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Przestrzenie powietrzne ciała: 1 – ucho środkowe, 2 i 3 – zatoki przynosowe, 
4 – oskrzela, 5 – płuca, 6 – żołądek, 7 – jelito cienkie, 8 – jelito grube, 9 – odbytnica, 
10 – wyrostek robaczkowy

Przebywanie człowieka pod wodą oraz w środowisku o 

podwyższonym ciśnieniu gazów powoduje wiele fizjologicznych zmian 

w jego organizmie. Człowiek, będąc pod wpływem wzrastającego 

ciśnienia otaczającego, nie odczuwa jego zmiany, jeżeli w czasie 

sprężania następuje wyrównywanie ciśnienia we wszystkich 

przestrzeniach powietrznych organizmu (jama bębenkowa, zatoki 

oboczne nosa, płuca, przewód pokarmowy) lub w elementach sprzętu 

nurkowego (maska nurkowa, skafander nurka klasycznego).

Jeżeli nurek jest zdrowy i dobrze wyszkolony, a sprzęt 

nurkowy jest sprawny, to podczas zanurzania lub zwiększania 

ciśnienia w komorze ciśnieniowej nie czyhają na niego żadne 

niebezpieczeństwa. Najbardziej niebezpiecznym momentem dla 

nurka jest powrót do ciśnienia atmosferycznego, przy czym 

konieczne może być użycie tabel dekompresyjnych.

Podczas nurkowania na nurka oddziałuje ciśnienie hydrostatyczne 

słupa wody wzrastające w miarę zanurzania o  1 atmosferę (0,1 MPa) na 

każde 10 m głębokości. Drugim elementem mającym wpływ na 

organizm jest oddychanie gazami pod zwiększonym ciśnieniem. Ponadto 

oddziałuje również samo środowisko wodne, tj. jego temperatura, prądy, 

zanieczyszczenia, fauna, flora i inne elementy.
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Układ oddechowy a nurkowanie
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Każda komórka organizmu musi otrzymać energię do utrzymania 

jej funkcji, wzrostu i życia. Komórki otrzymują niezbędną energię

z utleniania, kontrolowanego procesu spalania substancji 

odżywczych. Do procesu utleniania niezbędny jest tlen. 

Oddychanie jest procesem wymiany tlenu i dwutlenku węgla 

z uwalnianiem energii i wody podczas reakcji utleniania. 

Całkowity proces oddychania obejmuje następujące fazy:

  –  wentylację płuc świeżym powietrzem,

 –  wymianę gazową pomiędzy powietrzem

         w płucach a krwią,

–  transport gazów przez krew,

–  wymianę gazów pomiędzy krwią a płynami  

     tkankowymi,

–  wymianę gazów pomiędzy płynami  tkankowymi

     a   komórkami,

–   zużycie i produkcję gazów przez komórki.

Schemat układu oddechowego: 1 – jama nosowa, 2 – jama ustna, 3 – gardło, 4 – krtań, 
5 – tchawica, 6 – płuco, 7 – oskrzela. Rycina z książki Moderne Tauchmedizin Ch. Klingmann i wsp. za 
pozwoleniem Gentner Verlag Stuttgart, Niemcy, 2007 r.
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Układ oddechowy zbudowany jest z górnych i dolnych dróg oddechowych. W skład górnych wchodzą: jama nosowo-gardłowa z układem zatok przynosowych, 

jama ustna i krtań, do dolnych zaliczamy: tchawicę, oskrzela i płuca.

Głównym narządem układu oddechowego są płuca. Poprzez wnękę płucną do miąższu płucnego wchodzą oskrzela główne, które kilkakrotnie dzielą się i przechodzą 

w oskrzeliki oddechowe. Te z kolei rozgałęziając się, dają przewody pęcherzykowe zakończone pęcherzykami płucnymi. Pokryte są one od wewnątrz surfaktantem, 

substancją zapobiegającą ich zapadaniu. Głównym składnikiem ściany pęcherzyka płucnego jest gęsta sieć naczyń krwionośnych włosowatych. Krew przepływająca przez te 

naczynia ma bliski kontakt z powietrzem oddechowym.

