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Trzy słowa od Prezesa
Jak co roku mamy szansę spotkać się na naszej
tradycyjnej grudniowej konferencji poświęconej
problemom medycyny i techniki nurkowej.
Konferencja odbędzie w drugą sobotę i niedzielę
grudnia. Będzie to już V konferencja Polskiego
Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej,
tradycyjnie w Klubie Garnizonowym w Gdyni
Oksywiu. W imieniu organizatorów serdecznie
zapraszam wszystkich członków i sympatyków
PTMiTH do czynnego udziału. Zachęcam także osoby,
które nurkują rekreacyjnie lub zawodowo, a nie są
jeszcze członkami PTMiTH do uczestnictwa w naszej
konferencji, podczas której będzie można zapisać się
do Towarzystwa.
W czasie konferencji będzie szansa zdania
egzaminu i uzyskania certyfikatu Lekarza Nurkowego.
Przypominam, że do egzaminu będą zakwalifikowani
lekarze, którzy ukończyli trzy kursy tj. kurs
fizjopatologii i pierwszej pomocy w Augustowie, kurs
fizjopatologii nurkowania dla lekarzy klubowych w
Ośrodku
Medycyny
Hiperbarycznej
Instytutu
Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz kurs
fizjopatologii nurkowania w Zakładzie Medycyny
Morskiej i Tropikalnej Wojskowego Instytutu
Medycznego.
W roku bieżącym uczestniczyliśmy w: VI
konferencji morskiej pt. "Aspekty bezpieczeństwa
nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem",
która odbyła się w Gdyni
(09.04.) i była
zorganizowana przez Dowództwo Marynarki Wojennej
oraz w III Międzynarodowej Konferencji nt.
"Perspektywy i rozwój systemów ratownictwa,
bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku" (2526.06.). Zorganizowaliśmy dwa szkolenia tj. kurs II
stopnia z fizjopatologii nurkowania w dniach 12 17.05.03 oraz kurs fizjopatologii i pierwszej pomocy
w Augustowie w dniach 09 - 15.06.03. W przyszłym
roku plany będą podobne, z tym że podczas VI
konferencji PTMiTH, która odbędzie się w dniach 12 13.12.04. zamierzamy zorganizować targi sprzętu
nurkowego.
Bardzo przepraszam, za opóźnienie w wydaniu
kolejnego
Biuletynu
Polskiego
Towarzystwa
Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Obiecuję, że
kolejne numery będą ukazywać się zgodnie z planem
tj. dwa razy w roku i w związku z tym zapraszam do
publikowania na łamach naszego biuletynu.
Tym optymistycznym akcentem kończę moje "trzy
słówka" i jeszcze raz zachęcam do udziału w
najbliższej grudniowej konferencji podczas której
planujemy dokonać zmian statucie aby, upodabniając
go do statutu UHMS (Undersea & Hyperbaric Medical
Society)
móc
zachować
ciągłość
działania
Towarzystwa

Romuald Olszański

Drodzy Czytelnicy
Witam Drogich Czytelników po długiej, niestety,
przerwie. Jednak sporo się międzyczasie wydarzyło i
niech choćby to będzie jakimś usprawiedliwieniem;
rozwiązano Wojskową Akademię Medyczną i
powołano Wojskowy Instytut Medyczny, który stała
się jednostką nadrzędna dla Zakładu Medycyny
Morskiej i Tropikalnej. Jak zwykle przy
przenosinach było trochę bałaganu, a codzienne
zadania organizacyjne, badacze i szkoleniowe trzeba
było wykonywać. Ale już wszystko wraca do normy.
Oddajemy do Waszych rąk podwójny numer
Biuletynu, aby nadrobić zaległości w prezentacji
aktualnych dokonań naukowych. Następne numery z
pewnością będą ukazywały się regularnie.
A jest o czym pisać; poza tym co w pracowniach
i laboratoriach codzienne życie dostarcza licznych
tematów. Choćby rosnąca lawinowo liczba
wypadków nurkowych, od tych spektakularnych jak
„Goya”, do skrzętnie jak zwykle skrywanych, aby
nie „rzucać złego światła na macierzystą
organizację”. Fakty jednak powoli wyciekają i
pokazują, jak bardzo potrzebne jest Towarzystwo
Naukowe, mogące służyć wiedza i doświadczeniem
swoich Członków, dla uniknięcia kolejnych ofiar w
ludziach. Pozostaje tylko mieć nadzieję, ze ktoś
zechce z tej możliwości skorzystać...
Jak to już wspomniał Przewodniczący
przedstawiamy do zapoznania się projekt zmian w
Statucie Towarzystwa. Ma on zapewnić jakąś
ciągłość kierowania, gdyż kadencyjna, równoczesna
wymiana całego Zarządu paraliżuje pracę
Towarzystwa na minimum pół roku; konieczność
zmian
upoważnień
bankowych,
przekazanie
obowiązków, wdrożenie się itd. Dlatego korzystając
z doświadczeń amerykańskiego Towarzystwa, do
którego nawiązujemy (wystarczy porównać godła)
chcemy, aby ustępujący Przewodniczący służył
swojemu następcy radą i doświadczeniem, pełniąc
przez kolejną kadencję funkcję drugiego zastępcy,
natomiast wybrany do składu Zarządu nowy członek,
przez jedną kadencję wdrażał się jako pierwszy
zastępca,
zanim
zasiądzie
w
fotelu
Przewodniczącego. Z tych samych powodów
sugerujemy rozłożenie w czasie wyborów innych
członków Zarządu (skarbnik, sekretarz itd.).Liczymy
na zrozumienie i poparcie tych wypróbowanych
koncepcji.
Kończę i życzę miłej lektury
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APW-6M
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V = (8 ,61 ± 0 ,06 )dm 3 ⋅ min −1 [Kłos R. 2000]. Wykonano
pomiary zawartości tlenu we wdychanym czynniku
oddechowym w funkcji czasu [Kłos R. 2002b]. Oprócz
W wystąpieniu pokazano sposób przeprowadzenia walidacji
zawartości tlenu mierzono stężenie, tlenku i ditlenku węgla.
modelu matematycznego wentylacji dwuworkowych wersji
Zawartości ditlenku węgla były poniżej progu pomiarowego,
aparatu nurkowego o półzamkniętym obiegu i stałym dozowaniu
natomiast zawartość tlenku węgla dochodziła sporadycznie do
czynnika oddechowego.
100ppm.
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aparatów nurkowych
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Wstęp
Poszukiwanie modeli matematycznych procesów jest
postępowaniem powszechnie stosowanym w technice. W
stosunku do słabo poznanych mechanizmów stosuje się metody
poszukiwania modeli empirycznych lub półempirycznych. W
stosunku do lepiej poznanych zagadnień dąży się do
opracowania modeli analitycznych, które mają interpretację
fizyczną. Weryfikacja takich modeli często nie jest konieczna,
gdyż posiadają one oparcie w dowiedzionych prawach fizyki.
Projektowanie i modelowanie regeneracyjnych aparatów
oddechowych, oraz ocena bezpieczeństwa wykorzystania ich
przy założonej technologii nurkowania opiera się, w znacznej
mierze, na poznaniu i przewidywaniu zachodzących zmian
podczas procesu wentylacji ich przestrzeni oddechowej.
Posiadanie sprawdzonego modelu matematycznego procesu
wentylacji aparatów nurkowych ułatwia także analizy
symulacyjne prowadzone przy wykorzystaniu elektronicznej
techniki obliczeniowej.
W latach dziewięćdziesiątych, w Akademii Marynarki
Wojennej realizowano program badań dotyczący opracowania
krajowej technologii nurkowań z wykorzystaniem aparatów
nurkowych o półzamkniętym obiegu i stałym dozowaniu
czynnika oddechowego. Na podstawie przeprowadzonych
badań, a przede wszystkim, na podstawie analiz wypadków
nurkowych powstało przypuszczenie, że stosowane modele
matematyczne nie są wystarczająco dokładne.
Zdecydowano się na zbudowanie stanowiska symulatora
metabolicznej wymiany gazowej. Wyniki przeprowadzonych
pomiarów z wykorzystaniem symulatora, gwarantującego
powtarzalne warunki pomiarowe pokazały, że stosowany dotąd
model matematyczny nie jest wystarczająco dokładnym
przybliżeniem procesów zachodzących przy wentylacji aparatów
nurkowych. Wykorzystywanie uproszczonego modelu może
prowadzić do drobnych odchyleń od założonych warunków
pracy, które są potencjalnie niebezpieczne dla nurka a trudne do
wykrycia podczas stosowanych wcześniej procedur badawczych.
W przyszłości planowane jest połączenie modelu wentylacji
z modelem dekompresji w oparciu o szybkie pomiary
parametrów nurkowania, da to możliwość modyfikowania
procesu dekompresji w czasie rzeczywistym.

Rys.1. Stanowisko
oddechowego

badawcze

metabolicznego

symulatora

Dyskusja
Celem pomiarów było doświadczalne określenie zawartości
tlenu we wdychanym czynniku oddechowym w funkcji czasu, a
następnie porównanie tej zależności z teoretycznym modelem
procesu wentylacji aparatów nurkowych [Kłos R. 1995a, 1995b,
2002a].
Formalnie istnieje zadawalająca zgodność pomiędzy
uproszczonym
modelem
matematycznym
stosowanym
dotychczas [Kłos R. 1995a, 1995b, 2002a] a wynikami
pomiarów (rys.2) i dalsza analiza danych nie jest, pod względem
poprawności statystycznej, wymagana. Pojawiające się oscylacje
wartości stabilnej spowodowane są mechanicznymi oporami
przepływu w obiekcie rzeczywistym i nie były brane pod uwagę,
gdyż nie mają znaczącego wpływu na określenie dokładności
proponowanego modelu matematycznego procesu wentylacji.
Zaprezentowany sposób weryfikacji modelu matematycznego
był podstawą dopuszczenia go do wykorzystania przy
konstruowaniu i analizie pracy aparatów nurkowych o
półzamkniętym obiegu i stałym dozowaniu czynnika
oddechowego dla wszystkich tego typu konstrukcji, zarówno
jedno jak i dwuworkowych. Rozbieżności pomiędzy modelami
dla jedno i dwuworkowej wersji aparatu pojawią się, gdy pomiar
wykonany będzie w sposób wynikający z analizy modelu
matematycznego aparatu dwuworkowego [Kłos R. 2000,
2002b], którym w istocie jest obiekt badań (APW-6M):

Przyjęto następujący plan przeprowadzenia doświadczeń:
-po ustabilizowaniu się składu dla głębokości 0 m przechodzono
Zbudowany i przetestowany symulator metabolicznej na głębokość 10m;
konsumpcji tlenu i emisji ditlenku węgla [Kłos R. 2002b] -po ustabilizowaniu się składu dla głębokości 10m przechodzono
połączono ze stanowiskiem sztucznych płuc - rys. 1. Jako na głębokość 20m;
czynnika oddechowego do zasilania aparatu nurkowego typu
Metoda

-po ustabilizowaniu się składu dla głębokości 20m przechodzono ciągu pięciu dni, według opisanego wcześniej programu badań,
zebrano w tab.2.
z powrotem na 10m;
-po ustabilizowaniu się składu dla głębokości 10m przechodzono
Podwyższanie ciśnienia
Zmniejszanie ciśnienia
Głębokość
Nr
Zawartość
Konsumpcja
Zawartość
Konsumpcja
na 0 m.
tlenu
tlenu
tlenu
tlenu
1

2

3

4

[mH2O]
±1 mH2O
0
10
20
0
10
20
0
10
20
0
10
20
0
10
20

[%obj.]
±0,2 %obj.
14,8
12,0
10,7
13,5
10,4
9,4
14,1
10,5
9,9
13,4
10,2
9,6
13,8
11,4
10,8

[dm3⋅min-1]
1,142
1,126
1,150
1,247
1,255
1,255
1,199
1,247
1,215
1,255
1,271
1,239
1,223
1,175
1,142

[%obj.]
±0,2 %obj.
13,1
-

[dm3⋅min-1]
1,279
-

12,8
10,4

1,302
1,255

13,6
10,7

1,239
1,231

12,9
10,3

1,295
1,263

Rys.2. Porównanie zmierzonych zawartości tlenu we wdychanym
5
13,8
1,223
czynniku oddechowym (aparat typu APW-6M) z teoretycznymi
11,3
1,183
uzyskanymi na podstawie modelu matematycznego dla
jednoworkowej wersji aparatu o półzamkniętym obiegu i stałym
Tabela 2. Wyniki pomiarów zawartości i konsumpcji tlenu
dozowaniu czynnika oddechowego.
p xw − xs ο
ο
⋅
V od + V
p
x
ο
w
υ= o
(1)
ο
p 1 − x s V od
1+
⋅
⋅
po
xw
ο
V
Teoretycznie, dla tak przeprowadzonego doświadczenia
różnice w zawartościach tlenu w mieszaninie zawartej w worku
wdechowym liczone z (1) pomiędzy głębokościami 0 m i 20m
mogą wynosić do 4%obj.. Konsumpcja tlenu wyrażona relacją (1)
powinna być w tych warunkach stała. Dla poprzedniego modelu,
w przeciwieństwie do modelu (1), zawartość stabilna tlenu we
wdychanym czynniku oddechowym oraz jego konsumpcja
powinny być niezależne od głębokości. Założenie o pomijalnie
małych, z praktycznego punktu widzenia, różnicach pomiędzy
modelami jest w tym przypadku nieuzasadnione, gdyż w
przyjętych warunkach pomiarowych jest możliwe zmierzenie
wyraźnych różnic pomiędzy nimi dla badanego aparatu
nurkowego. Wyniki pięciokrotnie przeprowadzonych testów, w
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Prototypowy ultradźwiękowy czujnik do
pomiaru składu mieszanin gazowych.
Politechnika Wrocławska, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-270 Wrocław

Mieszanina trzech gazów helu, azotu i tlenu (He, N2, O2 ) określana jako trimix - jest wykorzystywana do ekspozycji
hiperbarycznych (np. podczas obsługi platform wiertniczych
PETROBALTIC-u). Dokładna znajomość składu mieszanki
oddechowej ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa
pracujących nurków. Na rynku dostępne są czujniki do pomiaru
tlenu, natomiast brak jest tanich czujników helu i azotu.
Na świecie zbudowano czujniki zawartości helu
opierające się na pomiarze przewodności cieplnej gazów
(firma Atomox). W ustalonych warunkach badany gaz
przepływa wokół spirali grzejnej. Im większa jest
przewodność cieplna gazu, tym temperatura spirali będzie
niższa, co już łatwo można zmierzyć. Jednak urządzenie do
takiego pomiaru jest skomplikowane, a co za tym idzie
również i drogie.

