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THE RISK OF HYDROGEN EXPLOSION IN A SUBMARINE P.2
CATALYST BED FLOW RESISTANCE
ZAGROŻENIE WYBUCHEM WODORU NA OKRĘCIE PODWODNYM CZ.2
OPORY PRZEPŁYWU ZŁOŻA KATALIZATORA
ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА ВОДОРОДА НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ Ч.2 СОПРОТИВЛЕНИЕ
ПОТОКУ СЛОЯ КАТАЛИЗАТОРА

GEFAHR EINER WASSERSTOFF-EXPLOSION IN EINEM U-BOOT TEIL 2:
STRÖMUNGSWIDERSTAND DES KATALYSATORBETTS
RIESGO DE EXPLOSIÓN DE HIDRÓGENO EN SUBMARINOS 2ª PARTE. RESISTENCIA AL FLUJO DEL
LECHO DEL CATALIZADOR

Ryszard Kłos
Polish Naval Academy, Department of Underwater Work Technology in Gdynia, Poland
Akademia Marynarki Wojennej Zakład Technologii Prac Podwodnych w Gdyni

STRESZCZENIA / ABSTRACTS
This series of articles presents the problem of undertaking the high risk project of modernisation of hydrogen incinerators on a submarine. The article
describes technical issues connected with the flow capacity of a modernised hydrogen incinerator.
Key words: flow resistance, scrubber filling flow resistance.
W cyklu artykułów przedstawiono problematykę prowadzenia projektu dużego ryzyka na przykładzie modernizacji spalarek wodoru na okręcie podwodnym.
W artykule opisano techniczne problemy związane z przepustowością zmodernizowanej spalarki wodoru.
Słowa kluczowe: opory przepływu, opory przepływu wypełnień skruberów.
В цикле статей представлена проблематика управления проектом высокого риска на примере модернизации сжигателей водорода на подводной
лодке. В статье описаны технические проблемы, связанные с пропускной
Ключевые слова: cопротивление потоку, сопротивление потоку содержимого скрубберов.
In der Reihe von Artikeln wurde die Problematik vorgestellt, ein Projekt von erhöhtem Risiko am Beispiel der Modernisierung von WasserstoffVerbrennungsöfen in einem U-Boot zu führen. In dem Artikel werden die technischen Probleme in Verbund mit der Durchlassfähigkeit der modernisierten
Wasserstoff-Verbrennungsvorrichtung beschrieben.
Schlüsselwörter: strömungswiderstand, strömungswiderstand von gaswäschern.
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. En el artículo se describen una serie de problemas técnicos relacionados con la modernización de
incineradores de hidrógeno.
Palabras clave: resistencia al flujo, resistencia al flujo rellenos de depuradores.
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WSTĘP

INTRODUCTION

Wentylacja jam akumulatorowych, z których
możliwa jest emisja wodoru na okręcie podwodnym może
być realizowana, między innymi, w systemie zamkniętym
z dopalaniem wodoru. Jest ono realizowane poprzez
systemy katalitycznego spalania wodoru w powietrzu.
W artykule opisano zadanie cząstkowe polegające na
badaniu oporów przepływu złoża zrealizowane w ramach
modernizacji spalarek wodoru polegającej na wdrożeniu
nowych typów katalizatora. Od wyboru granulacji
katalizatora zależały stawiane przez niego opory
przepływu.
Ponieważ
granulacja
zaproponowanego
katalizatora
różniła
się
znacznie
kształtem
w kierunku mniejszej jego średnicy zastępczej, to
spodziewane były większe opory stawiane przez złoże.
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 spalarek1i przez to
podrożenia kosztów ich modernizacji.
Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji
o zakupie katalizatora, zakupiono próbkę jego bazy
stanowiącej granulat aluminy2 do badań oporów
przepływu. Doświadczalnie stwierdzono, że wzrost
oporów przepływu ∆ związany z zastosowaniem
nowego wypełnienia spowoduje spadek przepływu 
powietrza wentylacyjnego na poziomie gwarantującym
jeszcze zachowanie zdolności do wentylacji przestrzeni
jam akumulatorowych na akceptowalnym przez
zamawiającego poziomie, przy wykorzystaniu tego
samego wentylatora [1].
Opisane tutaj wyniki pomiarów stanowią drugi
z cyklu artykułów opisujących problematykę zagrożenia
wybuchem wodoru na okręcie podwodnym.

WPROWADZENIE
Dynamika płynów to dział mechaniki płynów
zajmujący się siłami powodującymi ruch płynów.
Podstawową zależnością opisującą wpływ sił na ruch
płynu newtonowskiego jest równanie Naviera−Stokesa.
Równanie Naviera−Stokesa stanowi układ równań
różniczkowych
będących
regułą
określania
trójwymiarowej zmiany prędkości płynu v w czasiet.
Rozwiązanie układu równanie Naviera−Stokesa zostało
uznane za jedno z siedmiu najważniejszych
matematycznych „problemów milenijnych”, gdyż pomimo
tysięcy prac na ten temat od połowy dziewiętnastego
wieku, nie udało się osiągnąć regularności rozwiązań
równania Naviera−Stokesa.
Prędkość przepływu
Rozpatrując przepływ przez myślowo wybraną
w strumieniu przepływu cienkościenną kapilarę
o długości jednostkowej l = 1, wewnętrznym promieniu
r i zewnętrznym R = r + dr, której oś pokrywa się
z kierunkiem przepływu, można założyć dla ekstremalnie
małego dr, że prędkość cząstek v dla całej pierścieniowej
warstwy o grubości dr jest niezmienna vdr = idem −
rys.1.
Zgodnie z prawem Newtona siła F działająca na

8

Ventilation of battery compartments in which
hydrogen emissions may occur on a submarine, can be
implemented, inter alia, in a closed-circuit system with
hydrogen combustion. It is realised through catalytic
hydrogen combustion in the air. This article describes the
partial objective of a project to modernise the catalyst bed
flow resistance within a hydrogen incinerator via the
implementation of new catalyst types. The choice of
catalyst granulation was based on flow resistance.
Since catalyst granulation significantly differed
in shape in the direction of a lower substitute diameter,
the expected flow resistance of the bed was stronger.
Increasing flow resistance of the catalyst deposits can
reduce the efficiency of battery room ventilation on
a submarine. This parameter should be maintained at
a specified level, otherwise there is a risk of a need to
redesign the incinerator equipment1 and thus increase
the cost of modernisation.
Therefore, before taking the final decision on
catalyst purchase, a sample of its base constituted by the
alumina2 granulation was purchased for the purpose of
carrying out flow resistance tests. The experiment proved
that an increase of flow resistance ∆, connected with the
application of a new filling, causes a flow reduction of 
ventilation air at an acceptable level, guaranteeing the
maintenance of ventilation capacity of battery rooms with
the use of the same fan [1].
The measured results constitute the second
paper in a cycle of articles illustrating the problematique
of hydrogen explosion hazards on a submarine.

INTRODUCTION
Fluid dynamics is a branch of fluid mechanics
dealing with forces causing fluid movement. The basic
correlation describing the influence of forces on
a Newtonian fluid movement is the Navier−Stokes
equation. The Navier−Stokes equation constitutes
a system of differential equations that set the principle for
the determination of three-dimensional fluid velocity
changes v over time t. The solution of the Navier−Stokes
equation system was recognised as one of the seven most
important mathematical "millennium problems", since
despite thousands of works concerned with this subject
matter that started to appear from the mid-nineteenth
century, the regularity of solutions of the Navier−Stokes
equation was not achieved.
Flow rate
When considering the flow through a selected
thin-walled capillary with the unit length of l = 1, internal
radius r and external radius R = r + dr, with the axis
direction coinciding with the flow direction, it is possible
to assume for an extremely small dr that the speed of
particles v in the entire ring layer with the thickness of dr
is invariable vdr = idem − fig.1.
In concord with Newton's law, the force  that
acts on the area  is, with accuracy of viscosity , directly
proportional to that area  and velocity changes along
its thickness (fig.2):
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pole A jest, z dokładnością do lepkości η, wprost
proporcjonalna do tego pola  oraz zmiany prędkości
 na jego grubości  (rys.2):

Fig.1.Capillary model.
Rys.1. Model kapilary.

Fig. 2. Fluid motion in the capillary and force action on plane A.
Rys. 2. Ruch płynu w kapilarze i działanie sił na płaszczyznę A.

 ∙∙




(1)

gdzie:  siła działająca na pole ;  pole powierzchni, na które
stycznie oddziałuje siła ;  prędkość cząstek w kierunku wertykalnym
do powierzchni ;  wymiar liniowy

Stąd siłę F, działającą w kierunku przepływu, na
wewnętrzną powierzchnię kapilary, można wyrazić
równaniem: F r  η ∙ 2 ∙ π ∙ r ∙ 
. Ze względu na

obserwowaną dla płynów newtonowskich zmianę3
prędkości v w płaszczyźnie poprzecznej do kierunku
przepływu, zmniejszający się w miarę oddalania się od osi
przepływu, to na powierzchnię oddaloną o promień
R powinna działać siła większa o tym samym zwrocie,
lecz przeciwnym kierunku F R  F  dF  η ∙ 2 ∙ π ∙
 d η ∙ 2 ∙ π ∙ r ∙ 
  rys.1. Stąd, dla stałej wartości
r ∙ 


lepkości η  idem, siłę wypadkową F  F r  F R
można zapisać w postaci równania:

 ∙∙




(1)

where:  force acting on the area ;  surface area on which the
force acts contiguously ;  particle velocity vertically to surface ;
 linear dimension

Thus, the force  acting towards the flow
direction, on the internal surface of the capillary can be
expressed as the following equation:     ∙ 2 ∙  ∙  ∙

. Due to the observed velocity  3 change in Newtonian

fluids in a plane transverse to flow direction, decreasing
while moving away from the flow axis, then on the surface
separated by a length of the radius  a greater force
should act of the same turn, however in the opposite

 ∙2∙
direction         ∙ 2 ∙  ∙  ∙ 

 ∙  ∙   fig. 1. Hence, for constant viscosity value
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=
, the net force  =  + () can be written
in the form of the equation:
 = − ∙ 2 ∙  ∙

gdzie:  −promień

 ∙





(2)

Dla ruchu ustalonego zachodzi równowaga sił.
Zatem siła tarcia  jest równoważona przez siłę
 wynikającą ze spadku ciśnienia Δ na końcach
wewnętrznej powierzchni kapilary, przesuwającą
wnętrze rozpatrywanego wycinku strumienia w kształcie
kapilary
wzdłuż
osi
przepływu.
Zgodnie
z definicją ciśnienia  = ಲಷ →  =  ∙ , skąd wynika, że
siła powodująca ruch cząstek wewnątrz kapilary będzie
wynosić:
 = ∆ ∙  = ∆ ∙ 2 ∙  ∙  ∙ 

మ ೡ
మ ೝ

+ భೝ ∙ ೡ
= −∆
.
ೝ
ആ

Wprowadzając podstawienie:  =
oraz  = można
ௗ
obniżyć rząd równania różniczkowego otrzymując
równanie różniczkowe liniowe pierwszego rzędu:

+ ೝ −  = 0 .
ೝ
Można sprawdzić, że rozwiązaniem tego
−  ∙ మ . Powtórnie stosując
równania jest funkcja:  = ೞ
ೝ
ௗ௩

∆
ആ

podstawienia  =
oraz  = ∆
, można otrzymać:
ആ
ௗ
ೡ
ೞ
∆
= ೝ −  ∙ మ∙ആ . Całkując tak otrzymane równanie
ೝ
∆ ೝ
można otrzymać rozwiązanie: =  ∙ ln  − ర∙ആ
∙మ+
ᇱ
 . Dla zerowego promienia wewnętrznego kapilary
 = 0 osiągana prędkość ruchu będzie maksymalna ௫ ,
stąd  ≡ 0 , gdyż w przeciwnym razie wartość ln 
będzie nieoznaczona.
Zatem rozwiązanie upraszcza się do funkcji
∆
∙  + ′, dla której prędkość
ogólnej
= −ర∙ആ
przepływu na zewnętrznej powierzchni będzie zerowa
∆
∙ ଶ . Ostatecznie
∀ோୀାௗ = 0 , dlatego  ᇱ = ర∙ആ
prędkość przepływu wewnątrz kapilary, w funkcji jej
promienia  w odległości  od środka może być wyrażona
zależnością:
ௗ௩

∆
ସ∙ఎ

∙ ଶ −  ଶ 

(4)

Średnia prędkość przepływu

Wartość średnią prędkości przepływu ̅ można
. Zgodnie
przybliżyć średnią arytmetyczną: ̅ = ೡሺೝసబሻషೡ(ೝసೃ)
మ
z zależnością (4) wartość prędkości przepływu przy
ścianie kapilary z definicji wynosi zero: ( = ) ≝ 0 .
W osi kapilary osiąga wartość maksymalną:  = 0 =
∆
∙ ଶ . Stąd wartość średnia prędkości ̅ wyniesie [2]:
ర∙ആ∙
̅=

∆
଼∙ఎ∙

∙ ଶ

(2)

There is a balance of forces in the defined
motion. Therefore, friction force  is counterbalanced by
force  resulting from the pressure drop Δ at the
terminal points of the external capillary surface, moving
the interior surface of the considered stream in the shape
of the capillary along the flow axis. According to the
pressure definition  = ಲಷ →  =  ∙ , it results that the
force that causes particle movement inside the capillary
will amount to:
 = ∆ ∙  = ∆ ∙ 2 ∙  ∙  ∙ 

(3)

(5)

The balance of forces occurring in the defined
movement described with equation (2) and (3) may be
=
expressed
as
follows:
− ∙ 2 ∙  ∙  ∙ ೡ
ೝ
= ∆ ∙ 2 ∙  ∙  ∙ , which, after rearrangement can be

 ∙ ೡ
 = −∆
∙  . Next, by expansion of the
written as: ೝ
ೝ
ആ
left side with the use of the equation for function product
differentiation4, we will obtain the second-order linear
మ
differential equation:  ∙ మೡೝ + ೡ
= −∆
∙  , which after
ೝ
ആ
rearrangement will assume the following form:
మ ೡ
+ భೝ ∙ ೡ
= −∆
. With an introduction of a substitution:
ೝ
ആ
మ ೝ
=
and  = ∆
we may lower the order of the
ആ
ௗ
differential equation, thus obtaining the first-order linear
+ ೝ −  = 0 .
differential equation: 
ೝ
We may check that the solution to this equation
−  ∙ మ . Again, by using
will be the function:  = ೞ
ೝ
ௗ௩

substitution  =
and  = ∆
, we obtain: ೡ
= ೞ
−∙
ആ
ೝ
ೝ
ௗ
∆
. If we integrate the thus obtained equation, the
మ∙ആ
∆ ೝ
solution will be as follows:
∙మ+
=  ∙ ln  − ర∙ആ
ᇱ
 . For zero internal capillary radius  = 0 the
achieved motion movement will be maximal ௫ , hence
 ≡ 0, as otherwise the value ln  will be
undetermined. Therefore, the solution is reduced to
∆
∙  + ′, for which the flow
a general function = −ర∙ആ
rate at the external surface will be equal to zero
∆
∙ ଶ . In the end, the
∀ோୀାௗ = 0, and thus  ᇱ = ర∙ആ
flow rate
inside the capillary, in the function of its
radius  at the  distance from the centre can be
expressed as the following equation:
ௗ௩

=

∆
∙ ଶ −  ଶ 
4∙

Average flow rate

(4)

The average flow rate ̅ can be approximated
with the arithmetic average: ̅ = ೡሺೝసబሻషೡ(ೝసೃ)
. According to
మ
equation (4), the flow rate value at the capillary wall by
definition
is
equal
to
zero:
( = ) ≝ 0 .
At the capillary axis it reaches the maximum value:
∆
 = 0 = ర∙ആ∙
∙ ଶ . Hence the average rate ̅ will amount
to [2]:
∆
(5)
̅=
∙ ଶ
8∙∙
where: ̅ −average particle velocity;  − capillary length

gdzie: ̅ −średnia prędkość cząstek;  −długość kapilary
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where: ∆ −pressure difference at a unit length of the capillary  = 1

Występującą dla ruchu ustalonego równowagę
sił opisanych równaniem (2) i (3) można zapisać
 = ∆ ∙ 2 ∙  ∙  ∙
w postaci równości: − ∙ 2 ∙  ∙  ∙ ೡ
ೝ

 ∙ ೡ

, którą po uporządkowaniu można zapisać: ೝ
ೝ
∆
= − ആ ∙  . Następnie rozpisując lewą stronę przy
wykorzystaniu zależności na różniczkowanie iloczynu
funkcji4, można otrzymać różniczkowe równanie liniowe
మ
drugiego
rzędu:
 ∙ మೡೝ + ೡ
= −∆
∙,
które
po
ೝ
ആ

=



where:  −radius

(3)

gdzie: ∆ −różnica ciśnień na odcinku jednostkowym długości kapilary
=1

uporządkowaniu przybierze postać:

 = − ∙ 2 ∙  ∙  ∙
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Równanie Poiseuille’a

The Poiseuille Equation
If we transform equation (5) into the following

Przekształcając równanie (5) do poniższej
formy:

∆ 

gdzie:  średnica kapilary

form:

32 ∙  ∙ ∙ ̅
"

Wprowadzając liczbę Reynoldsa Re  ∙ ∙
można zależność (6) rozwinąć do bardziej znanej formy
równania Poiseuille’a, jako zależności DarcyWeisbacha:
∆p  ∙ ∙ ∙  ∙ ∙∙ ∙∙ . Porządkując można otrzymać
ogólnie znaną formę równania Darcy Weisbacha:
"

̅ 
64
̅ ∙ " ∙ &
' %
∧ * 
2
*


gdzie:  bezwymiarowy współczynnik oporu;
gęstość

(7)

liczba Reynoldsa;

Równanie
DarcyWeisbacha
opisuje
w przybliżeniu opory przepływu obserwowane, jako
spadek ciśnienia ∆p w poziomym przewodzie o stałym
przekroju kołowym do umiarkowanej średnicy D, dla
przepływów laminarnych warunkowanych wartością
liczby Reynoldsa Re.

WYZNACZENIE OPORÓW PRZEPŁYWU
Opory stawiane przez spalarkę wodoru składają
się z oporów wynikających z jej konstrukcji oraz oporów
stawianych przez wypełnienie5. Przy czym te pierwsze są
z reguły pomijalnie małe.
Opory stawiane przez wypełnienia określa
model w postaci równania DarcyWeisbacha w formie
zmodyfikowanej o parametry złoża [3]:
∆  %′ ∙

 
∙ 

∙&∙



(8)



gdzie: ∆ spadek ciśnienia płynu podczas przepływu przez złoże o
wysokości  i średnicy hydraulicznej  []; ′ bezwymiarowy
współczynnik oporu ′   , gdzie
oznacza liczbę R e y n o l d s a ;
̅ średnia prędkość płynu odniesiona do całego przekroju

pochłaniacza [⋅ ];  porowatość złoża [ ⋅ ]; gęstość płynu
[⋅];  średnica hydrauliczna []

Porowatość złoża ε jest to stosunek objętości
wszystkich wolnych przestrzeni do objętości
zajmowanej przez materiał sypki -: ε   . Średnicę
hydrauliczną
można zdefiniować równaniem:
 4∙ 4∙
.

gdzie:  promień hydrauliczny
powierzchnia wypełnienia [ ]

przewodu

(6)

we can obtain a general representation of the
flow through a capillary. Equation (6), describing
approximate flow resistances observed as a pressure
drop ∆ in a horizontal duct with a constant circular cross
section up to the diameter of ", for laminar flows, is
known as the Poiseuille equation.
The Darcy-Weisbach Equation

Równanie Darcy-Weisbacha

∙&∙

32 ∙  ∙ ∙ ̅
"

where:  capillary diameter

można otrzymać uogólniające przypadek przepływu
przez kapilarę. Równanie (6) opisujące w przybliżeniu
opory przepływu obserwowane, jako spadek ciśnienia ∆p
w poziomym przewodzie o stałym przekroju kołowym do
umiarkowanej średnicy D, dla przepływów laminarnych,
nosi nazwę równania Poiseuille’a.

∆  % ∙

∆ 

(6)

(9)
[];

 całkowita

By an introduction of Reynolds number
Re  ∙ ∙ equation (6) can be further developed to a more
popular form of the Poiseuille equation, known as the
DarcyWeisbach
equation:
∆p  ∙ ∙ ∙  ∙ ∙∙ ∙∙ .
Through ordering we can obtain a generally known form
of the DarcyW e i s b a c h equation:
∆  % ∙

"

∙&∙

̅ 
64
̅ ∙ " ∙ &
' %
∧ * 
2
*


where:  dimensionless resistance coefficient;
n u m b e r ; density



(7)

Reynolds

The DarcyWeisbach equation describing
approximate flow resistances observed as a pressure
drop ∆p in a horizontal duct with a constant circular cross
section up to an average diameter of D, for laminar flows
conditioned by Reynolds number value Re.

FLOW RESISTANCE DETERMINATION
The resistance observed in a hydrogen
incinerator includes that resulting from its construction
and the filling5. However, the first is usually considered as
negligible.
The resistance of the filling is calculated
according to a model in the form of the DarcyWeisbach
equation modified with bed parameters [3]:
∆  %′ ∙

̅ 
1
∙&∙
2 ∙ /

(8)

where: ∆ fluid pressure drop during flow through a bed with the
height of  and hydraulic diameter of  []; dimensionless resistance
coefficient ′ , where ′    stands for Reynolds number;
average fluid velocity in relation to the entire absorbent cross-section
[̅ ], ⋅  bed porosity [ ];  ⋅ fluid density [ ]; ⋅
hydraulic diameter [ ]

Bed porosity ε is the ratio of the volume of all the
free spaces - to the volume taken up by dry material
-: ε   . Hydraulic diameter
can be defined with the
following equation:
 4∙  4∙

.

(9)

where:  hydraulic radius of the duct [];  total area of the filling
[ ]

The volume taken up by dry material - can be
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Objętość zajmowaną przez materiał sypki
௦ można zapisać korzystając z definicji porowatości
 zależnością: ௦ =  − ௪ = (1 − ) ∙ . Stąd i zależności
(9) można zapisać:

௦
= 4∙
∙
1− 



ଶ
௦

"

௦
= 6∙


௦

= 4∙

(11)

gdzie:  −liczba kul, ௦ −średnica cząstek danego zbioru według

[],
௦ −objętość
łączna
według

[ଷ ],
−powierzchnia łączna według
 [ଶ ]



(12)

௦

Współczynnik oporu #  dla
$%! można zapisać, jako [3]:
)
'
'
(
'
'
&

# =

#ᇱ


ோ


∙
6
 =  ∙  ∙

௦ =  ∙

ᇱ

granulatów6według

= ∙ #
ଷ

+ 1,75 * 1 ≤  ≤ 3000
ଵ
ଵିఌ

∙

(13)

ఎ

gdzie:
−bezwymiarowy współczynnik empiryczny7 [1];  −liczba
  [1];  −lepkość dynamiczna przepływającego płynu [ ⋅]

Współczynnik oporu #ᇱ dla przepływów
laminarnych według + , −-.  można wyrazić, jako
[3]:
)
'
'

#ᇱ =

4
∙#
3 

# =

(
'
' = 1 ∙ ̅ ∙ / ∙
&
1−


(14)
௦



4
 ଶ ̅
∙ ∙∙  ∙
9 



gdzie:  −wysokość złoża []

Z prawa ciągłości strugi wynika, że:

12

௦

= 6∙

௦


(11)

=

2

∙
∙
3 1−

(12)
௦

The resistance coefficient #ᇱ for granules6
according to $%! can be expressed as [3]:
#ᇱ =

# =



4
∙#
3 

(13)

+ 1,75 * 1 ≤  ≤ 3000
1
̅ ∙/∙
∙
1−


௦

where:
−dimensionless empirical coefficient7 [1]; 
number [1];  −dynamic viscosity of the flowing fluid [ ⋅]

− Reynolds

The resistance coefficient #ᇱ for laminar flows
according to + , −-.  can be expressed as [3]:
#ᇱ =

)
'
'

4
∙#
3 

# =

(
'
' = 1 ∙ ̅ ∙ / ∙
&
1−


(14)

௦

From equations (8), (12) and (14) it results that:

Z równań (8), (12) i (14) wynika, że:
∆ =

ଶ
௦

"

From equations (11) and (10) it results that:

 =

௩ത∙ఘ∙ௗೞ

ଷ
௦

where:  −number of spheres, ௦ −particle diameter of a given set
acc. to
 [], ௦ −total volume acc. to
 [ଷ ], −total area
acc. to
 [ଶ ]

ସ

 =

(10)

Commonly, the average diameter of the particles
of a given filling is determined according to  ! . It
consists in a replacement of a set of particles with the
total volume ௦ and area , with the same number of
spheres with an identical diameter ௦ , whose relation of
the total volume ௦ to the area  is the same as that of the
considered set [4]:

Z równań (11) i (10) wynika, że:
2

= ∙
∙
3 1−


௦
∙
1− 

where: ௦ −dry material volume

Najczęściej, przeciętną średnicę cząstek danego
wypełnienia określa się według  !  . Polega to na
myślowym zastąpieniu zbioru cząstek o łącznej objętości
௦ i powierzchni , taką samą liczbą kul o jednakowej
średnicy ௦ , których stosunek sumarycznej objętości ௦ do
powierzchni  jest taki sam jak rozpatrywanego zbioru
[4]:
ଷ
௦



(10)

gdzie: ௦ −objętość materiału sypkiego


௦ =  ∙ ∙
6
 =  ∙  ∙

expressed with the use of the porosity definition  with
the equation: ௦ =  − ௪ = (1 − ) ∙ . Thus, equation
(9) can also be expressed as:

∆ =

(15)

4
 ଶ ̅
∙ ∙∙  ∙
9 



(15)

where:  −bed height []

Compliant with the stream continuity law it
results that:
(16)


 =  ∙ = ∙
⇒
=
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-1   ∙  

-

∙

⇒





-1
-

(16)

gdzie: ! objętościowe natężenie przepływu [ ⋅  ];  przekrój
poprzeczny strugi [ ]; objętość złoża [ ]

Stąd zależność (15) można przekształcić do
postaci:
3

4 


9 / ∆ ∙ ∙
∙3 4
4 6 
-1

(17)

Następnie przekształcając formułę (17) można
otrzymać:


3
/
∆
∙7
∙7 ∙2 6∙
-1

(18)

Zgodnie z pierwszym przybliżeniem Sonine’a
w kinetycznej teorii gazów, lepkość dynamiczna wyraża
się zależnością: η  ∙ ∙ ∙∙
 , , gdzie: δ oznacza
!
efektywną średnicę cząstki gazu doskonałego, 9 jest
masą gazu, : oznacza stałą Boltzmanna a ; temperaturą
[5,6]. Lepkość dynamiczna  jest funkcją temperatury
  < ;, lecz nie zależy zaś od ciśnienia  = < , stąd
równanie (18) można uprościć do postaci:



 >?@AB ∙ C

∆


∙ - ' ;  D *9

where: ! volumetric flow rate [ ⋅  ];  cross-section of the stream
[ ]; bed volume [ ]

Thus, equation (15) can be transformed into the
following form:
3

4 


9 / ∆ ∙ ∙
∙3 4
4 6 
-1

(17)

Next, by transforming formula (17) we obtain:


3
/
∆
∙7
∙7 ∙2 6∙
-1

(18)

In concord with Sonine's first integral in kinetic
gas theory, dynamic viscosity is expressed with the
following equation: η  ∙ ∙ ∙∙
 , , where: δ stands for
!
the effective diameter of an ideal gas particle, m is gas
mass, k means Boltzmann constant and T temperature
[5,6]. Dynamic viscosity η is a function of temperature
η  f T, however does not depend on pressure η = f p,
hence equation (18) can be simplified to the following
form:
E∆  >?@AB ∙ -1

(20)

(19)

Dla rozpatrywanego systemu katalitycznego
dopalania wodoru wynika z równania DarcyWeisbacha
(8), że opory przepływu ∆ są proporcjonalne do
kwadratu liniowej prędkości ̅  dla przepływającej strugi:
∆  D *9 ∙ ̅  . Zaś z prawa ciągłości strugi (16) wynika,
że dla rozpatrywanego systemu średnia prędkość liniowa
̅ jest proporcjonalna do strumienia -1: ̅  D *9 ∙ -1.
Można stąd zapisać, że:
E∆  >?@AB ∙ -1

(20)
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a)

b)

c)

d)

Fig.1. The measuring station for determining flow resistance by   3 hydrogen incinerator: a)probe connection to pressure measurement; b)indications
of the measuring system; c)a complete measuring station for flow resistance determination; d)the examined installation for battery compartment ventilation
removed from a submarine, in the background we can see the fan and rotameter for air stream control.
Rys. 1. Stanowisko pomiarowe do wyznaczenia oporów przepływu przez spalarkę wodoru typu   3: a)podłączenie sond do pomiaru ciśnienia;
b)wskazania systemu pomiarowego; c) kompletne stanowisko pomiarowe do wyznaczania oporów przepływu; d)badana instalacja do wentylacji jam
akumulatorowych wymontowana z okrętu podwodnego, w głębi widać wentylator i rotametr do kontroli strumienia powietrza.

a)

b)

Fig. 2. Frame of   3 hydrogen incinerator catalyst: a)assembled and prepared for insertion into the hydrogen incinerator; b)filled before closing the
upper cover.
Rys. 2. Ramka do upakowania katalizatora spalarki wodoru typu   3: a)zmontowana i przygotowana do włożenia do spalarki wodoru; b)wypełniona
przed zamknięciem pokrywą górną.
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Tab. 1
Basic catalyst parameters for catalyst #  20&, 0.5%" & and #  50, 0.5%" .
Podstawowe parametry katalizatorów 0,5%" & typu #  20& i 0,5%"  typ #  50.

Parameter
Metal content in matrix   I
Catalytic deposit density
Bulk density
Substitute diameter
Statistical efficiency of hydrogen oxidation exceeds 100K
Catalyst production is based on the use of pellets   I with the diameter
of L ∈ N4; 8Q99, however there is a fluctuation in the size of the pellets delivered by
the manufacturer

From equation (20) it results that the square
root of the pressure drop E∆ of the gas mixture flowing
through the reactor's filling constitutes a linear function of
the volumetric flow rate -81 . The flow resistance ∆
measurement results9 for the reactor filling in the function
of a gas mixture stream -1 performed at the station are
shown in fig.1.
The frame structure for the hydrogen
combustion reactor is shown in fig. 2. The reactor has
been filled with four layers of the catalytic bed enclosed
with frames having a height of approx. R ≅ 7 >9 and base
dimensions of approx.  ≅ 39.5×19×7 >9, which adds
up to the volume of the catalyst bed at the level of ca.
- ≅ 5.25 9 . The manufacturer declares the bulk
density to be ≅ 0.8 :W ∙ 9 this gives ca. 9 ≅ 4.2 :W
of catalyst mass. The tests have been conducted with
a catalyst applied on alumina matrix   I in the form of
spheres with the diameter L contained with the limits
L ∈ N4; 8Q99. According to the manufacturer's
information, the catalyst has the properties specified in
tab.1.
As mentioned before, a significant catalyst
parameter from the point of view of its replacement
consist in the flow resistances ∆ exerted by it. The value
of the root of resistance flow E∆ in the function of the
flowing air stream was measured with the described
equipment -1 − tab. 2 and fig. 2.