Płuca znajdują się w klatce piersiowej. Całą ich powierzchnię pokrywa błona,  opłucna płucna. Ścianę klatki piersiowej od wewnątrz pokrywa  opłucna ścienna. 

Przestrzeń między opłucną płucną a ścienną to jama opłucnowa. Jest w niej niewielka ilość płynu, który zmniejsza tarcie płuc podczas oddychania. Jamę klatki piersiowej 

zamyka od dołu główny mięsień oddechowy, przepona. Kiedy przepona kurczy się, powoduje efekt ssącego tłoka, który zmniejsza ciśnienie w jamie opłucnowej 

i zwiększa objętość płuc. Zmniejszone ciśnienie ułatwia dostarczenie powietrza do płuc poprzez drogi oddechowe.

Oddychanie jest niezbędnym dla życia procesem zapewniającym wymianę gazową, która jest podstawową funkcją układu oddechowego, obok takich jak: pobranie 

powietrza, oczyszczenie, ogrzanie, nawilżenie i wydech. Podczas oddychania organizm pobiera tlen, a pozbywa się dwutlenku węgla. Prawidłowy wdech w spoczynku 

następuje przez nos. Podczas wysiłków wdech następuje jednocześnie przez nos i usta. Powietrze, przechodząc przez jamę nosowo-gardłową, jest ogrzewane, nawilżane 

i oczyszczane. Podczas większości nurkowań wdech następuje przez usta. W tej sytuacji do płuc może dostawać się bardziej suche, zimniejsze i mniej oczyszczone powietrze.

Po przejściu przez gardło  powietrze dostaje się do krtani, która jest narządem głosotwórczym. Nagłośnia będąca częścią krtani zabezpiecza płuca przed 

dostaniem się do nich ciał obcych. W przypadku zachłyśnięcia się wodą nagłośnia odruchowo zamyka się, uniemożliwiając dostanie się wody do płuc. Jeżeli woda lub 

jakiekolwiek ciała obce dotrą poniżej krtani, powoduje to odruch kaszlu i wydalanie zaaspirowanego ciała obcego.

Poniżej krtani powietrze przechodzi przez tchawicę, która rozdwaja się na dwa oskrzela główne. Te z kolei po kilkakrotnych podziałach kończą się pęcherzykami 

płucnymi. Na tym odcinku dróg oddechowych powietrze oczyszcza się z najdrobniejszych cząstek zanieczyszczeń poprzez kontakt z wilgotną błoną śluzową. Osiadłe 

zanieczyszczenia usuwane są w kierunku krtani dzięki ruchom rzęsek i wydzielinie błony śluzowej. Nadmiar wydzieliny jest odkrztuszany lub połykany. W przypadkach 

uszkodzenia rzęsek (np. u palaczy i po infekcjach) istnieje skłonność do zalegania gęstej wydzieliny śluzowej, która może uniedrożniać drobne drogi oddechowe, co u nurka 

prowadzi do przykrych następstw.

W pęcherzykach płucnych odbywa się tzw. oddychanie zewnętrzne. Polega ono na wymianie gazowej pomiędzy otaczającym powietrzem a krwią. Dzięki temu 

rodzajowi oddychania krew zostaje nasycona tlenem i jednocześnie pozbawiona dwutlenku węgla.  Oddychanie wewnętrzne odbywa się w tkankach organizmu i polega 

na wymianie gazowej między krwią a tkankami.
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Mechanika oddychania  – zmiana objętości klatki piersiowej i płuc oraz 
praca przepony podczas wykonywania wdechu i wydechu. 
Rycina  z książki Moderne Tauchmedizin  Ch. Klingmann i wsp. za 
pozwoleniem Gentner Verlag Stuttgart, Niemcy, 2007 r.

