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Statyczne wstrzymanie oddechuStatyczne wstrzymanie oddechuStatyczne wstrzymanie oddechuStatyczne wstrzymanie oddechu



Skąd się bierze potrzeba zaczerpnięcia oddechu?Skąd się bierze potrzeba zaczerpnięcia oddechu?

Ch tCh tChemoreceptoryChemoreceptory

znajdują się w zatokach szyjnych, aorcie znajdują się w zatokach szyjnych, aorcie 
(chemoreceptory obwodowe) i rdzeniu przedłużonym (chemoreceptory obwodowe) i rdzeniu przedłużonym 
(chemoreceptory ośrodkowe)(chemoreceptory ośrodkowe)

chemoreceptory obwodowe pobudzane są chemoreceptory obwodowe pobudzane są 
wzrostem poziomu COwzrostem poziomu CO22, obniżeniem , obniżeniem pHpH i spadkiem i spadkiem 
poziomu Opoziomu O22 (<60(<60--70 70 mmHgmmHg) we krwi tętniczej. ) we krwi tętniczej. 
Bardziej wrażliwe na zmiany prężności COBardziej wrażliwe na zmiany prężności CO2 2 niż Oniż O22

chemoreceptory ośrodkowe pobudzane są tylkochemoreceptory ośrodkowe pobudzane są tylkochemoreceptory ośrodkowe pobudzane są tylko chemoreceptory ośrodkowe pobudzane są tylko 
przez wzrost poziomu COprzez wzrost poziomu CO2 2 we krwi tętniczejwe krwi tętniczej

pobudzenie chemoreceptorów stymuluje ośrodek pobudzenie chemoreceptorów stymuluje ośrodek 
oddechowy w pniu mózgu co skutkuje nasileniemoddechowy w pniu mózgu co skutkuje nasileniemoddechowy w pniu mózgu co skutkuje nasileniem oddechowy w pniu mózgu co skutkuje nasileniem 
wentylacji płucwentylacji płuc

istnieją doniesienia sugerujące, że przepona istnieją doniesienia sugerujące, że przepona 
również jest w stanie indukować uczucie potrzebyrównież jest w stanie indukować uczucie potrzebyrównież jest w stanie indukować uczucie potrzeby również jest w stanie indukować uczucie potrzeby 
oddychania  oddychania  

Głównym czynnikiem regulującym oddychanie i Głównym czynnikiem regulującym oddychanie i 
zmuszającym nas do zaczerpnięcia powietrza zmuszającym nas do zaczerpnięcia powietrza 

są zmiany poziomu COsą zmiany poziomu CO22 a nie tlenua nie tlenu



Odpowiedź chemoreceptorów tętniczych na hipoksemię jest Odpowiedź chemoreceptorów tętniczych na hipoksemię jest 
modyfikowana przez zmiany poziomu COmodyfikowana przez zmiany poziomu CO22



Zmiany w prężności gazów oddechowych w trakcie bezdechu Zmiany w prężności gazów oddechowych w trakcie bezdechu 
na powierzchnina powierzchni

NormalnaNormalna prężnośćprężność OO ww płucachpłucach toto 100100NormalnaNormalna prężnośćprężność OO22 ww płucachpłucach toto ~~100100
mmHgmmHg aa COCO22 4040 mmHgmmHg

OsobyOsoby niewytrenowaneniewytrenowane przerywająprzerywają bezdechbezdech
11 55 22 ii ś d iś d i POPO 6060 ii PCOPCO 4545popo 11,,55--22 minmin.. średniośrednio przyprzy POPO22==6060 ii PCOPCO22==4545

mmHgmmHg

WytrenowaniWytrenowani freediverzyfreediverzy przeciętnieprzeciętnie popo 55--66
minmin.. przyprzy POPO22==3535 ii PCOPCO22==5050 mmHgmmHg

Dynamika prężności CODynamika prężności CO22 i Oi O22 w powietrzu pęcherzykowym w powietrzu pęcherzykowym 
w trakcie statycznego bezdechuw trakcie statycznego bezdechu

((FerrettiFerretti G. G. EurEur J J ApplAppl PhysiolPhysiol 2001)2001)

DyfuzjaDyfuzja tlenutlenu zz płucpłuc dodo krwikrwi zachodzizachodzi przezprzez
całycały okresokres wstrzymywaniawstrzymywania oddechuoddechu

(( pppp yy ))
DyfuzjaDyfuzja COCO22 popo zaledwiezaledwie kilkudziesięciukilkudziesięciu

sekundachsekundach praktyczniepraktycznie ulegaulega zatrzymaniuzatrzymaniu aa
różnicaróżnica ww prężnościprężności tegotego gazugazu pomiędzypomiędzy krwiąkrwią
ż lż l ii t t it t i ikikżylnążylną ii tętniczątętniczą zanikazanika



Fazy bezdechuFazy bezdechu

Faza łatwaFaza łatwa

brak potrzeby wznowienia oddychaniabrak potrzeby wznowienia oddychania

czas trwania bardzo różny w zależności od osoby, stopnia wytrenowania, czas trwania bardzo różny w zależności od osoby, stopnia wytrenowania, 
konkretnego dnia czy sposobu przygotowania do bezdechu (trwa 1konkretnego dnia czy sposobu przygotowania do bezdechu (trwa 1--5 min.)5 min.)