Z zależności (20) wynika, że pierwiastek
kwadratowy spadku ciśnienia E∆ przepływającego
czynnika gazowego przez wypełnienie reaktora jest
funkcją liniową objętościowego natężenia przepływu -1 8.
Wyniki pomiarów oporów przepływu ∆9 stawianych
przez wypełnienie reaktora w funkcji strumienia
przepływającego czynnika gazowego -1 wykonano na
stanowisku, którego budowę pokazano na rys.1.
Budowę ramki reaktora do dopalania wodoru
pokazano na rys. 2. Reaktor wypełniono czterema
warstwami złoża katalizatora zamkniętymi ramkami
o wysokości ok. R ≅ 7 >9 i wymiarach podstawy złoża ok.
 ≅ 39,5×19×7 >9, co daje objętość złoża katalizatora
na poziomie ok. - ≅ 5,25 9 . Przy deklarowanej przez
producenta gęstości nasypowej ≅ 0,8 :W ∙ 9 daje to
ok. 9 ≅ 4,2 :W masy katalizatora. Do badań użyto
katalizatora naniesionego na matrycę aluminy   I
w postaci kul o średnicy L zawartej w granicach
L ∈ N4; 8Q99. Według producenta katalizator posiada
właściwości zawarte w tab.1.
Jak
wspomniano,
istotnym
parametrem
katalizatora z punktu widzenia jego wymiany są stawiane
przez niego opory przepływu ∆. Wykorzystując opisaną
aparaturę zmierzono wartość pierwiastka oporów
przepływu E∆ w funkcji strumienia przepływającego
powietrza -1 − tab. 2 i rys. 3.

Flow resistance ∆ exerted by the hydrogen incineration reactor in a function of the air stream ! in selected catalyst bed configurations.
Opory przepływu ∆
katalizatora.

stawiane przez reaktor spalania wodoru w funkcji strumienia

Tab. 2

! przepływającego powietrza dla wybranych konfiguracji złoża

pressure drop
-1[9 ∙
R ]
[Z109 ∙
R ]
50

100

reactor without
filling

nominal
catalyst

new
catalyst

∆ [99Y I]

7

[Z299Y I]
110

123

55

210

338

145

558

165
175

362
116
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Fig. 3. Root of the flow resistance +∆ exerted by hydrogen incineration reactor in a function of the air stream #! flowing in normal conditions in selected
catalyst bed configurations.
Rys. 3. Pierwiastek oporów przepływu +∆ stawianych przez reaktor spalania wodoru w funkcji odniesionego do warunków normalnych strumienia #!
przepływającego powietrza dla wybranych konfiguracji złoża katalizatora.

Doświadczalnie stwierdzono, że wzrost oporów
przepływu ∆ związany z zastosowaniem nowego
wypełnienia powoduje spadek przepływu -1 powietrza
wentylacyjnego na poziomie gwarantującym jeszcze
zachowanie zdolności do wentylacji przestrzeni jam
akumulatorowych
na
akceptowalnym
przez
zamawiającego poziomie, przy wykorzystaniu tego
samego wentylatora, co opisano w pierwszym z cyklu
artykułów.

ZAKOŃCZENIE
Opisane w pierwszej części cyklu artykułów
wyniki badań nad katalizą pokazały, że wystarczy przy
modernizacji spalarek wodoru wymienić jedynie połowę
katalizatora. Stąd wkład spalarki składał się z dwóch palet
z wkładem tradycyjnym, jednej palety z katalizatorem
palladowym 0,5% \ typ ]  50\ i jednej palety
z katalizatorem platynowym 0,5% \B typu ]  20\B.
Przy takiej konfiguracji złoża katalitycznego możliwe jest
osiąganie praktycznie zerowej wartości stężenia wodoru
na wyjściu ze spalarki przy jego stężeniu na wejściu
dochodzącym do ^ ≅ 3% . Osiągany wielokrotnie
podczas prób praktyczny poziom zerowy zawartości
wodoru na wyjściu spalarki jest wynikiem znacznie
przekraczającym początkowe wymagania jakościowe
^;_10 dla prób zdawczych.
Zaproponowana konfiguracja złoża pozwoliła
nie tylko na zaoszczędzenie środków na zakupy
katalizatorów, ale także na minimalizowanie oporów
przepływu
stawianych
przez
kompletne
złoże
katalizatora, gdyż jedynie jego połowa jest w granulacji
podwyższającej opory przepływu. Dla połowicznego
wypełnienia palet nowymi katalizatorami daje to
możliwość utrzymania wentylacji na jedynie nieznacznie
mniejszym poziomie od wymaganego strumienia:
-1 ≅ 140 9 ∙ R . W konsekwencji pozwoliło to na
utrzymanie
dotychczasowego
rozwiązania
konstrukcyjnego spalarek wodoru.
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The experiment proved that, an increase of flow
resistance ∆, connected with the application of a new
filling causes a flow reduction in ventilation air -1 at an
acceptable level, guaranteeing preservation of battery
compartment ventilation capacity with the use of the
same fan, as described in the first article of the cycle.

CONCLUSION
The results of tests, described in the first article
of the cycle on catalysis, revealed that it suffices if the
modernisation of hydrogen incinerators involves the
replacement of only half of the catalyst. Therefore, the
cartridge of the incinerator consisted of two pallets with
traditional cartridge, one with a palladium catalytic
converter ]  50\ , 0.5% \ and one pallet with
platinum catalyst ]  20\B, 0.5% \B. With the
proposed catalytic bed configuration, it is possible to
obtain practically zero hydrogen concentration level at
the incinerator outlet with its inflow concentration
reaching ^ ≅ 3% . Zero hydrogen content level
obtained repeatedly at the incinerator outlet is a result
that significantly exceeds the initial quality requirements
^;_10 for acceptance tests.
The proposed bed configuration would not only
allow saving resources for catalyst purchase but also
minimising flow resistances exerted by a complete
catalyst bed, since only half of it is in the granulation that
increases the flow resistance. Partial filling of pallets with
new catalysts enables us to maintain ventilation at only
a slightly lowered level than the required stream:
-1 ≅ 140 9 ∙ R . Consequently, this will allow us to
maintain the thus far implemented construction of
hydrogen incinerators.
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1

przykładowo, podniesienie wydajności wentylatorów,
for example, increasing of fan efficiency,
tlenek (II) glinu (III)  , posiadający różne formy przestrzenne i zróżnicowaną powierzchnię właściwą,
2
aluminium (III) oxide (II)  , of different spatial forms and diversified specific surface,
3
rozkład,
3
distribution,
4
- ∙ $  - $ ∙  /  $ ∙ -,
4
- ∙ $  - $ ∙  /  $ ∙ -,
5
katalizator,
5
catalyst,
6
dla jednej frakcji granulatu,
6
per single granule fraction,
7
dla kul i sześcianów   150,
7
for spheres and cubes   150,
8
strumienia objętościowego,
8
volumetric stream,
9
spadku ciśnienia,
9
pressure drop,
10
ang. Critical to Quality,
10
known as C r i t i c a l t o Q u a l i t y .
1
2
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CIRCADIAN RHYTHM OF CORE BODY TEMPERATURE (PART II): HYPERBARIC ENVIRONMENT
INFLUENCE ON CIRCADIAN RHYTHM OF CORE BODY TEMPERATURE

RYTMIKA DOBOWYCH ZMIAN TEMPERATURY GŁĘBOKIEJ CIAŁA (CZĘŚĆ II): WPŁYW
ŚRODOWISKA HIPERBARYCZNEGO NA OKOŁODOBOWĄ ZMIENNOŚĆ TEMPERATURY GŁĘBOKIEJ
CIAŁA

РИТМИКА СУТОЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГЛУБОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА (ЧАСТЬ II);
ВЛИЯНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА СУТОЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ГЛУБОКОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА

RHYTHMIK DER CIRKADIANEN ÄNDERUNGEN IN DER KÖRPERKERNTEMPERATUR (TEIL II):
DER EINFLUSS EINER HYPERBAREN UMGEBUNG AUF DIE CIRKADIANEN ÄNDERUNGEN DER
KÖRPERKERNTEMPERATUR
RITMOS CIRCADIANOS, CAMBIOS EN LA TEMPERATURA CORPORAL PROFUNDA (PARTE II):
INFLUENCIA DEL ENTORNO HIPERBÁRICO EN LOS CAMBIOS DE LA TEMPERATURA CORPORAL
PROFUNDA DURANTE LOS RITMOS CIRCADIANOS
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
The aim of this study was to analyse dynamic fluctuations in the circadian rhythm of the core body temperature in healthy adults exposed to conditions in
a hyperbaric chamber, using fully objective-telemetric measurement methods. The study group consisted of 13 healthy males (age 32±6.4 years, height
1.85±0.1 m, body weight 84.00±6.3 kg; BMI 24.7±1.2 kg/m2). The core body temperature (CBT) was measured with the Vital Sense telemetry system. The
volunteers were placed in a hyperbaric chamber, exposed to compression of 400 kPa, with the exposure plateau of approx. 30 minutes, followed by gradual
decompression. The mean core temperature was 36.71oC when registered within 10 minutes before the exposure, 37.20oC during the exposure, 37.27oC
one hour after the exposure, 37.36oC 2 hours after the exposure, and 37.42oC three hours after the exposure. The conducted observations show that onehour stay in a hyperbaric chamber at a depth of 30 m results in an increase in the body temperature, particularly significant after the exposure ends, and
maintained for at least 3 hours after the exposure.
Key words: circadian rhythm, body temperature, hyperbaric.
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Celem badań była analiza dynamicznych zmian okołodobowej rytmiki temperatury głębokiej ciała u osób zdrowych poddanych ekspozycji w komorze
hiperbarycznej, wykorzystując w pełni obiektywne - telemetryczne metody pomiarowe. Grupę badaną stanowiło 13 zdrowych mężczyzn (wiek 32±6,4 lat;
2
wysokość ciała 1,85±0,1 m, masa ciała 84,00±6,3 kg; BMI 24,7±1,2 kg/m ). Pomiaru temperatury głębokiej ciała (CBT – Core Body Temperature) badanych
osób dokonywano przy użyciu telemetrycznego systemu pomiarowego Vital Sense. Ochotnicy zostali umieszczeni w komorze hiperbarycznej i sprężeni do
ciśnienia 400kPa, plateau ekspozycji wynosiło ok. 30 minut po czym nastąpiła stopniowana dekompresja. Średnia temperatura wewnętrzna zarejestrowana
o
o
o
w przedziale czasowym 10 min przed ekspozycją wyniosła Twew.=36,71 C, podczas ekspozycji Twew. = 37,20 C, godzinę po ekspozycji Twew. = 37,27 C,
o
o
2 godziny po ekspozycji Twew. = 37,36 C, 3 godziny po ekspozycji Twew. = 37,42 C. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że godzinny pobyt w komorze
hiperbarycznej na głębokości 30 m wpływa na wzrost temperatury ciała, szczególnie istotny po zakończeniu i utrzymujący się przynajmniej 3 godziny po
ekspozycji.
Słowa kluczowe: rytmika okołodobowa, temperatura ciała, hiperbaria.
Целью исследования был анализ динамических изменений суточной ритмики глубокой температуры тела у здоровых людей, прошедших
экспозицию в гипербарической камере, с применением полностью объективных, телеметрических методов измерения. Группа испытуемых
2
состояла из13 здоровых мужчин (возраст 32±6,4 лет; рост 1,85±0,1 м, масса тела 84,00±6,3 кг; BMI 24,7±1,2 кг/м ). Измерение глубокой
температуры тела (CBT – Core Body Temperature) у испытуемыз производились при помощи телеметрической измерительной системы Vital
Sense. Добровольцы были помещены в гипербарическую камеру с давлением 400 кПа, плато экспозиции составило ок. 30минут, после чего
наступила постепенная декомпрессия. Средняя внутренняя температура тела, зарегистрированная за 10 минут до экспозиции, составила
o
o
o
o
Твнутр=36,71 C, во время Твнутр. = 37,20 C, через час после экспозиции Твнутр. = 37,27 C, через 2 часа после экспозиции Твнутр = 37,36 C,
через 3 часа после экспозиции Твнутр = 37,42oC. Из наблюдений следует, что часовое пребывание в гипербарической камере на глубине 30 м
оказывает влияние на повышение температуры тела, которое особенно значимо после окончания и удерживается как минимум 3 часа после
экспозиции.
Ключевые слова: суточные ритмы, температура тела, гипербария.
Ziel dieser Untersuchung war die Analyse der dynamischen Veränderungen der cirkadianen Rhythmik der Körperkerntemperatur bei gesunden
Testpersonen, die in einer Überdruckkammer Druckausgesetzt wurden - unter Anwendung objektiver, telemetrischer Messverfahren. Die untersuchte
Gruppe bestand aus 13 gesunden Männern (Alter 32±6,4 lat; Größe 1,85±0,1 m, Gewicht 84,00±6,3 kg; BMI 24,7±1,2 kg/m2). Die Messung der
Körperkerntemperatur (CBT – Core Body Temperature) der untersuchten Personen wurde anhand des telemetrischen Messsystems Vital Sense
vorgenommen. Die freiwilligen Testpersonen wurden in einer Druckkammer untergebracht und einem Druck von 400kPa für ca. 30 Minuten ausgesetzt,
woraufhin eine stufenweise Dekompression erfolgte. Die in Zeitintervallen von 10 Minuten gemessene Durchschnittstemperatur vor der Exposition betrug
36,71oC, während der Exposition Twew. = 37,20oC, eine Stunde nach der Exposition Twew. = 37,27oC, 2 Stunden nach der Exposition Twew. = 37,36oC,
3 Stunden nach der Exposition Twew. = 37,42oC. Aus den Beobachtungen geht hervor, dass eine Stunde Aufenthalt in einer Überdruckkammer in 30 m
Tiefe Einfluss auf die Zunahme der Körpertemperatur hat, insbesondere nach Abschluss und dem dreistündigen Fortbestehen nach der Exposition.
Schlüsselwörter: circadiane rhythmik, körpertemperatur, hyperbarität.
El objetivo del estudio ha sido el de analizar los cambios dinámicos producidos en la temperatura corporal profunda durante los ritmos circadianos, en
sujetos sanos expuestos a una cámara hiperbárica, utilizando únicamente datos objetivos, obtenidos a través de métodos telemétricos. El grupo de estudio
lo han compuesto 13 varones sanos (edad 32±6,4 años; altura 1,85±0,1 m, peso corporal 84,00±6,3 kg; BMI 24,7±1,2 kg/m2). La medición de la
temperatura corporal profunda (CBT – Core Body Temperature) de los sujetos sometidos a estudio se ha llevado a cabo mediante el uso de un sistema de
medición telemétrico Vital Sense. Los voluntarios fueron situados en una cámara hiperbárica y sometidos a una presión de 400kPa durante un periodo de
unos 30 minutos, seguidos de una descompresión progresiva. La temperatura interna media registrada en el intervalo de tiempo 10 minutos anterior a la
exposición fue de Tint.=36,71oC, durante la exposición Tint. = 37,20oC, una hora tras la exposición Tint. = 37,27oC, 2 horas tras la exposición Tint. = 37,36oC,
3 horas tras la exposición Tint. = 37,42oC. Las observaciones realizadas indican que una estancia de una hora en una cámara hiperbárica a una
profundidad de 30 m incide en el aumento de la temperatura corporal, especialmente significativo al final del proceso, y que se mantiene al menos 3 horas
después de la exposición.
Palabras clave: ritmos circadianos, temperatura corporal, hiperbaria.
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WSTĘP
Zmienność temperatury głębokiej ciała podlega
wpływom wielu czynników, zarówno wewnętrznych
(endogennych) – na drodze mechanizmów fizjologicznych
i patofizjologicznych oraz zewnętrznych (egzogennych).
Rytmy okołodobowe, infradobowe czy wiek biologiczny
to przykłady czynników endogennych [1].
Wielu autorów wskazuje na silnie modulujący
wpływ czynników środowiskowych, w tym środowiska
hiperbarycznego na homeostazę organizmu. W zależności
od czasu i rodzaju ekspozycji, nurek jest narażany na
działanie różnych czynników fizycznych takich, a przede
wszystkim na wysokie ciśnienie hydrostatyczne,
fizykochemiczne oddziaływanie czynnika oddechowego
oraz niska temperatura środowiska zewnętrznego.
Do czynników zakłócających, związanych
z oddziaływaniem środowiska hiperbarycznego na
organizm człowieka należy zaliczyć: toksyczne działanie
tlenu, narkotyczne działanie gazów obojętnych, chorobę
dekompresyjną, zakłócenia funkcji niektórych układów
sensorycznych, w szczególności narządu wzroku, układu
somatosensorycznego
i
przedsionkowego,
oraz
wychłodzenie organizmu [2,3].
Sprawnie działające mechanizmy regulacyjne
i adaptacyjne powinny równoważyć wpływ czynników
stresowych związanych z pobytem w warunkach
hiperbarii na organizm nurka. W dostępnym
piśmiennictwie
brakuje
doniesień
naukowych
dotyczących zmian temperatury głębokiej ciała
zachodzących w organizmie nurka poddanego ekspozycji
w komorze hiperbarycznej tj. z wykluczeniem wpływu
temperatury wody na przebieg procesów termoregulacji.
Celem
niniejszej
pracy
była
analiza
dynamicznych zmian okołodobowej rytmiki temperatury
głębokiej ciała u osób zdrowych poddanych ekspozycji
w komorze hiperbarycznej, wykorzystując obiektywne
i nowoczesne metody pomiarowe.

INTRODUCTION
Changes in the core body temperature are
influenced by numerous factors, both endogenous, in the
form
of
physiological
and
pathophysiological
mechanisms, and exogenous. Circadian or infradian
rhythms, or biological age are examples of endogenous
factors [1].
Many authors report a strongly modulating
influence of environmental factors on homoeostasis,
including the hyperbaric environment. Depending on
exposure time and type, a diver is exposed to various
physical factors including, first of all, high hydrostatic
pressure, physical and chemical effects of a respiratory
agent, and low ambient temperatures.
Interfering agents associated with the effect of
the hyperbaric environment on the human body include:
the toxic effect of oxygen, the narcotic effect of inert gases,
decompression sickness, the abnormal functioning of
some sensory systems (in particular sight, somatosensory
and vestibular systems), and hypothermia [2,3].
Effectively
functioning
regulation
and
adaptation mechanisms in the divers body should
counterbalance the effects of stress agents associated
with staying in hyperbaric conditions. In the available
literature there are no reports on changes in the core
body temperature occurring in a diver’s body exposed to
conditions in the hyperbaric chamber, i.e. excluding the
influence of water temperature on thermoregulatory
processes.
The aim of this study was to analyse dynamic
fluctuations in the circadian rhythm of the core body
temperature in healthy adults exposed to conditions in a
hyperbaric chamber, using objective and modern
measurement methods.

MATERIAL AND METHODS
Study group

MATERIAŁ I METODY
Grupa badana
Grupę badaną stanowiło 13 zdrowych mężczyzn.
Główne kryteria kwalifikacji do badania, poza
wyrażeniem dobrowolnej zgody na udział w badaniu,
stanowiły: płeć, brak jakichkolwiek schorzeń oraz
prawidłowa masa ciała (wskaźnik BMI: 18,5- 24,99
kg/m2) Kryteria wyłączenia z badania stanowiły: aktywny
lub przewlekły proces chorobowy, przyjmowanie
jakichkolwiek
leków
w
trakcie
eksperymentu
badawczego. Charakterystykę podstawowych cech
biologicznych osób badanych przedstawia Tabela 1.

The study group consisted of 13 healthy men.
Apart from giving a voluntary informed consent to
participation in the study, the main enrolment criteria
included being of the male sex, an absence of diseases and
the possession of the correct body mass (BMI: 18.5- 24.99
kg/m2). Exclusion criteria included: an active or chronic
disease and taking any medicines throughout the study.
The basic biological parameters of the studied group are
characterised in Table 1.
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Tab. 1
Basic biological parameters of studied group.
Charakterystyka podstawowych cech biologicznych osób badanych.

Parameter
Age, years
Body height [cm]
Body weight, [kg]
BMI, [kg/m2]

Studied group (n= 13)
mean ± SD
32±6.4
179±8.7
83.4±14.7
25.9±3.5

Vital Sense – telemetryczny pomiar temperatury
głębokiej ciała.

Vital Sense – telemetric measurements of the
core body temperature

Pomiaru temperatury głębokiej ciała (CBT –
Core Body Temperature) badanych osób dokonywano
przy użyciu telemetrycznego systemu pomiarowego Vital
Sense firmy Mini Mitter, obecnie Philiphs Respironics
(Vital Sense, Mini Mitter Co. Inc., Bend Oregon, USA).
Szczegółowy opis użytej metody został przestawiony
w I części artykułu Rytmika dobowa temperatury
głębokiej ciała (część I): Zastosowanie nowoczesnych
systemów telemetrycznych w monitorowaniu zmienności
temperatury głębokiej ciała.

In the subjects the core body temperature (CBT)
was measured with the Vital Sense telemetry system from
Mini Mitter, currently Philips Respironics (Vital Sense,
Mini Mitter Co. Inc., Bend Oregon, USA). The system
consists of two components: a mobile recording display
storing and exporting digital data for measured
temperature values, and a telemetric capsule - Core Body
Temperature Capsule (CBTC) (Fig. 1).
The telemetric capsule transmits the measured
core body temperature values by radio. The telemetric
system consists of an internal thermistor and of an
external cover made of plastic adapted to medical
applications. A study subject swallows the capsule with
a small amount of warm water. After approximately one
minute the capsule starts measuring the body's core
temperature and emitting a radio signal at 15 second
intervals; the display saves an average value of four
successive measurements. The registered and transmitted
values of the core temperature are saved in the display’s
internal memory. The telemetric capsule is resistant to
digestive enzymes, and excreted without any side effects
or effect on the gastrointestinal tract function.

Charakterystyka ekspozycji
Ochotnicy zostali umieszczeni w komorze
hiperbarycznej i sprężeni do ciśnienia 400kPa. Plateau
ekspozycji wynosiło ok. 30 minut po czym nastąpiła
stopniowana dekompresja, zgodnie z tabelami
dekompresyjnymi Marynarki Wojennej RP (Tabela 2).
Ze
względów
bezpieczeństwa,
aby
ryzyko
wystąpienia
objawów
zminimalizować
niepożądanych - ,,bends”, po ekspozycji na 400 kPa
(0,4 MPa – 0,3 MPa + 0,1 MPa ciśnienie atmosferyczne),
stosowano dekompresję jak po nurkowaniu na głębokości
33 metrów, co równe jest ciśnieniu 440 kPa. W komorze
hiperbarycznej w trakcie nurkowań, jako mieszaninę
oddechową wykorzystano powietrze.
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Exposure characteristics
The volunteers were placed in a hyperbaric
chamber and exposed to a compression of 400 kPa. The
exposure plateau was equal to approx. 30 minutes, and
followed by gradual decompression in accordance with
the decompression tables of the Polish Navy (Table 2).
For safety reasons, to minimise the risk of side effects –
“bends”, the decompression pattern used following the
exposure to 400 kPa (0.4 MPa–0.3 MPa + 0.1 MPa
atmospheric pressure) was the same as after diving at 33
meters, which corresponds to the pressure of 440 kPa. Air
was the breathing gas used during all dives in the
hyperbaric chamber.
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Tab. 2
Decompression chamber following exposure at 30 m below sea level (bsl).
Tabela dekompresyjna ekspozycji 30 m p. p. m.

Decompression stop depth (m)

Exposure (m bsl)

Plateau (min.)

33

30

Time at a decompression stop (min.)
9

6

Protokół badania
W
celu
oceny
wpływu
środowiska
hiperbarycznego na temperaturę głęboką ciała,
rejestrację temperatury wewnętrznej w sposób ciągły,
rozpoczęto przed wejściem do komory hiperbarycznej,
kontynuowano podczas godzinnej ekspozycji oraz przez
kolejne 24 godziny (Ryc. 1, 2).

3

Overall
decompression
duration
35 minutes

Study protocol
To evaluate the effect of the hyperbaric
environment on the core body temperature, a continuous
monitoring of the core body temperature was started
before subjects entered the hyperbaric chamber, and
continued during one hour of exposure and for the
following 24 hours (Fig. 1, 2).

Fig. 1. An example of a 24 hour recording of the core body temperature in a diver exposed to conditions of the hyperbaric chamber.
Ryc. 1. Przykładowy 24-godzinny zapis pomiaru temperatury głębokiej ciała u nurka poddanego ekspozycji w komorze hiperbarycznej.

Fig. 2. An example of a recording of the core body temperature in a diver during exposure.
Ryc. 2. Przykładowy zapis pomiaru temperatury głębokiej ciała u nurka podczas ekspozycji.
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W celu szczegółowego prześledzenia dynamiki
zmian temperatury wewnętrznej oraz uniknięcia
pojawienia się błędów wynikających z możliwości
wystąpienia pojedynczych i sporadycznych artefaktów
pojawiających się podczas pomiaru temperatury, przyjęto
specyficzną formę analizy pomiarów temperatury
głębokiej. Uzyskane podczas całego badania sygnały
podzielono na 15-minutowe odcinki pomiarowe,
z których wyliczono wartości średnie zmierzonej
temperatury głębokiej i poddano dalszej analizie
statystycznej.
Dla potrzeb niniejszego artykułu przedstawiono
analizę statystyczną 16 odcinków pomiarowych (OP_01 –
OP_16) oznaczających: OP_01 – pomiar 10 minut przed
rozpoczęciem ekspozycji, OP_02-OP_05 – ekspozycja,
OP_06-OP_09 – godzina po ekspozycji, OP_10-OP_13 – 2
godziny po ekspozycji, OP_14-OP_16 – 3 godziny po
ekspozycji.
Metody statystyczne
Normalność rozkładu zmiennych ciągłych
oceniano przy pomocy testu Shapiro-Wilka, a ich
charakterystyki statystyczne przedstawiono w postaci
średnich arytmetycznych i odchyleń standardowych
(±SD) oraz wyliczonych wartości minimalnych
i maksymalnych. Wyniki analizowano wykorzystując test
rang Friedmana oraz test Kendala. Wszystkie obliczenia
wykonano przy pomocy pakietu Statistica 10 (StatSoft),
przyjmując poziom istotności statystycznej α<0,05.

WYNIKI
Wartości temperatury głębokiej ciała uzyskane
podczas ekspozycji na środowisko hiperbaryczne
przedstawiono w tabeli 3 (OP- odcinek pomiarowy).
Średnia temperatura wewnętrzna zarejestrowana
w przedziale czasowym 10 min przed ekspozycją
wyniosła Twew.=36,71oC, podczas ekspozycji Twew. =
37,20oC, godzinę po ekspozycji Twew. = 37,27oC,
2 godziny po ekspozycji Twew. = 37,36oC, 3 godziny po
ekspozycji Twew. = 37,42oC.
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To obtain a detailed analysis of the dynamics of
core temperature fluctuations, and avoid errors resulting
from possible single and occasional anomalies appearing
during temperature measurements, a specific form of
analysis of core temperature measurements was applied.
Signals obtained throughout the study were divided into
15-minute measurement intervals, for which the mean
averages of measured core temperature were calculated
and then analysed statistically.
For the purpose of this publication, a statistical
analysis of 16 measurement intervals was presented
(MI_01–MI_16), corresponding to: MI_01 – measurement
taken 10 minutes prior to the exposure, MI_02–MI_05 –
during the exposure, MI_06–MI_09 – one hour after the
exposure, MI_10–MI_13 – 2 hours after the exposure, and
MI_14–MI_16 – 3 hours after the exposure.
Statistical methods
The normality of variabilities distribution was
evaluated with the Shapiro–Wilk test, and their statistical
characteristics were presented as arithmetic means and
standard deviations (±SD), as well as calculated minimum
and maximum values. The results were analysed using the
Friedman’s test and Kendall rank correlation. All
calculations were performed with the Statistica 10
(StatSoft) package, with the assumed level of statistical
significance of α<0.05.

RESULTS
Values of the core body temperature obtained
during exposure to the hyperbaric environment are
presented in Table 3 (MI – measurement interval). The
mean core temperature was 36.71oC, when registered
within 10 minutes before the exposure, 37.20oC during
the exposure, 37.27oC one hour after the exposure,
37.36oC two hours after the exposure, and 37.42oC three
hours after the exposure.
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Tab. 3.
Basic statistical parameters of registered changes in the core body temperature for all evaluated measurement intervals.
Statystyki podstawowe zarejestrowanych zmian temperatury głębokiej ciała w obrębie wszystkich ocenianych odcinków pomiarowych.

N

Mean

Minimum

Maximum

MI_01

13

36,92

36,71

37,20

Standard
deviation
0,15

MI_02

13

37,00

36,70

37,61

0,22

MI_03

13

37,13

36,69

37,77

0,27

MI_04

13

37,18

36,73

37,58

0,23

MI_05

13

37,24

36,76

37,66

0,25

MI_06

13

37,25

36,80

37,69

0,24

MI_07

13

37,24

36,76

37,73

0,26

MI_08

13

37,30

36,93

37,72

0,21

MI_09

13

37,28

36,93

37,72

0,23

MI_10

13

37,32

37,02

37,72

0,18

MI_11

13

37,37

37,10

37,73

0,18

MI_12

13

37,36

37,12

37,74

0,17

MI_13

13

37,38

37,12

37,71

0,16

MI_14

13

37,42

37,20

37,69

0,13

MI_15

13

37,42

37,17

37,68

0,17

MI_16

13

37,43

37,07

37,64

0,18
Tab. 4

Absolute differences between mean MI_01 ranks and other measurement intervals (rank differences > 6.59, at the confidence level of < 0.05, were marked
as *).
Absolutne różnice pomiędzy średnimi rang OP_01 a pozostałymi odcinkami pomiarowymi (różnice rang > 6,59 na poziomie istotności < 0,05 oznaczono * ).

Measurement
interval
MI_01

MI_01
---

MI_02

1,77

MI_03

2,69

MI_04

4,69

MI_05

5,61

MI_06

5,96

MI_07

6,04

MI_08

8,04*

MI_09

7,58*

MI_10

8,54*

MI_11

10,15*

MI_12

9,88*

MI_13

10,58*

MI_14

11,38*

MI_15

10,69*

MI_16

10,23*
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W trakcie badania odnotowano istotne różnice
temperatury głębokiej ciała pomiędzy OP_01 a OP_08,
OP_09, OP_10, OP_11, OP_12, OP_13, OP_14, OP_15, OP_16
(Tab. 3).

During the study, significant differences in the
core body temperature were noted between MI_01 and
MI_08, MI_09, MI_10, MI_11, MI_12, MI_13, MI_14, MI_15,
MI_16 (Table 3).

37,7

37,6

37,5

Core Body Temperature [oC]

37,4

37,3

37,2

37,1

37,0

36,9

36,8

MI_16

MI_15

MI_14

MI_13

MI_12

MI_11

MI_10

MI_09

MI_08

MI_07

MI_06

MI_05

MI_04

MI_03

MI_02

MI_01

36,7

Mean
Mean±SE
Mean±SD

Fig. 3. Recorded changes in the core body temperature for each measurement interval.
Ryc. 3. Zarejestrowane zmiany wartości temperatury głębokiej ciała na poszczególnych odcinkach pomiarowych.

