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CZY NURKA ZASTĄPI ROBOT PODWODNY?
MIZERNY POSTĘP CZY WIELKI SUKCES?

WILL AN UNDERWATER ROBOT EVER REPLACE THE DIVER? 

A RATHER POOR PROGRESS OR A GREAT SUCCESS? 

Adam Olejnik 
1)

, Piotr Siermontowski 
2)

1) Polish Naval Academy, Department of Underwater Work Technology  
1) Akademia Marynarki Wojennej Zakład Technologii Prac Podwodnych  
2) Military Institute of Medicine, Department Maritime and Hyperbaric Medicine, Gdynia, Poland 
2) Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej w Gdyni 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The article deals with the subject matter related to the development of underwater works technologies. Nearly 15 years ago one of the authors of this study 
published a material in the monthly magazine of "Podwodny Świat" (The Underwater World) entitled "The Future of Underwater Technologies – the diver or 

the robot?" where he noted that the time of great changes in technologies aimed at researching the depths and conducting works under water has arrived. 
This new era mainly consists in the fact that on an increasing number of occasions the diver is replaced by an underwater robot. The presented material 
constitutes an attempt to provide an answer to the question whether the then posed thesis is still valid. In the article the authors discuss issues concerned 
with the development of techniques and technologies applied in the conquest of depths that leads them to the conclusion that the previously observed 
tendency of a double-tracked development of underwater technologies is gaining in strength, which causes that the works and exploration of bodies of 
water at great depths will be possible only with the use of unmanned techniques.  
Key words: underwater works technology, marine engineering.

Artykuł poświęcony jest problematyce rozwoju technologii prac podwodnych. Niemal 15 lat temu, jeden z autorów niniejszego opracowania opublikował 
materiał w miesięczniku „Podwodny Świat” pt. „Przyszłość technologii podwodnych – nurek czy robot?”, w którym wskazał, że nastał czas dużych zmian  
w technologiach służących badaniom głębin i pracy pod wodą. Polegające przede wszystkim na tym, że coraz częściej nurka zastępuje robot podwodny. 
Niniejszy materiał jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy ówczesna prognoza jest nadal aktualna. W artykule, autorzy omawiają zagadnienia rozwoju 
technik i technologii służących podbojowi głębin, dochodząc do stwierdzenia, że zaobserwowana wcześniej tendencja dwutorowego rozwoju technologii 
podwodnych się wzmacnia, co powoduje, że praca i podbój głębin na dużych głębokościach będzie możliwa tylko z wykorzystaniem technik 
bezzałogowych.  
Słowa kluczowe: technologia prac podwodnych, inżynieria morska. 

В статье рассматриваются проблемы развития технических работ под водой. Почти 15 лет назад один из авторов этого исследования 
опубликовал материалы в журнале "Подводный мир" под названием "Будущее подводной техники? - водолаз или робот», в которых он указал, 
что настало время больших перемен в технологии, направленных на исследование глубин и работ под водой. Опираются они в основном на том, 
что все чаще водолаза заменяет подводный робот. Этот материал представляет собой попытку ответить на вопрос, является ли тогдашний 
прогноз все еще действительным. В этой статье авторы обсуждают вопросы развития техники и технологии, которые служат для завоевания 
глубин, и приходят к выводу, что наблюдаемая ранее тенденция двойного пути развития подводной техники усиливается и это означает, что 
работа и завоевание глубин на больших глубинах будет возможно только с использованием беспилотных техник. 
Ключевые слова: технология дноуглубительных работ, морская инженерия. 
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WSTĘP 

Ostatnie 20 lat rozwoju technologii prac 

podwodnych, to niemal nieustający festiwal zdalnie 

sterowanych pojazdów głębinowych. Przełom lat 80 i 90 

XX wieku, który można uznać za jego początek, to okres 

nieznanej dotychczas w historii rozwoju tych urządzeń 

ekspansji, przejawiającej się przede wszystkim 

znaczącym wzrostem liczby eksploatowanych sztuk  

i zwiększeniem zakresu ich eksploatacji [1].  

Zakładając w 1999 roku firmę SeaBotix Inc., Don 

Rodocker przyjął, że pojazdy mają być dostępne oraz 

tanie i przydatne dla wielu potencjalnych użytkowników. 

Między innymi dzięki działalności takich firm, dziś 

urządzenia te są wykorzystywane praktycznie wszędzie 

tam, gdzie może się to przyczynić się do wzrostu 

efektywności realizowanych prac.  

A szczególnie wtedy, gdy za ich pomocą można 

również podnieść standard bezpieczeństwa pracy. 

Oczywiście dzisiejsze zastosowania pojazdów ograniczają 

się głównie do zadań obserwacyjnych, co wynika z analizy 

funkcji przeznaczenia eksploatowanych na świecie 

jednostek głębinowych. Niemal 60% z nich to pojazdy, 

których zadaniem jest przekazanie informacji wizyjnej na 

temat sytuacji na podwodnym stanowisku pracy. Ale jak 

pokazują analizy realizowanych w tym obszarze 

projektów badawczych, to się co raz bardziej zmienia.  

W materiale opublikowanym niemal 15 lat temu, 

postawiono tezę, że technologia prac podwodnych będzie 

się rozwijać w kierunku coraz większego zastosowania 

technik bezzałogowych, a obecność człowieka na dużych  

i bardzo dużych głębokościach będzie możliwa tylko 

wirtualnie [2].  

Ponadto wskazano, że wiele zadań na morzu 

będą przejmować bezzałogowe pojazdy powierzchniowe 

współpracujące z innymi środkami bezzałogowymi,  

a autonomiczne pojazdy podwodne znajdą szerokie 

zastosowanie w badaniach dużych akwenów morskich. 

Pytanie, czy ówczesna prognoza jest aktualna, czy obecnie 

w jakimś stopniu lub całkowicie się zdezaktualizowała? 

Niniejszy materiał jest próbą odpowiedzi na tak zadane 

pytanie.  

MIZERNY POSTĘP CZY WIELKI SUKCES? 

Ludzkość wykonuje pracę pod wodą  

z zastosowaniem różnych technologii od kilku tysięcy lat. 

Niektóre udokumentowane ślady pracy ludzkiej w toni 

wodnej są datowane na czasy panowania chińskiego 

cesarza YU, czyli ponad 2000 lat przed naszą erą (Rys. 

1.1), (Rys. 1.2) [3,4,5].  

Co oznacza, że proces rozwoju technologii prac 

podwodnych jest długi. Gdyby jednak za miarę sukcesu  

w tej dziedzinie przyjąć maksymalną osiągniętą przez 

nieuzbrojonego w pancerny skafander człowieka 

głębokość, to można postawić tezę, że sukces ten jest 

raczej mizerny. Przykładowo od pierwszego lotu braci 

Wright (17 grudnia 1903 rok) do postawienia stopy przez 

pierwszego człowieka na Księżycu (21 lipca 1969 rok) 

minęło niespełna 70 lat!  

Trochę ponad pół wieku i z gatunku biegającego 

po ziemi zamieniliśmy się w gatunek sięgający innych ciał 

niebieskich. W technologii prac podwodnych sytuacja jest 

nieco inna. Jak pisze w książce „5000 metrów pod wodą”  

S. Halbron [6]: „(…) Historia nurków jest długa  

i bogata: bogata w tragedie ludzi, dla których ich osobisty  

INTRODUCTION 

The last 20 years of development of underwater 

works technologies have been an ongoing festival of 

remotely controlled abyssal vehicles. The turn of the 

1980s and 1990s, which is generally accepted to be the 

time of its commencement, was a period of the thus far 

unknown expansion in the development of such devices - 

mainly exhibited in the significant increase in the number 

of operated tools and an extended scope of their 

application [1]. When establishing SeaBotix Inc. in 1999, 

Don Rodocker assumed that the vehicles should be 

available, economic and usable by numerous potential 

users. It is, amongst other things, thanks to the activity of 

such companies that such devices are used practically 

everywhere, resulting in the enhanced effectiveness of the 

implemented works.  

In particular, with their use, it is also possible to 

elevate safety standards in the working environments in 

which they are deployed. Of course, with a brief look at 

the reported applications of these vehicles from around 

the world, we can see that today, they are mainly 

deployed on observational tasks. . Nearly 60% of them are 

vehicles whose tasks consist in transmitting visual 

information concerning the situation in an underwater 

station. However, according to more recent analyses of 

the research projects implemented in this area, the use of 

these vehicles is now changing.  

The material published nearly 15 years ago puts 

forward a thesis that underwater works technologies will 

be developing towards the increasing use of unmanned 

techniques, and that in the future, the presence of man at 

great depths will only be possible virtually [2]. Moreover, 

it was indicated that multiple tasks in the sea will be 

taken over by unmanned superficial vehicles, cooperating 

with other unmanned equipment, and that autonomous 

underwater vehicles will find a broad application in the 

exploration of large marine bodies of water. The question 

is whether the then made prediction is still valid, or 

completely outdated? The presented material is an 

attempt to answer the above question.  

A RATHER POOR PROGRESS OR A GREAT 

SUCCESS? 

Human race has been engaged in performing 

works under water with the use of various technologies 

for several thousand years. Certain documented traces of 

human work in the depths of water date back to the times 

of reign of the Chinese emperor YU, i.e. over 2000 years 

ACN (fig. 1.1), (Fig.1.2) [3,4,5].  

This means that the process of development of 

underwater works technologies is a long one. However, if 

the success in this area were to be measured by the 

maximum depth reached by a man unequipped in a solid 

diving suit, a thesis could be made that such a success was 

rather poor. For example, it has been only 70 years since 

the first flight performed by the Wright brothers (17 

December 1903), or setting foot on the Moon by the first 

man (21 July 1969)!  

Only a little over a half of a century ago, we were 

able to transform from an earth species to a species 

reaching for other astronomical objects.  

The situation slightly differs with view to 

underwater works technology. As S. Halbron put it in his  
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udział w niej kończył się ślepotą, rozedmą płuc lub śmiercią 

w paszczy rekina. (….) Historia nurkowania nie jest więc 

skończona, ale jest ograniczona – ograniczona 

głębokością”.  

Maksymalna osiągnięta w toni wodnej przez 

nurka głębokość to około 600 metrów [7], natomiast 

najwyższe ciśnienie jakiemu poddany został człowiek  

w obiekcie hiperbarycznym to odpowiednik 704 m słupa 

wody. Ekspozycja ta odbyła się w 1974 roku  

w kompleksie badawczym firmy Comex we Francji.  

Brało w niej udział 4 nurków, tylko jeden 

osiągnął największą „głębokość” pozostali nie 

przekroczyli granicy 700 m. A to oznacza, że mimo kilku 

tysięcy lat rozwoju technologii podwodnych uzyskaliśmy 

zaledwie 6% maksymalnego dostępnego zakresu  

w odniesieniu do największej zarejestrowanej na Ziemi 

głębokości oceanicznej.  

Rozumując, w ten sposób i zestawiając te 

osiągnięcia z postępem jaki się dokonał w lotnictwie, 

można rzeczywiście się zmartwić i przyjąć, że sukcesy  

w technologii prac podwodnych są mizerne. Ale czy aby 

na pewno? Ileż w tym czasie rozwiązano trudnych 

zagadnień, ile powstało oryginalnych i ciekawych 

konstrukcji umożliwiających podbój głębin. I o ile większa 

jest skala trudności, nawet w zestawieniu z lotami  

w kosmos. Przecież nurek zanurzający się na głębokość 

zaledwie 10 metrów pokonuje różnicę ciśnień jaką 

astronauta pokonuje podczas lotu na orbitę Ziemi. 

book entitled "5000 metres under water" [6]: "[...] The 

history of divers is long and rich: rich in human tragedies 

for whom their personal participation ended with 

blindness, pulmonary adenomatosis or death by shark 

attack. [….] Thus, the history of diving is not complete but 

rather limited – limited by depth".  

The maximum depth reached by a diver is 

approximately 600 metres [7], whereas the highest 

pressure that a man was subjected to in a hyperbaric 

facility corresponded to the depth of 704 m. The said 

exposure was performed in 1974 in the research centre of 

the Comex company in France. It was participated by  

4 divers, with only one of them reaching the greatest 

"depth" and the remaining ones not exceeding the limit of 

700 m. 

This means that despite several thousand years 

of development of underwater technologies we have 

reached only 6% of the maximum available scope of 

oceanic depth registered on Earth. Following this kind of 

reasoning, and combining it with the progress made in 

aviation, we may become truly concerned and assume 

that the success in the technology of underwater works is 

rather insignificant.  

But is this really so? Look at the number of 

solutions provided to difficult issues, the original and 

interesting constructions allowing conquest of the depths. 

How much greater is the scale of difficulty here! Even in 

comparison with flights into the space. It is a fact that  

a diver submerged to the depth of only 10 metres is 

subject to pressure differences similar to those 

experienced by an astronaut during a flight to the Earth's 

orbit. 

Rys. 1.1. Starożytny Egipt, na polecenie Kleopatry nurkowie zaczepiają ryby na wędkę Marka Antoniusza [5]. 

Fig. 1.1. Ancient Egypt, on Cleopatra's request divers attach fish to Mark Antony's fishing rod [5]. 

Rys. 1.2. Urządzenia do oddychania pod wodą zaproponowane przez Leonardo da Vinci w Codex Atlanticus [3]. 

Fig. 1.2. Devices allowing breathing under water proposed by Leonardo da Vinci in Codex Atlanticus [3]. 
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Bez względu na rodzaj wykonywanych przez 

nurków prac podwodnych, zawsze podczas ich realizacji 

występują dwa podstawowe problemy. Pierwszy to 

dotarcie do podwodnego stanowiska pracy. Drugi, 

bardziej złożony, to powrót nurka do warunków 

normobarycznych.  

Wynika to z faktu, że pierwsze problemy  

w technologii prac podwodnych pojawiają się już na 

głębokości 50 centymetrów, a dalej ich liczba tylko 

wzrasta [8,9]. Już na tak niewielkiej głębokości 

człowiekowi jest trudno zaczerpnąć powietrza za pomocą 

rurki oddechowej z powierzchni i choćby z tego powodu 

rozwiązania przedstawione na Rys. 1.2, mimo iż 

pochodzące od sławy, należy traktować tylko jako luźny 

głos w dyskusji bez możliwości praktycznego 

zastosowania.  

Nacisk wywierany przez ciśnienie 

hydrostatyczne na klatkę piersiową, na głębokości 50 cm 

uniemożliwia zaczerpnięcie powietrza z powierzchni, 

czyli pod ciśnieniem atmosferycznym.  Aby człowiek mógł 

bezpiecznie oddychać pod wodą, musi wyposażyć się  

w sprzęt dostarczający mu czynnik oddechowy pod 

ciśnieniem odpowiadającym aktualnej głębokości 

nurkowania. Przez szereg lat postępu technicznego w tej 

dziedzinie wymyślono i zbudowano wiele konstrukcji 

(Rys. 1.3) [10].  

Irrespective of the type of underwater works 

performed by divers, two primary problems always 

occurred in their implementation. The first consisted in 

reaching an underwater station. The second, more 

complex, involved the diver's return to normobaric 

conditions. This stems from the fact that the first 

problems in underwater works technology appear 

already at the depth of 50 centimetres from which point 

their number only increases [8,9].  

Already at such a small depth it is difficult for  

a man to take a breath with the use of a breathing tube 

from the surface and for this reason the solutions 

presented in Fig. 1.2, despite their origin, should be 

treated as a one of the voices raised in the discussion, 

without the possibility of their practical application. 

Because the pressure exerted by hydrostatic 

pressure on the chest at the depth of 50 cm makes it 

impossible to draw a breath from the surface, i.e. at the 

atmospheric pressure. In order for a man to safely 

breathe under water it is necessary to be equipped in 

devices supplying him with a breathing mix under 

pressure corresponding to the current diving depth. For  

a number of years of the technical progress in this area, 

numerous constructions have been invented and built 

(Fig. 1.3) [10].  

Rys. 1.3. Pierwszy aparat tlenowy Henry’ego Fluessa z roku 1878 [10]. 

Fig. 1.3. The first oxygen apparatus by Henry Fluess, 1878 [10]. 

Działania te były ukierunkowane przede 

wszystkim na umożliwienie oddychania pod wodą  

i maksymalne wydłużenie czasu ochronnego działania 

sprzętu. Stąd też opracowano aparaty nurkowe  

o otwartym obiegu czynnika oddechowego, o obiegu 

półzamkniętym i zamkniętym. Każda z tych konstrukcji 

cechuje się podstawową funkcją celu w postaci 

dostarczania czynnika oddechowego pod ciśnieniem 

odpowiadającym ciśnieniu hydrostatycznemu na 

aktualnej głębokości nurkowania, a w zależności od 

rozwiązania technicznego i potrzeb czas jej ochronnego 

działania jest dłuższy lub krótszy.  

Niestety, wraz ze wzrostem głębokości 

nurkowania, nasz naturalny czynnik oddechowy staje się 

dla człowieka coraz bardziej niebezpieczny. Podczas 

oddychania sprężonym powietrzem, już na głębokości 

powyżej 30 metrów a u osób bardziej wrażliwych na 

mniejszej głębokości, mogą pojawić się pierwsze objawy 

narkozy azotowej. Skala objawów jest uzależniona od 

osobniczej wrażliwości i przypomina odurzenie 

alkoholem.  

Po przekroczeniu głębokości 55 metrów, nie 

można zaufać sprawności i funkcjonowaniu nurka, a na 

głębokościach większych niż 80-90 metrów nurkowi 

zagraża utrata przytomności. Z tych powodów przyjęło 

się, że ze względów bezpieczeństwa sprężone powietrze  

These activities were directed mainly at 

enabling breathing under water and maximum elongation 

of the equipment's protective operational time. Hence, 

open-circuit, semi-closed and closed-circuit diving 

apparatuses were constructed. Each of them is 

characterised by one primary function of the objective, 

consisting in the supply of the breathing mix, at  

a pressure corresponding to the hydrostatic pressure of 

the operating diving depth, with a shorter or longer 

protective operational time depending on the applied 

technical solution and needs.  

Unfortunately, along with an increase in the 

diving depth our natural breathing mix becomes more 

and more dangerous for human organism. Breathing with 

compressed air at depths exceeding 30 metres, and in 

more sensitive individuals  at lesser depths, can present 

the first symptoms of nitrogen narcosis. The scale of 

symptoms depends on individual sensitivity and 

resembles intoxication with alcohol.  

Upon exceeding a depth of 55 metres, the 

abilities and functioning of a diver are no longer to be 

trusted, whereas at the depths greater than 80-90 metres 

the diver faces the risk of losing consciousness. Due to 

these facts, it was assumed that for safety reasons 

compressed air should only be used in the performance of 

underwater works at medium depths [11]. A way to  
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wykorzystuje się podczas realizacji prac podwodnych 

maksymalnie na średnich głębokościach [11].  

Drogą do zwiększenia głębokości pracy  

i bezpieczeństwa nurkowania było zastosowanie innych 

niż powietrze czynników oddechowych. W ten sposób 

opracowano technologie nurkowych prac podwodnych,  

w których do oddychania wykorzystuje się sztuczne 

mieszaniny gazów: azotowo-tlenowe o zwiększonej 

zawartości tlenu (nitrox), helowo-tlenowo-azotowe 

(trimix), tlenowo-wodorowe (hydrox), tlenowo-helowo-

wodorowe (hydreliox) i nie stosowane obecnie  

w praktyce mieszaniny tlenowo-neonowe (neox) [12]. 

Podczas eksperymentów realizowanych w Anglii 

w latach siedemdziesiątych XX wieku stwierdzono, że hel 

nie powoduje objawów narkotycznych, ale na 

głębokościach powyżej 150 metrów uwidacznia się 

zespół neurologiczny wysokich ciśnień (tzw. HPNS — 

high pressure nervous syndrome).  

Zdaniem niektórych badaczy zespół ten 

powstaje jako następstwo działania ciśnienia 

hydrostatycznego i szybkości sprężania [7]. Jest wiele 

hipotez dotyczących przyczyn pojawiania się HPNS, 

generalnie uważa się, że bardzo mała prędkość sprężania 

na dużych głębokościach rzędu 0,1–0,2 m/min powinna 

ograniczyć występowanie tego zjawiska [13].  

Innym bardzo nowatorskim i dość 

niekonwencjonalnym podejściem do zagadnienia, były 

eksperymenty holenderskiego fizjologa Johannesa Kylstra 

w latach sześćdziesiątych XX wieku [13]. W 1963 roku  

w laboratorium uniwersytetu w Lejdzie dr Kylstra zmusił 

do absorpcji tlenu z wody myszy i psy, które oddychały 

tlenem rozpuszczonym w wodzie (Rys. 1.4).  

Zawartość i rozpuszczalność tlenu w wodzie 

zwiększono, podnosząc ciśnienie w zbiorniku do ośmiu 

atmosfer, a woda, w której znajdowały się zwierzęta, była 

roztworem soli o zawartości zbliżonej do jednej trzeciej 

zasolenia wody morskiej [14]. Krótko przed 

opuszczeniem wody zwierzętom osuszano płuca i w ten 

sposób miały powracać do oddychania fizjologicznego. 

Niestety, eksperyment udał się połowicznie.  

Myszy miały za małe płuca i nie udało się im  

w porę ich osuszyć, wszystkie po wyjęciu z wody padły. 

Natomiast dla psów przesycona tlenem słona woda 

okazała się zdatna do oddychania. Po początkowej euforii  

i obiecujących wynikach ta technologia jednak się nie 

przyjęła, choć spektakularnie została przedstawiona  

w filmie J. Camerona z 1989 roku („The Abyss”). 

Problematyczny okazał się okres pobytu w wodzie, 

podczas którego zwierzęta oddychały rozpuszczonym  

w niej tlenem.  

Dość dobrze absorbowały tlen, ale występowały 

problemy z usuwaniem dwutlenku węgla [13]. Opisane 

powyżej problemy są związane z zanurzaniem i pobytem 

na głębokości roboczej. A powrót z tej głębokości jest 

jeszcze bardziej skomplikowany. 

increase the depth of works and enhance diving safety 

was sought in the application of breathing mixes other 

than air.  

This set the background for the preparation of 

technologies of underwater diving works using artificial 

gas mixes: nitrogen-oxygen with an increased oxygen 

content (nitrox), helium-oxygen-nitrogen (trimix), 

oxygen-hydrogen (hydrox), oxygen-helium-hydrogen 

(hydreliox), and, currently not used in practice, oxygen-

neon mixes (neox) [12].  

During experiments implemented in England in 

the 1970s it was found that helium does not induce 

narcotic symptoms, however at the depth exceeding 150 

metres leads to the so-called HPNS – high pressure 

nervous syndrome. According to some researchers the 

said syndrome is a consequence of the effect of 

hydrostatic pressure and the compression speed [7]. 

There are multiple hypotheses concerning the reasons for 

HPNS, commonly it is believed that a very slow 

compression of 0.1–0.2 m/min at large depths, should 

limit the occurrence of this phenomenon [13]. 

Another highly innovative and quite an 

unconventional approach to this issue consisted in the 

experiments of a Dutch physiologist, Johannes Kylstra, 

conducted in the 1960s [13]. In 1963, at a laboratory of 

the university in Leiden dr Kylstra induced oxygen 

absorption from water in mice and dogs that breathed 

with oxygen dissolve in water (Fig. 1.4).  

The content and solubility of oxygen in water 

was increased by raising the pressure in the container to 

eight atmospheres, whereas the water in which the 

animals were placed was a saline solution with one third 

the salinity of sea water [14]. Shortly before leaving the 

water, the animals had their lungs dried out, thus 

enabling them to return to physiological breathing. 

Unfortunately, the experiment was only partly successful. 

The lungs of mice were too small and could not 

be dried in time, hence after their removal from water all 

died. However, in the case of dogs, oxygen-enriched sea 

water proved to be suitable for respiration. Nonetheless, 

after the initial euphoria and promising results this 

technology was not accepted, despite its spectacular 

presentation in James Cameron's 1989 film ("The Abyss"). 

What appeared to be problematic was the period 

of stay in water during which the animals breathed with 

oxygen dissolved in it. The oxygen absorption was quite 

good, however there were problems connected with 

carbon dioxide removal [13]. The above issues are related 

with immersion and stay at the working depth. A return 

from this depth is even more complicated. 

Rys. 1.4. Eksperyment dr. Kylstra, Lejda 1963 rok [13]. 

Fig. 1.4. The experiment of Dr. Kylstra, Leiden 1963 [13]. 



2016 Vol. 54 Issue 1 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

12

Podczas nurkowania azot lub inny gaz obojętny 

znajdujący się w czynniku oddechowym pod 

zwiększonym ciśnieniem rozpuszcza się we krwi i za jej 

pomocą jest rozprowadzany do wszystkich tkanek  

w organizmie. Ilość gazu, jaka może w ten sposób 

przedostać się z czynnika oddechowego do organizmu 

podczas pobytu na głębokości roboczej, ma bezpośredni 

związek z jego ciśnieniem cząsteczkowym.  

Gaz obojętny (np. azot) nie jest wykorzystywany 

przez organizm człowieka i w ten sposób w organizmie 

nurka gromadzi się gaz, jego usunięcie wymaga 

przeprowadzenia podczas wynurzania procesu, który 

nazywa się odsycaniem, desaturacją, (kiedyś: 

wymusowaniem) a najczęściej dekompresją.  

Idea tego procesu polega na tym, by gaz 

obojętny, który dostał się do organizmu nurka podczas 

zanurzenia, wydostał się z niego bezpiecznie tą samą 

drogą, czyli poprzez układ oddechowy. Jeżeli się to nie 

uda, w organizmie pojawiają się pęcherzyki gazowe  

w różnych lokalizacjach, wywołując zależne od lokalizacji 

objawy kliniczne.  

Przykładowo pojawienie się pęcherzyków  

w mazi stawowej, czy pod okostną, bądź omięsną 

spowoduje dolegliwości stawowo – mięśniowe. 

Pojawienie się pęcherzyków we krwi spowoduje zatory 

gazowe, natomiast pojawienie się ich w tkance 

tłuszczowej będzie skutkowało objawami ze strony np. 

skóry.   

Naukowa świadomość tych faktów pojawiła się 

dopiero w 1878 roku, kiedy Paul Bert opublikował pracę 

„La pression barométrique”, w której udowodnił między 

innymi, że we krwi gromadzi się azot, jeśli ciało znajduje 

się pod ciśnieniem [15]. A rozwiązanie tego problemu 

przyszło wraz z rokiem 1905, kiedy John Scott Haldan 

opracował pierwsze tabele dekompresji, za pomocą 

których nurek może bezpiecznie wynurzyć się na 

powierzchnię [7].  

Nurkowie podczas wynurzania poruszają się  

z określoną prędkością oraz zatrzymują na określony czas 

na tak zwanych przystankach dekompresyjnych, aby 

usunąć ze swojego organizmu nadmiar nagromadzonego 

w nim podczas nurkowania gazu obojętnego. 

Zasadniczym problemem jest to, że stosunek czasu 

potrzebnego na realizację dekompresji do czasu 

spędzonego pod maksymalnym ciśnieniem wraz ze 

wzrostem głębokości nurkowania narasta według 

krzywej wykładniczej (Rys. 1.5 i Rys. 1.6). 

At the increased pressures associated with 

diving, nitrogen, or an alternative inert gas of the 

breathing mix, dissolves in the blood and is distributed to 

all the tissues in the body. The quantity of gas that can 

thus be transferred from the breathing mix into the 

organism during a stay at the working depth is 

immediately related to its partial pressure. Inert gas (e.g. 

nitrogen) is not consumed by the human organism, which 

means that the gas is collected in a diver's organism and 

needs to be removed during the process of ascent, called 

desaturation or, more commonly, decompression.  

The idea of this process is that the inert gas that 

has been collected in the diver's organism during his/her 

immersion is safely removed via the same path, i.e. 

through the respiratory system. If this is not 

accomplished, gas bubbles are formed in various 

locations of the organism, thus inducing respective 

clinical symptoms.  

For instance, an occurrence of bubbles in the 

synovial fluid or periosteum or perimysium will induce 

symptoms in the joint-muscle area. An occurrence of 

bubbles in the blood will lead to gas emboli, whereas their 

appearance in the adipose tissue will result, for instance, 

in dermal symptoms.  Scientific awareness of these facts 

appeared as late as in 1878 when Paul Bert published his 

work entitled "La pression barométrique", where he 

proved, among other things, that nitrogen will collect in 

the blood if the body is subject to pressure [15]. The 

solution to this problem came along with the year 1905 

when John Scott Haldan prepared the first decompression 

tables allowing divers to perform safe ascents to the 

surface [7].  

During the ascent, divers ascended at a specified 

speed and stopped for a particular time at the so-called 

decompression stops, in order to remove the excess inert 

gas from within their organism which had accumulated 

during the process of diving, . The primary problem is the 

fact that the ratio of time needed for decompression to 

the time spent under maximum pressure along with an 

increase in the diving depth grows in accordance with the 

exponential curve (Fig. 1.5 & 1.6). 

  Decompression time 

  Time of stay under water 

Rys. 1.5. Czas dekompresji w funkcji czasu pobytu pod maksymalnym ciśnieniem dla nurkowania na głębokości 42 metry z wykorzystaniem powietrza jako 
czynnika oddechowego (Tabela MW). 

Fig. 1.5. Decompression time (vertical axis) in the function of stay time (horizontal axis) under maximum pressure for a dive performed at the depth of 42 
metres with the use of air as the breathing mix (Naval Table). 
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     Decompression time 

       Time of stay under water 

Rys. 1.6. Czas dekompresji w funkcji czasu pobytu pod maksymalnym ciśnieniem dla nurkowania na głębokości 80 metrów z wykorzystaniem powietrza 
jako czynnika oddechowego (Tabela MW) (ten sam czas pobytu pod maksymalny ciśnieniem co dla głębokości 42 metry (Rys. 1.5). 

Fig. 1.6. Decompression time (vertical axis) in the function of stay time (horizontal axis) under maximum pressure for a dive performed at the depth of 80 
metres with the use of air as the breathing mix (Naval Table) (the same stay time under maximum pressure as for the depth of 42 metres)(Fig. 1.5). 

Jak widać na rysunkach powyżej, dwukrotny 

wzrost głębokości operacyjnej dla nurka powoduje aż 

sześciokrotny wzrost czasu wymaganego na 

przeprowadzenie dekompresji, przy takim samym czasie 

pobytu pod maksymalnym ciśnieniem, czyli na głębokości 

roboczej.  

Z tych właśnie powodów zostały opracowane 

technologie długotrwałych prac podwodnych. Podczas ich 

realizacji, przed rozpoczęciem nurkowania, nurkowie  

w komorze hiperbarycznej są sprężani do ciśnienia 

odpowiadającego głębokości pracy. Podczas sprężania 

następuje wymiana atmosfery z powietrznej na 

zawierającą inny, sztuczny czynnik oddechowy.  

W komorze nurkowie przebywają tak długo, aż 

w ich organizmach nastąpi pełne nasycenie gazami 

obojętnymi. Od tej chwili czas potrzebny na wykonanie 

dekompresji nie zależy już od czasu pobytu pod 

maksymalnym ciśnieniem. W tych warunkach nurkowie 

przebywają w komorze dekompresyjnej, a na podwodne 

stanowisko pracy są dostarczani z powierzchni cały czas 

pod ciśnieniem odpowiadającym głębokości nurkowania  

w hermetycznym dzwonie nurkowym.  

Dopiero po wykonaniu wszystkich 

zaplanowanych prac na dnie rozpoczyna się dekompresja, 

która w tym przypadku trwa kilka dni. Zgodnie  

z obowiązującymi obecnie przepisami maksymalny czas 

trwania takiej ekspozycji nie może przekroczyć 672 

godzin, łącznie z dekompresją (Dz.U. nr 199 z 2003 r., poz. 

1936).  

Jest to jedyna technologia prac podwodnych, 

zapewniająca efektywną pracę człowieka na dużych 

głębokościach i z tych powodów jest najczęściej 

stosowana przez podmorski przemysł wydobywczy. 

Niestety jest ona niezwykle kosztowna, wymagania 

psychofizyczne stawiane pracownikom są wyśrubowane. 

Co chyba jednak najistotniejsze, wykonywanie 

nurkowań saturowanych, bo tak nazywa się ta 

technologia, powoduje liczne zdrowotne następstwa  

i powikłania rzutujące na bieżący stan zdrowia nurków  

i istotnie wpływające na ich dobrostan psychofizyczny  

w późniejszych latach życia. 

As visible in the above figures, a double increase 

in the operational depth results in increasing the time 

required for decompression by six times with the same 

stay time under maximum pressure, i.e. at the working 

depth. It is for these reasons that the technologies of long-

term underwater works have been developed.  

During their implementation, before diving 

commencement, divers are subject to compression 

corresponding to the depth of work inside a hyperbaric 

chamber. In its course the air atmosphere is replaced with 

a different, artificial breathing mix. Divers stay in the 

chamber until their organisms are fully saturated with 

inert gases. From that moment the time needed to 

perform decompression depends on the time of stay 

under maximum pressure. In these conditions divers 

remain in the decompression chamber and are delivered 

to the working station from the surface continuously kept 

under the pressure corresponding to the diving depth in  

a hermetic diving bell.  

