
Potwierdzono,
że
dzięki
analizie
elektromiograficznej można wykryć mimowolne skurcze
mięśniowe, określane jako dystonia, co jest zgodne
z badaniami przeprowadzonymi przez Coleman-Wood
i wsp. [5]. Z kolei skutkiem dystonii może być
występująca u dzieci z MPD skolioza.

abnormal development. Via electromyographic analysis, it
has been proven that in patients with dextroscoliosis
of the thoracic – lumbar region of the spine, only the
resting, front lying position gives a higher amplitude on
the left side.
On the other hand, in the case of every other
starting position for the examined girl, there was
a compensation of the scoliosis, which resulted in a higher
amplitude on the right side. Borkowska notes the
fundamental relationship between the correct muscle
tone and proper motor development [9]. Michałowicz and
Zabłocki also indicates the differences in muscle tone, as
one of the characteristic features in children with cerebral
palsy,
which
has
been
authenticated
by
electromyographic study [6].
It has been confirmed that by electromyographic
analysis we can detect involuntary muscle contractions,
defined as dystonia. It is compatible with studies
conducted by Coleman – Wood et al [5]. The effect of
dystonia may be, occurring in children with cerebral
palsy, scoliosis.

CONCLUSIONS
1.
2.
3.
4.

The electromyographic test allows for a detailed
muscle analysis, both in the resting phase, and
during functional movements.
EMG analysis enables simultaneous comparison
of a different muscle groups.
Electromyographic recording allows the
detection of neurological disorders, such as
dystonia.
EMG diagnosis gives the opportunity to specify
the amplitude value of a muscle, which is helpful
to identify a scoliosis.

WNIOSKI
1.

2.
3.
4.
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Badanie elektromiograficzne pozwala na
szczegółową analizę mięśniową zarówno w fazie
spoczynku, jak i w
trakcie ruchów
funkcjonalnych.
Analiza
EMG
umożliwia
jednoczesne
porównanie różnych grup mięśniowych.
Dzięki zapisowi elektromiograficznemu można
wykryć choroby neurologiczne, takie jak na
przykład dystonia.
Diagnostyka EMG daje możliwość określenia
amplitudy napięcia danego mięśnia, co z kolei
jest pomocne przy rozpoznawaniu skolioz.
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Rys. 1. Pozycja leżenia przodem w spoczynku.
Fig. 1. Resting, front lying position.

Rys. 2. Amplituda napięcia dla pozycji leżenia przodem w spoczynku.
Fig. 2. Amplitude for resting, front lying position.

Rys. 3. Pozycja siedząca, z podparciem w odcinku piersiowym kręgosłup.
Fig. 3. Sitting position, with a support in the thoracic spine.

Rys. 4. Amplituda napięcia dla pozycji siedzącej, z podparciem w odcinku piersiowym kręgosłupa.
Fig. 4. Amplitude for sitting position, with a support in the thoracic spine.
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Rys. 5. Pozycja siedząca, bez podparcia w odcinku piersiowym.
Fig. 5. Sitting position, excluding the support in thoracic spine.

Rys. 6. Amplituda napięcia dla pozycji siedzącej, bez podparcia w odcinku piersiowym.
Fig. 6. Amplitude for sitting position, excluding the support in thoracic spine.

Rys. 7. Pozycja stojąca.
Fig. 7. Standing position.

Rys. 8. Amplituda napięcia dla pozycji stojącej.
Fig. 8. Amplitude for standing position.
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Rys. 9. Zmiana ruchu z biegu do spaceru.
Fig. 9. Changing the motion from running to walking.

Rys. 10. Amplituda napięcia dla zmiany ruchu z biegu do spaceru.
Fig. 10. Amplitude for changing the motion from running to walking.
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ANALYSIS OF THE CONNECTION BETWEEN PAIN, DISABILITY AND A RADIOLOGICAL IMAGE
DETERMINING THE TREATMENT PROCESS

ANALIZA ZWIĄZKU POMIĘDZY BÓLEM, NIESPRAWNOŚCIĄ A OBRAZEM RADIOLOGICZNYM
WARUNKUJĄCEGO PROCES LECZENIA

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ БОЛЬЮ, ДИСФУНКЦИЕЙ И РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ
КАРТИНОЙ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩЕЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
ANALYSE DER BEZIEHUNG ZWISCHEN SCHMERZ, FUNKTIONSSCHWÄCHEN UND DEM
RÖNTGENBILD ALS VORAUSSETZUNG FÜR DEN HEILUNGSPROZESS
ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE DOLOR, DISCAPACIDAD E IMAGEN RADIOLÓGICA COMO
CONDICIÓN PREVIA DEL PROCESO DE CURACIÓN
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Introduction: The objective of this paper is to analyse the correlation between pain and the degree of disability, and the lesions shown on radiological
examination of KOA.
Material and method: The study encompassed 31 female patients (42 knees) aged 51-70 years, with diagnosed idiopathic knee osteoarthritis. Medical
history and analysis of previously performed x-ray scans were conducted. The history included questions regarding pain (VAS, WOMAC index) and the
maximum marching distance, the presence of oedema and instability as well as disability in everyday life (WOMAC index). The radiological lesions were
assessed using the Kellgren and Lawrence Grading Scale. Moreover, the widths of the joint spaces were measured.
Results: The patients’ pain in everyday activities (WOMAC) showed a positive correlation with the presence of osteophytes (r=0.32), and the intensity of the
pain on the VAS correlated with the presence of joint osteophytes (r=0.46) and with the elevation of the intercondylar eminence (r=0.32). The other
disorders on the x-ray image did not correlate with the pain. Positive correlations were identified between the presence of oedema (r=0.57) and instability
(r=0.39), and the presence of lesions in the patellofemoral joint. The patients’ disability in everyday activities (WOMAC) showed a negative correlation with
the width of the joint spaces (r<-0.34). However, no correlations were observed between the remaining x-ray lesions and the WOMAC index.
Conclusions: Only a small number of subjects showed a correlation indicating an interdependency between the painful sensations and the degree of
disability versus the progression of radiographic lesions. Among the KOA risk factors, it is worth noting the presence of obesity which, in these studies,
affected more than half of the female patients.
Key words: knee osteoarthritis, pain, disability, radiographic features.
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Wstęp: Celem pracy jest analiza zależności pomiędzy dolegliwościami bólowymi i stopniem niesprawności a zmianami wykazanymi w radiologicznym
badaniu ChZSK.
Materiał i metoda: Przebadano 31 pacjentek (42 kolana) w wieku 51-70 lat z rozpoznaną idiopatyczną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.
Przeprowadzono wywiad i ocenę uprzednio wykonanego zdjęcia rtg. W wywiadzie zawarte były pytania dotyczące bólu (skala VAS, indeks WOMAC) oraz
maksymalnego dystansu marszem, występowania obrzęku i niestabilności oraz niesprawności w życiu codziennym (indeks WOMAC). Zmiany
radiologiczne oceniono wg skali Kallgren’a i Lavrence’a. Ponadto zmierzono również szerokości szpar stawowych.
Wyniki: Ból pacjentek w czynnościach codziennych (WOMAC) korelował dodatnio obecnością osteofitów (r=0,32) a intensywność odczuwanego bólu
w skali VAS korelowała z obecności osteofitów w stawie (r=0,46) oraz z uniesieniem wyniosłości międzykłykciowej (r=0,32). Pozostałe zaburzenia
w obrazie rtg nie korelowały z bólem. Zauważono dodatnie korelacje pomiędzy występowaniem obrzęku (r=0,57) i niestabilności (r=0,39) a obecnością
zmian w stawie rzepkowo-udowym. Niesprawność pacjentek w czynnościach codziennych (WOMAC) korelowała ujemnie z szerokością szpar stawowych
(r<-0,34). Natomiast pomiędzy pozostałymi zmianami w rtg a wskaźnikiem WOMAC nie zanotowałam korelacji.
Wnioski: Jedynie u niewielkiej liczby badanych wystąpiła korelacja wskazująca na zależność pomiędzy odczuciami bólu istopniem niesprawności,
a zaawansowaniem zmian wykazanych w radiogramach. Spośród czynników ryzyka ChZSK warto zwrócić uwagę na obecność otyłości, która
w przedstawionych badaniach wystąpiła u ponad połowy pacjentek.
Słowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego, ból, niesprawność, zmiany radiologiczne.
Введение: Целью работы является анализ зависимости между болевыми ощущениями, степенью дисфункции и изменениями, обнаруженными
в радиологическом исследовании деформирующего артроза коленного сустава.
Материал и метод: Была обследована 31 пациентка (42 колена) в возрасте 51-70 лет с диагностированным идиопатическим деформирующим
артрозом коленного сустава. Проведен опрос и оценка сделанного ранее рентгеновского снимка. В опросе содержались вопросы относительно
боли (шкала VAS, индекс WOMAC), а также максимально пройденной дистанции маршем, появления отека и нестабильности, а также
ограниченности движений в обычной жизни (индекс WOMAC). Радиологические изменения были оценены по шкале Келлгрена-Лоуренса. Кроме
того, была измерена ширина суставных щелей.
Результаты: Боль пациентов в повседневной жизни (WOMAC) положительно коррелировала с присутствием остеофитов (r=0,32),
а интенсивность болевых ощущений по шкале VAS коррелировала с присутствием остеофитов в суставе (r=0,46), а также с поднятием
межмыщелкового возвышения (r=0,32). Остальные изменения в картине рентгеновского снимка не коррелировали с болью. Была отмечена
положительная корреляция между появлением отека (r=0,57) и нестабильности (r=0,39) с наличием изменений в суставе надколенника
(бедроколенном суставе). Ограниченность движений пациенток в повседневной жизни (WOMAC) отрицательно коррелировала с шириной
суставных щелей (r<-0,34). В то же время между остальными изменениями на снимке и показателем WOMAC корреляция не была отмечена.
Выводы: Лишь у небольшого числа пациенток была выявлена корреляция, указывающая на зависимость между болевыми ощущениями,
степенью ограниченности движений и степенью изменений, видимых на радиограммах. Среди факторов риска деформирующего артроза
коленного сустава следует обратить внимание на наличие ожирения, которое в вышеописанном исследовании было у более половины
пациенток.
Ключевые слова: Деформирующий артроз коленного сустава, боль, дисфункция, радиологические изменения.
Einleitung: Ziel dieser Arbeit ist die Analyse der Zusammenhänge zwischen Schmerzen, dem Grad der Funktionsschwäche und den Änderungen, die sich
bei Röntgenuntersuchungen von Arthrose ergeben.
Material und Methode: Untersucht wurde 31 Patientinnen (42 Knie) im Alter zwischen 51 und 70 Jahren mit diagnostizierter idiopathischer Osteoarthritis.
Zunächst wurden eine Anamnese und eine Bewertung der Röntgenbilder vorgenommen. In der Anamnese waren Fragen über Schmerzen (Skala VAS,
Index WOMAC) enthalten, die maximale Marschdistanz, das Auftreten von Ödemen, Instabilität und Funktionsstörungen in täglichen Leben (Index
WOMAC). Radiologische Änderungen wurden anhand der Kellgren-Lawrence Grading Scale bewertet. Außerdem wurde die Breite des Gelenkspaltes
gemessen.
Ergebnisse; Der Schmerz der Patientinnen bei täglichen Tätigkeiten (WOMAC) korrelierte positiv mit dem Vorhandensein von Osteophyten (r=0,32), die
Intensität des verspürten Schmerzes korrelierte in der VAS-Skala mit dem Vorhandensein von Osteophyten im Knie (r=0,46) sowie der Anhebung der
Eminentia intercondylaris (r=0,32). Sonstige Störungen auf dem Röntgenbild korrelierten nicht mit den Schmerzen. Festgestellt wurde eine positive
Korrelation zwischen dem Auftreten von Ödemen (r=0,57) und Instabilität (r=0,39) und dem Vorhandensein von Änderungen im Kniegelenk. Die
Funktionsstörungen der Patientinnen im Alltag (WOMAC) korrelieren negativ mit der Breite des Gelenkspaltes (r<-0,34). Zwischen den sonstigen
Veränderungen auf dem Röntgenbild und dem WOMAC-Index konnte kein Zusammenhang festgestellt werden.
Schlussfolgerung: Nur bei einer kleinen Gruppe der untersuchten Personen konnte eine Korrelation festgestellt werden, die auf einen Zusammenhang
zwischen dem Schmerzempfinden, dem Grad der Funktionsstörungen und weitreichenden, auf dem Röntgenbild sichtbaren Änderungen hinweisen. Unter
den Faktoren für ein Arthrose-Risiko ist vor allem auf Übergewicht hinzuweisen, welche in der vorgestellten Untersuchung bei mehr als der Hälfte der
Patientinnen vorlag.
Key words: osteoarthritis des kniegelenks, schmerz, funktionsschwäche, röntgenologische veränderungen.
Introducción: El objetivo de este estudio es el de analizar la dependencia existente entre las molestias causadas por los procesos dolorosos y el grado de
discapacidad, así como los cambios reportados en el estudio radiológico de la osteoartritis de rodilla.
Materiales y método: Han sido examinados 31 pacientes de sexo femenino (42 rodillas) de edades comprendidas entre los 51-70 años, diagnosticadas con
artrosis idiopática de rodilla Han sido entrevistadas y valoradas previamente con la realización de radiografías. En la entrevista se han incluido preguntas
relacionadas con el dolor (escala EVA, índice WOMAC) y la distancia máxima de marcha, la aparición de edemas e inestabilidad, así como sobre
la discapacidad en la vida diaria (índice WOMAC). Los cambios radiológicos han sido valorados según la clasificación de Kellgren y Lawrence. Además se
ha medido la anchura del espacio articular.
Resultados: El dolor de las pacientes en las actividades diarias (WOMAC) se correlacionaba de forma positiva con la presencia de osteofitos (r=0,32),
mientras que la intensidad de la sensación de dolor en la escala EVA se correlacionaba con la presencia de osteofitos en la articulación (r=0,46) y con un
ascenso de la eminencia intercondílea. El resto de las alteraciones observadas en la radiografía no se correlacionaban con el dolor. Se ha observado una
correlación entre la aparición de edemas (r=0,57) e inestabilidad (r=0,39) y la presencia de cambios en la articulación patelofemoral. La discapacidad
funcional de las pacientes en las actividades de la vida diaria (WOMAC) se correlacionaba de forma negativa con la anchura del espacio articular (r<-0,34).
Mientras que entre el resto de cambios observados en la radiografía y el índice WOMAC no se ha registrado correlación.
Conclusiones: Sólo en una pequeña cantidad de pacientes ha aparecido correlación que indica dependencia entre la sensación de dolor y el grado
de discapacidad, y lo avanzado de los cambios observados en las radiografías. Entre los factores de riesgo de la osteoartritis de rodilla cabe destacar
la presencia de obesidad, que en el estudio presentado ha aparecido en más de la mitad de las pacientes.
Palabras clave: osteoartritis de rodilla, dolor, discapacidad, cambios radiológicos.
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WSTĘP
Staw kolanowy jest największym stawem
człowieka i jednym z najważniejszych elementów
narządu ruchu. Od stopnia jego degeneracji zależy
znaczny zakres prawidłowej ogólnej sprawności
ruchowej oraz poziom odczuwanego bólu. W badaniach
dotyczących
choroby
zwyrodnieniowej
stawu
kolanowego zauważono, że w niektórych przypadkach nie
występuje jednoznaczna wyżej opisana zależność.
Świadczy to o tym, że odczuwany poziom bólu oraz
ograniczenie sprawności ruchowej wynika nie tylko
z przyczyn zarjestrowanego zwyrodnienia na zdjęciu
rentgenowskim, lecz także z innych powodów, których
próbę
zidentyfikowania
podjęto
w
niniejszym
opracowaniu.
Według American College of Rheumatology
(ACR) choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) jest
stanem destabilizacji procesów syntezy i degradacji
chrząstki stawowej oraz warstwy podchrzęstnej kości [1].
Jest jedną z chorób cywilizacyjnych. Może dotyczyć
jednego lub wielu stawów. Choroba zwyrodnieniowa
stawu kolanowego (ChZSK) stanowi najczęstszą
przyczyną niepełnosprawności ruchowej, dotykając 15%
populacji powyżej 55 roku życia [2]. Często występuje
obustronnie, zwłaszcza w postaci idiopatycznej. Do
głównych czynników ryzyka idiopatycznej ChZSK należą:
wiek, płeć, czynniki genetyczne, otyłość, przeciążenia
mechaniczne oraz palenie papierosów [3].
W prawidłowym funkcjonowaniu stawu
kolanowego istotne zadanie spełnia chrząstka stawowa,
która ma na celu maksymalne zmniejszenie tarcia
występującego podczas ruchów oraz amortyzację
wstrząsów. Umożliwia to wysoka zawartość wody oraz
specyficzna budowa powierzchni chrzęstnych [4].
Chondrocyty mają zdolność syntezy specyficznych
składników macierzy chrzęstnej (kolagenu (II, IX i XI)
oraz agrekanów, jak również produkcji specyficznych
proteaz i degradacji macierzy.
W warunkach fizjologicznych istnieje między
tymi procesami równowaga. Zachowanie jej ma istotne
znaczenie dla prawidłowej funkcji chrząstki [5].
Zachwianie
równowagi
z
przewagą
procesów
degeneracyjnych może być przyczyną ChZSK prowadząc
do zniszczenia chrząstki, powstania osteofitów, geodów
czy też sklerotyzacji podchrzęstnej [2].
Głównym objawem ChZSK jest ból stawu. Często
występuje przy obciążaniu, nasila się w trakcie ruchu
chorym stawem, a zmniejsza w czasie odpoczynku.
Zazwyczaj jest trudny do dokładnego zlokalizowania. Gdy
zajęty jest staw rzepkowo-udowy ból przede wszystkim
występuje podczas wchodzenia i schodzenia ze schodów
(jest to wynikiem silnego przypierania rzepki do uda
podczas tych czynności) natomiast, gdy zmiany
zwyrodnieniowe występują w większej mierze w stawie
piszczelowo-udowym największy ból odczuwa pacjent
podczas stania i chodzenia. Z czasem ból występuje
również w spoczynku (może powodować zaburzenia
snu).
Ból w chorobie zwyrodnieniowej pochodzi
z innych struktur stawu ze względu na to, że chrząstka
stawowa nie jest unerwiona. Może być spowodowany
rozciąganiem zakończeń nerwowych w okostnej
pokrywającej osteofity, zapaleniem błony maziowej czy
też mikrozłamaniami w okolicach podchrzęstnych kości.