DYSKUSJA

DISCUSSION

Przebywanie w środowisku hiperbarycznym
zmienia przebieg okołodobowy temperatury głębokiej
ciała. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że
godzinny pobyt w komorze hiperbarycznej na głębokości
30 m wpływa na wzrost temperatury ciała, szczególnie
istotny po zakończeniu i utrzymujący się przynajmniej
3 godziny po ekspozycji.
W
wyniku
adaptacji
organizmu
do
podwyższonego ciśnienia środowiska dochodzi do
wzrostu temperatury głębokiej ciała co skutkuje
zwiększonym ukrwieniem tkanek ułatwiając wymianę
gazową w pierwszej fazie nurkowania oraz pobytu na
głębokości 30 m i usuwanie nadmiernej ilości gazów
podczas powrotu do normobarii.
W związku z tym, że największa absorpcja
gazów obojętnych następuje w pierwszej fazie
(i zazwyczaj najgłębszej) nurkowania, takie zachowanie
może znacznie podnieść stopień saturacji tkanek.
W ostateczności może to spowodować ryzyko choroby
dekompresyjnej w czasie danego nurkowania. Na wyspie
Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej przeprowadzono
badania z nurkowaniami powtórzeniowymi [4].
Uczestnicy nurkowań ubrani byli w skafandry mokre,
zarówno dobrze jak i źle dobrane do warunków. Woda
miała około 10OC.
Używając ultrasonografu dopplerowskiego,
naukowcy mierzyli obecność i liczebność pęcherzyków
gazowych będących we krwi nurków. Zaobserwowali oni
mniej pęcherzyków u nurków gorzej ubranych.
Wywnioskowali z tego, że kiedy nurkowi jest zimno przed
nurkowaniem, obkurczenie naczyń krwionośnych
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Exposure to the hyperbaric environment
changes the circadian rhythm of the core body
temperature. The conducted observations show that
a one-hour stay in a hyperbaric chamber at a depth of 30
m results in an increase in body temperature, particularly
significant after the exposure ends, and is maintained for
at least 3 hours after the exposure.
When the body adapts to the increased pressure
in its environment, the core body temperature rises,
resulting in an increased blood flow to tissues, facilitating
gas exchange during the first phase of diving, the stay at
30 m bsl and removal of excessive amounts of gases when
returning to normobaric conditions.
As the highest absorption of inert gases occurs
during the first (and usually the deepest) stage of diving,
this mechanism may significantly increase tissue
perfusion. Ultimately, it may pose a risk of decompression
disease during diving. Studies on repeated diving were
conducted on Vancouver Island in British Columbia [4].
The divers wore wet suits, both well and poorly suited to
the conditions. The water temperature was approx. 10oC.
Using a Doppler ultrasound transducer, the
researchers measured the presence and number of gas
bubbles in the divers’ blood. They observed lower levels
of bubbles in divers dressed unsuitably. The researchers
concluded that when a diver is cold before diving,
constriction of blood vessels hinders blood flow in their
limbs, resulting in turn in a limited absorption of inert
gases. A lower absorption of inert gases led to their lower
levels at the end of diving.
Previously, the available reports described the
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zapobiega przepływowi krwi w kończynach, co z kolei
prowadzi do ograniczenia absorpcji gazów obojętnych.
Niższa absorpcja gazów obojętnych spowodowała, że było
ich mniej na końcu nurkowania.
Dotychczas opisywany w literaturze jest wpływ
temperatury wody na zaburzenia termoregulacji
w organizmie nurka. W miarę obniżania się temperatury
wody dochodzi do wzrostu przemian metabolicznych
proporcjonalnie do spadku temperatury zarówno
głębokiej ciała jak i powierzchni skóry. W zimnej wodzie
skurcz naczyń skórnych inicjowany jest obniżaniem się
temperatury powierzchni skóry. Jednakże spadek
temperatury głębokiej wpływa na wzrost aktywności
części współczulnej autonomicznego układu nerwowego
powodując skurcz naczyń podczas przedłużającej się
ekspozycji na zimno [5,6].
Wyniki badań wskazują, że zanurzenie w wodzie
o temperaturze 32°C nie wpływa na temperaturę głęboką
ciała
i
tempo
przemian
materii;
zanurzenie
w temperaturze 20°C istotnie obniża temperaturę
i zwiększona tempo metabolizmu o 93%; zanurzenie
w wodzie o temperaturze 14°C również obniżona
temperaturę i zwiększone tempo metabolizmu o 350%
[7].
Wykazano ponadto, że tlenek azotu jest
swoistym mediatorem regulującym zmiany temperatury
ciała przede wszystkim dotyczące produkcji ciepła
zwłaszcza w brunatnej tkance tłuszczowej. Pod wpływem
stymulacji układu współczulnego brunatna tkanka
tłuszczowa produkuje tlenek azotu (NO), który
przypuszczalnie dyfunduje przez łożysko naczyń i bierze
udział w procesach termogenezy [8].
Osiągana głębokość podczas nurkowania
również jest czynnikiem wpływającym na stres cieplny
poprzez wpływ ciśnienia hydrostatycznego na
zwiększone przewodnictwo cieplne. Matsuda i wsp.
wykazali, że reakcja termiczna, tj. obniżenie temperatury
ciała i zwiększenie przewodnictwa cieplnego była
znacznie bardziej wyrażona w warunkach środowiska
hel-tlen 11-ATA niż 1 ATA powietrza [9].

WNIOSKI
Podsumowując,
ekspozycja
hiperbaryczna
(komorze hiperbarycznej na głębokości 30 m) zmienia
przebieg okołodobowy temperatury głębokiej ciała
powodując krótkotrwały wzrost temperatury ciała,
szczególnie istotny po zakończeniu i utrzymujący się
przynajmniej 3 godziny po ekspozycji. Uzyskane wyniki
prawdopodobnie wynikają z procesów adaptacyjnych
organizmu, gdyż zgodnie z prawami gazowymi wzrost
temperatury głębokiej i lepsze ukrwienie tkanek ułatwia
pozbywanie się gazów z tkanek.

of
water
temperature
on
disrupted
effect
thermoregulation in divers. With decreasing water
temperature, metabolic processes increase proportionally
to a drop both in the core body and in skin surface
temperature. In cold water vasoconstriction in the skin is
triggered by a decrease in skin surface temperature.
However, a drop in the core body temperature influences
an increase in the activity of the sympathetic nervous
system, resulting in vasoconstriction during prolonged
exposure to cold [5,6].
Research results indicate that immersion in
water of 32°C does not influence the core body
temperature and metabolism, while immersion in water
of 20°C significantly reduces the temperature and
increases the metabolic rate by 93%; immersion in water
of 14°C also reduces the temperature and increases the
metabolic rate by 350% [7].
It was also indicated that nitrogen oxide is
a specific mediator controlling changes in body
temperature, particularly in terms of heat production,
especially in the brown adipose tissue. Following
stimulation of the sympathetic system, brown adipose
tissue produces nitrogen oxide (NO) which possibly
diffuses through the vascular bed and participates in
thermogenesis processes [8].
The depth reached during diving is also a factor
influencing heat stress through the hydrostatic pressure
influence on the increased thermal conductivity. Mastuda
et al. demonstrated that the thermal reaction, i.e.
a reduction in the body temperature and the increased
thermal conductivity was more pronounced in conditions
of helium-oxygen at 11 ATA than in air at 1 ATA [9].

CONCLUSIONS
Hyperbaric exposure (in a hyperbaric chamber
at a depth of 30 m) changes the circadian rhythm of the
core body temperature in the form of a short-term
increase in body temperature, which is particularly
significant when the exposure ends, and is maintained for
at least 3 hours after the exposure. The obtained results
are possibly a consequence of the body’s adaptive
processes, as according to the gas laws, an increase in the
core body temperature and better tissue perfusion
facilitate removal of gases from tissues.
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APPLICATION OF LOCAL HYPERBARIC OXYGEN THERAPY WITH USE OF DEVICE LASEROBARIA
– S IN THE TREATMENT OF CHRONIC WOUNDS
ZASTOSOWANIE MIEJSCOWEJ HIPERBARYCZNEJ TERAPII TLENOWEJ Z UŻYCIEM URZĄDZENIA
LASEROBARIA – S W LECZENIU PRZEWLEKŁYCH RAN
ПРИМЕНЕНИЕ МЕСТНОЙ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИБОРА LASEROBARIA - ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ РАН
ANWENDUNG DER LOKALEN HYPERBAREN SAUERSTOFFTHERAPIE UNTER EINSATZ DES
GERÄTES LASEROBARIA - SW BEHANDLUNG CHRONISCHER WUNDEN
APLICACIÓN DE TERAPIA LOCAL CON OXÍGENO HIPERBÁRICO MEDIANTE EL USO DEL
DISPOSITIVO LASEROBARIA - EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS CRÓNICAS
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
For many years now we have been observing a growing number of patients with amputations performed on lower extremities due to chronic wounds
occurring as a result of atherosclerotic lesions in peripheral arteries, thromboembolism as well as due to chronic ischaemia in lower extremities. Modern
physical medicine is systematically enhancing treatment possibilities for patients with chronic wounds by an introduction of innovative therapeutic devices
into clinical practice, which often allow to prevent amputations, accelerate the healing process, and, most of all, alleviate or completely eliminate pain. The
article presents the therapeutic mechanism and methodology of one of such methods – local hyperbaric oxygen therapy with the use of a device called
LASEROBARIA – S, alongside a description of its therapeutic effects in the case of two patients.
Key words: chronic wounds, physical medicine, local hyperbaric oxygen therapy, LASEROBARIA – S.
Od wielu lat obserwuje się wzrastającą liczbę pacjentów, u których wykonywane są amputacje w obrębie kończyn dolnych w związku z występującymi
przewlekłymi ranami powstałymi na podłożu zmian miażdżycowych tętnic obwodowych, choroby zakrzepowo-zatorowej oraz w wyniku przewlekłego
niedokrwienia kończyn dolnych. Współczesna medycyna fizykalna systematycznie poszerza możliwości lecznicze w przypadku chorych z przewlekłymi
ranami poprzez wprowadzanie do praktyki klinicznej innowacyjnej aparaturę terapeutycznej, która w wielu przypadkach zapobiega amputacjom,
przyśpiesza proces gojenia przewlekłych ran, ale przede wszystkim łagodzi bądź całkowicie eliminuje występujące u tych chorych dolegliwości bólowe.
W artykule przedstawione zostały mechanizmy działania lecznicze i metodyka jednej z takich metod - miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej z użyciem
urządzenia LASEROBARIA – S, a także opis jej efektów terapeutyczne w przypadku dwóch pacjentów.
Słowa kluczowe: rany przewlekłe, medycyna fizykalna, miejscowa hiperbaryczna terapia tlenowa, LASEROBARIA – S.
В течении многих лет я наблюдаю растущее число пациентов, у которых проводятся ампутации в области нижних конечностей, связанные
с хроническими ранами, образовавшимися на фоне атеросклеротических изменений периферических вен, тромбофлебита, а также в результате
хронического нарушения кровоснабжения нижних конечностей. Современная физиотерапия систематически расширяет возможностилечения
болезней, сопровождающихся хроническими ранами, путем введения в клиническую практику инновационной терапевтической аппаратуры,
которая во многих случаях предотвращает ампутации, ускоряет процесс заживления хронических ран, а также облегчает или полностью
устраняет болевые ощущения, которые имеют место у таких больных. В статье представлены механизмы лечебного воздействия и методика
одного из таких методов - местной гипербарической оксигенации с использованием прибора LASEROBARIA, а также описаны его
терапевтические эффекты в случае двух пациентов.
Ключевые слова: хронические раны, физиотерапия, местная гипербарическая оксигенация, LASEROBARIA.
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Seit vielen Jahren ist eine ansteigende Zahl von Patienten zu beobachten, bei denen Amputationen im Bereich der unteren Extremitäten aufgrund von
chronischen Wunden infolge von Arteriosklerose, Thromboembolien oder als Folge einer chronischen Ischämie der unteren Gliedmaßen (vorgenommen
werden). Die moderne physikalische Medizin erweitert systematisch die Behandlungsmöglichkeiten im Fall von Patienten mit chronischen Wunden durch
die Einführung innovativer therapeutischer Apparaturen, die in vielen Fällen einer Amputation vorbeugen, den Heilungsprozess chronischer Wunden
beschleunigen, vor allem aber Schmerzen bei den Betroffenen lindern oder gar vollständig ausschalten. In diesem Artikel werden die
Wirkungsmechanismen und die therapeutische Methodik eines der Verfahren vorgestellt - die lokale hyperbare Sauerstofftherapie unter Verwendung des
Gerätes LASEROBARIA - aber auch die Beschreibung therapeutischer Effekte im Falle zweier Patienten.
Schlüsselwörter:chronische Wunden, physikalische Medizin, lokale hyperbare Sauerstofftherapie, LASEROBARIA.
Desde hace algunos años se ha venido observando un creciente número de pacientes que han sufrido amputaciones de sus miembros inferiores como
consecuencia de la aparición de heridas crónicas derivadas de procesos ateroscleróticos en las arterias periféricas, tromboembolismos o como resultado
de isquemia crónica de las extremidades inferiores. La medicina física moderna ha aumentado de forma sistemática las posibilidades de tratamiento en
pacientes con heridas crónicas a través de la introducción en la práctica clínica de un innovador equipamiento terapéutico, que en multitud de ocasiones
evita amputaciones, acelerando la cicatrización de las heridas crónicas y, sobre todo, alivia o elimina por completo los procesos dolorosos que sufren este
tipo de pacientes. En el presente artículo se presentan los mecanismos de acción terapéutica y metodología de uno de estos métodos - la terapia local con
oxígeno hiperbárico mediante el uso del dispositivo LASEROBARIA, así como una descripción de sus efectos terapéuticos en el caso de dos pacientes.
Palabras clave: heridas crónicas, medicina física, terapia local con oxígeno hiperbárico, LASEROBARIA.
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WSTĘP
Hiperbaryczna terapia tlenowa (HBO –
hyperbaric oxygen therapy) jest metodą, w której
wykorzystuje się lecznicze działanie 100% tlenu lub
mieszaniny gazów o wysokiej zawartości tlenu bliskiej
100% pod ciśnieniem powyżej 1 atmosfery [1].
W warunkach hiperbarycznej terapii tlenowej zwiększa
się prężność tlenu w powietrzu pęcherzykowym, wzrasta
gradient pęcherzykowo-włośniczkowy i tym samym
zgodnie z prawem Henry’ego rośnie siła dyfuzji
i rozpuszczalność tlenu w osoczu. W takich warunkach
hemoglobina ulega praktycznie całkowitemu wysyceniu
tlenem (pomijając niewielką ilość hemoglobiny
fizjologicznie nieczynnej). Dalsze zwiększenie transportu
tlenu można uzyskać jedynie poprzez wzrost jego
rozpuszczalności w osoczu [1,2].
Oddychanie czystym tlenem przy ciśnieniu
atmosferycznym równym 1 atmosferze absolutnej (ATA)
powoduje trzykrotny wzrost rozpuszczalności tlenu
w osoczu w porównaniu z oddychaniem powietrzem
atmosferycznym. Pod wpływem ciśnienia 2-3 ATA
(stosowanego
zwykle
w
hiperbarii
tlenowej)
rozpuszczalność tlenu w osoczu wzrasta aż 14-krotnie
[3].
Oddziaływanie tlenu hiperbarycznego na
organizm
ludzki
wykazuje,
w
zależności
od
zastosowanych
parametrów fizycznych,
zarówno
pozytywne, jak i niekorzystne efekty. Pozytywne efekty
dotyczą
w
szczególności
zmian
związanych
z funkcjonowaniem układu oddechowego i układu
krążenia, jak i procesów związanych z gojeniem się
przewlekłych ran. Zwiększenie utlenowania tkanek
powoduje przyspieszenie proliferacji fibroblastów,
przyspieszenie regeneracji niedokrwionych fragmentów
skóry,
przyspieszenie
procesu
ziarninowania
i naskórkowania ran, nasilenie procesu angiogenezy,
a także poprawę ukrwienia tętniczego i żylnego tkanek
[4].
Aktualnie w oparciu o wyniki dotychczasowych
randomizowanych i wieloośrodkowych badań klinicznych
ustalono
następujące
główne
wskazania
do
ogólnoustrojowego stosowania hiperbarycznej terapii
tlenowej w komorach hiperbarycznych (wg 7th European
Consensus Conference on Hyperbaric Medicine, Lille
2004) [5,6]:
•
zatrucie tlenkiem węgla,
•
choroba dekompresyjna (ciśnienie - zwykle
powyżej 3 ATA i czas zabiegów ustalane wg.
specjalnych tabel dekompresyjnych),
•
zator gazowy,
•
infekcje bakteryjne (bakterie beztlenowe
i tlenowe),
•
ostre niedokrwienie tkanek miękkich (zespół
zmiażdżenia, przeszczepy zagrożone martwicą,
reimplantacja urazowo amputowanych części
kończyn),
•
trudno gojące się rany (powikłania infekcyjne
i stopa cukrzycowa – w ramach kwalifikacji
zalecane
jest
wykonanie
oksymetrii
przezskórnej),
•
popromienne uszkodzenia tkanek: zastosowanie
prewencyjne
oraz
wspomagające
po
radioterapii,
•
oparzenia termiczne.

INTRODUCTION
Hyperbaric oxygen therapy (HBO) is a method
based on the therapeutic effect of 100% oxygen or a gas
mix with an oxygen content approaching 100% at
a pressure above 1 atmosphere [1]. In the conditions of
hyperbaric oxygen therapy the oxygen pressure in the
alveolar air is increased, the alveolar-arterial gradient
grows and thus, in concord with Henry's law, so does the
oxygen diffusion and solubility in the blood plasma. In
such conditions, haemoglobin is practically completely
desaturated with oxygen (except for a small amount of
physically inactive haemoglobin). Further increase in
oxygen transportation may be obtained only through an
increase of its solubility in blood plasma [1,2].
Breathing with pure oxygen at an atmospheric
pressure equal to 1 absolute atmosphere (ATA) causes a
tripling of oxygen solubility as compared with breathing
with atmospheric air. In response to the pressure of 2-3
ATA (usually applied during hyperbaric oxygenation) the
oxygen solubility in blood plasma increases by 14 times
[3].
Hyperbaric oxygen, depending on the applied
physical parameters, may have both positive and negative
effects on the human organism. Positive effects mainly
concern the lesions connected with the functioning of the
respiratory and circulatory system, as well as processes
connected with the healing of chronic wounds. An
increase in tissue oxygenation causes an acceleration of
fibroblast proliferation, regeneration of ischaemic skin
fragments, granulation and epithelialisation of wounds,
stimulation of angiogenesis, as well as an improvement in
the arterial and venous blood flow in tissues [4].
Currently, based on the results of the thus far
conducted randomised and multi-centre clinical trials, the
following main indications have been defined regarding
a systemic use of hyperbaric oxygen therapy in
hyperbaric chambers (acc. to the 7th European Consensus
Conference on Hyperbaric Medicine, Lille 2004) [5,6]:
•
carbon monooxide poisoning,
•
decompression sickness (pressure – usually
above 3 ATA and the time of procedures defined
acc. to dedicated decompression tables),
•
gas embolism,
•
bacterial infections (aerobic and anaerobic
bacteria),
•
acute ischaemia of soft tissues (crush syndrome,
transplants at risk of necrosis, reimplantation of
parts of lower limbs amputated as a result of an
injury),
•
slow-healing wounds (infectious complications
and diabetic foot syndrome – it is recommended
to perform percutaneous oxymetry during
patient qualification),
•
radiation induced tissue damage: preventive and
supportive use following radiotherapy,
•
thermal burns.
The negative systemic effects of hyperbaric
oxygen therapy mainly result from an incorrect operation
of dedicated equipment, setting incorrect treatment
parameters, excessively high pressure values (above3
ATA) or a failure to observe of safe operating procedures,
thus leading to an increased incidence of ventricular
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Niekorzystne
efekty
ogólnoustrojowego
oddziaływania tlenu hiperbarycznego mogą wynikać
przede wszystkim z niewłaściwej obsługi aparatury,
ustalenia niewłaściwych parametrów zabiegów, zbyt
wysokich wartości zastosowanych ciśnień (powyżej
3 ATA), bądź nie przestrzegania zasad BHP i mogą
stanowić przyczynę zwiększenia częstości występowania
arytmii komorowych, znacznego spadku częstości akcji
serca, wystąpienia objawów choroby dekompresyjnej
oraz bólu uszu [1,7].
Opisane
powyżej
negatywne
czynniki
oddziaływania tlenu hiperbarycznego na organizm ludzki
powodują, że w przypadku leczenia w komorach
hiperbarycznych jedno- i wielomiejscowych istnieją liczne
przeciwwskazania (np. przebyta odma płucna,
nadciśnienie tętnicze, stany hipoglikemii, napady
drgawkowe w wywiadzie, obecność rozrusznika serca
i klaustrofobia), które mogą pozbawić niektórych
pacjentów możliwości korzystania z tej formy terapii
tlenem hiperbarycznym, podczas gdy zabiegi miejscowej
hiperbarii tlenowej, ze względu na brak powyższych
przeciwwskazań mogą być wykonywane także w tej
grupie pacjentów [8].
Leczenie chorób naczyń będących czynnikiem
etiologicznym ran przewlekłych to przede wszystkim
profilaktyka (ruch, aktywność fizyczna, prawidłowe
odżywianie, unikanie używek), leczenie farmakologiczne,
a w ostateczności leczenie operacyjne. Od wielu lat
w terapii ran przewlekłych stosuje się zgodnie
z zaleceniami International Advisory Board i Polskiego
Towarzystwa Leczenia Ran system TIME (tissue
debridement – opracowanie tkanek, infection control –
kontrola zakażenia rany, moisture balance – utrzymanie
optymalnej wilgotności rany, epidermization –
pobudzanie naskórkowania).
W tym artykule przedstawiona została na
przykładzie 2 przypadków klinicznych nowatorska
metoda wspomagająca powyższe rutynowe leczenie ran
przewlekłych, wykorzystująca urządzenie do miejscowej
hiperbarycznej terapii tlenowej LASEROBARIA - S, która
w istotny sposób wpływa na poprawę efektywności
leczenia tej patologii i zmniejszenie spowodowanego
powikłaniami ran przewlekłych ryzyka amputacji
w obrębie kończyn [2,9].
Poprawa miejscowego utlenowania tkanek jest
obecnie coraz częściej podkreślanym, nowym standardem
postępowania w leczeniu chorób naczyń obwodowych.
Dlatego też korzystnym rozwiązaniem dla pacjentów
borykających się z problemem trudno gojących się ran
spowodowanych cukrzycą, miażdżycą i niewydolnością
żylną może być wielofunkcyjne urządzenie terapeutyczne
LASEROBARIA – S opracowane przez prof. dr hab. n. med.
Aleksandra Sieronia wraz z zespołem, które służy do
leczenia trudno gojących się ran i wspomaga prowadzone
leczenie podstawowe (opatrunki, farmakoterapia) bądź
leczenie chirurgiczne (rys. 1) [8].
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tachyarrhythmias, a significant decrease in heart rate, an
occurrence or decompression sickness symptoms and an
earache [1,7].
The above described negative impacts of
hyperbaric oxygen on a human organism impose
numerous contra-indications regarding treatment in
single- and multi-place hyperbaric chambers (e.g.
pulmonary embolism, hypertension, hypoglycaemia
events, reported seizures, presence of a pacemaker
and claustrophobia), which may deprive some patients of
the possibility to use this form of hyperbaric oxygen
therapy, whereas local hyperbaric oxygenation
procedures can still be performed in this group of
patients due to the absence of the said contra-indications
[8].
The treatment of vascular diseases that
constitute an etiological factor in chronic wounds mainly
consists in prophylaxis (mobility, physical activity, proper
nutrition, avoidance of stimulants), pharmacological
treatment, and, finally, surgical treatment. For many years
chronic wounds therapy has been applied, in concord
with the recommendations of the International Advisory
Board and the Polish Wound Management Association,
the TIME system (tissue debridement, infection control,
moisture balance, epidermisation).
This article presents an innovative method
supporting the above routine treatment of chronic
wounds on the basis of 2 clinical cases, using a local
hyperbaric oxygen therapy device LASEROBARIA - S,
which significantly improves treatment effectiveness with
regard to this pathology as well as diminishes the risk of
limb amputation due to complications related to the
presence of chronic wounds [2,9].
Local tissue oxygenation improvement is
currently becoming a new commonly applied treatment
standard with regard to peripheral arterial diseases.
Hence, the development of the multifunctional
therapeutic device – LASEROBARIA – S developed by
Prof. Aleksander Sieroń, Ph.D., M.D. and his team, for the
treatment of slow-healing wounds and used to
compliment
essential
treatment
(dressings,
pharmacotherapy) or surgical treatment is a favourable
solution for patients dealing with chronic wounds
induced by diabetes, sclerosis and venous insufficiency
(fig. 1) [8].
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Fig. 1. Multifunctional therapeutic device used in local hyperbaric oxygen therapy – LASEROBARIA – S.
Rys. 1. Wielofunkcyjne urządzenie terapeutyczne do prowadzenia zabiegów miejscowej hiperbarii tlenowej LASEROBARIA – S.

Urządzenie to niezależnie od działania
miejscowej hiperbarii miejscowej daje możliwość
wykonywania zabiegów w formie terapii skojarzonej,
w ramach której jednoczesne działanie ozonu, zmiennego
pola magnetycznego oraz światła niskoenergetycznego
o odpowiedniej konfiguracji parametrów fizycznych
powoduje efekt synergistyczny związany z intensyfikacją
epidermizacji,
poprawą
odżywienia,
utlenowania
i ukrwienia tkanek oraz utrzymaniem antyseptyki rany
(ozonoterapia), co sprzyja znacznemu przyspieszeniu
i poprawie efektywności gojenia się rany przewlekłej
[1,8].
Przenośne urządzenie LASEROBARIA – S
umożliwia wykonywanie następujących zabiegów:
a) terapia tlenem hiperbarycznym (1 – 1,5 mBar /
przepływ około 5 l/min),
b) terapia ozonem,
c) terapia zmiennym polem magnetycznym
(częstotliwość 0,5-100 Hz, indukcja 15 mT),
d) terapia światłem niskoenergetycznym z zakresu
czerwieni (długość fali 600-700 nm) i nadfioletu
(długość fali 310-410 nm).
W urządzeniu możliwe jest prowadzenie kilku
form terapii jednocześnie. Wymagany program
terapeutyczny oraz parametry zabiegów ustala się
każdorazowo na panelu sterującym w zależności od
rozpoznania choroby i aktualnego stanu klinicznego
pacjenta (rys. 2). Zabieg każdorazowo trwa około 30
minut, jest bezbolesny i dobrze tolerowany przez
pacjentów.

Irrespective of its effects as a local oxygen
therapy device, the apparatus enables treatment in the
form of a combined therapy, where the simultaneous
application of ozone, variable magnetic field and lowenergy light with a suitable configuration of physical
parameters causes a synergy effect connected with the
intensification of epidermisation, improved nutrition,
tissue oxygenation and vascularisation, as well as
maintaining wound antisepsis (ozone therapy), which
significantly accelerates and improves the healing
capacity of a chronic wound [1,8].
The portable LASEROBARIA – S device enables
performance of the following procedures:
e) hyperbaric oxygen therapy (1 – 1.5 mBar / flow
of ca. 5 l/min),
f) ozone therapy,
g) variable magnetic field therapy (frequency 0.5100 Hz, induction 15 mT),
h) low-energy light therapy utilising the red
(wavelength of 600-700 nm) and ultraviolet
(wavelength of 310-410 nm) light spectrum.
The device enables simultaneous application of
several therapy forms. The required therapeutic
programme and parameters are each set on the control
panel depending on diagnosis and current clinical
condition of the patient (fig. 2). Each procedure lasts
approximately 30 minutes, is painless and well-tolerated
by patients.
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Fig. 2. The control panel of LASEROBARIA – S device.
Rys. 2. Panel sterujący urządzenia LASEROBARIA – S.

Zabieg miejscowej hiperbarycznej terapii
tlenowej polega na włożeniu przez pacjenta kończyny
(dolnej bądź górnej) do wnętrza aplikatora –
miniaturowej komory hiperbarycznej, a następnie
komorę zamyka się przy pomocy rękawa uszczelniającego
i po aplikacja do jej wnętrza hiperbarycznego tlenu z butli
rozpoczyna się terapię. Po zakończeniu zabiegu dokonuje
się dezynfekcji komory (rys. 3).

Local hyperbaric oxygen therapy consists in
placing the patient's limb (upper or lower) inside the
applicator – a miniature hyperbaric chamber. Next the
chamber is closed with the use of a sealing sleeve and the
therapy is commenced following the application of
hyperbaric oxygen from a cylinder. Upon treatment
completion, the chamber is subject to disinfection (fig. 3).

Fig. 3. A procedure with the use of LASEROBARIA – S therapy.
Rys. 3. Zabieg z użyciem urządzenia LASEROBARIA – S.

W przypadku wykonywania terapii skojarzonej
do wnętrza aplikatora aplikowany jest ozon z butli,
a dodatkowo kończyna poddawana jest działaniu
zmiennego pola magnetycznego generowanego przez
cewkę elektryczną nawiniętą w ścianie aplikatora oraz
promieniowania świetlnego z zakresu czerwieni lub
nadfioletu emitowanego przez diody zamontowane na
wewnętrznej powierzchni aplikatora.

In the case of performing combine therapy,
ozone is applied into the interior of the applicator and the
limb is additionally subject to the action of a variable
magnetic field generated by an electrical coil provided in
the applicator's wall as well as light radiation from the
red and ultraviolet range emitted by diodes found in the
internal applicator surface.

CASE DESCRIPTIONS
OPISY PRZYPADKÓW
Patient no. 1
Pacjent nr 1
Pacjent 46–letni po urazie okolicy pięty prawej,
którego doznał podczas wypadku na kopalni w grudniu
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A 46-year-old male patient, with an injury in the
area of the left heel, resulting of a mining accident that
took place in December 2012, was admitted to the
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2012 roku, został przyjęty do Oddziału Klinicznego
Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej
SUM w Bytomiu w 2015 roku z powodu braku
zadowalających wyników wcześniejszego leczenia oraz
wysokiego
zagrożenia
koniecznością
wykonania
amputacji stopy. Przy przyjęciu do szpitala pacjent
zgłaszał nasilone dolegliwości bólowe w okolicy rany oraz
trudności w poruszaniu się, a w badaniu fizykalnym
stwierdzono obecność niezagojonej rany okolicy prawej
pięty (rys. 4).

Department of Internal Medicine, Angiology and Physical
Medicine of Medical University of Silesia in Bytom in 2015
due to an absence of satisfactory results from any of the
previously applied treatments, and a high risk of foot
amputation. During the admission, the patient reported
exacerbated pain in the wound area and difficulties in
moving, also a physical examination confirmed the
presence of an unhealed wound in the area of the left
heel (fig. 4).

Fig. 4. Local condition at the admission to the Clinic before the commencement of a local hyperbaric oxygen therapy cycle.
Rys. 4. Stan miejscowy przy przyjęciu do Kliniki, przed rozpoczęciem cyklu miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej.

Z dokumentacji medycznej pacjenta wynikało, że
był on w przeszłości poddawany leczeniu w komorach
hiperbarycznych - łącznie miał wykonane około 200
zabiegów, dwukrotnie dokonywano u niego również prób
przeszczepów skórnych, które się nie przyjęły.
W trakcie hospitalizacji w ramach konsultacji
chirurgicznej u pacjenta wykonano oczyszczenie rany
z tkanek martwiczych, a następnie włączono zabiegi
miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej z użyciem
urządzenia LASEROBARIA – S, które wykonywano 1 raz
dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem sobót
i niedziel, w seriach obejmujących 15 zabiegów, pomiędzy
którymi stosowano 4-tygodniowe przerwy. Czas trwania
pojedynczego zabiegu wynosił 30 minut. Ciśnienie tlenu
podawanego we wnętrzu aplikatora wynosiło 1,5 ATA. Po
każdym zabiegu na ranę w celu zapewnienia antyseptyki
i
ochrony
mechanicznej
zakładano
opatrunek
antyalergiczny ze srebrem.
W trakcie terapii obserwowano systematycznie
zmniejszanie się intensywności odczynu zapalnego
tkanek wokół rany, a także stopniowe złagodzenie,
a następnie pod koniec cyklu terapeutycznego całkowite
ustąpienie
zgłaszanych
przez
pacjenta
silnych
dolegliwości bólowych. Całkowite wygojenie rany
uzyskano po upływie 8 miesięcy od momentu rozpoczęcia
leczenia, a stan miejscowy po zakończeniu cyklu terapii
przedstawia rys. 5.