Wnioski
Analizując wyniki pomiarów (tab.2) widać, że występują
wyraźne zmiany składu wdychanego czynnika oddechowego
wraz ze zmianą głębokości. Stąd jedynie model opisany relacją
(1) jest adekwatnym do opisu składu czynnika oddechowego dla
dwuworkowej wersji aparatu nurkowego. Traktując obliczone
wartości konsumpcji tlenu z tab.2 jako pomiary tego samego
parametru, po stwierdzeniu, że badana zbiorowość ma rozkład
normalny (testy Liliefors’a, Shapiro-Wilk’a i K-S; program:
Statistica 6.0), obliczono jej wartość średnią, która wyniosła
υο = (1 , 22 ± 0 , 02 )dm 3 ⋅ min − 1 .
Wiadomości uzupełniające
Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego
finansowanego przez Komitet Badań Naukowych – Projekt
nr 0 T00A 072 18.

W związku z tym opracowano metodę wyznaczania
procentowej zawartości helu w mieszaninie na podstawie
pomiaru temperatury, prędkości dźwięku, ciśnienia i zawartości
tlenu. Wspomniane pomiary można w dość łatwy sposób
zrealizować przy użyciu przyrządów dostępnych na rynku.
W pracy [1] przedstawiono weryfikację przedstawionej
koncepcji. Przeprowadzono ją na mieszaninie hel-powietrze.
Ustalony stosunek zawartości azotu do tlenu umożliwia ocenę
dokładności metody.
Weryfikację proponowanej metody przeprowadzono w
oparciu o znajomość składu mieszaniny hel-powietrze uzyskanej
czujnikiem tlenu. Przebadano mieszaniny o zawartości helu do
30%. Względny błąd pomiaru nie przekroczył 2%.

a d = a d ( p, T , pHe)

(1)

Zależność (1) jest monotoniczna względem koncentracji helu
i dlatego możliwe jest określenie zależności odwrotnej (2)
koncentracji helu jako funkcji pozostałych parametrów drogą
aproksymacji . Ponieważ pomiar koncentracji helu można
przeprowadzać przy ciśnieniu atmosferycznym, a zależność ad

od ciśnienia p jest słaba, więc zależność koncentracji helu pHe
można zapisać jako:

pHe = pHe (a d , T )

(2)

Powyższą zależność aproksymowano przy p=0.1MPa dla
zakresu temperatur 278 K ≤ T ≤ 306 K w zakresie zmian
zawartości helu 1% ≤ pHe ≤ 50 %
( 315 punktów
obliczeniowych)
pHe(ad , T ) = w1T 2 ad2 + w2T 2 ad + w3Tad2 + w4Tad + w5T + w6 ad + w7

(3)
Współczynniki w1,...,w7 w równaniu (3) zostały wyznaczone
metodą najmniejszych kwadratów, wykorzystując standardowy
pakiet MATLAB.
System pomiarowy z dalmierzem ultradźwiękowym nie
wyznacza w jawnej postaci odległości od powierzchni.
Wytwarza sygnał proporcjonalny do przedziału czasu τ,
trwającego od nadania dźwięku do odbioru echa; prąd
wyjściowy przetwornika jest miarą czasu τ; stąd potrzeba
kalibracji wykonanej na stanowisku przy znajomości składu
dwóch mieszanin wzorcowych (helu i powietrza) [1].

gaz

czujnik

powietrze
powietrze
M2
M2
M3
M3
M4
M4

C1
C2
C1
C2
C1
C2
C1
C2

czas (śr)
s
1,065E-03
1,020E-03
7,249E-04
7,026E-04
8,222E-04
7,944E-04
7,919E-04
7,683E-04

ad (średnia)
m/s
338,0
339,2
496,6
492,4
437,8
435,5
454,6
450,3

śr. odch.
m/s
1,5
1,
2,51
1,87
2,80
2,68
2,53
0,37

śr. odch.
%
0,4
0,3
0,5
0,4
0,64
0,62
0,6
0,1

Układ składa się z generatora impulsów ultradźwiękowych i
odbiornika impulsów, umieszczonego na przeciwległych
końcach komory pomiarowej wykonanej w postaci rury z
tworzywa sztucznego. Przetworniki ultradźwiękowe: nadawczy i
odbiorczy umieszczone zostały współosiowo w zamykających
komorę zatyczkach na osi symetrii komory. W bocznych
ściankach komory umieszczono króćce doprowadzające i
odprowadzające do/z komory badaną mieszaninę gazową.
Generator wprowadza do komory pomiarowej paczkę impulsów
ultradźwiękowych o częstotliwości 40kHz. Następnie za pomocą
dwukanałowego oscyloskopu cyfrowego mierzony jest czas
przelotu impulsów; w obecnej wersji układu pomiar odbywa się
ręcznie za pomocą zestawu kursorów umieszczonych na ekranie.
Ze względu na minimalizację kosztów w układzie
zastosowano łatwo dostępne przetworniki firmy Luxtron
pracujące przy częstotliwości 40 kHz.

Miernik
używający
dalmierza
ultradźwiękowego,
wykorzystywany w pierwszej wersji [1] ma ograniczony zakres Rys. 2. Sygnał pobudzający przetwornik nadawczy komory
pomiarowy (do około 40% helu) ze względu na odmienne od pomiarowej. W torze kanału 2 widoczne są impulsy zakłócające
powietrza własności tłumienia fali ultradźwiękowej w (tzw. przesłuchy sygnału nadawczego).
mieszaniny gazowej. Niezbędne stało się zbudowanie tanich,
prototypowych czujników mikroprocesorowych. Schemat
blokowy nowego prototypowego układu do pomiaru czasu
przelotu impulsów ultradźwiękowych przedstawia rys.1.
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Rys. 3. Oscylogram sygnałów występujących w układzie
pomiarowym. Górny przebieg to impulsy nadawcze, dolny –
odbiorcze. Kursorami zaznaczono wartość czasu przelotu.
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Rys. 1. Schemat blokowy układu do pomiaru czasu przelotu
impulsów ultradźwiękowych w badanej mieszance gazowej.
Wyniki wstępnych pomiarów prędkości dźwięku w trzech
mieszaninach wzorcowych tzw. trimiksach: M2=(12.6%O2,
31.7N2, 55.7%He), M3=(15. %O2, 50.%N2,35.%He),
M4=(14.8%O2 , 35.N2, 50.2%He) za pomocą prototypowych
czujników mikroprocesorowych zawiera Tabela 1.
Tabela 1. Pomiary prędkości dźwięku w trzech mieszaninach
wzorcowych hel-azot-tlen: M2,M3,M4 - wykonane za pomocą
prototypowych czujników mikroprocesorowych: C1(40kHz) i
C2(100kHz) – liczba odczytów do średniej n=5

Szacunkowy czas przelotu impulsów ultradźwiękowych
przez całą długość komory wynosi od ok. 0.4 ms (dla
czystego helu) do ok. 1.0 ms (dla czystego powietrza w
warunkach normalnych bez domieszki helu). Zjawiska
falowe występujące we wnętrzu komory powodują dyspersję
sygnału odbieranego; innym niekorzystnym efektem jest
znaczna liczba sygnałów echa. Na rys. 2 i 3 zamieszczamy
oscylogramy sygnałów: nadawanego i odbieranego,
otrzymane dla czystego powietrza.
Znaczna różnica własności fizycznych helu oraz tlenu i
azotu powoduje raptowną zmianę warunków pracy
zastosowanych w układzie ceramicznych przetworników
ultradźwiękowych. Skutkiem jest znaczny spadek poziomu

sygnału na wyjściu odbiornika przy stężeniach helu w
mieszance większych niż 40%. Jedyną skuteczną metodą
niwelacji tego efektu jest zastosowanie układu odbiorczego o
bardzo dużym wzmocnieniu. W opisywanym rozwiązaniu
zastosowano szybki wzmacniacz NE5532 o wzmocnieniu
równym 100.
Dodatkowego komentarza wymaga kształt przebiegu
odbiorczego.
Zaobserwowano
znaczną
bezwładność
mechaniczną przetwornika (powolne narastania oscylacji w
stanie rezonansu pokazano na oscylogramie z rys. 4.). Można
zatem postawić wniosek, że krytyczne znaczenie ma wartość
progu detekcji amplitudowej odbieranego sygnału.
Rys. 4. Przebieg sygnału na wyjściu odbiornika ultradźwięków.

Należy ostatecznie stwierdzić, że celem polepszenia jakości
pracy stosować układu należy :
• Zwiększyć czułość układu odbiorczego,
• Rozbudować analogowe i cyfrowe układy redukcji szumów
odbiornika,
• Zastosować przetworniki nadawcze i odbiorcze o mniejszej
stałej czasowej ( i być może większej częstotliwości pracy),
• Zastosować w układzie cyfrowe metody obróbki sygnału (o
ile tylko pozwoli na to moc obliczeniowa mikrokontrolera).
Wnioski.
Osiągnięte wyniki wstępne dowodzą, że zbudowanie
taniego urządzenia do pomiaru składu mieszanin gazowych
jest realne.
Podejmowane są również próby budowy urządzeń do
wykrywania wycieków helu z instalacji na podstawie
pomiaru prędkości dźwięku w zassanej próbce gazu (CERN,
NCMS). Jednak te urządzenie nie są przeznaczone do
dokładnego określania zawartości helu w mieszaninie.
W literaturze światowej można też znaleźć doniesienia o
wykorzystywaniu pomiaru prędkości dźwięku do określania
składów innych mieszanin [2],[3]. Temat jest więc nośny i
aktualny.
.
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Wstęp

Symulacyjne badania modelu
matematycznego wentylacji atmosfery
komory dekompresyjnej podczas
ekspozycji powietrznych

Obecnie stosowana metodyka wentylacji opracowana została
w oparciu o założenia teoretyczne, których dotychczas nie
weryfikowano doświadczalnie [7]. Stosowany dotychczas model
matematyczny nie uwzględnia wpływu zawartości początkowej
CO2 w atmosferze komory przed rozpoczęciem ekspozycji [4].
Dla
najbardziej niekorzystnych warunków początkowych można
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych
przyjąć,
że wynosi ona maksymalnie 0,03 %, co wynika z
modelu matematycznego wentylacji atmosfery komory
dokumentów
normalizacyjnych [3]. Faktycznie jednak jest
dekompresyjnej podczas ekspozycji powietrznych.
zależna, między innymi, od zawartości CO2 w atmosferze
otaczającej komorę. Do chwili rozpoczęcia ekspozycji
Oznaczenia:
przestrzeń komory ma stały kontakt z atmosferą i dopiero po
dwutlenek węgla,
CO2
zamknięciu i uszczelnieniu włazów można ją traktować jako
tlen,
O2
wyizolowane i szczelne środowisko. Obliczanie czasu do
początkowy udział molowy CO2 w atmosferze komory
kolejnej wentylacji z wykorzystaniem współczynnika
x1
dekompresyjnej [-],
efektywności wentylacji jest poparte właściwymi założeniami
udział
molowy
CO
w
czynniku
wentylacyjnym
[-],
2
xw
dotyczącymi strat świeżego powietrza. Ich wyznaczenie jest
udział molowy CO2 w atmosferze komory dekompresyjnej na
xk
końcu wentylacji [-],
kłopotliwe. Określenie dokładnej wartości współczynnika
ο
strumień objętości O2 konsumowanego przez jednego nurka
wymaga przeprowadzenia licznych eksperymentów na różnych
3
V O2
[dm /min],
ο
obiektach hiperbarycznych, w różnych warunkach: zmienna
3
strumień objętości czynnika wentylacyjnego [dm /min],
V1
głębokość, liczba nurków itp. [1,4,5,6,7]. Są to bardzo
objętość komory dekompresyjnej [m3],
VK
kosztowne i skomplikowane zarówno pod względem
współczynnik wypełnienia komory dekompresyjnej [-],
wk
technicznym jak i organizacyjnym badania. Można jednak tego
ciśnienie robocze komory dekompresyjnej [kPa],
uniknąć wprowadzając do formuły na obliczanie czasu do
p
dopuszczalne ciśnienie parcjalne CO2 w atmosferze komory
kolejnej wentylacji modułu odzwierciedlającego zawartość
pCO2max
[kPa],
dwutlenku węgla w atmosferze komory po zakończeniu
ciśnienie atmosferyczne [kPa],
p0
wentylacji. Wykorzystanie minimalnego strumienia świeżego
liczba nurków biorących udział w ekspozycji ciśnieniowej [-],
k
powietrza potrzebnego do przeprowadzenia efektywnej
czas do rozpoczęcia pierwszej wentylacji [min],
wentylacji
wymaga
pomiarów
strumienia
powietrza
τ1
dostarczanego
do
komory
podczas
wentylacji.
czas
prowadzenia
wentylacji
[min],
τw
W związku z powyższym proponuje się zastosowanie
czas do rozpoczęcia drugiej wentylacji [min],
τ2
nowej formuły, gdzie zbiór zdarzeń związanych z wymianą
parametr,
ui
zanieczyszczonej atmosfery komory dekompresyjnej można
przedstawić w postaci relacji [1,4,5]:
Ψ ( y t , y m ) - ilościowa metryka odniesieniowa badanych przebiegów yt, ym,
Ψmax ( y t , y m ) -

jakościowa metryka odniesieniowa badanych przebiegów yt, ym,

yt

-

wartość teoretyczna [kPa],

ym

-

wartość modelowana [kPa].