INTRODUCTION
The knee is the largest joint in the human body
and one of the most important parts of our locomotor
system. It is the degree of its degeneration that, to
a significant extent, determines proper physical mobility
and the level of pain experienced. The studies of knee
osteoarthritis revealed that, in some cases, there are not
any unambiguous relations like the one described above.
This demonstrates that the level of pain experienced and
the reduced mobility result not only from the
osteoarthritis identified on the x-ray scan, but are also
due to reasons, the identification of which has been
attempted in the present paper.
According to the American College of
Rheumatology (ACR), knee osteoarthritis (KOA) is
a disturbance of the synthesis processes and
a degradation of the articular cartilage and the
subchondral bone layer [1]. It is one of the civilisation
diseases and can affect one or more joints. Knee
osteoarthritis (KOA) is the most common cause of
physical disability affecting 15% of the population aged
65 or more [2]. It often occurs bilaterally, particularly in
the idiopathic form. The major risk factors of idiopathic
KOA include: age, sex, genetic factors, obesity, mechanical
overload and smoking [3].
An essential role in the proper functioning of the
knee joint is played by the articular cartilage, which is
intended to minimise the friction during movement and
absorb shocks. This is possible thanks to the high water
content and the specific structure of the cartilage surfaces
[4]. Chondrocytes are capable of synthesising specific
components of the cartilage matrix (collagen (II, IX i XI)
and aggrecans, as well as of producing specific proteases
and degrading the matrix.
Under physiological conditions, there is
a balance between these processes. Maintaining this
balance is crucial for the cartilage to function correctly
[5]. Once it is compromised and when the degenerative
processes begin to prevail, the KOA may develop, thus
leading to cartilage destruction, and the formation of
osteophytes, geodes and subchondral bone sclerosis [2].
The main symptom of the KOA is arthralgia. The
pain occurs during exertion, intensifies when the affected
joint is moved and subsides at rest. It is usually difficult to
be localised precisely. When the patellofemoral joint is
involved, the pain primarily occurs during such activities
as walking up and down the stairs (it results from high
pressure of the patella against the femur during these
activities); however, when the osteoarthritic lesions occur
to a greater extent in the femoro-tibular joint, the most
intense pain is felt while standing and walking. As time
passes, the pain also occurs at rest (it may cause sleep
disturbances).
The osteoarthritic pain comes from other joint
structures due to the fact that the articular cartilage is not
innervated. It may be caused by stretching the nerve
endings located in the periosteum that covers the
osteophytes, by inflammation of the synovial membrane
or by microfractures in the subchondral areas of the bone.
Additionally, the pain may result from: increased
pressure within the marrow cavity, stretching the
articular capsule, muscle contraction, enthesopathies or
bursitis [6]. Other symptoms of the KOA include stiffness,
oedema, instability, crepitation, limited mobility of the
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Dodatkowym źródłem bólu może być: zwiększenie
ciśnienia jamy szpikowej, rozciąganie torebki stawowej,
skurcz mięśni, entezopatie czy też zapalenie kaletek [6].
Pozostałe objawy ChZSK to sztywność, obrzęk,
niestabilność, trzeszczenia, ograniczenie ruchu w stawie,
osłabienie siły mięśniowej.

DIAGNOSTYKA CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWU KOLANOWEGO
W diagnostyce stawu kolanowego standardem
jest korzystanie z tradycyjnego zdjęcia rentgenowskiego.
Powszechnie stosuje się dwie projekcje: a-p, boczną, a dla
uwidocznienia konkretnych elementów anatomicznych
również projekcje skośne. Wykonuje się je w pozycji
stojącej, aby uwidacznić niestabilności w stawie oraz
prawdziwe szerokości szpary stawowej. Pozwala to na
pomiar odległości międzykostnej, zwężenia szpary
stawowej, potwierdzenie obecności osteofitów, torbieli
oraz sklerotyzacji podchrzęstnej (rys. 1).

joint and muscle weakness.

DIAGNOSTICS OF KNEE OSTEOARTHRITIS
The traditional x-ray is a commonly used
standard in the diagnosis of the knee joint. It is customary
to use two projections, namely the anteroposterior and
the lateral, as well as the oblique one to visualise specific
anatomical structures. Such x-rays are taken with the
patient standing, to reveal instabilities in the joint and the
actual widths of the joint space. This makes it possible to
measure the distance between the bones and the joint
space narrowing, as well as to confirm the presence of
osteophytes, cysts and subchondral bone sclerosis
(Fig. 1).

Rys. 1. Zmiany zwyrodnieniowe: osteofit brzeżny (1), uniesienie wyniosłości międzykłykciowej (2), sklerotyzacja podchrzęstna (3) [źródło własne].
Fig. 1. Osteoarthritic lesions: a marginal osteophyte (1), elevation of the intercondylar eminence (2), subchondral bone sclerosis (3). Source: own
elaboration.

Zwykle wykonuje się zdjęcia porównawcze
dwóch kolan jednocześnie na tej samej kliszy (takie same
warunki ekspozycji i obróbki ciemniowej). Uzyskany
obraz radiologiczny umożliwia wczesne wykrycie
subtelnych, początkowych zmian chorobowych [7]. Na
podstawie tak sporządzonego radiogramu uzyskuje się
pierwszą i najpopularniejszą ocenę zaawansowania
zmian zwyrodnieniowych kolana opartych na skali
Kallgren’a i Lawrence’a z 1957 roku przedstawionej
w tabeli 1.

A standard procedure is to perform comparative
scans of both knees at the same time on the same film
(identical exposure and darkroom conditions). The
radiological image obtained allows for early detection of
subtle lesions in their initial stage [7]. Such a radiograph
constitutes the basis for obtaining the first and most
popular assessment of the progression of knee
osteoarthritic lesions based on the Kellgren and Lawrence
Grading Scale from 1957 presented in Table 1.

Tab. 1.
Skala Kallgren’a i Lavrence’a [7].
Kellgren and Lawrence Grading Scale [7].

Kellgren and lawrence grading scale
Grade 1

Doubtful lesions: marginal osteophytes, marginal significance

Grade 2

Marginal lesions: definite osteophytes, unaffected joint-space narrowing

Grade 3

Moderate lesions: mild joint-space narrowing

Grade 4

Severe lesions: seriously damaged joint space with subchondral bone sclerosis

Source: Own elaboration.
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Natomiast na rysunku 2 przedstawiono Skalę
Kellgren’a i Lavrence’a, która została utworzona
z radiogramów badanych pacjentek.

Figure 2, on the other hand, presents the
Kellgren and Lawrence Grading Scale, which was created
from the female patients’ radiographs.

Rys. 2. Skala Kellgren’a i Lavrence’a utworzona z radiogramów badanych pacjentek (od lewej I, II, III, IV stopień) [źródło własne].
Fig. 2. The Kellgren and Lawrence Grading Scale created from the female patients’ radiographs (from the left: I, II, III, IV degree). Source: own elaboration.

Praktyka wskazuje, że formułowane na
podstawie takiego badania wnioski są w wielu
przypadkach niejednoznaczne. Biorąc to pod uwagę,
nakreślono cel niniejszego opracowania, którym jest
analiza zależności pomiędzy dolegliwościami bólowymi
i niesprawnością, a stanem choroby zwyrodnieniowej
stawu kolanowego wykazanym na podstawie zdjęcia
radiologicznego.

MATERIAŁ I METODA
Do badań wybrano chorych w Ośrodku
Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ
w Krzeszowicach, na przestrzeni czasu od 01.02.2008 do
31.06.2008.
Badaniu poddano 31 pacjentek w wieku 51-70
lat (śr. 60,26 SD 6,65), które chorują na idiopatyczną
ChZSK. Posiadały one wykonane uprzednio zdjęcia rtg
kolana a-p i boczne w pozycji stojącej z okresu krótszego
niż 6 miesięcy. W badanej grupie przebadano 42 stawy
kolanowe (22 prawe, 20 lewe). U 11 osób badaniu
poddano oba stawy, a u 20 jeden.
Z grupy badanej wykluczono pacjentki z bólami
stawów biodrowych, endoprotezami stawów biodrowych
lub kolanowych, chorobą zwyrodnieniową spowodowaną
dną, RZS, cukrzycą, zaburzeniami neurologicznymi,
zmianami pourazowymi. Z zakwalifikowanymi osobami
przeprowadzono wywiad w pierwszym dniu turnusu
rehabilitacyjnego wg. kwestionariusza oraz oceniono
zdjęcia rtg stawu kolanowego.
Ankieta zawierała pytania dotyczące:
• bólu (czas trwania, intensywność bólu w okresie
ostatniego miesiąca i w dniu badania ocenianego
w skali VAS),
• maksymalnego dystansu przejścia marszem,
• występowania
obrzęku
i
niestabilności
w kolanie,
• bólu, sztywności i niesprawności według skali
WOMAC.
Indeks WOMAC (Western Ontario and McMaster
Universities) ocenia ból, sztywność, sprawność fizyczną

Practical evidence shows that the conclusions drawn on
the basis of such a study are ambiguous in
a large number of cases. This led to the determination of
the objective of the present paper, which is to analyse the
relations of pain and disability versus the state of knee
osteoarthritis indicated on the basis of an x-ray image.

MATERIAL AND METHOD
The studies encompassed patients at the
“Krzeszowice” Rehabilitation Centre over the period from
February 01, 2008 to June 31, 2008.
The study encompassed 31 female patients aged
51-70 years (mean: 60.26 SD 6.65), who suffered from
idiopathic knee osteoarthritis. They had had their
standing anteroposterior and lateral knee x-rays taken
over a preceding period of not more than 6 months. The
study group included 42 knees (22 right, 20 left). Eleven
individuals had both their joints examined, while twenty
patients – only one.
The group excluded patients with coxalgia, hip
or knee joint endoprostheses, gout-induced arthritis,
rheumatoid arthritis (RA), diabetes, neurological
disorders and post-traumatic lesions. Medical history was
taken of all the qualified individuals on the first day of the
rehabilitation period, according to a survey questionnaire,
and the subjects’ knee joint x-ray images were evaluated.
The survey consisted of questions concerning:
• pain (duration, intensity of the pain over the
pastmonth and on day of the survey (rated on
the VAS),
• the maximum distance of marching,
• the presence of oedema and instability in the
knee,
• pain, stiffness and disability according to the
WOMAC scale.
The WOMAC (Western Ontario and McMaster
Universities) index is used to assess pain, stiffness,
physical condition of the knee or the hip in osteoarthritis
within the past 42 hours [8]. This study was based on the
section referring to pain.
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kolana lub biodra w chorobie zwyrodnieniowej w okresie
ostatnich 42 godzin [9]. W tym badaniu wykorzystano
fragment dotyczący bólu.
Intensywność bólu oceniano w skali wizualno
analogowej VAS na 10-centymetrowym odcinku
ograniczonym punktami: brak bólu (od lewej)
a ekstremalny ból (od prawej). Pacjentki zaznaczały
wartość bólu w chwili przeprowadzania wywiadu oraz
maksymalny ból, który pojawił się w ostatnim miesiącu
[9].
Radiogramy były oceniane wg skali Kellgren’a
i Lavrence’a. Oceniający to tzw. „zaślepiony” (nie znał
ankiet z oceną dolegliwości). Natomiast szerokość szpary
przyśrodkowej i bocznej zmierzono w najwęższym
miejscu, w środkowej części szpar (rys. 3).

The intensity of pain was assessed on the Visual
Analog Scale (VAS) at a 10-centimeter section bounded by
a set of points: no pain (from the left) versus extreme pain
(from the right). The patients were marking the value of
pain while their medical history was being taken, as well
as the maximum pain experienced over the preceding
month [9].
The radiographs were assessed using the
Kellgren and Lawrence Grading Scale. The assessing
individual was the so-called “blinded rater” (not familiar
with the complaint assessment surveys). The width of the
medial and the lateral joint spaces, on the other hand, was
measured at the narrowest point, in their middle part
(Fig. 3).

Ryc. 3. Metoda oceny szerokość szpar stawowych na zdjęciu rtg na przykładzie szpary bocznej (L) [źródło własne].
Fig. 3. The method of analysing the width of joint spaces on an x-ray based on the lateral joint space (L). Source: own elaboration.

Do analizy statystycznej wykorzystano arkusz
kalkulacyjny Microsoft Office Excel 2007 oraz program
Statistica 8. W Excel’u obliczono wartości średnie,
minima, maksima, odchylenia standardowe i wartości
procentowe. Z wykorzystaniem programu Statistica
sprawdzono czy rozkłady są normalne i obliczono
współczynnik korelacji Pearsona dla rozkładów
normalnych oraz prognozę statystyczną dla wyników.

A statistical analysis was performed using the
Microsoft Office Excel 2007 spreadsheet and the Statistica
8 programme. The Excel spreadsheet was used to
calculate mean values, minimums and maximums,
standard deviations and percentage values, while the
Statistica programme – to verify whether the
distributions were within normal range and to calculate
the Pearson's correlation coefficient for normal
distributions and a statistical prognosis for the findings.