According to medical records, in the past the
patient had undergone treatment in hyperbaric chambers
– 200 procedures in total, moreover, two unsuccessful
skin transplantation procedures were performed.
During surgical consultation performed at the
time of hospitalisation, the wound was cleansed of
necrotic tissues, which was followed by the
commencement of local hyperbaric oxygen therapy with
the use of the LASEROBARIA – S device; this being
performed once a day, 5 days a week excluding Saturdays
and Sundays, in a series of 15 procedures at 4-week
intervals. The duration of a single procedure was 30
minutes. The pressure of the oxygen inside the applicator
was equal to 1.5 ATA. Following each procedure, an antiallergic dressing containing silver was applied on the
wound to ensure its antisepsis and mechanical protection.
Systematic reduction in the intensity of the
inflammatory reaction of the tissues surrounding the
wound was observed during the therapy, as well as its
gradual alleviation, and at the end of the therapeutic cycle
the patient was completely relieved from the previously
reported acute pain. The wound was healed completely
after 8 months from treatment commencement, and the
local condition following the completion of the therapy
cycle is presented in fig. 5.
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Fig. 5. Local condition upon the completion of an 8-month local hyperbaric oxygen therapy cycle – visible complete healing of the wound in the right heel
area.
Rys. 5. Stan miejscowy po zakończeniu 8-miesięcznego cyklu miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej – widoczne całkowite wygojenie rany w okolicy
prawej pięty.

Pacjentka nr 2

Patient no. 2

Pacjentka 58-letnia została przyjęta do Oddziału
Klinicznego
Chorób
Wewnętrznych,
Angiologii
i Medycyny Fizykalnej SUM w Bytomiu w 2015 roku
z rozpoznaniem przewlekłego zapalenia naczyń
limfatycznych utrzymującego się od trzech lat. Przy
przyjęciu do szpitala w badaniu fizykalnym stwierdzono
rozległą ranę obejmującą wewnętrzną i zewnętrzną
okolicę prawego podudzia powyżej kostek (rys. 6),
a pacjentka zgłaszała bardzo silne, rozpierające
i przeszywające dolegliwości bólowe oraz uczucie
szarpania i kłucia w okolicach rany.

In 2015 a 58-year-old female patient was
admitted to the Department of Internal Medicine,
Angiology and Physical Medicine of Medical University of
Silesia in Bytom with diagnosed chronic inflammation of
the lymphatic ducts – this having persisted for three
years. A physical examination performed upon admission
to hospital confirmed a vast wound covering the internal
and external part of the right lower leg above the ankles
(fig. 6), with the patient reporting very strong, piercing
pain and a tearing and stinging sensation in the wound
area.

Fig. 6. Local condition at the admission to the Clinic before the commencement of local hyperbaric oxygen therapy.
Rys. 6. Stan miejscowy przy przyjęciu do Kliniki, przed rozpoczęciem miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej.

W trakcie hospitalizacji u pacjentki stosowano
identyczną
procedurę
zabiegów
miejscowej
hiperbarycznej terapii tlenowej z użyciem urządzenia
LASEROBARIA – S jak w przypadku poprzedniego
pacjenta. Zabiegi wykonywano 1 raz dziennie przez 5 dni
w tygodniu z wyłączeniem sobót i niedziel, w seriach
obejmujących 15 zabiegów, pomiędzy którymi stosowano
4-tygodniowe przerwy. Czas trwania pojedynczego
zabiegu wynosił 30 minut. Ciśnienie tlenu podawanego
we wnętrzu aplikatora wynosiło 1,5 ATA. Po każdym
zabiegu na ranę w celu zapewnienia antyseptyki
i
ochrony
mechanicznej
zakładano
opatrunek
antyalergiczny ze srebrem.
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During the patient's hospitalisation, an identical
hyperbaric oxygen therapy procedure was applied as in
the case of the previously described patient, also with the
use of the LASEROBARIA – S device. The treatment was
performed once a day, 5 days a week excluding Saturdays
and Sundays, in a series of 15 procedures with 4-week
intervals. The duration of a single procedure was 30
minutes. The pressure of the oxygen inside the applicator
was equal to 1.5 ATA. Following each procedure, an antiallergic dressing containing silver was applied on the
wound to ensure its antisepsis and mechanical protection.
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Fig. 7. Local condition upon the completion of an 6-month local hyperbaric oxygen therapy cycle – visible complete healing of the wound in the lower leg
area.
Rys. 7. Stan miejscowy po zakończeniu 6-miesięcznego cyklu miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej – widoczne całkowite wygojenie rany podudzia.

W trakcie terapii podobnie jak w przypadku
poprzedniego pacjenta obserwowano systematycznie
zmniejszanie się intensywności odczynu zapalnego
tkanek wokół rany, a także stopniowe złagodzenie,
a następnie w końcowej fazie cyklu terapeutycznego
całkowite ustąpienie zgłaszanych początkowo przez
pacjentkę silnych dolegliwości bólowych. W tym
przypadku całkowite wygojenie rany uzyskano po
upływie 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia leczenia,
a stan miejscowy po zakończeniu cyklu terapeutycznego
przedstawia rys. 7.

Similar to the case described above, a systematic
reduction in the intensity of the inflammatory reaction of
the tissues surrounding the wound was observed during
the therapy, as well as its gradual alleviation, and at the
end of the therapeutic cycle the patient was completely
relieved from the previously reported acute pain. In this
case the wound was healed completely after 6 months
from treatment commencement, and the local condition
following the completion of the therapy cycle is presented
in fig. 7.

DISCUSSION OF THE RESULTS
OMÓWIENIE WYNIKÓW
Przewlekłe rany stanowią bardzo poważny
problem medyczny, które wiąże się z cierpieniem
pacjentów i poważnymi kosztami prowadzonego leczenia.
Rokowanie jest w wielu przypadkach złe, gdyż wyleczenie
rany, gdy jest głęboka lub bardzo rozległa, jest bardzo
trudne a czasem wręcz niemożliwe. Wybór metody
leczenia jest uzależniony głównie od stopnia
zaawansowania rany. Przedstawione przypadki dowodzą,
że korzystne może być wdrażanie już we wczesnym
etapie rozwoju rany zabiegów z zakresu medycyny
fizykalnej, w tym miejscowej hiperbarycznej terapii
tlenowej, pod wpływem której w uszkodzonej tkance
zostaje uruchomione łańcuch procesów fizycznych,
chemicznych i komórkowych prowadzący do pełnego
wygojenia rany [9,10].
Za przydatnością terapeutyczną miejscowej
hiperbarii tlenowej z użyciem urządzenia LASEROBARIA
– S w leczeniu ran przewlekłych przemawiają także
wyniki badań klinicznych, w których obserwowano
istotne złagodzenie, a nawet całkowite zniesienie
dolegliwości bólowych występujących u większości
pacjentów oraz silne działanie przeciwzapalne, co łącznie
z wysoka efektywnością gojenia się ran przekłada się na
poprawę jakości życia leczonych pacjentów (Quality of
Life) [11].
Warto podkreślić, że zabiegi miejscowej
hiperbarii tlenowej są bezbolesne i nie wymagają
specjalnych przygotowań, co jest bardzo istotnym
czynnikiem zachęcającym pacjenta do ich stosowania.
Biorąc pod uwagę śladową liczbę przeciwwskazań do
stosowania miejscowej hiperbarii tlenowej oraz jej

Chronic wounds constitute a very serious
medical problem which is connected with patients'
suffering and substantial costs of the conducted
treatment. In many cases the prognoses are bad as
healing of a deep and vast wound is extremely difficult if
not impossible. The treatment choice mainly depends on
wound advancement. The presented cases prove the
favourable effects of an early implementation of physical
medicine procedures, including local hyperbaric oxygen
therapy, which activates a chain of physical, chemical and
cellular processes in the damaged tissue, thus leading to
a complete healing of the wound [9,10].
The therapeutic usefulness, of local hyperbaric
oxygen therapy with the use of the LASEROBARIA –S
device in treatment of chronic wounds, is moreover
confirmed with clinical trial results where a significant
alleviation or even a complete elimination of pain
occurring in the majority of patients was observed, as
well as a strong anti-inflammatory effect, which in
combination with the high effectiveness in wound healing
translates into an improvement of the patient's quality of
life [11].
It is worth noting that local hyperbaric oxygen
procedures are painless and do not require any special
preparations – which constitutes a very significant aspect
when it comes to encouraging patients to utilise them.
Considering the very short list of contra-indications
related to the use of local hyperbaric oxygen therapy, and
its high medicinal effectiveness, this method may prove to
be a valuable complement to classical pharmacological
treatment of chronic wounds, and in many complicated
cases may prevent the necessity to perform a limb
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wysoką efektywność leczniczą, metoda ta może stanowić
cenne
uzupełnienie
klasycznego
leczenia
farmakologicznego ran przewlekłych, a w wielu
powikłanych przypadkach może zapobiec konieczności
wykonania amputacji kończyny.

PODSUMOWANIE
Problem przewlekłych ran jest bardzo istotny,
gdyż choroby te według danych statystycznych w Polsce
dotyczą około 500.000 pacjentów. Zaniedbania w leczeniu
tych ran mogą prowadzić do bardzo poważnych
powikłań, a w najgorszym przypadku do amputacji
kończyny. Niestety świadomość społeczna w tym zakresie
jest nadal niedostateczna. Często chorzy zgłaszają się po
pomoc zbyt późno, kiedy występują już owrzodzenia czy
destrukcja tkanek głębokich w połączeniu z zaburzeniami
neurologicznymi.
W takich zaawansowanych przypadkach duże
nadzieje wiąże się z wykorzystaniem nowych technologii,
stanowiących
podstawę
nowatorskich
metod
terapeutycznych medycyny fizykalnej wykorzystujących
urządzenia
o
najwyższej
jakości
technicznej,
a jednocześnie powszechnie dostępne, proste w obsłudze,
mobilne i możliwe do stosowania nie tylko w oddziałach
szpitalnych, ale także w praktyce ambulatoryjnej, a nawet
w warunkach domowych, które wykazują wysoką
skuteczność terapeutyczną, a jednocześnie pozbawione są
istotnych działań ubocznych i niepożądanych.

amputation.

CONCLUSIONS
The problem of chronic wounds is very
significant as, according to statistical data, it effects
approximately 500,000 patients. Any negligence in
treating such wounds may lead to very serious
complications, and, in the worst case scenario, to limb
amputation. Unfortunately, the social awareness in this
area is still insufficient. Very often patients seek help too
late, when an ulceration and destruction of deep tissues
has already occurred, alongside other neurological
disorders.
In such advanced cases, hope is sought in an
application of new technologies that are the basis of
innovative therapeutic methods of physical medicine.
Using devices of the highest technical quality, which
exhibit a high therapeutic efficiency, while lacking
significant undersired side effects, and which
at the same time are commonly available, simple to
operate, portable and possible to use not only on hospital
wards but also in out-patient practice or even in
a domestic environment.
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A CASE OF CUTANEOUS LEISHMANIASIS TREATED WITH HYPERBARIC OXYGEN THERAPY
PRZYPADEK LEISZMANIOZY SKÓRNEJ LECZONY HIPERBARIĄ TLENOWĄ
СЛУЧАЙ КОЖНОГО ЛЕЙШМАНИОЗА, КОТОРЫЙ ЛЕЧИЛИ МЕТОДОМ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ
ОКСИГЕНАЦИИ

KUTANE LEISHMANIOSE BEHANDELT MIT HYPERBAREM SAUERSTOFF
CASO DE LEISHMANIOSIS CUTÁNEA TRATADA CON OXÍGENO HIPERBÁRICO
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Cutaneous leishmaniasis in Poland is an imported disease mainly occurring in tourists who travelled to tropical countries. Cutaneous symptoms occur as
late as between ten and twenty days following the return from the tropics. Lesions connected with cutaneous leishmaniasis were most commonly diagnosed
by Polish doctors as furuncle, ecthyma or ulceration and ineffectively treated for several weeks with antibiotics.
The paper presents the case of leishmaniasis in a 30-year-old male with an ulceration of the left shank, ineffectively treated with antibiotics over a period of
four months. The ulceration was healed completely only after leishmaniasis was diagnosed and following the application of a treatment based on antimony
derivatives, followed by hyperbaric oxygenation performed in a hyperbaric chamber.
Key words: leishmaniasis, antimony, hyperbaric oxygenation.
Leiszmanioza skórna w Polsce jest to chorobą z importu i występuje głównie u turystów, którzy przebywali w krajach tropikalnych. Objawy skórne
występują dopiero kilkanaście dni od powrotu z tropiku. Zmiany leiszmaniozy skórnej przez lekarzy w Polsce były najczęściej rozpoznawane jako czyrak,
niesztowica lub owrzodzenie i nieskutecznie były leczone przez kilka tygodni antybiotykami.
Przedstawiono przypadek leiszmaniozy u 30. letniego mężczyzny z owrzodzeniem podudzia lewego, którego nieskutecznie leczono antybiotykami przez
cztery miesiące. Dopiero po rozpoznaniu leiszmaniozy i zastosowaniu leczenia pochodnymi antymonu, a następnie hiperbarią tlenową w komorze
hiperbarycznej, nastąpiło całkowite wyleczenie owrzodzenia.
Słowa kluczowe: leiszmanioza, antymon, hiperbaria tlenowa.
Кожный лейшманиоз в Польше является болезнью импортированной, которая выявляется, в основном, у туристов, посещавших тропические
страны. Кожные симптомы появляются лишь спустя более десяти дней после возвращения из тропиков. Изменения кожного лейшманиоза
польскими врачами раньше чаще всего диагностировались как чирей, контагиозная эктима или язвы, и безуспешно лечились в течение
нескольких недель антибиотиками. Представлен случай лейшманиоза у 30-летнего мужчины с изъязвлением левой голени, который безуспешно
лечился антибиотиками в течение четырех месяцев. Лишь после диагностирования лейшманиоза и назначения лечения производными сурьмы,
а затем гипербарической оксигенацией, наступило полное излечение язв.
Ключевые слова: лейшманиоз, сурьма, гипербарическая оксигенация.
Kutane Leishmaniose ist - in Polen zumindest - eine importierte Krankheit und tritt meist bei Touristen auf, die sich in tropischen Ländern aufgehalten
hatten. Die Hautsymptome treten erst rund 2 Wochen nach Rückkehr aus den Tropen auf. Leishmaniose wurde in Polen von Ärzten meist als Furunkel
diagnostiziert, als Ekthyma oder Geschwulst und vollkommen erfolglos über mehrere Wochen mit Antibiotika behandelt. Vorgestellt wurde ein Fall von
Leishmaniose bei einem 30jährigen Mann mit Geschwürbildung an der linken Wade, die über vier Monate erfolglos mit Antibiotika behandelt wurde. Erst
nachdem man Leishmaniose erkannt hatte und Antimonderivate unddaraufhin die hyperbare Sauerstofftherapie in einer Überdruckkammer zur Behandlung
einsetzte, kam es zur vollständigen Heilung des Geschwürs.
Schlüsselwörter: leishmaniose, antimon, hyperbare sauerstofftherapie.
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La leishmaniosis cutánea es una enfermedad de importación en Polonia y afecta principalmente a turistas provenientes de países tropicales. Los síntomas
cutáneos pueden aparecer incluso varios días después de la estancia en zonas tropicales. En Polonia los médicos suelen confundir los cambios
producidos por la leishmaniosis cutánea, interpretándolos con frecuencia como forúnculos, ectimas contagiosos o ulceración, siendo tratados de forma
infructuosa con antibióticos durante varias semanas. Se presenta un caso de leishmaniosis en un varón de 30 años, con ulceración en la pantorrilla
izquierda, que ha sido tratado sin éxito con antibióticos durante cuatro meses. Únicamente tras haber sido diagnóstica la leishmaniosis y haber sido tratada
la dolencia con derivados del antimonio y oxígeno hiperbárico en una cámara hiperbárica, se ha producido la completa curación de las úlceras.
Palabras clave: leishmaniosis, antimonio, oxígeno hiperbárico.
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WSTĘP

INTRODUCTION

Leiszmanioza; synonimy: wrzód wschodni
Cutaneous leishmaniasis, Aleppo button, Baghdad boil,
Delhi ulcer, Leishmania major, Leishmania tropica,
Oriental sore
Leiszmaniozę wywołują pierwotniaki z rodzaju
Leishmania. Ich rezerwuarem jest ponad 100 gatunków
ssaków - zwierząt domowych (głównie są to psy, rzadziej
koty i konie), dzikich (lisy, szakale, leniwce, szczury,
myszy), a także płazy, gady, ptaki. Pierwotniaki
Leishmania są przenoszone na człowieka przez
krwiopijne samice owadów z rodzaju Phlebotomus
(w Afryce, Azji i Europie) oraz Lutzomyia
i Psychodopygus (w Ameryce Środkowej i Południowej).
W miejscu ich ukłucia, po kilku tygodniach pojawia się
przewlekłe owrzodzenie, przekształcające się w szpecącą
bliznę. Zmiany skórne występują głównie na odsłoniętych
częściach
ciała,
tj.
na
twarzy,
szyi
i kończynach [1,2,3].
Leiszmanioza skórna występuje na Bliskim
i Środkowym Wschodzie, w północnej Afryce, w Ameryce
Środkowej i Południowej, a także kraje w basenie Morza
Śródziemnego (głównie wyspy greckie, Cypr, Sycylia). Nie
występuje tylko w Australii. I chociaż pojawia się
w 88 krajach, to 90% leiszmaniozy skórnej dotyczy
głównie Afganistanu, Iranu, Arabii Saudyjskiej, Syrii,
Brazylii i Peru. Na świecie choruje ok. 12 mln ludzi,
natomiast liczba nowych przypadków leiszmaniozy
skórnej wynosi rocznie ok. 1,5 mln. Na terenach
zagrożonych leiszmaniozą żyje ok. 350 mln ludzi.
Istnieje kilkanaście gatunków Leishmania
patogennych, które są odpowiedzialne za leiszmaniozę
skórną występującą u człowieka: L. tropica, L. major,
L. minor, L. aethiopica, L. mexicana, L. amazonensis,
L. venezuelensis, L. guyanensis, L. peruviana. Leishmania
jest przenoszona przez muszki piaskowe: Phlebotomus
(Afryka, Bliski Wschód) i Lutzomyia (Ameryka Środkowa
i Południowa). Muszki piaskowe to małe owady długości
do 4 mm.
Podczas dnia przebywają w zacienionych
miejscach, stają się aktywne o zmierzchu i w nocy.
Muszka podczas ukłucia chorego na leiszmaniozę
człowieka, wraz z pobraną krwią zakaża się postacią
amastigota, która w jej ciele przekształca się w postać
promastigota. Cykl ten trwa do 15 dni. Następnie
promastigota przenosi się do części gruczołowej narządu
gębowego owada i zostaje wprowadzona do skóry
zdrowego człowieka w następstwie ukłucia.
U człowieka postać promastigota przekształca
się w postać amastigota, która znajduje się wewnątrz
komórek układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby,
śledziony, szpiku kostnego, węzłów chłonnych, płuc
i skóry [1,2,3].

KLINICZNE

POSTACIE

LEISZMANIOZY

SKÓRNEJ
1.

Postać sucha lub miejska jest wywołana przez
Leishmanię tropica. Przebieg choroby jest
najczęściej przewlekły i trwa od 6 nawet do 18
miesięcy. W miejscu ukłucia owada pojawia się
rumieniowa grudka, która po kilku tygodniach
lub miesiącach

Leishmaniasis; synon: eastern ulcer, Cutaneous
leishmaniasis, Aleppo button, Baghdad boi, Delhi ulcer,
Leishmania major, Leishmania tropica, Oriental sore
Leishmaniasis is induced by Leishmania
protozoa. Potential carriers of the disease consist of over
100 mammalian species – domestic animals (mainly dogs,
rarer cats and horses), wild animals (foxes, jackals, sloths,
rats, mice), as well as amphibians, reptiles, birds.
Leishmania protozoa are transferred onto a humans by
blood-feeding females of the genus Phleotomus (in Africa,
Asia and Europe) as well as Lutzomyia and
Psychodopygus (in Latin and South America). Several
weeks from an incident, chronic ulceration appears in the
bite site which later transforms into a disfiguring scar.
Skin lesions occur mainly on uncovered body parts, i.e. on
the face, neck and limbs [1,2,3].
Cutaneous leishmaniasis occurs in the Middle
East, north Africa, Latin and South America, as well as in
Mediterranean countries (mainly the Greek islands,
Cyprus, Sicily). Is has not been noted in Australia.
Although the disease appears in 88 countries, 90% of
cutaneous leishmaniasis mainly concerns Afghanistan,
Iran, Saudi Arabia, Syria, Brazil and Peru. Approximately
12 million people are affected by this disease, while the
number of new instances of cutaneous leishmaniasis on
a yearly basis amounts to ca. 1.5 million. About 350
million people currently live in areas at risk of
leishmaniasis.
There are between ten and twenty species of
pathogenic Leishmania species responsible for the
cutaneous leishmaniasis that affects humans: L. tropica,
L. major, L. minor, L. aethiopica, L. mexicana,
L. amazonensis, L. venezuelensis, L. guyanensis,
L. peruviana. Leishmania is transmitted by sand flies:
Phlebotomus (Africa, Middle East) and Lutzomyia (Latin
and South America). Sand flies are small insects with the
body length of 4 mm.
During the day they remain in shaded places and
become active at dusk and during the night. By biting
a person who is already inflicted with leishmaniasis, a fly
becomes infected, through the blood, with the amastigote
form, which transforms in its body into the promastigote
form. The cycle lasts up to 15 days. Next, the promastigote
moves to the glandular part of the insect's mouthparts
and as a result of a bite is introduced into the skin of
a healthy person.
In humans, the promastigote form transforms
into the amastigote form which is found inside the cells of
the reticuloendothelial system of the liver, spleen, bone
marrow, lymph nodes, lungs and skin [1,2,3].

CLINICAL

FORMS

OF

CUTANEOUS

LEISHMANIASIS
1.

Dry or urban sore induced by Leishmania
tropica. The disease is commonly chronic in
character and lasts from 6 up to 18 months. An
erythematous papule appears in the bite area
which gradually enhances after several weeks or
months and transforms into a hard dark-red
nodule with crater-like edges, whereas in the
central part of the nodule a shallow crusted
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stopniowo powiększa się i przekształca
w twardy ciemnoczerwony guzek z wałowatym
brzegiem, a w centralnej części guzka tworzy się
płytkie
owrzodzenie
pokryte
strupem.
Następnie owrzodzenie goi się z wytworzeniem
wklęsłej blizny.
Często przy brzegach owrzodzeń występują
drobne satelitarne guzki. Po wyleczeniu
pozostaje szpecąca wklęsła blizna. Nie
występuje limfadenopatia. Rezerwuarem są
najczęściej psy.
2. Postać leśna, wiejska lub wilgotna jest wywołana
przez Leishmanię major. Cechuje ją szybszy
przebieg z wytworzeniem dużego owrzodzenia,
często występuje nadkażenie bakteryjne.
Wyleczenie następuje dopiero po 24 miesiącach,
z pozostawieniem głębokiej blizny. Często
stwierdza się powiększenie okolicznych węzłów
chłonnych. Rezerwuarem są gryzonie.
3. Postać rozsiana – guzki podskórne występują
wzdłuż naczyń limfatycznych.
4. Postać przypominająca czyraka wywołana
najczęściej przez Leishmanię major. Po
wielomiesięcznym leczeniu pozostaje wklęsła
blizna.
5. Inne
postacie:
wykwity
chorobowe
przypominające: sarkoidozę (sarkoid-like),
liszajec zakaźny (impetigo-like), brodawki
(wart-like), zmiany gruźlicze (lupoid-like).
Leiszmaniozę skórną powinno się różnicować
z czyrakiem lub niesztowicą, liszajcem zakaźnym,
grzybicą,
łuszczycą,
nabłoniakiem,
toczniem
rumieniowatym, wrzodem tropikalnym, kiłą III-rzędową,
gruźlicą, a nawet trądem [4].
W początkowej fazie leiszmaniozy skórnej, kiedy
wykwity są niewielkie bardzo skuteczna i jednocześnie
bezpieczna jest krioterapia [5,6].

LECZENIE
leki pierwszego rzutu: leczenie pochodnymi
5-wartościowego
antymonu
(Pentostam,
Glucantime) 20 mg/kg podawany dożylnie albo
domięśniowo przez 21 dni,
• leki drugiego rzutu: Ketokonazol 600 mg raz
dziennie doustnie przez 28 dni lub Itrakonazol
200 mg 2 razy dziennie doustnie przez 28 dni,
• miejscowo: krioterapia, chirurgiczne usuwanie
zmian [5,6].
Ponad 1 mln Polaków co roku podróżują do
krajów tropikalnych, gdzie występuje leiszmania skórna
(Egipt 600 tysięcy, Tunezja 400 tysięcy). Objawy
pojawiają się dopiero po kilkunastu dniach od powrotu
z urlopu, najczęściej ani pacjent, ani lekarz nie wiążą
zmian skórnych z pobytem w krajach tropikalnych.
Z tego powodu leiszmanioza skórna przez
lekarzy w Polsce najczęściej jest rozpoznawana jako
czyrak lub owrzodzenie i nieskutecznie leczona przez
kilka tygodni antybiotykami. Problem złego rozpoznania,
a w konsekwencji błędnego leczenia leiszmaniozy skórnej
występuje jednak także w innych krajach europejskich
i w USA, a nawet Chinach.
Jak pokazują statystyki, niemal każdy
dotychczasowy przypadek leiszmaniozy był tam
niewłaściwie leczony, z powodu opóźnionego o co
najmniej kilka tygodni rozpoznania [7,8,9,10,11].
•
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ulceration appears. Next, the ulceration
heals leaving a concave scar. An occurrence of
small satellite nodules at the edges of
ulcerations is common. After the healing
process, a disfiguring concave scar remains.
Lymphadenopathy does not occur. Dogs are
a common carrier of this variant disease.
2. Wet or rural sore induced by Leishmania major.
It is characterised by a faster course with large
ulceration, often accompanied by secondary
bacterial infection. Healing occurs as late as
upon the lapse of 24 months, leaving a deep
scar. It is often accompanied with regional
lymphadenopathy. The carriers of this variant of
the disease are rodents.
3. Disseminated form – subcutaneous nodules
occurring along the lymphatic ducts.
4. Furuncle-like form commonly induced by
Leishmania major. Treatment of several months
leaves a concave scar.
5. Other forms: pathological eruptions: sarcoidlike, impetigo-like, wart-like, lupoid-like.
Cutaneous
leishmaniasis
should
be
differentiated from furuncle or ecthyma, impetigo,
mycosis, psorasis, epithelioma, lupus erythematosus,
tropical ulcer, tertiary syphilis or even leprosy [4].
In the initial phase of cutaneous leishmaniasis
with light eruptions, cryotherapy proves very efficient
and safe [5, 6].

THERAPY
first-line therapy: treatment with the derivatives
of
pentavalen
antimony
(Pentostam,
Glucantime)
20
mg/kg
administered
intravenously or intra-muscularly over a period
of 21 days,
• second-line therapy: Katoconazole 600 mg
administered orally once a day over a period of
28 days or Itraconazole 200 mg administered
orally twice a day over a period of 28 days,
• locally: cryotherapy, surgical intervention [5,6].
Every year over 1 million Poles travel to tropical
countries where cutaneous leishmaniasis occurs (Egypt
600 thousand, Tunisia 400 thousand). The symptoms
appear as late as about two weeks after the return and
commonly neither the doctor nor the patient note the
connection between the skin lesions and the stay in the
tropics.
For this reason, cutaneous leishmaniasis is
commonly diagnosed by Polish doctors as furuncle,
ecthyma or ulceration and ineffectively treated for several
weeks with antibiotics. However, the problem of a wrong
diagnosis, and, in consequence, of a wrong treatment of
cutaneous leishmaniasis occurs also in other European
countries and in the USA, even in China.
As statistics show, the wrong treatment was
applied there in relation to nearly each case of
leishmaniasis due to a diagnosis being delayed by at least
several weeks [7,8,9,10,11]. In the Middle East the
incidence of leishmaniasis is very rare. The first case of
cutaneous leishmaniasis was described in Thailand [12].
There is no protective vaccination against leishmaniasis
and the best prophylaxis consists in using repellents and
avoiding insect bites [13]. Leishmanisis diagnostics is also
performed with the use of dermoscopy [14].
•
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Bardzo rzadko leiszmanioza występuje na Dalekim
Wschodzie. Pierwszy przypadek leiszmaniozy skórnej
opisano w Tajlandii [12]. Brak jest szczepionki
zabezpieczającej przed leiszmaniozą i tylko repelenty
i unikanie ukłuć przez owady jest najlepszą profilaktyką
[13]. W rozpoznaniu leiszmaniozy jest także
wykorzystywana dermoskopia [14].

OPIS PRZYPADKU
Mężczyzna lat 30. przebywał na Bliskim
Wschodzie. Po powrocie po około 6 tygodniach na
przedniobocznej podudzia lewego pojawiła się niebolesna
grudka, następnie czyrak, który przekształcił się
w niegojące owrzodzenie. Mimo leczenia u kilku lekarzy
dermatologów owrzodzenie powiększało się (rys.1).
Po wykonaniu badań mikroskopowych wycinka
skórnego, stwierdzono postać rozwojową amastigota.
W badaniu uzyskano wysokododatnie miano przeciwciał
w kierunku Leishmania spp. oraz wykryto materiał
genetyczny pasożyta metodą PCR w wycinkach
z owrzodzenia.
Zastosowano
leczenie
pochodnymi
5-wartościowego antymonu (Glucantime i.m.) uzyskując
stopniową poprawę. Po zakończeniu leczenia uzyskano
ujemny wynik badania mikroskopowego oraz ujemny
wynik badania PCR wycinków skórnych (rys.2).
Następnie zlecono leczenie hiperbarią tlenową, po której
uzyskano znaczną poprawę (rys.3).

Fig. 1. Cutaneous leishmaniasis – before diagnosis.

CASE DESCRIPTION
A male, 30 years of age, stayed in the Middle
East. Approximately 6 weeks after his return, a painless
lump appeared in the prolateral part of the left lower leg,
followed by a furuncle which transformed into a nonhealing ulceration. Despite treatment commenced by
several dermatologists, the ulceration progressed (fig.1).
Microscopic examination of a skin section
confirmed the presence of developmental amastigote
form. The result was a highly positive antibody titre
towards Leishmania spp. and detection of parasitic
genetic material with the PCR method performed on
sections from the area of ulceration.
Treatment with derivatives of a pentavalen
antimony was initiated (Glucantime i.m.) resulting in
gradual improvement. Upon treatment completion, the
results of microscopic and PCR examinations on skin
sections were negative (fig. 2). Next, hyperbaric
oxygenation was prescribed resulting in significant
improvement (fig. 3)

Fig. 2. Cutaneous leishmaniasis – following
treatment with antimony derivatives.

Fig. 3 Cutaneous leishmaniasis
hyperbaric oxygen therapy.

Rys. 2. Leiszmanioza skórna – po leczeniu
pochodnymi antymonu.