τ1 =

Vk  pCO 2 max px1 


ο
p
0

k V O2 

ο
ο


pVk 
k ⋅ V O2
k ⋅ V O2 
τw = −
ln xk − x1 − ο
− ln x0 − x1 − ο
ο


p0 V1 
V1
V1 

τ2 =

(1)
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ο
p
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W celu weryfikacji proponowanego modelu w pierwszej
kolejności przeprowadzono badania symulacyjne, następnie
zrealizowano cykl badań na obiekcie rzeczywistym [8].
Metoda i cel badań
Badania symulacyjne prowadzono w kierunku określenia
różnic pomiędzy badanymi modelami matematycznymi. Podczas
badań przyjęto, że wartości teoretyczne (yt) są obliczane jako
parametry wyjściowe dotychczas stosowanego modelu
matematycznego wentylacji. Natomiast jako wartości
modelowane (ym) określano parametry wyjściowe obliczane za
pomocą opracowanego modelu. Różnicę pomiędzy modelami
określono oceniając wpływ zmian poszczególnych wielkości
wejściowych
na
zmiany
wartości
teoretycznych
i
modelowanych. W tym celu posłużono się badaniem znaku
pierwszej pochodnej. Na tej podstawie określono charakter
wpływu zmian wielkości wejściowych. Następnie biorąc pod
uwagę konstrukcje komór dekompresyjnych stosowanych w
MW RP oraz podane w literaturze parametry stałe, dla których
opracowany był stosowany model, określono zbiór wartości
wielkości wejściowych, na podstawie którego dokonano oceny
modeli. Porównania obliczonych wartości teoretycznych i
modelowanych dokonano za pomocą znanego w klasycznej
analizie matematycznej pojęcia odległości między funkcjami
[2,9]. Ponadto, analizowano podatność badanych modeli na
zmiany określonej wielkości wejściowej. Analizy dokonano na
drodze porównania wartości pierwszej pochodnej, definiowanej
jako szybkość wzrastania funkcji. W przypadku czasu
prowadzenia wentylacji oceniano jedynie charakter wpływu
zmian wielkości wejściowych.
Wyniki
Z badań symulacyjnych wynika, że obydwa modele cechuje
podobna reakcja na wzrost wartości wielkości wejściowych.
Zasadnicza różnica pomiędzy badanymi modelami zachodzi w
relacji τ1 = f(p), wartości teoretyczne w tym przypadku są stałe,
natomiast
modelowane
maleją.
Wykaz
wszystkich
analizowanych relacji przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 1. Wpływ wzrostu wielkości wejściowych na wielkości
wyjściowe badanych modeli
Czas do następnej
wentylacji
Wartość
Wartość
Wartość
Parametr Wartość
WARTOŚĆ
teoretyczna modelowana MODELOWANA teoretyczna modelowana
ui
yt
ym
ym
yt
ym
τ1(ui)
τ1(ui)
τw(ui)
τ2(ui)
τ2(ui)
Czas do 1-szej wentylacji

Vk ↑

↑
↓

x1 ↑

const

k↑
p↑

xk ↑

V1 ↑
ο

↑
↓
↓
↓

Wentylacja

↑
↑
↑
↑

↑
↓

↑
↓

↑
↓

const

const

const

W kolejnej tabeli przedstawiono obliczony za pomocą
powyższych równań zbiór wartości metryk dla analizowanych
przebiegów.

τ i (u i )
τ 1 (k )
τ 1 (Vk )
τ 1 ( p)
τ 2 (k )
τ 2 (Vk )
τ 2 ( p)

Ψ ( yt , y m )

Ψmax ( y t , y m )

7,42

5,30

7,52

4,20

21,58

13,20

26,27

6,30

27,22

3,80

42,71

19,10

Tabela 2. Wartości metryk analizowanych przebiegów.

Największe różnice pomiędzy wartościami yt i ym wystąpiły
dla przebiegów τ1(p) i τ2(p). W obu przypadkach ma to związek
z wprowadzeniem do formuły na obliczanie wartości
modelowanej modułów odzwierciedlających udział CO2 w
atmosferze komory. Dla przebiegu τ1(p) jest to udział
początkowy (x1) w atmosferze komory na początku ekspozycji
hiperbarycznej. Natomiast dla przebiegu τ2(p) jest to udział
końcowy (xk) w atmosferze komory po zakończeniu procesu
wentylacji. Zgodnie z przewidywaniami wprowadzenie tych
modułów, w pierwszym przypadku spowodowało skrócenie
czasu do wentylacji, natomiast w drugim jego wydłużenie.
Zaobserwowane różnice pomiędzy pozostałymi przebiegami
wynikają z tych samych powodów. Obliczanie wartości
teoretycznych bez uwzględnienia udziału x1 powoduje, że
zakłada się czystość atmosfery komory (ze względu na CO2) dla
τ1 = 0. Z tego powodu funkcja pCO2(τ1) dla wartości
teoretycznych zaczyna się w początku układu współrzędnych.
Natomiast przebieg pCO2(τ1) dla wartości modelowanych będzie
funkcją przesuniętą o wektor, którego długość jest równa
wartości x1. Wobec powyższego wartość modelowana pCO2(τ1)
stanowi translację wartości teoretycznej pCO2(τ1) o wektor →x 1 . Z
tego powodu występują różnice pomiędzy yt i ym dla wszystkich
relacji τ1 = f(ui).
rys. 1. Przebieg funkcji pCO2(τ2).
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Większe różnice pomiędzy wartościami modelowanymi i
teoretycznymi dla przebiegów τ2(ui) wynikają z zastosowania
przy obliczaniu wartości teoretycznych współczynnika
efektywności wentylacji. Funkcja pCO2(τ2) dla wartości
teoretycznych cechuje się większymi przyrostami niż pCO2(τ2)
dla wartości modelowanych.
Wobec tego teoretyczny czas do kolejnej wentylacji jest
krótszy niż czas modelowany.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że zarówno wartość
teoretyczna jak i modelowana wykazuje znaczną podatność na
zmiany liczby nurków przebywających w komorze (k), ale
największy wpływ na wartości

dy m
dyt
i
du 2
du2

(u2 = k) miały

zmiany objętości komory (Vk). Z powyższego wynika, że te dwa
parametry mają decydujące znaczenie przy określaniu czasu do

pierwszej i następnych wentylacji, co nie odbiega od założeń
teoretycznych. Natomiast siła z jaką powyższe parametry
wpływają na wartość teoretyczną i modelowaną jest inna.
Średnie wartości szybkości zmian funkcji dla wartości
teoretycznych są większe niż dla wartości modelowanych,
oznacza to że wartość teoretyczna jest bardziej podatna na
zmiany tych parametrów. Wynika to z faktu uwzględnienia w
obliczaniu wartości modelowanej udziału CO2 w atmosferze
komory (x1) na początku ekspozycji. W przypadku przebiegów
ym = τ2(ui) oraz yt = τ2(ui) średnia prędkość zmian funkcji dla
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10,05 50 18,10 0,0007

4,53

6

0,93

0,0007 18,10

Największy wpływ na zmiany ciśnienia parcjalnego dwutlenku
węgla w komorze podczas wentylacji mają takie parametry
wejściowe jak: ciśnienie ekspozycji (p), objętość komory (Vk) i
strumień świeżego powietrza ( Vο 1 ). W przypadku ciśnienia
ekspozycji wynika to wprost z faktu, że wartość x0 jest
zdefiniowana jako funkcja dopuszczalnego ciśnienia parcjalnego
CO2 w atmosferze komory, które jest wielkością stałą. Tak więc
zawartość CO2 w komorze na początku wentylacji (x0) będzie
funkcją ciśnienia ekspozycji, wobec tego wpływ zmian tej
( yt ) '
> ( y m ) ' . Natomiast dla ( y i ) '
zachodzi relacja wielkości na x(τ) jest podobny. W przypadku objętości komory,
Vk
Vk
k
odwrotna. Obydwie funkcje są niezależne od ciśnienia jej wzrost powoduje konieczność wymiany większej objętości
powietrza co wydłuża czas prowadzenia wentylacji. Dla
 dy

dy
dy
ekspozycji  i = 0  , ale m i m zależy od xk. Co wpływa strumienia świeżego powietrza zachodzi relacja odwrotna.
du1
du 2
 du 3

Dostarczanie do komory o tej samej objętości większej ilości
na zaobserwowane różnice pomiędzy badanymi przebiegami yi powietrza w jednostce czasu powoduje skrócenie czasu
= τ2(ui).
prowadzenia wentylacji.
Korzystając z formuły na określanie czasu prowadzenia
pCO2 = f(τw) dla Vk∈(2 [m3]
wentylacji obliczano wartości modelowane, w taki sposób, że rys. 2. Przykładowy przebieg funkcji
3
– 8 [m ]).
jeden z parametrów wejściowych (np. k) ulegał zmianie (k∈(2 –
p
[kPa]
1,6
6)), a pozostałe były niezmienne. Uzyskane wyniki pozwoliły
1,4
określić ilościowo wpływ zmian poszczególnych wartości
1,2
wejściowych na wartość modelowaną. Wyniki obliczeń
1,0
przedstawiono w tabeli poniżej.
0,8
CO2

Tabela 3
Wartość wielkości modelowanej w zależności od zmian wielkości
wejściowych.
k

τw Vk τw

h

2
3
4
5

3,35
4,09
4,24
4,40

10 3,35
20 6,44
30 9,44
40 13,19

2
3
4
5

3,35
5,02
6,70
8,37

τw

x1
0,0003
0,0004
0,0005
0,0006

τw V1 τw
3,35
4,08
4,22
4,37

2
3
4
5

3,35
2,03
1,40
1,13

xk

τw

0,002
3,35
0,001
6,44
0,0011 9,44
0,0008 13,19
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Bojowe środki trujące a nurkowanie w
Morzu Bałtyckim
Bojowe środki trujące (BST) są związkami chemicznymi
występującymi w postaci gazów, cieczy lub ciał stałych, które w
odniesieniu do organizmów żywych wykazują zróżnicowane
działanie toksyczne o charakterze ogólnotrującym, duszącym,
drażniącym, parzącym lub paralityczno - drgawkowym.
Masowe użycie BST miało miejsce w I wojnie światowej we
Francji. W latach 1914- 1918 wyprodukowano łącznie 180 tys.
ton, z czego w walkach zużyto 125 tys. ton. W latach 1919 1939, a także w czasie II wojny światowej produkcja BST nie
uległa zmniejszeniu. Zmienił się jednak profil tej produkcji.
Pokazały się nowo odkryte związki fosforoorganiczne - tabun i
sarin. Znaczenie bojowe zachowały - iperyt siarkowy, luizyt i
adamsyt.
Problem BST istnieje w Chinach, Japonii, Włoszech, Anglii,
Francji, Kanadzie i szeregu innych krajów. Ogromne ich ilości,
zarówno te, które pozostały po I wojnie światowej, jak i te z II
wojny światowej, oraz wyprodukowane w okresach
międzywojennych podlegały i będą podlegać procesom
niszczenia. Niszczenie ogromnych arsenałów BST opierało się
głównie na sposobie "bezpiecznego ich rozpraszania",
zakopywania w ziemi, spalania na otwartej przestrzeni, rzadziej
na niszczeniu chemicznym. Głównie jednak broni chemicznej
pozbywano się poprzez zatapianie jej w akwenach morskich.
Akwenami, w których została masowo topiona amunicja
chemiczna są: Ocean Atlantycki, Ocean Spokojny, Zatoka
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Biskajska, morza - Bałtyckie, Północne, Białe, Ochockie,
Karskie, Barentsa, Japońskie.
Zatapianie niemieckiej amunicji chemicznej odbywało się
głównie w latach 1946 -1947. Zatopiono wówczas około 300
tys. Ton, głównie w Morzu Północnym w cieśninach Skagerrak i
Kattegat, oraz w Morzu Bałtyckim, głównie w głębi
bornholmskiej i gotlandzkiej, oraz 26 mil na płn. - wsch. od
Kołobrzegu, 24 mile na płn. - wsch. od Ustki i 5 - 10 mil na płn.
- wsch. od Helu.
W Bałtyku zatopiono 42 - 65 tys. ton amunicji zawierającej 6
- 13 tys. ton BST. Środki te były umieszczone w około 600 tys.
sztuk amunicji i pojemników. Amunicja ta składała się głównie
z pocisków artyleryjskich (105 - 150 mm), bomb lotniczych (50,
250, 500 kg), min, fugasów, świec i granatów dymnych. Wśród
pojemników znajdowały się głównie beczki i kanistry.
Z posiadanych dotychczas informacji wynika, że dla ludzi
najgroźniejszym BST zatopionym w morzach jest iperyt
siarkowy. W wyniku powojennej likwidacji broni chemicznej i
zatapianiu jej w zbiornikach wodnych, już od kilkudziesięciu lat
"król" bojowych środków trujących – iperyt, spoczywa na dnie
Bałtyku usypiany morskimi falami. Od czasu do czasu dochodzi
jednak (głównie za sprawą ludzi) do kontaktu z rybakami,
rzadziej z wczasowiczami. Na kontakt z iperytem narażeni są
również płetwonurkowie. Nurkowanie w Bałtyku jest atrakcyjne
chociażby z tego powodu, że na dnie niewielkiego i względnie
płytkiego akwenu wodnego spoczywa około tysiąca wraków.
Rozważana jest koncepcja wytyczenia kilku turystycznych tras
podwodnych dla płetwonurków. Z uwagi na coraz większe
zapotrzebowanie na „złoto Bałtyku" - bursztyn (np. tylko ks.
Jankowski potrzebuje 8 ton surowca na zbudowanie
bursztynowego ołtarza w Kościele Św. Brygidy), dochodzi do