WYNIKI BADAŃ
TEST FINDINGS
Wartość średnia wskaźnika BMI wyniosła 31,07
kg/m² (24,9- 39,8 kg/m²; SD 4,15). Tylko 5% pacjentek
miała prawidłową wartość BMI (18,5 - 24,9). U 33%
pacjentek wskaźnik BMI wykazał nadwagę (25,0 - 29,9),
u 45% zanotowano otyłość I stopnia (30,0 - 34,9),
a u 17% II stopnia (35,0 - 39,9). W sumie u 95% pacjentek
zaobserwowano nieprawidłowości we wskaźniku BMI,
z czego u 62% otyłość [10].
Wyniki badań wykazały ujemną korelację
pomiędzy czasem trwania dolegliwości bólowych
a szerokością szpary przyśrodkowej (r=-0,41).
Zauważono dodatnią korelację pomiędzy czasem trwania
bólu a obecnością zmian w stawie rzepkowo-udowym
(r=0,37). Brak korelacji zanotowano pomiędzy czasem
trwania
bólu
a
szerokością
szpary
bocznej,
zaawansowaniem zmian wg skali Kallgren’a i Lavrence’a,
obecnością osteofitów i zaostrzeniem wyniosłości
międzykłykciowej (Tab. 2).
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The mean BMI value amounted to 31.07 kg/m²
(24.9-39.8 kg/m²; SD 4.15). Only 5% of the female
patients exhibited normal BMI values (18.5 - 24.9).
The BMI value indicated that 33% of the female patients
were overweight (25.0 - 29.9), 45% suffered from first
degree obesity (30.0 - 34.9), and 17% from second-degree
obesity (35.0 - 39.9). Abnormalities in the BMI were
observed in the total of 95% female patients, 62% of
whom also had obesity [10].
The findings revealed a negative correlation
between the duration of pain and the width of the medial
joint space (r=-0.41). A positive correlation was noticed
between the duration of pain and the presence of lesions
in the patellofemoral joint (r=0.37). No correlation was
reported between the duration of pain and the width of
the lateral joint space, the progression of lesions
according to the Kellgren and Lawrence Grading Scale, the
presence of osteophytes and the sharpening of the
intercondylar eminence (Table 2).
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Tab. 2
Korelacje pomiędzy dolegliwościami bólowymi a zmianami radiologicznymi [źródło własne]. Oznaczone wsp. korelacji są istotne statystycznie z p <0 ,05
N=42.
Correlations between pain complaints and radiological lesions. The designated correlation coordinates are statistically significant with p <0 .05 N=42.

Duration of
pain in years
Number of
painful days
over the past
month
VAS over the
past month
[%]
VAS during
medical
history [%]

Width of the
medial joint
space [mm]
r = 0.41
p = 0.007

Width of the
lateral joint
space [mm]
r = 0.02
p = 0.898

Kellgren and
Lawrence
Grading Scale
r = 0.24
p = 0.124

Involved
patellofemoral joint
r = 0.37
p = 0.016

Osteophyte
presence
r = 0.18
p = 0.247

Sharpening of
the
intercondylareminence
r = 0.19
p = 0.219

r = -0.10
p = 0.512

r = -0.06
p = 0.713

r = 0.18
p = 0.260

r = 0.29
p = 0.065

r = 0.02
p = 0.893

r = 0.15
p = 0.339

r = -0.05
p = 0.728

r = -0.05
p = 0.728

r = 0.08
p = 0.617

r = 0.10
p = 0.529

r = 0.46
p = 0.002

r = 0.32
p = 0.038

r = 0.16
p = 0.323
r = -0.11
p = 0.490

r = 0.01
p = 0.927
r = -0.21
p = 0.188

r = -0.29
p = 0.061
r = 0.02
p = 0.892

r = -0.08
p = 0.629
r = 0.20
p = 0.197

r = 0.12
p = 0.450
r = 0.32
p = 0.036

r = 0.02
p = 0.900
r = 0.19
p = 0.233

Pain (WOMAC)
Source: own elaboration.

Brak korelacji stwierdzono pomiędzy ilością dni
w miesiącu, w których wystąpił ból kolana a wszystkimi
badanymi parametrami radiologicznymi.
Analiza wykazała dodatnią korelację pomiędzy
wartością VAS dla maksymalnej wartości bólu w ciągu
ostatniego miesiąca a obecnością osteofitów (r=0,46) oraz
zaostrzeniem wyniosłości międzykłykciowej (r=0,32).
Brak korelacji stwierdzono pomiędzy wartością VAS dla
maksymalnej wartości bólu w ciągu ostatniego miesiąca
a szerokościami szpar stawu kolanowego oraz
zaawansowaniem zmian wg skali Kellgren’a i Lavrence’a
a zajęciem stawu rzepkowo-udowego. Stwierdzono także
brak korelacji pomiędzy wartością VAS pozwalającą
ocenić ból w chwili badania a stwierdzonymi zmianami
radiologicznymi.
Dodatnia korelacja wystąpiła również pomiędzy
wartością WOMAC oceniającą zakres dotyczący bólu oraz
obecności osteofitów (r=0,32). Natomiast pomiędzy
pozostałymi
parametrami
radiologicznymi
(szerokościami
szpar
stawu
kolanowego,
zaawansowaniem zmian wg skali Kellgren’a i Lavrence’a,
zajęciem stawu rzepkowo-udowego i zaostrzeniem
wyniosłości międzykłykciowej) stwierdzono brak
korelacji.
Tabela 3 wskazuje korelacje pomiędzy
parametrami niesprawności a zmianami radiologicznymi.

No correlation was found between the number
of days in a month with knee pain and all the radiological
parameters examined.
The analysis demonstrated positive correlation
between the VAS value for the maximum pain over the
past month and the presence of osteophytes (r=0.46) and
sharpening of the intercondylar eminence (=0.32). No
correlation was determined between the VAS value for
the maximum pain over the past month and the knee joint
space widths as well as between the progression of
lesions according to the Kellgren and Lawrence Grading
Scale and the involvement of the patellofemoral joint.
Moreover, no correlation was found between the VAS
value for assessing pain upon examination and the
radiological lesions detected.
A positive correlation was also observed
between the WOMAC value assessing the part concerning
pain and the presence of osteophytes (r=0.32). However,
no correlation was found between the remaining
radiological parameters (the knee joint space widths, the
progression of lesions according to the Kellgren and
Lawrence Grading Scale, the involvement of the
patellofemoral joint and the sharpening of the
intercondylar eminence).
Table 3 presents the correlations between
disability parameters and radiological lesions.
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Tab. 3
Korelacje pomiędzy parametrami niesprawności a zmianami radiologicznymi [źródło własne]. Oznaczone wsp. korelacji są istotne statystycznie z p < 0,05
N=42.
Correlations between disability parameters and radiological lesions. The designated correlation coordinates are statistically significant with p < 0.05 N=42.

Width of the
medial joint
space [mm]

Width of the
lateral joint
space [mm]

Kellgren and
Lawrence
Grading
Scale

Involved
patellofemoral joint

Osteophyte
presence

Sharpening of
the
intercondylareminence

Maximum
distance [m]

r = 0.32
p = 0.040

r = 0.03
p = 0.853

r = -0.21
p = 0.179

r = -0.22
p = 0.159

r = -0.30
p = 0.052

r = -0.26
p = 0.092

Oedema

r = -0.27
p = 0.082

r = 0.06
p = 0.719

r = 0.30
p = 0.053

r = 0.57
p = 0.000

r = 0.32
p = 0.041

r = 0.23
p = 0.150

Instability

r = -0.08
p = 0.619

r = -0.05
p = 0.747

r = 0.2
p = 0.212

r = 0.39
p = 0.011

r = 0.05
p = 0.737

r = 0.11
p = 0.500

Stiffness
(WOMAC)

r = -0.15
p = 0.330

r = -0.35
p = 0.023

r = 0.02
p = 0.905

r = -0.25
p = 0.104

r = 0.05
p = 0.740

r = 0.08
p = 0.624

Disability
(WOMAC)

r = -0.38
p = 0.013

r = -0.41
p = 0.007

r = 0.22
p = 0.154

r = 0.08
p = 0.614

r = 0.27
p = 0.079

r = 0.25
p = 0.103

Source: Own elaboration.

Dodatnią korelację zanotowano pomiędzy
maksymalnym możliwym dystansem pokonywanym
marszem a szerokością szpary przyśrodkowej (r=0,32).
Natomiast nie stwierdzono korelacji pomiędzy
pozostałymi zmianami radiologicznymi. Dodatnie
korelacje wystąpiły pomiędzy występowaniem obrzęku
a obecnością zmian w stawie rzepkowo-udowym
(r=0,57), obecnością osteofitów (r=0,32). Brak korelacji
stwierdzono natomiast pomiędzy obecnością obrzęku
a szerokościami szpar stawu kolanowego oraz
zaawansowaniem zmian wg skali Kellgren’a i Lavrence’a
a zaostrzeniem wyniosłości międzykłykciowej.
Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy
występowaniem niestabilności oraz zajęciem stawu
rzepkowo-udowego (r=0,39). Brak korelacji odnotowano
pomiędzy obecnością niestabilności a szerokościami
szpar stawu kolanowego oraz zaawansowaniem zmian
wg skali Kellgren’a i Lavrence’a, obecnością osteofitów
a zaostrzeniem wyniosłości międzykłykciowej. Ujemna
korelacja wystąpiła pomiędzy wartością WOMAC
oceniającą część związaną ze sztywnością oraz
szerokością szpary bocznej (r=-0,35). Pomiędzy
pozostałymi parametrami radiologicznymi odnotowano
brak korelacji.
Ujemne korelacje wystąpiły również pomiędzy
wartością WOMAC analizującą część dotyczącą
niesprawności a szerokością szpary przyśrodkowej
(r =-0,38), szerokością szpary bocznej (r=-0,41). Brak
korelacji odnotowano pomiędzy wartością WOMAC
oceniającą
część
dotyczącą
niesprawności
a zaawansowaniem zmian wg skali Kellgren’a
i Lavrence’a, obecnością zmian w stawie rzepkowoudowym, obecnością osteofitów i zaostrzeniem
wyniosłości międzykłykciowej.

Positive correlation was recorded between the
maximum possible marching distance and the width of
the medial joint space (r=0.32). However, no correlation
was observed between the remaining radiological lesions.
Positive correlations were found between the prevalence
of oedema versus the presence of lesions in the
patellofemoral joint (r=0.57) and the presence of
osteophytes (r=0.32). No correlation, however, was
determined between the presence of oedema and the
widths of the knee joint spaces as well as between the
progression of lesions according to the Kellgren and
Lawrence Grading Scale and sharpening of the
intercondylar eminence.
A positive correlation was found between the
presence of instability and the involvement of the
patellofemoral joint (r=0.39). No correlation was
recorded between the presence of instability and the
widths of the knee joint spaces as well as between the
progression of lesions according to the Kellgren and
Lawrence Grading Scale, the presence of osteophytes and
sharpening of the intercondylar eminence. A negative
correlation was identified between the WOMAC value
assessing the part related to stiffness and the width of the
lateral joint space (r=-0.35). No correlation was found
between the remaining radiological parameters.
Negative correlations were also present
between the WOMAC value applying to the analysis of
disability versus the width of the medial joint space
(r =-0.38) and the lateral joint space (r=-0.41). No
correlation was reported between the WOMAC value
assessing the disability-related part and the progression
of lesions according to the Kellgren and Lawrence
Grading Scale, the presence of lesions in the
patellofemoral joint, the presence of osteophytes and the
sharpening of the intercondylar eminence.

DYSKUSJA
DISCUSSION
Zauważono, że im węższa przyśrodkowa szpara
stawowa kolana tym dłuższy czas trwania bólu (w latach).
Dłuższy czas trwania bólu korelował z dłuższym czasem
oddziaływania dużego obciążenia na uszkodzoną

60

It was observed that the narrower the medial
joint space in the knee was, the longer the pain lasted(in
years). Longer duration of pain correlated with longer
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chrząstkę, która ulegała coraz większej degradacji. Długi
czas
trwania
bólu
zwiększa
również
prawdopodobieństwo pojawienia się zmian w stawie
rzepkowo-udowym.
W badaniach w North Staffordshire w Wielkiej
Brytanii uzyskano inne dane. Wykazano, że im dłuższy
czas trwania dolegliwości (bólu, sztywności) tym większy
stopień zaawansowania zmian w skali Kallgren’a
i Lavrence’a. Badania przeprowadzono na 819 pacjentach
[11].
Zaobserwowano, korelację pomiędzy obecnością
osteofitów a wartością bólu kolana w skali VAS oraz
wartością wskaźnika WOMAC dotyczącą bólu. Podobną
korelację wykazano pomiędzy wystąpieniem zaostrzenia
wyniosłości międzykłykciowej a wartością bólu kolana
w skali VAS. Sugeruje to zależność pomiędzy
zaawansowaniem
zmian
kościotworzenia
a intensywnością odczuwanego bólu.
W badaniach stwierdzono brak korelacji
pomiędzy szerokościami szpar stawowych, stopniem
zaawansowania zmian radiologicznych a intensywnością
odczuć bólowych w skali VAS i w części WOMAC
dotyczącej bólu. Podobny brak korelacji między
szerokością szpar stawowych a bólem w indeksie
WOMAC zanotowano w badaniach w Skandynawi [12],
a w Wielkiej Brytanii stwierdzono brak wpływu
zaawansowania
zmian
zwyrodnieniowych
na
intensywność bólu w skali VAS [13]. W badaniach w USA
zauważono, że im bardziej zaawansowane stadia
radiologiczne choroby tym zwiększają się zależności
korelacji pomiędzy zmianami wykazanymi w rtg
a dolegliwościami bólowymi [14].
Wykazano, że im węższa przyśrodkowa szpara
stawowa kolana tym mniejszy możliwy dystans przejścia
marszem, natomiast z szerokością szpary bocznej
wystąpił brak korelacji. Może to wynikać z częstszego
występowania koślawości kolan w idiopatycznej ChZSK.
Poza
tym
żaden
z
pozostałych
parametrów
radiologicznych nie korelował z długością pokonywanego
dystansu marszem.
Zaobserwowano, że obecność zmian w stawie
rzepkowo-udowym oraz obecność osteofitów brzeżnych
zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się obrzęku
w kolanie. Zaburzenia te sprawiają, że naruszona zostaje
anatomia powierzchni stawowych. Nieprawidłowe uciski,
tarcia powodują stany zapalne, a w efekcie obrzęk kolana.
Pozostałe elementy zdjęć radiologicznych (szerokość
szpar stawowych, zaawansowanie zmian w skali
Kellgren’a i Lavrence’a, zaostrzenie wyniosłości
międzykłykciowej) nie wykazały korelacji z obecnością
obrzęku.
Zauważono, że odczucia niestabilności kolana
u pacjentek korelowały z obecnością zmian w stawie
rzepkowo-udowym. Z jednej strony może mieć to związek
z pojawianiem się zmian w stawie rzepkowo-udowym
z czasem rozwoju ChZSK, a więc w zaawansowanym
stadium choroby. Z drugiej strony, niestabilność stawu
kolanowego może prowadzić do powstawania zmian
zwyrodnieniowych w osłabionym stawie. Pozostałe
czynniki wykazane w badaniu radiologicznym nie
korelowały z pojawieniem się niestabilności.
W badaniach wykazano, że uczucie sztywności
zwiększa się wraz ze zmniejszaniem się bocznej szpary
stawu kolanowego, podczas gdy w Skandynawii
wykazano brak korelacji pomiędzy tymi dwoma
czynnikami [12]. Rozbieżność ta może wynikać z różnicy
w wielkości; grupa badanych: skandynawska była prawie