The decompression procedure is initiated only 

upon the completion of all planned works at the bottom, 

which in this case lasts several days. Pursuant to the 

effective regulations the maximum time of such an 

exposure cannot exceed 672 hours along with 

decompression (JL no. 199 of 2003, it. 1936). This is the 

only technology of underwater works which ensures 

effective work of humans at large depths and for these 

reasons it is the one most commonly used by submarine 

extractive industries.  

Unfortunately, it is hugely expensive and the 

psychophysical requirements set for the employees are 

grossly inflated. However, the performance of the 

saturated dives, causes numerous health effects and 

complications that are projected on to the current health 

status of the divers, and has a significant impact on the 

psychophysical conditions later in life. 



2016 Vol. 54 Issue 1 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

14

Rys. 1.7. Pancerny skafander J. Philipsa (1856r.) [16]. 

Fig. 1.7. Armoured suit by J. Philips (1856) [16]. 

Rys. 1.8. Batysfera prof. W. Beebe (1934r.) [3]. 

Fig. 1.8. Bathysphere by Prof. W. Beebe (1934) [3]. 

Skoro tak trudno niechronionemu przed 

działaniem ciśnienia człowiekowi zanurzyć się i pracować 

pod wodą, przez wiele lat ludzie starali się zlikwidować 

ten problem najpierw poprzez ochronę człowieka przed 

podwyższonym ciśnieniem, a potem poprzez zastąpienie 

człowieka innymi technologiami.  

Najwcześniej w świadomości ludzkiej pojawiło 

się pojęcie załogowego pojazdu podwodnego. Pierwszym 

i najstarszym znanym wizerunkiem takiego urządzenia 

jest konstrukcja wymyślona przez Roberto Valturiego  

w 1460 roku (manuskrypt – w 1472 druk) [17, 19]. 

Rysunek tego wynalazku przetrwał do dziś, ale sam 

pomysł nie został zrealizowany w praktyce.  

Następne trzysta lat to pasmo prób, błędów  

i niepowodzeń oraz niewielkich sukcesów. W 1715 roku 

Lethbridge opracował i zbudował specjalną beczkę, dzięki 

której można było wykonywać proste prace na małych 

głębokościach, w 1838 roku pojawił się pierwszy 

pancerny skafander Taylora, a kilkanaście lat później 

skafander Philipsa (Rys. 1.7) [16].  

W międzyczasie w Ameryce Północnej 

skonstruowano, a w 1775 roku wykorzystano praktycznie 

pierwszy bojowy okręt podwodny [18]. Lata trzydzieste 

XX wieku przyniosły wynalazek opracowany  

i zbudowany przez Wiliama Bebbe’a i Otisa Bartona  

w postaci batysfery, za pomocą której profesor Bebbe 

jako pierwszy człowiek na Ziemi zanurzył się na 

głębokość większą niż 900 metrów (Rys. 1.8) [3]. 

Since it is so difficult for a man unprotected 

against the effects of the pressure to immerse and work 

under water, for many years’ attempts were made to 

eliminate this problem, first by ensuring protection 

against the elevated pressure and next by replacing 

humans with other technologies.  

The earliest concept in the human awareness 

was related with the development of an unmanned 

underwater vehicle. The first and the oldest known image 

of such a device is the construction designed by Roberto 

Valturi in 1460 (manuscript – printed in 1472) [17, 19]. 

The drawing of this invention has been preserved until 

today, however the idea itself was not realised in practice. 

In the successive three hundred years we see a series of 

attempts, mistakes, failures and rather insignificant 

successes.  

In 1715 Lethbridge designed and constructed  

a special barrel enabling performance of simple works at 

small depths, in 1838 the first armoured suit by Taylor 

appeared and over a dozen years later the one proposed 

by Philips (Fig. 1.7) [16]. In the meantime, the first 

military submarine was constructed and in 1775 used in 

practice in South America [18]. The 1930s brought about 

the invention, designed and constructed by William 

Bebbe and Otis Barton of a bathysphere, which Prof. 

Bebbe, as the first man on Earth, used to descend to the 

depth exceeding 900 metres (Fig. 1.8) [3]. 

Rys. 1.9. Batyskaf prof. A. Piccarda (1948r.) [20]. 

Fig. 1.9. Bathyscaph by Prof. A. Piccard (1948) [20]. 
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Profesor August Piccard dostrzegał wady 

batysfery, na przykład kłopoty z utrzymaniem stabilnej 

pozycji przy głębokim zanurzeniu wynikające  

z przenoszenia kołysań i przegłębień statku poprzez linę 

za pomocą, której batysfera była zanurzana na głębokość 

pracy i zaproponował inne rozwiązanie, czyli batyskaf 

(Rys. 1.9) [20].  

Za pomocą trzeciej wersji batyskafu syn 

profesora Piccarda, Jakub, wraz z porucznikiem 

Donaldem Wlashem z US Navy 23 stycznia 1960 roku jako 

pierwsi ludzie dotarli na dno Rowu Mariańskiego [14, 21]. 

Drugim batyskafem, który zanurzył się na taką głębokość 

był w 2012 roku Deep Challenger z amerykańskim 

reżyserem J. Cameronem na pokładzie.  

PODSUMOWANIE 

Patrząc w ten sposób na rozwój technologii 

podwodnych można postawione na wstępie tego artykułu 

założenie o mizernym sukcesie w tej dziedzinie odrzucić. 

Przez wiele lat postępu udało się opracować  

i zbudować technikę i technologię dzięki której ludzie 

zanurzyli się już na samo dno ziemskiego wszechoceanu. 

Ale tylko te techniki, które można zdefiniować wspólnym 

mianem technologii izolacyjnych, oddzielających 

człowieka od bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem 

wodnym, tylko one zapewniły nam naprawdę głębokie 

zanurzenie.  

Analizując rozwój technologii umożliwiających 

podbój głębin można wysnuć rozwidlony, czyli 

bifurkacyjny model tej ekspansji (Rys. 2.1). Generalnie 

potwierdza on tezę, że proces rozwoju tych technologii 

posiada zdolność do funkcjonowania w dwóch 

niezależnych potokach, czyli rozwija się dwutorowo. Tor 

pierwszy to technologie nurkowe, wykorzystujące różne 

rozwiązania urządzeń do oddychania pod wodą.  

Professor August Piccard saw the flaws of the 

bathysphere, for instance, the problems with maintaining 

a stable position in deep immersion resulting from the 

rocking movements and trimming of the surface ship, 

which transferred down the rope used to immerse the 

bathysphere to the working depth, prompting Piccard to 

propose a different solution, i.e. a bathyscaphe (Fig. 1.9) 

[20].  

With the use of the third bathyscaphe version 

Prof. Piccard's son, Jacques, together with lieutenant 

Donald Walsh of the US Navy on 23 January 1960 were 

the first men to reach the bottom of the Mariana Trench 

[14, 21]. The second bathyscaphe to immense to such  

a depth was Deep Challenger in 2012 with an American 

film director, J. Cameron, on board.  

CONCLUSIONS 

If we look this way on the development of 

underwater technologies, we may reject the assumption 

made at the beginning of this article on the poor success 

in this area. Over multiple years of progress, it was 

possible to design and construct techniques and 

technologies enabling humans to reach the bottom of the 

World's Oceans. However only these techniques that may 

be defined by the common name of insulation 

technologies, separating the man from an immediate 

contact with the aquatic environment, have enabled  

a really deep immersion.  

In the analysis of the development of 

technologies enabling the conquest of depths one may see 

a branched, i.e. bifurcated model of this expansion (Fig. 

2.1). Generally, it confirms the thesis that the process of 

development of these technologies has the potential of 

functioning in two independent currents. The first 

involves diving technologies applying various solutions in 

devices used for breathing under water.  

Rys. 2.1. Uproszczony bifurkacyjny model rozwoju technologii podwodnych. 

Fig. 2.1. Simplified bifurcated model of development of underwater technologies. 
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Tor drugi to pojazdy podwodne. W przypadku 

technologii nurkowych wydaje się, że u progu XXI wieku 

rozwój technologii w tym kierunku napotkał barierę, 

którą jest fizjologia człowieka. Jak wspomniano wcześniej, 

nieosłonięty żadnym pancerzem człowiek zanurzył się 

zaledwie na 6% dostępnej na Ziemi głębokości.  

W tym zakresie nie nastąpił jak dotąd żaden 

przełom i nie widać przesłanek go zapowiadających. 

Znamienne w tym aspekcie są słowa dr Philla Nuytten’a, 

konstruktora skafandrów pancernych: „Jako ludzie, 

lubimy myśleć o sobie jako gatunku, który jest bardzo 

wytrzymały i elastyczny. Ale to nie prawda. Jesteśmy 

jednym z najbardziej delikatnych stworzeń na Ziemi 

przystosowanych do życia na poziomie morza i w ciepłym 

otoczeniu. Aby zanurzyć się poniżej tego poziomu 

wymagamy ogromnej pomocy technologicznej” [22a]. To 

właśnie z tych powodów rodzina pojazdów podwodnych 

rozwija się tak żywiołowo.  

Obecnie pojazdy załogowe pozwalają na 

eksplorację na dużych i ekstremalnych głębokościach, 

jednak rola batyskafów i mezoskafów jest obecnie nieco 

mniej znacząca. Dziś, znajdują one szerokie zastosowanie 

raczej w turystyce podwodnej niż w zastosowaniach 

naukowych.  

Skafandry pancerne i inne technologie nurkowe 

pozwalają na eksplorację głębin przez nurków w zakresie 

300 – 400 metrów, jak na przykład ostatni produkt firmy 

Nuytico Research Ltd. z Kanady (Rys. 1.11) o głębokości 

operacyjnej do 304 metrów.  

Oznacza to, że prognoza z przed 15 lat dotycząca 

tylko wirtualnej obecności człowieka na dużych 

głębokościach jest nadal aktualna. Przede wszystkim ze 

względu na problemy fizjologiczne związane z pobytem 

nurków na głębokowodnych stanowiskach pracy.  

Stanowi to mocną przesłankę do postawienia 

tezy, że głęboka eksploracja, oraz praca na bardzo dużych 

głębokościach będzie możliwa, ale tylko 

z wykorzystaniem technologii bezzałogowych, 

najprawdopodobniej wykorzystujących technikę 

rozszerzonej rzeczywistości wirtualnej. 

The second current are underwater vehicles. In 

the case of diving technologies, it seems that on the brink 

of the 21st century the technological development in this 

areas has encountered a barrier in the form of human 

physiology. As it was noted earlier, a man unprotected by 

any sort of armour was able to reach only 6% of the depth 

available on Earth. Thus far there has been no 

breakthrough in this area and there is nothing to indicate 

otherwise.  

The words spoken by Dr. Phil Nuytten,  

a constructor of armoured suits, seem to be quite 

resonant in this aspect: "As human, we like to think of 

ourselves as a species that's very tough and flexible. But 

that's absolute horse shit. We're one of the most fragile 

critters on Earth, designed to live at sea level in a warm 

environment. We can't go far from those design 

specifications without a lot of help" [22a]. It is the very 

reason why the family of underwater vehicles has been 

developing so vigorously.  

At present, unmanned vehicles enable man to 

perform an exploration at great and extreme depths, 

however the role of bathyscaphes and mesoscaphes is 

less significant. Today they rather find a broad application 

in underwater tourism than in scientific uses. Armoured 

suits and other diving technologies allow the exploration 

of the depths by divers in the scope between 300 – 400 

metres, as for instance the most recent product by 

Nuytico Research Ltd. from Canada (Fig. 1.11) with the 

operational depth up to 304 metres.  

This means that the prognosis made 15 years 

ago regarding the virtual presence of man at great depths 

is still valid. This is mainly due to physiological problems 

connected with the divers' stay at deep-water working 

stations, which, on the other hand, constitutes a strong 

premise to put forward the thesis that deep exploration 

and work at extremely large depths will be possible, 

however only with the use of unmanned technologies, 

presumable with the utilisation of the technique of 

extended virtual reality.  

Rys. 1.11. Exsosuit – jedno atmosferyczny skafander nurkowy (skafander pancerny) produkcji kanadyjskiej firmy Nuytico Research Ltd. z North Vancouver 
[22b]. 

Fig. 1.11. Exsosuit – one-atmosphere diving suite (armoured suite) manufactured by a Canadian company – Nuytico Research Ltd. from North Vancouver 
[22b]. 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) is a safe treatment, provided fulfilling certain rules of patient qualifications to treatment, as well as supervision over the 
course of therapy by qualified medical staff. Side effects reported in the literature are rare, and are usually mild and transient. Professional medical staff 
allows minimising the adverse events occurrence. The scale of complications is unknown, especially in Polish hyperbaric center. Careful analysis could be 
used to develop prevention procedures for patients of hyperbaric oxygen therapy. Hyperbaric Oxygen Centre and Wound Treatment in Bydgoszcz during 
28 months performed hyperbaric oxygen therapy (HBOT) in case of 423 patients. During this period, adverse events occurred occasionally. 17 cases have 
been reported. Authors described study case 77 year-old patient who was admitted due to non- healing wound- left lower abdomen (state after 
radiotherapy). During the fourth session, on decompression phase patient have had a generalized seizure (tonic-clonic). The decompression was stopped, 
the oxygen supply was disconnected but only after the drug administration seizures terminated. The most likely causative agent of the adverse reactions of 
the patient treated with HBOT was the oxygen toxic effect on the brain tissue. However, analyzing the circumstances of the seizure termination: phase of 
decompression at the pressure 2ATA and lack of oxygen disconnection response, it cannot be excluded other causes of this complication. 
Key words: Hyperbaric oxygen therapy, complications, seizure, Central Nervous System. 

Tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) jest terapią bezpieczną, pod warunkiem spełnienia określonych zasad kwalifikacji pacjentów do leczenia, a także 
nadzoru nad przebiegiem terapii przez wykwalifikowany personel medyczny. Efekty niepożądane opisywane w literaturze zdarzają się rzadko, są 
najczęściej łagodne i przemijające. W Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran w Bydgoszczy przez okres 28 miesięcy przeprowadzono tlenoterapię 
hiperbaryczną u 423 Pacjentów. W tym okresie, działania niepożądane występowały sporadycznie. Odnotowano 17 takich przypadków. Autorzy opisują 
przypadek 77-letniego mężczyzny przyjętego do CHTiLR z powodu trudno gojącej się rany okolic podbrzusza lewego (stan po radioterapii). Podczas 
czwartego sprężenia, w fazie dekompresji u pacjenta wystąpił uogólniony napad drgawkowy (toniczno-kloniczny). Wstrzymano dekompresję, odłączono 
dopływ tlenu, ale dopiero po podaniu leków drgawki ustąpiły. U pacjenta poddanego tlenoterapii hiperbarycznej najbardziej prawdopodobną czynnikiem 
sprawczym działania niepożądanego był toksyczny wpływ tlenu na tkankę mózgową. Analizując jednak okoliczności ustąpienia napadu drgawkowego, fazę 
dekompresji przy nadciśnieniu równym 2 ATA oraz brak reakcji na odłączenie tlenu, nie można wykluczyć innych przyczyn tego powikłania. 
Słowa kluczowe: Tlenoterapia hiperbaryczna, powikłania, napad drgawkowy, Ośrodkowy Układ Nerwowy. 

Гипербарическая оксигенация (ГБО) является  лечением безопасным, при условии, что будут выполнены определенные правила квалификации 
больных на лечение, а также надзор за ходом терапии квалифицированным медицинским персоналом. Побочные эффекты, представленные 
в литературе, встречаются редко, они, как правило,мягкие и преходящие. Центр Гипербарической Оксигенации и Заживления Ран в Быдгоще 
в течение 28 месяцев провел гипербарическую кислородную терапию у 423 больных. В течение этого периода, неблагоприятные события 
проходили спорадически. Было 17 таких случаев. Авторы описывают случай 77-летнего мужчины, которого принято в ЦГОиЗР из-за тяжело 
заживающих ран левой нижней части живота (состояние после лучевой терапии). Во время четвертой компрессии, в фазе декомпрессии 
наступили обобщенные судорожные приступы(тонико-клонические). Остановлено декомпрессию, отсоединено подачу кислорода и только после 
того, как было введено лекарство, судороги утихли.У больного, который подвергся гипербарической оксигенации, наиболее вероятным 
возбудителем неблагоприятных реакций было токсическое действие кислорода на ткани головного мозга. Однако, анализируя обстоятельства 
утешения судорожного приступа, фазу декомпрессии при давлении равном 2 ATA  и никакой реакции на отключение кислорода, то нельзя 
исключать другие причины этого осложнения. 
Ключевые слова: гипербарическая оксигенотерапия, осложнения, судорожные приступы, центральная нервная система. 
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WSTĘP

Oddychanie 100% tlenem w atmosferze 

zwiększonego ciśnienia przynosi pożądane efekty  

w przypadku schorzeń ostrych i przewlekłych. Stan 

hiperoksygenacji daje korzyści nie tylko z uwagi na 

dostarczanie tlenu do tkanek i narządów, ale również  

z powodu aktywacji biocząsteczek zależnych od 

wytwarzania wolnych rodników. Nie budzi wątpliwości 

fakt, że HBOT jest inicjatorem zjawiska powstawania 

wolnych rodników.  

Mówi się o tak zwanym „wstrząsie tlenowym” 

podczas tlenoterapii hiperbarycznej. Należy jednak 

zaznaczyć, że zjawisku temu towarzyszy aktywacja 

antyoksydantów stąd autorzy określają to zjawisko, jako 

kontrolowany wstrząs tlenowy. Tlen hiperbaryczny 

docierający do tkanek i narządów może być również 

przyczyną efektów niepożądanych w postaci toksycznego 

działania na płuca czy ośrodkowy układ nerwowy. 

Objawy toksyczności płucnej w postaci kaszlu, bólu 

zamostkowego, trudności z oddychaniem czy duszności 

występują rzadko, a charakter objawów pozwala na 

zakończenie ekspozycji przed pojawieniem się powikłań 

zagrażających zdrowiu pacjenta [1,2,3].  

W przypadku toksycznego wpływu tlenu na 

tkankę mózgową objawy niepożądane manifestują się 

prawie zawsze napadem drgawkowym. W Centrum 

Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran odnotowano jeden 

taki przypadek przedstawiony poniżej. 

OPIS PRZYPADKU

Pacjent lat 77 przyjęty z powodu trudno gojącej 

się rany okolic podbrzusza lewego od około 3 miesięcy. 

Pacjent po raz pierwszy operowany z powodu zmiany 

powrózka nasiennego w dniu 08.08.2013 w Oddziale 

Klinicznym Urologii i Onkologii Urologicznej X WSKzP. 

Przebieg pooperacyjny powikłany krwiakiem moszny. 

Pacjent zakwalifikowany do pooperacyjnej radioterapii 

uzupełniającej.  

W maju 2015 zabieg operacyjny usunięcia 

kolejnej wznowy mięsaka okolicy powłok podbrzusza po 

stronie lewej wraz z mięśniami i okostną kości łonowej 

oraz rekonstrukcją przepukliny za pomocą siatki. 

Przebieg pooperacyjny bez powikłań. W badaniu 

mikroskopowym: mięsak wrzecionowatokomórkowy  

z obszarami martwicy i przewlekłym naciekiem zapalnym 

(stan po radioterapii).  

Pacjent przyjęty do Centrum Hiperbarii 

Tlenowej i Leczenia ran dnia 03.08.2015. Zaplanowano 30 

sesji tlenoterapii hiperbarycznej (90min/ 2,5 ATA/ 100% 

tlen). Przy przyjęciu rana okolicy pachwiny lewej długości 

13 cm, szerokości maksymalnie 6 cm i głębokości 50 mm. 

W obrębie rany włóknik, ogniska martwicy oraz cechy 

stanu zapalnego. Znaczna ilość ropno-surowiczego 

wysięku z rany.  

Od około roku utrzymujące się dolegliwości 

bólowe okolicy rany - 5 pkt (skala NRS) , okresowo 

bardzo nasilone (8-9 NRS). Pacjent przyjmował 

przewlekle Ketoprofen i Tramadol. W badaniu 

mikrobiologicznym wymazu z rany (pobranym dnia 

04.08.2015) Klebsiella Pneumoniae wrażliwa na 

wszystkie antybiotyki w antybiogramie.  

Pierwsza sesja tlenoterapii hiperbarycznej 

przebiegła bez powikłań, pacjent nie miał problemów  

z opanowaniem technik wyrównywania ciśnienia w uchu  

INTRODUCTION

Hiperoxygental state brings about beneficial 

effects not only because of the delivery of oxygen to 

tissues and organs, but also because of the activation of 

biomolecules dependent production of free radicals. 

There is no doubt about the fact that HBOT is the initiator 

of the phenomenon of free radicals.  

There is a vivid discussion about so-called 

"oxygen shock" during the hyperbaric oxygen therapy. It 

should be noted, however, that the phenomenon is 

accompanied by activation of antioxidant hence authors 

refer to this phenomenon as a controlled oxygen shock. 

The effect of HBOT, resulting from the increased amount 

of hiperbaric oxygen reaching the tissues and organs, may 

also be the cause of less common side toxic effects on the 

lungs and central nervous system.  

Symptoms of pulmonary toxicity as a cough, 

retrosternal pain, breathing difficulties or shortness of 

breath are rare and the nature of the symptoms allows to 

completion the exposure before the appearance of the 

patient's health-threatening complications [1,2,3]. In the 

case of brain tissue oxygen toxicity the side effects are 

manifested, nearly always, as a seizure attack. The 

Hyperbaric Oxygen Therapy and Wound Treatment 

Centre reported one such case that has been described 

below. 

CASE STUDY

A 77 year-old patient admitted due to non- 

healing wound- left lower abdomen from about 3 months. 

In May 2015 surgical procedure to remove sarcoma 

recurrence around the left lower abdomen with muscle 

and pubic bone periosteum as well as reconstruction of 

hernias using mesh. The postoperative course was 

uncomplicated. Microscopic examination: spindle-cell 

sarcoma with areas of necrosis and chronic inflammatory 

infiltration (state after radiotherapy). 

The patient was admitted to the Hyperbaric 

Oxygen Therapy and Wound Treatment Centre on 

08/03/2015. Thirty sessions of hyperbaric oxygen 

therapy (90min / 2.5 ATA / 100% oxygen) were 

scheduled. On admission, the left groin wound length was 

of 130 mm and a maximum width of 60 mm and a depth 

of 50 mm. Within the wound fibrin, necrosis and signs of 

inflammation occurred. A significant amount of purulent- 

serous exudate from the wound was reported. From 

about a year continuing ailments around the wound are 

observed- 5 points (NRS scale), periodically very severe 

(NRS 8-9). The patient took Ketoprofen and Tramadol 

chronically. The microbiological examination of wound 

swabs (collected on 08/04/2015), Klebsiella pneumoniae, 

sensitive to all antibiotics.  

The first session of hyperbaric oxygen therapy 

proceeded without any complications; the patient had no 

problems with equalizing pressure in the middle ear. Also 

he did not report any discomfort both during and after 

the session. In the next two days, the treatment was 

proceeded without any side effects. During the fourth 

session, on decompression phase patient have had  

a generalized seizure with stiffness all over the body, loss 

of consciousness and urination.  

The attack of seizure was not complicated by the 

fall or injury. After stopping the chamber work, the 

patient was placed on the floor, intravascular access  
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środkowym. Nie zgłaszał także żadnych dolegliwości 

zarówno w trakcie sesji jak i po zakończeniu. W kolejnych 

dwóch dniach również terapia przebiegała bez objawów 

niepożądanych. Podczas czwartego sprężenia, w fazie 

dekompresji u pacjenta wystąpił uogólniony napad 

drgawkowy z zesztywnieniem całego ciała, utratą 

przytomności i oddaniem moczu.  

Napad drgawkowy nie był powikłany upadkiem 

czy urazem. Po zatrzymaniu pracy komory ciśnieniowej 

pacjenta ułożono na podłodze, założono dostęp 

donaczyniowy (żyła szyjna zewnętrzna) i podano 10 mg 

Diazepamu. Po około 5 minutach drgawki ustąpiły. Po 

rozprężeniu komory i przełożeniu pacjenta na wózek 

leżący rozpoczęto monitoring funkcji życiowych (ASM 

80/min; RR 110/60; SpO2 97%), glikemia 120 mg%.  

W badaniu neurologicznym bez niedowładów. 

Obserwowano stopniowe przejaśnianie świadomości. 

Pacjenta przekazano do SOR celem diagnostyki  

i ewentualnego dalszego leczenia. U uwagi na konieczność 

poszerzenia diagnostyki OUN pacjenta 

zdyskwalifikowano z dalszego leczenia tlenem 

hiperbarycznym.  

OMÓWIENIE

Mechanizmy działania tlenoterapii hiperbary-

cznej oparte są na zjawiskach związanych  

z redukcją pęcherzyków powietrza zależnych od zmian 

ciśnienia a także od efektu maksymalnej oksygenacji 

tkanek. Toksyczny wpływ tlenu na OUN manifestuje się 

najczęściej napadem drgawkowym. Opisany został po raz 

pierwszy przez Paula Berta w 1878 roku i od tego czasu 

wiele badań dotyczy wpływu leczenia tlenem 

hiperbarycznym na układ nerwowy.  

Tlenoterapia hiperbaryczna w szczególny 

sposób predysponuje do zwiększenia prężności tlenu  

w tkance mózgowej. Niesie to za sobą oprócz 

pozytywnych, leczniczych właściwości, również 

zagrożenie objawami niepożądanymi.  

W badaniach do roku 1990 ryzyko wystąpienia 

drgawek określono na poziomie 1 na 10.000 sprężeń. 

Plafki i współpracownicy, a także Hampson i Atik ryzyko 

drgawek, jako powikłanie toksycznego działania tlenu na 

OUN, określają na poziomie 3 na 10 000 pacjentów.  

W 2004 roku Yildiz i współpracownicy ocenili 

częstość występowania drgawek w największej grupie, 

ponad 80 tysięcy pacjentów leczonych w komorze 

hiperbarycznej pod ciśnieniem ponad 2 ATA przy 

oddychaniu 100%, stwierdzając napad padaczkowy tylko 

u 2 pacjentów.  

Nieznane są przyczyny rozbieżności w wynikach 

badań. Należy jednak stwierdzić, że manifestacja 

toksycznego działania tlenu na OUN w postaci napadu 

drgawkowego jest zjawiskiem rzadkim. W Centrum 

Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran w Bydgoszczy od 

2013 na 423 leczonych pacjentów objawy niepożądane 

odnotowano jedynie u 13 osób.  

U jednego pacjenta wystąpiły działania 

niepożądane tlenoterapii hiperbarycznej w postaci 

napadu drgawkowego. W pozostałych 12 przypadkach 

były to powikłania laryngologiczne dolegliwości bólowe 

uszu oraz krwawienie z nosa.  

Toksyczny wpływ tlenu na OUN ściśle zależy od 

warunków sprężenia. Im wyższe ciśnienie i dłuższy czas 

tlenoterapii, tym wcześniej występują objawy 

manifestujące jego toksyczność na tkankę mózgową. 

(external jugular vein) was performed and 10 mg of 

diazepam was given. After about 5 minutes the 

convulsions subsided. After the decompressed chamber, 

patient was carrying and lying on a trolley and then 

started monitoring the vital functions (ASM 80 / min, RR 

110/60; SpO2 97%), glucose 120 mg%. Neurological 

examination occurred without any paralysis. A gradual 

clearing of consciousness was observed. The patient was 

transferred to the emergency department in order of 

diagnosis and further possible treatment. Due to CNS 

evaluation the patient was disqualified from HBOT 

treatment. 

DISCUSSION 

Mechanisms of hyperbaric oxygen therapy are 

based on phenomena related to the reduction of air 

bubbles dependent on pressure as well as on the effect of 

maximum tissues oxygenation. The oxygen toxic effect on 

the central nervous system manifests, most frequently, as 

seizures attack. The first time it was described by Paul 

Bert in 1878 and since then many studies concern the 

influence of hyperbaric oxygen therapy on the nervous 

system.  

Hyperbaric oxygen treatment particularly 

predisposes to the enhancement of the oxygen level in 

brain tissue. It also causes, besides positive medicinal 

properties, some side effects. The risk of convulsions, in 

studies until 1990, has been set in 1 per 10,000 

compressions. Plafki and colleagues as well as Hampson 

and Atik described the risk of seizures as a complication 

of CNS oxygen toxicity determined by the level 3 per 10 

000 patients. In 2004 Yildiz and colleagues assessed the 

incidence of seizures in the largest group, more than 

80,000 patients treated in a hyperbaric chamber at more 

than 2ATA pressure, breathing 100% oxygen.  

They found the attack of seizures only in 2 cases. 

The causes of discrepancies in test results were unknown. 

It should be noted that the manifestation of CNS oxygen 

toxic effects in the convulsion form is a rare case. 

In the Hyperbaric Oxygen Centre and Wound 

Treatment in Bydgoszcz there were 423 patients treated 

since 2013. Discomfort during compression was reported 

by 13 people. Only in one case the patient experienced 

hyperbaric oxygen therapy adverse reactions in the 

seizures form. The other 12 cases were laryngological 

complications: ear pain and bleeding from the nose. 

The oxygen toxic effect on the CNS is highly 

dependent on the conditions of compression. The higher 

ambient pressure and longer oxygen therapy time, the 

earlier symptoms of brain tissue toxify. Welslau and 

Almeling in their studies compared two groups of patients 

where treatment was conducted for 60 and 90 minutes. 

The longer time of oxygen therapy, the higher rates of 

seizures were reported [4]. In the HbOT Centre patients 

are treated in accordance with hyperbaric oxygen therapy 

standard procedures. Patients in the 2.5 ATA pressure 

environment breathe oxygen for 60 minutes. In order to 

minimize oxygen toxic effects on lung tissue and brain 

after a 20 minutes period of breathing 100% oxygen 

occurs 5 minute air break.  

During decompression period to 1,4 ATA 

pressure patient breathe oxygen through the mask. The 

sessions in the hyperbaric chamber are taking place once 

a day. In the presented case, these hyperbaric chamber 

conditions was also applied. During the decompression, at  
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Welslau i Almeling w swoich badaniach porównali dwie 

grupy pacjentów, u których terapia prowadzona była 

przez 60 i 90minut. Dłuższy czas tlenoterapii powiązany 

był z wyższym odsetkiem drgawek [4]. W CHTiLR 

pacjenci sprężani są zgodnie ze standardowymi 

procedurami tlenoterapii hiperbarycznej.  

Pacjenci w atmosferze 2,4 ATA oddychają 

tlenem przez 60 minut. Celem zminimalizowania 

toksycznego wpływu tlenu na tkankę płucną i mózgową 

po 20 minutowym okresie oddychania 100% tlenem 

następuje 5 minutowa przerwa powietrzna. W fazie 

dekompresji do osiągnięcia ciśnienia 1,4 ATA pacjenci 

oddychają tlenem przez maski.  

Sesje w komorze hiperbarycznej odbywają się 

raz dziennie. W przedstawionym przypadku zastosowano 

również powyższe warunki. Podczas okresu dekompresji 

czwartej sesji HBOT nastąpił uogólniony napad 

drgawkowy przy ciśnieniu 2 ATA. Przerwanie podaży 

tlenu nie przerwało czynności drgawkowej, 

obserwowano ją do momentu podania leku – Diazepamu 

przez lekarza towarzyszącego pacjentom w komorze 

hiperbarycznej. Lek został podany po upływie około  

7 minut od początku napadu i 6 minut od zdjęcia 

pacjentowi maski. Nie obserwowano jakichkolwiek 

objawów prodromalnych.  

U pacjenta w 2013 zdiagnozowano mięsaka 

wrzecionowatokomórkowego powrózka nasiennego. 

Podczas badania kwalifikacyjnego nie stwierdzono 

obecności przerzutów ani też innych czynników 

zwiększających ryzyko wystąpienia napadu 

drgawkowego stąd należało przypuszczać, że najbardziej 

prawdopodobnym czynnikiem sprawczym był toksyczny 

wpływ tlenu na tkankę mózgową. 

Analizując okoliczności wystąpienia napadu 

drgawkowego, fazę dekompresji oraz brak reakcji na 

odłączenie tlenu, nie można jednak wykluczyć innych 

przyczyn tego powikłania.  

Działania niepożądane to nieodłączny element 

każdego medycznego działania leczniczego. Podczas 

tlenoterapii hiperbarycznej także dochodzi do różnego 

rodzaju powikłań. Profesjonalna opieka medyczna 

pozwala minimalizować wystąpienie tego typu zdarzeń 

niepożądanych. Nieznana jest skala powikłań szczególnie 

w polskich ośrodkach hiperbarycznych. Wnikliwa ich 

ocena mogłaby posłużyć do opracowania zasad 

profilaktyki i procedur postepowania u pacjentów 

leczonych tlenem hiperbarycznym.  

pressure 2 ATA, of the HBOT fourth session generalized 

seizure was observed. The Interruption of oxygen supply 

did not discontinue seizure activity, it was observed until 

the drug administration - Diazepam by the doctor 

accompanying the patient in a hyperbaric chamber.  