jego pozyskiwania spod wody przez płetwonurków, a tym
samym możliwość kontaktu z iperytem, który może
przypominać wyglądem bryłę bursztynu lub gliny. Kończy się to
dla człowieka zwykle bardzo niekorzystnie.
W polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku odnotowano 20 30 takich kontaktów, głównie w latach 50-tych i 70-tych. W
1955 r. poparzeniu uległo 120 dzieci, w tym siedmioro ciężko, z
Żywca przebywających na koloniach letnich w Darłówku W
1961 r. poparzonych iperytem zostało 4 rybaków z Kołobrzegu.
W 1976 -6 rybaków z Darłowa. W 1977 - 12 rybaków z
Kołobrzegu, Darłowa i Ustki. W 1979 -4 rybaków z Kołobrzegu
i Władysławowa. W 1997 - 4 rybaków z Władysławowa.
Ogółem w wyniku kontaktu z iperytem skażeniu uległo 150 165 osób, w tym 30 - 45 rybaków. Do liczby tej należy dodać 50
- 60 osób, rybaków polskich, oddających rybę na Bornholmie i
32 osoby - Polaków pracujących w przetwórni ryb na Islandii,
gdzie przewożono rybę złowioną w Bałtyku.
Kontakty z iperytem mieli również rybacy duńscy, niemieccy
i szwedzcy. Np. w Danii od 1976 r. odnotowano 439 takich
kontaktów, w tym aż 101 w 1991 r. (W Danii każdy
potwierdzony kontakt rybaków z iperytem w morzu poza
rejonem zatopienia BST łączy się z rekompensatą).
W Polsce w minionym okresie problemu BST zatopionych w
Bałtyku raczej nie nagłaśniano. Z kolei obecnie każdy taki
kontakt jest wyolbrzymiany. Świadczy o tym cały szereg
artykułów o sensacyjnych tytułach, np. „Bombowy śmietnik",
"Iperytowe morze", "Śmierć czyha w Bałtyku", "Bałtyk z trupią
czaszką".
Iperyt siarkowy, główny bojowy środek trujący z grupy
parzących, jest cieczą oleistą, koloru ciemnobrunatnego
(chemicznie czysty jest bezbarwny), o słabym zapachu czosnku
lub musztardy. Łatwo wsiąka w materiały pochodzenia
organicznego (skórę, drewno, gumę) oraz w materiały porowate.
W wodzie rozpuszcza się źle, dobrze natomiast w
rozpuszczalnikach organicznych i w tłuszczu. W wodzie
hydrolizuje powoli na kwas solny i tiodwuglikol - związek
nietrujący.
Przy działaniu miejscowym występują zmiany skórne: w
drogach oddechowych, na spojówce i gałce ocznej oraz w
przewodzie pokarmowym. Okres utajonego działania wynosi od
2 do 24 godzin, w zależności od ilości, drogi wchłaniania i
właściwości osobniczych danego organizmu. Iperyt w postaci
kropel, mgły i par, osiadający na ludzkiej skórze, jest szybko
przez nią wchłaniany, nie wywołując przy tym bólu. Po upływie
kilku godzin na skórze pojawiają się zaczerwienienia i obrzęk,
odczuwa się jej swędzenie. Rumień po pewnym czasie cofa się,
przyjmując barwę fiołkową, potem brunatną. W cięższych
przypadkach w końcu pierwszej doby pojawiają się pęcherzyki,
które zwykle łączą się w większe, wypełnione przeźroczystą,
żółtą cieczą, mętniejącą po pewnym czasie. Pęcherze te są
bardzo wrażliwe na urazy mechaniczne i wtórne zakażenie.
Powstaniu pęcherzy towarzyszy ogólne osłabienie i
podwyższona temperatura ciała. Po upływie 2 - 3 dni pęcherze
pękają, tworząc głębokie, trudno gojące się (tygodniami)
owrzodzenia skóry. Nieraz dopiero po 30 - 40 dniach zaczyna
wytwarzać się ziarnina, owrzodzenie oczyszcza się i pokrywa
nabłonkiem. Minimalna dawka powodująca rumień skóry
wynosi 0,07 mg/cm.
Iperyt jest trucizną komórkową, łatwo wiąże się z różnymi
komponentami komórki, takimi jak aminokwasy, peptydy i
białka przez ich alkilację. Efekty cytotoksyczne objawiają się
pod postacią zaburzeń metabolicznych w komórce, takich jak
uszkodzenie enzymów komórkowych, nieprawidłowy podział
komórki, jej rozpad itp. W organizmie makroskopowo objawia
się to tworzeniem pęcherzy i owrzodzeń na skórze,

uszkodzeniem szpiku kostnego, uszkodzeniem narządów
miąższowych.
Ostatni kontakt polskich rybaków z iperytem miał miejsce w
dniu 09.01.1997 r. Tego dnia załoga kutra Wła-206 dokonywała
połowu ryb w odległości 20 mil na północ od Władysławowa.
Złowiono ok. 30 kg ryb oraz 5 - 6 kg substancji kolorem i
wyglądem przypominającej bryłę bursztynu. Podczas kolejnego
trału nastąpiła awaria agregatu i kuter wrócił do portu, gdzie
nieznaną substancję wyrzucono na śmietnik.
Dnia 10.01.1997 r. o godz. 1200 lekarz zakładowy PPiUR
"Szkuner" z Władysławowa powiadomił telefonicznie
Państwowy Terenowy Inspektorat Sanitarny w Pucku o
pacjentach, u których stwierdzono poparzenie rąk i twarzy
nieznanym środkiem chemicznym - byli to rybacy z kutra Wła206. Informację tą pracownik PTIS przekazał do:
1. Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej w Gdańsku
2. Inspekcji Pracy w Gdańsku
3. Urzędu Morskiego w Gdyni
4. Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni Redłowie
5. Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej w Pucku
6. Dyrekcji PPiUR "Szkuner" we Władysławowie
7. Kapitanatu Portu we Władysławowie
8. Jednostki Straży Granicznej we Władysławowie.
Akcja ta miała miejsce w piątek w godz. 1200- 1400.
Wykazała ona całkowity brak wiedzy u osób odbierających
telefony, co do zasad postępowania w podobnej sytuacji. Nie
wymieniając kto, muszę jednak powiedzieć, że były osoby, które
radziły poczekać do poniedziałku, bo to już koniec pracy no i
weekend.
W tym samym dniu o godz. 1820 do Władysławowa przybyła
grupa specjalistów z 55 Kompanii p-chemicznej MW i
rozpoczęła neutralizację kutra, śmietnika i wysypiska śmieci, na
które wcześniej wywieziono zawartość śmietnika. Poparzonych
ośmiu członków załogi kutra przewieziono do Szpitala
Marynarki Wojennej w Gdańsku. W .Izbie Przyjęć szpitala 4
poparzonych zakwalifikowano do leczenia szpitalnego,
pozostałych 4 do leczenia ambulatoryjnego.
Chorzy przyjęci do szpitala poddani zostali badaniom
klinicznym ogólnym, badaniom laboratoryjnym, konsultacjom
specjalistycznym (dermatologiczna, okulistyczna, internistyczna,
neurologiczna) oraz badaniom dodatkowym (USG jamy
brzusznej, RTG klatki piersiowej, EKG).
W leczeniu porażonych stosowano leczenie miejscowe w
postaci opatrunków z agrosulfanu, leczenie ogólne osłonowo regenerujące, antybiotykoterapię oraz leczenie chirurgiczne
(usuwanie martwicy skóry).
Chory T.C. lat 19, hospitalizowany od 10.01.1997 r. do
05.02.1997 r. z powodu: oparzenie chemiczne I/II0 (twarzy
okolicy czołowej, oczodołowych, policzkowych); oparzenie II0
(skóry grzbietu penisa); oparzenie I0 (okolicy szyi i karku).
Łącznie oparzenia obejmowały około 7% powierzchni ciała.
Pierwsze objawy oparzenia w postaci piekących zmian
rumieniowych wystąpiły po kilkunastu godzinach od
wyłowienia nieznanej substancji. Pacjent nie miał
bezpośredniego kontaktu z wyłowionym przedmiotem.
Trzeciego dnia pobytu w szpitalu wytworzyły się pęcherze
surowicze okolicy czołowej lewej i kąta zewnętrznego oka
prawego oraz na skórze grzbietowej strony prącia. Pęcherze
pękały, a na ich miejscu pojawiały się nadżerki i płytkie, trudno
gojące się drobne owrzodzenia. W wyniku leczenia uzyskano
wygojenie wszystkich zmian skórnych.
Chory M.J. lat 34, hospitalizowany od 10.01.1997 r. do
29.01.1997 r. z powodu: oparzenie chemiczne I0 (policzka i

oczodołu lewego); oparzenie chemiczne I/II0 (palców III, IV i V
ręki lewej oraz palca II ręki prawej). Łącznie oparzenia
obejmowały około 4% powierzchni ciała. Przebieg leczenia jw.
Chory A.K. lat 41, hospitalizowany od 10.01.1997 r. do
29.01.1997 r. z powodu: oparzenie chemiczne I/II0 (twarzy
okolicy oka prawego, okolicy szyi i karku); oparzenie chemiczne
I/II0 (przestrzeni międzypalcowych II - III i III - IV ręki lewej);
oparzenie chemiczne I/II0 (skóry grzbietu penisa). Łącznie
oparzenia obejmowały 8% powierzchni ciała. Jak podaje
pacjent, w czasie wciągania sieci rybackiej na kuter wydobyto
przedmiot, który to przedmiot przekładał z sieci na pokład kutra,
a po przybyciu do portu, z kutra na keję. Przebieg leczenia jw.
Chory T.K. lat 46, hospitalizowany od 10.01.1997 r. do
05.02.1997 r. z powodu: oparzenie chemiczne I/II0 (obu kończyn
górnych okolic rąk, przedramion i ramion). Oparzenia
obejmowały łącznie około 16% powierzchni ciała. Pacjent nie
miał bezpośredniego kontaktu z wyłowionym przedmiotem.
Przebieg leczenia jw.
U leczonych ambulatoryjnie rybaków stwierdzono oparzenia
I0 (skóry rąk lub twarzy) na niewielkiej przestrzeni nie
przekraczającej 1% powierzchni ciała. Dwaj z nich mieli
bezpośredni kontakt z wyłowionym przedmiotem, ale przez
rękawice ochronne. Czuli zapach siarki.
Różnorodność nasilenia skażeń skórnych spowodowana była
różnym czasem oraz powierzchnią kontaktu z środkiem
trującym, którym okazał się iperyt. Zwraca uwagę fakt, iż
najmniejsze nasilenie oparzeń wystąpiło u osób posługujących
się rękawicami ochronnymi. Jedynym wytłumaczeniem
powstania oparzeń u osób nie kontaktujących się bezpośrednio z
bryłą iperytu było korzystanie na pokładzie kutra ze wspólnego
ręcznika oraz przedmiotów skażonych iperytem. Wystąpienie
zmian skórnych na zakrytych częściach ciała było następstwem
dotykania ich skażonymi rękami. Konieczność hospitalizacji 4
poparzonych była związana z latencją zmian miejscowych i
ogólnych, co znalazło swoje uzasadnienie i potwierdzenie w
długotrwałym leczeniu tych pacjentów w szpitalu. Wszyscy
poparzeni leczeni w szpitalu zostali wypisani wstanie dobrym z
zaleceniem dalszej kontroli.
W likwidacji skutków kontaktu ludzi z BST musi brać udział
szereg służb, w tym służba zdrowia.