duration of high load being exerted on the damaged
cartilage, which was subject to increasing degradation.
Long duration of pain also increases the likelihood of
lesions in the patellofemoral joint.
Different data were obtained from the studies in
North Staffordshire, Great Britain. It was demonstrated
that the longer the duration of complaints (pain, stiffness)
was, the higher the progression of lesions on the Kellgren
and Lawrence Grading Scale. The studies were conducted
on 819 patients [11].
There was a correlation between the presence of
osteophytes versus the value of knee pain on the VAS and
the value of the pain-related WOMAC index. A similar
correlation was identified between the sharpening of the
intercondylar eminence and the knee pain value on the
VAS. This suggests that there is a dependency between
the progression of osteogenic lesions and the intensity of
the pain experienced.
The studies revealed no correlation between the
joint space widths, the progression of the radiological
lesions and the intensity of painful sensations on the VAS
and in the pain-related section of WOMAC. A similar
absence of correlations between the joint space widths
and pain in the WOMAC index was recorded in the
Scandinavian studies [12], and in Great Britain the
progression of osteoarthritic lesions was found to have no
influence on the intensity of pain on the VAS [13]. Studies
in the USA revealed that the more advanced the
radiological stages of the disease were, the greater the
correlations between the x-ray lesions and pain [14].
It was shown that the narrower the medial joint
space in the knee was, the shorter the possible distance of
marching; however, no correlation was found in relation
to the width of the lateral joint space. This may result
from higher prevalence of valgus knee in idiopathic knee
osteoarthritis. Apart from that, none of the other
radiological parameters correlated with the length of the
marching distance.
It was observed that the presence of lesions in
the patellofemoral joint and the presence of marginal
osteophytes increase the likelihood of oedema formation
in the knee. These disorders result in the damage of the
joint surface anatomy. Abnormal compression and
friction lead to inflammatory conditions and,
consequently, to oedema in the knee. The other
components of x-rays images (width of joint spaces,
progression of lesions on the Kellgren and Lawrence
Grading Scale, sharpening of the intercondylar eminence)
showed no correlation with the presence of oedema.
It was noted that the sensations of knee
instability in the female patients were correlated with the
presence of lesions in the patellofemoral joint. On the one
hand, it may be linked to the occurrence of lesions in the
patellofemoral joint as the KOA progresses, that is in the
advanced stage of the disease. On the other hand, knee
joint instability may lead to the occurrence of
osteoarthritic lesions in the weakened joint. The other
factors shown in the radiological examination did not
correlate with the occurrence of instability.
The studies demonstrated that the sensation of
stiffness increased with the reduction of the lateral joint
space, while no correlation between these two factors
was identified in Scandinavia [12]. This discrepancymay
result from the different size of the study groups, with the
Scandinavian one being almost five times greater and
including both females and males. Other radiological
parameters examined did not correlate with the sensation
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pięć razy większa i obejmowała kobiety i mężczyzn. Inne
badane parametry radiologiczne nie korelowały
z odczuciem sztywności.
Stwierdzono korelację pomiędzy szerokością
szpar stawowych kolana a indeksem WOMAC dotyczącym
niesprawności. Im węższe szpary tym większe problemy
ze zginaniem kolana, a więc z jego funkcją w życiu
codziennym. Odmienne wyniki badań – czyli brak
korelacji uzyskano w Skandynawi [12]. Inne parametry
radiologiczne (zaawansowanie zmian w skali Kellgren’a
i Lavrence’a, obecnością zmian w stawie rzepkowoudowym, obecność osteofitów, zaostrzenie wyniosłości
międzykłykciowej) nie korelowały z zaburzeniami
funkcjonowania.

of stiffness.
A correlation was found between the width of
the joint spaces in the knee and the WOMAC index for
disability. The narrower the spaces, the more difficult it is
to bend the knee and, therefore, function in everyday life.
Different study results – or no correlation – were
obtained in Scandinavia [12]. Other radiological
parameters (the progression of lesions according to the
Kellgren and Lawrence Grading Scale, the presence of
lesions in the patellofemoral joint, the presence of
osteophytes and the sharpening of the intercondylar
eminence) demonstrated no correlation with functional
disturbances.

CONCLUSIONS
WNIOSKI
1.
1.

2.

3.

4.

Na podstawie przeprowadzonego zakresu badań
można stwierdzić, że istnieje tylko stosunkową
wąski zakres korelacji wskazujący na zależność
pomiędzy odczuciami bólu i niesprawności
a
zaawansowaniem
zmian
wykazanych
w radiogramach.
Uzyskano
potwierdzenie,
że
część
występujących bóli i ograniczeń dystansu
przejścia
marszem
nie
wykazuje
bezpośredniego związku z zanotowanymi
w obrazie radiologicznym czynnikami ryzyka
CHZSK.
Przeprowadzona
analiza
występujących
korelacji skłania do postawienia tezy, że w wielu
przypadkach przyczyną CHZSK może być
otyłość, której obecność zanotowano u ponad
połowy badanych pacjentek.
Na uwagę zasługują stwierdzone różnice
w wynikach części badań przeprowadzonych
przez polskich i zagranicznych naukowców,
które powiny być przedmiotem odrębnej
analizy.

2.

3.

4.

On the basis of the studies conducted, it can be
concluded that there is only a relatively narrow
range
of
correlations
provingthe
interdependency between pain and disability,
and the progression of radiographic lesions.
It was confirmed that some of the pains and
marching distance limitations show no direct
relation with the KOA risk factors recorded on
the x-ray scan.
The analysis of the existing correlations suggests
a hypothesis that, in many cases, the KOA may
be caused by obesity, which was identified in
more than half of the female patients examined.
Attention should be drawn to the differences in
the results of some studies conducted by Polish
and foreign scientists, which should be subject
to separate analysis.
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Szanowna Redakcjo PHR,
W numerze 54 z 2016 r ukazała się publikacja
pt. "Comments on Nitrogen Extention From the Diver's
Organism During the Reduced Preasure at the Final
Decompression Station (< 1 ata)" autorzy Tadeusz
Doboszyński i Bogdan Łokucijewski.
Artykuł traktuje o dawnych metodach obliczania
czasów dekompresji wysokogórskiej. W stosunku do
dzisiejszych standardów są zbyt krótkie. Obecne modele
dekompresyjne, wprowadziły tkanki o dużo dłuższych
czasach połowicznego odsycania, do 635 min. Również
ograniczanie maksymalnych przesyceń (różnica prężności
w tkance i ciśnienia całkowitego) w trakcie dkompresji.
Celem tego listu jest pokazanie sposobu obliczania
czasów dla przedstawionych problemów, realizacja
obliczeń wprost w modelu dekompresyjnym. Pozornie to
trudne zadanie, faktycznie jest proste i szybkie.
Dlatego
wprowadzane
pojęcia
będę
sygnalizował. Modelem porównawczym będzie model
Buhlmanna. Jest szeroko stosowany w MW do doboru
dekompresji dla aparatów nurkowych o półzamkniętym
obiegu czynnika oddechowego, również w dekompresji
saturowanej. Sam model składa się z 12 lub 16 tkanek,
każda tkanka jest opisana trzema parametrami.
Czasem połowicznego odsycania, wartością
prężności maksymalnej na powierzchni P = 1 ata
oznaczoną Mo i współczynnikiem kierunkowym DM który
wspólnie z głębokością i Mo opisuje maksymalną
prężność dopuszczalną w zakresie działania modelu. To
zakres od 0,5 ata wzwyż. Poniżej wartości 0,5 nie jest
stosowany. Równanie opisujące maksymalną prężność
ma postać Mi(h) = Mio + DMi*h. Ponieważ tkanek jest
wiele (1, ...16) to wprowadzam numerację tkanki.
Pierwsza zasada, zawsze porównujemy tą
wartość z osiągniętą prężnością w tkance o takim samym
numerze.
Druga bezwzględnie stosowana zasada to:
przenoszenie uzyskanych wartości prężności po etapie,
jako wartości początkowych dla kolejnego etapu. Oznacza
to konieczność opisania 16 prężności, to duża różnica dla
osób które nie posługują się wielowymiarowymi
przestrzeniami wektorowymi.
Trzecia zasada, wnioski o czasie dekompresji
wyciągamy z przeglądu czasów odsycania wszystkich
tkanek, to główna różnica w porównaniu do innych
metod.
Jak zwykle prowadzimy obliczenia. Etap
pierwszy, to określenie prężności początkowej,
najwygodniejsza sytuacja to: kilka dni wcześnej nie
nurkowaliśmy. Wtedy to ciśnienie azotu w płucach, jest
równe prężności azotu we wszystkich tkankach.
Niezależnie pod jakim ciśnieniem atmosfery się
znajdujemy. W określonej objętości w stałej temperaturze
rozpuszcza się stała masa wody.
Powietrze w płucach jest w 100% nasycone parą
wodną, ten wkład jest stały i zawsze o tą sama wartość
ciśnienia, obniża ciśnienia składników powietrza. Na
dużych głębokościach to bez znaczenia, na dużych
wysokościach to składnik, który można uwzględnić,
będzie skracał czasy dekompresji.
Równanie opisujące ma następującą postać:
Pi(t) = PI + (Pio - PI)0,5^t/Ti

PolHypRes magazine index-related in bases:
BazTech, Index Copernicus, ARIANA, GBL