The drug was given about 7 minutes from the 

attack beginning and six minutes from mask removed. 

There were not observed prodromal symptoms. In 2013 

the patient was diagnosed with spermatic cord spindle-

cell sarcoma. During the qualification no metastasis or 

other factors increase the risk of seizures activity were 

not found, therefore should be assumed that the oxygen 

toxic effect on the brain tissue was the most likely 

causative factor. Analyzing the circumstances of the 

seizure, the decompression phase and the lack of the 

disconnection of oxygen response, other causes of this 

complication cannot be excluded. 
Mechanisms of hyperbaric oxygen therapy are 

based on phenomena related to the reduction of air 

bubbles dependent on pressure as well as on the effect of 

maximum tissues oxygenation. The undesirable effects 

are an integral part of every medical therapy. During 

hyperbaric oxygen therapy a variety of complications also 

occurs. These are mostly rare or transient cases. 

Professional medical staff allows minimizing the adverse 

events occurrence. The scale of complications is 

unknown, especially in Polish hyperbaric center. Careful 

analysis could be used to develop prevention procedures 

for patients of hyperbaric oxygen therapy.  
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The aim of the study was to assess the level of anxiety and depressiveness in patients who had qualified for hyperbaric oxygen therapy (HBOT) for the 
treatment of  ulcerative lesions in the lower limbs, occurring as a result of diabetic foot syndrome (DFS),. A total of 50 patients with type 2 diabetes and 
diabetic foot syndrome were enrolled to the study. All patients have received 30 sessions of HBOT. During the therapy blood glucose was measured and 
photographic documentation was carried out. All patients underwent the following procedures: medical history and socioeconomic interview, psychiatric 
examination, self-report and objective psychometric tests to measure anxiety and depressiveness. Based on the obtained results, we reported that patients 
with a greater degree of tissue damage had higher levels of depressive symptoms in the self-report tests as well as in the objective evaluation of the 
investigator. In terms of location of ulcerative lesions - the level of depressiveness was greater when the affected area included toes, and the level of 
anxiety was increased when it concerned the heel. Regarding other parameters, statistically significant correlations were not observed. 
Keywords: anxiety, depression, diabetic foot, hyperbaric oxygen, HBOT. 

Celem badania była ocena poziomu objawów lękowych i depresyjnych, u chorych ze zmianami owrzodzeniowymi kończyn, w przebiegu zespołu stopy 
cukrzycowej (ZSC), zakwalifikowanych do leczenia tlenem hiperbarycznym (HBOT, hyperbaric oxygen therapy).  
Do badania włączono 50 chorych na cukrzycę typ 2, w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Wszyscy chorzy odbyli 30 sesji HBOT. W trakcie terapii 
wykonano pomiar glikemii, oraz dokumentacje zdjęciową. Przeprowadzono wywiad chorobowy, socjoekonomiczny oraz w zakresie diagnostyki 
psychiatrycznej. Przeprowadzono testy służące do subiektywnej i obiektywnej oceny badanych parametrów. 
W badaniu zaobserwowano, iż u pacjentów z większym stopniem uszkodzenia tkanek występował  większy poziom objawów depresyjnych w teścia 
samooceny, oraz otrzymywali więcej punktów w obiektywnej ocenie badającego. W zakresie lokalizacji – poziom depresji był większy gdy zmiana 
obejmowała palce, poziom lęku, gdy problem dotyczył pięty. W pozostałych  parametrach nie uzyskano wyników istotnych statystycznie.  
Słowa klucze: lęk, depresja,  stopa cukrzycowa, tlen hiperbaryczny, HBOT. 

Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить уровень симптомов тревоги и депрессии у пациентов с язвенными изменениями 
в конечностях, во время синдрома диабетической стопы (СДС), которые классифицировались на лечение методом гипербарической оксигенации 
(ГБО, hyperbaric oxygen therapy). В исследование были включены 50 пациентов с сахарным диабетом 2-го типа,во время синдрома диабетической 
стопы. Все пациенты получили 30 сеансов ГБО. В процессе терапии были проведены измерение уровня глюкозы в крови и фотодокументация. 
Было проведено собеседование социально-экономическое и истории болезни психиатрического диагноза. Исследования проводились для 
субъективной и объективной оценки результата.  
В ходе исследования мы обнаружили, что у пациентов с большей степенью повреждения тканей имели более высокие уровни депрессивных 
симптомов в тест самооценки, и получить больше баллов в объективной оценке исследователя. 
С точки зрения расположения - уровень депрессии был выше, когда изменения обнимали пальцы, уровень тревожности,а также, когда вопрос 
касался пятки. В других параметрах не получено статистически значимых результатов. 
Ключевые слова: тревога, депрессия, диабетическая стопа, гипербарическая оксигенация, ГБО. 
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WSTĘP 

Terapia tlenem hiperbarycznym (HBOT) to 
nadal niedoceniona, zaawansowana terapia, dająca 
znakomite rezultaty w wielu przypadkach medycznych. 
Jej zastosowanie jest wielokierunkowe, a efekty między 
innymi w przypadku trudno gojących się ran, są widoczne 
już w początkowym etapie leczenia [1,2]. Skuteczność 
HBOT opisywana jest między innymi w leczeniu udarów 
mózgu, reumatyzmie, boreliozie oraz zespole stopy 
cukrzycowej (ZSC), który jest przedmiotem niniejszej 
pracy [3,4]. 

W badaniach przeprowadzonych przez 
Światową Organizację Zdrowia – WHS (World Health 
Survey) wśród 60 krajów wszystkich regionów świata, 
stwierdzono, że zaburzenia depresyjne współistniejące 
z chorobami przewlekłymi tj. cukrzyca, przewlekła 
obturacyjna choroba płuc, astma, znacznie obniżają 
ogólny stan zdrowia pogłębiając negatywne skutki 
choroby podstawowej [5]. 

Zaburzenia lękowe i depresyjne są przedmiotem 
wielu badań przeprowadzonych wśród chorych na 
choroby przewlekłe, w tym cukrzycę [6]. Związane jest to 
z występowaniem zależności pomiędzy zaburzeniami 
emocjonalnymi, a trudnościami w gojeniu się ran [7].  

Z jednej strony, zdiagnozowanie cukrzycy 
stwarza wiele wyzwań dla pacjenta ze względu na 
konieczność zmiany stylu życia oraz lęk przed 
powikłaniami i cierpieniem, co może prowadzić do reakcji 
lękowej lub depresyjnej [8]. Z drugiej strony, wielu 
badaczy wskazuje na związek pomiędzy zaburzeniami 
emocjonalnych i trudnościami w procesie gojenia się ran, 
co może prowadzić do mechanizmu błędnego koła. 
Działanie tlenu hiperbarycznego zatem nie tylko 
przyspiesza gojenie zmian owrzodzeniowych 
wynikających z powikłań cukrzycy, ale poprzez widoczne 
rezultaty daje pacjentom nadzieje na oprawę 
funkcjonowania, pośrednio obniżając poziom lęku  
i objawów depresyjnych [3,4]. 

Celem niniejszej pracy była odpowiedź na 
następujące pytania: czy istnieje zależność pomiędzy 
czasem trwania cukrzycy oraz czasem trwania zespołu 
stopy cukrzycowej, a nasileniem zaburzeń depresyjnych 
i lękowych u pacjentów z cukrzycą, czy lokalizacja 
i stopień uszkodzenia tkanek mają wpływ na poziom 
objawów depresyjnych i lękowych w badanej grupie 
pacjentów, oraz czy zwiększony poziom HbA1c, koreluje 
z występowaniem objawów depresyjno-lękowych?   

MATERIAŁY I METODA 

Badaniem objęto 50 chorych ze 
zdiagnozowanym zespołem stopy cukrzycowej (ZSC), 
w tym 9 kobiet (18%) i 41 mężczyzn (82%) w wieku od 
28 do 80 lat, leczonych w Centrum Leczenia Oparzeń  
w Siemianowicach Śląskich w okresie od roku 2012 do 
maja 2014 roku. 

INTRODUCTION 

Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) is a still 
underestimated, advanced therapy that gives excellent 
results in a number of medical cases. Its application is 
multi-dimensional and the effects, for example in the case 
of difficult to heal wounds, are visible already at an early 
stage of treatment [1,2]. The effectiveness of HBOT is 
described inter alia in the treatment of stroke, 
rheumatism, Lyme disease, and diabetic foot syndrome 
(DFS), which is the subject of our study [3,4]. In the World 
Health Survey, a study conducted by the World Health 
Organization in 60 countries worldwide, it was found that 
depressive disorders coexisting with somatic diseases 
(e.g. diabetes, chronic obstructive pulmonary disease, 
asthma), significantly worsen the general somatic state 
through exacerbating the negative effects of the 
underlying disease [5].   

Anxiety and depression are the subjects of many 
studies conducted among patients with chronic diseases, 
including diabetes [6]. On one hand, having diabetes 
creates many challenges for the patients due to the need 
of lifestyle change and the fear of complications and pain, 
which can lead to anxiety or depressiveness [8]. On the 
other hand, many researchers point to the relationship 
between emotional disturbances and difficulties in wound 
healing, which can lead to a vicious circle mechanism. 
Thus, hyperbaric oxygen not only speeds up the healing of 
ulcerative lesions resulting from complications of 
diabetes, but through visible results gives patients hope, 
which indirectly decrease the level of anxiety and 
depressiveness [3,4].  

The aim of this study was to answer the 
following questions: is there a relationship between the 
duration of diabetes and of diabetic foot syndrome and 
the severity of depressive and anxiety disorders in 
diabetic patients? Does the location and extent of tissue 
damage impact the level of depressive and anxiety 
symptoms in the study group? and whether increased 
levels of HbA1c correlate with the presence of depressive-
anxiety symptoms? 

MATERIALS AND METHODS 

The study included 50 patients diagnosed with 
diabetic foot syndrome (DFS), 9 women (18%) and 41 
men (82%) aged from 28 to 80 years old, treated at the 
Center for Burns Treatment in Siemianowice Slaskie from 
2012 to 2014 [Table 1]. 
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Tab. 1 
Dane statystyczne odnośnie wieku, czasu trwania cukrzycy i zespołu stopy cukrzycowej. 

Statistical data regarding age, duration of diabetes and duration of diabetic foot syndrome. 

Variable Mean Median Minimum Maximum Variance 
Age 59,06 60,00 28,00 81,00 107,77 
Duration of diabetes (years) 18,40 18,00 1,00 43,00 139,80 
Duration of DFS (years) 3,34 2,00 1,00 17,00 11,37 

Do HBOT kwalifikowano chorych na podstawie 
wyników badań oksymetrii przezskórnej z obszarów 
objętych zakażeniem. Przed i po sesji wykonano również 
pomiar glikemii, przed pierwszą sesją określano poziom 
HbA1c. 

Badania były wykonane dwukrotnie: po raz 
pierwszy w pierwszym dniu terapii przed wejściem do 
komory hiperbarycznej, kolejne po ostatniej sesji HBOT. 
Miejsca zmienione chorobowo udokumentowano 
fotograficznie przed pierwszą sesją oraz po zakończeniu 
cyklu zabiegów. Wszyscy chorzy rozpoczęli cykl 30 sesji 
terapii 100-procentowym tlenem przy ciśnieniu 2,4 ATA, 
każda po 90 minut, 5 razy w tygodniu. 

Badania oparte były na wywiadzie lekarskim, 
badaniu psychiatrycznym, analizie dokumentacji 
medycznej, jak również wystandaryzowanych skalach 
klinicznych wypełnianych przez lekarza: Skala Megitta-
Wagnera, Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), 
Mini-Mental State Examination (MMSE), ankieta 
badawcza (wstępna i końcowa) skonstruowana specjalnie 
dla celów badawczych oraz pacjenta: Hospital Anxiety 
Depression Scale (HADS), Beck Hopelessness Scale (BHS), 
Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9). Pacjentom 
zapewniono warunki całkowitej anonimowości oraz 
pełnej intymności przy wykonywaniu badania.  

Zastosowano następujące kryteria włączenia do 
grupy badanej: 

• cukrzyca typu 2 zgodnie z kryterium klasyfikacji 
ICD-10 (kategoria E 11),  

• spełnione kryterium zespołu stopy cukrzycowej, 
• stopnień uszkodzenia tkanek w przedziale I-IV

wg klasyfikacji Megitta-Wagnera,
• zakwalifikowanie do terapii tlenem 

hiperbarycznym,
• wyrażona świadoma i dobrowolna zgoda na 

uczestnictwo w badaniu,
• wiek - pomiędzy 18 a 80rż, 
• zachowany kontakt emocjonalny i intelektualny.

Kryteria wyłączenia z grupy badanej: 
• brak lub wycofanie pisemnej zgody na udział 

w badaniach,
• niespełnienie wymogów kryterium włączenia,
• przyjmowanie leków wpływających w sposób 

istotny, na co najmniej jeden z badanych 
parametrów,

• zaburzenia procesów kognitywnych lub/
i stwierdzenie zaburzeń psychicznych 
uniemożliwiające przeprowadzenie badania, 

• obecność poważnych chorób somatycznych lub
neurologicznych mogących istotnie wpływać na 
stan psychiczny badanego spoza kręgu zaburzeń 
cukrzycowych,

The patients qualified for HBOT based on the 
results of percutaneous oximetry of the infected areas. 
Blood glucose was measured before and after the session, 
and HbA1c levels were determined before the first 
session. 

The examinations were performed twice: the 
first time being on day one of the therapy (before entering 
to the hyperbaric chamber), and for the second time after 
the last session of HBOT. Affected areas were documented 
photographically before the first session and after the 
whole treatment cycle. All patients underwent a series of 
30 therapy sessions with 100 percent oxygen at  
a pressure of 2.4 ATA, 90 minutes each, five times a week. 

The study was based on patients’ medical 
history, psychiatric examination, analysis of medical 
records, as well as the standardized clinical scales filled 
out by the physician: the Megitt-Wagner Scale, Hamilton 
Depression Rating Scale (HDRS), Mini-Mental State 
Examination (MMSE) and the questionnaire (initial and 
final) designed specifically for purposes of the research 
and patient self-report scales: Hospital Anxiety 
Depression Scale (HADS), Beck Hopelessness Scale (BHS) 
and the Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9). Patients 
were provided with complete anonymity and full 
confidentiality when performing the tests.  

The following inclusion criteria were adopted: 
• type 2 diabetes according to the ICD-10 criteria 

(category E 11) 
• fulfillment of the criteria for diabetic foot 

syndrome, 
• degree of tissue damage in the range of I to IV

according to the Megitt-Wagner Scale, 
• qualification for hyperbaric oxygen therapy, 
• expressed conscious and voluntary consent to 

participate in the study,
• age - between 18 and 80 years old
• maintained emotional and intellectual contact

The exclusion criteria were as follows:
• lack of or withdrawal of written consent to

participate in the research,
• not meeting the inclusion criteria,
• taking medication affecting significantly at least

one of the studied parameters, 
• cognitive impairment and / or known mental

disorders that  disturbs performing the
examination, 

• presence of serious physical  or neurological
disorders not related to diabetes that can
significantly affect the mental state of 
participants,

• psychoactive substances dependence. 
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• aktywne uzależnienie od środków 
psychoaktywnych.

Narzędzia badawcze: 

Skala owrzodzeń Megitta-Wagnera – 
klasyfikacja owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej wg 
Megitta-Wagnera. Opiera się ona na ocenie głębokości 
rany i rozległości martwiczych tkanek. Skala obejmuje  
6 stopni: gdzie 0-skóra nienaruszona, a  5-martwica całej 
stopy [9,10]. 

Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta (PHQ-9 - 
Patient Health Questionnaire 9) jest kwestionariuszem 
składającym się z dziewięciu zasadniczych pytań oraz 
jednego pytania dodatkowego. Odpowiedź na każde 
pytanie punktowana jest w skali od 0 = nigdy do 3 = 
niemal codziennie. Maksymalna liczba punktów możliwa 
do uzyskania wynosi 27 i świadczy o największym 
możliwym nasileniu depresji [11]. 

Szpitalna Skala Depresji i Lęku (HADS - 
Hospital Anxiety Depression Scale) jest przykładem 
skali samooceny; służy do badania przesiewowego lęku  
i depresji u pacjentów hospitalizowanych  
i ambulatoryjnych. Zawiera 14 pytań. Odpowiedzi 
oceniane są wg czterostopniowej skali opisowej 
przyporządkowanej odpowiednim cyfrom od 0 do 3.  
W obu podskalach: lęku (numery nieparzyste) i depresji 
(numery parzyste) wyniki są sumowane, a ich wartość 
jest wprost proporcjonalna do natężenia objawu [12,13]. 

Skala Beznadziejności Becka (BHS - Beck 
Hopelessness Scale) jest narzędziem badającym  stopień 
negatywnej oceny przyszłości, pesymizmu, poczucia 
beznadziejności i utraty motywacji.  Złożona jest z 20 
stwierdzeń, z których płowa opisuje przyszłość w sposób 
optymistyczny, a połowa pesymistycznie. Suma 
zgromadzonych punktów świadczy o stopniu poczucia 
beznadziejności [14].  

Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego 
(MMSE - Mini-Mental State Examination) jest prostym 
narzędziem przesiewowym. Uzyskanie przez osobę 
badaną wyniku poniżej wartości odcięcia stanowi 
konieczność podjęcia dalszych badań diagnostycznych  
w celu potwierdzenia bądź wykluczenia otępienia [15].  

Skala Depresji Hamiltona (HDRS - Hamilton 
Depression Rating Scale) jest narzędziem badawczym 
służącym do obiektywnego pomiaru nasilenia objawów 
zespołu depresyjnego. Stosowana w badaniu skala 
składała się z 21 pytań, na które odpowiada badający na 
podstawie wywiadu i badania przeprowadzonego  
z pacjentem - ocena dotyczy aktualnego stanu klinicznego 
[16].  

Ankieta badawcza (wstępna i końcowa) 
skonstruowana specjalnie dla celów badawczych tej 
pracy. Zawierała podstawowe dane socjo-demograficzne 
pacjenta tj. płeć, wiek, wykształcenie, aktywność 
zawodową, status matrymonialny, miejsce zamieszkania, 
a także – dane dotyczące początku i przebiegu choroby 
podstawowej (cukrzycy oraz stopy cukrzycowej), 
sposobu leczenia, nasilenia i miejsca występowania zmian 
chorobowych. Pacjenci odpowiadali również na pytania 
dotyczące obecnych trudności emocjonalnych w związku 
z zaistniałą chorobą, wsparcia - potrzeby i możliwości  
uzyskania oraz kontaktu z psychiatrą obecnie 

Research tools: 

The Megitt-Wagner Scale – the classification of 
ulcers in diabetic foot created by Megitt and Wagner. It is 
based on an assessment of the wound depth and the 
extent of necrosis. The scale includes 6 degrees, where  
0 indicates intact skin and 5 - necrosis of the entire foot 
[9,10]. 

Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9) is 
a questionnaire consisting of nine fundamental questions 
and one additional question. The answer to each question 
is scored on a scale from 0 (never) to 3 (almost every 
day). The maximum number of points possible to gain is 
27 and indicates the greatest severity of depression [11]. 

The Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS) is an example of a self-assessment scale. It is used 
for screening of anxiety and depression features in 
hospitalized patients and outpatients. It contains 14 
questions. The answers are evaluated by a 4-point Likert 
scale (range 0–3). In both subscales: anxiety (odd 
numbers) and depression (even numbers) results are 
summed up and their value is directly proportional to the 
severity of symptoms [12,13]. 

The Beck Hopelessness Scale (BHS) is a self-
report tool for the assessment of patients’ negative 
attitudes’ towards the future, pessimism, hopelessness 
and loss of motivation. It consists of 20 statements, half of 
which describes the future as optimistic and half as 
pessimistic. The total score indicates a degree of 
hopelessness [14]. 

The Mini-Mental State Examination (MMSE) 
is a simple screening tool. Obtaining a score below the 
cut-off points to the need for further diagnostic tests to 
confirm or exclude dementia [15]. 

Hamilton Depression Rating Scale (HDRS)  
is a research tool used to objectively measure the severity 
of depressive symptoms. The scale used in the study 
consists of 21 questions to which the investigator 
answers based on an interview and examination 
conducted with the patient; assessment pertains to the 
current clinical state [16]. 

Questionnaire (preliminary and final) 
designed specifically for this research purposes. It 
includes questions on basic socio-demographic data  
(i.e. gender, age, education, occupation, marital status, 
place of residence), and data pertaining to the course and 
the beginning of diabetes and diabetic foot syndrome  
(i.e. treatment, severity and location of lesions). Patients 
also answered questions on their current emotional 
difficulties in view of the existing disease, the need and 
feasibility of obtaining support and whether they’d had 
contact with a psychiatrist either in the present or in the 
past (if so – whether or not psychopharmacotherapy was 
introduced). 

Statistical analysis was performed using 
Statistica software version 10. In the case of quantitative 
variables, the normality of the distribution was tested by 
the Shapiro-Wilk test. If the variable was not subject to 
the normal distribution, the Mann-Whitney U test was 
used to assess the statistical significance of the variables’ 
differences. When the distribution was normal, Student's 
t-test was used. In the case of qualitative variables, we  
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i w przeszłości z ewentualnym wsparciem 
psychofarmakologicznym w tym zakresie. 

Analizy statystycznej dokonano za pomocą 
programu Statistica wersja 10. W przypadku zmiennych 
ilościowych, normalność rozkładu badano testem 
Shapiro-Wilka. W przypadku gdy zmienna nie podlegała 
rozkładowi normalnemu do oceny statystycznej 
znamienności różnic zmiennych zastosowano test  
U Manna-Whitneya; w przypadku gdy zmienna podlegała 
rozkładowi normalnemu do oceny statystycznej 
znamienności różnic zmiennych zastosowano test  
t studenta. W przypadku zmiennych jakościowych  
w zależności od liczebności grupy zastosowano test chi2,  
test fishera oraz dokładny test fishera. Wykonano 
również analizę regresji logistycznej. Przyjęto poziom 
istotności statystycznej p<0,05. 

WYNIKI 

Aby odpowiedzieć na postawione pytanie 
badawcze, zbadano korelacje między poziomem objawów 
depresyjnych i lękowych u pacjentów z cukrzycą 
leczonych tlenem hiperbarycznym, a następującymi 
zmiennymi: 

1. Czas trwania cukrzycy - nie zaobserwowano 
korelacji pomiędzy zmiennymi. 

2. Czas trwania zespołu stopy cukrzycowej - nie 
zaobserwowano korelacji pomiędzy zmiennymi 
(tab. 2). 

used the chi2 test or Fisher's exact test, depending on the 
size of the group. Also, logistic regression analysis was 
performed. The level of statistical significance was p 
<0.05. 

RESULTS

To answer the research questions, we 
investigated the correlation between the level of 
depressive and anxiety symptoms in patients with 
diabetes treated with hyperbaric oxygen, and the 
following variables.: 

1. Duration of diabetes – no correlation was 
reported. 

2. Duration of diabetic foot syndrome - no
correlation was reported (tab. 2). 

Tab. 2. 

Korelacja czasu trwania cukrzycy i ZSC, a skalami pomiaru poziomu depresji i lęku. Oznaczone współczynniki korelacji są istotne z p <,05000. 

Correlation between the duration of diabetes and of DFS and the scales measuring the level of depressiveness and anxiety. Marked correlations are 
significant with p <0,05. 

Variable 
BHS HADS A HADS D Hamilton 

Duration of diabetes (years) 0,20 0,19 0,20 0,23 
Duration of DFS (years) -0,13 0,03 -0,07 -0,05 

3. stopień uszkodzenia tkanek - istnieją dwa 
korelaty stopnia uszkodzenia tkanek – z testem 
PHQ-9 i z testem Hamiltona. W obu przypadkach 
była to zależność wprost proporcjonalna – im 
większe  uszkodzenie tkanek, tym wyższy
poziom depresyjności. W obu przypadkach była 
to korelacja niska, przy wyraźnej zależności 
między zmiennymi (tab.3).

3. The degree of tissue damage - there are two
correlates of the degree of tissue damage - to the
PHQ-9, and Hamilton test. In both cases it was a 
directly proportional relationship - the greater 
the lesion, the higher the level of 
depressiveness. In both cases, the correlation 
was low, with a clear dependence between 
variables (tab.3). 

Tab. 3. 

Rozkład korelacji rozległości zmian owrzodzeniowych i badanych zmiennych. Oznaczone współczynniki korelacji są istotne z p <,05000.

Correlation between the extent of ulcerative lesions  and psychometric tests. Marked correlations are significant with p <0,05. 

Variable 
BHS 

HADS 
A 

HADS D Hamilton 

Extent of lesions (according to  
Megitt-Wegner Scale) 0,20 0,05 0,25 0,30 
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By sprawdzić, na ile zmienna niezależna 
tłumaczy wystąpienie objawów depresyjnych, stworzono 
dwa modele regresji liniowej dla zmiennych - regresja dla 
zmiennej PHQ-9 oraz regresja dla zmiennej Hamiltona.  

W obu modelach stopień uszkodzenia tkanek 
okazał się istotnym statystycznie predyktorem poziomu 
depresyjności mierzonego przy pomocy kwestionariuszy. 
Następnie sprawdzono założenia dla modelu regresji,  
w szczególności – normalność rozkładu reszt 
regresyjnych oraz wartości statystyki Durbina-Watsona. 
W badanych modelach nie zaobserwowano normalności 
rozkładu reszt regresyjnych. Powyższe modele są zatem 
jedynie częściowo dopasowane, i konieczne jest 
uwzględnienie innych predyktorów poziomu objawów 
depresyjnych. 

4. lokalizacja zmian owrzodzeniowych:
• palec II-V stopy prawej vs testy psychologiczne -

wyższy poziom depresyjności (BHS i Hamilton) 
u pacjentów ze zmianami tkankowymi w obrębie
ww. narządu,

• paluch stopy prawej vs testy psychologiczne - 
wyższy poziom depresyjności (PQ-9) 

u pacjentów ze zmianami tkankowymi w obrębie
ww. narządu,

• palec II-V stopy lewej vs testy psychologiczne - 
wyższy poziom depresyjności (BHS i Hamilton) 
u pacjentów ze zmianami tkankowymi w obrębie
ww. narządu,

• paluch stopy lewej, śródstopie prawe i lewe, 
pięta prawa vs testy psychologiczne - brak 
różnic między grupami porównawczymi,

• pięta lewa vs testy psychologiczne - wyższy 
poziom lęku (HADS-A) u pacjentów ze zmianami 
tkankowymi w obrębie ww. narządu,

• podudzie prawe vs testy psychologiczne - brak 
różnic między grupami porównawczymi,

• podudzie lewe vs testy psychologiczne - brak 
możliwości przeprowadzeniu testu ze względu 
na brak grupy porównawczej. 

5. poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
(tab. 5).

To evaluate how independent variables explain 
the occurrence of depressive symptoms, two linear 
regression models were built - for PHQ-9 and for 
Hamilton. In both models, the degree of tissue damage 
turned out to be a statistically significant predictor of 
depressiveness levels measured with questionnaires. It 
the next step, the assumptions for the regression model 
were checked, in particular - the normality of the 
distribution of the regression residuals and the value of 
the Durbin-Watson statistics. In the studied models, there 
was no normal distribution of regression residuals. These 
models are therefore only partially matched, and it is 
necessary to take into account other predictors of 
depressiveness. 

4. The location of ulcerative lesions:
• Toes II-V of the right foot and psychological tests

- higher levels of depression (BHS and Hamilton) 
in patients with lesions within the
aforementioned area,

• Toe I of the right foot and psychological tests -
higher levels of depression (PHQ-9) in patients
with lesions within the aforementioned area,

• Toes II-V of the left foot and psychological tests -
higher levels of depression (BHS and Hamilton)
in patients with lesions within the
aforementioned area,

• Toe I of the left foot, right and left metatarsal
area and the right heel and psychological tests
-no significant differences were reported.,

• Left heel and psychological tests - higher level of 
anxiety (HADS-A) in patients with lesions within
the aforementioned area,

• Right shin and psychological tests - no difference 
between comparison groups,

• Left shin and psychological tests – test not
performed due to the lack of 
a comparison group.

5. The level of glycosylated hemoglobin
(HbA1c) (tab. 5).

Tab. 5 

Korelacje testów psychologicznych z poziomem HbA1c. Oznaczone korelacji są istotne z p <,05000. 

Correlations between psychological tests HbA1c. Marked correlations are significant with p <0,05. 

Variable HbA1c (%) 
PHQ-9 0,14 

BHS 0,13 

HADS A -0,06 

HADS D 0,20 

Hamilton 0,08 
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DYSKUSJA 

Choroba przewlekła oznacza stan długotrwały 
lub nawracający. Może być przez wiele lat nieujawniona, 
a objawy mogą pojawić się stopniowo. W przypadku 
cukrzycy, istotne znaczenie odgrywa czas rozpoznania 
choroby i zastosowanie się do zaleceń prewencyjnych, 
m.in. diety i higienicznego stylu życia. Skuteczność
leczenia chorób przewlekłych w dużej mierze zależy od 
wieku, okoliczności i ogólnego stanu zdrowia pacjenta, ale 
nie tylko. Jak donoszą badania naukowe, na proces 
gojenia ran (np. w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej) 
duży wpływ ma stan psychiczny pacjenta [17,18].  

W naszym badaniu również ujawniła się 
zależność pomiędzy zaburzeniami depresyjnymi  
w samoocenie pacjenta oraz obiektywnej ocenie 
badającego, a stopniem zaawansowania zmian 
owrzodzeniowych w zespole stopy cukrzycowej. Była to 
zależność wprost proporcjonalna – badani, u których 
zaobserwowano większy stopień uszkodzenia tkanek (wg 
skali Megitta-Wagnera) deklarowali wyższy poziom 
objawów depresyjnych w Kwestionariuszu Zdrowienia 
Pacjenta, oraz otrzymywali więcej punktów  
w obiektywnej ocenie badającego (skala depresji 
Hamiltona).  

W odniesieniu do lokalizacji zmian 
owrzodzeniowych – u pacjentów, których zmiany 
obejmowały palce II-V prawej i lewej stopy, oraz prawy 
paluch zaobserwowano dodatnie korelacje  poziomu 
depresyjności w subiektywnej i obiektywnej ocenie. 
Badani, u których zmiany owrzodzeniowe obejmowały 
piętę, uzyskiwali wyższy wynik w testach subiektywnej 
oceny lęku. Podczas rozmów przeprowadzanych  
w trakcie badań, pacjenci wielokrotnie podkreślali 
symboliczne znaczenie palców, bycia „nie tak bardzo 
chorym, bo mam przecież palce” i przeważających 
objawów lękowych związanych z ich utratą.  

Obniżenie nastroju, smutek widoczny był  
w większości u pacjentów z owrzodzeniem 
zlokalizowanym w śródstopiu – „bo to znaczy, wie pani, 
że jest coraz gorzej”. W analizie korelacji pomiędzy 
poziomem HbA1c, a nasileniem objawów depresyjno-
lękowych nie zaobserwowano istotnych zależności. Brak 
korelacji w tym zakresie może być wynikiem zbyt małej 
grupy badanej, co zostanie uwzględnione podczas 
kontynuacji badań w przyszłości.  

W podobnych tematycznie badaniach 
publikowanych w literaturze fachowej, wysoki poziom 
satysfakcji z leczenia korelował z małym stężeniem 
HbA1c i prawidłową masą ciała [19]. Inni autorzy 
zaobserwowali również zależność pomiędzy płcią, 
kontrolą glikemii (HbA1c), a występowaniem objawów 
depresyjnych i lękowych [20]. 

WNIOSKI 

Prezentowana praca pozwala w sposób 
holistyczny spojrzeć na pacjenta leczonego w komorze 
hiperbarycznej z powodu choroby somatycznej i ocenić 
wpływ emocji na proces terapii.  

Mamy nadzieję, że będzie ona początkiem 
dyskusji nad próbą zastosowania HBO w leczeniu 
zaburzeń psychiatrycznych jak np. depresji.  

Doniesienia w tym temacie odnajdujemy 
dotychczas jedynie w literaturze anglojęzycznej [21,22]. 

DISCUSSION 

Chronic illness is a prolonged or recurrent 
condition. It may be asymptomatic for many years, and 
symptoms can appear gradually. In the case of diabetes, 
the factors that play the most important role are the time 
of diagnosis and patient's compliance to 
recommendations on prevention, including diet and 
healthiness of lifestyle.  

The effectiveness of therapy of chronic diseases 
largely depends on the age, circumstances and the general 
condition of the patient, but not only. An increasing 
number of research studies point to the impact of mental 
state on the wound healing process (for example in the 
course of DFS) [17,18].  

We also reported a relationship between 
depressiveness as measured with self-assessment and 
objective tools, and the severity of ulcerative lesions 
related to diabetic foot syndrome. It was a directly 
proportional relationship - subjects who had greater 
degrees of tissue damage (according to the Megitt-
Wagner Scale) declared a higher level of depressive 
symptoms in the Patient Recovery Questionnaire, and 
received more points in the objective assessment of the 
investigator (Hamilton Depression Scale).  