Rys. 3. Leiszmanioza skórna
hiperbarią tlenową.

following

Rys. 1. Leiszmanioza skórna – przed rozpoznaniem.
po leczeniu
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DECONTAMINATION OF A DIVING SUIT
DEKONTAMINACJA KOMBINEZONU NURKOWEGO
ДЕКОНТАМИНАЦИЯ ГИДРОКОСТЮМА
DEKONTAMINATION VON TAUCHERANZÜGEN
DESCONTAMINACIÓN DE TRAJES DE BUZO
Zbigniew Dąbrowiecki, Małgorzata Dąbrowiecka, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski
Maritime & Hyperbaric Medicine Department, Military Institute of Medicine
Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej, Wojskowy Instytut Medyczny

STRESZCZENIA / ABSTRACTS
When working in chemical or biological environments, contamination is an extremely dangerous issue for the rescue services of the fire department, police
and the army.
Modern protective overalls worn by fire fighters or dry "Viking" diving suits made from neoprene or nylon covered with polyurethane,
have been proven to ensure sufficient protection. However, once the contaminated area is left, there is a need to perform decontamination of the external
and internal surfaces of the protective overalls; in order to ensure the clothing continues to offer a high level of comfort and to retain the durability of said
protective clothing, it is of course also necessary to perform a drying procedure.
Moreover, there is a risk of a transfer of pathogenic micro-organisms between persons utilising the same protective clothes, particularly
in the case of expensive specialist suits. Micro-organisms which may potentially spread through clothing include intestinal bacteria, such as: Salmonella,
Shigella, Campylobacter, E. coli (including E. coli O157), C. difficile, viruses inducing infections of the upper respiratory tract and alimentary tract
(noraviruses, rotaviruses, adeno and astroviruses). The risk of infection also involves the presence of the flu viruses, herpesviruses and pathogens
transferred through skin, such as S. aureus (including MRSA), yeast-like fungi (Candida albicans), fungal strains inducing Tinea pedis and Tinea corporis
[1]. Pathogenic micro-organisms can easily transfer from fabric surface onto the body of a person wearing protective clothing.
From the numerous available techniques of decontamination of surfaces, equipment and protective clothing we propose to use for this purpose gaseous
hydrogen peroxide (H2O2), a very effective biocidal agent. In field conditions, typical for the activities of rescue crews of the fire department, police and
army we assume utilisation of a portable decontamination chamber enabling performance of a complete decontamination process.
The process lasting approximately 3 hours encompasses 3 phases:
•
Drying phase;
•
Decontamination with gaseous hydrogen peroxide;
•
Catalytic combustion phase of hydrogen peroxide residues to a level safe for the environment.
The integrated humidity and H2O2 level sensors ensure automatic control of the entire process and the unique distribution system of gaseous H2O2 secures
full accessibility of the biocidal agent to the external surface of protective clothing as well as its interior. Moreover, the container allows for the conduction of
the complete decontamination of the rescue equipment, night vision devices, binoculars, field telephones, radio stations, etc. Upon decontamination cycle
completion, we obtain a completely dried suit which can be safely used by another crew member.
Key words: diving, diving suit, decontamination.
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Praca w warunkach chemicznego lub biologicznego skażenia środowiska jest ekstremalnie niebezpieczna dla służb ratowniczych straży pożarnej, policji
i wojska.Nowoczesne kombinezony robocze strażaków, suche kombinezony nurków typu ”Viking”, wykonane z neoprenu lub nylonu pokrytego
poliuretanem, w dostatecznym stopniu zabezpieczają pracujących w nich ludzi. Jednak po opuszczeniu skażonego terenu istnieje konieczność odkażenia
zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni kombinezonów, a w celu utrzymania wysokiego komfortu pracy i długiej trwałości odzieży roboczej również
przeprowadzenie procedury osuszenia wnętrza kombinezonu.
Dodatkowo istnieje ryzyko przeniesienia patogennych drobnoustrojów pomiędzy osobami używającymi tej samej odzieży roboczej, szczególnie
w przypadku drogich, specjalistycznych kombinezonów. Mikroorganizmy, które mogą potencjalnie rozprzestrzeniać się poprzez odzież obejmują bakterie
jelitowe, takie jak: Salmonella, Shigella, Campylobacter, E.coli (w tym E.coli O157), C.difficile, wirusy wywołujące infekcje górnych dróg oddechowych oraz
układu pokarmowego (norowirusy, rotawirusy, adeno- i astrowirusy). Ryzyko kontaminacji obejmuje również wirusy grypy, herpeswirusy oraz patogeny
przenoszone poprzez skórę, takie jak S.aureus (w tym MRSA), grzyby drożdżopodobne (Candida albicans), szczepy grzybów wywołujących Tinea pedis
(grzybica stóp) i Tinea corporis (grzybica skóry gładkiej). Drobnoustroje chorobotwórcze bardzo łatwo mogą przenosić się z powierzchni tkaniny na
powierzchnię ciała pracownika używającego kombinezonu ochronnego.
Z wielu dostępnych technik dekontaminacji powierzchni pomieszczeń, sprzętu i odzieży roboczej proponujemy wykorzystanie w tym celu gazowego
nadtlenku wodoru (H2O2), bardzo efektywnego środka biobójczego. W warunkach polowych, typowych dla działań grup ratowniczych straży pożarnej, policji
i wojska zakładamy użycie mobilnej komory dekontaminacyjnej, w której będzie można przeprowadzić cały proces odkażania.
W trwającym około 3 godzin procesie występują trzy fazy:
•
Faza osuszenia;
•
Faza dekontaminacji gazowym nadtlenkiem wodoru;
•
Faza katalitycznego spalenia pozostałości nadtlenku wodoru do poziomu bezpiecznego dla środowiska.
Wbudowane w komorę czujniki wilgotności i poziomu H2O2 będą automatycznie nadzorowały cały proces, a unikalny system rozprowadzenia gazowego
H2O2 zabezpieczy pełną dostępność czynnika biobójczego do zewnętrznej powierzchni odzieży roboczej oraz do wszystkich miejsc we wnętrzu
kombinezonu. W kontenerze można będzie również przeprowadzić pełną dekontaminację sprzętu ratowniczego, noktowizorów, lornetek, komputerów
polowych, telefonów, radiostacji, itp. Po zakończeniu cyklu dekontaminacji uzyskujemy całkowicie osuszony kombinezon, który może być bezpiecznie użyty
przez dowolnego członka zespołu.
Słowa kluczowe: nurkowanie, kombinezon nurkowy, dekontaminacja.
Работа в условиях химического или биологического загрязнения среды является экстремально опасной для спасательных пожарных служб,
полиции и армии. Современные рабочие комбинезоны пожарных, сухие гидрокостюмы ныряльщиков типа "Викинг», сделанные из неопрена или
нейлона, покрытого полиуретаном, в достаточной степени защищают работающих в них людей. Но после оставления зараженной территории
существует необходимость обеззараживания внешней и внутренней поверхности комбинезонов, а для обеспечения высокого комфорта работы
и износостойкости рабочей одежды необходима также сушка гидрокостюма внутри. Дополнительно существует риск переноса патогенных
микроорганизмов между людьми, использующими одну и ту же рабочую одежду, особенно в случае дорогих и специализированных
гидрокостюмов. Микроорганизмы, которые могут потенциально распространяться через одежду, включают такие кишечные бактерии, как:
Salmonella, Shigella, Campylobacter, E.coli (а также E.coli O157), C.difficile, вирусы, вызывающие инфекции верхних дыхательных путей
и пищеварительного тракта (норовирусы, ротавирусы, адено- и астровирусы). Риск контаминации включает также вирусы гриппа, герпеса,
а также патогены, передаваемые через кожу, такие как S. aureus (в том числе MRSA), дрожжеподобные грибки (Candida albicans), споры грибков,
вызывающих Tinea pedis (грибковое заболевание стоп) и Tinea corporis (грибковое заболевание гладких кожных покровов). Болезнетворные
микроорганизмы могут очень легко переноситься с поверхности ткани на поверхность тела работника, использующего гидрокостюм.
Из множества доступных техник деконтаминации поверхности помещений, оборудования и рабочей одежды мы предлагаем использовать для
этих целей газообразную перекись водорода (газовую форму перекиси водорода) (H2O2) - очень эффективное обеззараживающее средство.
В полевых условиях, типичных для работы спасательных групп пожарной службы, полиции и армии, мы предполагаем использование мобильной
деконтаминационной камеры, в которой можно будет осуществить весь процесс обеззараживания.
В процессе, длящемся около 3 часов, существуют 3 фазы:
•
Фаза сушки;
•
Фаза деконтаминации газообразной перекисью водорода;
•
Фаза каталитического сжигания остатков перекиси водорода до безопасного для окружающей среды уровня.
Встроенные в камеру датчики влажности и уровня H2O2 будут автоматически контролировать весь процесс, а уникальная система распределения
газообразной перекиси водорода обеспечит полный доступ бактерицидного фактора к наружной поверхности рабочей одежды, а также во все
места внутри гидрокостюма. В контейнере можно будет также проводить полную деконтаминацию спасательного оборудования, ноктовизоров,
биноклей, полевых компьютеров, телефонов, радиостанций и т.п. После окончания цикла деконтаминации мы получаем полностью высушенный
гидрокостюм, который может быть безопасно использован любым членом команды.
Ключевые слова: ныряние, гидрокостюм, деконтаминация.
Die Arbeit unter Bedingungen der chemischen oder biologischen Kontamination ist für Rettungsdienste, die Feuerwehr, die Polizei und das Militär extrem
gefährlich. Moderne Arbeitsanzüge der Feuerwehr, trockene Taucheranzüge vom Typ ”Viking”, hergestellt aus mit Polyurethan beschichtetem Neopren
oder Nylon schützen die Personen, die diese bei der Arbeit tragen. Nach Verlassen des kontaminierten Geländes ist es jedoch notwendig, die äußere und
innere Fläche der Anzüge zu desinfizieren und das Innere eines Anzuges zu trocknen, um so den Komfort bei der Arbeit und eine möglichst lange
Lebensdauer der Arbeitskleidung zu gewährleisten. Hinzu kommt das Risiko der Übertragung pathogener Mikroorganismen zwischen Personen, die die
gleiche Arbeitskleidung verwenden, insbesondre im Fall von teuren, spezialisierten Arbeitsanzügen. Mikroorganismen, die sich möglicherweise durch die
Kleidung ausbreiten können, umfassen Enterobakterien wie: Salmonellen, Shigella, Campylobacter, E. coli (einschließlich E. coli O157), C. difficile, VirenInfektionen der oberen Atemwege und des Verdauungstraktes (noroviruses, Rotaviren, Adeno und Astrovirus). Das Risiko der Kontamination umfassen
auch Influenza-, Herpesviren und Krankheitserreger, die über die Haut übertragen werden, wie beispielsweise S. aureus (einschließlich MRSA), Pilze, Hefe
(Candida albicans), Stämme von Pilzen, die Tinea pedis hervorrufen (Fußpilz) und Tinea corporis (Tinea corporis). Pathogene Mikroorganismen können
sich sehr leicht von der Oberfläche des Gewebes auf den Körper eines Mitarbeiters, der einen Schutzanzug verwendet, übertragen.
Unter den vielen verfügbaren Techniken der Dekontaminierung der Oberfläche von Räumen, Geräten und Arbeitskleidung schlagen wir die Verwendung
von Wasserstoffperoxid (H2O2) vor, eines sehr wirksamen Biozids.
Unter realen "Feldbedingungen", die typisch für die Aktionen von Rettungsteams, der Feuerwehr, der Polizei oder des Militärs sind, setzen wir die
Verwendung einer mobilen Dekontaminationseinheit voraus, in der die gesamte Dekontamination durchgeführt werden kann.
Der rund 3 Stundendauernde Prozess erfolgt in drei Phasen:
•
Trockenphase;
•
Dekontaminierungsphase mit Wasserstoffperoxid;
•
Phase der katalytischen Verbrennung der Wasserstoffperoxid-Rückstände in einer für die Umwelt verträglichen Weise.
Die in die Kammern eingebauten Feuchtigkeitssensoren und die H2O2-Kontrolle überwachen den gesamten Prozess, das einzigartige System zur
Verteilung von gasförmigem H2O2 gewährleistet die volle Verfügbarkeit biozider Mittel für die innere Oberfläche der Bekleidung sowie sämtliche Stellen im
Inneren des Schutzanzuges. Im Container kann man die vollständige Dekontaminierung der Rettungsausrüstung, der Nachtsichtgeräte, der Ferngläser, der
Feldcomputer, Telefone und Funkgeräte vornehmen. Nach Abschluss der Dekontamination erhalten wir einen völlig trockenen Schtuzanzug, der von einem
anderen Mitglied des Teams vollkommen sicher wieder verwendet werden kann .
Schlüsselwörter: tauchen, taucheranzug, dekontamination.
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Trabajar en entornos afectados por contaminación química o biológica es extremadamente peligroso para las unidades de rescate de bomberos, policía
o ejército. Los modernos trajes que utilizan los bomberos, trajes de buzo secos tipo ‘’Viking”, realizados en neopreno o nylon recubierto de poliuretano,
protegen en un nivel suficiente al personal que trabaja con ellos. Sin embargo, una vez fuera de la zona contaminada es necesario desinfectar la superficie
tanto exterior como interior de los trajes, así como proceder a un exhaustivo secado del interior del traje para poder garantizar un alto confort y una gran
durabilidad de la ropa de trabajo. Además existe el riesgo de transmisión de microorganismos patógenos entre usuarios que utilicen la misma ropa de
trabajo, especialmente en aquellos casos en los que se utilicen trajes caros y especializados. Los microorganismos que podrían extenderse
potencialmente a través de la ropa incluyen bacterias entéricas, como: Salmonella, Shigella, Campylobacter, E.coli (incluida la E.coli O157), C.difficile;
virus que causan infecciones en el tracto respiratorio superior y el aparato digestivo (norovirus, rotavirus, adenovirus y astrovirus). El riesgo de
contaminación también incluye al virus de la gripe, al virus del herpes y a patógenos transmitidos a través de la piel, como el S. aureus (incluido el MRSA),
levaduras (Candida albicans) y cepas de hongos causantes de la Tinea pedis (pie de atleta) y la Tinea corporis. Los microorganismos patógenos pueden
desplazarse muy fácilmente desde la superficie del tejido a la piel del cuerpo de la persona que utilice el traje de protección.
De las innumerables técnicas de descontaminación de superficies, equipos y ropa de seguridad existentes, recomendamos el uso del peróxido de
hidrógeno (H2O2), un biocida muy efectivo, para este fin. En condiciones de campo, típicas en misiones de rescate de bomberos, policía o grupos del
ejército, podemos suponer la existencia de unidades de descontaminación móviles, en las que es posible llevar a cabo todo el proceso de
descontaminación.
En este proceso, que tiene una duración aproximada de 3 horas, se pueden distinguirse tres fases:
•
Fase de secado;
•
Fase de descontaminación con peróxido de hidrogeno en forma de gas;
•
Fase de combustión catalítica de los restos de peróxido de hidrógeno a un nivel seguro para el medio ambiente.
Los sensores de humedad y de nivel de H2O2 con los que viene equipada la cámara controlarán de forma automática todo el proceso, mientras que un
sistema único de distribución de H2O2 en estado gaseoso garantiza un acceso pleno del agente biocida hacia la superficie exterior de la ropa de trabajo,
así como hacia cualquier espacio en el interior del traje. Dentro del contenedor también se podrá realizar la total descontaminación de los equipos de
rescate, dispositivos de visión nocturna, prismáticos, ordenadores de campo, teléfonos, equipos de radio, etc. Una vez concluido el ciclo de
descontaminación obtendremos un traje completamente seco, que podrá ser utilizado de forma totalmente segura por cualquier miembro del equipo.
Palabras clave: submarinismo, trajes de buzo, descontaminación.
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INTRODUCTION

WSTĘP
Praca w warunkach skażenia chemicznego lub
biologicznego
środowiska
jest
ekstremalnie
niebezpieczna dla służb ratowniczych straży pożarnej,
policji i wojska. Nowoczesne kombinezony robocze
strażaków, suche kombinezony nurków typu ”Viking”
wykonane z neoprenu lub nylonu pokrytego
poliuretanem w dostatecznym stopniu zabezpieczają
pracujących w nich ludzi. Jednak po opuszczeniu
skażonego terenu istnieje konieczność odkażenia
zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni kombinezonów,
a w celu utrzymania wysokiego komfortu pracy i długiej
trwałości odzieży roboczej również przeprowadzenie
procedury osuszenia wnętrza kombinezonu.
Dodatkowo, istnieje ryzyko przeniesienia
patogennych drobnoustrojów pomiędzy osobami
używającymi tej samej odzieży roboczej, szczególnie
w
przypadkach
drogich,
specjalistycznych
kombinezonów.
Mikroorganizmy,
które
mogą
potencjalnie rozprzestrzeniać się poprzez odzież
obejmują bakterie jelitowe, takie jak: Salmonella, Shigella,
Campylobacter, E.coli (w tym E.coli O157), C.difficile,
wirusy wywołujące infekcje górnych dróg oddechowych
oraz układu pokarmowego (norawirusy, rotawirusy,
adeno i astrowirusy). Ryzyko infekcji obejmuje również
wirusy grypy, herpeswirusy, oraz patogeny przenoszone
poprzez skórę, takie jak S.aureus (w tym MRSA), grzyby
drożdżopodobne (Candida albicans), szczepy grzybów
wywołujących Tinea pedis (grzybica stóp) i Tinea
corporis (grzybica skóry gładkiej) [1].
Ocenia się, że człowiek może dziennie emitować
do środowiska około milion komórek martwego
naskórka, które mogą zawierać grzyby i bakterie, w tym
S.aureus [2].
Przeżywalność drobnoustrojów na różnych
powierzchniach zależy od rodzaju tkaniny, wilgotności
i temperatury oraz początkowego stężenia patogenu.
Neeley i Maley badali przeżywalność 22 gatunków
bakterii Gram-dodatnich na takich materiałach jak: 100%
bawełna, 60% bawełna+40% poliester, 100% poliester.
Wszystkie mikroorganizmy przeżyły, co najmniej 1 dzień,
a niektóre z nich nawet 90 dni na wybranych materiałach.
Generalnie przeżywalność bakterii, wirusów i grzybów na
powierzchniach hydrofobowych, gładkich jest, co
najmniej 2-4 razy wyższa od przeżywalności na
materiałach typu czysta bawełna (gładka, frotte) lub
mieszanek bawełna/poliester [3,4,5].
Drobnoustroje chorobotwórcze bardzo łatwo
mogą przenosić się z powierzchni tkaniny na
powierzchnię ciała pracownika używającego odzież
ochronną. W pracy Sattar i wsp. wykazano, że jednym
z najistotniejszych czynników determinujących szybkość
transferu patogenu z powierzchni tkaniny na ręce
pracownika jest wilgotność materiału. Osuszenie
powierzchni może zmniejszyć transfer drobnoustroju aż
10 razy w stosunku transferu z wilgotnej powierzchni do
wilgotnej skóry [6].
Z wielu dostępnych technik dekontaminacji
powierzchni pomieszczeń, sprzętu i odzieży roboczej
wykorzystujemy w tym celu gazowy nadtlenek wodoru
(H2O2), bardzo efektywny środek biobójczy, który
sprawdził się w eradykacji tak groźnych patogenów jak
Mycobacterium tuberculosis czy Clostridium difficile
[7,8].
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Working in chemical or biological environment
contamination is extremely dangerous for the rescue
services of the fire department, police and the army.
Modern protective overalls worn by fire fighters or dry
"Viking" diving suits made from neoprene or nylon
covered with polyurethane, have been proven to ensure
sufficient protection. However, once the contaminated
area is left, there is a need to perform decontamination of
the external and internal surface of protective overalls; in
order to ensure the clothing continues to offer a high level
of comfort and to retain the durability of said protective
clothing, it is of course also necessary to perform a drying
procedure.
Additionally, there is a risk of a transfer of
pathogenic micro-organisms between people using the
same clothing, particularly in the case of expensive
specialist overalls. Micro-organisms which may
potentially spread through clothing include intestinal
bacteria, such as: Salmonella, Shigella, Campylobacter,
E. coli (including E. coli O157), C. difficile, viruses
inducing infections of the upper respiratory tract and
alimentary tract (noraviruses, rotaviruses, adeno and
astroviruses). The risk of infection is moreover connected
with the flu viruses, herpesviruses and pathogens
transferred through skin, such as S. aureus (including
MRSA), yeast-like fungi (Candida albicans), fungal strains
inducing Tinea pedis and Tinea corporis [1].
It is estimated that a human can daily emit into
the environment approximately one million dead skin
cells which may contain fungi and bacteria, including S.
aureus [2].
The survival rate of micro-organisms on various
surfaces depends on fabric type, humidity and
temperature as well as initial pathogen concentration.
Neeley and Maley have studied the survival rate of 22
Gram-positive bacteria species on such materials as:
100% cotton, 60% cotton+40% polyester, 100%
polyester. All micro-organisms survived at least 1 day,
whilst some even up to 90 days on selected materials.
Generally, the survival rate of bacteria, viruses and fungi
on hydrophobic smooth surfaces is at least 2-4 times
higher as compared with such materials as pure cotton
(smooth, terry fabrics) or cotton/polyester mixtures
[3,4,5].
Pathogenic micro-organisms can easily transfer
from a fabric surface onto the body of a person wearing
protective clothing. In the work by Sattar et al. it has been
indicated that one of the most crucial factors determining
the speed of transfer of a pathogen from fabric surface
onto a person's hands consists in fabric humidity. Drying
of a surface may reduce the transfer of a micro-organism
up to 10 times in relation to the transfer from a humid
surface onto a humid skin [6].
From the numerous available techniques of
decontamination of surfaces, equipment and protective
clothing we decided to use for this purpose gaseous
hydrogen peroxide (H2O2), a very effective biocidal agent
applied, for instance, in the eradication of such dangerous
pathogens as Mycobacterium tuberculosis or Clostridium
difficile [7,8].
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MODEL DOŚWIADCZALNY
a)

Warunki pracy systemu dezynfekcji powietrza
i powierzchni
- Pokój: powierzchnia 9 m2, wysokość 3,55 m, kubatura
32 m3..
- Odległość między urządzeniem NOCOSPRAY a punktami
kontrolnymi: od 80 cm do 350 cm.
- Urządzenie emitujące aerosol H2O2/woda/powietrze:
- Nocospray firmy Oxypharm.
- Szybkość emisji aerosolu: 80 m/s.
- Wielkość kropel: 5 mikronów.
- Zużycie płynu dekontaminującego: 1000 ml/godzinę;
16,6 ml/min.
- Środek dekontaminujący:
• Nocolyse, stabilizowany roztwór 6 % H2O2,
zapach neutralny;
• Nocolyse, stabilizowany roztwór 6 % H2O2,
zapach mięty;
• Nocolyse One Shot, stabilizowany roztwór 12 %
H2O2, zapach neutralny.
b) Układ doświadczalny
W pokoju dekontaminacyjnym umieszczono na
stelażu kombinezon nurka (rys. 1) oraz elementy
kombinezonu (próbki tkaniny, części metalowe
i gumowe), które badane są na kompatybilność
materiałową – odporność na wysokie i długotrwałe
stężenie H2O2 w powietrzu (rys. 2).

EXPERIMENTAL MODEL
a)

Working conditions of an air and surface
disinfection system
- Room: area 9 m2, height 3.55 m, cubature 32 m3..
- Distance between NOCOSPRAY device and control
points: between 80 cm and 350 cm.
- Device emitting H2O2/water/air aerosol: Nocospray
manufactured by Oxypharm.
- Aerosol emission speed: 80 m/s.
- Drop size: 5 microns.
- Decontamination liquid consumption: 1000 ml/hour;
16.6 ml/min.
- Decontaminating agent:
• Nocolyse, stabilised solution 6 % H2O2, neutral
odour;
• Nocolyse, stabilised solution 6 % H2O2, mint
odour;
• Nocolyse One Shot, stabilised solution 12 %
H2O2, neutral odour;
b) Experimental model
A diving suit was placed on a rack in the
decontamination room (fig. 1) along with other suit
components (fabric samples, metal and rubber parts) to
perform material compatibility tests – resistance to
a high and long-lasting H2O2 concentration in the air (fig.
2).

Fig. 1. A rack with the diving suit.
Rys. 1. Stelaż z kombinezonem nurka.
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Fig. 2. Particular diving suit components subjected to decontamination.
Rys. 2. Poszczególne elementy kombinezonu nurka poddane dekontaminacji.

Przestrzenne
stężenie
gazowego
H2O2
monitorowano przy pomocy pasków Nocotest.
Zmiana barwy w zakresie od zielonej do
brązowej pozwala ustalić stężenie gazowego nadtlenku
wodoru w pokoju dekontaminacyjnym (barwa zielona:
0,5-1,00 ppm H2O2, barwa ciemno-brązowa powyżej 50
ppm).

Spatial concentration of gaseous H202 was
monitored with the use of Nocotest strips.
The colour change from green to brown enables
determination of the concentration of gaseous hydrogen
peroxide in the decontamination room (green: 0.5-1.00
ppm H2O2, dark brown above 50 ppm).

Fig. 3. The placement of H2O2 concentration test strips.
Rys. 3. Rozmieszczenie pasków kontrolnych poziomu H2O2.
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c)

Testy mikroorganizmów.
Aby określić skuteczność biobójczą gazowego
H2O2 w stosunku do bakterii, grzybów i drożdży do badań
używano drobnoustrojów wymienionych w tabeli 1. Na
zewnętrznej
powierzchni
kombinezonu
nurka
wytypowano 10 punktów (strzałki na rys. 1) oraz
dodatkowo 8 punktów zlokalizowanych wewnątrz
kombinezonu, przeznaczonych do nanoszenia po 100 µl
roztworu hodowli nocnej drobnoustrojów w celu
kontaminacji doświadczalnej. Po 30 minutach od
inokulacji próbek na prawej części kombinezonu
(oznaczonej na rys. 1 literą K) badano poziom
kontaminacji wykorzystując testy odciskowe firmy Orion.
Dodatkowo
oznaczano
stopień
inaktywacji
przetrwalników bakterii z gatunku Geobacillus
stearothermophilus, używając fiolkowy wskaźnik
biologiczny do kontroli sterylizacji nadtlenkiem wodoru,
Bionova H2O2 (BT91 ) firmy Terragene.

c)

Micro-organism tests.
In order to determine the biocidal efficiency of
gaseous H2O2 in relation to bacteria, fungi and yeasts, the
tests were conducted with the use of micro-organisms
specified in table 1. 10 points were assigned on the
external surface of the diving suit (see arrows in fig.1),
and an additional 8 points in the internal part for the
placement of 100 µl of an overnight micro-organism
culture
solution
to
perform
experimental
decontamination. 30 minutes from sample inoculation on
the right part of the suit (marked with letter K in fig. 1)
the contamination level was tested with the use of the
Orion imprint test. Moreover, the level of inactivation of
the spores of the Geobacillus stearothermophilus bacteria
species was determined by use of a vial biological
indicator for hydrogen peroxide sterilisation testing,
Bionova H2O2 (BT91) manufactured by Terragene.

Tab. 1.
The tested micro-organisms.
Testowane mikroorganizmy.

Bacteria
Acinetobacter baumannii
Escherichia coli
Legionella pneumophila
Legionella longbeachae
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus,
Spore-forming bacteria
Geobacillus stearothermophilus
Bacillus subtilis,
Fungi, yeasts
Aspergillus brasiliensis
Candida albicans

Testy odciskowe Hygicult są przeznaczone do
szybkiego monitorowania higieny mikrobiologicznej i/lub
wstępnej identyfikacji drobnoustrojów (całkowitej liczby
bakterii, drożdży, pleśni i pałeczek jelitowych) na różnego
rodzaju powierzchniach. Test można przeprowadzić na
miejscu lub użyć podłoża, jako dogodnego sposobu
transportu próbek.
Podłoże Hygicult TPC jest pokryte z obu stron
agarem Total Plate Count, który ułatwia szybki wzrost
większości rozpowszechnionych mikroorganizmów. Test
jest przeznaczony do wykrywania podwyższonej liczby
całkowitej drobnoustrojów. Podłoże Hygicult Y&F jest
pokryte z obu stron agarem Malt, który ułatwia szybki
wzrost drożdży i pleśni. Wzrost bakterii jest
zahamowany. Test jest przeznaczony do wykrywania
podwyższonej liczby grzybów na badanej powierzchni.
Przy uż yciu testó w Hygicult uzyskujemy
wstępną informację nie tylko o stanie czystoś ci
mikrobiologicznej, ale ró wnież o rodzaju drobnoustroju
powodującego kontaminację (w zależ noś ci od wybranego
testu Hygicult). Pobrane próbki inkubowano przez 24
godziny w cieplarce, w temperaturze 35-370C.
Korzystając z załączonego wzorca, określano stopień
zanieczyszczenia w jtk/cm2.
Biologiczne wskaźniki Bionova H2O2 (BT91)

ATCC 17978
ATCC 8739
ATCC 33152
ATCC 33462
ATCC 9027
ATCC 6538
ATCC 7953
ATCC 6333
ATCC 16404
ATCC 10231

Hygicult imprint tests are designed for a fast
monitoring of microbiological hygiene and/or initial
micro-organism identification (total count of bacteria,
yeasts, mould and intestinal bacilli) on various surfaces.
The test may be conducted on-site or with the use of
a substrate as a convenient transport medium for
samples.
The Hygicult TPC test is covered on both sides
with Total Plate Count agar, which enables a fast growth
of the majority of common micro-organisms. The test is
dedicated for the detection of an elevated total count of
micro-organisms. The second Hygicult TPC test is covered
on both sides with Malt agar, which enables a fast growth
of yeast and mould. Bacteria growth is inhibited. The test
is dedicated for the detection of an elevated total count of
fungi on surfaces.
Hygicult tests provide initial information on
microbiological purity as well as the type of a microorganism which causes contamination (depending on the
selected Hygicult test). The samples were incubated at the
temperature of 35-370C for 24 hours. The contamination
level was determined according to the provided model in
jtk/cm2. Biological indicators Bionova H2O2 (BT91) enable
monitoring of hydrogen peroxide decontamination
processes. Each indicator consists of a plastic vial with
a glass ampoule with a culture medium placed inside.
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pozwalają na monitorowanie procesów dekontaminacji
nadtlenkiem wodoru. Każdy wskaźnik składa się
z plastikowej fiolki, wewnątrz której znajduje się szklana
ampułka z pożywką. Na dno plastikowej fiolki naniesione
zostały spory bakterii Geobacillus stearothermophilus,
w ilości 2,3 x 105 przetrwalników w jednym teście.
Dodatkowo,
test
posiada
wskaźnik
procesu
dekontaminacji na etykiecie każdej fiolki, który zmienia
barwę podczas sterylizacji z fioletowej na zieloną.
Przed inkubacją ampułkę należy zgnieść
i upewnić się, że pożywka obmyła dno fiolki. Wzrost
mikroorganizmów jest obserwowalny poprzez zmianę
koloru pożywki z fioletowej na żółtą. Ostateczny wynik
otrzymujemy po 24 godz. inkubacji w temperaturze 600C.