Dear Members of the PHR editorial staff,
Issue no. 54 of 2016 contained a publication
entitled "Comments on Nitrogen Extension from the
Diver's Organism During the Reduced Pressure at the
Final Decompression Station (<1 ata)" by Tadeusz
Doboszyń ski and Bogdan Łokucijewski.
The article discusses former methods of
calculating alpine decompression times. The provided
times are too short in relation to current standards.
Present decompression models introduce tissues with
much longer half-times of up to 635 minutes, as well as
limitations to maximum saturations (the difference
between the pressure in the tissue and total pressure)
during decompression. The purpose of this letter is to
demonstrate the method of performing time calculations
for the presented problems, as well as to implement the
calculations directly in the decompression model. This
seemingly difficult task is indeed quick and simple.
I am going to indicate the terms being
introduced. The comparative model will be Buhlmann's
model, which is broadly used by the Navy in
decompression adjustment to rebreathers with semiclosed circulation of the breathing mix, as well as in
saturated decompression. The model itself is composed of
12 or 16 tissues, each described with three parameters.
Desaturation half-time, the maximum pressure on the
surface of P = 1 ata marked as Mo and directional
coefficient DM, which along with the depth and Mo
describes the maximum permitted pressure within the
model. The discussed range is from 0.5 ata upwards.
Below the 0.5 value it is not applied. The equation
describing maximum pressure takes the following form
Mi(h) = Mio + DMi*h. Due to the multiplicity of tissues
(1, ...16) I decided to introduce tissue numbering.
The first principle is that we always compare
this value with the pressure reached in the tissue with the
corresponding number.
The second observed principle consists in
transferring the obtained pressure values after the
completion of a given stage as initial values for the
subsequent stage. This means that it is required to
describe 16 pressures, which makes a great difference for
those who do not operate on multidimensional vector
spaces.
The third rule is that the conclusions regarding
decompression times are to be drawn from a review of
desaturation times of all tissues. This is what constitutes
the main difference with regard to other methods.
As usual, we need to conduct calculations. The
first stage consists in determining the initial pressure,
with the most convenient situation being that no dives
had been performed over several preceding days. If so,
nitrogen pressure in the lungs will be equal to nitrogen
pressure in all tissues. This is irrespective of the
atmosphere pressure we are in. In a defined volume at
a constant temperature a defined constant mass of water
dissolves.
The air in the lungs is in 100% saturated with
water vapour. This input is constant and always
decreases the pressure of air components by the same
value. This does not matter at great depths, however at
great altitudes this is an element that can shorten
decompression times.
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Pi(t) - prężność azotu w i-tej tkance w funkcji czasu. PI ciśnienie azotu w czynniku oddechowym. Pio - prężność
w chwili t=0 w i-tej tkance, tylko na samym początku po
długiej przerwie to te same wartości dla wszystkich
tkanek. 0,5 to inna reprezentacja 2^-1, stosujemy zapis
bez ujemnego wykładnika. Ti - czas połowicznego
odsycania i-tej tkanki. [7], [8].
Kiedy zanurzamy się ciśnienie azotu w płucach
rośnie, tkanki się nasycają w różnym tempie, zależnym od
czasu połowicznego nasycania im ma wyższą wartość tym
wolniej. Wynika to z faktu że, w wykładniku wzoru do
obliczeń prężności jest odwrotność 1/Ti.
Różniczkując po czasie, wchodzi w iloczyn
z funkcją wykładniczą zależną od czasu. W szybkich
tkankach osiągamy prężności zbliżone do ciśnienia azotu
w czynniku oddechowym jakim jest powietrze.
W wolnych tkankach wzrost jest mały, niewiele ponad
prężność początkową. Dlatego obliczenie jaka to wartość
jest tak ważne. Zaczynamy się wynurzać, prężność
w tkance o numerze "i" osiąga wartość maksymalnie
dopuszczalną Mi(h) (lub m(h) po nałożeniu
konserwatyzmu), wtedy należy wykonać przystanek.
Ponieważ
nie
możemy
przekroczyć
maksymalnej prężności. Ciśnienie azotu zmalało na
mniejszej głębokości, to tkanka może oddać część
nagromadzonego azotu. Lecz w tym samym czasie,
wolniejsze tkanki nadal zyskują na zgromadzonym
ładunku.Po odczekaniu aż prężność w tkance spadła
poniżej ograniczenia, wynurzamy się dalej, inna tkanka
wchodzi w kontrolę dekompresji, wtedy ponownie
musimy odczekać tyle, żeby można było wejść na kolejny
przystanek. Tak postępujemy do powierzchni.
W nurkowaniach na poziomie morza musimy
osiągnąć wartości prężności niższe niż Mio dla każdej
z tkanek. W nurkowaniu w górach, będzie to wartość
Mi(h), dokładnie tak samo jak to jest obliczane pod
powierzchnią. To jedyna istotna różnica w nurkowaniu
nad poziomem morza od nurkowania na poziomie morza.
Mniejszą wartość ma ciśnienie atmosferyczne co
bezpośrednio wyływa na ciśnienia nasycania się gazami
i co ważniejsze do jakiego ciśnienia będziemy musieli sie
rozprężyć po nurkowaniu.
Możliwości rozpuszczania gazów maleją wraz ze
spadkiem ciśnienia. Wynika to wprost z prawa Henry'ego
W którym masa gazu rozpuszczonego w ustalonych
warunkach. jest wprost proporcjonalna do ciśnienia tego
gazu nad płynem. Również można uwzględniać mniejszą
gęstość wody w jeziorach górskich w obliczeniach [2].
Obliczenia
zostaną
przeprowadzone
w jednostkach poza układem SI, jest to wygodniejsze ze
względu na to że wartości Mio i DMi*h są podane
w ciśnieniu określanym w metrach słupa wody.1 ata = 10
metrów słupa wody (msw).
W publikacji z PHR jest podany przykład jeziora
na wysokości 1500 m n.p.m. i głębokość nurkowania 40
m, czas 60 minut, czas do przejścia na wysokość 3000 m
określono na 2 h 30 minut.
Celem jest oszacowanie czy ten czas jest dłuższy
od podanego w artykule, główna przyczyna to stosowanie
modelu dekompresyjnego Buhlmanna ZH-L16 1990,
zastosowanego do porównań. W poprzenich obliczeń
mógł być stosowany model Workman 1965 lub Haldane.
Model Workmana ma najdłuższą tkankę 9 o czasie
połowicznego odsycania 240 minut, model Buhlmanna
posiada 16 tkanek i ostatnia ma czas 635 minut [8].
Krok 1. Obliczenie ciśnienia atmosferycznego na
wysokości 1500m n.p.m. Wykorzystujemy wzór
barometryczny. Wartości z publikacji [1], "1500 m n.p.m.
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The equation describing this takes the following
form:
Pi(t) = PI + (Pio - PI)0.5^t/Ti
Pi(t) - nitrogen pressure in the ith tissue in the
function of time. PI - nitrogen pressure in the breathing
mix. Pio - pressure at t=0 moment in the ith tissues, only
at the very beginning after a long break is this value the
same for all tissues. 0.5 is a different representation of 2^1, we use the notation without a negative exponent.
Ti - desaturation half-time of the ith tissue. [7], [8].
As we immerse, nitrogen pressure in the lungs
increases, tissues become saturated at a different pace
depending on saturation half-time - the higher its value,
the slower the process. This results from the fact that in
the formula exponent for pressure calculation we have
the inverse of 1/Ti.
By differentiation in time it enters into product
with the exponential function dependent on time. In fast
tissues, we obtain pressure values approximated to the
nitrogen pressure in the breathing mix, i.e. the air. In slow
tissues the increase is small and only slightly exceeds
initial pressure. For this reason, it is crucial to determine
this value. As we begin the ascent, the pressure in the
tissue marked as "i" reaches the maximum allowable
value of Mi(h) (or m(h) after imposing conservatism),
which means it is required to perform a stop, since we
must not exceed the maximum pressure.
Nitrogen pressure decreases at a smaller depth
and the tissue can release part of the accumulated
nitrogen. However, at the same time slower tissues keep
on growing the accumulated load. After the pressure in
the tissue falls below the limitation, we keep ascending,
another tissue is controlled with decompression and
again we need to wait long enough to be ready to
implement another stop. This procedure continues until
reaching the surface.
While diving at sea level we are required to
obtain pressure values lower than Mio for each tissue. In
mountain diving this will be the Mi(h) value, exactly as it
is calculated under the surface. This is the only difference
between diving above and at the sea level. The value of
atmospheric pressure is lower, which has an immediate
effect on the pressure of saturation with gases and, most
importantly, on the value of pressure to which we will
need to decompress after diving. The gas dissolving
capacity decreases along with the pressure drop.
This results from Henry's law where the mass of
gas dissolved under defined conditions is directly
proportional to the pressure of that gas over the liquid. It
is also possible to consider lower water density in
mountain lakes for calculations [2].
The calculations will be conducted in units
outside the SI. This is more convenient due to the fact that
Mio and DMi*h values are expressed as a water column
pressure. 1 ata = 10 metres of water column (mwc). The
discussed PHR publication gives an example of a lake at
the altitude of 1500 m a.s.l, diving depth of 40 m, diving
time of 60 minutes, and transition time to the altitude of
3000 m determined for 2 h 30 minutes.
The aim is to estimate whether the time is longer
than that given in the article, and the main reason is the
application of Buhlmann's decompression model ZH-L 16
1990 for comparison. Previous calculations could have
been based on Workman's 1965 or Haldane's model. In
Workman's model the longest tissue is tissue 9 with
a desaturation half-time of 240 minutes, whereas
Buhlmann's model encompasses 16 tissues and the half-
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845,58 hPa Pilsko. 3000 m n.p.m. 701,12 hPa Zugspitze"
(845,58 hPa/1013,25 hPa)*10 msw = 8,34 msw (701,12
hPa/1013,25 hPa)*10 msw = 6,91 msw. Ciśnienie wynosi
8,34 m słupa wody dla wysokości 1500 m n.p.m. i 6,91
msw dla 3000 m n.p.m. Wartość pierwsza jest nieco
wyższa niż u [2] druga zgodna.
Krok 2. Obliczenie ciśnienia pary wodnej,
wartość 47 mm słupa Hg u [2] i 47 mm [3]. (47 mm słupa
Hg / 7600 mm hg)* 10msw = 0,618 msw Ciśnienie
wynosi 0,618 msw.
Krok 3. Obliczenie ciśnienia azotu na wysokości
1500 m n.p.m. Ciśnienie atmosfery 8,34 , poprawka na
prężność pary 0,618 [3], ciśnienie azotu (8,34 0,618)*0,78 = 6,023 msw ppN2.
Krok 4. Obliczenie ciśnienia na głębokości 40 m
i na wysokości 1500 m n.p.m, ciśnienie atmosfery 8,34
msw ciśnienie hydrostatyczne 40 msw, łącznie 48,34
msw, cisnienie azotu na tej głębokości ppN2 = 48,34
msw*0,78 =37,705 msw.
Krok 5. Obliczenie prężności w tkankach po 60
minutach pod ciśnieniem azotu ppN2 = 37,705 msw
i początkowym nasyceniu azotem na poziomie 6,023 msw
= ppN2.
P1(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705 )0,5^60/5 = 37,697
P2(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705 )0,5^60/8 = 37,529
P3(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705 )0,5^60/12,5 = 36,567
P4(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705 )0,5^60/18,5 = 34,359
P5(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705 )0,5^60/27 = 30,915
P6(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705 )0,5^60/38,3 = 27,008
P7(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705 )0,5^60/54,3 = 22,975
P8(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705 )0,5^60/77 = 19,244
P9(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705 )0,5^60/109 = 16,072
P10(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705 )0,5^60/146 = 13,87
P11(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705 )0,5^60/187 = 12,34
P12(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705 )0,5^60/239 = 11,083
P13(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705 )0,5^60/305 = 10,061
P14(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705 )0,5^60/390 = 9,227
P15(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705 )0,5^60/498 = 8,56
P16(t) = 37,705 + (6,023 - 37,705 )0,5^60/635 = 8,031
Takie wartości prężności azotu w tkankach
osiągamy po dennej fazie nurkowania. W opisie
wektorowej przestrzeni, można powiedzieć, że to
współrzędne wektora prężności. W zapisach księgowych,
są to wyniki w 16 róznych budżetach. Po
przeprowadzeniu
obliczeń
profilu
dekompresji,
otrzymalibyśmy prężności końcowe.
Pozostanę na przybliżeniu, w którym
wykorzystam jedynie te prężności które nie kontrolowały
dekompresji pod wodą. Dla nich dekompresja musiała się
odbyć pod wodą, żeby można było osiągnąć powierzchnię.
Inną cechą dekompresji jest to, że prężności
w najwolniejszych tkankach rosną w trakcie odbywania
przystanków.
Ponieważ
zrezygnowałem
z
tak
szczegółowych obliczeń, dlatego jest to dolne
oszacowanie, czyli czas nie może być krótszy. Też
przeprowadzimy obliczenia górnego czasu żeby znać
granice. Również w jakie warunki generują odchylenia.
Krok 6. Obliczenie maksymalnej dopuszczalnej
prężności dla najwolniejszych tkanek, z nałożonym
konserwatyzmem na Mio i DMi [8] dla wysokości 1500 m
n.p.m.. Proponuję konserwatyzm 25% czyli wybieramy
75% ciśnienia przesycenia. Nie jest to wartość zbyt
konserwatywna. Nałożę konserwatyzm na Moi i DMi.
Ciśnienie na wysokości 1500 m n.p.m. wynosi 8,34 , więc
wysokość przystanku to 10 - 8,34 = 1,66 m. Użyłem

time for the last of them is equal to 635 minutes [8].
Step 1. Calculation of atmospheric pressure at
the altitude of 1500m a.s.l. We apply the barometric
formula. Values from the publications [1], "1500 m a.s.l.
845.58 hPa Pilsko. 3000 m a.s.l. 701.12 hPa Zugspitze"
(845.58 hPa/1013.25 hPa)*10 mwc = 8.34 mwc (701.12
hPa/1013.,25 hPa)*10 mwc = 6.91 mwc. The pressure is
equal to 8.34 m water column for the altitude of 1500m
a.s.l. and 6.91mwc for 3000 m a.s.l. The first value is
slightly higher than in [2], the second complies.
Step 2. Calculation of water vapour, the value of
47 mm Hg column in [2] and 47 mm [3]. (47 mm Hg /
7600 mm hg)* 10mwc = 0.618 mwc The pressure is equal
to 0.618 mwc.
Step 3. Calculation of nitrogen pressure at the
altitude of 1500 m a.s.l. Atmosphere pressure of 8.34,
allowance for vapour pressure 0.618 [3], nitrogen
pressure (8.34 - 0.618)*0.78 = 6.023 mwc ppN2
Step 4. Calculation of pressure at the depth of 40
m and altitude of 150 m a.s.l., atmosphere pressure 8.34
mwc, hydrostatic pressure 40 mwc, in totl 48.34 mwc,
nitrogen pressure at this depth ppN2 = 48.34 mwc*0.78 =
37.705 mwc
Step 5. Calculation of pressure in tissues after
the lapse of 60 minutes at nitrogen pressure of ppN2 =
37.705 mwc and initial nitrogen saturation at the level of
6.023 mwc = ppN2.
P1(t) = 37.705 + (6.023 - 37.705 )0.5^60/5 = 37.697
P2(t) = 37.705 + (6.023 - 37.705 )0.5^60/8 = 37.529
P3(t) = 37.705 + (6.023 - 37.705 )0.5^60/12.5 = 36.567
P4(t) = 37.705 + (6.023 - 37.705 )0.5^60/18.5 = 34.359
P5(t) = 37.705 + (6.023 - 37.705 )0.5^60/27 = 30.915
P6(t) = 37.705 + (6.023 - 37.705 )0.5^60/38.3 = 27.008
P7(t) = 37.705 + (6.023 - 37.705 )0.5^60/54.3 = 22.975
P8(t) = 37.705 + (6.023 - 37.705 )0.5^60/77 = 19.244
P9(t) = 37.705 + (6.023 - 37.705 )0.5^60/109 = 16.072
P10(t) = 37.705 + (6.023 - 37.705 )0.5^60/146 = 13.87
P11(t) = 37.705 + (6.023 - 37.705 )0.5^60/187 = 12.34
P12(t) = 37.705 + (6.023 - 37.705 )0.5^60/239 = 11.083
P13(t) = 37.705 + (6.023 - 37.705 )0.5^60/305 = 10.061
P14(t) = 37.705 + (6.023 - 37.705 )0.5^60/390 = 9.227
P15(t) = 37.705 + (6.023 - 37.705 )0.5^60/498 = 8.56
P16(t) = 37.705 + (6.023 - 37.705 )0.5^60/635 = 8.031
Such nitrogen pressure values in tissues are
reached after diving at the bottom. In the description of
vector space we may say that these are the coordinates of
the pressure vector. Upon conducting decompression
profile calculations we would receive final pressures.
I am going to stay with the approximation where
I only utilise the pressures that did not control
decompression under water. For them, decompression
had to be performed under water in order to ascend to
the surface. Another characteristic of decompression is
that the pressures in the slowest tissues increase while
performing stops. Since I have resigned from such
detailed calculations, this is a lower time limit estimation,
i.e. the time cannot be shorter. We are also going to
conduct calculations of the upper time limit to define the
restrictions as well as learn which conditions generate
deviations.
Step 6. Calculation of maximum permissible
pressure for the slowest tissues with imposed
conservatism on Mio and DMi [8] at the altitude of 1500
m a.s.l. I propose the conservatism of 25%, i.e. we adopt
the value of 75% of saturation pressure. This value is not
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określenia wysokość nad poziomem Morza.
Gdyby ciśnienie atmosfery na poziomie morza
zastąpić wodą 10 msw, to na takiej wysokości
znajdowałby się przystanek. Będzie to wartość ujemna.
Obliczmy również wartości maksymalnej prężności
również dla 3000 m n.p.m. wysokość przystanku to 3,09
m. Będą potrzebne do obliczenia czasów do przelotu lub
lotu samolotem pasażerskim.
Obliczam
wartości
z
założonym
konserwatyzmem. Wartości po nałożeniu konserwatyzmu
oznaczane mała literą mio również Dmi.
m9o = (14,7 - 10)*0,75 + 10 = 13,525
m10o = (14,3 - 10)*0,75 + 10 = 13,225
m11o) = (14,0 - 10)*0,75 + 10 = 13
m12o = (13,7 - 10)*0,75 + 10 = 12,775
m13o = (13,4 - 10)*0,75 + 10 = 12,55
m14o = (13,1 - 10)*0,75 + 10 = 12,325
m15o = (12,9 - 10)*0,75 + 10 = 12,175
m16o = (12,7 - 10)*0,75 + 10 = 12,025
Dm9 = (1,0999 - 1)*0,75 + 1= 1,074925
Dm10 = (1,0844 - 1)*0,75 + 1= 1,0633
Dm11 = (1,0731 - 1)*0,75 + 1= 1,054825
Dm12 = (1,0635 - 1)*0,75 + 1= 1,047625
Dm13 = (1,0552 - 1)*0,75 + 1= 1,0414
Dm14 = (1,0478 - 1)*0,75 + 1= 1,03585
Dm15 = (1,0414 - 1)*0,75 + 1= 1,03105
Dm16 = (1,0359 - 1)*0,75 + 1= 1,026925
moi + Dmi*h = m(h)
m9(-1,66 ) = 13,525 - 1,074925*1,66 = 11,74
m9(-3,09) = 13,525 - 1,074925*3,09 = 10,20
m10(-1,66 ) = 13,225 - 1,0633*1,66 = 11,459
m10(-3,09) = 13,225 - 1,0633*3,09 = 9,939
m11(-1,66 ) = 13 - 1,054825*1,66 = 11,248
m11(-3,09) = 13 - 1,054825*3,09 = 9,74
m12(-1,66 ) = 12,775 - 1,047625*1,66 = 11,035
m12(-3,09) = 12,775 - 1,047625*3,09 = 9,537
m13(-1,66 ) = 12,55 - 1,0414*1,66 = 10,82
m13(-3,09) = 12,55 - 1,0414*3,09 = 9,33
m14(-1,66 ) = 12,325 - 1,03585*1,66 = 10,605
m14(-3,09) = 12,325 - 1,03585*3,09 = 9,12
m15(-1,66 ) = 12,175 - 1,03105*1,66 = 10,463
m15(-3,09) = 12,175 - 1,03105*3,09 = 8,989
m16(-1,66 ) = 12,025 - 1,026925*1,66 = 10,32
m16(-3,09) = 12,025 - 1,026925*3,09 = 8,85
Widzimy porównując wartości osiągniętej
prężności, że tkanki do 12 muszą odbyć dekompresję pod
powierzchnią, ta tkanka ma czas połowicznego odsycania
239 minut. Czyli większą wartość, niż przyjęta do obliczeń
przez autorów publikacji, zastosowano 120 mniutową
tkankę. Udział w kontroli dekompresji do pułapu 3000m
będą miały tkanki 12, 13, 14, ich prężności przekraczają
maksymalne prężności na tym pułapie czy wysokości.
Krok 7. Obliczenie czasów. Podstawiamy do
równania Pi(t) = PI + (Pio - PI)0,5^t/Ti wartości
osiągniętej prężności jako wartość początkową, także
wartość ciśnienia azotu na wysokości 1500m n.p.m.
Przyrównujemy do maksymalnej prężności
dopuszczalnej na wysokości 3000 m n.p.m.. Tkanka 11 ma
prężność większą niż dopuszczalna po wynurzeniu, do
obliczenia została przyjęta maksymalna wartość jaką
może posiadać po wynurzeniu. Potrzebujemy tego aby
wiedzieć, która tkanka kontroluje dekompresję i ma
najwyższy czas. Konsekwentnie wybieramy maksymalny
czas, bo wszystkie tkanki muszą posiadać prężności
mniejsze lub równe wielkości ograniczenia na danym