kończy się gdy wzrastający poziom COkończy się gdy wzrastający poziom CO (ewentualnie obniżająca się(ewentualnie obniżająca siękończy się gdy wzrastający poziom COkończy się gdy wzrastający poziom CO2 2 (ewentualnie obniżająca się (ewentualnie obniżająca się 
prężność tlenu) we krwi spowoduje odpowiednio silne pobudzenie prężność tlenu) we krwi spowoduje odpowiednio silne pobudzenie 
chemoreceptorów co skutkuje pojawieniem się potrzeby zaczerpnięcia chemoreceptorów co skutkuje pojawieniem się potrzeby zaczerpnięcia 
powietrzapowietrzapp

Faza walkiFaza walki

obecność mimowolnych skurczy mięśni wdechowych, które z czasem stają obecność mimowolnych skurczy mięśni wdechowych, które z czasem stają 
się coraz częstsze i silniejszesię coraz częstsze i silniejsze

narastająca i coraz trudniejsza do zniesienia potrzeba wznowienia narastająca i coraz trudniejsza do zniesienia potrzeba wznowienia 
oddychania (po pewnym czasie chemoreceptory są dodatkowo stymulowane oddychania (po pewnym czasie chemoreceptory są dodatkowo stymulowane 
przez hipoksemię)przez hipoksemię)

czas trwania zależny od indywidualnej tolerancji psychicznej i stopnia czas trwania zależny od indywidualnej tolerancji psychicznej i stopnia y y j j y jy y j j y j
wytrenowania (30s do 5 min.)wytrenowania (30s do 5 min.)



Mimowolne skurcze przepony wspomagają krążenieMimowolne skurcze przepony wspomagają krążenie

Odpowiedź układu krążenia na bezdech „na Odpowiedź układu krążenia na bezdech „na 
sucho” przy pełnych płucach (sucho” przy pełnych płucach (PaladaPalada et al. et al. 
RespirRespir PhysiolPhysiol NeurobiolNeurobiol 20082008))



Wpływ rozgrzewki na czas trwania bezdechuWpływ rozgrzewki na czas trwania bezdechu

Całkowity Całkowity cczas bezdechu (AT) oraz czas trwania fazy łatwej (EP) w zas bezdechu (AT) oraz czas trwania fazy łatwej (EP) w 
trakcie następujących po sobie prób maksymalnych (trakcie następujących po sobie prób maksymalnych (SchagataySchagatay E. et al. E. et al. 
J J ApplAppl PhysiolPhysiol 2001)2001)

Maksymalny cMaksymalny czas bezdechu ulega wydłużeniu w kilku (4zas bezdechu ulega wydłużeniu w kilku (4--5) 5) 
następujących po sobie próbachnastępujących po sobie próbachnastępujących po sobie próbachnastępujących po sobie próbach

Efekt ten jest mocno ograniczony u osób z usuniętą śledzionąEfekt ten jest mocno ograniczony u osób z usuniętą śledzioną



Wpływ wstrzymania oddechu na mózgWpływ wstrzymania oddechu na mózg

MózgMózg stanowistanowi zaledwiezaledwie 22%% masymasy ciała,ciała, zużywazużywa jednakjednak ażaż 2020%% tlenutlenu
pobieranegopobieranego przezprzez organizmorganizm

WW odróżnieniuodróżnieniu odod innychinnych narządównarządów energięenergię wytwarzawytwarza niemalniemal wyłączniewyłącznie ww
procesachprocesach tlenowychtlenowych

MózgMózg uzależnionyuzależniony jestjest odod stałychstałych dostawdostaw glukozyglukozy zz krwi,krwi, neuronyneurony nienie posiadająposiadają
zapasówzapasów glikogenuglikogenu

ZatrzymanieZatrzymanie krążeniakrążenia popo 1010ss skutkujeskutkuje utratąutratą przytomnościprzytomności popo 44 66 minmin wwZatrzymanieZatrzymanie krążeniakrążenia popo 1010ss skutkujeskutkuje utratąutratą przytomności,przytomności, popo 44--66 minmin.. ww
mózgumózgu powstająpowstają nieodwracalnenieodwracalne zmianyzmiany

InneInne narządynarządy bezbez szkodyszkody znosząznoszą zatrzymaniezatrzymanie krążeniakrążenia przezprzez okresokres odod 2020 minmin..ą yą y yy ąą yy ąą pp
(serce)(serce) dodo kilkukilku godzingodzin (skóra)(skóra)

Dlaczego wstrzymanie oddechu nawet na dłużej Dlaczego wstrzymanie oddechu nawet na dłużej 
niż 6 minut nie powoduje uszkodzeń mózgu?niż 6 minut nie powoduje uszkodzeń mózgu?



Wpływ wstrzymania oddechu na mózgWpływ wstrzymania oddechu na mózg

WstrzymanieWstrzymanie oddechuoddechu nienie oznaczaoznacza
zatrzymaniazatrzymania dostawdostaw tlenutlenu dodo mózgumózgu

UU przeciętnegoprzeciętnego mężczyznymężczyzny popo głębokimgłębokim
wdechuwdechu ww płucachpłucach znajdujeznajduje sięsię okok.. 10001000mlml
tlenutlenu aa kolejnekolejne 800800mlml obecneobecne jestjest wewe krwikrwi

PrzezPrzez pierwszepierwsze 11,,55--22 minutyminuty wysyceniewysycenie krwikrwi
tętniczejtętniczej tlenemtlenem nienie spadaspada poniżejponiżej normynormy ((9595%%))

Dynamika zmian saturacji krwi tlenem w trakcie Dynamika zmian saturacji krwi tlenem w trakcie 

WW pierwszychpierwszych 44 minutachminutach dostawydostawy tlenutlenu dodo
mózgumózgu nienie malejąmaleją leczlecz rosną!rosną!

statycznego bezdechustatycznego bezdechu

((FerrettiFerretti G. G. EurEur J J ApplAppl PhysiolPhysiol 2001)2001)