Geobacillus stearothermophilus bacteria spores were
provided at the bottom of the plastic vial
in the quantity of 2.3 x 105 spores in a single test.
Moreover, the test includes a decontamination process
indicator provided on the label of each vial, which
changes its colour during sterilisation from violet to
green.
Before the incubation, the ampoule is to be
crushed and the culture medium is to be spread over the
bottom of the vial. The micro-organism growth is
observable with a change in the culture medium colour
from violet to yellow. The final result is obtained after the
lapse of 24 hours of incubation at the temperature of
600C.

d) Procedura dekontaminacyjna
Instrukcja dołączona do urządzenia Nocospray
przewiduje użycie około 1 ml 6% roztworu nadtlenku
wodoru (Nocolyse, stabilizowany roztwór 6% H2O2,
zapach neutralny) na 1 m3 pomieszczenia poddawanego
dekontaminacji.
Przy kubaturze 31 m3 po około 2 min emisji
zakładano 30 minutowy okres oddziaływania nadtlenku
wodoru na wszystkie powierzchnie w pomieszczeniu, ze
szczególnym uwzględnieniem kombinezonu nurkowego.
Penetrację nadtlenku wodoru do wewnętrznych
powierzchni kombinezonu zabezpieczał system cyrkulacji
powietrza wymuszony działającym wentylatorem. Po tym
czasie następował okres 30 minutowej wentylacji całego
pomieszczenia, poprzez system działającego dygestorium.
Wejście do pomieszczenia było dopuszczalne po
obniżeniu stężenia H2O2 w powietrzu do poziomu poniżej
1 ppm.
Przy stosowaniu do dekontaminacji 12%
roztworu nadtlenku wodoru (Nocolyse One Shot,
stabilizowany roztwór 12% H2O2, zapach neutralny)
okres obniżenia poziomu H2O2 do 1ppm wynosił 60
minut.
Maksymalny czas emisji nadtlenku wodoru
w wykonanych doświadczeniach wynosił 12 minut, co
odpowiadało zużyciu 200 ml roztworu odpowiednio 6%
lub 12% H2O2.

d) Decontamination procedure
The instruction attached to the Nocospray
device provides for the use of 1 ml of 6% hydrogen
peroxide solution (Nocolyse, stabilised solution 6 % H2O2,
neutral odour) on an area of 1 m3 of the room subject to
decontamination.
With the cubature of 31 m3 it was assumed that
following approximately 2 minutes of emission, a 30minute period of hydrogen peroxide activity should be
ensured on all surfaces in the room, with particular
attention paid to the diving suit. Hydrogen peroxide
penetration of internal surfaces of the suit was secured
with an air circulation system operated by a fan. This was
followed by a 30-minute ventilation of the entire room
through an active fume hood system. Entry into the room
was permitted upon H2O2 concentration reduction in the
air to the level below 1 ppm.
During the decontamination with the use of
a 12% hydrogen peroxide solution (Nocolyse One Shot,
stabilised solution 12% H2O2, neutral odour) the
reduction of H2O2concentration level to 1ppm lasted 60
minutes.
The maximum hydrogen peroxide emission time
in the performed experiments was 12 minutes, which
corresponded to the use of 200 ml of 6% or 12% H2O
solution respectively.

RESULTS

WYNIKI
Dekontaminacja
pomieszczenia
roboczego
roztworem Nocolyse, zawierającym 6% H2O2, przy 2
minutowym czasie emisji i 30 minutowym całkowitym
czasie
dekontaminacji
gwarantowała
dostępność
nadtlenku wodoru do wszystkich punktów pomiarowych
pomieszczenia. Niestety rozkład stężeń nadtlenku
wodoru był niejednorodny. Również poziom redukcji
obecności
mikroorganizmów
na
badanych
powierzchniach wykazał częściową nieskuteczność
procesu dekontaminacji, szczególnie względem bakterii
przetrwalnikujących. Stosowanie roztworu Nocolyse, 6%
H2O2, było skuteczne dopiero przy 12 minutowej emisji
i całkowitym czasie dekontaminacji wynoszącym
6 godzin.
Podwyższenie stężenia emitowanego nadtlenku
wodoru z 6% do 12%, czyli zastosowanie preparatu
Nocolyse One Shot spowodowało radykalne skrócenie
efektywnego czasu dekontaminacji przy uzyskaniu 100%
skuteczności biobójczej.
Łącznie przeprowadzono 5 dekontaminacji
z wykorzystaniem Nocolyse 6% przy różnych czasach
emisji i efektywnym czasie dekontaminacji wynoszącym
od 30 minut do 24 godzin. Ilość dekontaminacji z użyciem
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The decontamination of the tested room with
Nocolyse 6% H2O2, solution with a 2-minute emission
time and a 30-minute total decontamination time
guaranteed hydrogen peroxide accessibility to all
measurement points in the room. Unfortunately, the
distribution of hydrogen peroxide concentrations varied.
Also, the level of reduction of the presence of microorganisms on the tested surfaces indicated partial
ineffectiveness of the decontamination process, especially
with regard to spore-forming bacteria. The application of
Nycolyse 6% H2O2 was efficient only with a 12-minute
emission period and total decontamination time of
6 hours.
The change in the concentration of emitted
hydrogen peroxide from 6% to 12 %, i.e. the application
of a Nocolyse One Shot preparation, resulted in a radical
shortening of the effective decontamination time and
allowed the obtainment of a 100% biocidal efficacy.
The
experiment
encompassed
5
decontamination procedures with the use of Nocolyse 6%
and various emission times and an effective
decontamination time lasting between 30 minutes and 24
hours. The decontamination with the use of Nocolyse One
Shot encompassed 6 exposures with the emission time

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society

Polish Hyperbaric Research
Nocolyse One Shot wyniosła 6 ekspozycji przy czasie
emisji od 2 do 20 minut i efektywnym czasie
dekontaminacji wynoszącym od 120 do 360 minut. Po
zakończeniu dekontaminacji, każdorazowo wykonywano
wentylację pomieszczenia w celu usunięcia śladowych
ilości nadtlenku wodoru (do bezpiecznego poziomu
poniżej 1 ppm).
W
celu
określenia
kompatybilności
materiałowej,
czyli
odporności
elementów
konstrukcyjnych kombinezonu nurkowego na wysokie
i długotrwałe stężenie H2O2 w powietrzu, ekspozycje
z wykorzystaniem Nocolyse One Shot stosowane będą,
z częstotliwością 1-2 doświadczenia na tydzień przez
okres 6 miesięcy, w 2017 roku.

between 2 to 20 minutes and effective decontamination
time ranging between 120 to 360 minutes. Upon
completion of each decontamination procedure, the room
was ventilated in order to remove trace levels of
hydrogen peroxide (to a safe level below 1 ppm).
In order to determine material compatibility, i.e.
the resilience of construction elements of the diving suit
to a high and long-lasting H2O2 concentration in the air,
the exposure with the use of Nocolyse One Shot will be
continued in the year 2017 with the frequency of
1-2 experiments per week over a period of 6 months.

Tab. 2.
The effects of hydrogen peroxide decontamination – tests for the presence of micro-organisms on the surface of a diving suit.
Efekty dekontaminacji nadtlenkiem wodoru - badania obecności drobnoustrojów na powierzchni kombinezonu nurkowego.

Micro-organism

Location
distance
from
Nocospray, cm

H2O2 %

Emission
min

Time
min

All from table 1
BT91 Test
BT 91 Test

Suit, 150 cm
table, 60 cm
Upper surface of a
suspended cabinet,
200 cm
Window, 300 cm
Suit, 150 cm

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
6

0
2

0
0

table, 60 cm
Upper surface of a
suspended cabinet,
200 cm
Window, 300 cm
Suit, 150 cm, feet
Suit, 150 cm

6
6

2
2

6
6
12

table, 60 cm
Upper surface of a
suspended cabinet,
200 cm
Window, 300 cm
Suit, 150 cm, feet

BT 91 Test
All from table 1

BT 91 Test
BT 91 Test

BT 91 Test
BT 91 Test
All from table 1
BT 91
BT 91

BT 91
BT 91

Result
From 1+ to 5+,
from 102 to 105 jtk
pathogen at the sample
point
0 – no pathogen
5+
5+
5+

Comments

Control
H2O2

0
0

5+
Bacteria 0
B.subtilis 3+
G.stearotherm. 5+
fungi, yeasts, 0
5+
5+

2
2
12

0
0
20

5+
5+
0

H2O2

12
12

12
12

20
20

0
0

H2O2
One shot
H2O2
H2O2

12
12

12
12

20
20

0
0

H2O2
H2O2

DYSKUSJA
Przeprowadzone
doświadczenia
wykazały
wysoką skuteczność biobójczą mieszaniny nadtlenek
wodoru/woda/powietrze, emitowanej przez urządzenie
Nocospray firmy Oxyphram. Szczególnie efektywnym
środkiem okazał się preparat Nocolyse One Shot,
zawierający 12% stabilizowany roztwór nadtlenku
wodoru. Poziom skażenia mikrobiologicznego badanych
powierzchni,
po
przeprowadzonej
procedurze
dekontaminacyjnej, był znacznie poniżej poziomu
akceptowalnego w środowisku szpitalnym [9]. Ręczne
odkażanie powierzchni (ogólnodostępne detergenty
połączone z chlorowym wybielaczem) nie gwarantowały
tak skutecznej biobójczości, szczególnie na wewnętrznej
powierzchni kombinezonu nurkowego. Obserwacje te

Control
Control
Control

H2O2
H2O2

DISCUSSION
The conducted experiments showed a high
biocidal efficiency of the hydrogen peroxide/water/air
mixture emitted by the Nocospray device manufactured
by Oxypharm. A particularly effective preparation was
Nocolyse One Shot containing 12% stabilised hydrogen
peroxide solution. The degree of microbiological
contamination of the tested surfaces following the
decontamination procedure was greatly below the
acceptable level in a hospital environment [9]. Manual
surface decontamination (using generally available
detergents combined with a chloride bleach) did not
guarantee comparable biocidal properties, especially on
the external surface of a diving suit. The observations
were consistent with the work by Cooper et al. [10].
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były zgodne z pracą Coopera i wsp. [10].
Zastosowanie, jako rutynowego wskaźnika
biologicznego oceniającego skuteczność biobójczą
nadtlenku wodoru testu BT91, wykorzystującego spory
bakterii Geobacillus stearothermophilus potwierdziło
zasadę, że likwidacja obecności na powierzchni bakterii
przetrwalnikujących jest gwarancją likwidacji również
innych bakterii, wirusów, grzybów i pleśni [11].
Stosowanie 12% roztworu nadtlenku wodoru,
przy emisji rzędu od 5 do 10 ml Nocolyse One Shot na m3
pomieszczenia
roboczego
gwarantowało
pełną
penetrowalnośćczynnika biobójczego nawet do bardzo
wąskich przestrzeni (śre
dnica 9 mm, głębokość 45mm).
Cyrkulacja
mieszaniny
dekontaminacyjnej
wymuszona obiegiem powietrza wewnątrz kombinezonu
umożliwiła całkowite odkażenie wnętrza butów oraz
innych trudno dostępnych powierzchni odzieży
ochronnej i roboczej.

The use of the BT91 test as a routine biological
indicator evaluating the biocidal effectiveness of
hydrogen peroxide using Geobacillus stearothermophilus
spores has confirmed the principle that the elimination of
the presence of spore-forming bacteria from a surface
guarantees liquidation of other bacteria, viruses and
mould [11].
The application of a 12% hydrogen peroxide
solution with the emission of 5 to 10 ml Nocolyse One
Shot per one m3 of the tested room has guaranteed full
penetrability of the biocidal agent even into very narrow
spaces (diameter 9 mm, depth 45 mm).
The circulation of the decontamination mixture
forced through air circulation inside the suit enabled
a complete decontamination of the interiors of boots and
other difficult-to-access areas of protective clothing.
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PHYSICAL ACTIVITY IN THE WATER ACCOMPANIED BY MUSIC
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W WODZIE Z MUZYKĄ
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В ВОДЕ ПОД МУЗЫКУ
KÖRPERLICHE AKTIVITÄT IM WASSER MIT MUSIK
ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AGUA CON MÚSICA
Anna Kwaśna, Stefan Szczepan, Aleksandra Spirydowicz, Krystyna Zatoń
Department of Swimming, University School of Physical Education in Wroclaw, Poland
Zakład Teorii i Metodyki Pływania, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Introduction: Music motivates, relaxes and stimulates action and is one factor which enhances the pleasure that people feel from a given movement. Thus,
from a psychophysical point of view, listening to music is an important aspect in sport and recreation. With this in mind, the aim of the study was to
determine any changes in the participants’ psychophysical sphere which resulted from listening to music while swimming. The psychophysical sphere was
expressed in relation to the Borg RPE scale (Rating of Perceived Exertion) as well as the Rejeski and Gauvin Exercise-Induced Feeling Inventory (EFI)
scale of emotional states.
Material and methods: The participants in the study were not professional swimmers (n = 10). The experiment consisted of two trials in which participants
performed the Swimming Cooper test. During the first trial there was no music transmitted while in the second trial specifically selected music was played
as the participants swam.
Results: An ANOVA variance analysis (α = 0.05) showed statistically significant differences in the RPE scale (p = 0.04) and across all sensations on the EFI
scale (p = 0.001, p = 0.001, p = 0.001, p = 0.001).
Conclusions: Listening to music while swimming has a significant impact on the human psychophysical sphere and is expressed by a perceived exertion
scale and the scale of emotional states.
Respondents paid less attention to the discomfort of physical exertion associated with exercise while listening to music. The rating of their emotional
states, including positive engagement, revitalization and tranquility considerably increased though the physical exhaustion measures were significantly
lower.
Key words: music, values, motivation, perceived exertion, states of feelings, swimming.
Wstęp: Muzyka motywuje, relaksuje, pobudza do działania. Sprawia, iż człowiek odczuwa większą przyjemność z ruchu. Zatem z punktu widzenia
psychofizycznego słuchanie muzyki jest ważnym elementem w sporcie i rekreacji. Dlatego celem badań było określenie zmian w sferze psychofizycznej
człowieka wynikających ze słuchania muzyki podczas pływania. Sfera psychofizyczna wyrażona była skalą postrzegania wysiłku Borg’a (RPE) oraz skalą
stanów uczuciowych Gauvin’a i Rejeskie’go (EFI).
Materiał i Metody: W badaniach wzięły udział nie uprawiające zawodowo pływania osoby (n=10). Eksperyment złożony był z dwóch prób, w których
uczestnicy wykonywali pływacki test Coopera. W pierwszej próbie nie przekazywano muzyki podczas wykonywania testu. W drugiej próbie indywidualnie
dobrana muzyka była przekazywana w trakcie płynięcia.
Wyniki: Analiza wariacji ANOVA (α=0.05) wykazała istotnie statystycznie różnice w skali RPE (p=0.04) oraz we wszystkich odczuciach skali EFI
(p = 0.001, p = 0.001, p = 0.01, p = 0.001).
Wnioski: Słuchanie muzyki podczas pływania istotnie wpływa na sferę psychofizyczną człowieka, wyrażoną skalą odczuwania wysiłku oraz skalą stanów
uczuciowych. Badani zwracali mniejszą uwagę na wykonywany wysiłek i towarzyszący temu dyskomfort. Ocena stanów uczuciowych, w tym pozytywnego
zaangażowania, rewitalizacji i spokoju istotnie zwiększyła się, a wyczerpania fizycznego istotnie zmniejszyła.
Słowa kluczowe: muzyka, wartości, motywacja, postrzeganie wysiłku, stany uczuciowe, pływanie.
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Введение: Музыка мотивирует, расслабляет, побуждает к действию. Позволяет человеку ощутить больше удовольствия от движения. Так,
с психофизической точки зрения музыка является важным элементом спорта и рекреации. Именно поэтому целью исследования было
определение изменений в психофизической сфере человека, связанных с прослушиванием музыки во время плавания. Психофизическая сфера
была выражена шкалой Борга (RPE), а также шкалой ощущений Гаувина и Рееского (EFI).
Материал и методы: В исследовании приняли участие люди, которые не занимаются плаванием профессионально (n=10). Эксперимент состоял
из двух проб, в которых участники выполняли тест Купера по плаванию. Во время первой пробы музыка не звучала при выполнении теста. Во
время второй пробы звучала индивидуально подобранная музыка все время при выполнении теста.
Результаты: Анализ вариации ANOVA (α=0.05) показал статически значимую разницу по шкале RPE (p=0.04), а также по всем ощущениям шкалы
EFI (p = 0.001, p = 0.001, p = 0.01, p = 0.001).
Выводы: Прослушивание музыки во время плавания оказывает существенное влияние на психофизическую сферу человека, выраженное шкалой
ощущения усилия и шкалой эмоциональных состояний. Испытуемые обращали меньшее внимание на прилагаемые усилия
и сопровождавший их дискомфорт. Оценка эмоциональных состояний, в том числе положительной вовлеченности, восстановления и спокойствия
существенно повысилась, а физического истощения существенно снизилась.
Ключевые слова: музыка, ценности, мотивация, восприятие усилия, эмоциональные состояния, плавание
Einführung: Musik motiviert, entspannt und stimuliert zum Handeln. Sie bewirkt, dass der Mensch mehr Freude an Bewegung verspürt. Daher ist das Hören
von Musik aus psychophysischen Gesichtspunkten heraus ein wichtiges Element bei Sport und Erholung. Aus diesem Grund war es das Ziel der Studie zu
bestimmen, welche Änderungen sich in der psychophysischen Sphäre des Menschen einstellen, wenn er beim Schwimmen Musik hört. Die
psychophysische Sphäre wurde durch die Borg´sche Wahrnehmungsskala (RPE) und die Skala der Gefühlszustände nach Gauvin und Rejeski (EFI)
bestimmt.
Materialien und Methoden: An der Studie nahmen nichtprofessionelle Schwimmer teil (n=10). Das Experiment bestand aus zwei Proben, bei denen die
Teilnehmer einen Schwimmtest nach Cooper durchliefen. Beim ersten Versucht wurde während des Schwimmens keine Musik eingesetzt. Beim zweiten
Versuch dann wurde individuell ausgewählte Musik während des Schwimmens vermittelt.
Die Ergebnisse der ANOVA-Analyse: (α=0.05) zeigte einen wesentlichen statistischen Unterschied in der RPE-Skala (p=0.04) sowie in allen Gefühlsskalen
EFI (p = 0.001, p = 0.001, p = 0.01, p = 0.001) auf.
Schlussfolgerungen: Das Hören von Musik beim Schwimmen hat wesentlichen Einfluss auf die psychophysische Sphäre des Menschen, ausgedrückt durch
die Skalen für Anstrengungszustände und Gefühlszustände. Die Untersuchten widmeten der unternommenen Anstrengung und die dadurch bedingte
Unbehaglichkeit weniger Aufmerksamkeit. Die positiven Gefühlszustände, positives Engagement, Revitalisierung und Gelassenheit nahmen bedeutend zu,
die physische Erschöpfung hingegen nahm stark ab.
Schlüsselwörter: musik, werte, motivation, wahrnehmung von anstrengung, emotionale zustände, schwimmen.
Introducción: La música motiva, relaja y nos incita a actuar. Hace que el ser humano sienta un mayor placer con el movimiento. Por tanto, desde el punto
de vista psicofísico, escuchar música es un elemento importante tanto en el deporte como en la recreación. Por ello el objetivo del estudio ha sido el de
determinar los cambios que se producen en la esfera psicofísica humana, resultado de escuchar música mientras se practica natación. La esfera
psicofísica se expresa mediante la escala de esfuerzo percibido de Borg (RPE) y la escala de emociones de Gauvin y Rejeski (EFI).
Materiales y Métodos: Han participado en el estudio personas que no se dedican profesionalmente a la natación (n=10). El experimento ha constado de
dos pruebas en las que los participantes han sido sometidos a un test de Cooper de natación. En la primera prueba no se ha reproducido ningún tipo de
música durante la realización del test. En la segunda prueba se ha reproducido una música concreta, elegida individualmente, durante la natación.
Los resultados de los análisis de varianza ANOVA: (α=0.05) han mostrado diferencias estadísticamente significativas en la escala RPE (p=0.04) así como
en todos los sentimientos de la escala EFI (p = 0.001, p = 0.001, p = 0.01, p = 0.001).
Resultados: Escuchar música durante la natación influye de forma significativa en la esfera psicofísica del ser humano, expresada en la escala de esfuerzo
percibido y en la escala de emociones. Los sujetos del estudio prestaron una menor atención al esfuerzo realizado y a las incomodidades derivadas del
mismo. La valoración emotiva, incluyendo el compromiso positivo, la revitalización y la serenidad, han aumentado de forma significativa, mientras que el
agotamiento físico se ha reducido significativamente.
Palabras clave: música, valores, motivación, percepción del esfuerzo, estados de ánimo, natación.
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WSTĘP
Aktywność fizyczna jest ważnym czynnikiem
kształtującym zdrowie człowieka. Stymuluje ona układ
kostno-stawowy, mięśniowy, krążeniowo-oddechowy
i nerwowy. Wpływa także na kondycję psychiczną [1].
W szczególności dotyczy to aktywności fizycznej
w środowisku wodnym. Ćwiczenia w wodzie ze względu
na działanie siły wyporu nie obciążają stawów,
a horyzontalna pozycja korzystnie wpływa na
funkcjonowanie układu krążenia [2]. Dodatkowo, dzięki
umiejętności pływania, człowiek może realizować różne
ponadczasowe wartości niezbędne we współczesnym
świecie.
Aktywność fizyczna w wodzie pozwala
człowiekowi realizować i internalizować wartości
wynikające z same umiejętności pływania. Najważniejsze
z nich to wartości utylitarne, witalne, estetyczne,
społeczne, rekreacyjne i agonistyczne. Wartość utylitarna
wynika z umiejętności poruszania się w środowisku
wodnym. Pozwala ona między innymi, zadbać o siebie
w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. Może się to
zdarzyć, gdy przecenimy swoje umiejętności w wodnym
żywiole.
By móc realizować wartość utylitarną,
niezbędne jest wyposażenie człowieka w umiejętność
pływania [3]. Wartości witalne odnoszą się do zachowań
prozdrowotnych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych [4].
Wymiar zdrowotny ciała wyraża się w formie działań
reperacyjnych, prewencyjnych i kreacyjnych. Czynnikiem
leczniczym, kształtującym zdrowie jest nie tylko sam
ruch, ale fizyczne i chemiczne oddziaływanie wody na
organizm [5].
Wartości estetyczne w aspekcie morfologicznym
dotyczą kształtowania pięknego ciała. Podczas pływania
działająca siła oporu hydrodynamicznego aktywuje
większość grupy mięśniowych i doskonali sylwetkę [6].
Estetyka w aspekcie kinetycznym, to precyzja
wykonywanych ruchów [7].
W sposób szczególny wartości estetyczne
widoczne są w pływaniu synchronicznym i skokach do
wody. Te dyscypliny sportu, cechują się wyjątkową
estetyką ciała i precyzją wykonywanego ruchu [8,9].
Wartość społeczna przejawia się w kontaktach z innymi
ludźmi i ich socjalizacji.
Wartość rekreacyjna jest realizowana podczas
spędzania wolnego czasu nurkując, żeglując, a także
pływając na kajaku i rowerze wodnym [10].
Wartość agonistyczna dotyczy zaspokajania
potrzeb rywalizacji, co obserwujemy podczas zawodów
sportowych [11,12].
Ukazane wartości wynikające z aktywności
fizycznej w środowisku wodnym dają możliwość
realizacji celów poświęconych zdrowiu, rekreacji oraz
rozwijaniu potencjału motorycznego człowieka. Z tej
perspektywy umiejętność pływania jest potrzebą
biologiczną oraz społeczną.
Aktualnie nawet w rozwiniętych cywilizacjach
dominuje bezruch nad ruchem [13]. Zatem poszukiwanie
metod, które zmotywują do korzystnych zmian
w
zachowaniu
człowieka,
przejawiających
się
w aktywnym spędzaniu czasu wolnego w środowisku
wodnym jest nakazem chwili.
Dotychczas, większość działań związanych z tym
problemem skupiało się na doskonaleniu techniki ruchu

INTRODUCTION
Physical activity is an important factor
impacting on human health. It stimulates the skeletal,
muscular, cardio-respiratory and nervous systems and
also impacts on one’s mental condition [1]. In particular,
this applies to physical activity in an aquatic environment.
Exercising in water does not strain the joints (due to the
buoyancy force), while the horizontal swimming position
has a positive influence on the functionality of the
circulatory system [2]. Additionally, with the ability to
swim, a person can pursue a variety of timeless values
that are indispensable in the modern world.
Physical activity in the water allows a person to
actualize and internalize the values resulting from the
learned swimming skills. The most important are
utilitarian, vital, aesthetic, social, recreational and
agonistic values. The utilitarian value stems from the
ability to move in an aquatic environment. This ability
allows, among other things, the individual to take care of
themselves in situations which prove to be life
threatening or detrimental to one’s health; such situations
can happen with the overestimation of one’s skills in the
water.
To be able to implement the utilitarian value, it
is indispensable to equip oneself with the ability to swim
[3]. Vital values relate behaviors which promote health,
prevention and rehabilitation [4]. The health dimension
of the body is expressed in the form of recuperative,
preventive and creative actions. The curative factor,
influencing health is not only the movement itself, but the
physical and chemical interaction of the water on the
body [5].
Aesthetic values morphologically concern the
shaping of a beautiful body. During swimming, the
hydrodynamic drag force activates the majority of
muscles and improves one’s figure [6]. Aesthetics, with
regard to kinetics is the precision with which the
movement is completed [7].
In particular, aesthetic values are visible in the
aquatic environment during synchronized swimming and
diving. These sports require a unique aesthetic body form
and precise movements [8,9]. Social values manifest
themselves when dealing with and socializing with other
people. A recreational value is realized during leisure
diving, sailing, kayaking and pedal boating [10].
The agonistic value refers to the degree to which
competitive needs are fulfilled, which in turn can be
observed during sports competitions [11,12].
The values presented, which derive from
physical activity in the aquatic environment, make it
possible to achieve one’s health and recreation objectives
and develop the potential of human motor skills. From
this perspective, the ability to swim is both a biological
and social necessity.
Currently, in developed societies there is
a domination of stagnation over motion [13]. Therefore,
the search for methods that drive positive changes in
human behavior, manifested in an active leisure time in
the aquatic environment, is of prime importance. To date,
most of the activities associated with this dilemma have
focused on improving movement techniques to enhance
the efficiency of swimming [14,15].
However, there are opinions about the necessity
of selecting methods by which water based activities will
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w celu poprawy skuteczności i ekonomizacji pływania
[14,15]. Aczkolwiek, pojawiają się opinie o konieczności
doboru metod, dzięki którym zajęcia w wodzie staną się
bardziej atrakcyjne. Zwiększa to szansę na częstszą
aktywność fizyczną, która korzystnie wpływa na zdrowie
człowieka. Zważywszy na to, iż wielokrotnie powtarzane
ćwiczenia w wodzie stają się monotonne, potrzebny staje
się czynnik zwiększający ich atrakcyjność [16,17].
W tym celu jedną z metod jest wykorzystywanie
muzyki. Przed laty muzyka byłą utożsamiana głównie
z terapią dotyczącą leczenia depresji i redukcji stresu
[18]. Jednak jej właściwości zaczęto doceniać w wielu
innych obszarach życia człowieka. W tym w aktywności
fizycznej. Dzięki postępowi w technologii znajduje ona
swoje zastosowanie w sporcie i rekreacji ruchowej
[19,20].
Wyniki wielu badań potwierdziły, iż słuchanie
muzyki korzystnie wpływa na sferę psychologiczną,
psychofizyczną
i
ergogeniczną
[21,22].
Sfera
psychologiczna dotyczy zmiany zachowania, nastroju.
Muzyka motywuje i relaksuje [23,24,17]. Wpływa też na
obniżenie stresu startowego [21]. Sprawia, iż człowiek
odczuwa większą przyjemność z ruchu, zwłaszcza wśród
monotonnych i powtarzających się czynności ruchowych
[25] Sfera psychofizyczna odnosi się do zmniejszenia
odczuwania wysiłku [26]. Sfera ergogeniczna to
pobudzanie do działania, poprawa sprawności fizycznej
i zwiększenie wytrzymałości i wydajności [27,28].
Z punktu widzenia psychofizycznego słuchanie
muzyki stało się ważnym elementem w sporcie i rekreacji.
Dotychczas wykorzystywano słuchanie muzyki wśród
wielu aktywności fizycznych, tj. bieganie [21,29],
wioślarstwo [30], kolarstwo [31]. Pomimo tego, iż
muzyka jest powszechnie stosowana w ćwiczeniach na
lądzie, to dopiero od niedawna, za sprawą podwodnych
odtwarzaczy MP3, używana jest w wodzie. Dzięki nim
możliwe stało się doświadczanie przez pływaków
pozytywnych wartości wynikających ze słuchania muzyki
podczas aktywności ruchowej w wodzie.
Biorąc pod uwagę wiele korzyści ze słuchania
muzyki, wpływające na sferę psychofizyczną człowieka,
podjęto próbę przeprowadzenia badań w celu
obiektywnego ich zweryfikowania.
Dlatego celem badań było określenie zmian
w sferze psychofizycznej człowieka wynikających ze
słuchania muzyki podczas pływania. Sfera psychofizyczna
wyrażona została za przy pomocy skali postrzegania
wysiłku Borg’a (RPE) [32] oraz skali stanów uczuciowych
Gauvin’a i Rejeskie’go (EFI) [33].
Założono, iż muzyka słuchana podczas pływania,
spowoduje zmiany sferze psychofizycznej pływaka. Dla
weryfikacji hipotezy postawiono pytanie badawcze. Jak
zmienia się sfera psychofizyczna pływaka pod wpływem
słuchania muzyki podczas pływania?

MATERIAŁ I METODY
Uczestnicy
W badaniach wzięło udział dziesięć zdrowych,
aktywnych fizycznych osób, w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn.
Wiek x 29 ±12.08(lat), wysokość ciała x 1.74±0.01(cm),
masa ciała x 67.4 ±12.0(kg). Mało liczna grupa badawcza
spowodowana była pilotażowym charakterem pracy. Były
to osoby nie uprawiające zawodowo pływania.
Aktywność ruchowa w wodzie badanych ograniczała się
do jednogodzinnego pływania raz w tygodniu.
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become more attractive. With increased attraction,
the chance of more frequent physical activity increases
also,
which positively affects human health.
Considering the fact that repeated exercises in the
water can become monotonous, necessity becomes
a factor which too increases its attractiveness [16,17].
For this purpose, one such method is the use of
music. Years ago, music therapy was identified as an
effective means for the treatment of depression and stress
reduction [18]. However, its properties have begun to be
appreciated in many other domains of life: especially
physical activity. Due to advances in technology, music is
able to be successfully implemented into sport and
physical recreation [19,20].
Numerous studies have confirmed that listening
to music has a positive effect on the psychological,
psychophysical and ergogenic sphere [21,22]. The
psychological sphere refers to the changes in mood and
behavior. Music is able to both stimulate and relax
[23,24,17]. Furthermore, music also causes a reduction in
the level of ‘starting stress’ prior to commencing
a movement [21]. Music enhances the level of pleasure
that derives from completing a movement, especially
when conducting more monotonous and repetitive motor
actions [25]. The term ‘psychophysical sphere’ refers to
the reduction in perceived levels of exertion [26]. The
ergogenic sphere refers to the stimulation to move, an
improvement in physical function and an increase of
endurance and efficiency [27,28].
From a psycho-physical perspective, listening to
music has become an important element in sport and
recreation. For some time, music has been a popular
choice for those partaking in a range of physical activities,
i.e. running [21,29], rowing [30], cycling [31]. In spite of
the fact that music is commonly used for exercises on
land, it is only recently, with the emergence of
underwater MP3 players, that music has become more
popular with activities in the aquatic environment.
Therefore, it is now possible for swimmers to experience
the positive values associated with listening to music
while undertaking physical activity in the water.
Considering the many benefits of listening to
music and the manner in which it enhances one’s
psychophysical sphere, this study was undertaken in
order to investigate and objectively verify the
aforementioned benefits.
In turn, the aim of the study was to determine
the changes in the psychophysical sphere which occur as
a result of listening to music while swimming. The
psychophysical sphere was expressed using the Borg’s
scale which measures perceived exertion (RPE) [32] as
well as the Rejeski Gauvin (EFI) scale of emotional states
[33].
It was assumed that music played during
swimming would cause changes in the psychophysical
sphere of a swimmer. For the purpose of verification of
the hypothesis the following research question was
formulated: How does the psychophysical sphere of
a swimmer change as a result of listening to music while
swimming?