J. Łaszczyńska

Symulowane ekspozycje na nagłą
dekompresję a zagrożenie chorobą
dekompresyjną.
Zakład Fizjologii Lotniczej Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Wstęp - Zarówno środowisko pracy pilota jak i nurka niesie ze
sobą ryzyko ekspozycji na działanie szybkich zmian ciśnienia
barometrycznego. W takich warunkach ulegają modyfikacji
fizjologiczne reakcje organizmu człowieka jak i zdolność do
wykonywania pracy. Badania prowadzono w celu oszacowania
ryzyka wystąpienia objawów choroby dekompresyjnej oraz
ustalenia,
metodami
obiektywnymi,
zakresu
reakcji
fizjologicznych jak i behawioralnych (psychologicznych)
wynikających z ekspozycji na nagłą, o krótkim czasie trwania
zmianę
ciśnienia
barometrycznego
(224mmHg)
w
symulowanych warunkach pracy pilota.
Metodyka - W badaniach wzięło udział 15 zdrowych mężczyzn
– ochotników w wieku 23,6 ± 3,6 lat; wzrost 183 ± 9 cm; masa
ciała 80 ± 14 kg; BMI (body mass index) 23,9 ± 3,8. Badani
zostali zakwalifikowani na podstawie badań specjalistycznych

Postępowanie w przypadku bezpośredniego kontaktu
człowieka z BST :
1) przedmiotów nieznanych znalezionych na plaży lub w
wodzie Bałtyku (np. przypominających bryłę gliny lub
bursztynu) nie dotykać gołymi rękami;
2) nieznaną substancję ze skóry usunąć suchą gazą lub
watą;
3) miejsce "skażone" przemyć ciepłą wodą z mydłem lub
płynem "Ludwik";
4) miejsce
skażone
przemyć
5%
roztworem
monochloraminy;
5) zastosować zestaw IPP-95;
6) nie używać rozpuszczalników organicznych (alkoholu,
benzyny, nafty, oleju napędowego);
7) powiadomić najbliższą jednostkę wojskową, placówkę
policji, straży granicznej lub służby zdrowia
Po oparzeniu iperytem rybaków z Władysławowa w styczniu
1997 r. Urzędy Morskie opracowały "Instrukcję postępowania w
przypadku wyłowienia amunicji chemicznej". Instrukcja taka
powinna znajdować się na każdym kutrze rybackim, a załoga
kutra powinna być z nią zapoznana i umieć posługiwać się
indywidualnym pakietem przeciwchemicznym, IPP-54 lub IPP95 W skład Indywidualnego Pakietu Przeciwchemicznego -95
wchodzi odkażalnik w postaci maści do odkażająco profilaktycznego zabezpieczenia skóry przed skażeniem
środkami trującymi, oraz odkażalnik w postaci sorbentu do
odkażania skóry skażonej środkami trującymi. IPP-95 został
opracowany przez pracowników Wojskowego Instytutu Higieny
i Epidemiologii oraz pracowników Wojskowego Instytutu
Chemii i Radiometrii w Warszawie.
W skali całego polskiego wybrzeża należy opracować
jednolity system postępowania na wypadek kontaktu człowieka
z Bojowymi Środkami Trującymi oraz (wzorem Duńczyków)
utworzyć Zakład Utylizacji wyłowionych BST w oparciu o
doświadczenia Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii.
Z uwagi na niebezpieczny i bardzo kosztowny proces
wydobywania i zobojętniania BST, jedynym możliwym
postępowaniem pozostaje monitorowanie rejonów ich zatopienia
w Bałtyku.

przeprowadzonych w Głównej Wojskowej Komisji LotniczoLekarskiej przewidzianych dla kandydatów na pilotów oraz na
podstawie wydolności fizycznej. Na przeprowadzenie badań
uzyskano zgodę Komisji Etycznej działającej przy WIML.
Bezpośrednio przed ekspozycjami uczestnicy byli poddawani
badaniu lekarskiemu oraz wypełniali ankietę skonstruowaną w
celu gromadzenia danych osobowych oraz określenia czynników
ryzyka wystąpienia choroby dekompresyjne (uprzednie
ekspozycje na podwyższone/obniżone ciśnienie, incydenty
choroby dekompresyjnej w przeszłości, przebyte choroby,
aktualnie przyjmowane leki).
Wszystkie ekspozycje przeprowadzono w komorze nagłej
dekompresji WIML w oparciu o jeden model badania,
obejmujący:
• Okres adaptacji (w przypadku dekompresji „wysokiej”
wykonywano desaturację azotu - 30 min) - wykonanie
pierwszej baterii testów psychologicznych.
• Nagłą dekompresję.
• Ekspozycję na działanie niedotlenienia wysokościowego
(32 min) - wykonanie testów psychologicznych w
końcowym okresie pobytu na wysokości.

•

Okres restytucji (28 min) - wykonanie testów
psychologicznych po 20 min spoczynku na wysokości
115 m n.p.m.
Nagła dekompresja była wykonywana w dwóch różnych
zakresach. Dekompresja „niska” z wysokości 115m n.p.m. do
wysokości 3000 m n.p.m. oraz dekompresja „wysoka” z
wysokości 3000 m n.p.m. do wysokości 7000 m n.p.m. Nagłą
dekompresję „wysoką” poprzedzało wzniesienie na wysokość
3000 m n.p.m. Zarówno w przypadku dekompresji „niskiej” jak
i „wysokiej” stosowano cztery różne czasy: 2, 4, 10 i 14 sekund.
W przypadku dekompresji „niskiej” badani oddychali
powietrzem komory, natomiast podczas dekompresji „wysokiej”
od początku okresu adaptacji do końca okresu restytucji
uczestnicy oddychali 100% tlenem przez maskę KM 32.
W czasie całego badania w sposób ciągły rejestrowano
parametry fizjologiczne: ciśnienie tętnicze krwi (BP), częstość
skurczów serca (HR), całkowity opór obwodowy (TPR)
(PORTAPRES). W celu określenia zdolności do wykonywania
zadania każdy z uczestników wykonywał komputerowy zestaw
testów psychologicznych, złożony z czasu reakcji z wyborem i
testu trackingu.
Bezpośrednio po zakończeniu ekspozycji uczestnicy byli
poddawani powtórnemu badaniu lekarskiemu oraz wypełniali
ankietę w celu wykluczenia ewentualnych objawów choroby
dekompresyjnej.
Podczas badań jak i przez 24 godziny po ekspozycjach
utrzymywano w stanie gotowości komorę hiperbaryczną
pozostającą na wyposażeniu Zakładu Fizjologii WIML.

Wyniki – u żadnego z uczestników badań nie stwierdzono
dolegliwości po zakończeniu ekspozycji niezależnie od profilu
nagłej dekompresji. Badanie lekarskie jak i ankieta po
zakończeniu
ekspozycji
nie
wykazały
objawów
charakterystycznych dla choroby dekompresyjnej (bóle
stawowe, bóle w kl. piersiowej, kaszel, objawy skórne, objawy
ze strony ośrodkowego układu nerowego). Badani nie zgłaszali
dolegliwości także w ciągu 24 godzin po zakończeniu
ekspozycji. We wszystkich badaniach nagła dekompresja
wywoływała wzrost częstości skurczów serca. Obserwowano
także istotny wzrost ciśnienia tętniczego krwi w porównaniu do
wartości wyjściowych. Nie zaobserwowano zmian całkowitego
oporu obwodowego po nagłej dekompresji w porównaniu do
wartości wyjściowych. Wyniki przeprowadzonych testów
psychologicznych wykazały, że poziom wykonywania zadań jest
indywidualnie zróżnicowany w parametrach czasowych reakcji
osób badanych. Nie stwierdzono istotnych zmian w poziomie
wykonania zadań, zarówno w teście śledzenia pościgowego
(trackingu) jak i w pomiarze czasu reakcji z wyborem, w
porównaniu do wyników kontrolnych.
Wnioski - Po ekspozycji na nagłą dekompresję o parametrach
przyjętych w badaniach nie zaobserwowano objawów choroby
dekompresyjnej.
Wartości
rejestrowanych
wskaźników
fizjologicznych utrzymywały się w granicach norm przyjętych
dla grupy wiekowej badanych.

Zdzisław Kobos, Romuald Olszański, Ryszard Bieniek

można opisać za pomocą skończonej (określonej) liczby stanów
funkcjonowania i na tej podstawie dokonać diagnozy stanu
aktualnego oraz prognozy efektywnego działania w określonych
warunkach. Natomiast, o tyle algorytmizacja działania
człowieka jest znacznie bardziej skomplikowana, ze względu na
dużą dynamikę zachowania w określonych interwałach
czasowych, a także na występujące różnice intraindywidualne
jak i interindywidualne, warunkowane subiektywną percepcją
otoczenia istniejącego realnie, jak i będącego tworem ludzkiej
wyobraźni. W efekcie generuje to określone postawy,
wpływające na efektywność i poziom wykonywanych zadań
oraz profesjonalizmem działania.
Owe różnice, związane są z interakcją percepcji
otoczenia oraz ze sprawnością działania operatorskiego
człowieka w sytuacjach zadaniowych.
Zostały one docenione m.in. przez specjalistów od human error
i znalazły swoje odzwierciedlenie w prawie Unii Europejskiej
określone normą ISO 10075.

Niezawodność funkcjonowania człowieka
na morzu
Sprawne
funkcjonowanie
człowieka
podczas
wykonywania zadań związanych z realizacją roli zawodowej
wiąże się z niezawodnym działaniem. Dotyczy to zarówno
warunków optymalnych, jak i ekstremalnych. Te ostatnie są
charakterystyczne do funkcjonowania na morzu. Wówczas
poziom działania człowieka jest w dużej mierze zależny
zarówno od jego aktualnej kondycji psychofizycznej, jak
również od stanu czynników generowanych przez środowisko
pracy (warunki meteorologiczne podczas rejsu), czy sprawność
morskiej techniki (poszczególnych agregatów na statku) za
pomocą których realizowane są czynności zawodowe.
Ocena łańcucha niezawodności układu: człowiek technika- otoczenie jest skomplikowana ze względu na
niejednorodną
i
niejednoznaczną
parametryzację
poszczególnych składowych. O ile te dwie ostatnie składowe,

Zbigniew Dąbrowiecki, Brunon Kierznikowicz,
Bartosz Morawiec

Nowe choroby zakaźne przenoszone przez
jednostki pływające.
Zakład Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 81-103 Gdynia, ul. Kmdr Gruzińskiego 4

Wprowadzenie.

Zakłada się, że wymienione w tabelach 1 i 2 przypadki są
tylko niewielkim fragmentem obrazu sytuacji, która w dużej
mierze jest nierozpoznana i niezdiagnozowana. Główne
schorzenia związane z jednostkami pływającymi odnoszą się do
chorób przenoszonych drogą pokarmową, oraz do Legionellozy.
Dla porównania załączono w tabelach pewne wybrane przypadki
mające miejsce w obiektach lądowych (hotele, ośrodki
wypoczynkowe, szpitale, grupy turystów, itp.)

Według WHO , od 1970 roku odnotowano przeszło 100
W 2000 roku przeszło 10 milionów pasażerów zostało
wypadków epidemii chorób zakaźnych, wśród załóg statków i przewiezionych przez statki i promy. Liczba ta zostanie
okrętów, w większości odnoszących się do schorzeń żołądkowo- podwojona do roku 2010. Ocenia się, że przeszło milion osób
jelitowych oraz układu oddechowego.
jest zatrudnionych na statkach towarowych, spędzając na nich
całe miesiące, w warunkach sanitarnych pozostających