WzrostWzrost poziomupoziomu COCO22 silniesilnie rozszerzarozszerza
naczynianaczynia mózgowemózgowe ii ułatwiaułatwia dysocjacjędysocjację tlenutlenu zz
hemoglobinyhemoglobiny

ObniżoneObniżone wysyceniewysycenie krwikrwi tlenemtlenem jestjest zz
nadmiaremnadmiarem kompensowanekompensowane przezprzez wzrostwzrost jejjej
przepływuprzepływu przezprzez naczynianaczynia mózgowemózgoweprzepływuprzepływu przezprzez naczynianaczynia mózgowemózgowe



Wpływ wstrzymania oddechu na mózgWpływ wstrzymania oddechu na mózg

Przepływ krwi i dostawy tlenu do mózgu w trakcie statycznego Przepływ krwi i dostawy tlenu do mózgu w trakcie statycznego 
bezdechu o średnim czasie trwania równym 5m16sbezdechu o średnim czasie trwania równym 5m16s

((WillieWillie et al. et al. J J CerebCereb Blood Flow Blood Flow MetabMetab 2015)2015)



Wpływ wstrzymania oddechu na mózgWpływ wstrzymania oddechu na mózg

WW komorzekomorze hipobarycznejhipobarycznej funkcjefunkcje umysłoweumysłowe ulegająulegają upośledzeniuupośledzeniu przyprzy
saturacjisaturacji ~~6464%%saturacjisaturacji ~~6464%%

UtrataUtrata przytomnościprzytomności mama miejscemiejsce średniośrednio przyprzy saturacjisaturacji 5656%%

WW przypadkuprzypadku wstrzymaniawstrzymania oddechuoddechu wartościwartości tete sąsą znacznieznacznie niższeniższep ypp yp yy ąą

DobrzeDobrze wytrenowaniwytrenowani freediverzyfreediverzy zachowujązachowują świadomośćświadomość nawetnawet przyprzy
saturacjisaturacji nana poziomiepoziomie 4545--3535%%

WW trakcietrakcie bezdechubezdechu mózgmózg pracujepracuje normalnienormalnie ażaż dodo momentumomentu gdygdy dodo
utratyutraty przytomnościprzytomności zostałozostało bardzobardzo małomało czasuczasu (kilkanaście(kilkanaście sekund)sekund)

UtrataUtrata przytomnościprzytomności jestjest aktywnymaktywnym mechanizmemmechanizmem obronnymobronnym
pozwalającympozwalającym ograniczyćograniczyć zużyciezużycie tlenutlenu przezprzez mózgmózg.. DochodziDochodzi dodo
zmniejszeniazmniejszenia pobudliwościpobudliwości neuronówneuronów ii hamowaniahamowania transmisjitransmisji synaptycznejsynaptycznej
(głównie(głównie ww korzekorze mózgowej)mózgowej)

OśrodkiOśrodki regulująceregulujące funkcjefunkcje wegetatywnewegetatywne pozostająpozostają aktywneaktywne coco umożliwiaumożliwia
samodzielnesamodzielne przywrócenieprzywrócenie oddychaniaoddychania



Odruch nurkowyOdruch nurkowyOdruch nurkowy Odruch nurkowy 
ssakówssaków



Odruch z chemoreceptorów w warunkach zachowanego Odruch z chemoreceptorów w warunkach zachowanego 
oddychaniaoddychania

Pobudzenie chemoreceptorów skutkuje:Pobudzenie chemoreceptorów skutkuje:

nasileniem wentylacji płucnasileniem wentylacji płuc

pobudzeniem włókien współczulnych unerwiających serce (wzrost HR)pobudzeniem włókien współczulnych unerwiających serce (wzrost HR)

aktywacją włókien współczulnych unerwiających naczynia krwionośneaktywacją włókien współczulnych unerwiających naczynia krwionośneaktywacją włókien współczulnych unerwiających naczynia krwionośne aktywacją włókien współczulnych unerwiających naczynia krwionośne 
(obkurczenie naczyń i wzrost ciśnienia krwi)(obkurczenie naczyń i wzrost ciśnienia krwi)



Odpowiedź na pobudzenie chemoreceptorów w warunkach Odpowiedź na pobudzenie chemoreceptorów w warunkach 
zatrzymanego oddechuzatrzymanego oddechu

Składowe:Składowe:Składowe:Składowe:

spowolnienie pracy serca (notowano HR <10 spowolnienie pracy serca (notowano HR <10 
bpmbpm, odstęp pomiędzy skurczami może wynosić , odstęp pomiędzy skurczami może wynosić 
nawet 11s !)nawet 11s !)nawet 11s !)nawet 11s !)

silne obkurczenie naczyń krwionośnych w silne obkurczenie naczyń krwionośnych w 
kończynach, skórze, narządach jamy brzusznej kończynach, skórze, narządach jamy brzusznej 
(wzrost ciśnienia tętniczego, (wzrost ciśnienia tętniczego, przekierowanieprzekierowanie krwi krwi 
do mózgu i krążenia wieńcowego)do mózgu i krążenia wieńcowego)

skurcz śledziony powodujący wyrzut dodatkowej skurcz śledziony powodujący wyrzut dodatkowej 
porcji erytrocytówporcji erytrocytów

Odpowiedź układu krążenia na 60s bezdech przy całkowitym Odpowiedź układu krążenia na 60s bezdech przy całkowitym 
i d i (i d i (G dG d B AB A I tI t Ph i lPh i l B hB h S iS i 19941994))zanurzeniu w wodzie (zanurzeniu w wodzie (GoodenGooden B.A. B.A. IntegrIntegr PhysiolPhysiol BehavBehav SciSci 19941994))