66

too conservative. I am going to impose conservatism on
Moi and DMi. The pressure at the altitude of 1500 m a.s.l.
is equal to 8.34, therefore the stop is to be performed at
the altitude of 10 - 8.34 = 1.66 m. The selected condition
is altitude above sea level.
If we were to replace the pressure of
atmosphere at sea level with water (10 mwc) then this
would constitute the altitude of the station. Such a value
will be negative. Let's also calculate maximum pressure
values for 3000 m a.s.l. In this case the altitude of the
station is equal to 3.09 m. It is also necessary to calculate
time until the flight.
I calculate values with an imposed conservatism.
Values after the imposition of conservatism are marked
with a small letter 'm' – mio and Dmi.
m9o = (14.7 - 10)*0.75 + 10 = 13.525
m10o = (14.3 - 10)*0.75 + 10 = 13.225
m11o) = (14.0 - 10)*0.75 + 10 = 13
m12o) = (13.7 - 10)*0.75 + 10 = 12.775
m13o) = (13.4 - 10)*0.75 + 10 = 12.55
m14o) = (13.1 - 10)*0.75 + 10 = 12.325
m15o) = (12.9 - 10)*0.75 + 10 = 12.175
m16o) = (12.7 - 10)*0.75 + 10 = 12.025
Dm9 = (1.0999 - 1)*0.75 + 1 = 1.074925
Dm10 = (1.0844 - 1)*0.75 + 1 = 1.0633
Dm11 = (1.0731 - 1)*0.75 + 1 = 1.054825
Dm12 = (1.0635 - 1)*0.75 + 1 = 1.047625
Dm13 = (1.0552 - 1)*0.75 + 1 = 1.0414
Dm14 = (1.0478 - 1)*0.75 + 1 = 1.03585
Dm15 = (1.0414 - 1)*0.75 + 1 = 1.03105
Dm16 = (1.0359 - 1)*0.75 + 1 = 1.026925
moi + Dmi*h = m(h)
m9(-1.66 ) = 13.525 - 1.074925*1.66 = 11.74
m9(-3.09 ) = 13.525 - 1.074925*3.09 = 10.20
m10(-1.66 ) = 13.225 - 1.0633*1.66 = 11.459
m10(-3.09 ) = 13.225 - 1.0633*3.09 = 9.939
m11(-1.66 ) = 13 - 1.054825*1.66 = 11.248
m11(-3.09 ) = 13 - 1.054825*3.09 = 9.74
m12(-1.66 ) = 12.775 - 1.047625*1.66 = 11.035
m12(-3.09 ) = 12.775 - 1.047625*3.09 = 9.537
m13(-1.66 ) = 12.55 - 1.0414*1.66 = 10.82
m13(-3.09 ) = 12.55 - 1.0414*3.09 = 9.33
m14(-1.66 ) = 12.325 - 1.03585*1.66 = 10.605
m14(-3.09 ) = 12.325 - 1.03585*3.09 = 9.12
m15(-1.66 ) = 12.175 - 1.03105*1.66 = 10.463
m15(-3.09 ) = 12.175 - 1.03105*3.09 = 8.989
m16(-1.66 ) = 12.025 - 1.026925*1.66 = 10.32
m16(-3.09 ) = 12.025 - 1.026925*3.09 = 8.85
As we compare the obtained pressure values we
observe that the tissues up to tissue 12 need to undergo
decompression under water. The half-time specified for
this tissue is equal to 239 minutes. This means that its
value is higher than that adopted in calculations by the
authors of the publication. Instead the 120-minute tissue
was considered. Tissues participating in decompression
control up to the altitude of 3000 m are numbered 12, 13,
14. Their pressures exceed maximum pressures for this
altitude.
Step 7. Time calculation. We provide in the
equation Pi(t) = PI + (Pio - PI)0,5^t/Ti values of the
obtained pressure as an initial value as well as nitrogen
pressure value at the altitude of 1500m a.s.l.
We compare it with maximum admissible
pressure at the altitude of 3000 m a.s.l. The pressure of
tissue 11 exceeds the allowable value following the
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etapie dekompresji.
P11(t) = 6,023 + (11,248 - 6,023 )0,5^60/187 = 9,74
t = 91,87 min
P12(t) = 6,023 + (11,035- 6,023 )0,5^t/239 = 9,537
t = 122,433
P13(t) = 6,023 + (10,061- 6,023 )0,5^t/305 = 9,33
t = 87,875
P14(t) = 6,023 + (9,227 - 6,023 )0,5^t/390 = 9,12
t = 19,111
Okazuje się że dekompresję będzie kontrolowała
tkanka 12 z czasem 122,433min, przy czym jest to dolne
oszacowanie, prężność faktycznie osiągnięta po takiej
dekompresji będzie nieco wyższa, czas dłuższy. Również
jest to wynik po pełnej aklimatyzacji 3 dni, na wysokości
1500 m n.p.m. Gdybyśmy wykonali takie nurkowanie po
szybkim przewiezieniu śmigłowcem na 1500 m n.p.m.
Wtedy zgromadzony azot w najwolniejszych tkankach
mocno zwiększy te czasy. Przeprowadżmy takie
przeliczenia dla tkanek od 11 wzwyż, żeby określić górną
granicę czasów.
Krok 8. Obliczenie górnego czasu. Do obliczenia
posługuję się prężnością azotu na poziomie morza. Za [3]
to wartość 573 mm słupa Hg, co odpowiada wartości 7,53
msw. Ponieważ te prężności będą się zmniejszały dla
średnioszybkich tkanek, dlatego to oszacowanie. Wyższe
wartości prężności w wolnych tkankach, osiągniemy tuż
po
nurkowaniu,
lecz
stosowanie
nurkowań
powtórzeniowych nie jest dobrą praktyką nurkową.
W modelu nadal nożemy możemy poprowadzić
obliczenia, będą miały mały związek z fizjologiczną
odpowiedzią organizmu np powstawaniem pęcherzyków.
P11(t) = 37,705 + (7,53 - 37,705 )0,5^60/187 = 13,54
(12,34 )
P12(t) = 37,705 + (7,53 - 37,705 )0,5^60/239 = 12,349
(11,083)
P13(t) = 37,705 + (7,53 - 37,705 )0,5^60/305 = 11,376
(10,061)
P14(t) = 37,705 + (7,53 - 37,705 )0,5^60/390 = 10,58
( 9,227 )
P15(t) = 37,705 + (7,53 - 37,705 )0,5^60/498 = 9,947
(8,56 )
P16(t) = 37,705 + (7,53 - 37,705 )0,5^60/635 = 9,44
(8,031)
W nawiasach wartości po aklimatyzacji. Tkanka
do 13 musi zmniejszyć prężność pod wodą, żeby można
było wyjść na powierzchnię. Ponownie stosuję wartość
maksymalną na powierzchni dla tej tkanki.
Obliczenie czasów po którym tkanki osiągną
wymagane maksymalne prężności.

ascent. The value adopted in the calculation is the
maximum acceptable value after the ascent. We need this
to know which tissue controls decompression and has the
longest time. In consequence, we select the maximum
time, as all tissues need to have pressures lower or equal
to the limitation value at a given decompression stage.
P11(t) = 6.023 + (11.248 - 6.023 )0.5^60/187 = 9.74
t = 91.87 min
P12(t) = 6.023 + (11.035- 6.023 )0.5^t/239 = 9.537
t = 122.433
P13(t) = 6.023 + (10.061- 6.023 )0.5^t/305 = 9.33
t = 87.875
P14(t) = 6.023 + (9.227 - 6.023 )0.5^t/390 = 9.12
t = 19.111
It occurs that decompression will be controlled
by tissue 12 with the half-time of 122.433 minutes, and
this is the estimation of the lower limit, in fact the
pressure obtained following such decompression will be
slightly higher and the time longer. It is also a result
following a full acclimation of 3 days at the altitude of
1500 m a.l.s. If we performed such a dive after a quick
transportation by helicopter at the altitude of 1500m a.s.l.
the nitrogen accumulated in the slowest tissues would
significantly increase these times. Let us conduct such
conversions for tissue 11 upwards to determine the
upper time limit.
Step 8. Upper time limit calculation. The
calculation is based on nitrogen pressure at sea level.
According to [3] this value is equal to 573 mm Hg, which
corresponds to 7.53 mwc. The said estimation is
conducted since these pressures will decrease for
medium-fast tissues. Higher pressure values in slow
tissues will be obtained immediately following dive
performance, however the application of repeated dives is
not a good diving practice.
However, we can still conduct calculations in the
model, as they will be related to the organism's
physiological response consisting, for instance, in bubble
formation.
P11(t) = 37.705 + (7.53 - 37.705 )0.5^60/187 = 13.54
(12.34 )
P12(t) = 37.705 + (7.53 - 37.705 )0.5^60/239 = 12.349
(11.083 )
P13(t) = 37.705 + (7.53 - 37.705 )0.5^60/305 = 11.376
(10.061 )
P14(t) = 37.705 + (7.53 - 37.705 )0.5^60/390 = 10.58
(9.227 )
P15(t) = 37.705 + (7.53 - 37.705 )0.5^60/498 = 9.947
(8.56 )
P16(t) = 37.705 + (7.53 - 37.705 )0.5^60/635 = 9.44
(8.031 )

+ (9,44 - 6,023 )0,5^t/635 = 8,85

In parentheses I provide values following the
acclimatisation. Tissues up to no. 13 need to decrease the
pressure under water in order to enable ascent to the
surface. Again, I use the maximum value on the surface for
this tissue.
Calculation of times after which tissues will
reach the required maximum pressures.

Dolne oszacowanie czasu po nurkowaniu to
122,433 min górne 217,313 min, taką zmianę powoduje
zmiana początkowej prężności w tkankach wolnych.
Zastosowanie wyższego konserwatyzmnu, zwiększy

P13(t) = 6.023 + (10.82 - 6.023 )0.5^60/305 = 9.33
t = 163.665 min
P14(t) = 6.023 + (10.58 - 6.023 )0.5^t/390 = 9.12
t = 217.313
P15(t) = 6.023 + (9.947 - 6.023 )0.5^t/498 = 8.989

P13(t) = 6,023
t = 163,665 min
P14(t) = 6,023
t = 217,313
P15(t) = 6,023
t = 201,095
P16(t) = 6,023
t = 173,646

+ (10,82- 6,023 )0,5^60t/305 = 9,33
+ (10,58 - 6,023 )0,5^t/390 = 9,12
+ (9,947 - 6,023 )0,5^t/498 = 8,989
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czasy. Czas dolny i górny są większe, od czasu podanego
przez autorów.
Coraz częściej pojawia się problem nurkowań
górskich i rekordowych górskich, propozycją zgodną
z prawem Henryego, jest przyjęcie maksymalnej
prężności wprost proporcjonalnej do ciśnienia
zewnętrznego [5] (brak szczegółów w źródle). Propozycja
jest następująca. Wykorzystujemy tylko Mio, nakładamy
konserwatyzm. Dla ciśnienia niższego to wartość
maksymalnej prężności, jest wprost proporcjonalna do
iloczynu ciśnienia na którym się znajdujemy i mio
z nałożonym konserwatyzmem, podzielonej przez
ciśnienie atmosfery na poziomie morza 1 ata (10 msw).
Dodatkowo w takiej modyfikacji otrzymujemy
stały stosunek maksymalnego przesycenia do ciśnienia,
jaki mamy dla ciśnienia 1 ata. Więcej szczegółów na
rysunku. Jest to funkcja ciągła z m(h) czyli posiadają taką
samą wartość dla ciśnienia atmosfery 1 ata (10 msw). Dla
ciśnień całkowitych poniżej 1 ata jest stosowana
poprawka, powyżej określenie Buhlmanna liniową
funkcją głębokości, dla każdej tkanki jej własne m(p) =
{[(Mo - 10)*k + 10]*p}/Pat k konserwatyzm, p ciśnienie
na którym jest przystanek w obszarze (0,4 (ew 0,3), 1)
ata'. Zakres 0,3 z zastoswowaniem tlenu.

t = 201.095
P16(t) = 6.023 + (9.44 - 6.023 )0.5^t/635 = 8.85
t = 173.646
The estimation of the lower time limit following
diving completion is equal to 122.433 minutes, whereas
the upper limited extends to 217.313 minutes. This shift
is caused by a change in the initial pressure in slow
tissues. The application of greater conservatism will
result in the extension of times. Lower and upper time
values are higher than those provided by the authors.
The problem of alpine and record beating alpine
dives is becoming more and more common. A proposal
that is compatible with Henry's law involves the adoption
of a maximum pressure value that is directly proportional
to external pressure [5] (lack of details in the source). The
said proposal is as follows: We apply only the Mio value
and impose conservatism. For lower pressure, it is the
value of maximum pressures directly proportional to the
product of the pressure we are in and mio with imposed
conservatism, divided by atmosphere pressure at sea
level of 1 ata (10 mwc).
Additionally, in such a modification we obtain
the constant ratio of maximum saturation to pressure, as
we have for the pressure of 1 ata. More details are
presented in the figure below. This is a continuous
function with m(h), i.e. with the same value for an
atmospheric pressure of 1 ata (10 mwc). For total
pressures below 1 ata a correction is applied, above the
Buhlmann determination with linear function of depth,
each tissue having its own m(p) = {[(Mo - 10)*k +
10]*p}/Pat k conservatism, p pressure at which there is
a stop at approximately (0.4 (or 0.3) ata. The 0.3 range
with the use of oxygen.

Rys. 1. Wykres prężności maksymalnej w funkcji głębokości i ciśnienia.
Fig. 1. Maximum pressures chart in the function of depth and pressure.

Linia 1. - ciśnienia całkowitego, Linia 2. - M1(h)
dla tkanki 1b z kolumny C, bez żadnego konserwatyzmu,
pokazuje zakres ciśnień w których się poruszamy. Linia 3.
m(h) dla tkanki 12 z kolumny C, konserwatyzm 25 %
nakładany na M12o i Dm12. Linia 4. m(h) dla tkanki 12
z konserwatyzmem 25 % m12(h) = m12o*p/Pat Patciśnienie atmosfery. pN2- prężność azotu. a - ciśnienie na
wysokości 1500 m n.p.m. b - ciśnienie na wysokości 3000
m n.p.m. c - ciśnienie 0,5 ata granica stosowalności
modelu Buhlmanna. 5 obszar powyżej linii 3 i poniżej 5,
tu klasyczna foma jest bezpieczniejsza. 6 obszar nad linią
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Line 1. - total pressure, Line 2. - M1(h) for tissue
1b from column C, with no conservatism, indicates the
range of pressures we utilise. Line 3. - m(h) for tissue 12
from column C, conservatism 25% imposed on M12o and
Dm12. Line 4. - m(h) for tissue 12 with 25% conservatism
m12(h) = m12o*p/Pat Pat - atmosphere pressure. pN2 nitrogen pressure. a - pressure at the altitude of 1500 m
a.s.l. - pressure at the altitude of 3000 m a.s.l. c - pressure
of 0.5 ata, the limit of applicability of Buhlmann's model.
Line 5. - area above line 3 and below line 5, the classical
form is safer here. Line 6. - area over line 4 and below line
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4 i poniżej 3, tu bezpieczny jest model linii 3, ma mniejsze
prężności i nie posiada dużego przesycenia w próżni.
Krok 9. Obliczenie maksymalnych prężności dla
proponowanego sposobu. Ciśnienia to odpowiednio 8,34
msw wody dla wysokości 1500 m n.p.m. i 6,91 msw dla
3000 mn.p.m.