With regards to the location of ulcerative 
lesions, we observed a positive correlation between the 
subjective and objective level of depressiveness and 
lesions located in the toes II-V of both feet and the right 
toe I. Respondents whose affected areas included the heel, 
scored higher in self-assessment tests of anxiety.  

During the interviews carried out during the 
tests, patients repeatedly stressed the symbolic 
importance of toes, they claimed to be "not that sick, 
because I still have toes" and presented anxiety 
symptoms associated with their loss. Low mood and 
sadness was visible in most patients with ulcers located in 
the metatarsal area - "because it means, you know, that it 
is getting worse."  

There was no significant relationship between 
HbA1c and the severity of depressive/anxiety symptoms. 
The lack of correlation may be the result of using too 
small a study group, which will be taken into account 
during future research. In the published studies on 
similar subject, the high level of satisfaction with 
treatment was correlated with low levels of HbA1c and 
normal weight [19].  

Other authors have also observed the 
relationship between gender, glycemic control (HbA1c), 
and the prevalence of depressiveness and anxiety [20].   

CONCLUSIONS 

The present study provides a holistic view on 
patients treated in a hyperbaric chamber due to a somatic 
illness and assess the impact of emotions on the process 
of therapy.  

We hope that it will provoke a discussion on 
attempts to apply HBOT to the treatment of psychiatric 
disorders, i.e. depression. Literature on this subject is 
scarce and found so far only in the English language 
[21,22].  

However, still little is known about the 
relationship between symptoms of depression and 
anxiety in patients after the treatment in a hyperbaric  
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Nadal niewiele jednak wiadomo o zależności pomiędzy 
objawami depresyjno-lękowymi u pacjentów po leczeniu 
w komorze hiperbarycznej, a wszelkie doniesienia, 
(podobnie jak nasza praca) odnoszą się do działań 
pośrednich leczenia zaburzeń depresyjnych wynikających 
wtórnie z zaburzeń somatycznych.  

chamber, and all reports (as well as our work) apply to 
indirect effects of treatment of depressiveness and 
anxiety secondary to somatic disorders. 
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UWAGI NAD PRZEBIEGIEM WYDALANIA AZOTU Z USTROJU NURKA W WARUNKACH

OBNIŻONEGO CIŚNIENIA NA STACJI KOŃCOWEJ (<1 ATA)

COMMENTS ON NITROGEN EXCRETION FROM THE DIVER'S ORGANISM DURING THE REDUCED

PRESSURE AT THE FINAL DECOMPRESSION STATION <( 1 ATA) 

Tadeusz Doboszyński, Bogdan Łokucijewski 

Department of Maritime and Tropical Medicine of the Military Medical Academy 
Katedra Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Wojskowa Akademia Medyczna 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The authors discuss the effect of reduced pressure at the final decompression station on nitrogen excretion from the organism of a diver. The assumed 
basis for the said considerations was the course of decompression during dives performed in lakes located at a significant altitude above sea level and 
diver transportation by plane following dive completion. Based on the presented calculations the authors conclude that air transport can take place only 
upon the lapse of time calculated with regard to the diving conditions and the expected altitude of the flight. Diving in mountain lakes requires proper 
consideration of the effects of the decreased atmospheric pressure. 
Key words: decompression, mathematical modelling, mountain diving, air transport. 

Autorzy omawiają wpływ obniżonego ciśnienia na stacji końcowej na wydalanie azotu z ustroju płetwonurka. Jako podstawę do rozważań przyjmują 
przebieg dekompresji podczas nurkowania w jeziorach położonych na znacznej wysokości n.p.m., oraz podczas transportu płetwonurka samolotem po 
ukończonym nurkowaniu. W oparciu o przedstawione wyliczenia stwierdzają, że transport płetwonurków drogą lotniczą może mieć miejsce dopiero po 
upływie określonego czasu, uzależnionego od warunków nurkowań, oraz przewidywalnej wysokości lotu. Nurkowania w jeziorach górskich wymagają 
uwzględnienia wpływu obniżonego ciśnienia atmosferycznego. 
Słowa kluczowe: dekompresja, modelowanie matematyczne, nurkowanie w górach, transport lotniczy.  

Авторы обсуждают влияние пониженного давления на выделение азота из тела водолаза на конечной станции. В качестве основы для решения 
принимают путь декомпрессии во время погружений в озерах, расположенных на значительной высоте над уровнем моря, а также во время 
транспорта водолаза самолетом после завершонного погружения. Исходя из представленных цифр, они утверждают, что  воздушная 
транспортировка водолазов может иметь место лишь по истечении определенного времени, которое зависит от условий погружений 
и предсказуемой высоты полета. Ныряние в горных озерах должно учитывать влияние пониженного атмосферного давления. 
Ключевые слова: декомпрессия, математическое моделирование, ныряние в воду в горах, воздушный транспорт. 
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WSTĘP

Szybki rozwój swobodnego nurkowania 

zarówno na płaszczyźnie amatorskiej, jak i coraz szersze 

jego zastosowanie jako specjalności zawodowej, skłania 

do zwrócenia wnikliwej uwagi na zagadnienia wyjątkowe 

związane z dekompresją. 

Uwzględniony w różnych tabelach nurkowych 

margines bezpieczeństwa nie jest wprawdzie jednakowy 

[2, 3, 4,5,9,10, 11], jednakże można określić, że jest on 

stosunkowo niewielki. Przedział bezpieczeństwa może się 

więc okazać niewystarczający, między innymi  

w warunkach w których płetwonurek wyraźnie odbiega 

od normy uwzględnianej w obliczeniach i weryfikacji 

tabel; np. otyłość [6,7,10], bądź w warunkach w których 

ciśnienie atmosferyczne na stacji końcowej jest mniejsze 

od jednej ata.  

W tym wypadku narażenie na chorobę 

dekompresyjną jest uwarunkowane obecnością  

w tkankach proporcjonalnie większej ilości 

rozpuszczonego gazu aniżeli ta która jest dopuszczalna 

przy przejściu do ciśnienia niższego od jednej atm. 

Z powyższych względów warto zwrócić uwagę 

zarówno na warunki dekompresji w przypadkach 

nurkowania w jeziorach położonych na znacznej 

wysokości n.p.m., jak i na zagadnienia związane  

z ewentualnym transportem płetwonurka samolotem po 

ukończonym nurkowaniu. 

Za celowością poruszania powyższego tematu 

wydaje się przemawiać dodatkowo okoliczność, że miały 

już miejsce w Polsce zarówno transport chorego 

płetwonurka samolotem jak i przypadek choroby 

dekompresyjnej podczas nurkowania w jeziorze 

położonym na wysokości około 1500m.n.p.m. 

Na odmienny przebieg dekompresji przy 

nurkowaniach w jeziorach na znacznej wysokości 

dotychczas nie zwrócono uwagi w piśmiennictwie 

krajowym. Natomiast w piśmiennictwie obcym zwrócono 

na to uwagę już stosunkowo dawno [3, 8], znajdując 

praktyczne rozwiązanie poprzez zalecenia stosowania 

korekty do użytkowych tabel nurkowych.  

Istnieje mianowicie zależność uwarunkowana 

prawem Boyle’a i Mariotte’a pomiędzy głębokością 

nurkowania, głębokościami stacji dekompresyjnych  

i ciśnieniem na powierzchni. W wyniku tej zależności 

głębokości nurkowania odpowiada większa głębokość 

równoważna, zaś głębokości poszczególnych stacji 

mniejsze, co wynika z wzorów: 

ℎ
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�
�

�
�

=
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�

�
�

Gdzie: Ho – 760 mm Hg, 
Hn - < 760 mm Hg, 
hm - głębokość równoważna nurkowania wyrażona w metrach, 
Sm – głębokość równoważna stacji wyrażona w metrach.

Odmiennego rodzaju zależność ma miejsce przy 

ustalaniu niezbędnego czasu desaturacji na powierzchni 

(po ukończonym nurkowaniu) przed przejściem do 

obniżonego ciśnienia. 

Ponieważ w piśmiennictwie nie znaleźliśmy 

interesujących nas danych odnośnie desaturacji podczas 

pobytu na powierzchni, w oparciu o przedstawione 

założenia teoretyczne wykonano obliczenia i sporządzono 

wykresy określające wymagany czas desaturacji dla 

bezpiecznego przejścia do ciśnienia odpowiadającego  

wysokości 500, 1000, …, 3000m. 

INTRODUCTION

Rapid development of diving practices both 

among amateurs and professionals requiresspecial 

attention to be paid to the exceptional issues connected 

with decompression. 

The safety margin provided in various diving 

tables tends to vary [2, 3, 4, 5, 9, 10, 11], nonetheless it 

may be stated that it is relatively narrow. Thus, the safety 

range may prove inadequate, particularly in conditions 

where the diver manifestly deviates from the standards 

considered in the calculation and verification of tables; for 

example if the diver is obese [6,7,10] or in conditions 

where the atmospheric pressure at the final station is 

lower than 1 ata.  

In this case exposure to decompression sickness 

is conditioned by the presence of a proportionally higher 

quantity of dissolved gas in tissues as compared with the 

allowable quantities in the transition to the pressure 

lower than 1 atm. 

In view of the above considerations it is worth 

noting both the conditions of decompression in the case 

of diving in lakes located at significant altitudes above sea 

level as well as issues connected with possible diver 

transportation by plane once the dive is completed. 

The benefits of discussing the above topic seems 

to be additionally supported by the fact that cases of 

transporting a sick diver by plane as well as cases of 

decompression sickness during diving in a lake located at 

the altitude of approximately 1500m a.s.l. have already 

been reported in Poland. 

Varied decompression courses in dives 

performed in lakes at a significant altitude thus far have 

not been discussed by Polish literature, whereas foreign 

publications pointed to this fact already a relatively long 

time ago [3, 8], finding a practical solution in 

recommendations to apply corrections in the used diving 

tables.  

Namely, there is a noted relationship between 

Boyle and Mariotte's law and the diving depth, the depths 

of decompression stations and the pressure at the surface. 

As a result of this relationship, the diving depth 

corresponds to a greater equivalent depth, whereas the 

depths of particular decompression stations to smaller 

values, as it stems from the following formulas: 

ℎ
�
	=
m	x	Ho

�
�

�
�

=
� � �

�

�
�

n

Where: Ho – 760 mm Hg 
H - < 760 mm Hg ,
hm – equivalent diving depth in metres,
Sm – equivalent depth of station in metres.

A different kind of relationship is noted in the 

determination of the required desaturation time on the 

surface (upon diving completion) before transition to  

a reduced pressure. 

Since the authors were not able to find 

interesting data concerned with desaturation during  

a stay on the surface, the presented theoretical 

assumptions were used in performing calculations 

anddetermining the required time of desaturation for  

a safe transition to the pressure corresponding to the 

altitudes of 500, 1000, ..., 3000m. 
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METODA I WYNIKI OBLICZEŃ 

Obliczenia wykonano dla tkanki 120°. 

Zależność (dodatkowej) saturacji od czasu 

nurkowania i głębokości wyrażono w % w oparciu  

o obliczenia i dane liczbowe wynikające z francuskich

tabel nurkowych G.E.R.S. – II/8/rys.1.
Krzywą półnasycenia tkanki 120˚ 

aproksymowano metodą średniokwadratową 

wielomianem stopnia n=5 [5].
Wzorowi wyrażającemu zależność t= F(xp%) 

nadano następującą postać: 

t� 120 � ��� �1 		100� 	/�	 � ���
�

���

Gdzie: 
t
120 – czas desaturacji tkanki 120˚, 
n – stopień wielomianu aproksymującego, 
a
n – współczynnik aproksymowanego wielomianu, 

k – współczynnik tkanki 120˚, 
z - % (dodatkowego) wysycania tkanki 120˚ przy Po,

po – ciśnienie atmosferyczne n.p. morza w atm, 
P – ciśnienie atmosferyczne na wysokości 500, 1000, …, 3000m 
w atm. 

Wykresy bezpiecznego czasu desaturacji przedstawia 

rys.2. 

CALCULATION METHOD AND RESULTS 

The calculations were conducted in relation to 

tissue 120°.
The relationship between (additional) 

saturation and diving time and depth expressed in % on 

the basis of calculations and numerical data resulting 

from French diving tables G.E.R.S. – II/8/fig.1.
The semi-saturation curve of tissue 120° was 

approximated with the mean squared method using 

polynomial degree n=5 (5).
The formula expressing the relationship t= 

F(xp%) was given the following form: 

��� �1 		100� 	/�	 � ���
�

���

Where: 
t
120 – tissue 120˚ desaturation time 
n – approximate polynomial degree 
a
n – approximated polynomial coefficient 

k – tissue 120˚ coefficient 
z – % of (additional) desaturation of tissue 120˚ with Po

po – atmospheric pressure above sea level in atm 
P – atmospheric pressure at the altitude of 500, 1000, …, 3000m in 
atm. 

Safe desaturation time charts are presented in fig. 2. 

Rys. 1. Rysunek przedstawia głębokość w metrach. 

Fig. 1. Depth in [m]. 

Rys. 2. Rysunek przedstawia wysokość nad poziomem morza w metrach. 

Fig. 2. Altitude above sea level in [m]. 

DYSKUSJA 

Przedstawione wykresy rys 1 i 2 pozwalają 

odczytać czas desaturacji na powierzchni niezbędny 

przed transportem płetwonurka samolotem. Należy 

jednak zaznaczyć, że powyższe wartości jako praktycznie 
nie zweryfikowane wymagają szczególnej ostrożności  

w ocenie i powinny być traktowane jako dane wyjściowe. 

Za podstawy do obliczeń przyjęto założenie, że 

czas desaturacji będzie ograniczony przez tkankę  

o najdłuższym okresie półnasycenia. Według danych 

z piśmiennictwa przy krótkotrwałych nurkowaniach 

tkankami takimi są: tkanka 80’ [11] i 120’ [8,11]. 

Ponieważ z kolei dla obu tych tkanek przyjmuje się  

DISCUSSION 

The graphs presented in fig. 1 and 2 identifies 

the desaturation time on the surface required before  

a diver can be transportated by air. However, it should be 

emphasised that the above values, being practically 
unverified, require particular caution in evaluation and 

should be treated as output data. 

The basis of these calculations was found in the 

assumption that the desaturation time waslimited by 

tissues characterised by the longest semi-saturation 

period. According to data seen in literature, with regard 

to short-term diving, such tissues are: tissue 80' [11] and 

120° [8, 11]. And since with regard to both these tissues  
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nieomal ten sam współczynnik, uznaliśmy za słuszniejszy 

(po wstępnych przeliczeniach) wybór tkanki 120’. Z tego 

względu wykres na rysunku 1 został opracowany  

w oparciu o dane wynikające z tabeli G.E.R.S. – II. 

Procent saturacji tkanki 120’ został obliczony  

w odniesieniu do górnej dopuszczalnej wartości, którą 

przyjęto za 100. 100% stanowi więc górną bezpieczną 

granicę saturacji przy ciśnieniu 1 atm.  

Jak wynika z wykresu % saturacji przy 

prawidłowej dekompresji jest uzależniony zarówno od 

głębokości jak i czasu nurkowania. Z powyższego względu 

dla poszczególnych głębokości zostały wykreślone 

odrębne krzywe. Przebieg poszczególnych krzywych 

wykazuje na wykresie pewne odchylenia od wartości 

wynikających z tabel (nie ma kształtu schodów), 

ponieważ przy ich wykreślaniu dokonano przybliżeń  

z uwzględnieniem najwyższych wartości (dekompresja 

ciągła nie zaś stopniowana).  

Tego rodzaju rozwiązanie uwzględnia ponadto,  

że czas dekompresji podany w tabelach G.E.R.S.-II jest 

stosunkowo krótki, pozwala naszym zdaniem 

wykorzystać wykres w przypadku gdy płetwonurek 

posługuje się praktycznie dowolnymi tabelami 

dekompresji. 

Wykres 2 przedstawia krzywe niezbędnego 

czasu desaturacji na powierzchni umożliwiające przejście 

do obniżonego ciśnienia odpowiadającego wartościom od 

500 do 3000m [1]. 

Poszczególne krzywe zostały wykreślone dla 

wartości wynikających z rys.1 przy współczynniku 2.0,1. 

Obliczenia wykonano zgodnie z założeniem przyjętym  

w poprzedniej pracy [5]. 

Jak wynika z wykresu krzywe określające 

granicę czasu dla niezbędnej saturacji są uzależnione od 

dwóch wartości; wysycenia tkanki oraz wysokości n.p.m. 

W zakresie przyjętych wartości najwyższe wysycenie ma 

miejsce po ukończonym nurkowaniu i prawidłowej 

dekompresji z głębokości 40m po czasie 60’.  

W powyższym wypadku dodatkowe wysycenie wynosi 

90%. Przejście z tych warunków do ciśnienia 

odpowiadającego wysokości 3000m wymaga 2h 30’ 

desaturacji na powierzchni. Wcześniejsze przejście do 

obniżonego ciśnienia grozi wystąpieniem epizodu 

choroby dekompresyjnej. 

Przedstawione wykresy pozwalają więc określić 

niezbędny okres czasu, który powinien upłynąć zanim 

będzie możliwy transport lotniczy w warunkach 

obniżonego ciśnienia. 

W przeciwieństwie do rozpatrywanych 

warunków złożonego zjawiska desaturacji na 

powierzchni, ustalenie prawidłowych warunków 

dekompresji przy nurkowaniu w jeziorze górskim wynika 

z następującej zależności: pierwsze podwojenie ciśnienia 

ma miejsce nie na głębokości 10m jak przy nurkowaniach 

w warunkach normalnego ciśnienia, ale na głębokości 

odpowiednio mniejszej. Z tego względu w przypadku 

nurkowania na głębokości n.p. 40m w jeziorze położonym 

na wysokości 1500m n.p.m. głębokości równoważnej 

nurkowania będzie odpowiadała głębokość 48m, zaś 

stacjom 6m i 3m, stacje 5m i 2,5m. 

Jak wynika z przytoczonych danych zawsze 

powinny być brane pod uwagę dodatkowe okoliczności 

wynikające z obniżonego ciśnienia, gdyż w przeciwnym 

wypadku nadmierna saturacja grozi powstaniem choroby 

dekompresyjnej z wszelkimi jej następstwami. 

nearly the same coefficient is adopted, it seemed proper  

(following initial calculations) to select tissue 120'. For 

this reason, the graph presented in figure 1 was prepared 

on the basis of data resulting from the table G.E.R.S. – II. 

The percentage of tissue 120' saturation was 

calculated in relation to the upper permissible value of 

100. Thus, 100% constitutes the upper safe limit of 

saturation with the pressure of 1 atm.  

As results from the chart, the % of saturation 

with correctly performed decompression depends both 

on the depth and time of diving. For the above reason, 

particular depths are represented by separate curves.  

The trajectory of particular curves depicts 

certain deviation from the values resulting from the 

tables (i.e. does not take the shape of steps), as they were 

performed on the basis of approximations with 

consideration of the highest values (continuous 

decompression, not gradual). Moreover, this type of 

solution takes into account the fact that the 

decompression time provided in the G.E.R.S.-II tables is 

relatively short, which in our opinion allows use of the 

graph in the situation when a diver operates on just about 

any decompression table. 

Graph 2 presents curves of the necessary 

desaturation time on the surface enabling transition to 

the reduced pressure corresponding to the values 

between 500 and 3000 m [1]. 

Particular curves were designated for values 

resulting from fig. 1 with a coefficient of 2.0,1. The 

calculations were carried out in accordance with the 

assumption made in the previous work [5]. 

As stems from the chart, the curves designating 

the time limit for the necessary saturation depend on two 

values – tissue desaturation and altitude above sea level. 

Within the scope of the adopted values the highest 

desaturation occurs following diving completion and 

properly conducted decompression from the depth of 40 

m after the time of 60'. In the above case, additional 

desaturation reaches 90%.  

The transition from such conditions to the 

pressure corresponding to the altitude of 3000m requires 

2h30' of desaturation on the surface. An earlier transition 

to a reduced pressure elevates the risk of an occurrence 

of an episode of decompression sickness. 

Therefore, the presented graphs allow to define 

the required period that should elapse before 

transportation by air  in the conditions of reduced 

pressure. 

Contrary to the considered conditions of the 

complex phenomenon of desaturation on the surface, 

determination of proper decompression conditions in 

performing dives in a mountain lake results from the 

following relationship: in dives conducted at lower 

altitudes, the first pressure duplication occurs at a depth 

of 10m, however at altitude, this duplication happens at  

a respectively smaller depth. With this regard, in the case 

of diving to a depth of 40m above sea level in a lake 

located at the altitude of 1500m a.s.l. the equivalent 

diving depth corresponds to the depth of 48 m, whereas 

the equivalent depth of stations located at 6m and 3m 

falls at 5 m and 2.5m respectively. 

According to the provided data, it is always 

required to consider additional circumstances resulting 

from reduced pressure, as otherwise excessive saturation 

involves the risk of decompression sickness along with all 

its symptoms. 
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WNIOSKI 

• W przypadku konieczności transportowania 
płetwonurka samolotem po ukończonym

nurkowaniu, transport drogą lotniczą może mieć 

miejsce dopiero po ukończeniu desaturacji na 

powierzchni.

• Nurkowanie w warunkach obniżonego ciśnienia 
na powierzchni wymaga uwzględnienia jego 

wpływu na głębokość nurkowania i głębokości 

stacji.

CONCLUSIONS 

• In the case of necessity to transport a diver by 
plane after a completed dive it is required to

first complete desaturation on the surface.

• Diving in the conditions of a decreased pressure 
on the surface requires taking into account its

effect on the depth of diving and stations.
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The statutory mission of a university, in addition to the creation of scientific knowledge and education, lies in the cooperation with the economic sector 
through the transfer of knowledge and technology. The effectiveness of this process directly affects the affluence of any given State’s economy. Owing to 
the new amendments to the Act on Higher Education, many barriers that hinder commercialisation of knowledge in Poland have been brought down. 
Nicolaus Copernicus University in Toruń sets an excellent example in this respect having established a special purpose entity, which has already managed 
to set up thirteen spin-off companies in just 18 months.  
Key words: commercialisation, spin-off companies, technology transfer, Nicolaus Copernicus University. 

Ustawowa misja uczelni, oprócz tworzenia wiedzy naukowej i kształcenia, obejmuje również współpracę z sektorem gospodarczym poprzez transfer wiedzy 
i technologii. Efektywność tego procesu bezpośrednio wpływa na zasobność danej gospodarki narodowej. Dzięki ostatnim nowelizacjom ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym udało się znieść wiele barier utrudniających komercjalizację wiedzy. Dobrym przykładem zmian w tym zakresie jest Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, który po półtorej roku działalności swojej spółki celowej, posiada już trzynaście spółek typu spin-off. 
Słowa kluczowe: komercjalizacja, spółki typu spin-off, transfer technologii, UMK. 

Официальная миссия Университета, кроме создания научных знаний и образования,также включает в себя сотрудничество с деловыми кругами 
путем передачи знаний и технологий. Эффективность этого процесса непосредственно отражается на процветанию национальной экономики. 
Благодаря последним поправкам Закону о высшем образовании, был в состоянии выдержать много препятствий на пути коммерциализации 
знаний. Хорошим примером изменений в этом отношении является Университет Николая Коперника в городе Торунь, который после полугода 
работы его Организации имеет уже тринадцать организаций типа спин-офф. 
Ключевые слова: коммерциализация, организация типа спин-офф , передача технологии,  Университет Николая Коперника (УНК). 
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WSTĘP	

W	art.	4.	Ustawy	Prawo	o	szkolnictwie	wyższym	
[1]	 zapisana	 została	 ustawowa	 misja	 szkoły	 wyższej.	
Oprócz	 „odkrywania	 i	 przekazywania	 prawdy	 poprzez	
prowadzenie	 badań	 i	 kształcenie	 studentów”	 jest	 nią	
także	 „współpraca	 z	 otoczeniem	 społeczno-

gospodarczym,	 w	 szczególności	 w	 zakresie	 prowadzenia	
badań	 naukowych	 i	 prac	 rozwojowych	 na	 rzecz	
podmiotów	 gospodarczych”	 [2].	 Ustawodawca	 wskazuje,	
że	 współpraca	 ta	 powinna	 być	 prowadzona	 
w	 wyodrębnionych	 formach	 działalności	 uczelni,	 w	 tym	 
w	drodze	utworzenia	spółki	celowej	[3]. 

Co	do	zasady	podmioty	gospodarcze	działają	na	
zasadach	 komercyjnych.	 Szeroko	 rozumiany	 proces	
komercjalizacji	 to	 właśnie	 ukierunkowanie	 pewnego	
zakresu	 działalności	 naukowej	 uczelni	 na	 potrzeby	
przedsiębiorstw	 działających	 w	 realiach	 wolnorynko-

wych.	 Ustawodawca	 zatem	 dąży	 do	 uzyskania	 efektu	
synergii	pomiędzy	działalnością	naukową	szkoły	wyższej,	
opłacanej	 w	 głównej	 mierze	 z	 budżetu	 państwa,	 
a	 przedsiębiorstwami,	 których	 część	 dochodów	 zasila	
kasę	państwową.	 

Dzięki	 temu	 uproszczonemu	 zestawieniu	
kosztów	 i	 przychodów	 widać,	 że	 efektywny	 proces	
komercjalizacji	wiedzy	 naukowej	 leży	w	 interesie	 całego	
społeczeństwa,	 bezpośrednio	wpływając	 na	 poziom	 jego	
zamożności.	 Przez	 dłuższy	 okres	 współpraca	 na	 linii	
uczelnia	 -	 przedsiębiorstwo	 napotykała	 wiele	 barier	
organizacyjnych,	jak	również	mentalnych	leżących	po	obu	
stronach	[4].	 

Opisywanie	 tych	 barier	 wykracza	 poza	 ramy	
tego	 artykułu,	 jednakże	 należy	 zaznaczyć,	 że	
ustawodawca	 wyjścia	 z	 impasu	 poszukiwał	 
w	 funkcjonujących	 rozwiązaniach	 w	 gospodarkach	
rozwiniętych	 Europy	 Zachodniej,	 które	 funkcjonują	 tam	
od	przeszło	dwudziestu	lat.	Z	tej	przyczyny	powoływanie	
spółek	 celowych	 przez	 uczelnie	 zostało	 wskazane	 jako	
narzędzie	 istotnie	 przełamujące	 bariery	 we	 współpracy	
uczelni	 z	 podmiotami	 gospodarczymi.	 Ostatnie	 dwie	
nowelizacje	 Prawa	 o	 szkolnictwie	 wyższym	 dążyły	 do	
stworzenia	ram	prawnych	procesu	komercjalizacji	wiedzy	
naukowej	powstającej	na	uczelniach.	 

Na	 gruncie	 ustawowym	 proces	 ten	 został	
podzielony	 na	 dwa	 typy	 działań:	 komercjalizację	
bezpośrednią	 i	 komercjalizację	 pośrednią	 [5].	 Pierwszy	 
z	tych	procesów	polega	na	sprzedaży	lub	licencjonowaniu	
własności	 intelektualnej	 uczelni,	 czyli	 de	 facto	
zgłoszonych	 zastrzeżeń	 patentowych	 lub	 opracowanego	
w	formie	pisemnej	know-how.	 

Aby	 koordynować	 ten	 proces	 uczelnie	 mogą	
tworzyć	 specjalne	 jednostki	 ogólnouczelniane,	 zwane	
centrami	 transferu	 technologii.	 Trzeba	 w	 tym	 miejscu	
jednak	 zaznaczyć,	 że	 sprzedaż	 lub	 licencjonowanie	
patentów	 poza	 uczelniami	 stricte	 technicznymi	 nie	 jest	
rzeczą	 łatwą,	 ponieważ	 większość	 powstających	 
w	 szkołach	 wyższych	 rozwiązań	 nie	 stanowi	 gotowych	
produktów	 w	 rozumieniu	 rynkowym,	 a	 jedynie	 pewne	
jego	 elementy	 lub	 zaledwie	 pomysły	 na	 stworzenie	
produktu.	 

Wydaje	 się,	 że	 nie	 odpowiada	 to	 do	 końca	
potrzebom	 rynkowym	 przedsiębiorstw,	 które	 płacąc	 za	
rozwiązania	 chciałyby	 oszacować	 możliwe	 zyski	 
z	 wdrożenia	 określonych	 produktów	 bazujących	 na	
wiedzy	naukowej.	Drugą	 formą	komercjalizacji	naukowej	
jest	komercjalizacja	pośrednia.	W	swej	istocie	polega	ona	 

INTRODUCTION 

Article	 4	 of	 the	 Act	 on	 Higher	 Education	 [1]	
outlines	 the	 statutory	 mission	 of	 a	 school	 of	 higher	
education.	In	addition	to	'discovering	and	transferring	the	
truth	 through	 conducting	 research	 and	 educating	
students'	 it	 also	 involves	 'cooperating	 with	 the	 social-
economic	 environment,	 especially	 in	 the	 scope	 of	
conducting	scientific	research	and	development	works	for	
the	 benefit	 of	 business	 entities'	 [2].	 The	 legislator	
indicates	 that	 the	 cooperation	 should	 be	 conducted	 in	
separate	 forms	 of	 activity,	 including	 the	 formation	 of	
a	special	purpose	entity	[3]. 

In	 principle,	 business	 entities	 act	 on	 
a	 commercial	 basis.	 A	 commercialisation	 process	 in	 
a	broad	sense	of	the	term	consists	in	channelling	a	certain	
scope	of	scientific	activity	of	a	university	 into	the	benefit	
of	 companies	 that	 operate	 on	 the	 free	 market.	 The	
legislator	 is	 thus	 striving	 to	 achieve	 a	 synergy	 between	
the	 scientific	 activity	 of	 a	 school	 of	 higher	 education,	
primarily	 funded	 from	 the	 state	 budget,	 and	 companies	
whose	income	in	part	adds	to	the	public	purse.	 

On	 account	 of	 this	 simplified	 summary	 of	 costs	
and	 revenues,	 the	 effective	 application	 of	 the	
commercialisation	 of	 scientific	 knowledge	 is	 in	 the	
interest	of	the	entire	society,	and	directly	affects	the	level	
of	 its	 affluence.	 The	 cooperation	 between	 the	 university	
and	 the	 company	 has	 come	 up	 against	 many	
organisational,	 as	 well	 as	 mental	 barriers	 on	 both	 sides	
[4].	 

Describing	 these	 barriers	 lies	 well	 beyond	 the	
framework	of	 this	article,	yet	 it	 is	 important	 to	note	 that	
the	legislator	has	sought	a	way	out	of	this	deadlock	in	the	
solutions	operating	in	Western	Europe	for	the	last	twenty	
years.	 For	 this	 reason	 the	 establishment	 of	 special	
purpose	 entities	 by	 universities	 was	 indicated	 as	 a	 tool	
that	genuinely	breaks	barriers	in	the	cooperation	between	
a	school	of	higher	education	and	business	entities.	 

The	last	two	amendments	to	the	Law	on	Higher	
Education	 aimed	 to	 establish	 a	 legal	 framework	 for	 the	
process	of	commercialisation	of	scientific	knowledge	that	
was	 provided	 by	 universities.	 On	 legislative	 grounds	 the	
process	was	divided	into	two	types	of	activities:	direct	and	
indirect	 commercialisation	 [5].	 The	 former	 process	
consists	 in	 the	 sale	 or	 licensing	 of	 intellectual	 property	
belonging	to	a	school	of	higher	education,	which	in	fact	is	
the	 patent	 claims	 or	 know-how	 presented	 in	writing.	 In	
order	 to	 coordinate	 this	process,	universities	may	set	up	
special	 institution-wide	 units	 called	 centres	 for	
technology	transfers.	 

However,	it	must	be	here	emphasised	that	selling	
or	licencing	patents	outside	of	technical	universities	is	not	
easy,	 as	 market-wise	 the	 majority	 of	 solutions	 that	 are	
created	 in	 schools	 of	 higher	 education	 cannot	 pass	 for	
complete	 products,	 but	 they	 are	 just	 elements	 or	 even	
only	ideas	for	making	a	product.	It	appears	that	this	does	
not	 fully	 satisfy	 the	market	 needs	 of	 companies	 as	 they	
would	prefer	to	be	able	to	estimate	possible	profits	from	
the	implementation	of	particular	products	that	are	based	
on	scientific	knowledge.	Indirect	commercialisation	is	the	
second	form	of	scientific	commercialisation.	In	essence,	it	
consists	 in	 the	 forming	 of	 spin-off	 companies	 bythe	
special	purpose	entityi.	 

In	order	for	 the	university	 to	apply	 this	 form	of	
commercialisation,	 it	 must	 establish	 a	 special	 purpose		
entity	with	the	university	as	the	sole	shareholder.	It	is	 
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na	 tworzeniu	przez	 spółkę	 celową	 spółek	 typu	 spin-offii.	

Aby	 uczelnia	 mogła	 stosować	 tę	 formę	 komercjalizacji	

musi	do	 tego	celu	powołać	 spółkę	 celową,	której	udziały	

w	całości	należą	do	uczelni.	