Powyższe adaptacje ograniczają zużycie tlenu przez mniej istotne narządy i Powyższe adaptacje ograniczają zużycie tlenu przez mniej istotne narządy i y p j g ją y p j ą yy p j g ją y p j ą y
tkanki oraz umożliwiają zwiększenie jego dostaw do mózgu i mięśnia sercowegotkanki oraz umożliwiają zwiększenie jego dostaw do mózgu i mięśnia sercowego



Odruch nurkowy ssaków jest silnie aktywowany nawet w Odruch nurkowy ssaków jest silnie aktywowany nawet w 
trakcie wysiłkutrakcie wysiłku

Odpowiedź układu krążenia na 20Odpowiedź układu krążenia na 20--30s wstrzymanie oddechu w trakcie wysiłku na 30s wstrzymanie oddechu w trakcie wysiłku na 
cykloergometrze (cykloergometrze (NishiyasuNishiyasu et al. et al. Am J Am J PhysiolPhysiol HeartHeart CircCirc PhysioPhysioll 20122012))

końcowe 10s



Efektywność odruchu nurkowego w ograniczaniu Efektywność odruchu nurkowego w ograniczaniu 
zużycia tlenuzużycia tlenu

Wykazano, że wstrzymanie oddechu redukuje tempo zużycia tlenu przez Wykazano, że wstrzymanie oddechu redukuje tempo zużycia tlenu przez 
organizm o 25% w trakcie wysiłku oraz o 40% w bezruchuorganizm o 25% w trakcie wysiłku oraz o 40% w bezruchuorganizm o 25% w trakcie wysiłku oraz o 40% w bezruchuorganizm o 25% w trakcie wysiłku oraz o 40% w bezruchu

Zmiany wysycenia krwi tętniczej tlenem w trakcie wysiłku wykonywanegoZmiany wysycenia krwi tętniczej tlenem w trakcie wysiłku wykonywanegoZmiany wysycenia krwi tętniczej tlenem w trakcie wysiłku wykonywanego Zmiany wysycenia krwi tętniczej tlenem w trakcie wysiłku wykonywanego 
podczas „podczas „rebreathingurebreathingu” (czarne symbole) oraz ze wstrzymanym oddechem ” (czarne symbole) oraz ze wstrzymanym oddechem 
(białe symbole) ((białe symbole) (LindholmLindholm et al. et al. J J ApplAppl PhysiolPhysiol 19991999))



Odruch nurkowy ssakówOdruch nurkowy ssaków
Występuje u wszystkich gatunków ssaków (szczególnie silny u waleni i fok),Występuje u wszystkich gatunków ssaków (szczególnie silny u waleni i fok),
t kż t kó dó ł ó t bt kż t kó dó ł ó t ba także u ptaków, gadów, płazów, a nawet ryba także u ptaków, gadów, płazów, a nawet ryb

Najsilniej działa u noworodków i niemowląt, ulega osłabieniu wraz z wiekiemNajsilniej działa u noworodków i niemowląt, ulega osłabieniu wraz z wiekiem

Stopień odpowiedzi w znacznym stopniu zróżnicowany osobniczo (silneStopień odpowiedzi w znacznym stopniu zróżnicowany osobniczo (silneStopień odpowiedzi w znacznym stopniu zróżnicowany osobniczo (silne Stopień odpowiedzi w znacznym stopniu zróżnicowany osobniczo (silne 
spowolnienie pracy serca występuje tylko u 10spowolnienie pracy serca występuje tylko u 10--15% nienurkujących dorosłych) 15% nienurkujących dorosłych) 

Jest to odruch zwiększający szanse na przeżycie w sytuacji gdy oddychanie z Jest to odruch zwiększający szanse na przeżycie w sytuacji gdy oddychanie z 
jakiś powodów nie jest możliwe (blokada dróg oddechowych tonięcie)jakiś powodów nie jest możliwe (blokada dróg oddechowych tonięcie)jakiś powodów nie jest możliwe (blokada dróg oddechowych, tonięcie)jakiś powodów nie jest możliwe (blokada dróg oddechowych, tonięcie)

Prawdopodobnie jest to również adaptacja ewolucyjna ssaków zmniejszająca Prawdopodobnie jest to również adaptacja ewolucyjna ssaków zmniejszająca 
ryzyko niedotlenienia mózgu w trakcie narodzinryzyko niedotlenienia mózgu w trakcie narodzin



RożniceRożnice międzyosobnicze w nasileniu bradykardiimiędzyosobnicze w nasileniu bradykardii

Zróżnicowanie nasilenia bradykardii w odpowiedzi na 20Zróżnicowanie nasilenia bradykardii w odpowiedzi na 20--30s 30s 
wstrzymanie oddechu w trakcie wysiłku na cykloergometrze wstrzymanie oddechu w trakcie wysiłku na cykloergometrze 
((NishiyasuNishiyasu et al. et al. Am J Am J PhysiolPhysiol HeartHeart CircCirc PhysioPhysioll 20122012))



Znaczenie śledziony w odpowiedzi na nurkowanieZnaczenie śledziony w odpowiedzi na nurkowanie

Śledziona człowieka magazynuje przeciętnie 200Śledziona człowieka magazynuje przeciętnie 200--250ml krwi o hematokrycie 250ml krwi o hematokrycie 
dwukrotnie wyższym w stosunku do krwi tętniczej i wysyceniu tlenem na dwukrotnie wyższym w stosunku do krwi tętniczej i wysyceniu tlenem na 
poziomie 70poziomie 70--80%80%