3, here line 3 model is safe with lower pressures and
without significant saturation in the vacuum.
Step 9. Calculation of maximum pressures for
the proposed method. The pressure values are equal to
8.34 mwc for the altitude of 1500 m a.s.l. and 6.91mwc for
3000 m a.s.l. respectively.

m11(8,34 ) = 13*8,34 /10 = 10,842
m11(6,91) = 13*6,91/10 = 8,98
m12(8,34 ) = 12,775*8,34 /10 = 10,65
m12(6,91) = 12,775*6,91/10 = 8,827
m13(8,34 ) = 12,55*8,34 /10 = 10,466
m13(6,91) = 12,55*6,91/10 = 8,67
m14(8,34 ) = 12,325*8,34 /10 = 10,279
m14(6,91) = 12,325*6,91/10 = 8,516
m15(8,34 ) = 12,175*8,34 /10 = 10,153
m15(6,91) = 12,175*6,91/10 = 8,41
m16(8,34 ) = 12,025 *8,34 /10 = 10,028
m16(6,91) = 12,025 *6,91/10 = 8,309

m11(8.34 ) =
m11(6.91 ) =
m12(8.34 ) =
m12(6.91 ) =
m13(8.34 ) =
m13(6.91 ) =
m14(8.34 ) =
m14(6.91 ) =
m15(8.34 ) =
m15(6.91 ) =
m16(8.34 ) =
m16(6.91 ) =

Przeprowadzamy obliczenia czasów dla obu
wariantów. Obliczenie przerzutu z nizin:

We conduct time calculations for both variants.
Calculation related to the transfer from lowlands.

P13(t) = 6,023 + (10,466 - 6,023 )0,5^60t/305 = 8,67
t = 227,888 min
P14(t) = 6,023 + (10,279 - 6,023 )0,5^t/390 = 8,516
t = 300,929
P15(t) = 6,023 + (9,947 - 6,023 )0,5^t/498 = 8,41
t = 357,128
P16(t) = 6,023 + (9,44 - 6,023 )0,5^t/635 = 8,309
t = 368,239

P13(t) = 6.023 + (10.466 - 6.023 )0.5^60t/305 = 8.67
t = 227.888 min
P14(t) = 6.023 + (10.279 - 6.023 )0.5^t/390 = 8.516
t = 300.929
P15(t) = 6.023 + (9.947 - 6.023 )0.5^t/498 = 8.41
t = 357.128
P16(t) = 6.023 + (9.44 - 6.023 )0.5^t/635 = 8.309
t = 368.239
Full acclimatisation.

13*8.34 /10 = 10.842
13*6.91 /10 = 8.98
12.775*8.34 /10 = 10.65
12.775*6.91 /10 = 8.827
12.55*8.34 /10 = 10.466
12.55*6.91 /10 = 8.67
12.325*8.34 /10 = 10.279
12.325*6.91 /10 = 8.516
12.175*8.34 /10 = 10.153
12.175*6.91 /10 = 8.41
12.025*8.34 /10 = 10.028
12.025*6.91 /10 = 8.309

Pełna aklimatyzacja:
P11(t) = 6,023 + (10,842 - 6,023 )0,5^60/187 = 8,98
t = 131,76 min
P12(t) = 6,023 + (10,65 - 6,023 )0,5^t/239 = 8,827
t = 172,699
P13(t) = 6,023 + (10,061- 6,023 )0,5^t/305 = 8,67
t = 185,831
P14(t) = 6,023 + (9,227 - 6,023 )0,5^t/390 =8,516
t = 141,176
Wariant z szybkim przerzutem wymaga czasu
368,239 minut i kontroluje to tkanka 16, pełna
aklimatyzacja 185,831 minut kontrola przez tkankę 13.
Widoczny jest zakres kontroli przez wyższe tkanki, czyli
dużo wolniejsze niż przyjęta przez autorów publikacji
w PHR. Jest to rozszerzenie w niższe ciśnienia, niż
możliwe do osiągnięcia w modelu Buhlmanna, którego
bolączką jest to, że po ekstrapolacji do próżni, pozostają
wysokie
możliwe
przesycenia,
bez
możliwości
rozpuszczenia gazu obojętego, czyli duża niezgodność
z prawem Henryego.
W tym wariancie przesycenie maleje, tak samo
jak ilość gazu który może się rozpuścić. Nosi nazwę
poprawka Crossa w publikacji [5]. Sam wolałbym
nurkować w takiej modyfikacji i o rodzinę byłbym
spokojniejszy. Tak obliczone czasy są długie, możliwe jest
ich skrócenie poprzez zastosowanie dekompresji
tlenowej, lecz tu pojawiają się problemy sygnalizowane
w publikacji [3].
Związane z brakiem spełnienia równań
odsycania dla tlenu, jedną z wielu przyczyn jest reakcja
obronna organizmu na wysokie prężności tlenu, jaką jest
skurcz tętnic. Również następuje zmiana mechanizmów
transportu gazów, zostały omówione w [4]. Natomiast

P11(t) = 6.023 + (10.842 - 6.023 )0.5^60/187 = 8.98
t = 131.76 min
P12(t) = 6.023 + (10.65- 6.023 )0.5^t/239 = 8.827
t = 172.699
P13(t) = 6.023 + (10.061- 6.023 )0.5^t/305 = 8.67
t = 185.831
P14(t) = 6.023 + (9.227 - 6.023 )0.5^t/390 = 8.516
t = 141.176
The variant with a quick transfer requires the
time of 368.239 minutes and is controlled by tissue 16,
full acclimatisation at 185.831 minutes, controlled by
tissue 13. The scope of control by higher tissues is visible
and is much slower than that adopted by the authors of
the said PHR publication. It is an extension into lower
pressures than are possible to obtain in Buhlmann's
model, the difficulty of which rests in the fact that
following extrapolation to the vacuum all possible high
saturations remain, without the possibility of dissolving
the inert gas, and thus we observe a major nonconformity with Henry's law.
In this variant, the saturation drops, as does the
quantity of gas to be dissolved. This in publication [5] is
referred to as Cross's correction. I myself would prefer to
perform dives in such a modification, as it would
definitely make me and my family feel safer. The thus
calculated times are long. It is possible to shorten them by
use of oxygen decompression, however this could lead to
the difficulties suggested in publication [3].
These are connected with the failure to meet the
equations of oxygen desaturation. One of many reasons
rests in the defensive reaction of the organism to high
oxygen pressures consisting in arterial contraction.
Moreover, there is a change in gas transport mechanisms,
as discussed in [4]. Paper [6] on the other hand describes
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w [6] jest opisany model dekompresyjny Jones,
wielotkankowy perfuzyjny, w którym mamy powiązanie
czasu połowicznego odsycania od perfuzji przez tkankę.
Jest w wykładniku, czyli bezposrednio
modyfikuje tempo desaturacji.
Kolejna informacja idąca w tym kierunku to
modyfikacja modelu dekompresyjnego, program ABYSS,
posiada różne poziomy konserwatyzmu. Ciekawy Abbys
120, posługuje się asymetrycznym modelem odsycania,
w którym prężności powiększono o 25% a czasy
połowicznego odsycania o 120%. Jest też poziom 150,
w którym czasy są zwiększone o 150% a prężności o 50%.
Jak widzimy wraca koncepcja Jones, modyfikowania
czasów połowicznego odsycania w zależności od perfuzji
przez tkankę.
Dodatkowo są znane doniesienia o utracie
przytomności u nurków tlenowych, którzy wychodząc na
powierzcznię po ekspozycji tlenowej ppO2 = 1,6 at tracą
przytomnośc, gdzie mamy jedynie ppO2 0,2 at. Tętnice
mózgowe są skurczone, ograniczając zbyt wysokie ppO2
w mózgu. Po zużyciu tlenu produkowany jest CO2, który
otwiera tętnice, mocniej niż tlen zamyka, jest silniejszym
stymulatorem [3] i [10].
Wyprowadzenie. Publikacja [6] str 136, wzór na
czas połowicznego odsycania:
T1/2 = (0,693 * Vti * Sti)/(PEb.ti * Sb) Vti - objętosć
narządu lub tkanki, Sti - rozpuszczalnosć azotu, PEb.ti Perfuzja tkanki, Sb wysycenie krwi.
Czas połowicznego odsycania jest funkcją
perfuzji dlatego wprowadzamy oznaczenie T(PE1)
i Sb(PE1) wysycenie krwi zależy od szybkości cyrkulacji
i warunków odsycania i nasycania. Wtedy równanie
przyjmuje postać:
T(PE1) = (0,693 * Vti * Sti)/(PE1b.ti * Sb(P1))
Opiszmy dla innej wartości perfuzji:
T(PE2) = (0,693 * Vti * Sti)/(PE2b.ti * Sb(P2))
Dzieląc równania stronami, otrzymujemy:
T(PE1)/T(PE2) = (PE2b.ti * Sb(P2))/(PE1b.ti * Sb(P1))
lub
T(PE1) * (PE1b.ti * Sb(P1)) = T(PE2) * (PE2b.ti * Sb(P2))
To ogólna postać opisująca również stany
początkowe. W dekompresji tlenowej prężność
w szybkich tkankach maleje, w czasie kilkudziesięciu
minut. Sb szybko się zmienia, czas połowicznego
odsycania to 1,9 min za [8] tabela 9.12.
Wartości Sb(P1) i Sb(P2) stają się praktycznie
równe w dekompresji tlenowej. Dlatego otrzymujemy
równanie:
T(PE1) * PE1b.ti = T(PE2) * PE2b.ti,
które obowiązuje dla wolnych tkanek, po kilkudziesięciu
minutach początkowej dekompresji. Model Jones z rodiny
szeregowo równoległych (krew ma kontakt z organami
wewnętrznymi), jednak rozpatrujemy tkanki o długich
czasach połowicznego odsycania, wtedy wysycenie tkanki
bardzo szybkiej T1/2 1,9 min nie jest głównym
ograniczeniem, to wartość poniżej pierwszej tkanki
w modelu Buhlmanna. To wolne tkanki kontrolują
dekompresję i ich prężności porównane z m(h). Istnieje
związek wielkości wentylacji z produkcją CO2 i zużyciem
tlenu. [6], [8]. Również istnieją takie związki z ilością
pompowanej krwi czy tętnem.
Nie spotkałem dotąd takiego równania
w dostępnej literaturze przedmiotu.
Krok 10. Obliczmy czasy dla dekompresji
tlenowej powierzchniowej po nurkowaniu przed odlotem
na pułapie 3000m n.p.m.
Nasze równanie ma taką postać gdy stosujemy
mieszaninę oddechową np. powietrze.
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a multi-tissue perfusion decompression model by Jones,
where we see a link between the desaturation half-time
and the perfusion by a tissue. It is in the exponent, i.e. it
directly modifies the desaturation pace.
Another piece of information that suggests the
same is a modification of the decompression model, the
ABYSS programme, with various conservatism levels. The
interesting Abyss 120 uses an asymmetric desaturation
model where the pressures are increased by 25% and
desaturation half-times by 120%. Moreover, we may
observe the 150 level, where the times are extended by
150% and pressures by 50%. As we see, Jones's concept
of modifying desaturation half-times depending on
perfusion through tissue returns.
Additionally, consciousness loss has been
reported in oxygen divers when ascending to the surface
after an oxygen exposure at ppO2 = 1.6. The
consciousness loss occurs at ppO2 of only 0.2 at. Cerebral
arteries are contracted, thus limiting the high ppO2 in the
brain. Following the oxygen consumption CO2 is
generated, which opens the arteries more strongly than
the oxygen closes them. It is a stronger stimulator [3] and
[10].
Derivation. Publication [6] p. 136, desaturation
half-time formula:
T1/2 = (0.693 * Vti * Sti)/(PEb.ti * Sb) Vti - organ or tissue
volume, Sti - nitrogen solubility, PEb.ti - tissue perfusion,
Sb blood saturation.
Desaturation half-time is a function of perfusion,
hence we introduced the T(PE1) and Sb(PE1) marking.
Blood saturation depends on the circulation pace and
saturation and desaturation conditions. Then the
equation assumes the following form:
T(PE1) = (0.693 * Vti * Sti)/(PE1b.ti * Sb(P1))
Let us describe it for a different perfusion value
T(PE2) = (0.693 * Vti * Sti)/(PE2b.ti * Sb(P2)) By dividing
the equations by sides we receive:
T(PE1)/T(PE2) = (PE2b.ti * Sb(P2))/(PE1b.ti * Sb(P1))
Or
T(PE1) * (PE1b.ti * Sb(P1)) = T(PE2) * (PE2b.ti * Sb(P2))
This is a general equation that also describes the
initial states. In oxygen decompression the pressure in
fast tissues decreases in under an hour. Sb changes
quickly, the desaturation half-time is equal to 1.9 minutes
when we look at table 9.12 in [8].
The Sb(P1) and Sb(P2) values become
practically equal in oxygen decompression. Hence we
obtain the following equation.
T(PE1) * PE1b.ti = T(PE2) * PE2b.ti,
it is valid for slow tissues after decompression of less than
an hour, however here we consider tissues with long
desaturation half-times. In such a case we observe
saturation of a very fast tissue; T1/2 1.9 min does not
constitute the main limitation, as it is a value below the
first tissue in Buhlmann’s model. The slow tissues control
decompression and their pressures comparable with
m(h). There is a relationship between the ventilation size
and CO2 production and oxygen consumption. [6], [8].
Moreover such a relationship also occurs between the
quantity of blood pumped or the pulse.
Thus far I have not come across such an
equation in the available literature on this subject matter.
Step 10. Let's calculate the times for surface
oxygen decompression after dive completion and before
a flight at the altitude of 3000 m a.s.l.
When we use a breathing mix, e.g. air, our
equation will take the following form.
Pi(t) = PI + (Pio - PI)0.5^t/Ti for oxygen decompression
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Pi(t) = PI + (Pio - PI)0,5^t/Ti dla dekompresji tlenowej PI
= 0 Równanie przyjmuje postać Pi(t) = Pio*0,5^t/Ti
Ponieważ modyfikujemy czas odsycania.
Proponuję poprawkę wydłużenia czasu o 30%
i nie zwiększanie prężności początkowej dla tego etapu.
Czyli równanie przybiera postać Pi(t) = Pio*0,5^t/1,3Ti
Teraz ponownie przeprowadzamy obliczenia dla
wariantu Buhlmanna z aklimatyzacją i bez. dla wariantu
modyfikowanej
maksymalnej
prężności
również
obliczenie dla aklimatyzacji i szybkiego przerzutu z nizin.
Obliczenia prowadzimy dla tkanek które kontrolowały
poprzednio dekompresje i ich otoczenia. Dla wariantów
obliczonych. Możliwa jest zmiana tkanki kontrolnej dla
innej mieszaniny oddechowej.
Aklimatyzacja Buhlmann wprost, dekompresja
tlenowa:
P11(t) = 11,248 *0,5^60/187*1,3 = 9,74 t = 50,485 (91,87
min)
P12(t) = 11,035*0,5^t/239*1,3 = 9,537 t = 65,395
(122,433)
P13(t) = 10,061*0,5^t/305*1,3 = 9,33 t = 43,149 (87,875)
P14(t) = 9,227 *0,5^t/390*1,3 = 9,12 t = 8,531 (19,111)
szybki przerzut Buhlmann wprost, dekompresja tlenowa.
P13(t) = 10,82*0,5^60t/305*1,3 = 9,33 t = 84,752
(163,665 )
P14(t) = 10,58 *0,5^t/390*1,3 = 9,12 t = 108,61
(217,313)
P15(t) = 9,947 *0,5^t/498*1,3 = 8,989 t = 94,585
(201,095)