niejednokrotnie poza wszelką kontrolą służb sanitarnych. Okręty osoby z powodu ostro przebiegającego zapalenia płuc (10).
marynarki wojennej poszczególnych flot składają się z jednostek Legionella pneumophila, jest jednym z ponad 30 gatunków tego
rodzaju, znanych obecnie na świecie, z których co najmniej 19
pływających, często obsługiwanych przez przeszło 5000 osób.
powoduje zapalenie płuc u ludzi.
Schorzenia żołądkowo-jelitowe
Legionella
występuje
powszechnie
w
wodach
Wiele drobnoustrojów patogennych może zaatakować załogi
i pasażerów statków i okrętów, oraz w charakterze swoistego powierzchniowych, jeziorach, rzekach, chociaż w małym
”pasażera na gapę” być przewożona z kontynentu na kontynent. stężeniu. Z naturalnych rezerwuarów mikroorganizm może
W 1985 roku, azjatycki komar (z rodzaju Aedes), tzw .tiger przedostać się do sztucznych zbiorników, systemów
0
0
mosquito dostał się do USA w ładunku zużytych opon klimatyzacyjnych, fontann, itp. Woda o temperaturze 20 – 45
samochodowych. W niecałe dwa lata- komar przenoszący takie C jest optymalna do rozwoju bakterii. W temperaturze
choroby jak żółta febra, choroba Denga rozprzestrzenił się na 17 pokojowej Legionella może przetrwać w wodzie pitnej przeszło
rok. Obecność innych mikroorganizmów, alg, ameb, bakterii
Stanów USA
oraz materiałów ułatwiających wzrost drobnoustrojów (rdza,
Większość schorzeń żołądkowo-jelitowych występujących osady) sprzyja rozwojowi patogenu.
na statkach i okrętach związanych jest z wodą i żywnością.
Przebieg choroby jest podobny do grypy, z pojawiającym się
Czynniki chorobotwórcze, to zakażone zbiorniki wody pitnej,
niewłaściwie odkażone systemy wody użytkowej , pobieranie suchym kaszlem i rozwijającymi się objawami zapalenia płuc.
po 24 godzinach, a
wody z niesprawdzonych źródeł, brak kontroli sanitarnej miejsc Gorączka z dreszczami pojawia się zwykle
temperatura ciała może przekroczyć 400 C. Około 30% chorych
przygotowywania posiłków i przechowywania żywności, itp.
wykazuje również objawy biegunki i wymioty oraz zaburzenia
Wirus Norwalk jest jednym z najczęstszych sprawców świadomości. Czas inkubacji wynosi około 2 – 10 dni.
schorzeń jelitowo-żołądkowych.
Legionelloza rozprzestrzenia się drogą kropelkową zarażając
Wirus ten należy do rodziny calciwirusów, lub tzw. SRSVs drogi oddechowe aerozolem woda-powietrze. Im mniejsze
wirusów (small round structured viruses) po raz pierwszych krople, tym bardziej większe niebezpieczeństwo zarażenia.
określonych w epidemii niebakteryjnego zakażenia dzieci, w Kropelki o średnicy 5µ łatwo infekują dolne drogi oddechowe.
szkole w
miejscowości Norwalk w Stanie Ohio, USA.
Nie stwierdzano, transmisji bakterii pomiędzy ludźmi.
Symptomy choroby to: nudności, wymioty, biegunka i skurcze
Rozpoznanie etiologiczne ustala się na podstawie dodatnich
brzucha. Okres inkubacji wynosi od 12 do 48 godzin. Inne, posiewów bakteriologicznych krwi, chociaż hodowla pałeczek
rzadziej występujące objawy, to : ból głowy, gorączka, dreszcze Legionella jest trudna i wymaga specjalnych podłoży. Również
i bóle mięśniowe.
oznaczanie zawartości bakterii w wodzie wymaga dużej
Uzupełnienie
płynów,
elektrolitów
(zapobieganie staranności i właściwie wyposażonego laboratorium. Dostępne
odwodnieniu) jest najczęstszą terapią.
są testy immunoenzymatyczne ELISA.
Transmisja wirusa następuje w cyklu odchody – pokarm.
Ryzyko zarażenia wzrasta wraz z wiekiem ( szczególnie > 50
Dawka zakażająca nie została określona, lecz jest roku życia ), głownie dotyczy mężczyzn, osób o obniżonej
prawdopodobnie bardzo niska. Specyficzna diagnostyka jest odporności
immunologicznej,
nałogowych
palaczy
i
przeprowadzana tylko w nielicznych laboratoriach włączając w alkoholików.
to analizę w mikroskopie elektronowym, PCR oraz techniki
Lekiem z wyboru w Legionelozie jest erytromycyna, w
serologiczne.
ciężkich
przypadkach podawana dożylnie w ilości dobowej do 4
Woda jest głównym źródłem zakażenia, włączając w to
g
w
dawkach
podzielonych.
zbiorniki miejskiej wody pitnej, baseny, oraz woda
przechowywana na statkach i okrętach. Na schorzenie to są
W razie rozwoju epidemii najważniejszą sprawą jest
szczególnie narażeni pracownicy przemysłu rybnego (owoce określenia źródła infekcji. Potwierdzone laboratoryjnie
morza oraz dodatki do sałatek są częstym źródłem zakażenia) i zakażenia źródeł wody wymaga uruchomienie procedur
pracownicy oczyszczalni ścieków.
odkażania chlorem, podwyższenia temperatury wody obiegowej
0
Ocenia się, że tylko zakażenie wirusem grypy jest do 60 C (przynajmniej przez czas wystarczający do spadku
czynnikiem chorobotwórczym porównanym w swym zasięgu i zawartości patogenu poniżej 95% wartości początkowej). Stare
i wodne (obecność rdzy) należy
skali oddziaływania z wirusem Norwalk. Na schorzenie to są systemy wentylacyjne
często narażeni pacjenci szpitali, domów starców, osoby wymienić.
przebywające w więzieniach oraz dzieci w szkołach. W USA Tab.1. Przykłady epidemii schorzeń żołądkowo-jelitowych w
stwierdzono ,że przeszło 50% populacji powyżej 18 roku życia latach 1990 - 2002.
wykazuje obecność antygenów skierowanych przeciwko NLV.
Czynnik
Uwagi
Rok Lokalizacja
Opis
przenoszący
Źródło danych
Uodpornienie na ten typ wirusa nie jest stałe i stwierdzano
Woda
130
turystów
z Potwierdzono
częste przypadki ponownego zarażenia. Choroba częściej 2002 Grand
Canyon,USA wpływająca do wyprawy kajakowej laboratoryjnie zakażenie
atakuje młodzież i ludzi dorosłych. Stwierdzano liczne
rzeki Kolorado przez Grand Canyon. wirusem Norwalk.
z oczyszczalni Nudności, wymioty i Typ wirusa odporny na
przypadki wystąpienia epidemii NLV w jednostkach
ścieków Glen biegunka
chlorowanie.
Pierwszy
wojskowych i załogach okrętów, włączając w to tzw.
Canyon Damp.
przypadek
NLV
w
wodach komunalnych.
”tajemniczą chorobę” żołnierzy brytyjskich stacjonujących w
2002 Statek
Woda, ostrygi, 180 pasażerów oraz
Odkażanie statku
Afganistanie.
pasażerski,
28 członków załogi na preparatem VIRKON.1%
Legionelloza
Legionelloza jest potencjalnie groźną pneumonią, pierwszy
raz potwierdzoną w 1976 roku.
Bakteria, nazwana później Legionella zaraziła 221 osoby
uczestniczące
w
zjeździe
Legionu
Amerykańskiego
(stowarzyszenie kombatantów) doprowadzając do śmierci 34

USA,
Floryda

statku ”Amsterdam”

roztwór stabilizowanych
nadtlenków z wysoką
zawartością detergentów.
Preparat całkowicie
biodegradowalny.
2002 Personel
Zarażona woda 29 żołnierzy z
Bardzo krótki okres
wojskowy
rozwoju choroby.
lub żywność
objawami biegunki,
misji
wymiotów zostało
Zakażenie nabyte podczas
brytyjskiej w
przetransportowane do podróży drogą morską.

Rok

Lokalizacja

Czynnik
przenoszący

Afganistanie

1998 Statek
pasażerski

Opis
Niemiec i Anglii.

1998 Okręty
wojenne

Zarażona woda 640 pasażerów (80%)
lub żywność
rejsu wycieczkowego
zostało zakażone
wirusem NLV.
Zarażona woda 200 członków załogi
lub żywność
(20%)

1997 Okręty
wojenne

Zarażona woda 1806 członków załogi
lub żywność
( 43%)

1991 Peru,
Ameryka
Południowa

Woda

Woda wypełniająca
zbiorniki balastowe na
statku powracającym z
rejsu do Azji była
skażona
przecinkowcem
Cholery.

Uwagi
Źródło danych
Trudności diagnostyczne.
Mikroskop elektronowy
oraz PCR.
WHO-Fact Sheet No 269:
Ship Sanitation and
Health, 19/02/2002

Lokalizacja

2002

Japonia

2001

Norwegia

Czynnik
przenoszący
Baseny z gorącą
wodą

Opis

Systemy
klimatyzacyjne

13 osób zarażonych,
dwóch tym jedna
zmarła

223 osoby zarażone,
w tym 6 zmarło

Cała Europa

System obiegu
wody

1998

Statek
pasażerski

System obiegu
wody

1996

Statek
towarowy

Woda pitna oraz
klimatyzacja

1994

Statek
pasażerski

WHO-Fact Sheet No 269:
Ship Sanitation and
Health, 19/02/2002
WHO-Fact Sheet No 269:
Ship Sanitation and
Health, 19/02/2002
Epidemia cholery
rozprzestrzeniła się na
Amerykę Centralną.
Zmarło około 11 000
osób.

Tabela. 2. Przykłady zarażenia pałeczkami z rodzaju Legionella
w latach 1990 - 2002
Rok

1999

Uwagi
Źródło danych
Nowo otwarty ośrodek
wypoczynkowy Sun
Park Hot Springs
Stavanger, 100 tys
miasto, baza
pracowników platform

lek. Bartosz Morawiec, dr med. Maciej Konarski,
dr med. Brunon Kierznikowicz

Problemy homeostazy termicznej
organizmu związane z nurkowaniem
w wodach ciepłych
Zakład Medycyny Morskiej i Tropikalnej WIM
Kierownik Zakładu: kmdr dr med. Romuald Olszański

Streszczenie
W związku z dynamicznym rozwojem turystyki nurkowej
należy zwrócić uwagę na problemy termoregulacji i
homeostazy cieplnej ustroju podczas nurkowań w akwenach,
w których temperatura wody przekracza 25ºC, oraz w
warunkach ekspozycji na wysoką temperaturę przed
podjęciem nurkowania. W opracowaniu przedstawiono
wpływ wysokiej temperatury na organizm człowieka w
aspekcie pobytu pod wodą. Omówiono patofizjologię i
objawy przegrzania, wyczerpania cieplnego i udaru
cieplnego z uwzględnieniem postępowania leczniczego.
Słowa
kluczowe:
termoregulacja,
przegrzanie,
nurkowanie
W ciągu ostatnich lat w Polsce obserwuje się dynamiczny
rozwój turystyki zagranicznej. Celem wakacyjnych wypraw
są przede wszystkim kraje o cieplejszym niż nasz klimacie.
Biura turystyczne i zagraniczne placówki wypoczynkowe
oferują również możliwość organizacji wypraw podwodnych
w atrakcyjnych, przede wszystkim ze względu na faunę i
florę akwenach. Nurkowanie w wodach ciepłych jest prężnie
rozwijającą się gałęzią na rynku usług turystycznych
W trakcie planowania nurkowania w wodach ciepłych
należy jednak pamiętać o niebezpieczeństwach, związanych
przede wszystkim z utrzymaniem komfortu cieplnego oraz z
możliwością spotkania z licznie występującymi w tropiku
zwierzętami, które mogą zaatakować nurka bądź jadowitymi.
W akwenach klimatu gorącego temperatury wody
nierzadko przekraczają 25 – 30°C. Podczas nurkowania w
takich warunkach może dochodzić do przegrzania organizmu

289 potwierdzonych
laboratoryjnie
przypadków
Legionellozy.
Po dwóch
przypadkach
zachorowania na
Legionellozę
przeprowadzono
kontrolę
mikrobiologiczną
wody potwierdzając
wysokie stężenie
pałeczek Legionella.

wydobywczych na
Morzu Północnym.
Zbiorcze dane
odnoszące się do 17
krajów
Kapitan statku po
zapoznaniu się z
wynikami analiz
zarządził konsumpcję
tylko butelkowanej
wody. Woda obiegowa
została podgrzana do
temperatury powyżej
550 C gwarantującej
usunięcie pałeczek
Legionella.
Po przybyciu do portu
przeprowadzono 2
dniową dezynfekcję
systemu obiegu wody.
WHO-Fact Sheet No
269: Ship Sanitation
and Health, 19/02/2002

Kontrola
mikrobiologiczna
wykazała obecność
w wodzie Legionella
pneumophila
Woda w systemie 50 pasażerów
Jedna osoba zmarła
hydromasażu

nurka z mniej lub bardziej nasilonymi objawami patologicznymi.
Utrzymanie komfortu cieplnego jest ściśle związane z
utrzymaniem równowagi pomiędzy ciepłem wytwarzanym w
organizmie a energią oddawaną do otoczenia. Wytwarzanie ciepła
zależne jest od:
• podstawowej przemiany materii
• pracy mięśni szkieletowych
• czynności przewodu pokarmowego
Energia wytwarzana przez ciało człowieka w spoczynku
pozwalała by ogrzać 2 l lodowatej wody do temperatury ciała w
ciągu godziny. Podczas wysiłku fizycznego ilość wytwarzanego
ciepła wzrasta nawet dziesięciokrotnie.
W przypadku nurków – turystów należy pamiętać, że w
przebiegu kuracji i używania niektórych leków podstawowy
poziom wytwarzania ciepła w organizmie może być podniesiony,
co sprzyja i przyspiesza powstanie symptomów przegrzania
podczas nurkowania. Są to leki, które powodują:
• zwiększenie napięcia mięśniowego – salicylany,
dinitrofenol, strychnina, hormony tarczycy
• zwiększenie aktywności ruchowej – amfetamina,
kokaina, LSD, meskalina, inhibitory MAO, leki
przeciwdepresyjne
• upośledzenie wydzielania potu – antyhistaminiki,
atropina
i
pochodne,
pochodne
fenotiazyny,
trójcykliczne leki przeciwdepresyjne
Powodem podniesienia temperatury przed wejściem do wody
mogą być również niektóre stany chorobowe, przede wszystkim
infekcje,
nadczynność
tarczycy.
Podczas
nurkowania
prowadzonego w klimacie gorącym bardzo ważnym czynnikiem
wpływającym na komfort cieplny pod wodą jest ekspozycja na
wysoką temperaturę przed zanurzeniem, która może być
przyczyną bezobjawowego lub skąpoobjawowego odwodnienia
organizmu, wyczerpania czy udaru cieplnego.
Nadmiar ciepła może być oddawany z organizmu na kilka
sposobów. Niewielka jego ilość ogrzewa czynnik oddechowy i
ucieka z wydechem oraz jest wypromieniowywana w widmie
podczerwonym. Podstawowe mechanizmy oddawania energii to