Dopiero	 ta	 spółka	 może	 powoływać	 z	 innymi	

podmiotami	 „spółki	 córki”,	 które	 wypełniają	 definicję	

spółki	 typu	 spin-off.	 Dzięki	 prowadzonemu	 przez	

Narodowe	 Centrum	 Badań	 i	 Rozwoju	 projektowi	 „Spin-

Tech”,	 ta	 droga	 komercjalizacji	 wiedzy	 została	 obrana	

między	 innymi	 przez	 Uniwersytet	 Mikołaja	 Kopernika	

w	Toruniu.	

W	styczniu	2014	roku	utworzona	została	spółka	

celowa	uczelni	pod	nazwą	Centrum	Transferu	Technologii	

UMK	sp.	z	o.o.	Dla	porządku	rzeczy	dotyczącego	podziału	

wewnętrznego	 procesu	 komercjalizacji	 należy	 dodać,	 że	

ustawodawca	 przewidział	 możliwość	 umownego	

przekazania	 komercjalizacji	 bezpośredniej	 do	 spółki	

celowej	uczelni,	i	właśnie	z	takim	rozwiązaniem	mamy	do	

czynienia	na	UMK. 

Centrum	Transferu	Technologii	UMK	sp.	z	o.o.	po	

niespełna	 dwóch	 latach	 swojej	 działalności	 posiada	

udziały	w	trzynastu	spółkach	typu	spin	-	off,	działających	

w	 obszarach:	 ochrony	 środowiska	 (Bionitec	 sp.	 z	 o.o.,	

Bacto-Tech	 sp.	 z	 o.o.,	 Instytut	 Technik	 Sensorycznych	 sp.	

z	 o.o.);	 technologii	 dronowych	 i	 IT	 (Cybernova	 sp.	 z	 o.o.,	

Image	Citadel	sp.	z	o.o.	GnosiGIS	sp.	z	o.o.,	eEditing	Ideas	

for	 Research	 &	 Teaching	 Transfer	 sp.	 z	 o.o.);	 medycyny	

(Centrum	 Innowacji	 Medycznych	 Copernicus	 sp.	 z	 o.o.,	

Nano-implant	 sp.	 z	 o.o.),	 kognitywistyki	 (PerKog	

Technologies	 sp.	 z	 o.o.,	 Idea	 Spin	 sp.	 z	 o.o.);	 oraz	 fizyki	

(Carbotec	sp.	z	o.o.,	LumiDatis	sp.	z	o.o.).	

Poza	 kapitałowym	 i	 organizacyjnym	 udziałem	

spółki	 celowej	 w	 skład	 „spółek	 córek”	 wchodzą:	

naukowcy	 zatrudnieni	 na	 UMK;	 przedsiębiorcy,	 którzy	

posiadają	wiedzę	i	pozycję	rynkową	w	obszarze	działania	

nowoutworzonej	 spółki,	 inwestorzy	 oraz	 inne	 osoby,	

zazwyczaj	 absolwenci	 UMK,	 posiadający	 kompetencje	

przydatne	 w	 danej	 spółce.	 Oczywiście	 nie	 w	 każdej	

z	 trzynastu	 spółek	 występuje	 cały	 wachlarz	

wymienionych	tu	podmiotów.	

Z	 pierwszych	 doświadczeń	 Centrum	 Transferu	

Technologii	 UMK	 sp.	 z	 o.o.	 wynika,	 że	 komercjalizacja	

pośrednia	 jest	 bardziej	 efektywna,	 niż	 jej	 forma	

bezpośrednia.	 Transferowana	 do	 gospodarki	 w	 sposób	

pośredni	 wiedza	 naukowa	 nie	 musi	 stanowić	 gotowego,	

w	pełni	ukończonego	produktu	w	rozumieniu	rynkowym.	

Dokończenie	 procesu	 jego	 wytworzenia,	 a	 także	 jego	

wejście	 na	 rynek	 może	 zostać	 bez	 zbędnych	 barier	

dokonana	w	samej	spółce	typu	spin	-	off,	a	nie	na	uczelni.	

Co	 więcej,	 w	 obecnej	 sytuacji	 rynkowej	 ilość	 kapitału	

chcącego	zaangażować	się	w	dokończenie	innowacyjnego	

produktu	 bazującego	 na	 wiedzy	 naukowej	 jest	 dużo	

większa	 niż	 ilość	 komercjalizowanych	 pomysłów	 przez	

uczelnie	w	Polsce.

Aby	 lepiej	 zrozumieć	 istotę	 tej	 formy	

komercjalizacji,	przyjrzyjmy	się	bliżej	jednej	z	pierwszych	

spółek	typu	spin-off	-	przedsiębiorstwu	Bionitec	Sp.	z	o.o.	

Firma	 została	 powołana	 przez	 Centrum	 Transferu	

Technologii	 UMK	 sp.	 z	 o.o.,	 dwóch	 pomysłodawców,	

Fundację	 Prometheus	 będącą	 brokerem	 innowacji	 oraz	

koinwestora.	

Wiedza	 naukowa	 została	 wniesiona	 przez	

Centrum	 oraz	 pomysłodawców	 w	 postaci	 zapisanego	

know-how	 wraz	 z	 kodami	 źródłowymi	 odnośnie	

innowacyjnej	 i	 nowatorskiej	 metody	 biomonitoringu	

środowiska	 w	 oparciu	 o	 analizę	 szeregów	 czasowych	

związanych	z	ruchami	muszli	małża	z	gatunku	Dreissena	

then	only	that	company	which	can	establish	'daughter	

companies'	 with	 other	 entities,	 these	 falling	 under	 the	

category	of	spin-off	companies1.	Owing	to	the	'Spin-Tech'	
project	 run	 by	 the	 National	 Centre	 for	 Research	 and	

Development,	this	commercialisation	path	has	been	taken	

up	 by	 Nicolaus	 Copernicus	 University	 among	 others.	 In	

January	 2014	 a	 special	 purpose	 entity	 by	 the	 name	 of	

Centrum	 Transferu	 Technologii	 UMK	 sp.	 z	 o.o	 (The	 NCU	

Centre	for	Technology	Transfer)	was	established.	

For	 reasons	of	 clarity	as	 regards	 the	division	of	

the	 internal	 process	 of	 commercialisation,	 it	 must	 be	

added	 that	 the	 legislator	 provided	 for	 the	 possibility	 of	

a	 contractual	 transfer	 of	 direct	 commercialisation	 to	 the	

university's	special	purpose	entity,	and	this	 is	exactly	the	

solution	applied	at	NCU. 

After	 nearly	 two	 years	 of	 its	 activity,	 the	 NCU	

Centre	 for	 Technology	 Transfer	 has	 shares	 in	 thirteen	

spin-off	 companies,	 which	 operate	 in	 the	 fields	 of	

environmental	 protection	 (Bionitec	 sp.	 z	 o.o.,	 Bacto-Tech	

sp.	 z	 o.o.,	 Instytut	 Technik	 Sensorycznych	 sp.	 z	 o.o.	

(Institute	 of	 Sensory	 Techniques));	 drone	 technologies	

and	 IT	 (Cybernova	 sp.	 z	 o.o.,	 Image	 Citadel	 sp.	 z	 o.o.	

GnosiGIS	sp.	z	o.o.,	eEditing	Ideas	for	Research	&	Teaching	

Transfer	 sp.	 z	 o.o.);	 medicine	 (Centrum	 Innowacji	

Medycznych	Copernicus	sp.	z	o.o.,	(the	Copernicus	Centre	

for	 Medical	 Innovations),	 Nano-implant	 sp.	 z	 o.o.),	

cognitive	 science	 (PerKog	 Technologies	 sp.	 z	 o.o.,	 Idea	

Spin	sp.	z	o.o.);	and	physics	(Carbotec	sp.	z	o.o.,	LumiDatis	

sp.	z	o.o.).	Except	for	the	capital	and	organisational	share	

of	 the	 special	 purpose	 entity,	 'daughter	 companies'	 also	

comprise:	 scientists	 employed	 by	 NCU;	 entrepreneurs	

with	 knowledge	 and	 market	 position	 in	 the	 area	 of	

activity	 of	 the	 newly	 created	 partnership,	 investors	 and	

other	competent	people,	predominantly	NCU	graduates.	

The	 range	 of	 the	 listed	 entities	 obviously	 does	

not	 concern	 each	 and	 every	 one	 of	 the	 thirteen	

companies.	 First	 experiences	 of	 the	 NCU	 Centre	 for	

Technology	 Transfer	 indicate	 that	 indirect	

commercialisation	 is	 more	 effective	 than	 its	 direct	

counterpart.	 Scientific	 knowledge	 that	 is	 indirectly	

transferred	 to	 the	economy,	does	not	necessarily	have	 to	

provide	what	is	considered	in	market	terms	to	be	a	ready-

made	completed	product.	

The	 completion	 of	 the	 project	 and	 its	 market	

entry	 may	 be	 effected	 without	 any	 barriers	 within	 the	

spin-off	company	itself	and	not	at	the	university.	What	 is	

more,	 in	 the	 present	 market	 situation,	 the	 amount	 of	

capital	 to	be	 involved	 in	 the	 completion	of	an	 innovative	

product	that	is	based	on	scientific	knowledge	exceeds	the	

number	of	commercialised	ideas	at	Polish	universities. 

In	 order	 to	 better	 understand	 these	 forms	 of	

commercialisation	 let	 us	 look	 closely	 at	 one	 of	 the	 first	

spin-off	 companies,	Bionitec	 Sp.	 z	 o.o.	 The	 company	was	

established	 by	 the	 NCU	 Centre	 for	 Technology	 Transfer	

and	two	originators,	the	Prometheus	Foundation	which	is	

an	innovation	broker	and	the	co-investor.	

The	scientific	knowledge	that	was	brought	in	by	

the	Centre	and	the	originators	in	the	form	of	a	know-how,	

together	 with	 source	 codes	 as	 regards	 to	 innovative	

methods	of	environmental	biomonitoring,	were	based	on	

the	analysis	of	a	sequence	of	data	points,	known	as	a	time	

series	 (a	 series	 of	 measurements	 made	 over	

a time interval),	related	to	the	shell	movement	of	Dreissen	

polymorpha	 mussels	 under	 the	 influence	 of	 different	

chemical	substances	present	in	water.	

All	 the	 copyrights	 from	 the	 time	 of	 patent	

application	became	property	of	the	company.	
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polymorpha	 pod	 wpływem	 różnych	 substancji	
chemicznych	 obecnych	 w	 wodzie.	 Od	 tego	 momentu	
wszelkie	autorskie	prawa	majątkowe	wraz	ze	zgłoszeniem	
patentowym	przeszły	na	własność	spółki.	 

Fundacja	 oraz	 koinwestor	 zapewnili	 wkład	
pieniężny	 wymagany	 do	 komercjalizacji	 idei	 naukowej.	
Większość	 środków	 pochodzi	 z	 Programu	 Operacyjnego	
Innowacyjna	 Gospodarka,	 Działanie	 3.1	 Inicjowanie	
działalności	 innowacyjnej	 zarządzanego	 przez	 Polską	
Agencję	Rozwoju	Przedsiębiorczości.	Następnie	powołano	
Radę	 Nadzorczą	 i	 Zarząd	 spółki	 wybierając	 członków	
m.in.	 spośród	 właścicieli,	 w	 tym	 pomysłodawców	
wnoszących	niezbędne	know-how.	 

Firma	 Bionitec	 została	 wpisana	 do	 Krajowego	
Rejestru	 Sądowego	 dnia	 4	 sierpnia	 2015	 roku	 pod	
numerem	 0000564784.	 Od	 tego	 czasu	 prowadzi	 drugi	
etap	procesu	komercjalizacji	posiadanej	wiedzy	naukowej	
przy	 ścisłej	 współpracy	 z	Wydziałem	 Biologii	 i	 Ochrony	
SDrodowiska,	 Wydziałem	 Matematyki	 i	 Informatyki	 oraz	
Wydziałem	 Fizyki,	 Astronomii	 i	 Informatyki	 Stosowanej	
UMK	 w	 Toruniu,	 a	 także	 z	 uczelniami	 w	 Koszalinie,	
Poznaniu,	 Olsztynie,	 Gdyni	 i	 Krakowie.	 Bionitec	 zajmuje	
się	 przede	 wszystkim	 rozwijaniem	 technik	
biomonitoringu	 w	 oparciu	 o	 małże,	 wspomaganiem	
ochrony	 środowiska	 za	 pomocą	 autonomicznych	
ekodronów,	 a	 ostatnio	 rozpoczęto	 współpracę	 
z	 poznańską	 firmą	 w	 zakresie	 ekologicznej	 bariery	
stosowanej	 do	 ochrony	 kąpielisk	 jeziornych	 przed	
powstawaniem	zakwitów	sinicowych. 

Szersze	 informacje	 nt.	 głównej	 działalności	
spółki	 można	 znaleźć	 w	 artykule	 „Biomonitoring	 wód	
śródlądowych	 i	 przybrzeżnych	 za	 pomocą	 małży	 
z	 gatunku	 Dreissena	 polymorpha”,	 który	 zamieszczono	 
w	trzecim	numerze	czasopisma	z	2015	roku. 

1 
Dla porządku rzeczy należy dodać, że spółki typu spin-out mogą 

zostać stworzone bez udziału spółki celowej. 

The	 foundation	 together	 with	 the	 co-investor	
ensured	 the	 financial	 contribution	 that	was	 required	 for	
the	 commercialisation	 of	 the	 scientific	 idea.	 Most	 of	 the	
resources	come	from	the	Innovative	Economy	Operational	
Programme,	Measure	3.1	 Initiating	 of	 innovative	 activity	
managed	 by	 the	 Polish	 Agency	 for	 Enterprise	
Development.	The	next	step	was	to	appoint	a	Supervisory	
Board	 and	 the	 Board	 of	 Directors	 by	 selecting	members	
from	 among	 owners,	 including	 the	 originators	 who	
contributed	 the	 necessary	 know-how.	 Bionitec	 was	
entered	 into	 the	 National	 Court	 Register	 as	 of	 4	 August	
2015	under	the	entry	number	0000564784.	 

Since	then	it	has	been	running	a	second	stage	of	
the	 commercialisation	 process	 of	 the	 possessed	
knowledge	in	close	collaboration	with	the	Department	of	
Biology	and	Environmental	Protection,	the	Department	of	
Mathematics	 and	Computer	 Science	and	 the	Department	
of	 Physics,	 Astronomy	 and	 Applied	 Computer	 Science	 of	
Nicolaus	Copernicus	University	 in	Toruń,	 as	well	 as	with	
schools	of	higher	education	 in	Koszalin,	Poznań,	Olsztyn,	
Gdynia	and	Kraków.	Bionitec	 is	primarily	engaged	 in	 the	
development	of	biomonitoring	techniques	with	the	use	of	
mussels,	 supporting	 environmental	 protection	 through	
autonomous	 eco-drones,	 and	 recently	 it	 established	
cooperation	with	a	company	from	Poznań	in	the	scope	of	
ecological	barriers	used	for	protecting	swimming	sites	at	
lakes	against	the	formation	of	Cyanobacterial	blooms. 

More	 information	 on	 the	 main	 activity	 of	 the	
company	 can	 be	 found	 in	 the	 article	 'Biomonitoring	 of	
inland	 and	 inshore	 waters	 with	 the	 use	 of	 Dreissena	
polymorpha	 mussels'	 published	 in	 the	 3	 issue	 of	 the	
magazine	2015	year. 

1
 It needs to be added that spin-off companies may be created without 

the involvement of the special purpose entity. 
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REAKTYWNE RODNIKI TLENOWE - SKUTECZNOŚĆ ANTYOKSYDANTÓW W TERAPII 

REACTIVE OXYGEN RADICALS – THE THERAPEUTIC EFFECTIVENESS OF ANTIOXIDANTS 

Marta Skiba, Agnieszka Pedrycz, Beata Cichacz 

Department Histology and Embryology, Medical University in Lublin, Poland 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Oxidative stress occurring in cells is a consequence of an excessive activity of reactive oxygen forms, resulting from an imbalance between the release of 
free oxygen radicals and their removal from the cell by antioxidant systems. 90% of reactive oxygen radicals emerge in mitochondrial respiratory chain 
during an incomplete four-electron oxygen reduction. The remaining 10% originate from different reactions occurring in the cell. The established compounds 
are characterised by a short half-life and are highly reactive. Sparse quantities of free oxygen radicals have a positive effect on cell functions. Oxidative 
stress leads to damage in cellular membranes, enzymatic and non-enzymatic proteins, as well as DNA.  Therapy with antioxidants as exogenous dietary 
supplements aims at preventing or reducing the risk of development of diseases involving the presence of the oxygen radicals. Whether the antioxidant 
therapy will bring positive or negative effects depends on numerous factors that need to be considered before their inclusion in the applied treatment. 
Key words: oxidative stress, free radicals, antioxidants. 

Stres oksydacyjny w komórkach organizmu jest wynikiem nadmiernej aktywności reaktywnych form tlenu, wynikającym z zachwiania równowagi pomiędzy 
wydzielaniem wolnych rodników tlenowych, a ich usuwaniem z komórki przez systemy antyoksydacyjne. 90% reaktywnych rodników tlenowych powstaje 
w łańcuchu oddechowym mitochondrium, podczas niepełnej czteroelektronowej redukcji tlenu. Pozostałe 10% pochodzi z innych reakcje zachodzących 
w komórce. Związki które powstają mają krótki okres półtrwania i są wysoce reaktywne. Niewielkie ilości wolnych rodników tlenowych wpływają pozytywnie 
na funkcjonowanie komórek. Podczas stresu oksydacyjnego dochodzi do uszkodzenia  błon komórkowych, białek enzymatycznych, nieenzymatycznych 
oraz DNA.  Przyjmowanie antyoksydantów jako egzogennych suplementów diety ma na celu zapobieganie lub zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób,  
w których patogenezie biorą udział rodniki tlenowe. To czy terapia z zastosowaniem antyoksydantów przynosi pozytywne czy negatywne efekty zależy od 
wielu czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas włączania antyoksydantów do leczenia. 
Słowa kluczowe: stres oksydacyjny, wolne rodniki, antyoksydanty. 

Окислительный стресс в клетках организма является эффектом чрезмерной активности реактивных форм кислорода, который получается 
в результате дисбаланса между секрецией свободных радикалов кислорода и выведения их из клетки через антиоксидантные системы. 90% 
активных форм кислорода образуется в дыхательной цепи митохондрий в течение неполного четыре електронового восстановления кислорода. 
Оставшиеся 10% поступает из других реакций, проишодящих в клетке. Соединения, которые образуются, имеют короткий период полураспада 
и обладают высокой реакционной способностью. Небольшие количества свободных радикалов кислорода положительно влияет на функции 
клеток. Окислительный стресс приводит к повреждению клеточных мембран, белков, ферментов и неферментативного ДНК. Применение 
антиоксидантов в качестве экзогенных  биологических активных добавок предназначено для предотвращения или снижения риска развития 
заболеваний, в патогенезе которых берут участие активные формы кислорода. Приносит ли терапия с антиоксидантами положительные или 
отрицательные эффекты зависит от многих факторов, которые необходимо учитывать при включении антиоксидантов в тактику лечения. 
Ключевые слова: окислительный стресс, свободные радикалы, антиоксиданты. 
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WSTĘP

Aby komórka mogła funkcjonować, do wielu 

przeprowadzanych w niej procesów wymagana jest 

energia. W znacznej ilości komórka uzyskuje energię za 

pomocą tlenowego oddychania, które zachodzi  

w mitochondriach.  W łańcuchach mitochondrialnych, 

dzięki białkom transportującym elektrony, dochodzi do 

redukcji cząsteczki tlenu do wody. Ponieważ jest to reakcja 

egzoergiczna, wytwarza się podczas niej energia, mogąca 

później być wykorzystana przez komórkę do innych 

procesów.   

Cząsteczka tlenu nie zawsze ulega pełnej 

czteroelektronowej redukcji. Jeżeli zostanie  zredukowana 

przez mniej niż cztery elektrony, powstają cząsteczki 

zawierające przynajmniej jeden niesparowany elektron na 

zewnętrznej powłoce elektronowej- rodniki tlenowe  

( reactive oxigen species ROS) . Do reaktywnych substancji 

tlenowych zalicza się nie tylko wolne rodniki tlenowe ale 

również związki mające zdolność ich generowania. 

Reaktywne produkty tlenowe to: rodnik ponadtlenkowy 

(O2*-), ozon (O3), nadtlenek wodoru (H2O2) i rodniki 

hydroksylowe (OH*). Do reaktywnych produktów azotu 

należą: tlenek azotu (NO), nitroksyl (NO-), nitrosonium 

(NO+), S-nitrozotiole (RSNOs), peroksynitraty (OONO-) 

oraz kompleksy nitrozylu żelaza [1].  

Wszystkie są wysoce reaktywne i mają krótki 

okres półtrwania, dążą do sparowania elektronów przez 

oddanie  lub odebranie ich innym cząsteczkom.  Reagują 

one w sposób niespecyficzny ze składnikami komórek, 

modyfikując je i uszkadzając. Prawie 90% z nich powstaje 

w łańcuchu oddechowym, natomiast pozostałych 10%  

źródłem są: reakcje katalizowane przez oksydazy, 

cytochrom P-450, procesy hydroksylacji niektórych 

ksenobiontyków, promieniowanie jonizujące, jony metali 

przejściowych, zanieczyszczenia środowiskowe, i wiele 

innych czynników [2].  

ROLA RODNIKÓW TLENOWYCH 

W ORGANIZMIE-ZMIANY ZACHODZĄCE 

W BIAŁKACH

Zmiany oksydacyjne w białkach, spowodowane 

przez wolne rodniki i reaktywne formy tlenu oraz azotu 

obejmują: tworzenie wodoronadtlenków białek, 

hydroksylację reszt aminokwasów aromatycznych  

i alifatycznych, nitrowanie reszt aminokwasów 

aromatycznych, utlenianie grup –SH, utlenianie reszt 

metioniny, przekształcanie niektórych reszt 

aminokwasów w pochodne karbonylowe, fragmentację 

łańcucha polipeptydowego czy też tworzenie wiązań 

krzyżowych [3].  

ROS w warunkach homeostazy, uwalniane  

w ilościach fizjologicznych odgrywają w komórce 

pozytywną rolę: biorą udział w procesie fosforylacji białek, 

regulacji ekspresji genów, uczestniczą w eliminacji 

drobnoustrojów. Tlenek azotu oraz nadtlenek wodoru biorą 

udział w sygnalizacji komórkowej, ich wysokie stężenie 

prowadzi do apoptozy, niskie natomiast do proliferacji 

komórki [4]. Reaktywne formy tlenu odgrywają też istotną 

rolę w immunologii. Granulocyty, monocyty oraz makrofagi 

wykorzystują je poprzez zjawisko „wybuchu tlenowego” 

do eliminacji patogenów.   

Nazwa ta powstała ze względu na 

kilkudziesięciokrotny wzrost zużycia tlenu podczas tego 

procesu. W jego wyniku powstają duże ilości  

INTRODUCTION

In order to ensure the correct functioning of  

a cell, a proper energy supply needs to be ensured for the 

numerous processes that take place in it. To a large extent 

a cell receives energy through oxygen respiration, which 

takes place in mitochondria.  Within mitochondrial chains, 

thanks to electron transporting proteins, oxygen molecules 

are reduced to water. Since this is an exoergic reaction, it 

generates energy that may later be used by the cell for 

other processes.   

An oxygen molecule is not always subject to 

complete four-electron reduction. If it is reduced by less 

than four electrons, molecules containing at least one 

unpaired electron in the external electron cover will 

emerge – reactive oxygen species (ROS). The ROS include 

not only free oxygen radicals but also compounds that are 

capable of their generation. The reactive oxygen species 

are: peroxide radical (O2*-), ozone (O3), hydrogen peroxide 

(H2O2) and hydroxyl radicals (OH*). Reactive nitrogen 

products include: nitrogen oxide (NO), nitroxyl (NO-), 

nitrosonium (NO+), S-nitrozotiole (RSNOs), peroxynitrates 

(OONO-) and iron nitrosyl complexes [1].  

All of them are highly reactive and characterised 

by a short half-life, with an aim of achieving electron 

pairing by donating or obtaining them from other 

molecules.  They react in a non-specific manner with cell 

components, thus causing their modification and damage. 

Nearly 90% of them emerge in the respiratory chain, 

whereas the remaining 10% are generated through: 

oxidase-catalysed reactions, P-450 cytochrome, 

hydroxylation processes of certain xenobiotics, ionising 

radiation, transition metal ions, environmental pollutants 

and many other factors [2].  

THE ROLE OF OXYGEN RADICALS IN AN 

ORGANISM - CHANGES OCCURRING IN PROTEINS

The oxidative changes in proteins caused by free 

radicals and reactive oxygen and nitrogen forms include: 

generation of protein hydroperoxides, hydroxylation of 

aromatic and aliphatic amino acid residues, nitration of 

aromatic amino acid residues, oxidation of –SH groups, 

oxidation of methionine residues, transformation of 

certain amino acid residues into carbolynic derivatives, 

fragmentation of polypeptide chains or formation of cross 

bonds [3].  

In the conditions of homoeostasis, ROS released 

in physiological quantities play a positive role in a cell: 

participate in protein phosphorylation, gene expression 

regulation and elimination of micro-organisms.  Nitrogen 

monoxide and hydrogen peroxide take part in cellular 

signalling, their high concentrations leading to apoptosis, 

whereas low concentrations lead to cellular proliferation 

[4]. Moreoever, reactive oxygen forms play a significant 

role in immunology. Granulocytes, monocytes and 

macrophages use them through the phenomenon of the 

so-called "oxygen explosion" to eliminate pathogens.  

The name results from an increase, by a few 

dozen times, of oxygen consumption occurring during this 

process. In consequence, large quantities of superoxide 

anion radicals are generated (O2*). Moreover, ROS have an 

effect on lymphocyte T activation and induction of 

leukocyte adhesion molecules to endothelium, enabling 

their permeation from the circulatory system to the 

locations of inflammatory reaction [5].  Moreover, the role 
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anionorodnika ponadtlenkowego (O2*-). Wykazano 

również wpływ ROS na aktywację limfocytów T oraz 

indukcję adhezji komórek leukocytarnych do śródbłonka, 

umożliwiającą im przenikanie z układu krążenia do 

miejsca reakcji zapalnej [5].   

Opisana jest również rola rodników tlenowych  

w produkcji cytokin. Im starsze mitochondria tym 

zjawisko „przecieku elektronów w łańcuchu oddechowym” 

a tym samym wytwarzanie wolnych rodników występuje 

w większej ilości. Nadmiar wolnych rodników działa 

destruktywnie: prowadzi do uszkodzenia elementów 

strukturalnych komórki, co przyczynia się do śmierci 

komórki przez apoptozę lub nekrozę [6].  

Stres oksydacyjny jest wynikiem nadmiernej 

aktywności reaktywnych form tlenu, wynikającym  

z zachwiania równowagi pomiędzy wydzielaniem wolnych 

rodników tlenowych, a ich usuwaniem z komórki przez 

systemy antyoksydacyjne [7]. 

Jego przyczyną może być nie tylko wzrost 

produkcji reaktywnych postaci tlenu ale również niedobór 

niskocząsteczkowych antyoksydantów oraz wcześniejsza 

dezaktywacja enzymów antyoksydacyjnych. Podczas stresu 

oksydacyjnego dochodzi do uszkodzenia  białek,  kwasów 

nukleinowych i lipidów.  

Jeżeli proteazy komórkowe nie nadążają nad 

usuwaniem unieczynnionych i  zniszczonych białek, 

tworzą się w komórce agregaty białkowe. Kumulacja 

agregatów białkowych, powstających w trakcie 

uszkodzenia białek przez rodniki tlenowe i ich pochodne 

odgrywa rolę w patogenezie chorób neurodegenera-

cyjnych (choroba Alzheimera, Parkinsona) [8]. 

WPŁYW RODNIKÓW TLENOWYCH NA 

KWASY NUKLEINOWE 

W cząsteczce kwasu dezoksyrybonukleinowego 

oksydacyjnej modyfikacji ulegają zasady azotowe, 

deoksyryboza oraz  dochodzi do rozrywania wiązań 

fosfodiestrowych łączących nukleotydy [9]. 

Mitochondrialny DNA ze względu na swoje sąsiedztwo  

z mitochondrialnym łańcuchem oddechowym jest bardziej 

podatny na uszkodzenia wywołane przez ROS.  

Rodnik hydroksylowy  prowadzi do uszkodzenia 

zarówno cząsteczek purynowych jak i pirydynowych 

łańcucha DNA. Wielokrotna modyfikacja materiału 

genetycznego prowadzi do mutagenezy, karcynogenezy  

i starzenia [10]. 

WPŁYW RODNIKÓW TLENOWYCH NA 

LIPIDY

Lipidy ulegają peroksydacji w trzech fazach: 

inicjacja, propagacja i terminacja. Za inicjację 

odpowiadają: rodnik hydroksylowy, wodoronadtlenkowy, 

alkilowy ale również tlenek i dwutlenek azotu. Dochodzi do 

oderwania cząsteczki wodoru od cząsteczki nienasyconego 

kwasu tłuszczowego będącego składnikiem błony 

komórkowej- fosfolipidu.  

W okresie propagacji przy pomocy rodników 

alkilowych i tlenu powstają nadtlenki kwasów 

tłuszczowych. Terminacja może zachodzić między dwoma 

rodnikami alkilowymi, nadtlenkowymi lub dwoma 

różnymi rodnikami występującymi w układzie. Dochodzi 

w ten sposób do uszkodzenia i modyfikacji lipidów [11]. 

Zmianie ulegają właściwości fizyczne błon komórkowych,  

of oxygen radicals in the production of cytokins has been 

described. The older the mitochondria, the greater the 

phenomenon of "electron leakage in the respiratory 

chains" and the generation of free radicals. An excess of 

free radicals has a destructive effect: it leads to the 

damaging of structural elements of a cell, and then to its 

death due to apoptosis of nercosis [6].  

Oxidative stress occurring in the cells, is  

a consequence of an excessive activity of reactive oxygen 

forms, resulting from an imbalance between the release of 

free oxygen radicals and their removal from the cell by 

antioxidant systems [7].  

Its cause may be sought not only in the increase 

in the production of reactive oxygen forms, but also in the 

deficiency of low-molecular antioxidants, and an earlier 

deactivation of antioxidant enzymes. Oxidative stress 

involves damaging of proteins, nucleic acids and lipids. If 

cellular proteases cannot keep up with the disposal of 

deactivated and damaged proteins, protein aggregates are 

formed. The accumulation of protein aggregates occurring 

in the process of protein damage by oxygen radicals and 

their derivatives plays a role in the pathogenesis of 

neurodegenerative diseases (Alzeheimer's, Parkinson's 

disease) [8]. 

THE EFFECT OF OXYGEN RADICALS ON 

NUCLEIC ACIDS 

When subject to oxidative stress, the nitrogen 

alkali in the molecule of deoxyribonucleic acid, 

deoxyribose, becomes modified and phosphodiester 

linkages of nucleotides are ruptured [9]. The mitochondrial 

DNA, due to its proximity to mitochondrial respiratory 

chains, is more susceptible to ROS-induced damage.  

A hydroxyl radical leads to damage of both purine 

and pyrimidine molecules of the DNA chain. A multiple 

modification of the genetic material leads to mutagenesis, 

carcinogenesis and ageing [10]. 

THE EFFECT OF OXYGEN RADICALS ON 

LIPIDS

Lipids are subject to peroxidation carried out in 

three phases: initiation, propagation and termination. The 

factors responsible for initiation are: hydroxyl, 

hydroperoxide, alkyl radicals as well as nitrogen oxide and 

dioxide. In this phase, a hydrogen molecule is separated 

from a molecule of an unsaturated fatty acid constituting 

a component of cellular membrane - phospholipid. In the 

period of propagation, with the help of alkyl and oxygen 

radicals, fatty acid peroxides are created.  

Termination may occur between two alkyl, 

peroxide or two different radicals present in the system. 

This leads to lipid damage and modification [11]. The 

physical characteristics of cellular membranes are 

changed, the activity of membrane enzymes and 

transporting proteins becomes inhibited. 

CHARACTERISATION OF PARTICULAR 

OXYGEN RADICALS

The most reactive ROS occurring in biological 

systems include: hydroxyl radical (OH*) and superoxide 

radical (O2*-)[12]. 
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zahamowana jest aktywność enzymów błonowych i białek 

transportujących. 

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH 

RODNIKÓW TLENOWYCH

Do najbardziej reaktywnych ROS występujących 

w systemach biologicznych należą: rodnik 

hydroksylowy(OH*) i rodnik ponadtlenkowy (O2*-)[12]. 

Rodnik ponadtlenkowy uważany jest za rodnik 

pierwotny, który następnie wchodząc w reakcje z innymi 

cząsteczkami tworzy wtórne rodniki tlenowe. Powstaje on 

w wyniku jednoelektronowej redukcji tlenu. Rodnik 

ponadtlenkowy, utlenia cysteinę prowadząc do zmiany 

konformacji białek i zmiany ich właściwości 

biologicznych. Enzymy mające w swoich centrach 

aktywnych cząsteczkę metalu, są również narażone na 

zmianę aktywności ponieważ rodnik ponadtlenkowy ma 

zdolność utleniania metali przejściowych [12]. 