Na skutek aktywacji odruchu nurkowego śledziona redukuje swoją objętość o Na skutek aktywacji odruchu nurkowego śledziona redukuje swoją objętość o 
2020--40% co skutkuje podniesieniem hematokrytu o 340% co skutkuje podniesieniem hematokrytu o 3--6% (w przypadku Ama 6% (w przypadku Ama 
zanotowano aż 10% wzrost)zanotowano aż 10% wzrost)

Czołowi Czołowi freediverzyfreediverzy mają nawet 2x większą śledzionę niż przeciętna, jej mają nawet 2x większą śledzionę niż przeciętna, jej 
rozmiar koreluje z uzyskiwanymi rezultatamirozmiar koreluje z uzyskiwanymi rezultatami

Zmiany wartości hematokrytu w trakcie serii statykZmiany wartości hematokrytu w trakcie serii statyk

((SchagataySchagatay et al. et al. EurEur J J ApplAppl PhysiolPhysiol 2007)2007)



Czynniki modyfikujące odpowiedź na nurkowanie Czynniki modyfikujące odpowiedź na nurkowanie ––
zanurzenie twarzy w chłodnej wodziezanurzenie twarzy w chłodnej wodzie

Zależność pomiędzy temperaturą wody a stopniem Zależność pomiędzy temperaturą wody a stopniem 
bradykardii w trakcie bezdechu z zanurzoną twarząbradykardii w trakcie bezdechu z zanurzoną twarzą

((GoodenGooden B.A. B.A. IntegrIntegr PhysiolPhysiol BehavBehav SciSci 1994)1994)



Czynniki modyfikujące odpowiedź na nurkowanie Czynniki modyfikujące odpowiedź na nurkowanie ––
zanurzenie twarzy w chłodnej wodziezanurzenie twarzy w chłodnej wodzie

Nasilenie bradykardii w trakcie bezdechu z jednoczesnym Nasilenie bradykardii w trakcie bezdechu z jednoczesnym 
schłodzeniem różnych obszarów twarzyschłodzeniem różnych obszarów twarzy

((SchuitemaSchuitema et al. et al. Acta Acta PhysiolPhysiol ScandScand 19881988))



Czynniki modyfikujące odpowiedź na nurkowanie Czynniki modyfikujące odpowiedź na nurkowanie –– objętość objętość 
powietrza w płucachpowietrza w płucach

Odruch nurkowy ulega nasileniu przy mniejszej objętości płucOdruch nurkowy ulega nasileniu przy mniejszej objętości płucOdruch nurkowy ulega nasileniu przy mniejszej objętości płucOdruch nurkowy ulega nasileniu przy mniejszej objętości płuc

Porównanie zmian w częstości skurczów serca w trakcie bezdechu z twarząPorównanie zmian w częstości skurczów serca w trakcie bezdechu z twarząPorównanie zmian w częstości skurczów serca w trakcie bezdechu z twarzą Porównanie zmian w częstości skurczów serca w trakcie bezdechu z twarzą 
zanurzoną w wodzie wykonywanego z różną objętością powietrza w płucach (%VC)zanurzoną w wodzie wykonywanego z różną objętością powietrza w płucach (%VC)

(Andersson et al. (Andersson et al. EurEur J J ApplAppl PhysiolPhysiol 1999)1999)



Czynniki modyfikujące odpowiedź na nurkowanie Czynniki modyfikujące odpowiedź na nurkowanie -- głębokośćgłębokość

Odruch nurkowy aktywuje się szybciej i jest bardziej Odruch nurkowy aktywuje się szybciej i jest bardziej 
nasilony podczas głębokiego nurkowania w stosunku nasilony podczas głębokiego nurkowania w stosunku 

do bezdechu na powierzchnido bezdechu na powierzchnido bezdechu na powierzchnido bezdechu na powierzchni

P d d b i j t t k k j tP d d b i j t t k k j tPrawdopodobnie jest to konsekwencją wzrostu Prawdopodobnie jest to konsekwencją wzrostu 
ciśnienia krwi w krążeniu płucnym oraz ciśnienia krwi w krążeniu płucnym oraz 

zmniejszonego pobudzenia mechanoreceptorów zmniejszonego pobudzenia mechanoreceptorów 
płuc na skutek ich kompresji co nasila spadek płuc na skutek ich kompresji co nasila spadek 

częstości skurczów sercaczęstości skurczów serca

Porównanie zmian w częstości skurczów serca w trakciePorównanie zmian w częstości skurczów serca w trakciePorównanie zmian w częstości skurczów serca w trakcie Porównanie zmian w częstości skurczów serca w trakcie 
głębokiego nurkowania (~60m) i statycznego bezdechugłębokiego nurkowania (~60m) i statycznego bezdechu

(Ferrigno M. et al. (Ferrigno M. et al. Undersea Biomed Res Undersea Biomed Res 1991)1991)



Czynniki modyfikujące odpowiedź na nurkowanie Czynniki modyfikujące odpowiedź na nurkowanie –– poziom poziom 
OO22 i COi CO22

Odruch nurkowy ulega nasileniu jeżeli wstrzymanie Odruch nurkowy ulega nasileniu jeżeli wstrzymanie 
oddech ro poc na się ar nkach hipoksjioddech ro poc na się ar nkach hipoksjioddechu rozpoczyna się w warunkach hipoksjioddechu rozpoczyna się w warunkach hipoksji

HiperoksjaHiperoksja powoduje jego osłabieniepowoduje jego osłabienie

Wyniki dostępnych badań sugerują, że nasilenie Wyniki dostępnych badań sugerują, że nasilenie 
odruchu nurkowego jest niezależne od wyjściowego odruchu nurkowego jest niezależne od wyjściowego 

i COi COpoziomu COpoziomu CO22



Mechanizm przedłużenia czasu bezdechu na skutek treninguMechanizm przedłużenia czasu bezdechu na skutek treningu