Anatomia układu oddechowego: 1 – tchawica, 2 – rozdwojenie tchawicy, 3 – płuco lewe
(2 płaty), 4 – płuco prawe (3 płaty), 5 – oskrzela, 6 - śródpiersie. 
Rycina z książki Moderne Tauchmedizin  Ch. Klingmann i wsp. za pozwoleniem Gentner 
Verlag Stuttgart, Niemcy, 2007 r.
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Anatomia pęcherzyków płucnych:  1 – oskrzelik oddechowy, 2 – pęcherzyk 
płucny, 3 – naczynia włosowate pęcherzyka płucnego. 
Rycina z książki Moderne Tauchmedizin  Ch. Klingmann i wsp. za pozwoleniem 
Gentner Verlag Stuttgart, Niemcy, 2007 r.

 Budowa pęcherzyków płucnych
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W pęcherzykach płucnych odbywa się tzw. oddychanie zewnętrzne. Polega ono na wymianie gazowej pomiędzy otaczającym powietrzem a krwią. Dzięki temu 

rodzajowi oddychania krew zostaje nasycona tlenem i jednocześnie pozbawiona dwutlenku węgla.  Oddychanie wewnętrzne odbywa się w tkankach organizmu 

i polega na wymianie gazowej między krwią a tkankami.

Drogi oddechowe doprowadzające powietrze tworzą tzw. anatomiczną przestrzeń martwą (około 150 ml), w której nie dochodzi do wymiany gazowej. Wymiana gazowa 

w układzie oddechowym odbywa się w pęcherzykach płucnych. Ich liczbę w obydwu płucach obliczono na 400-725 mln, a powierzchnię ich ścian, stanowiącą 

równocześnie powierzchnię oddechową płuc, na 90-100 m2. Średnica pęcherzyka płucnego wynosi od 0,1 do 0,3 mm. Każdy taki pęcherzyk jest otoczony siecią naczyń 

włosowatych tętniczych i żylnych. Średnica tego rodzaju naczyń jest tak mała (5-10 µm), że przepuszczają one tylko pojedyncze krwinki.

Suche powietrze atmosferyczne, bez pary wodnej, wdychane do płuc zawiera 21% tlenu (PO2 = 160 mm Hg), 79% azotu (PN2 = 600 mm Hg) i około 0,03% dwutlenku 

węgla (PCO2 = 0,2 mm Hg). Wdychane powietrze miesza się z powietrzem zalegającym w płucach, ogrzewa i wysyca parą wodną.

Dyfuzja gazów przez ścianę pęcherzyków płucnych odbywa się zgodnie z gradientem ciśnień. Cząsteczki tlenu dyfundują ze światła pęcherzyków do krwi, ponieważ 

w powietrzu pęcherzykowym prężność tlenu jest większa (PO2 = 100 mm Hg) od prężności tlenu we krwi dopływającej do pęcherzyka (PO2 = 40 mm Hg). W przeciwnym 

kierunku dyfundują cząsteczki dwutlenku węgla. We krwi dopływającej do naczyń włosowatych pęcherzyków PCO2 = 46 mm Hg, w powietrzu pęcherzykowym zaś PCO2 = 

40 mm Hg.  Cząsteczki tlenu, po przejściu przez ścianę pęcherzyka płucnego, rozpuszczają się w osoczu wypełniającym naczynie włosowate. Z osocza tlen natychmiast 

dyfunduje do krwinek czerwonych i wiąże się z hemoglobiną (Hb), tworząc oksyhemoglobinę (HbO2).
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Budowa i fizjologia układu oddechowego

Schemat objętości i pojemności płuc: 