Rodnik hydroksylowy powstaje w wyniku 

radiolizy wody lub reakcji Fentona wykorzystując jako 

substrat nadtlenek wodoru oraz zredukowane formy 

kationów miedzi lub żelaza. Może również powstawać  

w wyniku reakcji Habera-Weissa, czyli reakcji nadtlenku 

wodoru z rodnikiem ponadtlenkowym. Uważany jest on za 

najczęstszy mediator uszkadzania białek [11].  

Rodnik hydroksylowy może być donorem jak 

również akceptorem tlenu, co związane jest z jego 

podwójną rolą jako reduktora bądź utleniacza. Cząsteczka 

ta jest mało swoista substratowo, może wchodzić  

w reakcję ze wszystkimi innymi cząsteczkami w komórce.  

Rodnik hydroksylowy utlenia grupy sulfhydrolowe oraz 

uszkadza białka przez utlenienie reszt aminokwasów, 

uszkadza DNA, nienasycone kwasy tłuszczowe.  

Rodnik hydroksylowy w mózgu hamuje 

aktywność oksydaz monoaminowych (MAO-A, MAO-B), 

enzymów odpowiedzialnych za katabolizm takich 

neuroprzekaźników jak dopamina, noradrenalina, 

serotonina [13]. 

Głównym inicjatorem peroksydacji lipidów jest 

sprotonowana postać anionorodnika ponadtlenkowego- 

rodnik wodoronadtlenkowy (HO2*). Szybko wchodzi  

w reakcję ze związkami o ujemnych ładunkach, a przy tym 

łatwo dyfunduje przez błony. 

W wyniku reakcji tlenku azotu oraz jonu 

ponadtlenkowego powstaje również wysoko reaktywny 

nadtlenoazotyn (ONOO*). Substancja ta jest 

odpowiedzialna miedzy innymi za zahamowanie 

fibrynogenu, plazminy oraz czynnika tkanowego[3].  

Za produkcję tlenku azotu odpowiada enzym- 

syntaza tlenku azotu (nitric oxide syntase NOS).  

W następstwie uszkodzenia błony komorkowej, rośnie 

wewnątrzkomórkowe stężenie wapnia w komórce, a tym 

samym wzmaga się działanie NOS. 

MECHANIZMY OCHRONNE PRZED 

WOLNYMI RODNIKAMI

Ekspozycja na wolne rodniki tlenowe i ich 

pochodne zmusiła organizm do wykształcenia 

mechanizmów obronnych. Te mechanizmy dzielą się na: 

mechanizmy prewencyjne, mechanizmy reparacyjne oraz  

ochronę antyoksydacyjną [10]. 

Mechanizmy prewencyjne polegają na 

niedopuszczaniu do powstawania i oddziaływania 

reaktywnych rodników ze składnikami komórki lub na  

przerywaniu łańcuchowych reakcji wolnorodnikowych 

Superoxide radical is believed to be the primary 

radical, which produces secondary oxygen radicals by 

entering into reactions with other molecules. It is 

generated as a result of one-electron oxygen reduction. 

Superoxide radical oxidises cystein, thus leading to  

a change in protein conformation and their biological 

properties. Enzymes with active metal molecules in their 

centres are also exposed to a change in their activity due to 

the capability of a superoxide radical to oxidise transition 

metals [12]. 

The hydroxyl radical emerges as a result of water 

radiolysis or Fenton reaction using as a substrate 

hydrogen peroxide and reduced forms of copper or iron 

cations. It may also be generated in the effect of the Haber-

Weiss reaction, i.e. the reaction of hydrogen peroxide with 

superoxide radical. It is thought to be the most common 

mediator in protein damage [11].  

Due to its double role as a reducer or oxidiser the 

hydroxyl radical can be both an oxygen donor and 

acceptor. This molecule is not highly specific in terms of its 

substrates; it can react with all other molecules in the cell. 

The hydroxyl radical oxidises sulfhydryl groups and 

damages proteins through oxidation of amino acid 

residues, damages DNA and unsaturated fatty acids. In the 

brain, the hydroxyl radical inhibits the activity of 

monoamine oxidases (MAO-A, MAO-B), enzymes 

responsible for the catabolism of such neurotransmitters 

as dopamine, noradrenaline, serotonin [13]. 

The main initiator of lipid peroxidation is  

a protonated version of the superoxide anion radical – the 

hydrogenperoxide radical (HO2*-). It quickly reacts with 

negatively charged compounds, and at the same time is 

easily diffused through membranes. 

Moreover, the result of a reaction between 

nitrogen oxide and superoxide ions is the highly reactive 

peroxynitrite (ONOO*). This substance is responsible, 

among other things, for the inhibition of fibrinogen, 

plasmin and tissue factor [3].  The enzyme – nitric oxide 

syntase NOS – is responsible for producing nitrogen oxide. 

Damage to the cellular membrane results in the growth of 

intracellular calcium concentration and NOS activity. 

DEFENCE MECHANISMS AGAINST FREE 

RADICALS

The exposure to free oxygen radicals and their 

derivatives has forced the organism to work out certain 

defence mechanisms. We may divide them into: preventive 

mechanisms, repair mechanisms and antioxidant 

protection [10]. 

Preventive mechanisms consist in the prevention 

of an occurrence and interaction of reactive radicals with 

cellular components or an interruption of free radical 

chain reactions [14]. Repair mechanisms involve the 

repair or removal of damaged cell components. The 

inactivation of reactive radicals is performed by small-

molecule antioxidants.  

These are compounds supplied to the organisms, 

such as vitamin C, E, coenzyme Q, carotenes, gluthathione 

and trace elements. A greater protective efficiency against 

ROS is manifested by enzymatic antioxidants, also known 

as large-molecule antioxidants. Such substances include: 

catalase (CAT), gluthathione peroxidase (GPx), 

gluthathione reductase (GRd), superoxide dismutase (SOD) 

[12]. 

Superoxide dismutase plays the main role as an 

antioxidant enzyme due to its catalytic properties during  
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[14].  

Mechanizmy reparacyjne polegają na naprawie 

lub usuwaniu uszkodzonych składników komórkowych.  

Za inaktywację reaktywnych rodników odpowiadają 

antyoksydanty drobnocząsteczkowe.  

Są to związki dostarczane do organizmu, takie jak 

witamina C, E, koenzym Q, karoteny, glutation oraz 

pierwiastki śladowe. Większą skuteczność ochronną przed 

ROS wykazują enzymatyczne antyoksydanty, inaczej 

nazywane antyoksydantami wielkocząsteczkowymi. Do 

tego grona substancji zaliczają się: katalaza (CAT), 

peroksydaza glutationu (GPx), reduktaza glutationu (GRd) 

dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) [12]. 

Dysmutaza ponadtlenkowa pełni główną rolę 

jako enzym antyoksydacyjny dzięki jej katalitycznym 

właściwościom podczas reakcji dysmutacji anionorodnika 

ponadtlenkowego. Produktem tego procesu jest nadtlenek 

wodoru, rozkładany do wody i tlenu dzięki katalazie lub 

peroksydazie glutationu [15]. 

Katalaza może pełnić podwójną rolę .Reakcja 

zachodząca w środowisku o wysokim stężeniu nadtlenku 

wodoru polega na dysproporcjonowaniu. Produktem 

końcowym jest woda 2H2O2→O2+2H2O.
Gdy stężenie nadtlenku wodoru jest niskie 

katalaza pełni rolę peroksydazy, usuwając H2O2 

jednocześnie utleniając związek organiczny.  Dezaktywacja 

nadtlenku wodoru uniemożliwia reakcje Fentona, czyli 

przemianę tej cząsteczki w rodnik hydroksylowy. 

Peroksydaza glutationu katalizuje redukcję 

nadtlenku wodoru i nadtlenków organicznych przez 

zredukowany glutation [16]. W centrum aktywnym 

enzymu znajduje się reszta selenocysteiny, analogu 

cysteiny, w którym atom siarki został zastąpiony atomem 

selenu. Ta unikalna budowa pozwala na przeprowadzenie 

dwuelektrodowego utleniania glutationu bez uwalniania 

wolnego rodnika tiolowego glutationu [11].  

Podczas unieczynnienia nadtlenku wodoru 

powstaje szkodliwa dla organizmu substancja- dwusulfid 

glutationu. Reduktaza glutationu za pomocą reakcji 

utleniania NADPH odtwarza zredukowaną postać 

glutationu. 

ZASTOSOWANIE ANTYOKSYDANTÓW

Przyjmowanie antyoksydantów jako 

egzogennych suplementów diety ma na celu zapobieganie 

lub zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób, w których 

patogenezie biorą udział rodniki tlenowe. Opublikowano 

wiele prac dotyczących tego tematu, jednak wyniki prac 

jakie przeprowadzono są niejednoznaczne a tego typu 

działanie budzi dzisiaj kontrowersje. 

Wolne rodniki biorą udział w wielu reakcjach 

zachodzących w organizmie. Jako substraty 

wykorzystywane są nie tylko w przeprowadzaniu 

procesów patologicznych ale również niezbędne są  

w przebiegu procesów fizjologicznych. Przeciwdziałanie 

powstawaniu wolnych rodników tlenowych za pomocą 

antyoksydantów nie jest procesem selektywnym. Nie 

potrafimy zahamować tylko szkodliwych zjawisk  

w organizmie.  

Powstrzymując procesy chorobowe przez 

supresję wolnych rodników doprowadza się również do 

powstania efektów ubocznych w postaci zatrzymania 

fizjologicznych reakcji mających na celu zwalczenie 

choroby. Przykładem takiego procesu jest stymulacja przez 

wolne rodniki tlenowe układu immunologicznego.  

the dismutase reaction of superoxide anion radical. The 

product of this process is hydrogen peroxide decomposed 

into water and oxygen due to catalase or gluthathione 

peroxidase [15]. 

Catalase can fulfil a dual role. The reaction 

occurring in the environment with a high concentration of 

hydrogen peroxide consists in disproportioning. The final 

product is water 2H2O2→O2+2H2O. 

When the concentration of hydrogen peroxide is 

low, catalase fulfils the role of peroxidase removing H2O2 

and simultaneously oxidising the organic compound. The 

inactivation of hydrogen peroxide prevents an occurrence 

of the Fenton reaction, i.e. transformation of the molecule 

into the hydroxyl radical. 

Gluthathione peroxidase catalyses the reduction 

of hydrogen peroxide and organic peroxides through 

reduced gluthathione [16]. The active enzyme centre 

contains residues of selenocysteine, a cysteine analog, 

where sulphur atoms have been replaced with selenium 

atoms.  

This unique construction allows initiation of two-

electron gluthathione oxidation without the release of  

a free thiol radical of gluthathione [11]. In the course of 

hydrogen peroxide inactivation, a harmful substance is 

produced – gluthathione disulfide. Gluthathione reductase 

through NADPH oxidation reproduces the reduced form of 

gluthathione. 

THE APPLICATION OF ANTIOXIDANTS

Therapy with antioxidants as exogenous dietary 

supplements aims at preventing or reducing the risk of 

development of diseases involving the presence of oxygen 

radicals. Multiple works on the same topic have been 

published, however their results are inconclusive and this 

type of effect currently raises controversies. 

Free radicals participate in numerous reactions 

occurring in an organism. They are used as substrates not 

only in pathological processes but are also indispensable 

in the course of physiological processes. The prevention of 

free oxygen radical emergence with the help of 

antioxidants is not a selective process.  

We cannot inhibit these harmful phenomena 

from occurring in an organism. Moreover, the prevention 

of pathogenic processes by free radical suppression leads 

to an occurrence of side effects in the form of stopping 

physiological reactions aimed at disease eradication.  

An example of such a process is the stimulation of 

the immunological system by free oxygen radicals. 

Inhibiting of this system impedes the fight against 

inflammatory and cancerous diseases [17]. 

ANTIOXIDANTS USED IN TREATMENT OF 

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM 

Oxidative stress is closely related to metabolic 

disorders leading to sclerosis. Many positive effects of 

supplementation with antioxidants as well as their 

therapeutic effectiveness have been confirmed. 

Nonetheless, the mechanisms through which these 

antioxidants induce the pro-health effect are not 

completely explained.  

Also, it is not known what kind of reactions occur 

in an organism following their adoption, as they may 

produce toxic side effects.  
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Hamowanie tego systemu utrudnia zwalczanie chorób 

zapalnych i nowotworowych [17]. 

ANTYOKSYDANTY STOSOWANE W CHORO-

BACH UKŁADU KRĄŻENIA 

Stres oksydacyjny jest ściśle związany  

z zaburzeniami metabolicznymi prowadzącymi do 

powstania miażdżycy. Dowiedziono wielu pozytywnych 

skutków suplementacji antyoksydantami i ich skuteczności 

w jej leczeniu. Jednak nie do końca wyjaśnione są 

mechanizmy za pomocą których te  antyoksydanty 

wywołują  prozdrowotny efekt.  

Nie wiadomo również jakie reakcje zachodzą  

w organizmie po ich przyjęciu. Ponieważ może okazać się 

że wywołują toksyczne skutki uboczne, należy zachować 

ostrożność podczas ich stosowania [18]. Goszcz  

i współautorzy zwracają uwagę, że związek pomiędzy 

stężeniem w osoczu antyoksydantów oraz 

zabezpieczeniem przed chorobami krążenia są 

nieuchwytne. Próby wykazania tych zależności skazane są 

na niepowodzenie.  

Duża ilość przyjmowanych doustnie 

antyoksydantów, zostanie unicestwiona lub wydalona 

zanim dotrą do miejsca w którym powinny przynieść 

potencjalny, oczekiwany efekt. Możliwe również, że to nie 

antyoksydanty przyjmowane z dietą przynoszą 

oczekiwany efekt kardioprotekcyjny, ale inne związki  

i mikroelementy przyjmowane wraz z nimi podczas 

stosowania tzw. „zdrowej diety” [19]. 

ANTYOKSYDANTY STOSOWANE W CHORO 

-BACH NOWOTWOROWYCH

Niektóre leki wykorzystywane w chemioterapii 

oraz podczas radioterapii działają na zasadzie produkcji 

wolnych rodników. Istnieją przypuszczenia, że 

stosowanie antyoksydantów jako adjuwanów do leczenia 

lub przyjmowanych w pożywieniu, może doprowadzić do 

obniżenia ich skuteczności w walce z chorobą 

nowotworową.   

Jednak w tym przypadku większość  

z przeprowadzonych badań pokazuje, że antyoksydanty 

stosowane w diecie nie wpływają na leczenie 

przeciwnowotworowe. Ponad to zwiększają one 

możliwość uśmiercania chorych komórek, zmniejszając 

jednocześnie efekty uboczne stosowanych strategii 

terapeutycznych i chroniąc zdrową tkankę [20].  

W przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby 

typu C włączenie do leczenia terapii antyoksydantami ma 

udowodniony efekt w przeciwdziałaniu marskości 

wątroby. Natomiast w przypadku innych przewlekłych 

chorób wątroby, takich jak niealkoholowe stłuszczenie 

wątroby przypuszcza się, że stosowanie tej terapii 

poprzez supresje zapalenia i włóknienia może chronić 

przed powstaniem nowotworu [21]. 

Martinez-Outschoorn i wsp. opublikowali pracę 

w której dowodzą antynowotworowego działania 

antyoksydantów na komórki nowotworowe raka piersi 

zwiazanego z mutacją w genie BRCA1. W badaniu 

wykorzystano N-acetylocysteine oraz TEMPOL [22]. 

TEMPOL to inaczej 4 -hydroksy - 2,2,6,6 - 

tetrametylopiperydyn – 1 oksyl, związek katalizujący 

reakcję dysproporcjonowania nadtlenku wodoru. 

Wykazano korzystny efekt radio-protekcji na komórki 

hematopoezy przy pomocy terapii antyoksydantami.  

Badano wpływ ustnej suplementacji L-selenometioniną, 

Thus it is necessary to maintain proper caution 

in their use [18]. Goszcz et al. point to the fact that the link 

between the concentration of antioxidants in the plasma  

and protection against circulatory diseases is indefinable. 

The attempts to prove these dependencies are doomed to 

fail. A large quantity of orally administered antioxidants 

will be destroyed or extracted before they reach the place 

where they should bring the potential expected result. 

Furthermore, it is possible that it is not the 

antioxidants supplied with the diet that have the expected 

cardioprotective effect but other compounds and 

microelements taken along with them during the 

application of the so-called "healthy diet"[19].  

ANTIOXIDANTS USED IN THE TREATMENT 

OF CANCEROUS DISEASES

Certain medicines used in chemotherapy and 

during radiotherapy involve generation of free radicals. 

Assumptions are made that the use of antioxidants as 

adjuvants to treatment or administered with food may 

lead to the weakening of their efficacy in fighting  

a cancerous disease.  

However, in this case the majority of conducted 

studies show that antioxidants used in a diet do not 

influence an anticancer therapy. Moreover, they increase 

the possibility of killing the affected cells thus diminishing 

the side effects of the applied therapeutic strategies and 

protecting the healthy tissue [20].  

In the course of type C chronic viral hepatitis the 

inclusion of antioxidant therapy has a proven effect in 

counteracting cirrhosis of the liver. Whereas in the case of 

other chronic liver diseases, such as non-alcoholic hepatic 

steatosis it is assumed that the application of such 

a therapy through the suppression of inflammation and 

fibrosis can protect against an occurrence of a neoplasm 

[21].  

Martinez-Outschoorn et al. published a work 

where they prove the anticancer effect of antioxidants on 

neoplastic cells of breast cancer connected with the 

mutation in BRCA1 gene. The study was conducted with 

the use of N-acethylcysteine and TEMPOL [22].  

TEMPOL stands for 4-hydroxy-2,2,6,6 - 

tetramethylpiperidine -1 oxyl, a compound catalysing the 

reaction of disproportioning hydrogen peroxide.  

A favourable effect of radio-protection on haematopoesis 

cells was observed in the antioxidant therapy. The effect 

of oral supplementation of mice with L-selenomethionine, 

vitamin C, tocopheral, lipoic acid was examined with view 

to an increased survival rate of animals subjected to 

radiotherapy.   

An increase in the quantities of white blood cells 

and neutrophils was noted in peripheral blood following 

4 and 24 hours from the exposure [23]. Antioxidant 

therapy implemented after radiation brings much better 

results when commenced after 24 hours following the 

exposure.  

The improvement was concerned with an 

increase of survival rate of marrow cells and led to 

reducing mortality among mice [24]. Upon the analysis of 

several dozen publications, Mahmoud Rafieian-Kopaie 

and Hamid Nasri reached the conclusion that the tests 

conducted on humans do not produce convincing 

evidence that the administration of antioxidants as 

a supplement to the selected therapy can reduce the risk 

of cancer development.  

However, several works provided evidence  
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witaminą C, tokoferolem, N-acetylocysteiną, kwasem 

liponowym, na poprawę przeżycia myszy poddanych 

radioterapii.  

Zaobserwowano wzrost liczby białych krwinek  

i neutrofili w krwi obwodowej po 4 oraz po 24 godzinach 

po naświetlaniu [23]. Terapia antyoksydantami po 

napromieniowaniu przynosi zdecydowanie lepsze 

korzyści, kiedy rozpoczyna się po 24 godzinach po 

ekspozycji.  

Poprawa dotyczyła wzrostu przeżycia komórek 

szpiku oraz przyczyniła się do obniżenia śmiertelności 

wśród myszy [24]. Po przeanalizowaniu kilkudziesięciu 

publikacji, Mahmoud Rafieian-Kopaie oraz Hamid Nasri 

doszli do wniosku, że badania przeprowadzone na 

ludziach nie wykazują przekonująco, ze przyjmowanie 

antyoksydantów jako suplementu do terapii może 

zmniejszyć ryzyko rozwoju raka.  Kilka prac wykazało 

jednak dowody na wzrost ryzyka nowotworowego  

u palaczy [25]. 

INNE ZASTOSOWANIE ANTYOKSYDANTÓW 

W TERAPII

Inne doniesienia dotyczące pozytywnych 

efektów terapii z zastosowaniem antyoksydantów to: 

badania  przeprowadzone przez Reliene R, Schiestl RH. 

oraz publikacja J. Reichenbach i wsp. mówiące o tym, ze 

suplementacja za pomocą N-acetylocysteiny oraz 

tokoferolu prowadzi u chorych na ataksje 

i teleangiektazje do przedłużenia żywotności  

i zmniejszenia występowania chłoniaków [26,27] 

natomiast L-tokoferol stosowany w chorobie Huntingtona 

może opóźnić utratę funkcji motorycznych [28].  

PODSUMOWANIE

Ważne jest dobre zrozumienie 

patomechanizmów powstawania chorób, działania leków 

oraz antyoksydantów aby przewidzieć skuteczność 

terapii. Podczas chorób neurodegeneracyjnych dochodzi 

do akumulacji agregatów białkowych oraz wystąpienia 

stresu oksydacyjnego [29]. 

Agregaty usuwane są z organizmu za pomocą 

zjawiska autofagii, która jest blisko związana ze wzrostem 

wolnych rodników tlenowych. Badanie przeprowadzone 

przez B.R Underwood i wsp. wskazuje, ze stosowanie 

leków indukujących autofagię nie wpływa znacząco na 

wzrost produkcji rodników tlenowych ale działanie tych 

leków oraz autofagia jest hamowana przez 

antyoksydanty.  

Udowodniono, że pewien poziom wolnych 

rodników tlenowych jest wymagany do prawidłowego 

funkcjonowania i regulacji zjawiska autofagii. Nie 

powinno się traktować stresu oksydacyjnego jako 

zjawiska wyłącznie patologicznego w kontekście leczenia 

chorób neurodegeneracyjnych [30].  

Przy zastosowaniu niewłaściwej terapii 

pozytywny efekt jaki przynosi zastosowanie 

antyoksydantów może być w tym przypadku 

przytłumiony przez negatywny efekt akumulacji 

agregatów białkowych. 

To czy terapia z zastosowaniem antyoksydantów 

przyniesie pozytywne czy negatywne efekty zależy od 

wielu czynników. Decyzja o włączeniu oraz dobór 

odpowiedniej substancji mającej działanie 

antyoksydacyjne wymaga wzięcia pod uwagę czynniki  

related to an elevated risk of cancer in smokers [25]. 

OTHER APPLICATIONS OF ANTIOXIDANTS 

IN THERAPY

Other reports concerned with the positive effects  

of therapy with the use of antioxidants include: a study 

carried out by Reliene R, Schiestl RH, and a publication by 

J. Reichenbach et al. arguing that the supplementation with  

N-acethylocysteine and tocopherol leads to an increased 

life expectancy in patients with ataxia and teleangiectasia, 

as well as a lower risk of developing lymphoma [26; 27], 

whereas the use of L-tocopherol in Huntington's disease 

may delay the loss of motor functions [28].  

SUMMARY 

It is vital to develop a good understanding of the 

pathomechanisms of various diseases, the effect of 

medicines and antioxidants in order to predict the 

therapeutic effectiveness. Neurodegenerative diseases 

involve accumulation of protein aggregates and an 

occurrence of oxidative stress [29].  

The aggregates are removed from the organism 

through the phenomenon of autophagy, which is closely 

related to an increase of quantities of free oxygen 

radicals. The study conducted by B.R. Underwood et al. 

indicates that the application of autophagy inducing 

medicines does not have a significant influence on the 

growth of production of free oxygen radicals but their 

activity and autophagy is inhibited by antioxidants. It has 

been proven that a certain level of free oxygen radicals is 

required for the proper functioning and regulation of the 

autophagy phenomenon.  

Oxidative stress should not be seen as a strictly 

pathological phenomenon in the context of treatment of 

neurodegenerative diseases [30]. In the application of an 

improper therapy the positive effect connected with the 

use of antioxidants may be reduced by the negative effect 

of the accumulation of protein aggregates. 

Whether the therapy with the use of antioxidants 

will bring positive or negative effects depends on 

numerous factors. The decision to include and select  

a suitable substance with an antioxidant effect requires 

consideration of such factors as the type of a disease, its 

stage of development, analysis of pathogenesis, neoplasm 

type, its molecular type, the thus far applied treatment, 

prediction of possible interactions, dosage selection [31]. 

Such a great number of conditions often poses 

difficulties not only in relation to drug selection but also in 

determining its effectiveness. 
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takie jak rodzaj choroby, jej stadium, przeanalizowania 

patogenezy, rodzaju nowotworu, jego typu molekularnego, 

zastosowanego dotychczas leczenia, przewidzenia 

możliwych interakcji, dobrania odpowiedniej dawki [31]. 

Tak duża liczba uwarunkowań  często powoduje trudności 

nie tylko w dobraniu leku ale sprawia trudność  

w ocenie jego efektywności. 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Stem cells are characterized by their ability to self-renew and differentiate into various cell types. They offer great potential for a wide range of applications, 
however, medical studies on the use of embryonal stem cells are largely limited to bioethical issues searching for alternative sources of stem cells, which 
include isolating cells from adult organisms or inducing pluripotentiality of somatic cells by administration of transcription factors. Nowadays, stem cells are 
used to study the mechanisms of cell differentiation and treat diseases that are commonly considered to be incurable, such as diabetes and 
neurodegenerative diseases, as well as enable regeneration of skin damage and myocardium. This review introduces the subject of stem cells, their 
sources and application in regenerative medicine. 
Key words: stem cells, induced pluripotent cells, cell therapies, diabetes, neurodegenerative diseases. 

Komórki macierzyste (szczególnie embrionalne) charakteryzują się zdolnością do samopowielania i różnicowania we wszystkie typy komórek. Ta cecha 
daje możliwość szerokiego ich zastosowania w medycynie. Ze względów etycznych w znacznym stopniu ograniczone jednak zostały badana nad 
wykorzystaniem embrionalnych komórek macierzystych. Poszukuje się więc  innych źródeł komórek macierzystych, m.in. izolując komórki z dorosłych 
organizmów czy indukując pluripotencjalność w komórkach somatycznych przez podanie czynników transkrypcyjnych. Komórki macierzyste wykorzystuje 
się do badań nad możliwościami leczenia chorób, które powszechnie uznaje się za nieuleczalne takich jak cukrzyca czy choroby neurodegeneracyjne. 
Badania z użyciem komórek macierzystych analizujące mechanizmy różnicowania się dają nadzieję na przyspieszenie regeneracji uszkodzeń skóry 
i komórek mięśnia sercowego.  
W niniejszej pracy autorzy przeanalizowali rodzaje komórek macierzystych, możliwości ich pozyskiwania oraz zastosowania w medycynie regeneracyjnej. 
Słowa kluczowe: komórki macierzyste, indukowane komórki pluripotencjalne, terapie komórkowe, cukrzyca, choroby neurodegeneracyjne  

Стволовые клетки (в частности, эмбриональные) характеризуются своей способностью самообновляться и  дифференцироваться во все типы 
клеток. Эта особенность позволяет широкое их применение в медицине. По этическим причинам в значительной степени были ограничены 
исследования эмбриональных стволовых клеток. Разыскиваются и другие источники стволовых клеток, в том числе изолирование клетки из 
взрослых организмов или индуцирование плюрипотентности в соматических клетках путем введения транскрипционных факторов. 
Стволовые клетки, используются для исследования возможностей лечения заболеваний, которые обычно считаются неизлечимыми, таких как 
диабет или нейродегенеративные заболевания. Исследования, в которых используются стволовые механизмы клеточной дифференцировки, 
дают надежду на ускорение регенерации кожи и клеток сердца. В данной работе авторы проанализировали типы стволовых клеток, их 
восстановления и использования в регенеративной медицине. 
Ключевые слова: Ключевые слова: стволовые клетки, индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, клеточная терапия, сахарный 

диабет, нейродегенеративные заболевания. 
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WSTĘP 

Niewyspecjalizowane komórki posiadające 

zdolność do samoodnawiania i różnicowania w różne 

typy komórek ciała, określa się mianem komórek 

macierzystych. Od ponad stu lat cieszą się one ogromnym 

zainteresowaniem naukowców. Opracowuje się sposoby 

zastosowania ich w procesach regeneracji w przebiegu 

chorób genetycznych i degeneracyjnych [1]. Komórki te 

są uniwersalnym modelem do badania postaw procesu 

różnicowania komórek [2].  

Wśród nich można wyróżnić 4 klasy: 

• totipotentne (totipotent cells) – występują 

w zygocie aż do osiągnięcia stadium ośmiu

komórek. Różnicują się w kierunku komórek

wszystkich listków zarodkowych – łącznie 

z komórkami łożyska. Są niewyspecjalizo-

wanymi komórkami, podlegają podziałom 

asymetrycznym i symetrycznym. Charakteryzują

się wysoką zdolnością do proliferacji; 

• pluriopotentne (pluripotent cells) – stanowią 

wewnętrzną masę blastocysty, skąd mogą być 

izolowane do badań. Różnicują się do komórek

wszystkich listków zarodkowych z wyłączeniem 

tkanek pozazarodkowych, w tym łożyska;

• multipotentne (multipotent cells) – występują 

w organizmie dorosłym jak i płodu. Różnicują 

się do ograniczonej liczby komórek jednego 

listka zarodkowego; 

• unipotentne (unipotent cells) – występują 

w organizmie dorosłego człowieka i różnicują 

się tylko do pojedynczego rodzaju komórek [3].

Ze względu na źródło pochodzenia komórki macierzyste 

można podzielić na: embrionalne komórki macierzyste 

oraz komórki macierzyste izolowane z dojrzałych 

organizmów.  

CZYNNIKI REGULUJĄCE PLURIPOTENCJALNĄ 

ZDOLNOŚĆ RÓŻNICOWANIA EMBRIONALNYCH 

KOMÓREK MACIERZYSTYCH 

Embrionalne komórki macierzyste (ang. 

Embrional Stem Cells, ESC) pochodzą z wewnętrznej masy 

komórkowej blastocysty (ang. Inner Cell Mass, ICM), która 

obok trofoektodermy wyodrębnia się podczas 

embriogenezy.  

Po raz pierwszy zostały wyizolowane i opisane 

u myszy w 1981 roku [4,5], a następnie u rezusa [6], 

człowieka [7] i szczura [8]. Charakteryzują się 

specyficznymi cechami, odróżniającymi je od innych 

komórek macierzystych. Są klonogenne, co pozwala na 

utrzymanie ich przez długi czas w hodowli w postaci 

kolonii komórek genetycznie identycznych. ESC są 

pluripotentne [7]. Podczas spontanicznego różnicowania 

generują ciałka embrionalne (ang. Embryoid Bodies, EB). 

Wykazano w nich ekspresję markerów 

charakterystycznych dla wszystkich trzech listków 

zarodkowych [9].  

Komórki macierzyste o pluripotencjalnej 

zdolności różnicowania posiadają konserwatywną sieć 

czynników transkrypcyjnych, które kontrolują ich 

aktywność. Czynniki transkrypcyjne zajmują regiony 

promotora genów odpowiedzialnych za utrzymanie 

pluripotencji i wczesnego różnicowania, dzięki czemu nie 

dochodzi do ekspresji genów specyficznych dla danej linii  

INTRODUCTION 

The non-specialised cells that have the capability 

to self-renew and differentiate into various types of cells 

are known as stem cells. For over a hundred years this 

has been evoking enormous interest among scientists. 

Methods of their utilisation in regenerative processes and 

in genetic and degenerative diseases are constantly being 

designed [1]. The said cells constitute a universal model 

in the investigation of the basis of the cell differentiation 

process [2].  

Amongst them, 4 classes can be distinguished: 

• totipotent cells – occur in the zygote until

reaching the stage of eight cells. Their

differentiation proceeds towards the cells of all

germ layers – including placental cells. They are 

non-specialised cells, subject to asymmetrical

and symmetrical divisions. They are 

characterised by a high proliferation ability. 

• pluripotent cells – constitute the internal mass 

of blastocyst, from where they can be isolated 

for testing. Their differentiation proceeds 

towards all germ layers with the exclusion of 

extraembryonal tissues, including placenta; 

• multipotent cells – occur in both adult and foetal 

organisms. They differentiate to a limited 

number of cells of a single germ layer; 

• unipotent cells – occur in an organism of an 

adult human and differentiate only into a single 

type of cells [3].

With regard to the source of origin stem cells,

these can be divided into: embryonal stem cells and stem 

cells isolated from mature organisms.  

FACTORS REGULATING THE 

PLURIPOTENTIAL CAPACITY OF DIFFERENTIATING 

EMBRYONAL STEM CELLS 

Embryonal stem cells (ESC) originate from the 

inner cell mass of blastocyst (ICM), which next to 

trophectoderm are isolated during embryogenesis.  

They were first isolated and described in mice in 

1981 [4,5], and next in a rhesus monkey [6], human [7] 

and rat [8]. They are characterised by specific properties 

differentiating them from other stem cells. They are 

clonogenic, which enables their long-term maintenance in 

the form of cultures of genetically identical cells. ESCs are 

pluripotent [7].  

In the course of spontaneous differentiation, 

they generate embroyoid bodies (EB). They have been 

indicated to have the expression of markers characteristic 

of all three germ layers [9].  