TreningTrening poprawiapoprawia tolerancjętolerancję wysokiegowysokiego poziomupoziomuTreningTrening poprawiapoprawia tolerancjętolerancję wysokiegowysokiego poziomupoziomu
COCO22 orazoraz niskiejniskiej zawartościzawartości OO22,, aa takżetakże podwyższapodwyższa
stężeniestężenie HbHb wewe krwikrwi

ĆwiczeniaĆwiczenia rozciągającerozciągające klatkęklatkę piersiowąpiersiową pozwalająpozwalająĆwiczeniaĆwiczenia rozciągającerozciągające klatkęklatkę piersiowąpiersiową pozwalająpozwalają
nana zwiększeniezwiększenie pojemnościpojemności płucpłuc

TreningTrening nasilanasila równieżrównież odruchodruch nurkowynurkowy orazoraz
stopieństopień obkurczeniaobkurczenia śledzionyśledzionystopieństopień obkurczeniaobkurczenia śledzionyśledziony

ZawodnicyZawodnicy częstoczęsto wykorzystująwykorzystują technikitechniki medytacjimedytacji ii
jogęjogę ww celucelu osiągnięciaosiągnięcia stanustanu pełnejpełnej relaksacjirelaksacji

i ś ii ś i ii i ii i łł ll i j ći j ć
DynamikaDynamika prężnościprężności COCO22 ii OO22 ww powietrzupowietrzu pęcherzykowympęcherzykowym uu
osóbosób wytrenowanychwytrenowanych ii nienie wytrenowanychwytrenowanych ww trakcietrakciemięśnimięśni ii wyciszeniawyciszenia umysłuumysłu coco pozwalapozwala zmniejszyćzmniejszyć

zużyciezużycie tlenutlenu (nawet(nawet oo 1919%%!)!)
osóbosób wytrenowanychwytrenowanych ii nienie wytrenowanychwytrenowanych ww trakcietrakcie
statycznegostatycznego bezdechubezdechu

((FerrettiFerretti GG.. EurEur JJ ApplAppl PhysiolPhysiol 20012001))



Mechanizm przedłużenia czasu bezdechu na skutek treninguMechanizm przedłużenia czasu bezdechu na skutek treningu

Wpływ statycznego bezdechu oraz wysiłku na wstrzymanym oddechu na układ Wpływ statycznego bezdechu oraz wysiłku na wstrzymanym oddechu na układ 
krążenia u krążenia u freediverówfreediverów (czarne symbole) i osób niewytrenowanych (białe symbole)(czarne symbole) i osób niewytrenowanych (białe symbole)

((JouliaJoulia et al. et al. Acta Acta PhysiolPhysiol 2009)2009)



Nurkowanie głębokieNurkowanie głębokie



Wpływ ciśnienia wody na ciało człowiekaWpływ ciśnienia wody na ciało człowieka

Ciśnienie wywierane przez wodę na ciało człowieka rośnie o Ciśnienie wywierane przez wodę na ciało człowieka rośnie o 
1 atm na każde 10m głębokości1 atm na każde 10m głębokości

Na głębokości 10m objętość powietrza w układzie oddechowym Na głębokości 10m objętość powietrza w układzie oddechowym 
zmniejsza się o 50% w stosunku do powierzchnizmniejsza się o 50% w stosunku do powierzchni

Na głębokości 214m ciśnienie hydrostatyczne wynosi ponad 22 Na głębokości 214m ciśnienie hydrostatyczne wynosi ponad 22 atmatm
a objętość gazu w płucach i drogach oddechowych stanowi mniej niż a objętość gazu w płucach i drogach oddechowych stanowi mniej niż 
5% wartości wyjściowej5% wartości wyjściowej



Zmiany w prężności gazów oddechowych w trakcie Zmiany w prężności gazów oddechowych w trakcie 
głębokiego nurkowania z zatrzymanym oddechemgłębokiego nurkowania z zatrzymanym oddechem

PodczasPodczas zanurzaniazanurzania ciśnienieciśnienie wywieranewywierane przezprzez wodęwodę
powodujepowoduje wzrostwzrost prężnościprężności OO22 ww pęcherzykachpęcherzykach płucnychpłucnych

WiększaWiększa częśćczęść nurkowanianurkowania odbywaodbywa sięsię ww warunkachwarunkach
podwyższonegopodwyższonego aa nienie obniżonegoobniżonego poziomupoziomu OO22

JednakJednak ww końcowymkońcowym etapieetapie wynurzaniawynurzania (<(<1010m)m) zawartośćzawartość
tltl k ik i t t i jt t i j łt iłt i dd ki kki k d f jid f ji OOtlenutlenu wewe krwikrwi tętniczejtętniczej gwałtowniegwałtownie spada,spada, kierunekkierunek dyfuzjidyfuzji OO22
ww płucachpłucach możemoże wówczaswówczas uleculec odwróceniuodwróceniu

WW tymtym momenciemomencie istniejeistnieje największenajwiększe ryzykoryzyko utratyutraty
przytomnościprzytomnościprzytomnościprzytomności

PodczasPodczas zanurzaniazanurzania rośnierośnie równieżrównież prężnośćprężność COCO22 ww
h k hh k h ł hł hpęcherzykachpęcherzykach płucnychpłucnych

NaNa głębokościgłębokości <<88mm kierunekkierunek dyfuzjidyfuzji COCO22 ww płucachpłucach ulegaulega
odwróceniu,odwróceniu, stanstan tenten trwatrwa dodo czasuczasu rozpoczęciarozpoczęcia wynurzaniawynurzania