TLC – całkowita pojemność płuc, 

VC – pojemność życiowa płuc, 

RV – objętość zalegająca, 

TV – objętość oddechowa, 

IRV – objętość zapasowa wdechowa, 

ERV – objętość zapasowa wydechowa, 

IC – pojemność wdechowa płuc,

FRC – czynnościowa pojemność zalegająca

Podczas normalnego wdechu do płuc dostaje się około 500 ml powietrza. Jest to tzw. powietrze oddechowe  (objętość oddechowa – TV). Ta ilość powietrza jest wystarczająca 

do zapewnienia właściwego utlenowania krwi człowieka w spoczynku. Podczas znacznych wysiłków objętość oddechowa może zwiększyć się nawet 10-krotnie.  Jeżeli 

wykonamy głęboki wdech, to do płuc dostanie się dodatkowo od  1500 do 3000 ml powietrza. Jest to tzw. powietrze dodatkowe (objętość zapasowa wdechowa – IRV). Po 

wykonaniu głębokiego wydechu z płuc można jeszcze wydalić od  1000 do 1500 ml powietrza. Jest to tzw. powietrze rezerwowe (objętość zapasowa wydechowa – ERV). 

Po maksymalnym wydechu zawsze pozostaje w płucach powietrze zalegające (objętość zalegająca – RV) w ilości od 1000 do 1500 ml. Stanowi ona około 20-25% całkowitej 

pojemności płuc. Suma objętości oddechowej, objętości zapasowej wdechowej i objętości zapasowej wydechowej zwana jest  pojemnością życiową płuc (VC)  i wynosi 

zwykle od 3000 do 6000 ml.  Mówiąc inaczej, jest to objętość powietrza wydmuchana przy pełnym wydechu poprzedzonym maksymalnym wdechem. Suma objętości 

oddechowej i objętości zapasowej wdechowej zwana jest  pojemnością wdechową płuc (IC).  Jest to maksymalna objętość powietrza, którą można nabrać po wykonaniu 

prawidłowego wdechu. Wartość prawidłowa wynosi około 3600 ml. Ilość powietrza pozostająca w płucach po zakończeniu normalnego wydechu jest  czynnościową 

pojemnością zalegającą (FRC).  Składa się na nią objętość zalegająca i objętość zapasowa wydechowa. Suma pojemności życiowej płuc i powietrza zalegającego tworzy 

całkowitą pojemność płuc (TLC). Skróty objętości i pojemności płuc pochodzą od ich nazw angielskich.

TLC  =  TV + IRV + ERV + RV

VC = TV + IRV + ERV

IC = TV + IRV

FRC = ERV + RV
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Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na ciało zanurzone w wodzie:
A – oddychanie na powierzchni; B – oddychanie przy zanurzeniu po szyję. Rycina z 
książki Moderne Tauchmedizin Ch. Klingmann i wsp. za pozwoleniem Gentner Verlag 
Stuttgart, Niemcy, 2007 r.

Oddychanie sprężonymi gazami w warunkach nurkowania i hiperbarii ma znaczny 

wpływ na mechanikę oddychania. W powyższych warunkach dochodzi do zmian 

objętości płuc, klatki piersiowej i całego układu oddechowego zależnie od 

ciśnienia i rodzaju ekspozycji hiperbarycznej.

Największe znaczenie w fizjologii oddychania pod zwiększonym 

ciśnieniem ma całkowita pojemność płuc (TLC), czynnościowa pojemność 

zalegająca (FRC) i objętość zalegająca (RV). W czasie oddychania pokonane muszą 

być opory elastyczne płuc i ściany klatki piersiowej. Cały układ oddechowy 

wykazuje znaczną sztywność, ponieważ w odpowiedzi na duże zmiany ciśnienia 

reaguje niewielką zmianą swojej objętości.

Podczas nurkowania na układ oddechowy mogą oddziaływać ciśnienia 

znacznie większe od występujących w drogach oddechowych, co często kończy się 

dla nurka bardzo niekorzystnie. Przykładem tego jest zanurzanie i wynurzanie nurka 

z zatrzymanym oddechem. Doprowadzić to może do szeregu poważnych uszkodzeń 

określanych mianem zgniecenia płuc i urazu  ciśnieniowego płuc. Jeżeli nurek 

zatrzyma oddech z objętością powietrza w płucach bliską wartości TLC, wówczas 

wynurzenie nawet z 1-2 m może spowodować groźne dla życia pęknięcie płuc. 