procesy przewodnictwa i konwekcji. Jednak im wyższa
temperatura otoczenia tym mniejszy jej gradient pomiędzy
ciałem a wodą i wolniejszy przepływ energii. Zanurzeniem
termoneutralnym jest pobyt w wodzie o temperaturze 32 –
33° C. Wówczas niocieplony ubraniem zdrowy nurek w
stanie spoczynku oddaje do otoczenia tyle ciepła ile
wytwarza, zachowując temperaturę i komfort cieplny.
Wystąpienie i nasilenie objawów przegrzania zależy od:
- temperatury wody
- czasu nurkowania
- PPM
- zdolności izolacyjnych ubrania
- rodzaju wykonywanej pracy.
Przy przegrzaniu organizmu jako pierwsze pojawiają się
objawy odwodnienia pod postacią przede wszystkim drżeń i
skurczów mięśniowych, zawrotów i bólów głowy.
Odwodnienie spowodowane jest znacznym wzrostem
wydzielania potu.
Człowiek w warunkach wysokiej
temperatury i przy znacznym wysiłku fizycznym może
wydzielać do 3 litrów potu na godzinę. Niestety w
warunkach środowiska wodnego nie funkcjonuje mechanizm
oddawania ciepła wraz z parującymi cząsteczkami wody.
Wraz z potem wydzielane są liczne sole, co wyraża się
głównie spadkiem poziomu sodu w surowicy krwi. Następnie
dochodzi
do
rozszerzenia
obwodowego
układu
naczyniowego z hipotonią, osłabieniem, omdleniami.
Wczesnym sygnałem przegrzania jest wzrost częstotliwości
oddechów większy niż wskazywała by na to wykonywana
praca, przyspieszenie czynności serca, uczycie dyskomfortu i
gorąca.
Przy długotrwałej lub powtarzanej w krótkich odstępach
czasu ekspozycji na wysoką temperaturę może dochodzić do
rozwinięcia objawów zespołu przegrzania (wyczerpania
cieplnego). Zmiany patologiczne związane są głównie ze
znacznym odwodnieniem i zaburzeniami elektrolitowymi.
Termoregulacja jest jeszcze na tyle wydolna, że zapewnia
temperaturę wnętrza ciała w granicach 38 – 41°C. Zespół
charakteryzują objawy takie jak pragnienie, osłabienie,
kurcze mięśni, nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy.
Przy podwyższeniu temperatury powyżej 38,5°C pojawiają
się zaburzenia w pracy kory mózgowej, pogarszają się
zdolności mentalne ze zmniejszeniem możliwości
wykonywania operacji obliczeniowych, uczenia się i
przyjmowania informacji, zmniejszeniem szybkości reakcji
na bodźce, pływanie lub złożony plan pracy mogą zostać
zakłócone. Może dochodzić do uszkodzenia mięśnia
sercowego i rabdomiolizy.
Dalsze narażenie na wysoką temperaturę prowadzi do
załamania układu termoregulacji i wystąpienia udaru
cieplnego. Temperatura wnętrza ciała wynosi 41 - 43°C.
Dochodzi do niedotlenienia i uszkodzenia mózgu, co może
być przyczyną w przypadku uratowania rozwinięcia się
objawów encefalopatii. U chorego z udarem cieplnym skóra

jest gorąca, zaczerwieniona i sucha, występują bóle głowy,
zamroczenie, drgawki, śpiączka. Do udaru cieplnego może
dochodzić również w przypadku krótkotrwałego narażenia na
bardzo wysoką temperaturę, często w połączeniu z wykonywanym
dużym wysiłkiem fizycznym. Wówczas głównym czynnikiem
sprawczym występowania zmian patologicznych jest gwałtowny
wzrost temperatury ciała z mniej nasilonymi symptomami
odwodnienia.
Omówione powyżej zmiany patologiczne mają dodatkowo
istotny wpływ na przebieg nurkowania i procesu dekompresji. W
skrajnych przypadkach może dojść do różnego rodzaju wypadków
pod wodą, związanych głównie ze zmianami czynnościowymi w
ośrodkowym układzie nerwowym (do utraty przytomności
włącznie) oraz na obwodzie przejawiającymi się nieprawidłowym
odbiorem bodźców z otoczenia i niemożnością precyzyjnego
obsługiwania sprzętu nurkowego. Problem odwodnienia
organizmu i zaburzeń elektrolitowych najistotniejszy jest podczas
powrotu do ciśnienia atmosferycznego, kiedy to nawet
prawidłowo prowadzona dekompresja nie jest w stanie zapewnić
bezpiecznego i optymalnego powrotu na powierzchnię. W
warunkach podwyższonej temperatury dochodzi do przyspieszenia
procesów biochemicznych w organizmie, co zmienia warunki
wewnętrzne ustroju w stopniu uniemożliwiającym prawidłowe
zaplanowanie nurkowania i wyjścia spod wody.
Łagodne przypadki przegrzania (temperatura do 38° C) nie
wymagają intensywnego, czynnego leczenia. Należy osobę taką
umieścić w chłodnym pomieszczeniu i odpowiednio nawodnić,
przyjmując ilość utraconych płynów za równoznaczną z utratą
masy ciała w czasie nurkowania.
Przypadki wyczerpania i udaru cieplnego powinny być leczone
w warunkach szpitalnych z powodu możliwości wystąpienia
zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego i niewydolności
nerek. Zachodzi konieczność ciągłego monitorowania wartości
hematokrytu, stężenia elektrolitów, kreatyniny i glukozy w
osoczu, a także wykładników uszkodzenia mięśnia sercowego i
mięśni szkieletowych (CPK i izoenzymy, mioglobina). Konieczne
jest monitorowanie układu krzepnięcia z uwzględnieniem stężenia
fibrynogenu i produktów jego rozpadu (FDP), liczby płytek krwi,
czasu protrombinowego i czasu kaolinowo – kefalinowego.
Chorego należy rozebrać z odzieży i rozpocząć intensywne
ochładzanie. W zależności od nasilenia zmian i temperatury ciała
można stosować zanurzenie w zimnej wodzie, okłady z zimnych
wilgotnych materiałów, nadmuch zimnego powietrza, okłady z
lodu w okolicach dużych tętnic. Należy dążyć do jak najszybszego
obniżenia temperatury do 39° C, po jej osiągnięciu można
zaprzestać czynnego ochładzania. Leczenie objawowe powinno
uwzględniać wyrównanie zaburzeń wodno – elektrolitowych i
niedopuszczenie do poważnych powikłań, głównie w zakresie
układu nerwowego, wydalniczego i krzepnięcia. Istotne jest
również ograniczenie często występującego pobudzenia czy
drgawek, będących źródłem dalszego wytwarzania ciepła w
organizmie.

Propozycje poprawek do Statutu Towarzystwa:
= Rozdział II, par. 13, pkt. 1 - skreślić słowa: „średni personel ... inne osoby”, w to miejsce wpisać słowo „każdy”, a słowo „związane” zmienić na „związany”
= Rozdział III, par. 17, pkt. 3 - skreślić słowa: „posiadać legitymację Towarzystwa i” ( chyba, że zamierzamy wydrukować legitymacje - bez sensu!)
= Rozdział V, par. 27, pkt. 1 – dopisać na końcu: „spośród członków zwyczajnych”
= = par. 27, w pkt. 4 skreślić słowo: „Prezesa” a w to miejsce wpisać słowo: „pierwszego Wiceprezesa”, oraz skreślić koniec punktu od słowa „na”
= = par. 27, po pkt. 4 dodać podpkt. a w brzmieniu: „kadencja Prezesa i Wiceprezesów trwa 3 lata”
= = par. 27, pkt. 4 oznaczyć jako pkt. 5
= = par. 27, pkt. 4 uzyskuje nowe brzmienie: po zakończeniu kadencji Prezesa, Jego funkcję obejmuje pierwszy v-ce Prezes (President-elect), a
ustępujący Prezes staje się drugim v-ce Prezesem (President in the past)
= = par. 31, pkt. 1 - zamienić miejscami fragmenty tekstu: „wybranych przez Walne Zgromadzenie” i „nie będących członkami Zarządu”.
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Nurkowanie to sytuacja, w której człowiek poddany
działaniu
rozmaitych
bodźców
naporowych
(np.
hydrostatycznych, termicznych i wynikających ze zmiany
ciśnień parcjalnych gazów oddechowych), zmuszony jest do
wykonywania wysiłków fizycznych o różnej intensywności
(także submaksymalnych), często niezamierzonych a
wynikających z konieczności dostosowania się do
zaistniałych okoliczności. Bezpieczeństwo nurka zależy więc
w znaczący sposób od jego ogólnej wydolności fizycznej
(OWF), której wykładnikami są zdolność do wykonywania
znacznych wysiłków fizycznych, bez nadmiernego kosztu
fizjologicznego (tj. zaburzeń homeostazy organizmu), szybka
restytucja powysiłkowa i odporność na zaistniałe zmiany
wskaźników homeostazy.
Wydaje się koniecznością rozszerzenie przepisów
kwalifikujących do nurkowania o szczegółowe zasady
określania OWF, zastępujące ogólnie sformułowany wymóg
„dobrej sprawności fizycznej”. OWF nie tylko wyznacza
granice dopuszczalnych obciążeń, ale także, co jest
szczególnie istotne u nurków, w znaczącej mierze decyduje o
sprawności adaptacyjnych i kompensacyjnych mechanizmów
przystosowawczych do zmienionych warunków środowiska.
Wysiłek fizyczny wiąże się z wydatkiem energetycznym;
sumaryczną ilością energii uwolnionej w toku przemian
tlenowych i beztlenowych, stąd wynika podział wydolności
fizycznej organizmu na tlenową (aerobową) i beztlenową
(anaerobową). Wydolność aerobowa to zdolność organizmu
do poboru tlenu o objętości uniemożliwiającej lub
ograniczającej przejście na tor przemian anaerobowych;
zależy od sprawności transportu tlenu z płuc do tkanek i
możliwości wykorzystania tlenu przez komórki, czego miarą
jest ekstrakcja tlenu w tkankach. Efektywność przemian
aerobowych jest znacznie większa niż przemian
anaerobowych - zdolność organizmu do poboru tlenu,
oceniana wielkością tzw. pułapu tlenowego (VO2max) jest
uznanym podstawowym wskaźnikiem wydolności fizycznej.
Znajomość wartości VO2max pozwala na określenie rezerwy,
jaką dysponuje organizm przy wykonywaniu danego
wysiłku, wyrażającej się różnicą między tym parametrem a
aktualnym poborem tlenu (VO2max-VO2akt), a tym samym
odniesienia wielkości wykonywanej pracy do tlenowej
wydolności organizmu i wyznaczenie dopuszczalnego
obciążenia pracą zawodową. Od tego jaki procent
maksymalnego poboru tlenu (%VO2max) pobierany jest
podczas wykonania danego wysiłku zależy wielkość zmian
wielu
wskaźników
fizjologicznych,
w
tym
hemodynamicznych (HR, SV, frakcji wyrzutu serca,
ciśnienia tętniczego, perfuzji narządowej zależnej od oporu
obwodowego) i spirometrycznych - w tym MV i opłacalnego
kosztu tlenowego pracy oddechowej. Z %VO2max koreluje
wydzielanie hormonów o podstawowym znaczeniu w
regulacji metabolizmu: amin katecholowych, insuliny,
glukagonu. Wartość %VO2max przy danym obciążeniu

pozwala na prognozę czasu trwania wysiłku do momentu
konieczności jego przerwania.
Znaczenie określania u nurków, nawet nie podejmujących
większych wysiłków fizycznych, VO2max i %VO2max przy
różnych dozowanych obciążeniach, wynika z możliwości
prognozowania progu anaerobowego, przy którym dochodzi do
nasilenia wytwarzania mleczanów, a tym samym zaburzeń
równowagi kwasowo-zasadowej organizmu; sytuacji szczególnie
niebezpiecznej w warunkach hiperbarii. Z tych względów
nurkowie winni charakteryzować się znaczną tlenową
wydolnością, niezależnie od podejmowanych pod wodą wysiłków
fizycznych. W niniejszej pracy przedstawiono model oceny
wydolności tlenowej nurków, pozwalający w znacznym stopniu na
prognozowanie następstw wysiłków fizycznych podejmowanych
pod wodą.
Materiał i metody
Ocenie poddano 47 nurków w wieku od 18 do 26 lat. U
wszystkich badanych wykonano test spiroergometryczny (TSE),
zgodnie z metodyką od lat stosowaną w Zakładzie Fizjologii do
oceny tlenowej wydolności fizycznej, podczas którego obciążenia
zmieniano skokowo o 50 W, w interwałach 6 minutowych,
począwszy od 100 W. Zadaniem badanego było utrzymanie rytmu
60 obrotów na minutę. Czas trwania testu, a tym samym końcowe
obciążenie i sumarycznie wykonana praca (W), zależały od
poczucia zmęczenia u badanego, który uznając, że kontynuacja
wysiłku w narzuconym tempie i obciążeniu nie będzie możliwa,
maksymalnie zwiększał obroty celem osiągnięcia maksymalnej
częstotliwości skurczów serca (HRmax) i maksymalnego poboru
tlenu (VO2max). W czasie testu w sposób ciągły rejestrowano
pobór tlenu (VO2) i wydalanie dwutlenku węgla (VCO2). Pod
koniec każdej minuty mierzono częstotliwość skurczów serca
(HR) i wyliczano stosunek aktualnego poboru tlenu do
częstotliwości skurczów serca (VO2/HR - tzw. tętno tlenowe) oraz
współczynnik oddechowy (RQ). W końcowej ocenie testu, poza
parametrami określanymi w czasie wysiłku maksymalnego,
analizowano dane uzyskane w stanach równowagi czynnościowej
przy obciążeniach 150 W i 200 W, dla których wyliczano
procentowy stosunek aktualnego poboru tlenu do wartości
VO2max (%VO2max). U 16 nurków przed testem i po jego
zakończeniu oznaczano parametry charakteryzujące równowagę
kwasowo-zasadową krwi: pH, pCO2, pO2, HCO3-, BE, TCO2.
Otrzymane wyniki przedstawiono jako wartości średnie i ich
odchylenia standardowe (X ± SD), z zaznaczeniem zakresu
zmienności, tj. minimum i maksimum cechy (min÷max). Związki
między wybranymi wskaźnikami opisano współczynnikami
korelacji (r) i równaniami regresji.
Wyniki i omówienie
Wartości wskaźników odnotowane podczas osiągnięcia przez
badanych pułapu tlenowego zebrano w tabeli 1. Zwraca uwagę
zróżnicowanie wartości VO2max (rozstęp 1,547 L/min) i ich
związek z wartościami HRmax i tętnem tlenowym. Do VO2max
badani dochodzili w różnym czasie, co decydowało o całkowitej
pracy wykonanej podczas testu (W). Wartości W mieściły się w
przedziale od 162 kJ do 381 kJ; średnio wynosiły 242,3±51,7 kJ.
Tabela 1. Wartości średnie z odchyleniami standardowymi
(X ± SD) oraz zakres zmienności (min÷max) częstotliwości
skurczów serca (HR), poboru tlenu (VO2), tętna tlenowego
(VO2/HR), wydalania dwutlenku węgla (VCO2), współczynnika
oddechowego (RQ) oraz stosunku aktualnego poboru tlenu
wyrażonego w procencie pułapu tlenowego (%VO2max)
uzyskane w stanach równowagi czynnościowej przy
obciążeniach 150 W i 200 W oraz pod koniec testu
spiroergometrycznego.