Stem cells, with pluripotent differentiation 

capacity, contain a conservative network of transcription 

factors that control their activity. Transcription factors 

take the regions of the promoter of genes responsible for 

maintaining pluripotence and early differentiation, thanks 

to which the expression of genes specific of a particular 

line is not realised [10].  

Amongst them we may distinguish: OCT4 – 
Octamer-binding transcription factor 4, NANOG – Nanog 

homeobox and SOX2 – Sex determining region Y box 

containing gene 2. It has been revealed that NANOG 

overexpression in human stem cells intensified the 

proliferation of pluripotent cells [11] whereas  
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[10]. Wśród nich można wyróżnić: OCT4 – Octamer-

binding transcription factor 4, NANOG – Nanog homeobox 

i SOX2 – Sex determining region Y box containing gene 2. 

Wykazano, że nadekspresja NANOG w ludzkich 

komórkach macierzystych nasilała proliferację komórek 

pluripotentnych [11], a supresja promuje ich 

różnicowanie [12].  

Różnicowanie jest stopniowym procesem 

wywołującym kolejne zmiany w komórce. Utrzymanie 

pluripotencji komórek zależy od czynników 

zewnętrznych, zewnątrz- i wewnątrzkomórkowej 

sygnalizacji [Rys.1, Rys.2]. Jednym z takich czynników są 

cytokiny. Wśród nich aktywina z rodziny 

transformującego czynnika wzrostu TGF-β (ang. 

Transforming Growth Factor type beta) oraz białka 

syntetyzowanego w komórkach węzła zarodkowego (ang. 

Nodal).  

Regulują one aktywację ekspresji NANOG 

utrzymując komórki w stanie niezróżnicowanym  

z zachowaniem zdolności do samoodnowienia. Połączenie 

jednego z takich czynników z transbłonowym receptorem 

o aktywności kinazy serynowo-treoninowej prowadzi do 

procesu transdukcji sygnału w komórce i aktywacji 

receptora typu I. Fosforyluje on białka odpowiedzialne za 

powstanie heterodimerowego kompleksu SMAD (ang. 

Sma and Mad related proteins).  

Kompleks ten budują podjednostki SMAD2  

i SMAD3. Ma on zdolność do kumulowania się w jądrze 

komórkowym, tym samym regulując transkrypcję genów 

[10,13]. Do rodziny białek TGF-β należy również białko 

BMP (ang. Bone Morphogenetic Proteins). Indukuje ono 

różnicowanie ludzkich ESC hamując ekspresję NANOG 

przez aktywację kompleksu zbudowanego z podjednostek 

SMAD1, SMAD5 i SMAD8 [14]. 

Sygnalizacja prowadząca do utrzymania 

pluripotencji zachodzi również dzięki aktywności 

czynników wzrostu, które przekazują sygnał przez kinazy 

aktywowane mitogenami (ang. Mitogen-Activated Protein 

Kinase, MAPK). Takim czynnikiem wzrostu jest czynnik 

wzrostu fibroblastów (ang. Fibroblast Growth Factor, 

FGF2), który  stymulując MAPK i kinazy (kinazę Akt  

i regulowaną zewnątrzkomórkowymi sygnałami [ang. 

Extracellular Signal-Regulated Kinases, ERK]) utrzymuje 

pluripotencję ludzkich ESC. Są one niezróżnicowane  

i posiadają zdolność samopowielania [15].  

Dla utrzymania zdolności samopowielenia 

komórek macierzystych ważne są również glikoproteiny 

wydzielnicze Wnt, które równocześnie hamują proces 

różnicowania się komórek [16]. Białka wydzielone poza 

komórkę przyłączają się do transbłonowych receptorów 

LRP5/6 i Frizzled z domeną bogatą w cysteinę, 

wykazującą powinowactwo do Wnt [17].  

W wyniku interakcji Wnt z receptorem dochodzi 

do zmiany przeznaczenia β-kateniny, która zamiast 

ulegać degradacji w wyniku fosforylacji przez kinazę 

syntazy glikogenu (GSK3-β), gromadzi się w jądrze 

formując kompleks z TCF, co indukuje transkrypcję 

genów docelowych dla szlaku Wnt prowadząc do 

samopowielenia komórek macierzystych i hamując ich 

podziały, dzięki czemu nie dochodzi do ich różnicowania 

w komórki dojrzałe [16]. 

Innymi czynnikami kontrolującymi proliferację 

procesu różnicowania komórek są białka Notch. Ligand, 

związując się do Notch wywołuje proteolizę części 

cytoplazmatycznej domeny Notch Jest ona 

transportowana do jądra komórkowego, gdzie indukuje 

ekspresję czynników transkrypcyjnych Hes1 i Hes5 

suppression promotes their differentiation [12]. 

Differentiation is a gradual process inducing further 

changes in a cell. Maintenance of cellular pluripotence 

depends on external factors, inter- and extracellular 

signalling [Fig. 1, Fig. 2].  

One of such factors are cytokins. Among them 

there is aktivin from the family of the transforming 

growth factor type beta TGF-β and protein synthesised in 

nodal cells. They regulate the NANOG expression 

activation maintaining cells in a non-differentiated state 

with preservation of their self-renewal capacity.  

The combination of one of such factors with 

a transmembrane receptor with the activity of serine/

threonine kinase leads to the process of signal 

transduction in a cell and type I receptor activation. It 

phosphorylates proteins responsible for generation of 

heterodimeric SMAD complex (Sma and Mad related 

proteins). 

The complex is composed of SMAD2 and SMAD3 

subunits. It has the capability of cumulating in the cell 

nucleus, thus regulating gene transcription [10,13]. The 

family of TGF-β proteins also includes the BMP proteins 

(Bone Morphogenetic Proteins). It induces differentiation 

of human ESC thus inhibiting the NANOG expression 

through the activation of a complex made up from 

SMAD1, SMAD5 and SMAD8 subunits [14]. 

Signalling leading to the maintenance of 

pluripotentiality also occurs due to the activity of growth 

factors, which transmit the signal through mitogen-

activated protein kinases (MAPK). Such a growth factor is 

a fibroblast growth factor (FGF2), which by stimulating 

MAPK and kinases (Akt kinase and extracelullar signal-

regulated kinases, ERK) maintains the pluripotentiality of 

human ESC. They are undifferentiated and have the 

capacity to replicate [15].  

The preservation of the renewal capacity of stem 

cells is also based on secreted Wnt glycoproteins, which 

at the same time inhibit the process of cell differentiation 

[16]. Proteins secreted outside a cell join the 

transmembrane LPR5/6 and Frizzled receptors with  

a domain rich in cysteine, indicating affinity to Wnt [17].  

As a result of Wnt interaction with the receptor 

there is a change in the destination of β-catenin, which 

instead of being subject to degradation due to 

phosphorylation through glycogen synthase kinase 

(GSK3-β), is accumulated in the nucleus and formulates a 

complex with TCF, which induces transcription of target 

genes for the Wnt route leading to self-replication of 

stems cells and inhibiting their division, thus refraining 

them from differentiating into adult cells [16]. 

Other factors that control the proliferation of the 

process of cellular differentiation are Notch proteins. 

Ligand binding with Notch induces proteolysis of the 

cytoplasmic part of the Notch domain. It is transported to 

the cell nucleus, where it induces expression of the 

transcription factors Hes1 and Hes5 acting as gene 

differentiation suppressors. The result is ESC 

maintenance in a non-differentiated state [18,19].  

The enrichment of the medium in a laboratory-

kept culture of stem cells with growth factors is 

conducive to their differentiation towards specified cell 

lines or germ layers. Tests showed that if the applied 

growth factor is the hepatocyte growth factor (HGF) and β 

nerve growth factor (βNGF) the stem cells differentiate to 

three germ layers. An ESC culture in the presence of 

aktivin-A and TGF-β differentiates stems cells towards the 

mesoderm. Retinoic acid and epidermal growth factor  
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funkcjonujących jako supresory genów różnicowania. 

Efektem jest utrzymanie ESC w stanie niezróżnicowanym 

[18,19].  

Wzbogacenie podłoża podczas laboratoryjnej 

hodowli komórek macierzystych o czynniki wzrostu 

przyczynia się do różnicowania ich w kierunku 

określonych linii komórkowych lub listków zarodkowych. 

Badania wykazały, że jeśli tym czynnikiem wzrostu jest 

czynnik wzrostu hepatocytów (ang. Hepatocyte Growth 

Factor, HGF) oraz czynnik wzrostu nerwów (ang. β Nerve 

Growth Factor, βNGF) komórki macierzyste różnicują się 

do trzech listków zarodkowych.  

Hodowla ESC w obecności aktywiny-A i TGF-β 

różnicuje komórki macierzyste się w kierunku 

mezodermy. Kwas retinowy i naskórkowy czynnik 

wzrostu (ang. Epidermal Growth Factor, EGF) promują 

różnicowanie embrionalnych komórek macierzystych do 

ektodermy i mezodermy [20]. Schuldiner et al. [21] 

udowodnili, że kwas retinowy i βNGF są silnymi 

stymulatorami różnicowania ludzkich ESC w kierunku 

neuronów. Z kolei, Chadwick et al. [22] wykazali, że 

ludzkie ESC pod wpływem cytokin i BMP-4 różnicują się 

w komórki hematopoetyczne.  

Okazuje się, że również warunki hodowli 

embrionalnych komórek macierzystych mają wpływ na 

ich zdolności do różnicowania. W przeprowadzonych 

badaniach wykazano, że hipoksja (1 i 5% O2) zmniejsza 

ekspresję markerów pluripotencjalności ludzkich ESC 

równocześnie zwiększając ekspresję genów związanych  

z angiogenezą i waskulogenezą. Wśród genów tych były 

geny kodujące czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego 

[23].  

(EGF) promote differentiation of embryonal stem cells 

towards ectoderm and mesoderm [20]. Schuldiner et al. 

[21] proved that retinoic acid and βNGF are strong 

stimulants for the differentiation of human ESC towards 

neurons.  

Chadwick et al. [22], on the other hand, showed 

that under the influence of cytokins and BMP-4 human 

ESC differentiate into haematopoetic cells. It appears that 

also the conditions of embryonal stem cells cultures have 

an impact on their differentiation capacity.  

The conducted tests revealed that hypoxia  

(1 and 5% O2) reduces the expression of pluripotentiality 

markers of human ESC, at the same time boosting the 

expression of genes connected with angiogenesis and 

vasculogenesis. Among these genes there were genes 

encoding the growth factor of the vascular endothelium 

[23]. 

Rys.1. Sygnalizacja komórkowa utrzymująca pluripotencjalność ESC [opis w tekście]. 

Fig.1. Cellular signalling maintaining ESC pluripotentiality [description in the text]. 

Rys.2. Wpływ czynników zewnętrznych na różnicowanie ESC [opis w tekście]. 

Fig.2. The effect of external factors on ESC differentiation [description in the text]. 
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KOMÓRKI MACIERZYSTE IZOLOWANE  

Z DOJRZAŁYCH ORGANIZMÓW 

Komórki macierzyste szpiku kostnego 

Komórki macierzyste szpiku kostnego – BMDC 

(ang. Bone Marrow-Derived Cells) stanowią mieszaninę 

składającą się w 2% z macierzystych komórek 

multipotencjalnych i 98% komórek progenitorowych  

o różnym zakresie plastyczności, przy czym mogą w niej 

występować także w niewielkiej ilości komórki 

pluripotencjalne [24]. Szpik kostny wytwarza około  

5 milionów komórek na sekundę, a jego komórki 

macierzyste wykorzystywane są w medycynie od ponad 

50 lat w terapii chorób autoimmunologicznych czy 

hematologicznych [25,26], przy czym jest źródłem 

komórek macierzystych hematopoetycznych (HSC) oraz 

mezenchymalnych (MSC) [27]. 

Mezenchymalne komórki macierzyste (ang. 

Mesenchymal Stem Cells, MSC) wyizolowane ze szpiku 

należą do somatycznych komórek macierzystych, które 

cieszą się największym zainteresowaniem w medycynie 

regeneracyjnej z powodu potencjału do różnicowania się 

w osteocyty, adipocyty, chondrocyty czy komórki 

śródbłonka [28]. Stanowią około 0,01% wszystkich 

jednojądrzastych komórek obecnych w szpiku [29]. 

Najwięcej mezenchymalnych komórek 

macierzystych szpiku występuje u noworodków, a u osób 

starszych powyżej 80 roku życia ich liczba zmniejsza się 

o 50%. Dzięki zdolności do wielokierunkowego 

różnicowania, są one doskonałym narzędziem inżynierii 

tkankowej i medycyny regeneracyjnej [28]. 

Mezenchymalne komórki macierzyste charakteryzują się 

obecnością antygenów CD73, CD105, CD166, CD90  

i CD29, i w przeciwieństwie do komórek układu 

krwiotwórczego, nie posiadają one antygenów CD34, 

CD45, CD14 [30,31].  

Mezenchymalne komórki macierzyste zostały 

wykryte także poza szpikiem kostnym w wielu innych 

tkankach m.in. mięśniach, tkance tłuszczowej, mieszkach 

włosowych, korzeniu zęba, łożysku, skórze, krwi 

pępowinowej, płucach, wątrobie i śledzionie [32]. 

Udowodniono, że mezenchymalne komórki macierzyste 

wykazują właściwości immunosupresyjne [33], a także 

posiadają zdolność do syntezy i wydzielania wielu 

cytokin, takich jak interleukiny oraz czynników wzrostu, 

które biorą udział w regulacji hematopoezy [34]. Oprócz 

tego komórki te wydzielają również HGF oraz czynnik 

wzrostu śródbłonka, które odgrywają rolę w procesie 

regeneracji uszkodzonych tkanek. Ze względu na swój 

duży potencjał proliferacyjny i zdolność do różnicowania 

w komórki różnych tkanek MSC są perspektywicznym 

materiałem, który może być wykorzystany w terapii 

komórkowej wielu chorób [32]. 

Komórki macierzyste hematopoetyczne (ang. 

Hematopoietic Stem Cells, HSC) mogą różnicować się  

w wyspecjalizowane komórki krwi. Są to komórki 

multipotentne, które posiadają również dużą zdolność do 

proliferacji. Migrują ze szpiku kostnego do krwi 

obwodowej, gdzie morfologicznie nie różnią się od 

leukocytów. Komórki macierzyste hematopetyczne nie 

posiadają znacznika CD38 charakterystycznego dla 

leukocytów, wykazują natomiast obecność markerów: 

CD34, CD59, Thy1 i C-kit. Marker CD34 stał się cechą 

charakterystyczną dla tych komórek i służy do ich izolacji,  

STEAM CELLS ISOLATED FROM MATURE 

ORGANISM 

Bone marrow-derived stem cells 

Bone marrow-derived stem cells (BMDC) 

constitute a mixture composed of 2% of multipotent stem 

cells and 98% progenitor cells with different scopes of 

plasticity, and with an allowance for an occurrence of  

a small quantity of pluripotent cells [24]. Bone marrow 

produces approximately 5 million cells per second, and its 

stem cells have been utilised in medicine for over 50 

years in the therapy of autoimmune or haematological 

diseases [25,26]. Bone marrow is a source of 

haematopoetic (HSC) and mesenchymal (MSC) stem cells 

[27]. 

Mesenchymal stem cells (MSC) isolated from 

bone marrow belong to somatic stem cells, which raise 

the most interest in regenerative medicine due to their 

potential to differentiate into osteocytes, adipocytes, 

chondrocytes or endothelial cells [28]. They constitute 

approximately 0.01% of all mononuclear cells present in 

the bone marrow [29].  

The majority of mesenchymal stem cells occur in 

neonates, whereas in individuals above 80 years of age 

their count is decreased by 50%. Due to their capacity of 

multidirectional differentiation, they are an ideal tool for 

tissue engineering and regenerative medicine [28]. 

Mesenchymal stem cells are characterised by the 

presence of CD73, CD105, CD166, CD90 and CD29 

antigens, and contrary to the cells of the haematopoietic 

system, they do not contain CD34, CD45, CD14 antigens 

[30, 31].  

Mesenchymal stem cells have also been detected 

outside the bone marrow and in many other tissues 

including muscles, adipose tissue, hair follicles, tooth 

roots, placenta, skin, cord blood, lungs, liver and spleen 

[32]. It was proven that mesenchymal stem cells reveal 

immunosuppressive properties [33], as well as have the 

capability to synthesise and release numerous cytokins, 

such as interleukins and growth factors, which participate 

in haematopoesis regulation [34].  

Besides this, these cells release HGF and the 

endothelial growth factor, which play a role in the process 

of regeneration of damaged tissues. Due to their large 

proliferation potential and capability to differentiate into 

various MSC tissues they are a promising material to be 

used in a cell therapy of multiple diseases [32]. 

Haematopoietic stem cells (HSC) can 

differentiate into specialised blood cells. They are 

multipotent cells with a high proliferation capacity. They 

migrate from bone marrow to peripheral blood, where 

they are not morphologically different from leukocytes. 

Haematopoietic stem cells do not contain the CD38 

marker characteristic of leukocytes, however they reveal 

the presence of: CD34, CD59, Thy1 and C-kit markers. The 

CD34 marker has become a characteristic feature of these 

cells and is used in their isolation, as it does not occur on 

the surface of fully differentiated blood cells [26, 35, 36]. 

Moreover, haematopoietic stem cells participate 

in the process of wound healing, particularly vast ones 

with a significant inflammatory domain. Their 

mobilisation occurs as a result of the release of numerous 

cytokins and growth factors from damaged tissues and 

the activation of metaloproteinases, which generate, for 
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ponieważ nie występuje na powierzchni w pełni 

zróżnicowanych komórek krwi [26,35,36]. Komórki 

macierzyste hematopoetyczne biorą także udział  

w procesie gojenia ran, zwłaszcza rozległych z dużą 

domeną zapalną. Ich mobilizacja zachodzi w wyniku 

uwalniania z uszkodzonych tkanek wielu cytokin  

i czynników wzrostu oraz aktywacji metaloproteinaz, 

które dają początek m.in. prekursorom neutrofilów oraz 

monocytów, które z kolei migrują do miejsca zranienia  

i rozpoczynają jej oczyszczanie [37].  

Komórki macierzyste krwi pępowinowej 

Krew pępowinowa jest płynem ustrojowym, 

który stanowi alternatywne źródło komórek 

macierzystych w stosunku do szpiku kostnego oraz krwi 

obwodowej [26,38]. Pierwszy allogeniczny przeszczep 

krwi pępowinowej zakończony sukcesem 

przeprowadzono w 1988 roku, kiedy przeszczepiono 

krew pępowinową kilkuletniemu chłopcu w celu leczenia 

niedokrwistości Fanconiego [39].  

Krew pępowinowa jest źródłem co najmniej 

trzech rodzajów komórek macierzystych: komórek 

hematopoetycznych, mezenchymalnych oraz podobnych 

do embrionalnych. Hematopoetyczne komórki 

macierzyste krwi pępowinowej są prekursorami komórek 

wszystkich linii hematopoezy. Stanowią one 0,02-1,42% 

całkowitej liczby komórek i mają zdolność różnicowania 

się w dojrzałe komórki krwi [40].  

Ostatnie badania dowodzą, że mogą się one 

również różnicować in vivo w kierunku hepatocytów [41]. 

Krew pępowinowa jest jednym z najważniejszych  

i najłatwiej dostępnych źródeł mezenchymalnych 

komórek macierzystych, które ulegają różnicowaniu  

w osteocyty [42] i chondrocyty [43], komórki mięśniowe 

[44] oraz hepatocyty [45].  

Wykazano również zdolność różnicowania się in 

vitro mezenchymalnych komórek krwi pępowinowej  

w kardiomiocyty [46]. Komórki macierzyste  

o charakterze embrionalnym (ang. Embryonic-like)

stanowią 0,16% wszystkich jednojądrzastych komórek 

obecnych we krwi pępowinowej. Charakteryzują się dużą 

plastyczności i posiadają zdolność do różnicowania się  

w komórki wszystkich trzech listków zarodkowych 

[40,47].  

Krew pępowinowa jest szeroko akceptowanym 

źródłem komórek macierzystych, dlatego coraz częściej 

jest pobierana podczas porodu, zarówno naturalnego jak i 

cesarskiego cięcia, i gromadzona w bankach krwi 

pępowinowej [48]. Procedura jej pozyskiwania jest 

bezpieczna dla noworodka i matki. Krew pępowinowa 

zawiera „młode” komórki macierzyste o wysokim 

potencjale proliferacyjnym [38].  

Transplantacja ich charakteryzuje się 

niewielkim ryzykiem odrzucenia przeszczepu, gdyż 

komórki te nie są dostatecznie dojrzałe, przez co nie 

generują silnego konfliktu immunologicznego  

u niespokrewnionego biorcy [49]. Niestety liczba 

komórek macierzystych pozyskiwana z jednej porcji krwi 

pępowinowej jest mniejsza niż tych pobieranych ze 

szpiku kostnego czy krwi obwodowej, co sprawia, że 

terapia jest dostępna głównie dla pacjentów 

pediatrycznych [50].  

Komórki macierzyste krwi obwodowej 

Nieustanny postęp medycyny przyczynił się do 

odkrycia alternatywnego w stosunku do szpiku kostnego 

instance, neutrophil and monocyte precursors, these in 

turn migrating to the place of injury, initiating the 

cleansing process [37].  

Cord blood stem cells 

Cord blood is a body fluid constituting an 

alternative source of stem cells to bone marrow and 

peripheral blood [26,38]. The first successful allogenic 

cord blood transplantation was carried out in 1988 when 

cord blood was transplanted into a six year old boy as  

a form of treatment of Fanconi anaemia [39].  

Cord blood is a source of at least three types of 

stem cells: haematopoietic, mesenchymal and is similar to 

embryonal cells. Haematopoietic stem cells of the cord 

blood are precursors to the cells of all haematopoesis 

lines. They constitute 0.02-1.42% of the total quantity of 

cells and are capable of differentiating into mature blood 

cells [40].  

Recent studies prove that they can also 

differentiate in vivo towards haepatocytes [41]. Cord 

blood is one of the most important and most easily 

available sources of mesenchymal stem cells that undergo 

differentiation into osteocytes [42] and chondrocytes 

[43], muscle cells [44] and haepatocytes [45].  

Moreover, the capacity to perform in vitro 

differentiation by mesenchymal cord blood cells into 

cardiomyocytes is indicated [46]. Embryonic-like stem 

cells constitute 0.16% of all mononuclear cells present in 

cord blood. They are characterised by a high plasticity 

and capability to differentiate into the cells of all three 

germ layers [40,47].  

Cord blood is a vastly accepted source of stem 

cells, hence its collection during child birth (both natural 

and Caesarian section), as well as storage in cord blood 

banks is becoming increasingly popular [48]. The 

procedure of its acquisition is safe for the mother and the 

infant. Cord blood contains "young" stem cells of a high 

proliferation potential [38].  

Their transplantation is characterised by only a 

small risk of transplant rejection, as these cells are not 

sufficiently mature and do not generate a strong 

immunological conflict in an unrelated recipient [49]. 

Unfortunately the number of stem cells obtained from  

a single portion of cord blood is smaller as compared with 

bone marrow or peripheral blood, which causes this type 

of therapy to be available mainly to paediatric patients 

[50].  

Peripheral blood stems cells 

The continuous advancement of medicine has 

resulted in the discovery of an alternative source of stem 

cells to bone marrow or cord blood [51]. The application 

of a granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) has 

enabled mobilisation of haematopoeic stem cells HSC to 

peripheral blood and their effective collection [51,52]. 

Peripheral blood has become an important source of 

haematopoeic stem cells used for transplantology 

purposes [26].  

It is mainly transplanted to unrelated recipients 

[53]. In comparison with HSC cells from bone marrow, the 

cells originating from peripheral blood indicate faster 

migration to bone marrow and a quicker regeneration of 

the circulatory system.  

This is due to the presence of membranous PMP 

microparticles (Platelet Microparticles) [26]. As opposed 

to the collection of bone marrow cells, cell collection from  
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czy krwi pępowinowej źródła komórek macierzystych 

[51]. Zastosowanie czynnika stymulującego tworzenie 

kolonii granulocytów (ang. Granulocyte Colony-

Stimulating Factor, G-CSF), umożliwiło mobilizację 

krwiotwórczych komórek macierzystych HSC do krwi 

obwodowej i ich efektywne pobieranie [51,52].  

Krew obwodowa stała się ważnym źródłem 

krwiotwórczych komórek macierzystych, 

wykorzystywanym do celów transplantologicznych [26]. 

Jest ona transplantowana głównie biorcom 

niespokrewnionym [53]. W porównaniu do komórek HSC 

pochodzących ze szpiku kostnego, komórki pochodzące  

z krwi obwodowej wykazują szybszą migrację do szpiku 

oraz szybszą regenerację układu krwionośnego. Dzieje się 

tak dzięki obecności na ich powierzchni mikrofilamentów 

błonowych pochodzenia płytkowego PMP (ang. Platelet 

Microparticles) [26].  

W przeciwieństwie do pobierania komórek ze 

szpiku kostnego, pobieranie ich z krwi obwodowej nie 

wymaga pobytu w szpitalu i odbywa się bez znieczulenia, 

a dawca musi jedynie przyjmować iniekcje G-CSF. Dawcy 

mogą mieć objawy niepożądane, takie jak ból kości, ból 

głowy i objawy grypopodobne - złe samopoczucie, 

nudności czy stan podgorączkowy [54]. 

Komórki macierzyste tkanki tłuszczowej 

Tkanka tłuszczowa jest źródłem komórek 

macierzystych budzącym ogromne nadzieje ze względu 

na łatwą dostępność materiału, małą inwazyjność metody 

pobierania oraz prostą izolację i hodowlę pobranych 

komórek [55,56]. Ponadto jest to źródło komórek 

prekursorowych, które nie budzi zastrzeżeń etycznych 

[57].  

Tkanka tłuszczowa podobnie jak szpik kostny 

ma pochodzenie mezodermalne, a komórki z niej 

wyizolowane mają zdolność do powielania i różnicowania 

się w wiele typów tkanek [56,58]. Komórki macierzyste 

pochodzące z tkanki tłuszczowej intensywnie wydzielają 

czynniki wzrostu (FGF2, HGF, TGF-β) i cytokiny (G-CSF, 

interleukinę 6, 7, 8, 11 i 12, czynnik martwicy 

nowotworów) [59].  

Ostatnio przeprowadzone badania wskazują, że 

komórki macierzyste tkanki tłuszczowej posiadają duże 

znaczenie biologiczne i ogromny potencjał terapeutyczny 

[60]. Mają one zdolności do różnicowania się w kierunku 

komórek nerwowych [61], śródbłonka [62] czy mięśni 

gładkich [63]. 

Komórki satelitowe tkanki mięśniowej 
poprzecznie prążkowane 

Komórki satelitowe zostały opisane ponad 50 lat 

temu jako jednojądrowe komórki zlokalizowane między 

błoną włókien mięśniowych a błoną podstawną 

otaczającą każde włókno. Komórki te to komórki 

progenitorowe mięśni szkieletowych odpowiedzialne za 

ich postnatalny wzrost i regenerację.  

Oprócz zdolności przekształcania się  

w mioblasty, komórki te wykazują również zdolność do 

samoodnowy własnej populacji [64,65]. U dorosłych są to 

zazwyczaj nieaktywne komórki, które stanowią rezerwę 

komórek zdolnych do proliferacji w odpowiedzi na 

uszkodzenie, co prowadzi do regeneracji mięśnia  

i zwiększenia ilości komórek satelitowych.  

Pomimo uzupełniania puli komórek 

satelitowych podczas wzrostu mięśni, ich liczba zmniejsza 

peripheral blood does not require hospitalisation and is 

performed without anaesthesia with the donor being 

administered solely G-CSF injections. Donors can present 

side effects, such as pain in the bones, headache and flu-

like symptoms – feeling unwell, nausea or subfebrile 

temperature [54]. 

Adipose tissue stem cells 

Adipose tissue is a source of stem cells that 

raises great hopes due to the availability of material, little 

invasiveness of the collection method and the simplicity  

of both the isolation and growth of collected cells [55,56]. 

Moreover, it is a source of precursor cells, which does not 

raise any ethical considerations [57].  

Similarly to bone marrow, adipose tissue is of 

mesodermal origin and the cells isolated from it can 

replicate and differentiate into numerous tissue types 

[56,58]. Stem cells originating from adipose tissue 

intensively release growth factors (FGF2, HGF, TGF-β) 

and cytokins (G-CSF, interleukin 6, 7, 8, 11 and 12, tumour 

necrosis factor) [59].  

Recent studies indicate that the adipose tissue 

stem cells have a great biological significance and 

therapeutic potential [60]. They have the capability to 

differentiate towards nerve cells [61], endothelial cells 

[62] or smooth muscle cells [63]. 

Satellite cells of striated muscle tissue 

Satellite cells were described 50 years ago as 

mononuclear cells located between the membrane of 

muscle fibres and the basal membrane surrounding each 

fibre. These are progenitor cells of skeletal muscles 

responsible for their postnatal growth and regeneration. 

Besides the capacity to transform into myoblasts, they 

also exhibit the capability to self-renew their population 

[64,65].  

In adults these are usually inactive cells that 

constitute the reserve of cells capable of proliferating in 

response to damage, which leads to muscle regeneration 

and an increase in the quantities of satellite cells.  

Despite the supplementation of the satellite cell 

pool during muscle growth their number decreases with 

age [66]. Moreover, an occurrence of a population of 

mesenchymal stem cells was also noted in skeletal 

muscles capable of differentiating into numerous cells of 

mesodermal origin [67]. 

INDUCED PLURIPOTENT CELLS 

The acquisition of embryonal stem cells has 

always raised a lot of ethical doubts, since in the isolation 

of embryonal cell lines the embryo is destroyed. Thus, the 

scientific research focused on seeking alternative sources 

of pluripotent stem cells. In the 1950s basic laws 

governing the processes leading to the induction of 

pluripotentiality were described.  

Transplantation of a cell nucleus from an 

embryo into a nucleus-deprived oocyte has activated the 

mechanism of development of a regular embryo [68]. 

Gurdon [69] proved that a transplanted nucleus may 

promote formation of differentiated cells and at the same 

time contain genetic information necessary to generate all 

kinds of somatic cells.  

A considerable breakthrough were the studies  
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się wraz z wiekiem [66]. W ludzkich mięśniach 

szkieletowych stwierdzono również występowanie 

populacji mezenchymalnych komórek macierzystych, 

zdolnych do różnicowania się w wiele komórek 

pochodzenia mezodermalnego [67]. 

INDUKOWANIE KOMÓRKI PLURIPOTENCJALNE 

Pozyskiwanie embrionalnych komórek 

macierzystych od zawsze wzbudzało wiele wątpliwości 

natury etycznej, gdyż przy izolowaniu embrionalnych linii 

komórkowych, zarodek ulega zniszczeniu. Badania 

naukowców skupiły się więc na poszukiwaniu 

alternatywnych źródeł pluripotencjalnych komórek 

macierzystych. W latach pięćdziesiątych XX wieku 

opisane zostały podstawowe prawa rządzące procesami 

prowadzącymi do indukcji pluripotencji.  

Transplantacja jądra komórkowego z embrionu 

do oocytu pozbawionego jądra uruchomiła mechanizm 

rozwoju prawidłowego zarodka [68]. Gurdon [69] 

udowodnił, że transplantowane jądro może promować 

tworzenie zróżnicowanych komórek, a jednocześnie 

zawiera informację genetyczną niezbędną do 

wytwarzania wszystkich rodzajów komórek 

somatycznych.  

Przełomem okazały się badania Takahashi  

i Yamanaka [70], którzy wykazali, że komórki somatyczne 

można przeprogramować i indukować w nich 

pluripotencjalność. Badacze wprowadzili cztery czynniki 

transkrypcyjne - Oct3/4, Sox2, c-Myc i Klf4, określane 

jako „koktajl Yamanaki” do mysiego fibroblastu. 

Zaobserwowali, że fibroblast ten wykazywał morfologię  

i właściwości charakterystyczne dla embrionalnych 

komórek macierzystych.  

Komórki somatyczne, które ulegają 

przeprogramowaniu określa się mianem indukowanych 

komórek pluripotencjalnych (ang. Induced Pluripotent 

Stem Cells, iPS). W kolejnych latach XX wieku [71,72] 

przeprowadzono z zastosowaniem koktajlu czynników 

transkrypcyjnych udane reprogramowanie ludzkich 

komórek somatycznych, głównie fibroblastów.  

Ludzkie komórki iPS są zbliżone do ESC 

morfologią, zdolnością do proliferacji, ekspresją genów. 

Posiadają podobne antygeny powierzchniowe i zdolność 

do różnicowania w komórki trzech listków zarodkowych. 

Dotychczas komórki iPS otrzymano w wyniku 

przeprogramowania oprócz fibroblastów [70,71] także 

keratynocytów [73], limfocytów [74], komórek żołądka  

i wątroby [75].  

Komórki iPS jest stosunkowo łatwo otrzymać  

z każdej komórki somatycznej, jednak wydajność 

reprogramowania jest niska i wynosi około 0,01-0,5%. 