Ponadto, jeżeli powietrze w płucach ulegnie sprężeniu do wartości 

zbliżonych do RV, dochodzi do znacznie większego przepływu krwi przez pęcherzyki 

płucne i wydajniejszego nasycania gazem obojętnym. Może to doprowadzić do 

rozwinięcia się  choroby ciśnieniowej  po wielokrotnych, następujących po sobie, 

zanurzeniach z zatrzymanym oddechem na znaczne głębokości.
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Zanurzenie wpływa na układ oddechowy zarówno bezpośrednio poprzez działanie ciśnienia, jak i pośrednio przez wpływ na zmiany dystrybucji krwi w 

organizmie. Na podstawie licznych porównań parametrów fizjologicznych badanych w warunkach zanurzenia i na powierzchni ustalono, że podczas 

zanurzenia dochodzi do następujących zmian w układzie oddechowym:

 
–  zmniejsza się pojemność życiowa płuc (VC) o 6-10%, podczas gdy objętość oddechowa (TV) pozostaje prawie nie zmieniona, 

 
–  zmniejsza się czynnościowa pojemność zalegająca (FRC) aż do około 66% wartości wyjściowej,

 
–  zmniejsza się zdolność płuc do rozprężania się,

 
–  zwiększa się zdolność płuc do zwiększonej i przyspieszonej dyfuzji gazów oddechowych przez błonę pęcherzykowo-włośniczkową do krwi,

 
–  zwiększa się opór dla przepływu gazów o niemal 30%,

 
– zwiększa się praca oddechowa. Spowodowane jest to łącznie przez: wzrost gęstości mieszaniny oddechowej, zwiększenie oporów dla przepływu 

                     gazów, zwiększenie „sztywności” płuc oraz przez wpływ ciśnienia hydrostatycznego na klatkę piersiową, 

 
– zmniejsza się maksymalna pojemność wentylacyjna (MBC) i maksymalna wentylacja dowolna (MVV). Na głębokości 10, 20 i 30 m MBC zmniejsza się 

    odpowiednio do 72%, 60% i 51% w porównaniu do wartości uzyskiwanych na powierzchni,

 
–  zwalnia się i pogłębia oddech, który jest około 1,5-2,5 razy głębszy niż na powierzchni. Zwiększenie pracy oddechowej i zmniejszenie wentylacji 

     płuc sprzyja retencji CO2 w pęcherzykach płucnych.
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Układ sercowo-naczyniowy a nurkowanie

Krew



  

Schemat serca: 1 – żyła główna dolna, 2 – żyła główna górna, 3 – zastawki tętnicy 
płucnej, 4 – pień płucny, 5 – aorta, 6 – zastawki aorty, 7 – żyły płucne, 8 – zastawka 
dwudzielna, 9 – mięsień sercowy, 10 – zastawka trójdzielna, PP – prawy przedsionek, 
PK – prawa komora, LP – lewy przedsionek, LK – lewa komora

Poprzez krążenie krwi w całym  organizmie następuje transport gazów oddechowych, substancji odżywczych oraz produktów przemiany materii. Krążenie 

odbywa się w zamkniętym układzie naczyń krwionośnych obejmującym wszystkie tkanki organizmu.

Układ sercowo-naczyniowy u człowieka składa się z serca oraz naczyń 

krwionośnych. Za jego pośrednictwem dostarczane są wszystkim tkankom

 i narządom organizmu substancje odżywcze, tlen i woda, a odprowadzane są 

produkty przemiany materii. Morfologicznie układ zbudowany jest z czterech 

elementów: serca, tętnic, żył i naczyń włosowatych.