WW trakcietrakcie zanurzaniazanurzania prężnośćprężność COCO22 wewe krwikrwi tętniczejtętniczej rośnie,rośnie,
osiągaosiąga jednakjednak wartościwartości znacznieznacznie niższeniższe odod teoretycznychteoretycznych (z(z
powodupowodu dużejdużej pojemnościpojemności krwikrwi ii tkanektkanek dladla COCO22))

DynamikaDynamika zmianzmian prężnościprężności COCO22 ii OO22 wewe krwikrwi
tętniczejtętniczej ww trakcietrakcie 44--55 minmin.. nurkowanianurkowania nana 2020mm
symulowanegosymulowanego ww komorzekomorze ciśnieniowejciśnieniowej

(Claus(Claus--MartinMartin MM.. etet alal.. ClinClin ChestChest MedMed 20052005))



Dlaczego na dużych głębokościach nie dochodzi do Dlaczego na dużych głębokościach nie dochodzi do 
uszkodzenia płuc i klatki piersiowej?uszkodzenia płuc i klatki piersiowej?

DoDo latlat 7070’’ ubiegłegoubiegłego wiekuwieku uważano,uważano, żeże limitlimit ludzkichludzkich możliwościmożliwości znajdujeznajduje
sięsię nana głębokości,głębokości, nana którejktórej płucapłuca sąsą ściskaneściskane dodo poziomupoziomu objętościobjętości

i ji j dd k lk l d hd h i h ii h i (RV)(RV) Gł bi jGł bi josiąganejosiąganej podczaspodczas maksymalnegomaksymalnego wydechuwydechu nana powierzchnipowierzchni (RV)(RV).. GłębiejGłębiej
miałobymiałoby dochodzićdochodzić dodo zmiażdżeniazmiażdżenia płucpłuc ii klatkiklatki piersiowejpiersiowej..

Głębokość tą określano oremGłębokość tą określano oremGłębokość tą określano wzorem:Głębokość tą określano wzorem:

Pojemność płuc na wdechu (TLC) / RV = gł. max (Pojemność płuc na wdechu (TLC) / RV = gł. max (atmatm))

Przeciętnie miała ona wynosić:Przeciętnie miała ona wynosić:

6L / 1,5 L = 4 6L / 1,5 L = 4 atmatm = 30 m= 30 m

ÓwczesneÓwczesne rekordyrekordy (<(<7070m)m) pozostawałypozostawały ww zgodziezgodzie zz tątą hipoteząhipotezą gdyżgdyż
czołowiczołowi nurkowienurkowie bezdechowibezdechowi charakteryzującharakteryzują sięsię pojemnościąpojemnością płucpłucczołowiczołowi nurkowienurkowie bezdechowibezdechowi charakteryzującharakteryzują sięsię pojemnościąpojemnością płucpłuc
znacznieznacznie większąwiększą odod przeciętnejprzeciętnej

Jednak już w latach 70’ kolejne rekordy głębokości zaprzeczyłyJednak już w latach 70’ kolejne rekordy głębokości zaprzeczyłyJednak już w latach 70  kolejne rekordy głębokości zaprzeczyły Jednak już w latach 70  kolejne rekordy głębokości zaprzeczyły 
poprawności limitów określanych tą prostą zależnościąpoprawności limitów określanych tą prostą zależnością



Dlaczego na dużych głębokościach nie dochodzi do Dlaczego na dużych głębokościach nie dochodzi do 
uszkodzenia płuc i klatki piersiowej?uszkodzenia płuc i klatki piersiowej?

W późniejszych latach odkryto, że rzeczywiste rozmiary klatki piersiowej oraz W późniejszych latach odkryto, że rzeczywiste rozmiary klatki piersiowej oraz 
płuc osiągane w trakcie nurkowania znacząco różnią się od teoretycznychpłuc osiągane w trakcie nurkowania znacząco różnią się od teoretycznychpłuc osiągane w trakcie nurkowania znacząco różnią się od teoretycznychpłuc osiągane w trakcie nurkowania znacząco różnią się od teoretycznych

BadaniaBadania wykazaływykazały żeże podczaspodczas głębokiegogłębokiego nurkowanianurkowania dochodzidochodzi dodo przesunięciaprzesunięciaBadaniaBadania wykazały,wykazały, żeże podczaspodczas głębokiegogłębokiego nurkowanianurkowania dochodzidochodzi dodo przesunięciaprzesunięcia
dużejdużej objętościobjętości krwikrwi ((11--11,,55L)L) zz krążeniakrążenia obwodowegoobwodowego dodo płucnegopłucnego (tzw(tzw.. centralizacjacentralizacja
krążenia)krążenia) coco znacznieznacznie obniżaobniża stopieństopień redukcjiredukcji rozmiarówrozmiarów płucpłuc ii klatkiklatki piersiowejpiersiowej

WynikaWynika toto zz faktu,faktu, żeże podpod wodąwodą ciśnienieciśnienie ww klatceklatce piersiowejpiersiowej jestjest niższeniższe
(pomniejszone(pomniejszone oo jejjej sprężystość)sprężystość) ww stosunkustosunku dodo resztyreszty ciałaciała

ĆwiczeniaĆwiczenia rozciągającerozciągające przeponęprzeponę ii mięśniemięśnie brzuchabrzucha umożliwiająumożliwiają przesunięcieprzesunięcieĆwiczeniaĆwiczenia rozciągającerozciągające przeponęprzeponę ii mięśniemięśnie brzuchabrzucha umożliwiająumożliwiają przesunięcieprzesunięcie
narządównarządów jamyjamy brzusznejbrzusznej głębiejgłębiej dodo klatkiklatki piersiowejpiersiowej przezprzez coco ulegaulega ograniczeniuograniczeniu
stopieństopień jejjej kompresjikompresji