Dodatkową wadą komórek iPS jest to, że mogą formować 

guzy nowotworowe, a transfekcja wirusowa może 

prowadzić do otrzymania niestabilnej populacji komórek 

[76]. 

KOMÓRKI MACIERZYSTE W REGENRACJI 

Komórki macierzyste ‒ nadzieja medycyny 

regeneracyjnej ‒ generują wyspecjalizowane populacje 

komórek, które mogłyby zastąpić uszkodzone tkanki  

i narządy pacjentów. Obecnie prowadzone terapie z ich 

zastosowaniem stanowią obiekt zainteresowania 

naukowców, a ich badania skupiają się na opracowaniu 

innowacyjnych metod leczenia wielu chorób, w tym 

cukrzycy, chorób neurodegeneracyjnych – choroby 

carried out by Takahashi and Yamanaka [70], who 

showed that somatic cells can be reprogrammed, thus 

inducing their pluripotentiality.  

The researchers introduced four transcription 

factors – Oct3/4, Sox2, c-Myc and Klf4 defined as 

"Yamanaka cocktail" into the fibroblast in mice. They 

observed that the said fibroblast indicated morphology 

and properties characteristic of embryonal stem cells. 

Somatic cells which are subject to reprogramming are 

referred to as induced pluripotent stem cells (iPS). In the 

consecutive years of the 20th century [71,72] successful 

reprogramming of human somatic cells, mainly 

fibroblasts, was conducted with the use of a cocktail of 

transcription factors.  

Human iPS cells have the morphology, 

proliferation capacity and gene expression approximated 

to ESC. They contain similar surface antigens and 

capability to differentiate into the cells of three germ 

layers. Thus far, the iPS cells have been obtained as a 

result of reprogramming (besides fibroblasts [70,71]) 

keratynocytes [73], lymphocytes [74], stomach and liver 

cells [75].  

The iPS cells are relatively easily to obtain from 

each somatic cell, however the efficiency of 

reprogramming is low and amounts to approximately 

0.01-0.05%. An additional flaw of iPS cells is the fact that 

they may form tumours, whereas viral transfection may 

lead to achieving an unstable cell population [76]. 

Stem cells in regeneration 

Stem cells – the hope of regenerative medicine – 
generate specialised cell populations, which could replace 

damaged tissues and patient organs.  

Currently conducted therapies with their use are 

an object of interest of researchers, with the research 

being focused on the development of innovative 

treatment methods of multiple diseases, including 

diabetes, neurodegenerative diseases – Alzeheimer's, 

Parkinson's, multiple sclerosis or amyothropic lateral 

sclerosis, as well as dermal or myocardial damage. 

Diabetes mellitus 

The pancreas is an important organ, whose cells 

are responsible for secretion of significant digestive 

enzymes. Approximately 1% of its mass is constituted by 

the Langerhans islets (or pancreatic islets), which are 

responsible for carbohydrate metabolism, and 80% of 

their cells are β cells that secret insulin.  

The most common disturbance in pancreatic 

functions, affecting approximately 0.5% of the world 

population is type I diabetes (insulin-dependent). In 

individuals suffering from this disease, β cells are 

destroyed by their own immunological system.  

The consequence is chronic hyperglycaemia, 

which may lead to blindness, kidney damage, stroke, 

neuropathy, or even limb amputation [26,77]. No 

significant progress has been noted in relation to diabetes 

treatment since the discovery of insulin 90 years ago. 

Insulin administration does not reflect physiological 

secretion of this hormone.  

Therefore, temporary hypoglycaemia or 

hyperglycaemia is quite common. Nonetheless, at present 

it is the most effective method of treating diabetes. In 

search for other methods a successful transplantation of 

cells isolated from pancreatic islets was carried out on a 

group of patients.  
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Alzheimera, Parkinsona, stwardnienia rozsianego czy 

stwardnienia zanikowego bocznego, a także uszkodzeń 

skóry i mięśnia sercowego. 

Cukrzyca 

Trzustka jest ważnym narządem, którego 

komórki odpowiedzialne są za wydzielanie istotnych 

enzymów trawiennych. Około 1% masy trzustki stanowią 

wyspy Langerhansa (inaczej wyspy trzustkowe), które 

odpowiedzialne są za przemianę węglowodanów, a około 

80% komórek wyspowych stanowią komórki  

β wydzielające insulinę.  

Najbardziej rozpowszechnionym zaburzeniem 

pracy trzustki, dotykającym około 0,5% ludności świata 

jest cukrzyca typu I (insulinozależna). U osób cierpiących 

na tę chorobę, komórki β są niszczone przez układ 

immunologiczny chorego. Skutkiem tego jest przewlekła 

hiperglikemia, która w konsekwencji może doprowadzić 

do ślepoty, uszkodzenia nerek, udaru, neuropatii, a nawet 

do amputacji kończyn [26,77].  

Od odkrycia insuliny 90 lat temu nie poczyniono 

istotnego postępu w leczeniu cukrzycy. Podawanie 

insuliny nie odwzorowuje fizjologicznego wydzielania 

tego hormonu. Często dochodzi więc do chwilowej 

hipoglikemii lub hiperglikemii. Mimo to jest to na chwilę 

obecną najskuteczniejsza metoda leczenia cukrzycy. 

Poszukując innych metod przeprowadzono  

z powodzeniem u grupki pacjentów przeszczep 

wyizolowanych z trzustki wysp. Zabieg ten przywrócił 

odpowiedni poziom glukozy we krwi. Jest to jednak 

terapia ograniczona niedoborem narządów do 

przeszczepów [78,79].  

Dużą nadzieję pokłada się w terapii komórkowej 

z wykorzystaniem komórek macierzystych. W ostatnich 

latach poczyniono w tym kierunku znaczne postępy. 

Najnowsze badania pokazują, że możliwe jest kierowanie 

różnicowaniem komórek macierzystych w hodowli in 

vitro w celu wytworzenia komórek produkujących 

insulinę, które ostatecznie mogą być wszczepiane do 

uszkodzonej tkanki osób chorych na cukrzycę. 

Udowodniono, że komórki β mogą powstać w wyniku 

różnicowania embrionalnych, jak i dorosłych komórek 

macierzystych z trzustki, wątroby i szpiku kostnego. 

Lumelsky et al. [80] wykazali, że mysie embrionalne 

komórki macierzyste produkują hormony trzustkowe  

w obecności glukozy.  

Organizują się one w trójwymiarowe struktury 

podobne do wysp trzustkowych, a po wstrzyknięciu ich 

myszom z cukrzycą, ulegają szybkiemu unaczynieniu.  

Z kolei, Assady et al. [81] udowodnili, że wydzielanie 

insuliny przez różnicujące się ludzkie ESC jest zależne od 

stopnia zróżnicowania hodowli i pojawienia się 

charakterystycznych markerów dla komórek β.  

W innym doświadczeniu podanie komórek 

produkujących insulinę myszom z cukrzycą powodowało 

odwrócenie stanu hiperglikemii w czasie około 3 tygodni. 

Niestety, doprowadziło równocześnie do tworzenia się  

potworniaków [82].  

Tateishi et al. [83] wykazali, że komórki iPS 

pochodzące z fibroblastów również różnicują się i tworzą 

skupiska komórkowe przypominające wyspy trzustkowe. 

Komórki budujące te skupiska po stymulacji glukozą 

uwalniały w ich doświadczeniu peptyd C. Istotnym faktem 

mogącym ułatwić w przyszłości zastosowanie 

stymulowanych komórek w regeneracji uszkodzonej 

trzustki, jest to, że komórki te produkują hormony,  

This procedure restored the proper glucose level 

in the blood. However, this therapy is limited by 

deficiency of organs available for transplantation [78,79]. 

Great hope is seen in cell therapy with the use of stem 

cells. In recent years, significant progress has been made 

in this area.  

The most recent studies show that it is possible 

to direct the differentiation of stem cells in in vitro culture 

towards the production of insulin-producing cells, which 

may eventually be transplanted into damaged tissues in 

patients with diabetes.  

It was proven that β cells can emerge as a result 

of differentiation of both embryonal and adult stem cells 

from the pancreas, liver and bone marrow. Lumelsky et al. 

[80] showed that embryonal stem cells in mice produce 

pancreatic hormones in the presence of glucose.  

These arrange into three-dimensional structures 

resembling pancreatic islets, and following their injection 

into mice with diabetes they undergo quick 

vascularisation. Assady et al., on the other hand, [81] 

proved that insulin secretion by differentiating human 

ESC depends on the degree of culture differentiation and 

the appearance of markers characteristic of β cells.  

In a different experiment, administration of 

insulin-producing cells to mice with diabetes caused 

reversal of hyperglycaemia within a period of 

approximately 3 weeks.  

Unfortunately, this simultaneously led to an 

occurrence of teratomas [82]. Tateishi et al. [83] proved 

that iPS cells originating from fibroblasts also 

differentiate and form cell clusters resembling pancreatic 

islets.  

Cells forming such clusters when subjected to 

glucose stimulation released in their experiment peptide 

C. A significant fact that may facilitate the use of 

stimulated cells in the regeneration of a damaged 

pancreas is that the said cells produce hormones, reduce 

glucose level and create three-dimensional aggregates 

reminding of pancreatic islets both in in vitro and in vivo 

conditions [84].  

Despite the enormous progress, thus far the 

complex regulatory mechanisms which control 

physiological insulin secretion have not been reproduced 

[26,85]. An alternative solution would consist in the 

development of pharmaceuticals with the use of stem 

cells, which could evoke regeneration of native pancreatic 

islets [86]. 

Neurodegenerative diseases 

The central nervous system, particularly in 

adults is an example of a system that is deprived of 

regenerative capabilities [87].  

Alzheimer's disease belongs to 

neurodegenerative diseases, with the symptoms involving 

dementia, i.e. a loss or impairment of supreme cortical 

functions such as memory, thinking, orientation or 

capability of correct judgement of situation [88]. The 

cause of Parkinson's disease is atrophy of cells located in 

the brain black matter.  

Its symptoms include muscle stiffness, tremor 

and poorer movement coordination [89]. Despite the fact 

that both diseases are treatable, restoration of full 

efficiency in patients is not feasible due to inducing an 

irreversible loss of neurons and glial cells.  

Thanks to the progress made in the research on 

stem cells and the nervous system there is hope for  
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obniżają poziom glukozy i tworzą trójwymiarowe 

agregaty przypominające wyspy trzustkowe  

w warunkach zarówno in vitro jak i in vivo [84].  

Mimo tak wielkiego postępu nie odtworzono 

jeszcze złożonych mechanizmów regulacyjnych, które 

kontrolują fizjologiczne wydzielanie insuliny [26,85]. 

Alternatywnym rozwiązaniem byłoby opracowanie 

środków farmakologicznych z wykorzystaniem komórek 

macierzystych, które mogłyby wywołać regenerację 

rodzimych wysp trzustkowych [86]. 

Choroby neurodegeneracyjne 

Centralny układ nerwowy, szczególnie  

u dorosłych ludzi jest przykładem układu 

nieposiadającego zdolności do regeneracji [87]. Choroba 

Alzheimera należy do chorób neurodegeneracyjnych, a jej 

symptomem jest otępienie, czyli utrata lub upośledzenie 

wyższych czynności korowych takich jak pamięć, 

myślenie, orientacja czy zdolność oceny sytuacji [88]. 

Przyczyną choroby Parkinsona jest obumieranie 

komórek znajdujących się w istocie czarnej mózgu, a do 

objawów tej choroby zalicza się sztywność mięśniową, 

drżenie oraz osłabienie koordynacji ruchów [89]. Pomimo 

tego, że obydwie choroby są leczone, przywrócenie 

całkowitej sprawności u pacjentów nie jest możliwe. 

Wywołują one bowiem nieodwracalną utratę neuronów  

i komórek glejowych.  

Dzięki postępowi w badaniach nad komórkami 

macierzystymi i układem nerwowym, pojawia się 

nadzieja na stworzenie innowacyjnych metod 

terapeutycznych, które miałyby na celu regenerację 

zniszczonych tkanek [90]. Transplantacja neuronalnych 

komórek macierzystych wydaje się być pomocna  

w opóźnieniu lub nawet w zapobieżeniu chorobie 

Alzheimera [91].  

Mogłaby przyczynić się do poprawy zdolności 

poznawczych i osłabienia stanu zapalnego [92]. Ager et al. 

[93] wykazali, że populacja ludzkich neuronalnych 

komórek macierzystych różnicuje się w niedojrzałe 

neurony i komórki glejowe. Transplantacja tych komórek 

poprawia endogenną synaptogenezę, nie wpływa na 

akumulację amyloidu β, co leży u podłoża choroby 

Alzheimera. Park et al. [94] wykazali, że ludzkie 

mezenchymalne komórki macierzyste podane szczurom  

z doświadczalnie wywołaną chorobą Parkinsona 

zapobiegają utracie neuronów.  

Neurony dopaminowe pochodzące z ludzkich 

ESC żyją długo, przywracają funkcje motoryczne  

i stymulują regenerację śródmózgowia w zwierzęcym 

modelu choroby [95]. Wykazano również, że komórki iPS 

po przeszczepieniu do mózgu płodu myszy migrują do 

różnych regionów mózgu różnicując się do komórek 

glejowych i neuronów, w tym do ich podtypów - GABA-

ergicznych, glutaminergicznych i katecholaminergi-

cznych.  

Co więcej, komórki iPS różnicują się w kierunku 

neuronów dopaminowych charakterystycznych dla 

śródmózgowia i poprawiają funkcjonowanie mózgu 

szczurzego modelu choroby Parkinsona [96]. 

Stwardnienie rozsiane jest demielinizacyjną, 

wieloogniskową chorobą uszkadzającą ośrodkowy układ 

nerwowy, która dotyka ponad 2 miliony ludzi na całym 

świecie i jednocześnie jest najczęściej występującą 

nieurazową przyczyną niepełnosprawności u osób 

młodych.  

Wykazano również, że transplantacja 

mezenchymalnych komórek macierzystych myszom,  

development of innovative therapeutic methods, which 

would aim at regeneration of damaged tissues [90].  

Transplantation of neuronal stem cells seems to be 

helpful in delaying or even preventing the onset of 

Alzheimer's disease [91].  

It could increase cognitive capabilities and 

reduce the inflammatory state [92]. Ager et al. [93] 

showed that the population of human neuronal stem cells 

differentiates into immature neurons and glial cells. 

Transplantation of such cells improves endogenous 

synaptogenesis and does not affect amyloid  

β accumulation, which is the underlying cause of 

Alzheimer's disease. Park et al. [94] revealed that human 

mesenchymal stem cells administered to rats with 

experimentally induced Parkinson's disease prevent 

neuron loss.  

Dopamine neurons originating from human ESC 

have a long durability, restore motor functions and 

stimulate mesencephalon regeneration in an animal 

disease model [95]. Moreover, it was proven that after 

being transplanted into the brain of a mouse foetus, the 

iPS cells migrate to various brain regions differentiating 

into glial cells and neurons, including their subtypes – 
GABA-ergic, glutamatergic and catecholaminergic.  

What is more, the iPS cells differentiate towards 

dopamine neurons characteristic of the mesencephalon 

and improve brain functions in a rat model of the 

Parkinson's diseases [96].  

Multiple sclerosis is a demyelinating multifocal 

disease damaging the central nervous system, which 

affects over 2 million individuals all over the world, and at 

the same time it is the most common non-traumatic cause 

of disability in young people. It was also shown that 

transplantation of mesenchymal stem cells in mice with 

an induced encephalitis and myelitis reduces functional 

deficits, leads to the development of oligodendrocytes and 

myelin regeneration.  

This is undoubtedly the exit point for new 

therapies aimed at re-myelinisation in the process of 

multiple sclerosis treatment [97]. Burt et al., on the other 

hand, [98,99] documented that autollogic transplantation 

of non-myeloablative haematological stem cells in 

patients with the relapsing-remitting type of multiple 

sclerosis improves the neurological functioning and the 

quality of life of patients, as well as inhibits disease 

advancement.  

A clinical study on patients with secondary 

progressive multiple sclerosis showed that following 

autollogic infusion of mesenchymal bone marrow stem 

cells the visual acuity is improved, visual potentials are 

induced and the area of the optic nerve is extended, which 

suggests the neuroprotective activity of stem cells [100]. 

Amyotrophic lateral sclerosis is a neurodegenerative 

impairment of upper and lower motor neurons 

characterised by progressive weakness and muscular 

atrophy.  

Studies indicate that through an increase in the 

expression in glial-derived neutrophic factor, 

haematopoeic stem cells show a protective activity 

towards motoneurons [101]. Vercelli et al. [102] 

documented that human mesenchymal bone marrow 

stem cells are able to survive and migrate in the lumbar 

section of the spinal cord in mice, where they prevent 

astrocytosis and microglia, thus delaying the loss of 

motoneurons.  

The clinical studies conducted by Mazzini et al. 

[103,104] revealed that autollogic administration of 

mesenchymal bone marrow stem cells into the spinal  
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u których indukowano zapalenie mózgu i rdzenia 

kręgowego redukuje deficyty funkcjonalne, prowadzi do 

rozwoju oligodendrocytów i odbudowy mieliny. Jest to 

niewątpliwie punkt wyjścia dla  nowych terapii mających 

na celu remielinizację w procesie leczenia stwardnienia 

rozsianego [97].  

Z kolei, Burt et al. [98,99] udokumentowali, że 

autologiczny przeszczep niemieloablacyjnych 

macierzystych komórek krwiotwórczych pacjentom  

z nawracająco-remitującym stwardnieniem rozsianym 

poprawia neurologiczne funkcjonowanie i jakość życia 

chorych, a także hamuje progres choroby. Badanie 

kliniczne z udziałem pacjentów z wtórnie postępującą 

postacią stwardnienia rozsianego wykazało, że po 

autologicznej infuzji mezenchymalnych komórek 

macierzystych szpiku kostnego poprawia się ostrość 

wzroku, wzrokowe potencjały wywołane oraz wzrasta 

obszar nerwu wzrokowego, co sugeruje neuroprotekcyjne 

działanie komórek macierzystych [100].  

Stwardnienie zanikowe boczne jest 

neurodegeneracyjnym zaburzeniem górnych i dolnych 

neuronów ruchowych, charakteryzujące się postępującym 

osłabieniem i atrofią mięśniową. Badania wskazują, że 

hematopoetyczne komórki macierzyste przez 

zwiększenie ekspresji glejopochodnego czynnika 

neurotroficznego wykazują działanie ochronne 

motoneuronów [101].  

Vercelli et al. [102] udokumentowali, że ludzkie 

mezenchymalne komórki macierzyste szpiku kostnego są 

zdolne do przeżycia i migracji w mysim lędźwiowym 

odcinku rdzenia kręgowego, gdzie zapobiegą astrocytozie 

i aktywacji mikrogleju, tym samym opóźniają utratę 

motoneuronów. Badania kliniczne prowadzone przez 

Mazzini et al. [103,104] wykazały, że autologiczne 

podanie mezenchymalnych komórek macierzystych 

szpiku kostnego do rdzenia kręgowego pacjentów ze 

stwardnieniem zanikowym bocznym jest bezpieczne dla 

pacjentów, co stanowi asumpt do dalszych badań.  

Regeneracja skóry 

Skóra stanowi pierwszą linię obrony, która 

chroni organizm przed odwodnieniem, urazami oraz 

zakażeniami. Aby sprostać tym oczekiwaniom skóra 

ewaluowała w nieprzepuszczalną dla wody powłokę, 

która odnawia się przez całe życie, a mieszek włosowy 

ulega ciągłym cyklom wzrostu i degeneracji [105]. 

Komórki macierzyste naskórka i mieszków włosowych 

zapewniają utrzymanie homeostazy skóry i regenerację 

włosów oraz uczestniczą w procesie gojenia ran [106]. 

Komórki te znajdują się w warstwie podstawnej naskórka 

oraz w macierzy germinalnej i regionie wybrzuszenia 

mieszka włosowego [107].  

Charakteryzuje je wysoki potencjał 

proliferacyjny, zdolność samoodnowy, wydłużony cykl 

komórkowy oraz stan uśpienia metabolicznego [108]. 

Komórki macierzyste naskórka są prekursorami 

dojrzałych keratynocytów, a jak wiadomo, ich dysfunkcja 

lub niewystarczająca liczba jest często przyczyną 

utrudnionego procesu gojenia ran [109].  

Komórki macierzyste, które są zdolne do 

samoodnawiania oraz odtworzenia nie tylko naskórka, ale 

także przydatków skóry mogą być wykorzystane  

w leczeniu różnych schorzeń skóry, w tym ciężkich 

oparzeń [110], nowotworów skóry [111], łysienia [112] 

czy trądziku [113]. Shabbir et al. [114] wykazali, że 

egzosomy mezenchymalnych komórek macierzystych 

cord of patients with amyotrophic lateral sclerosis is safe 

for patients, which provides justification for further 

research.  

Skin regeneration 

Skin constitutes the first line of defence, which 

protects the organism against dehydration, injuries and 

infections. In order to meet these expectations, the skin 

evolved into a water-impermeable layer, which 

regenerates in the entire lifetime, whereas a hair follicle is 

subject to continuous growth and degeneration cycles 

[105].  

The stem cells of the epidermis and hair follicles 

ensure maintenance of dermal homeostasis and hair 

regeneration and participate in the process of wound 

healing [106]. These cells are found in the basal layer of 

the epidermis as well as the germinal matrix and the 

region of bulging of a hair follicle [107].  

They are characterised by a high proliferation 

potential, capability to self-renew, an extended cellular 

cycle and a state of metabolic dormancy [108]. Epidermal 

stem cells are precursors of mature keratinocytes and as 

far as we know their insufficient number is often the 

cause of a hindered wound healing process [109].  

Stem cells which are capable of self-renewal and 

replication of not only the epidermis but also the skin 

appendages can be used in the treatment of various skin 

conditions, including severe burns [110], skin cancer 

[111], alopecia [112] or acne [113].  

Shabbir et al. [114] revealed that exosomes of 

mesenchymal stem cells activate signal paths necessary in 

the process of wound healing (Akt, ERK), as well as induce 

expression of a number of growth factors, including HGF 

and NGF. Capturing of MSC exosomes by the cells of the 

endothelium of the umbilical vein lead to formation of  

a pipe structure by those cells.  

Mesenchymal stem cells of the bone marrow 

administered directly into wounds accelerate their 

healing in humans and mice [115], with the procedure of 

skin regeneration being minimally invasive [116]. There 

are also reports confirming the capabilities of human 

haematopoeietic stem cells to differentiate towards 

keratinocytes [117]. 

Regeneration of the myocardium 

Cardiovascular diseases, which encompass, 

among others, hypertension, ischaemic heart disease and 

congestive heart failure, are classified as the most 

common cause of death in highly developed countries. 

Despite the fact that modern medicine allows for  

a significant delay in the courses of the above diseases, 

the scale of mortality does not decrease [118,119]. 

Myocardium is mainly composed of 

cardiomyocytes, fibroblasts, elements of vascular vessels: 

smooth muscles endothelium and cells, as well as 

macrophages and extracellular matrix [120,121].  

The dominant cells in the myocardium are 

fibroblasts, whereas cardiomyocytes, despite constituting 

only 30% of the total cell count, take up approximately 

70% of the organ's volume [122,123].  

Post-infarction heart failure results, among 

other things, from the insufficient supply of myocardial 

tissue with oxygen, which results in a progressive loss of 

cardiomyocytes. This leads to a number of unfavourable 

consequences, such as extension and overgrowth of live  
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aktywują ścieżki sygnałowe niezbędne w procesie gojenia 

się ran (Akt, ERK), a także indukują ekspresję szeregu 

czynników wzrostu, w tym HGF i NGF.  

Wychwytywanie egzosomów MSC przez 

komórki śródbłonka żyły pępowinowej prowadzą do 

formowania struktury rury przez komórki śródbłonka. 

Mezenchymalne komórki macierzyste szpiku kostnego 

podawane bezpośrednio do ran przyspieszają ich gojenie 

u ludzi i myszy [115], a procedura regeneracji skóry z ich 

zastosowaniem okazuje się małoinwazyjna [116].  

Istnieją także doniesienia świadczące  

o zdolności ludzkich hematopoetycznych komórek 

macierzystych do różnicowania się w kierunku 

keratynocytów [117]. 

Regeneracja mięśnia sercowego 

Choroby naczyniowo-sercowe, które obejmują 

m.in. nadciśnienie, chorobę niedokrwienną serca, 

zastoinową niewydolność serca, są klasyfikowane jako 

najczęstsza przyczyna zgonów w krajach wysoko 

rozwiniętych. Mimo iż współczesna medycyna pozwala na 

znaczne opóźnienie rozwoju tych chorób, nie zmniejsza 

się skala śmiertelności [118,119]. 

Mięsień sercowy składa się głównie  

z kardiomiocytów, fibroblastów, elementów naczyń 

krwionośnych: śródbłonka i komórek mięśni gładkich,  

a także makrofagów i macierzy pozakomórkowej 

[120,121]. Komórkami dominującymi w mięśniu 

sercowym są fibroblasty, natomiast kardiomiocyty, mimo 

iż stanowią 30% całkowitej liczby komórek to 

objętościowo zajmują około 70% narządu [122,123]. 

Pozawałowa niewydolność serca wynika m.in.  

z niedostatecznego zaopatrzenia tkanki mięśnia 

sercowego w tlen, co skutkuje postępującą utratą 

kardiomiocytów. Prowadzi to do szeregu niekorzystnych 

następstw, takich jak rozciąganie i przerost żywych 

komórek, pozawałowa przebudowa serca objawiającą się 

poszerzeniem jego lewej komory oraz powstanie tkanki 

bliznowatej, która w znacznym stopniu osłabia serce.  

W konsekwencji dochodzi do postępującej 

niewydolności serca i śmierci [124,125].  

W przeciwieństwie do innych tkanek i narządów, takich 

jak: wątroba, jelito, mięsień szkieletowy, kość czy skóra, 

serce jest organem o ograniczonej zdolności do 

regeneracji. Jednakże wyniki badań ostatnich lat dają 

nadzieję, że proces regeneracji jest możliwy dzięki 

wykorzystaniu komórek macierzystych. Przeprowadzono 

szereg doświadczeń na zwierzętach oraz badań 

klinicznych obejmujących embrionalne i dorosłe komórki 

macierzyste jako źródła komórek do regeneracji 

uszkodzonych tkanek serca [126].  

Embrionalne komórki macierzyste mogą 

różnicować się w dowolną komórkę organizmu, w tym  

w te, które odgrywają zasadniczą rolę w regeneracji 

mięśnia sercowego. Przeprowadzono szereg badań in vivo 

[127] i in vitro [128] z wykorzystaniem mysich i ludzkich 

komórek, które dowiodły, że różnicują się one 

samorzutnie tworząc komórki mięśni gładkich  

i śródbłonka.  

Ponadto, ludzkie embrionalne komórki 

macierzyste posiadają zdolność różnicowania się  

w miocyty o właściwościach strukturalnych 

i czynnościowych podobnych do kardiomiocytów [129]. 

W obrębie dorosłych komórek macierzystych, na 

szczególną uwagę zasługują mioblasty szkieletowe, 

komórki szpiku kostnego, indukowane komórki 

pluripotencjalne oraz komórki macierzyste serca. Jako 

cells, post-infarction heart remodelling manifested in an 

extension of its left ventricle and an occurrence of scar 

tissue, which significantly weakens the heart.  

The result is progressive heart failure and death 

[124,125]. Contrary to other tissues and organs, such as: 

liver, intestine, skeletal muscle, bone or skin, the heart is 

an organ with a limited regeneration capacity. However, 

recent studies give hope that the process of regeneration 

is possible thanks to the use of stem cells.  

A number of experiments of animals and clinical 

studies have been conducted on embryonal and adult 

stem cells as sources of cells for regeneration of damaged 

cardiac tissues [126].  

Embryonal stem cells can differentiate into any 

cell of the organism, including those that play a significant 

role in the regeneration of the myocardium. A series of in 

vivo [127] and in vitro [128] tests have been carried out 

with the use of mouse and human cells, which proved that 

they differentiate spontaneously, thus creating the cells of 

smooth muscles and the endothelium.  

Moreover, human embryonal stem cells have the 

capacity to differentiate into myocytes with the structural 

and functional properties resembling those of 

cardiomyocytes [129]. Within the scope of adult stem 

cells, particular attention should be paid to skeletal 

myoblasts, bone marrow cells, induced pluripotent stem 

cells and cardiac stem cells.  

The first that were used in the studies on 

regenerative heart therapy were skeletal myoblasts [130]. 

Thanks to their use, an improvement was noted in the 

functioning of the transplanted tissue, however it was 

observed that the generated myoblasts did not integrate 

electrically with native cardiomyocytes, due to a lack of 

expression of key proteins – N-cadherin and connexin 43, 

thus resulting in severe disturbances in the heart rhythm 

[130,131,132].  

Major progress in regenerative therapy results 

from the application of bone marrow stem cells. Research 

has shown that an injection of such cells into the post-

infarction scar leads to a faster heart regeneration, 

formation of blood vessels and improvement of working 

parameters of the left ventricle [133,134].  

It constitutes a solid basis for the continuation of 

tests on the use of human bone marrow stem cells. One of 

the successes connected with the use of these cells 

involved the administration of mesenchymal cells during 

an angioplasty to patients with acute myocardiac 

infarction in whom an improvement of the left ventricular 

ejection fraction was observed [135,136].  

Data from literature prove that the myocardium 

contains a small population of endogenous cardiac stem 

cells (eCSC) [134], which have the ability to proliferate, 

self-renew and differentiate towards cardiomyocytes, 

smooth muscle and endothelial cells [137].  

Clinical studies have confirmed that their 

injection into the place of infarct causes a reduction in the 

scar tissue area and an improvement in heart 

contractibility [138]. Thus, endogenous cardiac stem cells 

can successfully be used in autollogic regenerative 

therapy. 

CONCLUSIONS 

The potential of embryonal and adult stem cells 

constitutes a challenge for scientists, as well as an 

opportunity for patients with diseases thus far considered 

to be untreatable. However, what seems to be of key 

importance is ensuring proper culture conditions to  
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pierwsze w badaniach terapii regeneracyjnej serca 

zostały użyte mioblasty szkieletowe [130].  

Dzięki ich zastosowaniu zaobserwowano 

poprawę funkcjonowania w obrębie przeszczepionej 

tkanki, jednak stwierdzono, że wytworzone mioblasty nie 

integrowały się elektrycznie z rodzimymi 

kardiomiocytami, co jest spowodowane brakiem ekspresji 

kluczowych białek ‒ N-kadheryny i koneksyny 43  

i skutkuje groźnymi zaburzeniami rytmu serca 

[130,131,132].  

Duży postęp w terapii regeneracyjnej 

odniesiono dzięki użyciu komórek macierzystych szpiku 

kostnego. Badania dowiodły, że wstrzyknięcie tych 

komórek w miejsce blizny pozawałowej powoduje 

szybszą regenerację serca, tworzenie naczyń 

krwionośnych oraz poprawę parametrów pracy lewej 

komory serca [133,134].  

Stanowi to solidną podstawę do kontynuowania 

badań nad wykorzystaniem ludzkich komórek 

macierzystych szpiku kostnego. Jednym z sukcesów 

związanych z wykorzystaniem tych komórek okazało się 

podanie komórek mezenchemalnych w trakcie 

angioplastyki osobom z ostrym zawałem serca, u których 

stwierdzono poprawę wyrzutowej frakcji lewej komory 

serca [135,136].  

Dane literaturowe dowodzą, że mięsień sercowy 

zawiera niewielką populację endogennych komórek 

macierzystych (ang. Endogenous Cardiac Stem Cells, eCSC) 

[134], które posiadają zdolność do proliferacji, 

samoodnowy oraz do różnicowania się kierunku 

kadiomiocytów, komórek mięśni gładkich i śródbłonka 

[137]. Badania kliniczne potwierdziły, że wstrzyknięcie 

ich do miejsca zawału powoduje zmniejszenie obszaru 

tkanki bliznowatej oraz poprawę kurczliwości serca 

[138].  

Endogenne komórki macierzyste mięśnia 

sercowego mogą więc być z powodzeniem stosowane  

w  autologicznej terapii regeneracyjnej. 

PODSUMOWANIE 

Potencjał embrionalnych i dorosłych komórek 

macierzystych stanowi wyzwanie dla naukowców, jak 

również możliwość dla pacjentów w leczeniu chorób, 

które są dotychczas uznawane za nieuleczalne. 

Kluczowym jednak wydaje się opracowanie 

odpowiednich warunków hodowli, by populacja komórek 

była jednorodna genetycznie, co zmniejszy powikłania po 

ich implantacji. Istotne jest również rozwiązanie kwestii 

przetrwania i efektywności komórek użytych do 

zastąpienia uszkodzonych tkanek, co z pewnością 

wymaga jeszcze wielu badań zarówno w warunkach in 

vitro jak i in vivo. 

guarantee obtaining a genetically uniform cell population, 

thus diminishing possible complications following their 

implantation.  

Moreover, it is important to resolve the issue of 

survival and effectiveness of cells used in the replacement 

of damaged tissues, which certainly still requires 

numerous tests performed both in in vitro and in vivo 

conditions.
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