Serce  jest mięśniem zawieszonym na dużych pniach naczyniowych w klatce 

piersiowej. Składa się z czterech jam: dwóch przedsionków i dwóch komór. 

Przedsionki  od komór i komory od dużych naczyń odchodzących od serca 

oddzielone są zastawkami. Zastawki zabezpieczają kierunek przepływu krwi 

i uniemożliwiają cofanie się jej do jam serca.

Z każdym skurczem serca – prawidłowo około  60 - 90 na minutę – 

dochodzi do wyrzutu krwi w takiej ilości, że w czasie 45 - 90 sekund cała krew 

dokonuje pełnego obiegu w organizmie. Objętość skurczowa (wyrzutowa) 

komory lewej i prawej wynosi w spoczynku po 60 - 80 mililitrów. Pojemność 

minutowa każdej komory serca ma 4-6 litrów. Mięsień sercowy posiada 

własny układ naczyń doprowadzających substancje odżywcze – tętnice 

wieńcowe – i odprowadzających produkty przemiany materii – żyły 

wieńcowe. 
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Schemat układu sercowo-naczyniowego: 1 – płuca, 2 – aorta, 3 – pień płucny, 
4 – żyły płucne, 5 –zastawka trójdzielna, 6 – zastawka dwudzielna, 7 – sieć naczyń 
włosowatych krwiobiegu dużego, 8 – żyły, 9 – tętnice

W organizmie ludzkim istnieją dwie drogi krwi, tworzące jak gdyby zamknięte koła 

– krążenie duże i płucne, zwane też małym. Krew krąży w organizmie dzięki pracy 

serca. Krążenie duże rozpoczyna się w lewej komorze serca. Stąd utlenowana krew 

w czasie skurczu serca zostaje wyrzucona do aorty.  Aorta oddaje wiele większych i 

mniejszych gałęzi. Naczynia te prowadzą krew od serca na obwód. Od początku 

odcinka aorty odchodzą tętnice prowadzące krew do głowy i kończyn górnych. Po 

oddaniu dalszych naczyń tętniczych do narządów i ścian tułowia aorta dzieli się na 

dwie duże gałęzie, prowadzące krew do kończyn dolnych. We wszystkich częściach 

ciała tętnice dzielą się na coraz drobniejsze odgałęzienia, by wreszcie przejść w 

naczynia włosowate.

Po przejściu przez naczynia włosowate odtleniona krew powinna się 

znowu utlenować. Wraca więc najpierw do serca naczyniami żylnymi. Z 

głowy i kończyn górnych krew jest prowadzona naczyniami tworzącymi żyłę 

główną górną, która uchodzi do prawego przedsionka serca. Do niego również 

doprowadza krew żyła główna dolna, zabierając ją z żył kończyn dolnych, 

nerek i wątroby. Na żyłach głównych kończą się naczynia krążenia dużego. 

Dopływająca do prawego przedsionka serca krew żylna spływa do prawej 

komory serca, gdzie rozpoczyna się  płucny obieg krwi.  Z prawej komory krew 

wypływa pniem płucnym, który następnie dzieli się na dwie  tętnice płucne 

prowadzące krew żylną odtlenioną do płuca prawego i lewego.  Dalej krew 

płynie kolejnymi odgałęzieniami tych tętnic aż do sieci naczyń włosowatych 

oplatających pęcherzyki płucne. W naczyniach tych następuje utlenowanie krwi, 

po uprzednim pozbawieniu jej dwutlenku węgla. Naczynia włosowate łączą się w 

coraz to większe naczynia, z których powstają cztery żyły płucne. Prowadzą one 

krew utlenowaną do lewego przedsionka serca. W lewym przedsionku kończy 

się mały obieg krwi – płucny.  Dalej krew przepływa do lewej komory, gdzie 

ponownie rozpoczyna się duży obieg krwi.