ĆĆĆwiczeniaĆwiczenia zwiększającezwiększające elastycznośćelastyczność klatkiklatki piersiowejpiersiowej podnosząpodnoszą jejjej zdolnośćzdolność dodo
kompresjikompresji

PrzedPrzed nurkowaniemnurkowaniem objętośćobjętość powietrzapowietrza ww płucachpłucach jestjest zwiększanazwiększana przyprzy pomocypomocyPrzedPrzed nurkowaniemnurkowaniem objętośćobjętość powietrzapowietrza ww płucachpłucach jestjest zwiększanazwiększana przyprzy pomocypomocy
pakowaniapakowania (nawet(nawet oo 44LL !)!)



Dlaczego na dużych głębokościach nie dochodzi do Dlaczego na dużych głębokościach nie dochodzi do 
uszkodzenia płuc i klatki piersiowej?uszkodzenia płuc i klatki piersiowej?



Dlaczego na dużych głębokościach nie dochodzi do Dlaczego na dużych głębokościach nie dochodzi do 
uszkodzenia płuc i klatki piersiowej?uszkodzenia płuc i klatki piersiowej?

ObecneObecne rekordyrekordy głębokościgłębokości dowodzą,dowodzą, żeże
klatkaklatka piersiowapiersiowa orazoraz płucapłuca czołowychczołowychpp pp yy
freediverówfreediverów mogąmogą bezbez szkodyszkody znieśćznieść
kompresjękompresję znacznieznacznie poniżejponiżej RVRV mierzonejmierzonej nana
powierzchnipowierzchni

RzeczywistymRzeczywistym zagrożeniemzagrożeniem jestjest podciśnieniepodciśnienie
wytwarzającewytwarzające sięsię ww układzieukładzie oddechowym,oddechowym,
k ók ó d d ićd d ić dd k ik i ńńktórektóre możemoże doprowadzićdoprowadzić dodo pękaniapękania naczyńnaczyń
krwionośnychkrwionośnych orazoraz przenikaniaprzenikania płynupłynu zz krwikrwi
dodo pęcherzykówpęcherzyków płucnychpłucnych

U ł b t h ób ż d jśćU ł b t h ób ż d jść

Herbert NitschHerbert Nitsch
rekordzista świata w rekordzista świata w 

U słabo wytrenowanych osób może dojść U słabo wytrenowanych osób może dojść 
do urazu płuc lub dróg oddechowych po do urazu płuc lub dróg oddechowych po 

nurkowaniu na głębokość zaledwie 25nurkowaniu na głębokość zaledwie 25--30m30m

nono--limit limit (214m)(214m)



Podczas głębokiego nurkowania płuca mogą ulec Podczas głębokiego nurkowania płuca mogą ulec 
całkowitemu zapadnięciucałkowitemu zapadnięciu

SymulacjaSymulacja komputerowakomputerowa procesuprocesu zapadaniazapadania ii upowietrznianiaupowietrzniania pęcherzykówpęcherzyków płucnychpłucnych ww trakcietrakcie nurkowanianurkowania nana
różneróżne głębokościgłębokości (TLC=(TLC=99,,22L)L) ((FitzFitz--ClarkeClarke JJ..RR.. RespirRespir PhysiolPhysiol NeurobiolNeurobiol 20072007))

PłucaPłuca nienie ulegająulegają równomiernejrównomiernej kompresjikompresji.. NaNa głębokościgłębokości 1818mm rozpoczynarozpoczyna sięsię zapadaniezapadanie pęcherzykówpęcherzyków płucnychpłucnych uu
podstawypodstawy płuc,płuc, którektóre późniejpóźniej przesuwaprzesuwa sięsię ww kierunkukierunku ichich szczytuszczytu

W dłW dł kókó bb TLCTLC 99 22LL tkitki h kih ki l ł bl ł b d i id i i ł b k ś ił b k ś i 235235 ((205205WedługWedług szacunkówszacunków uu osobyosoby zz TLC=TLC=99,,22LL wszystkiewszystkie pęcherzykipęcherzyki uległybyuległyby zapadnięciuzapadnięciu nana głębokościgłębokości 235235mm ((205205mm popo
uwzględnieniuuwzględnieniu absorpcjiabsorpcji gazów)gazów).. DoszłobyDoszłoby wówczaswówczas dodo zatrzymaniazatrzymania wymianywymiany gazowej,gazowej, powietrzepowietrze znajdowałobyznajdowałoby sięsię
tylkotylko ww tchawicytchawicy ii oskrzelachoskrzelach

PrzyPrzy TLC=TLC=1212LL (spotykanym(spotykanym uu czołowychczołowych zawodnikówzawodników popo dopakowaniu)dopakowaniu) głębokośćgłębokość tata wzrastawzrasta dodo 280280mm

WynikiWyniki symulacjisymulacji komputerowejkomputerowej sugerują,sugerują, żeże dyfuzjadyfuzja tlenutlenu uległabyuległaby upośledzeniuupośledzeniu dopierodopiero tużtuż przedprzed całkowitymcałkowitym
zapadnięciemzapadnięciem sięsię płuc,płuc, aa podczaspodczas wynurzaniawynurzania pęcherzykipęcherzyki płucnepłucne uległybyuległyby ponownemuponownemu upowietrznieniuupowietrznieniu



Dziękuję!Dziękuję!