OBCIĄŻENIA
150 W
200 W
120÷188
143÷207
148,1±17,8
173,2±17,1
2,584÷4,027 3,264÷4,709
3,043±0,328 3,711±0,334
15,8÷26,8
17,2÷27,5
20,7±2,56
21,6±2,65
2,244÷3,822 2,992÷4,641
2,797±0,399 3,608±0,423
0,81÷1.05
0,87÷1,10
0,92±0,05
0,97±0,06
53,30÷89,70 67,99÷100,00
69,45±8,31
84,58±7,82

N = 47
HR
[sk/min]
VO2
[L/min]
VO2/HR
[mL/sk]
VCO2
[l/min]
RQ
%VO2max
[%]

MAX
184÷230
209,9±13,0
3,640÷5,187
4,409±0,408
16,57÷26,34
21,07±2,29
3,780÷5,460
4,587±0,420
0,94÷1,14
1,04±0,04

Wartości RQmax świadczyły o nasileniu przemian
anaerobowych i zwiększonym wydalaniu CO2 w wyniku
buforowania mleczanów. Nie stwierdzono istotnych
związków między wartościami RQmax a VO2max:
RQmax = 1,1453 - 0,0236VO2max;
r = -0,2445, p = 0,098
Wartości charakteryzujące pobór tlenu przez badanych,
także w odniesieniu do HR (VO2/HR), wydalanie CO2 i
relacje miedzy wydalanym CO2 a pobieranym tlenem (RQ),
odnotowane przy obciążeniach 100 W i 200 W
przedstawiono w tabeli 1. Zwraca uwagę, że już przy
obciążeniu 150 W u większości badanych wzrasta wartość
RQ, dalszy wzrost tego współczynnika występuje po
zwiększeniu obciążenia do 200 W.
Na podstawie oznaczenia VO2max i aktualnego poboru
tlenu określono %VO2max przy kolejnych obciążeniach.
Oceniono zależności między %VO2max a wartościami RQ
odnotowanymi w przebiegu całego testu (Ryc.1.). Zależność
okazała się nadzwyczaj istotna:
RQ = 0,6292 + 0,0041%VO2max; r = 0,8072, p = 0,000
Ryc. 1. Zależności pomiędzy wartościami współczynnika
oddechowego (RQ) a wartościami poboru tlenu
wyrażonymi w procencie pułapu tlenowego (%max)
odnotowanymi w przebiegu całego testu.
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Zmiany RQ korelowały istotnie także z %VO2max
odnotowanym przy kolejnych obciążeniach:
RQ150W = 0,6806 + 0,0034%VO2max150W; r = 0,5254, p = 0,000
RQ200W = 0,5375 + 0,0051%VO2max200W; r = 0,6991, p = 0,000

Oznaczanie %VO2max okazało się nadzwyczaj przydatne w
ocenie możliwości wykonania całkowitej pracy podczas TSE (w
kJ):
Praca = 619,26 - 5,428%VO2max150W; r = -0,8723, p = 0,000
Praca = 741,52 - 5,903%VO2max200W; r = -0,8924, p = 0,000
Na podstawie przedstawionych analiz rozpatrywano
możliwości uproszczenia stosowanego testu, co wymaga jednak
dodatkowych badań. Przesłanką jest ścisła korelacja między
%VO2max150W i %VO2max200W:
%VO2max200W = 22,137 + 0,8991%VO2max150W; r = 0,95565,
p = 0,000
Do rozważenia jest test uproszczony: po okresie adaptacji
osiągnięcie równowagi czynnościowej przy jednym obciążeniu
(np. 175 W) i następnie w krótkim czasie osiągnięcie VO2max.
Spośród badanych u 16 osób była możliwość dodatkowej
weryfikacji zmian równowagi kwasowo-zasadowej na podstawie
oznaczania bezpośrednio po TSE wskaźników gazometrycznych,
m.in. pH i BE. Wartości pH mieściły się w zakresie od 7,16 do
7,32; średnio wynosiły 7,25 a BE od -6,50 mmol/L do -14,99
mmol/l; średnio -10,99±2,66 mmol/L. Okazało się, że oznaczanie
RQ dla zamierzonego celu jest całkowicie wystarczające:
pH = 8,0367 - 0,7755RQ; r = -0,6559, p = 0,008
BE = 34,588 - 44,75RQ; r = -0,6885, p = 0,005
Podsumowanie:
W przebiegu testu stwierdzono istotne zależności zmian RQ od
%VO2max. Związek między wartościami RQ odnotowanymi w
czasie osiągania przez badanych pułapu tlenowego a wartościami
VO2max nie był istotny, co zgodne jest z danymi w
piśmiennictwie. Dla celów diagnostycznych wystarczającym może
być odniesienie wartości RQ do %VO2max przy obciążeniu
150 W lub 200 W. Wartości %VO2max oznaczane przy
obciążeniach 150 W i 200 W określają możliwość kontynuowania
wysiłku; istnieje ścisła korelacja między pracą wykonaną w teście
a %VO2max oznaczanym przy obciążeniach 150 W i 200 W.
Wartości RQ korelują istotnie z pH krwi i niedoborem zasad BE.
Wnioski
1. Określenie stosunku poboru tlenu przy danym obciążeniu
wysiłkowym do VO2max (%VO2max) może stanowić
podstawę prognozowania zmian parametrów równowagi
kwasowo-zasadowej podczas podejmowania przez nurków
wysiłków o różnej intensywności.
2. Wskaźniki fizycznej wydolności tlenowej oceniane w
warunkach laboratoryjnych określają zakres obciążeń
roboczych nurka, o ile uwzględni się specyfikę pracy pod
wodą.
Współczynnik oddechowy (RQ) jest wysoce zależny od
poboru tlenu przy danym obciążeniu wyrażonego w procencie
pułapu tlenowego (%VO2max), natomiast nie koreluje z
wartościami VO2max.
3.
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Schorzenia poszczególnych narządów
i układów decydujące o niezdolności do
służby wojskowej w charakterze nurka
i płetwonurka
(streszczenie)
Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP w Gdyni

Do służby nurkowej w Wojsku Polskim, zgodnie z
ustawą o powszechnym obowiązku obrony, kierowani są
młodzi mężczyźni, którzy ukończyli 18 rok życia i spełniają
odpowiednie wymagania zdrowotne. Liczba “wykruszeń”,
która jest obserwowana w trakcie szkolenia wskazuje na duże
problemy z właściwym wyselekcjonowaniem odpowiednich
kandydatów. Odrębności szkolenia nurkowego w wojsku
oraz odpowiedzialność, którą biorą za młodego żołnierza
instruktorzy i wychowawcy, stawia przed lekarzami
kwalifikującymi do tego typu służby dodatkowe trudności.
Przeanalizowano przypadki dyskwalifikacji z nurkowania
w OSNiP żołnierzy służby zasadniczej z powodów
zdrowotnych w latach 1990-2000. Pogrupowano przyczyny,
4.

zgodnie z rozporządzeniem MON dotyczącym określania
zdolności do służby wojskowej. Porównano liczbę i charakter
występujących schorzeń w dwóch grupach różniących się
pierwszym
miesiącem
szkolenia
podstawowego
(test
jednorodności χ2).
620 przypadków niezdolności do nurkowania stanowiło prawie
13% wszystkich szkolonych w badanym okresie. Najwyższy
odsetek “wykruszeń” stanowiły: choroby nosa i gardła (25%),
zaburzenia i choroby psychiczne (19%) oraz choroby narządów
wewnętrznych (15%). Nie stwierdzono różnic istotnych
statystycznie w obu badanych grupach.
Liczba i rodzaj schorzeń, które uniemożliwiają dalsze
szkolenie nurkowe w wojsku, wykazują:
1. Potrzebę dokładnej selekcji medycznej przed rozpoczęciem
służby.
2. Brak odpowiednich wstępnych testów psychologicznych,
które oprócz problemu adaptacji do służby wojskowej objęły
by również stres związany z nurkowaniem.
3. Potrzebę zainteresowania szkoleniem nurkowym osób
świadomych charakteru służby i zagrożeń z niej
wynikających tj. żołnierzy służby nadterminowej lub
kandydatów do służby kontraktowej, ewentualnie
zawodowej.

Absolwenci tegorocznego Kursu Fizjopatologii Nurkowania II stopnia w Gdyni:
16.
17.
18.
19.
20.

Lek. med. Robert Śmigiel
Lek. med. Waldemar Krzywania
Lek. med. Adam Paszkowski
Lek. med. Dorota Stelmańska
Lek. med. Piotr Neyman

21.
22.
23.
24.
25.

Lek. med. Mateusz Tłustochowicz
Lek. med. Marek Cebula
Lek. med. Dominik Rabaniuk
Lek. med. Adam Muszyński
Lek. med. Dariusz Jóźwiak

Andrzej Paradowski

Wpływ ekspozycji hiperbarycznej na
organizm w świetle badań
eksperymentalnych.
Katedra i Zakład Fizjologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Problemami aktualnymi i wymagającymi dalszych badań są
reakcje organizmu nad patomechanizmem DCS oraz ryzyka
wystąpienia i wczesne prognozowanie rozwoju tej choroby.
Koniecznością jest powiązanie diagnostyki u nurków z
badaniami na zwierzętach lub materiale biologicznym.
Dogodnością takich badań jest możliwość standaryzacji
procedur doświadczalnych i przeprowadzenie dekompresji
przyspieszonych o różnicowanych profilach. W interpretacji
wyników należy jednak uwzględniać: różnice gatunkowe,
przebieg AxH, rodzaj medium oddechowego, czas pobrania
materiału do badań laboratoryjnych. Badania in vitro wykazały,
że na granicy faz powietrze - osocze dochodzi do reorientacji
molekularnej
białek,
co
zmienia
ich
aktywność
fizykochemiczną; białkowo-lipidowa otoczka pęcherzyka
gazowego powoduje agregację trombocytów - stopień agregacji
zwiększa fibrynogen a zmniejszają albuminy; innym efektem
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jest aktywacja układu dopełniacza. W organizmie otoczka
pęcherzyków gazowych może wpływać na aktywność
niektórych enzymów surowicy, modyfikować procesy
krzepnięcia i fibrynolizy, aktywować układy dopełniacza i
kinin.
Uważa się nawet, że większość objawów DCS wynika z
aktywacji
układu
dopełniacza.
Wyniki
badań
przeprowadzonych w komorze hiperbarycznej Zakładu
Fizjologii PAM w Szczecinie wskazują m.in., że ExH wpływa
na wskaźniki krzepnięcia u szczurów i królików, przy czym nie
można jednoznacznie określić kierunku tych zmian (zależą od
sposobu przeprowadzenia ExH i czasu pobierania materiału);
konsekwencją ExH może być zmniejszenie aktywności
osoczowej alfa 2-antyplazminy, u szczurów. ExH powoduje
nasilenie peroksydacji lipidów i może zmniejszać całkowity
stan antyoksydacyjny osocza, ExH z przyspieszoną
dekompresją wpływa na stan czynnościowy wątroby królików,
przejawiający się zmianami farmakokinetyki lidokainy i jej
metabolitu
(MEGX).
Przytoczone
wyniki
badań
eksperymentalnych zestawiono z obserwacjami nurków
poddawanych różnymi ExH, w tym przeprowadzanych przez
zespół Zakładu Medycyny Morskiej i Tropikalnej INW-M
WAM