Wszystkie naczynia krwionośne, w których płynie krew od serca do naczyń 

włosowatych, nazywamy tętnicami. Żyły stanowią te naczynia, w których krew płynie z 

sieci naczyń włosowatych do serca. Naczynia włosowate  to ta część układu krążenia, 

która znajduje się między najdrobniejszymi naczyniami krwionośnymi 

doprowadzającymi i odprowadzającymi krew z tkanek i narządów. Pojedyncze naczynie 

włosowate ma długość zaledwie 1 mm i średnicę 5-10 mikrometrów. Włośniczki łączą 

się ze sobą i tworzą silnie rozgałęzioną sieć naczyniową. Długość całej sieci kapilarów u 

człowieka została obliczona na niemal 100 000 kilometrów. Dzięki temu układowi 

naczynia włosowate w doskonały sposób spełniają swoją czynność, dostarczając 

tkankom i komórkom wody, tlenu i substancji odżywczych, odprowadzając 

jednocześnie dwutlenek węgla i inne produkty przemiany materii.

Krążenie 
Budowa i fizjologia układu sercowo-naczyniowego



  

Skutki sercowo-naczyniowe nurkowania zmieniają się znacznie i zależą w dużym stopniu od rodzaju ekspozycji. Ekspozycja hiperbaryczna jest związana z pewnymi 

zmianami sercowo-naczyniowymi, które mogą być odwracane przez inne czynniki środowiska hiperbarycznego, takie jak: zanurzenie, stres termiczny, oddychanie 

przeciwko wzrastającemu oporowi zewnętrznemu, zatrzymanie oddechu i wysiłek.

 

Najlepiej poznanym skutkiem nurkowania na układ sercowo-naczyniowy jest tzw. odruch na nurkowanie. Objawia się on skurczem naczyń krwionośnych kończyn 

(zmniejszenie przepływu krwi przez kończyny) oraz zwolnieniem czynności serca, tzw. bradykardią.  Zjawisko to obserwowano zarówno u zwierząt, jak i ludzi. Występuje 

podczas ekspozycji powietrznych i mieszaninowych, a także podczas spoczynku i wysiłku w warunkach hiperbarii. W 1935 r. Shilling i wsp. zbadali częstość akcji serca u 

nurków w pozycji leżącej, stojącej i podczas wysiłku, w czasie różnych ekspozycji w sprężonym powietrzu. Stwierdzili oni postępujące z ekspozycji na ekspozycję zwolnienie 

akcji serca. Średnie zwolnienie akcji serca dla wszystkich ekspozycji wynosiło 9 uderzeń/min w pozycji leżącej, 11 uderzeń/min w pozycji stojącej i 12 uderzeń/min podczas 

wysiłku. 

Do interesujących zmian w układzie sercowo-naczyniowym dochodzi podczas zanurzenia ciała człowieka w wodzie. Krążenie krwi u człowieka w warunkach 

lądowych jest uzależnione od siły grawitacji. Jeżeli jej wpływ zostanie zrównoważony przez zanurzenie, wówczas występuje znaczne zwiększenie pojemności minutowej 

serca. U człowieka zanurzonego po szyję zwiększa się ona prawie o 32%,  co jest spowodowane zwiększoną objętością wyrzutową.  Zanurzenie takie powoduje 

przemieszczenie około 0,7 l krwi z obwodu do klatki piersiowej,  czego następstwem jest zwiększenie ciśnienia krwi w prawym przedsionku i komorze serca. Może to 

doprowadzić u niektórych nurków do przerostu tych części serca.

Zwiększenie objętości krwi w obrębie tułowia powoduje w konsekwencji zwiększone wydalanie wody. Prowadzi to do zmniejszenia objętości osocza 

i zagęszczenia krwi. Zwiększenie pojemności minutowej serca i krążenia obwodowego podczas zanurzenia wpływa na szybkość wymiany gazu obojętnego. Hiperkinetyczne 

krążenie u nurka, gdy znajduje się na głębokości, powoduje zwiększenie nasycenia gazem obojętnym. 