PI = 0 The equation takes the form of Pi(t) = Pio*0.5^t/Ti
Because we modify the desaturation time.
I suggest applying a correction consisting in time
extension by 30% and not increasing the initial pressure
for this stage.
Thus, the equation is expressed as Pi(t) =
Pio*0.5^t/1.3Ti
Now again we perform calculations for the
Buhlmann's variant with and without the acclimatisation.
In the variant of modified maximum pressure, we also
conduct a calculation for the acclimatisation and a fast
transfer from the lowlands. The calculations are
conducted for tissues that previously controlled
decompression and their surroundings. For calculated
variants, it is possible to change the control tissue for
a different breathing mix.
Direct Buhlmann's acclimatisation, oxygen
decompression:
P11(t) = 11.248 *0.5^60/187*1.3 = 9.74 t = 50.485 (91.87
min)
P12(t) = 11.035*0.5^t/239*1.3 = 9.537 t = 65.395
(122.433)
P13(t) = 10.061*0.5^t/305*1.3 = 9.33 t = 43.149 (87.875)
P14(t) = 9.227*0.5^t/390*1.3 = 9.12 t = 8.531 (19.111)
a quick transfer, direct Buhlmann, oxygen decompression.
P13(t) = 10.82*0.5^t/305*1.3 = 9.33 t = 84.752 (163.665)
P14(t) = 10.58*0.5^t/390*1.3 = 9.12 t = 108.61 (217.313)
P15(t) = 9.947*0.5^t/498*1.3 = 8.989 t = 94.585
(201.095)

Modyfikowana
maksymalna
prężność
i dekompresja tlenowa dla pełnej aklimatyzacji:

Modified maximum pressure
decompression for full acclimatisation:

P11(t) = 10,842 *0,5^t/187*1,3 = 8,98 t = 66,085 (131,76
min)
P12(t) = 10,65 *0,5^t/239*1,3 = 8,827 t = 84,155
(172,699)
P13(t) = 10,061*0,5^t/305*1,3 = 8,67 t = 85,116
(185,831)
P14(t) = 9,227 *0,5^t/390*1,3 =8,516 t = 58,652
(141,176)

P11(t) = 10.842 *0.5^60/187*1.3 = 8.98 t
(131.76 min)
P12(t) = 10.65*0.5^t/239*1.3 = 8.827 t
(172.699)
P13(t) = 10.061*0.5^t/305*1.3 = 8.67 t
(185.831)
P14(t) = 9.227*0.5^t/390*1.3 = 8.516 t
(141.176)

Modyfikowana
maksymalna
prężność
i dekompresja tlenowa dla szybkiego przeżutu:

Modified maximum pressure
decompression for full transfer:

P13(t) = 10,466 *0,5^t/305*1,3 = 8,67 t
(227,888 )
P14(t) = 10,279 *0,5^t/390*1,3 = 8,516 t
(300,929)
P15(t) = 9,947 *0,5^t/498*1,3 = 8,41 t
(357,128)
P16(t) = 9,44 *0,5^t/635*1,3 = 8,309 t
(368,239)

P13(t) =
(227.888)
P14(t) =
(300.929)
P15(t) =
(357.128)
P16(t) =
(368.239)

= 107,691
= 137,626
= 156,771
= 151,984

Czasy są krótsze i dodatkowo widzimy że tkanki
kontrolujące dekompresję tlenową się zmieniają,
w porównaniu do dekompresji powietrznej. Co oznacza że
procedura obliczania czasu na przekroju tkanek, jest
właściwa, w porównaniu do przybliżenia, zastosowanego
przez autorów publikacji w PHR. Również ten szkic jest
przybliżeniem. Ponieważ nie wykorzystałem faktycznie
osiągniętych prężności po dekompresjach, również
zostały wprowadzone prężności początkowe w wariant
szybkiego przerzutu bez modyfikowania, faktyczną
dekompresją jaka zachodzi w trakcie podróży.

and

oxygen

= 66.085
= 84.155
= 85.116
= 58.652

and

oxygen

10.466*0.5^t/305*1.3 = 8.67 t = 107.691
10.279*0.5^t/390*1.3 = 8.516 t = 137.626
9.947*0.5^t/498*1.3 = 8.41 t = 156.771
9.44*0.5^t/635*1.3 = 8.309 t = 151.984

The times are shorter and additionally we see
that the tissues controlling oxygen decompression change
as compared to air decompression. This means that the
time calculation procedure for particular tissues is correct
as compared with the approximation used by authors of
the PHR publication. Also, the proposed draft is an
approximation of the actual decompression that occurs
during travel because I have not utilised the actually
obtained pressures
after decompressions,
and
I introduced initial pressures in the variant of a quick
transfer without modification.
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Procedura obliczenia dekompresji do odlotu jest
następująca, obliczamy prężności w końcowych tkankach
po dennej fazie nurkowania lub korzystamy z programu
do obliczenia dekompresji, który pokazuje osiągnięte
prężności. Obliczamy czas, po obliczeniu maksymalnych
prężności dla 5 najwolniejszych tkanek. Możemy
zastosować poprawki na zmniejszoną perfuzję
spowodowaną uzyciem tlenu, również wynikającą ze
zmniejszenia
perfuzji
z
powodu
ograniczenia
wykonywanej pracy (pozycja siedząca porównana do
umiarkowanego wysiłku).
Sposoby obliczeń zostały wprost podane. Jeśli
mamy do dyspozycji tlen i jesli jest taka konieczność,
możemy zastosować, żeby skrócić dekompresję. Przez
lata zastanawiałem się dlaczego w tabelach
dekompresyjnych
Radzieckich
i
Polskiej
MW.
dekompresja tlenowa jest o połowę krótsza.
W połączeniu z informacją z [3] o nie spełnieniu
równań dla dekompresji tlenowej, modelu Jones [6],
obniżenia objętości pompowanej krwi o 30% przy
wysokich prężnościach tlenu [10], również innych
problemów związanych z transportem gazów obojętnych
opisanych [9], okazuje się to zasadne i współczynnik
skalujący dla czasu odsycania w dekompresji tlenowej,
można przyjąć około 1,3. dla warunków na tej wysokości.
Dla większych głębokości dekompresji tlenowej, to może
być większa wartość.
Jest jeszcze inne podejście uwzględniające
prężność azotu w krwi, mimo stosowania dekompresji
tlenowej, Wartość podana przez Le Pechon za
Workmanem str 155 [11]. Przeglądajac cały materiał
można zauważyć że rozumienie zależności maksymalnego
przesycenia przez Le Pechon, nie jest na właściwym
poziomie czyli na str 154. "Ponieważ Meliet nie poprawiał
tych współczynników względem ciśnienia jak to robił
Buhlmann, więc stosując na wysokościach typowe
wartości powierzchniowe, powinno się zwiększyć
bezpieczeństwo uzyskanych tabel, jako że wg Buhlmanna,
współczynniki te zwiększają się gdy ciśnienie rośnie".
To jest jawna sprzeczność z prawem Henry'ego,
gdy ciśnienie maleje, maleją współczynniki, poprawka
Crossa jeszcze bardziej je ograniczna, zgodnie z tym
prawem, jak się okazuje po publikacji [12] może nawet za
mało.
Również ten materiał obliczeniowy pokazuje, że
zmniejszenie tych wspólczynników, wydłuża czasy
dekompresji. W takiej sytuacji nie wiadomo co zastosował
Le Pechon, jeśli to co jest na str 154, to jest to błąd gruby.
W dalszej części będzie stosowane nałożenie poprawki na
właściwą drogę.
Z zastosowaniem poprawki, równanie odsycania
pozostaje w formie
Pi(t) = PI + (Pio - PI)0,5^t/Ti podstawowej, z zastosowaną
wartością pN2 = 0,4 ata = 4 msw.
Aklimatyzacja, Buhlmann wprost, dekompresja tlenowa
za Workman:
P11(t) = 4 + (11,248 - 4) *0,5^t/187 = 9,74 t =
(66,085 min)
P12(t) = 4 + (11,035 - 4)*0,5^t/239 = 9,537 t =
(84,155 )
P13(t) = 4 + (10,061- 4)*0,5^t/305 = 9,33 t =
( 85,116 )
P14(t) = 4 + (9,227- 4)* *0,5^t/390 = 9,12 t =
(58,652)

62,931
82,561
56,553
11,637

W nawiasach pozostawione czasy dla
dekompresji tlenowej uwzględniającej wpływ perfuzji ze
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Decompression calculation before the flight is as
follows: we calculate pressures in final tissues following
the bottom diving phase or apply values from the
decompression calculation programme that shows the
pressures achieved. We calculate the time after
calculating maximum pressures for the 5 slowest tissues.
It is possible to apply corrections due to reduced
perfusion caused by the application of oxygen, which also
results from perfusion reduction due to limitation of the
performed work (sitting position compared to moderate
effort).
The calculation methods have been presented. If
we can use oxygen, and if it is necessary, we can use it to
shorten the decompression. Over the years I was
wondering why the decompression tables of Russian and
Polish Navy provide for oxygen decompression that is
shorter by a half.
In combination with the information conveyed
by [3] regarding the failure to fulfil the equations for
oxygen decompression, Jones model [6], reducing the
volume of pumped blood by 30% at high oxygen
pressures [10], as well as other problems connected with
the transport of inert gases described in [9], this seems
justified and the scaling coefficient for desaturation time
in oxygen decompression may be assumed to have the
value of ca. 1.3 for the conditions characteristic for this
altitude. For greater depths of oxygen decompression this
value may be greater.
There is also another approach that takes into
account nitrogen pressure in the blood despite the use of
oxygen decompression. The value is provided by Le
Pechon after Workman p. 155 [11]. While browsing
through the entire material we can see that Le Pechon’s
understanding of the equation for maximum saturation is
not at the accurate level, see p. 154. "Because Meliet did
not correct these coefficients with regard to pressure as
Buhlmann did. Thus, if at a high altitude we apply the
values typical for the surface then the safety of the
obtained tables should be increased, as according to
Buhlmann these coefficient values grow along with the
pressure."
This stands in contradiction to Henry’s law
which states that when the pressure decreases, coefficient
values also decrease. As it stems from the publication [12]
in accordance with this law these values are further
limited by Cross’s correction. It is even possible that the
imposed limitation is insufficient.
Also the presented calculations indicate that the
reduction of the coefficients extends decompression
times. In such a situations we do not know what Le
Pechon in fact used. If it is what is presented on p. 154
then we are faced with a serious mistake. In further part
the corrections are applied properly.
With the use of a correction the desaturation
equation remains in the following form
Pi(t) = PI + (Pio - PI)0.5^t/Ti of the basic equation, with
the applied value of pN2 = 0.4 ata = 4 msw.
Acclimatisation, direct Buhlmann, oxygen decompression
after Workman.
P11(t) = 4 + (11.248 - 4) *0.5^t/187 = 9.74 t =
(66.085 min)
P12(t) = 4 + (11.035 - 4)*0.5^t/239 = 9.537 t =
(84.155 )
P13(t) = 4 + (10.061- 4)*0.5^t/305 = 9.33 t =
( 85.116 )
P14(t) = 4 + (9.227- 4)* *0.5^t/390 = 9.12 t =
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zmodyfikowaną
maksymalną
prężnością
zgodnie
z poprawką Crossa.
Ponieważ czasy wyszły podobne, to możliwe że
są to poprawki o podobnym działaniu, uwzględniające
różne mechanizmy. Dlatego można zaproponować
uwzględnienie wszystkich tych poprawek.
Modyfikowana
maksymalna
prężność
i dekompresja tlenowa z uwzględnieniem perfuzji dla
pełnej aklimatyzacji, również poprawka za Workman.
P11(t) = 4 + (10,842- 4)*0,5^t/187*1,3 = 8,98 t = 111,406
(66,085)
P12(t) = 4 + (10,65- 4)*0,5^t/239*1,3 = 8,827 t = 143,614
(84,155 )
P13(t) = 4 + (10,061- 4)*0,5^t/305*1,3 = 8,67 t = 149,136
(85,116 )
P14(t) = 4 + (9,227- 4)* 0,5^t/390*1,3 = 8,516
t = 106,945 (58,652 )
Tak wyglądają wyniki po uwzględnieniu
wszystkich poprawek, Wartość pN2 = 0,4 ata jest
wartością która zmienia się w czasie, nie zostało to
podane w jakiej zależności. Możliwe że to prężność azotu
w krwi żylnej. Wtedy mocno zmienia się w czasie
w publikacji [6] podana jest zależność uwalniania azotu.
Dodatkowo jest rozszerzenie publikacji [5,12] w której
omówiono wyniki z USG doplerowskiego po
nurkowaniach w Himalajach.
Okazało się że nawet z poprawką Crossa
dekompresja w jednym przypadku była z nieco większą
ilością pecherzyków (bez DCS). Jak pokazały przeliczenia,
uwzględnienie poprawki za Workmanem, dało wyniki
zbliżone do poprawek na perfuzję i poprawki Crossa.
Dlatego przypuszczam że warto uwzględnić sumę
poprawek.
Czyli Poprawka Crossa która wychodzi
naprzeciw zgodności z prawem Henry'ego, poprawki na
perfuzję i poprawki Workmana, po wybraniu jej
właściwie, zgodnie z tempem uwalniania z azotu z krwi
żylnej, w trakcie dekompresji. Nie powinna to być wartość
stała. Pomiar ilości uwalnianego azotu w dekompresji
tlenowej i przebieg tych zmian w czasie, umożliwia
obliczenie tych wartości w trakcie dekompresji.
Również poprawka na perfuzję, ma zależnośc od
ciśnienia tlenu i wysiłku [10] i [8], również bardzo silną
od ppCO2 [3], [10].
z poważaniem
Ryszard Czarnecki
e-mail: ln-1@tlen.pl

(58.652)
The times presented in parentheses relate to
oxygen decompression with consideration of the
perfusion effect and modified maximum pressure in
accordance with Cross’s correction. Since the results are
similar it is possible that the corrections operate more or
less in the same way while considering different
mechanisms. Hence we may propose considerations of all
of the said corrections.
Modified maximum pressure and oxygen
decompression with consideration of perfusion for
complete acclimatisation, along with the correction
applied after Workman.
P11(t) = 4 + (10.842- 4)*0.5^t/187*1.3 = 8.98 t = 111.406
( 66.085 )
P12(t) = 4 + (10.65- 4)*0.5^t/239*1.3 = 8.827 t = 143.614
(84.155 )
P13(t) = 4 + (10.061- 4)*0.5^t/305*1.3 = 8.67 t = 149.136
(85.116 )
P14(t) = 4 + (9.227- 4)* 0.5^t/390*1.3 = 8.516
t = 106.945 (58.652 )
These are the results after taking into account all
corrections. The value pN2 = 0.4 ata changes in time,
however it has not been defined what is the cause for that.
It is possible that it rests in the nitrogen pressure in
venous blood. This is where the time provided in
publication [6] significantly changes – it is related to
nitrogen release. Additionally, we have the extension to
publication [5] [12] with the discussed results of USG
Doppler examination performed after diving
completion in the Himalayas. It was proved that even with
Cross’s correction in one case decompression revealed
a slightly greater number of bubbles (without DCS). As
the calculations showed, the consideration of Workman’s
correction led to similar results to those based on
corrections for perfusion as well as Cross’s corrections.
For this reason I suppose it is worth considering
the correction sum. This menas that Cross’s correction,
which meets the requirement for compliance with
Henry’s law, the corrections for perfusions and
Workman’s corrections, if properly selected in accordance
with the pace of nitrogen release from venous blood
during decompression. This should not be a constant
value. The measurement of the quantity of nitrogen
released during oxygen decompression and observing
how the changes occur in time allow calculating these
values during decompression.
Also the correction for perfusion depends on
oxygen pressure and the applied physical effort [10] and
[8], as well as is it is strongly correlated with ppCO2 [3],
[10].
Faithfully yours,
Ryszard Czarnecki
e-mail ln-1@tlen.pl
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