MATERIAL AND METHODS
Participants
The participants of the study were ten healthy,
physically active people; 5 men and 5 women aged 29 ±
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Wszyscy badani zostali poinformowani o istocie
eksperymentu oraz jego okolicznościach. Od uczestników
otrzymano pisemną akceptację na udział w badaniach.
Komisja etyczna wyraziła zgodę na przeprowadzenie
badań.
Procedura
Przed głównym eksperymentem sporządzono
listę utworów muzycznych. Dla każdej osoby wskazany
utwór muzyczny był czynnikiem motywującym
i pobudzającym do określonego działania i zachowania.
Motywacja stanowi układ potrzeb i wartości
określających kierunek i stopień zaangażowania jednostki
w jej dążeniach i działaniach [34]. Listę utworów
wprowadzono do pamięci wodoszczelnego odtwarzacza
MP3 Dolphin Touch (NU, Tajwan). Dzięki temu każdy
badany podczas testów posiadał zestaw utworów
zgodnych z jego preferencjami.
Główny eksperyment odbył się na pływalni 25metrowej. Złożony były z dwóch prób wysiłkowych.
Próby został poprzedzone 5 minutową rozgrzewką
w wodzie. W próbach badawczych używano techniki
pływania kraul na piersiach. W każdej próbie uczestnicy
wykonywali pływacki test Coopera.
Pływacki test Coopera polega na przepłynięciu
dowolnym sposobem jak najdłuższego dystansu w czasie
12 minut. Pokonany dystans jest mierzony z dokładnością
do 25 metrów [35]. W pierwszej próbie nie przekazywano
muzyki podczas wykonywania testu. W drugiej próbie
indywidualnie dobrana muzyka była już przekazywana w
trakcie płynięcia. Muzyka, miała na celu wywołanie zmian
w sferze psychofizycznej badanych. Sfera psychofizyczna
została wyrażona za pomocą skali RPE i EFI.
Aby redukować skutki zmęczenia, badani
wykonywali wszystkie próby z 1 tygodniowym
odpoczynkiem między każdym badaniem. Pomiędzy
dwoma próbami badani nie uczestniczyli w żadnych
innych formach aktywności fizycznej. Dodatkowo dla
zminimalizowania wpływu rytmu dobowego, badane
osoby wykonywały próby zawsze o tej samej porze dnia
[36].
Pomiar
Subiektywną ocenię postrzegania wysiłku
zmierzono przy pomocy skali Borg’a (RPE). Skala Borg’a
złożona jest z 15 poziomów. Rozpoczyna ją numer 6,
który odpowiada stanowi spoczynku i tętnie 60/min,
a kończy numer 20, odpowiadający maksymalnemu
wysiłkowi oraz tętnie 200/min [32]. Badani oceniali
postrzegany wysiłek po każdej z prób. Do dalszej analizy
statystycznej trafiły wartości skali uzyskane w dwóch
warunkach.
Stany uczuciowe zmierzono przy pomocy skala
Gauvin’a i Rejeskie’go (EFI) [33]. Skala Gauvin’a
i Rejeskie’go mierzy cztery stany: a) pozytywne
zaangażowanie, b) rewitalizacja, c) spokój, d) fizyczne
wyczerpanie. W ocenie pozytywnego zaangażowania
używano określeń tj.: entuzjastyczny, szczęśliwy
i pozytywnie nastawiony.
W ocenie rewitalizacji używano określeń tj.:
odświeżony, energiczny i ożywiony. W ocenie spokoju
używano określeń tj.: spokojny psychicznie, zrelaksowany
i spokojny fizycznie. W ocenie wyczerpania fizycznego
używano określeń tj.: wyczerpanie fizyczne, zmęczenie
fizyczne, bez siły. Każdy stan oceniano w skali od 0 (nie

12.08 (years), with a body height 1.74 ± 0.01 (cm), and
body mass 67.4 ± 12.0 (kg). The small size of the group
was due to the pilot nature of the study. The participants
were not professional swimmers. They were people who
practiced swimming twice a week for one hour. However,
the amount of physical activity in water for the
participants was limited to one hour of swimming once
a week.
All subjects were informed about the nature of
the experiment and its circumstances. The participants
gave written consent to participate in the study. An ethics
committee approved the testing.
Procedure
Before the main experiment, a list of music
tracks was prepared; each person selecting their own
personal choices of motivating music that was intended to
stimulate them to complete the specific actions and
behaviors. Motivation is the systems needs and values,
which define both the direction and the degree of the
individuals’ involvement when endeavoring to complete
an action [34]. The list of songs was added to the memory
of a waterproof MP3 player – a Dolphin Touch (NU,
Taiwan).
The main experiment took place in a 25-meter
swimming pool. It was composed of two exercise tests.
The trials were preceded by a 5 minute warm-up in the
water. In the research the breaststroke swimming
technique was used. In each trial, participants performed
a Swimming Cooper Test.
This involved swimming using any chosen
stroke for as long a distance as possible within 12
minutes. Distance is measured to an accuracy of 25
meters [35]. During the first trial the music was not
played while performing the test. In the second trial, the
individually selected music was played during swimming.
The aim was that music will produce changes in the
psychophysical sphere of the participants. The
psychophysical sphere was expressed using the RPE and
the EFI scale.
To reduce the effects of fatigue, subjects
performed all trials with a one-week rest between each
test. Between the two trials the subjects did not
participate in any other forms of physical activity.
Additionally, in order to minimalize the impact of
circadian rhythms, the participants always performed at
the same time of day [36].
Measurements
The subjective assessment of perceived exertion
was measured using the Borg’s scale (RPE). Borg's scale
consists of 15 levels beginning with the number 6, which
corresponds to the state of rest, and heart rate 60 / min
and ending with the number 20, which corresponds to the
maximum effort and heart rate of 200 / min [32]. The
subjects evaluated the perceived effort after each test. For
the further statistical analysis, the scale values obtained
under the two conditions were used.
Emotional states were measured using the
Gauvin's and Rejeski’s scale (EFI) [33]. The Gauvin's and
Rejeski’s scale measures four states: a) positive
engagement, b) revitalization, c) tranquility, d) physical
exhaustion. In the assessment of positive engagement,
terms such as; enthusiastic, happy and with positive
attitude were used. In the assessment of revitalization the
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czuć) do 4 (bardzo mocno czuć). Badani oceniali stany
bezpośrednio przed i po każdej próbie. Do dalszej analizy
statystycznej trafiły różnice wartości skali uzyskane
w dwóch warunkach.
Analizy statystyczne
Analizy
statystyczne
zostały
wykonana
w programie Statistica 9.0 (StatSoft, USA). Do określenia
różnic w zmiennych (skala Borg’a i skala Gauvin’a
i Rejeskie’go) w dwóch warunkach – bez i z muzyką
została użyta jednoczynnikowa analiza wariacji ANOVA.
Testowanie
wykonano
na
poziomie
istotności
statystycznej α=0.05.

WYNIKI
Analiza wariacji ANOVA wykazała istotnie
statystycznie różnice w skali Borg’a (RPE) oraz skali
Gauvin’a i Rejeskie’go (EFI). Oznacza to, iż wskazane
zmienne posiadały wartość diagnostyczną w kontekście
porównywania dwóch warunków muzycznych (bez
i z muzyką).

following terms were used; refreshed, energetic and
lively.
In the assessment of tranquility the use of terms
such us; mentally calm, relaxed and physically composed
were salient. In the assessment of physical exhaustion the
following terms were used; physical exhaustion, physical
fatigue and exertion. Each state was evaluated on a scale
from 0 (don’t feel) to 4 (strongly feel). The respondents
evaluated their states of feelings immediately before and
after each test. For further statistical analysis the
differences in the values obtained in the two conditions
were used.
Statistical analysis
Statistical analyses were carried out using the
program; Statistica 9.0 (StatSoft, USA). To determine the
differences in the variables (Borg's scale and the Gauvin’s
and Rejeski’s scale) in the two conditions - with and
without music, a univariate analysis of variables (ANOVA)
was used. Testing was performed at a statistical
significance level of α = 0.05.

RESULTS
Subiektywna ocena postrzegania wysiłku - skala
Borg’a (RPE)
Wartość średnia skali RPE dla próby bez muzyki
wynosiła: x 14.50; ±2.01, z muzyką: x 12.50; ±1.75.
Jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA pokazała
istotnie statystyczną różnicę w skali RPE dla dwóch
warunków muzycznych (p=0.04, ≤0.05).
Stany uczuciowe - skala Gauvin’a i Rejeskie’go
(EFI)
a)

Pozytywne zaangażowanie
Wartość
średnia
odczucia
pozytywnego
zaangażowania dla próby bez muzyki wynosiła: x -1.40;
±0.80, z muzyką: x 2.10; ±0.94. Jednoczynnikowa analiza
wariancji ANOVA pokazała istotnie statystyczną różnicę
w odczuciu pozytywnego zaangażowania dla dwóch
warunków muzycznych (p=0.001 ≤0.05).
b) Rewitalizacja
Wartość średnia odczucia rewitalizacji dla próby
bez muzyki wynosiła: x -2.70; ±2.76, z muzyką: x 1.70;
±1.10. Jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA
pokazała istotnie statystyczną różnicę w odczuciu
rewitalizacji dla dwóch warunków muzycznych (p=0.001,
≤0.05).
c)

Spokój
Wartość średnia odczucia spokoju dla próby bez
muzyki wynosiła: x -1.30; ±1.68, z muzyką: x 3.70;
±1.79. Jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA
pokazała istotnie statystyczną różnicę w odczuciu
spokoju dla dwóch warunków muzycznych (p=0.001)
d) Wyczerpanie fizyczne
Wartość średnia odczucia spokoju dla próby bez
muzyki wynosiła: x 7.10; ±2.02, z muzyką: x 3.90;
±1.22. Jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA
pokazała istotnie statystyczną różnicę w odczuciu
wyczerpania fizycznego dla dwóch warunków
muzycznych (p=0.001).
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The ANOVA Analysis of variation demonstrated
a statistically significant difference in both the Borg's
scale (RPE) and the Gauvin's and Rejeski’s scale (EFI).
This shows that the indicated variables have a diagnostic
value in the context of comparing the two conditions
(with and without music).
Subjective rating of the perceived exertion Borg's scale (RPE)
The average value of the RPE scale for the trial
without music was: 14.50; ± 2.01, with music: 12.50; ±
1.75. A univariate analysis of variation (ANOVA) showed
a statistically significant difference in the RPE scale for
the two music conditions (p = 0.04, ≤0.05).
Emotional states - Gauvin's and Rejeski’s scale
(EFI)
a)

Positive engagement
The average value of the positive engagement
for the trial without music was: -1.40; ± 0.80, with music:
2.10; ± 0.94. A univariate analysis of variation (ANOVA)
showed a statistically significant difference in the
perception of positive engagement for the two music
conditions (p = 0.001 ≤0.05).
b) Revitalization
The average value of the feeling of revitalization
for the test without music was: x -2.70; ± 2.76, while
with music it was: x -1.70; ± 1.10. A univariate analysis
of variation (ANOVA) showed a statistically significant
difference in the perception of the revitalization for the
two conditions (p = 0.001, ≤0.05).
c)

Tranquility
The average value of the feeling of tranquility for
the test without music was: x -1.30; ± 1.68, with music:
x 3.70; ± 1.79. A univariate analysis of variation
(ANOVA) showed a statistically significant difference in
the perception of tranquility for the two music conditions
(p = 0.001, ≤0.05).
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DYSKUSJA
Muzyka, która dotychczas była utożsamiana
z terapią stosowaną w relaksacji i usuwaniu stresu, dzięki
postępowi technologicznemu przeniesiona została na
obszar sportu i rekreacji ruchowej. Aktualnie sportowcy
słuchają jej podczas treningu lekkoatletycznego,
wioślarskiego, czy kolarskiego [30,31,29]. Za sprawą
wodoszczelnych odtwarzaczy MP3 udaje się również
czerpać korzyści płynące ze słuchania muzyki podczas
pływania [20].
Celem prezentowanych badań było określenie
zmian w sferze psychofizycznej człowieka wynikających
z słuchania muzyki podczas pływania. W badaniach sferę
psychofizyczną wyrażono za przy pomocą skali
postrzegania wysiłku Borg’a (RPE) [32] i skali stanów
uczuciowych Gauvin’a i Rejeskie’go (EFI) [33]. Wyniki
pokazały potencjalne korzyści ze słuchania muzyki
podczas pływania. Muzyka istotnie wpływa na sferę
psychofizyczną pływaków, wyrażoną skalą odczuwania
wysiłku oraz skalą stanów uczuciowych.
Skalę RPE uznaje się ocenę odczuwanej
intensywności ćwiczeń [32]. W prezentowanym
eksperymencie badani podczas pływania z muzyką przy
pomocy skali RPE ocenili wykonany wysiłek na istotnie
niższy, niż podczas próby bez muzyki (p=0.04, ≤0.05).
Tym samym potwierdziła się hipoteza Borga [32].
Zakładała ona, iż czynniki środowiskowe, takie jak
muzyka, temperatura i społeczne oddziaływanie
odwracają uwagę od wysiłku, w wyniku, czego ocena na
skali jest zbyt wysoka lub niska. Także Johnson, Siegel
[37] używali skali RPE wśród osób, które koncentrowały
swoją uwagę na muzyce podczas ćwiczeń.
Postrzeganie wysiłku było również niższe, niż
kiedy osoby skupiały się tylko na wewnętrznych źródłach
informacji. Karageorghis, Terry [38] również uznawali, iż
słuchanie muzyki powoduje oderwanie się od
nieprzyjemnych uczuć, takich jak ból i zmęczenie, a także
obniża ocenę postrzegania wysiłku. Do tych samych
wniosków doszli Terry i wsp. [29], którzy badali
zawodowych triatlonistów. Podczas intensywnych
ćwiczeń zawodnicy słuchający muzyki mieli niższy RPE,
co dodatkowo prowadziło do zwiększenia wytrzymałości.
Obniżanie postrzegania wysiłku mierzone za pomocą
skali RPE, to jedynie jedna z wielu korzyści dla
sportowców, jakie wynikają ze słuchania muzyki.
Kolejną wartością muzyki jest wpływ na zmianę
stanów uczuciowych. Wyniki badania wykazały różnicę
w skali EFI dotyczącej czterech stanów uczuciowych
podczas pływania w dwóch warunkach muzycznych.
Słuchanie muzyki wśród badanych istotnie przyczyniło
się się do zwiększenia pozytywnego zaangażowania
(p= 0.001 ≤0.05), rewitalizacji (p=0.001, ≤0.05) i spokoju
(p=0.001 ≤0.05).
Natomiast
zmniejszeniu
uległa
ocena
wyczerpania fizycznego (p=0.001 ≤0.05). Stanowi to
potwierdzenie badań Rejeski’ego i wsp. [39], w których
muzyka odwracała uwagę od dyskomfortu związanego
z ćwiczeniami. Do podobnych wniosków doszli
Karageorghis, Terry [38], którzy u badanych
zaobserwowali
wzrost
pozytywnego
nastroju
i ograniczenie negatywnego odczucia, relaksację ciała
i korzystny stan psychiczny.
Ukazane w prezentowanej pracy wartości
słuchania muzyki uzasadniają używanie jej podczas
sportowego oraz rekreacyjnego treningu pływackiego, co

d) Fatigue
The average value of the feeling of fatigue
without music was: x 7.10; ± 2.02, with music: x 3.90; ±
1.22. A univariate analysis of variation (ANOVA) showed
a statistically significant difference in the perception of
fatigue for the two conditions (p = 0.001, ≤0.05).

DISCUSSION
Music, which so far has been identified with
relaxation therapy and stress reduction, due to
technological progress has now been transferred into the
area of sport and recreation. Currently, athletes listen to
music during athletic, rowing or cycling training
[30,31,29]. Due to the development of waterproof MP3
players it is possible to benefit from listening to music
also while swimming [20].
The aim of this study was to determine the
changes in the psychophysical sphere resulting from
listening to music while swimming. In the research the
psychophysical sphere was expressed by the use of Borg’s
Rating of Perceived Exertion Scale (RPE) [32] and the
Exercise-Induced Feeling Inventory (EFI) Scale of Rejeski
and Gauvin [33]. The results revealed the potential
benefits of listening to music while swimming. Music has
a significant impact on the psychophysical sphere of
swimmers, which is expressed by the scale of perceived
exertion and the scale of emotional states.
The RPE scale is used to assess perceived
exercise intensity [32]. In the present experiment, with
the use of the RPE scale, the participants rated their
perceived exertion much lower while swimming with
music than during the trial without music (p = 0.04,
≤0.05). Presented results are consistent with the Borg
study [32]. It assumed that environmental factors, such as
music, temperature, and social impact distract from the
exertion, resulting in too high or too low rating on the
scale. Also Johnson & Siegel [37] used the RPE scale
among people who focused their attention on music while
exercising.
Their perception of exertion was also lower than
when they focused only on internal sources of
information. Furthermore, Karageorghis & Terry [38] also
recognized that listening to music enables a detachment
from unpleasant feelings such as pain and fatigue and also
lowers one’s perception of exertion. Similar conclusions
were reached by Terry et al., [29], who studied
professional triathletes. During intense training, the
contenders had lower RPE while listening to music, which
also led to an increase in their endurance levels.
A decrease in the perception of exertion, as measured by
the RPE scale, is only one of many benefits for athletes
which derives from listening to music.
Another added value of music is its impact on
changes to one’s emotional state. The results of the study
showed a difference in the EFI scale for the four
emotional states while swimming under two musical
conditions. Listening to music significantly contributed to
an increase in the respondents’ positive engagement
(p = 0.001 ≤0.05), revitalization (p = 0.001, ≤0.05) and
tranquility (p = 0.001 ≤0.05). However, the perception of
physical exertion decreased significantly (p = 0.001
≤0.05). This confirms the study of Rejeski et al., [39], in
which music provided a distraction from the discomfort
associated with exercise. Similar conclusions were
reached by Karageorghis & Terry [38], who observed in
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stanowi o aplikacji prezentowanych badań. Wyniki badań
pokazały, iż muzyka odgrywa istotną rolę w odwracaniu
uwagi pływaków od myślenia o bólu i zmęczeniu, które
występują podczas treningów. Słuchanie muzyki zwiększa
pozytywne reakcje emocjonalne, które powodują
zadowolenie.
Muzyka
wpływa
też
pozytywnie
na
zaangażowanie w wykonywane ćwiczenia. Powoduje
także psychiczne odnowienie ciała. Uspokaja zmęczony
fizycznie i psychicznie organizm oraz obniża odczucie
wyczerpania fizycznego. Zmniejsza efekt znużenia,
pojawiający się przy wielokrotnie powtarzanych
czynnościach, jak np. podczas długotrwałego pływania.
Ukazane wartości wynikające z słuchania muzyki podczas
pływania pomagają w realizacji celów poświęconych
zdrowiu,
rekreacji
oraz
rozwijaniu
potencjału
motorycznego człowieka. Muzyka stanowi środek, który
możne być wykorzystywany dla uatrakcyjnienia
aktywności fizycznej w wodzie.
Liczni autorzy wskazują też na inne wartości
wynikające ze słuchania muzyki. Należą do nich
aktywacja przed wysiłkiem i wzrost wydajności [30,25].
Potwierdzono także wpływ muzyki na nabywania
umiejętności motorycznych [38]. Chociaż wydaje się, iż
słuchanie muzyki może zakłócać polisensoryczną
percepcję człowieka w wodzie. Jednakże jak widać, wciąż
istnieje wiele niejasności dotyczących mechanizmów
działania muzyki na organizm człowieka. Powinny być
prowadzone kolejne doświadczenia w tym kierunku, co
wymaga złożonych badań neurofizjologicznych.

PODSUMOWANIE
Poniższe wnioski prezentowanych wyników
badań pilotażowych mają charakter przyczynkowy.
Stanowią one zapowiedz dalszych prac prowadzonych
w tym kierunku. Niejako są hipotezą kolejnych
eksperymentów prowadzących do wyjaśnienia wpływu
słuchania muzyki podczas pływania na zmianę sfery
psychofizycznej pływaka.
1. Słuchanie muzyki podczas wykonywania
pływackiego zadania motorycznego istotnie
wpływa na sferę psychofizyczną człowieka
wyrażoną skalą odczuwania wysiłku oraz skalą
stanów uczuciowych.
2. Muzyka ma istotny wpływ na subiektywną
ocenę postrzeganego wysiłku. Badani słuchający
muzyki podczas pływania, zwracali mniejszą
uwagę na wykonywany wysiłek i towarzyszący
temu dyskomfort.
3. Muzyka ma znaczący wpływ na stany uczuciowe.
Ocena stanów uczuciowych, w tym pozytywnego
zaangażowania,
rewitalizacji
i
spokoju
zwiększyła się, a wyczerpania fizycznego uległa
zmniejszeniu podczas pływania z muzyką.
Słuchanie
muzyki
powoduje
pozytywne
skojarzenia, odwracające uwagę od wysiłku
i zmniejszające poczucie nieprzyjemnych
bodźców związanych z dyskomfortem.
4. Zasadne jest wykorzystywanie muzyki podczas
pływackiego
treningu
sportowego
i
rekreacyjnego
w
celu
zwiększenia
atrakcyjności i satysfakcji z ćwiczeń. Słuchanie
muzyki podczas pływania powoduje, że trening
staje się bardziej przyjemny i mniej monotonny,
dzięki czemu chętniej go podejmujemy.
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the participants an increase in positive mood
and a corresponding reduction in negative feelings as
well as increased relaxation of the body and a
positive mental state.
In the present study, the value of listening to
music was shown to be justified during both professional
and recreational swimming training, which provides
a contextual foundation for the submission and validity of
the research. The results of the research have shown that
music plays an important role in distracting swimmers
from thinking about the pain and fatigue that occurs
during training. Listening to music increases positive
emotional reactions which promotes satisfaction. Music
also affects positive engagement in the exercise
performed. It causes psychological revitalization of the
body. It soothes the physically and mentally exerted body
and reduces the feeling of physical exhaustion.
It decreases the feeling of fatigue, which
typically appears after multiple repeated actions, like for
example during prolonged swimming training. The values
revealed that listening to music while swimming helps in
the achievement of various objectives related to health,
recreation as well as the development of the human
motor potential. Music is a means that can be used to
enhance the attractiveness of physical activity in the
water.
Numerous authors have also pointed to other
values resulting from listening to music. These include
activation before exertion and increased efficiency
[30,25]. The positive impact of music on motor skills
acquisition was also confirmed [38], although it appears
that listening to music can disrupt human multisensory
perception in the water. However, it has been shown, that
there are still many uncertainties regarding the
mechanisms of music that impact on the human body.
Experiments in this direction require’s complex
neurophysiological study.

CONCLUSIONS
The conclusions regarding the results of the
presented pilot research are of a contributing character.
They constitute a forecast of further works conducted in
this direction as well as a hypothesis for further
experiments towards an explanation of the effect of
listening to music while swimming on changes in the
psychophysical sphere of a swimmer.
1. Listening to music while performing swimming
motor tasks significantly impacts on the
psychophysical sphere of a human, which is
expressed by the scale of perceived exertion as
well as the scale of emotional states.
2. Music has a considerable impact on the
subjective rating of perceived exertion. The
participants who listened to music while
swimming, paid less attention to their exertion
levels and the accompanying discomfort.
3. Music has a significant impact on emotional
states. Ratings of emotional states, including
positive
engagement,
revitalization
and
tranquility has increased, though the physical
exhaustion decreased while swimming with
music. Listening to music causes positive
associations that distract one from their level of
exertion and reduce the sense of unpleasant
stimuli associated with discomfort.
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The use of music during both professional and
recreational swimming training in order to
increase the attractiveness and satisfaction of
exercises is justified. Listening to music while
swimming makes training more enjoyable and
less monotonous, which in turn makes one more
likely to undertake it.
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THE ASSESSMENT OF KNOWLEDGE OF ORGANISATIONAL-ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN THE
CASE OF A BIOTERRORIST THREAT IN SELECTED ENVIRONMENTAL POPULATIONS

OCENA ZNAJOMOŚCI PROCEDUR ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNYCH W PRZYPADKU
POJAWIENIA SIĘ ZAGROŻENIA BIOTERRORYSTYCZNEGO W WYBRANYCH POPULACJACH
ŚRODOWISKOWYCH

ОЦЕНКА ЗНАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В СЛУЧАЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ БИОТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ В ОТДЕЛЬНЫХ СРЕДОВЫХ
ПОПУЛЯЦИЯХ

BEURTEILUNG DER ORGANISATIONS- UND VERWALTUNGSVERFAHREN IM FALLE
BIOTERRORISTISCHER BEDROHUNGEN IN BESTIMMTEN BEVÖLKERUNGSBEREICHEN
EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN EN CASO DE AMENAZAS BIOTERRORISTAS EN ENTORNOS POBLACIONALES
SELECCIONADOS

Gabriela Henrykowska, Marcin Lipiński, Maria Dziedziaczak – Buczyńska, Magdalena Zawadzka,
Małgorzata Lewicka, Andrzej Buczyński
Department of Epidemiology and Public Health, Medical University of Łódź
Zakład Epidemiologii i Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

STRESZCZENIA / ABSTRACTS
In the past we have seen numerous cases of the purposeful utilisation of micro-organisms and toxins. This situation forced us to undertake actions aimed at
a limitation of the production and storage of biological weapons. Unfortunately, despite the signing of the Convention on Biological and Chemical Weapons,
many countries are still involved in research into the use of biological agents as a military resource.
The objective of the work was to perform an assessment of the knowledge of threats connected with bioterrorism as well as of the procedures in the case of
a bioterrorist attack in two different urban populations – i.e. of below 50 thousand and above 500 thousand inhabitants.
The study was conducted in two towns, Nysa and Łódź. A self-designed questionnaire included 100 persons from each town, both men and women aged
between 18 and 65 years. Despite the small differences between the researched populations, the knowledge of respondents concerning bioterrorist threats
and procedures during an attack is insufficient.
On the basis of the obtained results we may conclude that there is a need to educate the entire society, irrespective of the place of residence, in order to
raise an awareness with regard to the potential threat and procedures in the event of a bioterrorist attack.
Key words: bioterrorism, administrative-organisational procedures, population's behaviour during threat.
W przeszłości próby celowego wykorzystania mikroorganizmów i toksyn były wielokrotne. Sytuacja ta zmusiła do podjęcia działań celem ograniczenia
wytwarzania i magazynowania broni biologicznej. Niestety, mimo podpisania Konwencji o Broni Biologicznej i Chemicznej wiele krajów prowadzi nadal
badania nad wykorzystaniem czynników biologicznych, jako środków militarnych.
Celem pracy była ocena znajomości zagrożeń związanych z bioterroryzmem oraz znajomość postępowania w przypadku ataku bioterrorystycznego
w dwóch różnych populacjach miejskich – tj. poniżej 50 i powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Badania przeprowadzono w dwóch miastach Nysie i Łodzi.
Ankietą, autorskiej konstrukcji, objęto po 100 osób z każdej miejscowości w wieku od 18 do 65 lat, obojga płci. Mimo niewielkich różnic pomiędzy badanymi
populacjami, wiedza ankietowanych dotycząca zagrożeń bioterrorystycznych jest niewielka, a znajomość procedur postępowania podczas ataku
niewystarczająca.
Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że istnieje konieczność edukacji całego społeczeństwa, nie zależnie od miejsca zamieszkania,
w zakresie zwiększania świadomości, możliwego zagrożenia oraz procedur postępowania w przypadku ataku bioterrorystycznego.
Słowa kluczowe: bioterroryzm, procedury administracyjno-organizacyjne, zachowanie ludności w warunkach zagrożenia.
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В прошлом были многократные попытки преднамеренного использования микроорганизмов и токсинов. Эта ситуация вынудила предпринять
действия с целью ограничения произведения и хранения биологического оружия. К сожалению, не смотря на подписание Конвенции
о биологическом и химическом оружии, многие страны по-прежнему проводят исследования над использованием биологических факторов
в военных целях. Целью работы была оценка уровня знания угроз, связанных с биотерроризмом, и знания правил поведения в случае
биотеррористической атаки в двух городских популяциях - т.е. менее 0 и свыше 500 тысяч жителей. Исследования проводились в двух городах Ныса и Лодзь. Авторской анкетой были охвачены по 100 человек в каждом населенном пункте в возрасте от 18 до 65 лет обоих полов. Несмотря
на различия между изучаемыми популяциями, знания анкетируемых о биотеррористических угрозах являются невысокими, а знание процедур
поведения во время атаки - недостаточным. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что существует необходимость
просвещения всего общества, не зависимо от места проживания, с целью повышения осознания возможных угроз, а также процедур поведения
в случае биотеррористической атаки.
Ключевые слова: биотерроризм, организационно-административные процедуры, поведение населения в условиях опасности.
In der Vergangenheit gab es hinreichend viele Tests hinsichtlich des gezielten Einsatzes von Mikroorganismen und Toxinen. Diese Situation zwang zur
Aufnahme von Maßnahmen zur Begrenzung der Herstellung und Lagerung biologischer Waffen. Leider führen viele Länder, obwohl sie die Konvention
über Biologische und Chemische Waffen unterzeichnet haben, nach wie vor Untersuchungen über die Nutzung biologischer Einsatzmöglichkeiten zu
militärischen Zwecken durch. Das Ziel dieser Arbeit war die Bewertung der mit dem Bioterrorismus verbundenen Gefahren sowie die Vorgehensweise im
Fall eines Bioterror-Angriffs für zwei verschiedene Einwohnerzahlen - unter 50.000 und über 500.000 - zu bestimmen. Die Untersuchung wurde in zwei
Städten - Nysa und Łódź - durchgeführt. Die vom Autor erstellte Umfrage umfasste 100 Personen aus jeder Ortschaft, im Alter von 18 bis 65 Jahren,
beiderlei Geschlechts. Bei den untersichten Bevölkerungsgruppen kann festgestellt werden, dass das Wissen über Gefahren im Bereich des Bioterrorismus
nur gering ist und das Wissen über Vorgehensweisen im Falle eines Angriffs ebenfalls vollkommen unzureichend ist. Aufgrund der vorliegenden
Ergebnisse ist festzustellen, dass die dringende Notwendigkeit besteht, die Bevölkerung in diesem Bereich zu schulen, unabhängig vom Wohnort.
Aufgrund der Ergebnisse kann festgestellt werden, dass die Notwendigkeit besteht, die Bevölkerung - unabhängig vom Wohnort - im Bereich der
bestehenden Gefahren und der Erweiterung des Bewusstseins beim Vorgehen im Falle von Bioterror-Angriffen entsprechend zu schulen.
Schlüsselwörter: bioterrorismus, administrative und organisatorische verfahren, verhalten der bevölkerung bei bedrohung.
En el pasado, los intentos de utilización deliberada de microorganismos y toxinas han sido múltiples. Esta situación obligó a tomar medidas para reducir la
producción y el almacenamiento de armas biológicas. Por desgracia, a pesar de la firma de la Convención sobre Armas Biológicas y Químicas, muchos
países siguen desarrollando estudios sobre el uso de agentes biológicos con fines militares. El objetivo del presente trabajo ha sido el de evaluar el
conocimiento sobre las amenazas relacionadas con el bioterrorismo y el conocimiento de los procedimientos en caso de ataque bioterrorista en dos
poblaciones urbanas diferentes – es decir, con una población inferior a 50.000 y otra superior a 500.000 habitantes. El estudio se ha llevado a cabo en dos
ciudades Nysa y Łódź. La encuesta, confeccionada especialmente para dicho fin, ha cubierto a un total de 100 personas de cada población, de edades
comprendidas entre los 18-65 años, de ambos sexos. A pesar de las pequeñas diferencias existentes entre las dos poblaciones, el conocimiento de los
encuestados sobre las amenazas bioterroristas es escaso, mientras que el conocimiento sobre los procedimientos a seguir durante un posible ataque son
inadecuados. En base a los resultados obtenidos se podría concluir que existe una necesidad real de educar a toda la sociedad, independientemente de
su lugar de residencia, sobre un aumento de la concienciación, las posibles amenazas y los procedimientos a seguir en caso de un ataque bioterrorista.
Palabras clave: bioterrorismo, procedimientos de organización - administración, comportamiento de población en condiciones de amenaza.
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WSTĘP
W bioterroryzmie czynnikiem zastraszającym
jest groźba użycia lub użycie substancji czynnych
biologicznie, chemicznie czy też toksycznie lub
patogenów wywołujących groźne choroby, w tym
zakaźne. Atak bioterrorystyczny zawsze jest kierowany
przeciwko ludziom, społeczeństwu, jednak jego celem
mogą stać się zwierzęta hodowlane, uprawy roślinne,
żywność, woda pitna itp. [1,2].
Istnieje bardzo dużo patogenów wywołujących
choroby zakaźne u ludzi i zwierząt, jednak najczęściej
wykorzystywane są do wyrobu broni biologicznej są
bakterie i wirusy. Jednocześnie z powodu niskiego kosztu
wytworzenia bakterii oraz możliwości wyprodukowania
ich w bardzo krótkim czasie [3,4,5].
Broń ta jest także łatwo dostępna, tania
w produkcji i trudna do wykrycia [6]. Najbardziej budzącą
lęk formą jest zastosowanie jej w formie aerozolu lub
rozpylenie czynnika w systemach wentylacyjnych.
Powoduje to szybkie i masowe zachorowania ludności,
oraz wysoką śmiertelność [7,8,9]. W walce ze skutkami
ataków najważniejsze jest jak najwcześniejsze wykrycie
czynnika biologicznego. [10,11].
Priorytetem jest, aby każdy obywatel poznał
procedury i algorytmy postępowanie, które stosuje się
w przypadku ataku bioterrorystycznego. Ważnym także
elementem jest umiejętność wykrycia zagrożenia
w momencie, kiedy nikt się tego nie spodziewa [12,13,14].

CEL PRACY
Celem badania było sprawdzenie znajomości,
w wybranych populacjach, zagrożeń związanych
z bioterroryzmem oraz sposobów postępowania
w przypadku pojawienia się ataku bioterrorystycznego.
Ponadto sprawdzenie czy wiedza i znajomość
postępowania zależą od miejsca zamieszkania.

MATERIAŁ I METODY BADAWCZE
Badania zostały przeprowadzone wśród 200
losowo wybranych osób, w wieku 18-65 lat, obojga płci,
zamieszkujących różne aglomeracje miejskie. Mieszkańcy
Nysy (100 osób) reprezentowali aglomerację poniżej 50
tys. mieszkańców, a Łodzianie (100 osób) aglomerację
powyżej 500 tys. mieszkańców. Wśród ankietowanych,
w Łodzi kobiety stanowiły 61%, a w Nysie 35%.
Mężczyźni odpowiednio 39% i 65%. Najliczniej
reprezentowana była, w obu miastach, grupa
ankietowanych w wieku 18 – 30 lat.
Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego.
Do badań użyto autorskiej konstrukcji kwestionariusza
ankiety, składającego się z pytań: zamkniętych,
otwartych, wielokrotnego wyboru oraz metryczki.
W pracy została zastosowana analiza
statystyczna za pomocą testu Chi kwadrat oraz
współczynnik korelacji C-Pearsona na przyjętym
poziomie istotności p < 0,05. Uzyskane dane poddano
analizie opisowej i statystycznej. Wyniki opisano
wskaźnikiem struktury - częstością, na podstawie odsetek
i frakcji.
Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę
Komisji Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

INTRODUCTION
The threatening factor in bioterrorism consists
of the risk of the use of, or the utilisation of biologically,
chemically or toxically active substances or pathogens
inducing dangerous diseases, including infectious ones.
A bioterrorist attack is always aimed at humans/a society,
however potentially it could also target domestic animals,
crops, food, potable water, etc. [1,2].
There are multiple pathogens that induce
infectious diseases in people and animals, however the
production of biological weapons is mainly based on the
use of bacteria and viruses; this being essentially due to
the low cost of bacteria production and the potential to
produce them over a very short time [3,4,5].
Such weapons are easily accessible, cheap to
produce and difficult to detect [6]. The most frightening
form of use is in aerosols or via the application of an agent
to ventilation systems. This causes fast and mass
infections in the population, as well as high mortality
[7,8,9]. In the fight against the effects of an attack, early
detection of a biological agent is crucial. [10,11].
The priority is that each citizen be familiar with
the procedures and algorithms of conduct to be applied in
the case of a bioterrorist attack. Another important
element consists in the ability to detect the threat when
nobody expects it [12,13,14].

OBJECTIVE
The objective of the study was to evaluate the
knowledge of selected populations, with regard to threats
connected with bioterrorism and procedures, in the event
of a bioterrorist attack. Moreover, it aimed to verify
whether the said knowledge depends on the respondents'
place of residence.

MATERIAL AND RESEARCH METHODS
The research was conducted among 200
randomly chosen subjects, both men and women aged
between 18-65 years, residing in different urban
agglomerations. The inhabitants of Nysa (100 persons)
represented an agglomeration below 50 thousand
inhabitants, whereas residents of Łódź (100 persons) an
agglomeration above 500 thousand inhabitants. Among
the respondents from Łódź 61% were women, whereas
from Nysa 35%. Men constituted 39% and 65%
respectively. The most numerously represented group in
both towns were subjects aged between 18 and 30 years.
The study was based on a diagnostic survey. It
was carried out with a self-designed questionnaire
consisting of open and closed questions, multiple-choice
questions and respondents' particulars.
The work was based on a statistical analysis by
means of test Chi-square and C-Pearson correlation
coefficient at the adopted significance level of p< 0.05.
The obtained data were subject to descriptive and
statistical analysis. The results were described with
a structure indicator – frequency, on the basis of
percentage values and fractions.
The study was approved by the Bioethics
Committee of the Medical University of Łódź.
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WYNIKI I OMÓWIENIE
86% ankietowanych z każdej aglomeracji
deklarowało, iż wie co oznacza pojęcie „broń biologiczna”
(ryc.1). Wymieniali tu substancje biologiczne - patogeny,
które mogą być wykorzystane podczas ataku
bioterrorystycznego, takie jak: wirusy, bakterie czy ich
przetrwalniki. Nie obserwowano istotnej statystycznie
różnicy pomiędzy miejscem zamieszkania, a deklarowaną
wiedzą na temat broni biologicznej
Według badań przeprowadzonych przez
Bartosińskiego i wsp. co 8 student Akademii Medycznej
w Lublinie nie potrafił wymienić ani jednego czynnika,
który mógłby być użyty jako broń biologiczna.
Prawidłowych odpowiedzi udzieliła niespełna połowa
ankietowanych [15].
W badaniach własnych, zdecydowana większość
(62%) ankietowanych obu miast potrafiła wymienić
środki biologiczne, które mogą zostać użyte, jako broń
biologiczna. Podawali odpowiednio: bakterie wąglika,
bakterie wywołujące dżumę, wirus ospy prawdziwej,
pałeczki tularemii, grzyby. Respondenci z Nysy
dodatkowo wyliczali jeszcze wirus ospy prawdziwej,
rycynę i jad kiełbasiany.
Wśród
uzyskanych
od
respondentów
odpowiedzi nie odnotowano błędnie wymienionych
przez nich czynników, które mogą być wykorzystane jako
broń biologiczna. Podobne wyniki uzyskali też inni
autorzy [16]. W badaniach Bartosińskiego i wsp.
najczęściej
wymienionymi
patogenami
przez
respondentów były: laseczka wąglika – 33.7% i ospa
prawdziwa – 30.77%. Tylko 2 % z ankietowanych
uważało, że żadna z wymienionych tych chorób nie niesie
ze sobą niebezpieczeństwa [15].

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION
86% of respondents from both agglomerations
declared that they understand the term "biological
weapon" (fig.1). They enumerated biological substances –
pathogens, which may be used during a bioterrorist
attack, such as: viruses, bacteria or their spores.
A statistically significant difference between the place of
residence and declared knowledge on biological weapons
was not noted.
According to the studies conducted by
Bartosiński et al. every 8th student of the Medical
Academy of Lublin was not able to identify even a single
agent which could be used as a biological weapon. Correct
responses were provided by nearly half of those surveyed
[15].
In the course of own studies the majority of
respondents (62%) from both towns were able to
enumerate biological agents that may be used as
a biological weapon. They provided the following
examples: anthrax bacteria, plague inducing bacteria,
smallpox virus, francisella tularensis, fungi. Respondents
from Nysa additionally enumerated castor oil and botulin.
The answers provided by the respondents did
not include substances erroneously enumerated as
potentially usable as a biological weapon. Similar results
were obtained also by other authors [16]. In the research
conducted by Bartosiński et al. the most commonly
mentioned pathogens were: Bacillus anthracis – 33.7%
and smallpox – 30.77%. Only 2% of those surveyed
indicated that none of the listed diseases entail any risk
[15].

Fig. 1 The knowledge of the term 'biological weapon' in the opinion of respondents.
Rys. 1. znajomości pojęcia broń biologiczna w opinii badanych.

88% badanych mieszkańców Nysy i 93%
Łodzian wskazywało Internet jako zasadnicze oraz
najbardziej dostępne źródło wiedzy na temat broni
biologicznej, bioterroryzmu, jak i postępowania
w przypadku zagrożenia.
Na kolejnych miejscach (z minimalną różnicą
punktów) wymieniano prasę oraz telewizję i radio.
Nieliczni ankietowani podawali, że czerpią swoją wiedzą
z literatury fachowej. W badaniach innych autorów
wiodącymi źródłami informacji na temat bioterroryzmu
była telewizja – 67,96% oraz prasa – 69,29% [15].
Istnieje wiele charakterystycznych symptomów,
które mogą wskazywać na atak z wykorzystaniem broni
biologicznej [5,9,17], można przy tym wyróżnić:
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88% of inhabitants of Nysa and 93% of
inhabitants of Łódź pointed to the Internet as a basic and
the most accessible source of knowledge on biological
weapons, bioterrorism, and procedures in the event of
a threat.
Further ranks (with minimal score differences)
were taken by the press, television and radio. Only a few
respondents indicated specialist literature as their source
of knowledge. In the studies of other authors, the main
sources of information on bioterrorism were television –
67.96% and the press – 69.29% [15].
There are numerous characteristic symptoms
which may indicate an attack with the use of biological
weapons [5,9,17]. These include:
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a.

Wystąpienie dużej liczby zachorowań, które nie
mają logicznego wytłumaczenia, zgonów
w zbliżonym czasie oraz o podobnym obrazie
klinicznym, objawów uszkodzenia układu
oddechowego lub przewodu pokarmowego;
b. Pojedynczy przypadek choroby z egzotycznym
czynnikiem biologicznym u osoby, która nie
opuszczała kraju;
c. Nagły wzrost zachorowalności lub umieralności
z powodu znanych chorób;
d. Pojawienie
się
nietypowych
objawów
chorobowych;
e. Nietypowy sposób rozprzestrzeniania się
chorób.
Do kontaminacji dochodzi głownie przez
wdychanie
skażonego
powietrza,
przenikanie
drobnoustrojów chorobotwórczych do organizmu przez
skórę lub spojówki oczu, spożywanie skażonej żywności
i wody oraz przez ukłucia zakażonych owadów [1,3].
Skutkiem skażenia biologicznego ludzi może być rozwój
w ich organizmach śmiertelnych chorób zakaźnych [5].
Tylko 60% mieszkańców Łodzi i 62%
mieszkańców Nysy deklarowało iż zna możliwe drogi
rozprzestrzeniania się broni biologicznej. Odpowiedzi
ankietowanych z obu miast były bardzo zbliżone.
Wymieniano przeważnie: aerozole, dym z samolotu,
niezidentyfikowane
substancje
wysyłane
pocztą,
zakażenie wody lub żywności oraz rozpylanie substancji
w powietrzu.
100% badanych Łodzian i 80% mieszkańców
Nysy deklarowało umiejętność rozpoznania oznak ataku
bioterrorystycznego. Niestety, ponad 50% mieszkańców
każdej aglomeracji nie potrafiło wskazać wszystkich
3 typowych sygnałów sugerujących wystąpienie ataku
(Ryc.2).

a.

High incidence of a disease with no logical
explanation, deaths occurring around the same
time characterised by a similar clinical
presentation, symptoms indicating damage to
the respiratory or alimentary system;
b. A single case of a disease with the presence of an
exotic biological agent in a person who had not
left the country;
c. Sudden increase in the incidence or morbidity
due to unknown diseases;
d. Occurrence of abnormal symptoms;
e. Atypical spread of diseases.
The contamination usually occurs through
breathing of contaminated air, penetration of pathogenic
micro-organisms through the skin or conjunctivae,
consumption of contaminated food and water and bites
by infected insects [1,3]. The effect of biological
contamination of humans may be the development of fatal
infectious diseases in their organisms [5].
Only 60% of inhabitants of Łódź and 62% of
inhabitants of Nysa declared being familiar with the
possible methods of spreading biological weapons. The
replies of respondents from both towns were very
similar. They mainly included: aerosols, smoke from
a plane, unidentified substances sent by post, water or
food contamination and spraying of substances in the air.
100% of the respondents from Łódź and 80% of
inhabitants of Nysa declared their ability to recognise
a bioterrorist attack. Unfortunately, over 50% of
inhabitants of each agglomeration were not able to
indicate all of the 3 typical signals suggesting an
occurrence of an attack (Fig.2).

Fig. 6. Respondents' knowledge of procedures in the situation of an occurrence of a bioterrorist attack in their place of residence.
Rys. 6. Znajomość postępowania ankietowanych w sytuacji, gdy atak bioterrorystyczny wystąpił na terenie, na którym przebywamy.

Zdecydowana większość respondentów (86%)
obawia się, że władze miast w których zamieszkują nie są
dostatecznie przygotowane na wypadek ataku
bioterrorystycznego i nie potrafią postępować w sytuacji
zagrożenia.
Poziom bezpieczeństwa w państwie byłby na
o wiele wyższym poziomie, jeżeli służby ratownicze
połączyłyby swoje siły ze społeczeństwem [12,13].
Nauczanie
obywateli
zasad
postępowania
czy
odpowiednich zachowań jest dużo skuteczniejsze niż
narzucone od góry nakazy. Symulacje sytuacji
niebezpiecznych powinny być przeprowadzane wraz
z ludnością cywilną a nie przez samych profesjonalistów.

A vast majority of respondents (86%) fear that
the authorities of their towns are not sufficiently
prepared for an occurrence of a bioterrorist attack and do
not know how to act in the situation of a threat.
The level of safety in the country would be much
higher if rescue crews joined forces with the society
[12,13]. Teaching citizens the procedures or proper
behaviour is much more efficient than imposing top-down
directives. Simulations of dangerous situations should be
conducted in the presence of civilian populations and not
just by professionals. Educational campaigns concerned
with the avoidance of panic, first aid provision or
evacuation should be carried out in each town [19].
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Nie poddawanie się panice, nauczanie pierwszej pomocy
oraz nauka sprawnej ewakuacji powinna być
przeprowadzana w każdym mieście [19].
Badania własne to potwierdzają, gdyż
respondenci
zwrócili
uwagę
na
konieczność
wprowadzenia na terenie swoich miast działań
edukacyjnych, mających na celu przygotowanie
społeczeństwa na atak bioterrorystyczny.

Own studies confirm that by the respondents'
pointing to the necessity to implement educational
activities in their towns with the purpose of preparing the
society to a bioterrorist attack.

CONCLUSIONS
1.

WNIOSKI
1.

2.

3.

Świadomość
zagrożeń
związanych
z bioterroryzmem oraz znajomość procedur
postępowania
w
przypadku
ataku
bioterrorystycznego wśród mieszkańców obu
aglomeracji
kształtuje się na podobnym
poziomie i jest niewystarczająca.
W
większości
przypadków,
miejsce
zamieszkania respondentów nie miało istotnego
wpływu, na posiadaną wiedzę z zakresu
analizowanego tematu oraz znajomość procedur
postępowania w przypadku podejrzenia ataku
bioterrorystycznego.
Istnieje
konieczność
edukacji
całego
społeczeństwa, nie zależnie od miejsca
zamieszkania,
w
zakresie
zwiększania
świadomości, możliwego zagrożenia oraz
procedur postępowania w przypadku ataku
bioterrorystycznego.

2.

3.

The awareness of threats connected with
bioterrorism and knowledge of procedures in
the case of a bioterrorist attack among the
inhabitants of both agglomerations is at
a similar level and can be assessed as
insufficient.
In the majority of cases, the place of residence of
respondents did not have a significant effect on
their knowledge on the analysed subject matter
and procedures in the case of a suspected
bioterrorist attack.
There is a need to educate the entire society,
irrespective of the place of residence, for the
purpose of raising their awareness regarding
a potential threat and procedures in the event of
a bioterrorist attack.
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XVIII KONFERENCJA NAUKOWA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY I TECHNIKI HIPERBARYCZNEJ
JURATA
24 – 26 LISTOPADA 2016 ROKU
XVIII KONFERENCJA NAUKOWA PTMITH FINANSOWANA W RAMACH UMOWY 887/P-DUN/2016 ZE
ŚRODKÓW MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ
UPOWSZECHNIAJĄCĄ NAUKĘ

W bieżącym roku odbyła się już XVIII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki
Hiperbarycznej. Tym razem miejscem konferencji był Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Juracie na Półwyspie Helskim. Jak co
roku uroczystą inaugurację konferencji rozpoczęło przemówienie aktualnego Prezesa Zarządu PTMiTH dr. med. Macieja
Konarskiego.

Przemówienie Prezesa Zarządu PTMiTH dr M. Konarskiego podczas
inauguracji obrad XVIII Konferencji Naukowej PTMiTH w Juracie

Tegoroczna konferencja miała nowy porządek i została zorganizowana w inny niż dotychczas sposób. Dzień przed
oficjalnym otwarciem konferencji odbyły się warsztaty i szkolenie dla lekarzy. Warsztaty na temat: „Prezentacje, publikacje,
recenzje – jak to opanować” poprowadził dr hab. Paweł Zarzycki prof. Politechniki Koszalińskiej, natomiast szkolenie pt.:
„Szkolenie lekarzy hiperbarycznych w Polsce a wymagania NFZ” poprowadzili dr med. Piotr Dzięgielewski i dr hab. med. Piotr
Siermontowski.
Po szkoleniach i warsztatach uczestnicy konferencji spotkali się na kolacji grillowej. Przed południem
w piątek odbyło się tradycyjne oficjalne otwarcie konferencji podczas, którego zostały wręczone tegoroczne nagrody
Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Nagrodę specjalną PTMiTH w roku 2016 otrzymał Poznański
Klub Płetwonurków LOK „Delfin” za 60 lat nieprzerwanej i bezpiecznej działalności nurkowej.
Nagrodę czasopisma Polish Hyperbaric Research za udany debiut w czasopiśmie naukowym otrzymał mgr inż.
Arkadiusz Woźniak z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Podczas inauguracji ogłoszono też wyniki konkursu
o Stypendium Naukowe PTMiTH im. Antoniego Dębskiego. Tegoroczną laureatką konkursu została Pani Magdalena Bryndza,
studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracująca w Kole Naukowym Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń
i Transplantologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum w Krakowie, rozpoczynająca swoją działalność naukową pod
opieką dr hab. med. Krzysztofa Bartusia prof. UJ. Pani Magda została uhonorowana za prowadzenie badań
z wykorzystaniem techniki hiperbarycznej w leczeniu skojarzonym trudno gojących się ran po operacjach
kardiochirurgicznych.
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Przedstawiciel Poznańskiego Klubu Płetwonurków LOK „Delfin”
Pan Stefan Ryszczyński odbiera Nagrodę PTMiTH z rąk Prezesa
dr M. Konarskiego.

Laureat tegorocznej Nagrody PHR mgr inż. Arkadiusz Woźniak.

Laureatka tegorocznego konkursu o Stypendium Naukowe
PTMiTH im. Antoniego Dębskiego Pani Magdalena Bryndza.

Wykład inauguracyjny prof. Wojciecha Sadego.

Po wręczeniu dorocznych wyróżnień Przewodniczący Kapituły Stypendium Naukowego PTMiTH im.
A. Dębskiego dr hab. inż. Adam Olejnik przedstawił uczestnikom konferencji projekt tablicy upamiętniającej dokonania
patrona stypendium, która staraniem Towarzystwa ma być ulokowana w Gdyni.
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Projekt tablicy upamiętniającej dokonania Antoniego Dębskiego

Po zakończeniu tej części inauguracji, gość konferencji prof. Wojciech Sady profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii
i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wygłosił wykład inauguracyjny na
temat „Mechanizmy rewolucji naukowych”. Po tym wykładzie referat na temat „Wykorzystanie terapii tlenem hiperbarycznym
do leczenia rany pooperacyjnej u pacjentki z genetycznym defektem tkanki łącznej” współautorstwa dr med. Radosława
Litwinowicza, prof. Krzysztofa Bartusia, dr Anny Chrapusta, lek. Ewy Kobielskiej oraz dr Grzegorza Grudnia i prof. Bogusława
Kapelaka – wygłosiła laureatka tegorocznego konkursu o Stypendium PTMiTH im. A. Dębskiego. Na tym zakończyła się część
oficjalna rozpoczynająca obrady XVIII Konferencji Naukowej PTMiTH w Juracie.
Następnie rozpoczęła się I Sesja referatowa poświęcona technice hiperbarycznej i nurkowej. Obrady tej sesji
referatowej poprowadzili prof. Tadeusz Graczyk z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie i prof. Krzysztof Kubiak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Podczas sesji wygłoszono sześć
referatów tematycznie nawiązujących do problematyki wyboru technologii nurkowań głębokich prac podwodnych w strefie
polskiego szelfu, problemów w ocenie jakościowo-ilościowej czynników oddechowych stosowanych w nurkowaniu,
projektów badawczych realizowanych w ramach programu Interreg Baltic Sea Region Program oraz na temat Narodowego
Centrum Badań Bałtyckich i systemu skruberów do usuwania dwutlenku węgla nie wymagających wymuszonego przepływu
powietrza wykorzystywanych w zamkniętych środowiskach.
W czasie sesji poruszano też zagadnienia związane z wybranym i aspektami prawnymi uprawiania
płetwonurkowania w Polsce. II sesję referatową poświęconą medycynie poprowadzili prof. Romuald Olszański
z Wojskowego instytutu Medycznego w Warszawie i prof. Juliusz Jakubaszko z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Podczas sesji poruszano szereg problemów medycznych
a szczególnie związanych z problematyką szkolenia lekarzy wojskowych, kwalifikacji zdrowotnej nurków w SZ RP,
zastosowaniu hiperbarii tlenowej w leczeniu bólu oraz dekontaminacji kombinezonów nurkowych i wykorzystaniu
hiperbarii tlenowej w czasie postępowania terapeutycznych przy nagłej głuchocie. Omawiano też przypadek ukąszenia przez
Skrzydlicę.
III sesja referatowa poświęcona była ekologii wód morskich i śródlądowych, poprowadzili ją prof. Ryszard Kłos
z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i prof. Marek Rejman z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Podczas
sesji zaprezentowano referaty na temat europejskiego programu monitorowania oceanów (projekt Euro-Argo), projektu
badawczego w ramach programu Interreg Baltic Sea Region Program dotyczącego inwentaryzacji składowisk zatopionej
amunicji w basenie Morza Bałtyckiego, metodologii poboru próbek wody i osadów dennych wybranych ekosystemów wód
śródlądowych oraz przedstawiono nowatorskie rozwiązania w zakresie aparatury do wykonywania badań środowiskowych
w akwenach morskich i śródlądowych metodą in situ.
Na tym wyczerpano program sesji zaplanowanych na pierwszy dzień konferencji. Wieczorem odbyło się spotkanie
środowiskowe uczestników konferencji, podczas którego kontynuowano szereg dyskusji rozpoczętych w czasie sesji
plenarnych.
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Dr Nnurul Alam wygłasza referat na temat nowej konstrukcji
skruberów.

Prezydium I sesji referatowej: prof. K. Kubiak i prof. T. Graczyk.

Prezydium II sesji
J. Jakubaszko.

referatowej

prof.

R.

Olszański

i

prof.

Prof. Marek Rejman podczas prowadzenia obrad III sesji referatowej.
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Gen. bryg. rez. dr med. Piotr Dzięgielewski wygłasza referat na temat
szkolenia lekarzy w aspekcie zabezpieczenia szkoleń nurkowych
i nurkowań bojowych.

Prof. Waldemar Walczowski z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie
wygłasza referat na temat europejskiego programu obserwacji
oceanów.
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Spotkania i dyskusje podczas przerw pomiędzy sesjami referatowymi w czasie obrad konferencji.

Wieczorne spotkanie środowiskowe uczestników konferencji.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od Walnego Zgromadzenia członków PTMiTH. W tym roku było to zebranie
sprawozdawczo-wyborcze. Na początku zebrania członkowie Zarządu odpowiedzialni za poszczególne obszary działalności
towarzystwa zdali sprawozdanie z działania Zarządu w latach 2013 – 2016. Prezes dr Maciej Konarski przedstawił kondycję
finansową organizacji i złożył sprawozdanie związane z wydatkami ponoszonymi przez Towarzystwo na działalność
statutową. Dr hab. Piotr Siermontowski złożył sprawozdanie z działalności wydawniczej towarzystwa, omawiając
szczegółowo sytuację kwartalnika Polish Hyperbaric Research, natomiast dr hab. Adam Olejnik przedstawił działalność
Kapituły Stypendium PTMiTH im. A. Dębskiego. Następnie w drodze tajnego głosowania wybrano nowe władze
Towarzystwa. Nowym Prezesem Zarządu na lata 2016 – 2019 został wybrany dr Bartosz Morawiec.
W kolejnych głosowaniach zostali wybrani członkowie pozostałych organów kolegialnych PTMiTH. Równolegle do
zebrania członków PTMiTH dla pozostałych uczestników konferencji zorganizowano w tym samym czasie wolne prezentacje
sponsorów z otoczenia biznesowego tegorocznej konferencji, którymi w bieżącym roku były firmy: FROG – Prace Podwodne
z Elbląga, Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne FORKOS Sp. z o.o. z Gdyni, firma LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o. oraz firma
CREATOR z Wrocławia.

Banery reklamowe sponsorów biznesowych tegorocznej konferencji.
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Po zakończeniu zebrania wznowiono obrady konferencji, po raz pierwszy w historii konferencji naukowych
PTMiTH prowadzone równolegle na dwóch sesjach. IV sesja referatowa została poświęcona problematyce prac podwodnych.
Obradom tej sesji przewodniczył prof. Paweł Zarzycki z Politechniki Koszalińskiej.
Podczas sesji omawiano problematykę badań aparatów nurkowych z wykorzystaniem symulatorów oddychania,
procedury prac podwodnych oraz zagadnienia fotogrametrii podwodnej wykorzystywanej w celach diagnostyki wizyjnej,
a także techniczne i organizacyjne problemy dekompresji w pracach podwodnych na polskim szelfie. V sesję referatową
poświęcono tematyce bezpieczeństwa, jej obrady poprowadzili prof. Tomasz Szubrycht z Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni oraz prof. Andrzej Borzęcki z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Podczas sesji omawiano zagadnienia dotyczące
oceny znajomości procedur organizacyjno-administracyjnych w przypadku zagrożenia bioterrorystycznego,
charakteryzowano toń wodną jako przestrzeń zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego, omawiano efekty działań
ratowniczych z zakresu resuscytacji niemowląt oraz zmiany podzielności uwagi uczestników 36-cio godzinnego szkolenia
survivalowego.
W godzinach popołudniowych kontynuowano obrady konferencji, ponownie w sesjach równoległych. W pierwszej
odbyła się dyskusja panelowa na temat „Nurkowanie w celach naukowych”, w której jako moderator wystąpił dr hab. Adam
Olejnik, a jako paneliści wystąpili: dr hab. Adam Pydyn Kierownik Katedry Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, dr Piotr Bałazy z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie i mgr Krzysztof Stopierzyński reprezentujący
Urząd Morski w Gdyni. Natomiast równoległą VI sesję referatową poświęcono problematyce medycznej, jej obrady
poprowadzili prof. Kazimierz Dęga i dr Maciej Konarski. Podczas sesji omówiono szereg zagadnień związanych na przykład
z warunkami środowiska pracy marynarzy z Dywizjonu Okrętów Podwodnych, zastosowaniem terapii hiperbarycznej
w procesach angiogenezy skóry, czy też problemy związane z narażeniem na alergię kontaktową i inne materiały stroju nurka
i inne zagadnienia.
Następnie po przerwie rozpoczęto na głównej sali VII sesję referatową, podczas której kontynuowano tematykę
medyczną. Jej obrady poprowadzili prof. Andrzej Buczyński w Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i prof. Romuald Olszański
w Wojskowego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Podczas tej sesji omawiano między innymi zagadnienia związane
z psychospołecznym funkcjonowaniem nurków oraz fizjologią nurkowania osób z mózgowym porażeniem dziecięcym
i szereg innych zagadnień. Po zakończeniu obrad VII sesji referatowej odbyła się prezentacja nowych władz Towarzystwa na
kadencję 2016 – 2019 i uroczyste przekazanie insygniów Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki
Hiperbarycznej. Wieczorem po kolacji odbyło się pierwsze zebranie nowego Zarządu PTMiTH, które poprowadził nowy
Prezes dr Bartosz Morawiec.

Zebranie członków PTMiTH.

Prof. Paweł Zarzycki prowadzi obrady IV sesji referatowej.
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Dr Zbigniew Talaśka wygłasza referat na temat konstrukcji symulatora
oddychania.
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Prof. Krzysztof Kubiak wygłasza
terrorystycznych spod wody.

referat

na

temat

zagrożeń

Dr Dariusz Jóźwiak wygłasza referat na temat wypadków nurkowych.

Dyskusja panelowa na temat nurkowania w celach badawczych.

Ustęujący Prezes dr Maciej Konarski przekazuje insygnia nowemu
Prezesowi dr Bartoszowi Morawcowi.

Podczas tegorocznej, XVIII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
wprowadzono szereg zmian organizacyjnych. Po raz pierwszy w czasie konferencji pojawiły się szkolenia, warsztaty i
dyskusja panelowa.
Po raz pierwszy też prowadzono obrady na sesjach równoległych. W czasie konferencji wygłoszono dwa wykłady –
inauguracyjny prof. Wojciecha Sadego i laureatki konkursu o stypendium – pani Magdaleny Bryndzy. Dzięki czemu
konferencja rozpoczęła się w bardzo ciekawy sposób rozważaniami naukowymi na temat mechanizmów rozwoju nauki,
a ponadto uczestnicy mogli zapoznać się dokładnie z przesłankami wyróżnienia laureatki Stypendium. Podczas siedmiu sesji
referatowych wygłoszono łącznie 42 referaty tematyczne związane z problematyką medyczną, techniczną, prac podwodnych,
bezpieczeństwa oraz medycyną hiperbaryczną i ratownictwem.
Konferencja stała się okazją do spotkań pracowników naukowych i specjalistów z dziedziny medycyny i techniki
hiperbarycznej oraz dziedzin pokrewnych. W trakcie jej trwania okazję do wymiany doświadczeń i podzielenia się wynikami
sowich badań miało liczne grono interdyscyplinarnych specjalistów reprezentujących różne ośrodki naukowe i przemysłowe
z całego kraju.
Na konferencji byli przedstawiciele takich ośrodków akademickich i uniwersyteckich jak: Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Akademia Marynarki
Wojennej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska,
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego,
Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, a także oraz
przedstawiciele Marynarki Wojennej, Państwowej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
i przedstawiciele przemysłu z firm: FROG Prace Podwodne w Elblągu, Przedsiębiorstwa Badawczo-Produkcyjnego Forkos
Sp. z o.o., firmy Baltic Diving Solutions z Rumii, Linde Gaz Polska Sp. z o.o. oraz firmy Creator z Wrocławia.
W konferencji brali też udział przedstawiciele Urzędu Morskiego w Gdyni. Na uwagę zasługuje fakt, że po raz
kolejny podczas konferencji przedstawiciele przemysłu aktywnie uczestniczyli w jej obradach prezentując wyniki
realizowanych przez swoje przedsiębiorstwa prac rozwojowych.

dr hab. inż. Adam Olejnik
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