Podczas nurkowania i pobytu w komorze ciśnieniowej  dochodzi do zmian ciśnienia krwi. Po początkowym, krótkotrwałym wzroście ciśnienia tętniczego na 

początku każdej ekspozycji hiperbarycznej dochodzi następnie do niewielkiego spadku ciśnienia skurczowego o 5-10 mm Hg i spadku ciśnienia rozkurczowego o 10-15 mm 

Hg. Niewielki wpływ na spadek ciśnienia krwi mogą mieć wahania poziomu CO2 w organizmie prowadzące do rozszerzenia obwodowych naczyń krwionośnych.

Krążenie 
Układ sercowo-naczyniowy a nurkowanie



  

Układ sercowo-naczyniowy wypełniony jest jedyną w organizmie  tkanką płynną – krwią. Składa się ona z osocza i elementów morfotycznych – krwinek. 

Osocze krwi składa się z wody (90%), z ciał organicznych (9%) – białko, węglowodany, tłuszcze, i z ciał nieorganicznych (1%) – składniki mineralne: NaCl, K, Ca, Mg, 

Fe, J oraz wiele innych pierwiastków w ilościach śladowych. Osocze stanowi około 55% objętości krwi. Elementy morfotyczne krwi  to krwinki czerwone (erytrocyty), 

krwinki białe (leukocyty) i płytki krwi (trombocyty). Stanowią one około 45% objętości krwi. 

Krwinki czerwone  stanowią główny składnik morfotyczny krwi. U dorosłego człowieka w 1 mm 3  krwi znajduje się około 4,5-5,5 mln erytrocytów. Erytrocyty 

człowieka mają kształt okrągłych dwuwklęsłych dysków o średnicy 7-8 µm i grubości około 2 mikrometrów. Przez swój kształt i skład chemiczny doskonale nadają się do 

transportu gazów. Wypełnione są obficie białkiem zwanym  hemoglobiną (Hb), które jest nośnikiem tlenu i dwutlenku węgla w krwince. Przenoszenie tlenu przez 

hemoglobinę (Hb) wiąże się z powstaniem nietrwałego związku zwanego oksyhemoglobiną (HbO2), która podczas przechodzenia krwinek przez naczynia włosowate 

poszczególnych narządów oddaje tlen komórkom, wiąże się z dwutlenkiem węgla i przekształca w  karbhemoglobinę (HbCO2). Proces wiązania tlenu jest odwracalny 

i zależy w głównej mierze od ciśnienia cząstkowego tlenu i dwutlenku węgla. Odwrotna reakcja zachodzi w pęcherzykach płucnych, gdzie wzrasta zdolność wiązania 

tlenu przez Hb, ponieważ prężność CO2 jest tam najniższa. 

Krwinki białe  wykazują dużą różnorodność, różne pochodzenie i wiele funkcji. W ich skład wchodzą: granulocyty, limfocyty i monocyty. U ludzi zdrowych w 1 

mm3  krwi znajduje się 4-10 tys. leukocytów. Na jedną krwinkę białą przypada 600 - 800 krwinek czerwonych. Granulocyty pożerają fragmenty komórek, bakterie, 

niszczą obce białka, utrzymując równowagę pomiędzy organizmem człowieka a mikroorganizmami. Podobne zdolności posiadają również monocyty. Limfocyty 

odpowiedzialne są głównie za reakcje immunologiczne, wytwarzają antygeny, syntetyzują immunoglobuliny, transportują na swojej błonie komórkowej hormony, 

uwalniają wiele substancji biologicznie czynnych. 

Płytki krwi  występują w ilości około 250 tys. w 1 mm3  krwi. Zawierają dużo związków biologicznie czynnych takich jak: serotonina, noradrenalina, adrenalina, 

histamina i płytkowe czynniki krzepnięcia. Mają ważne znaczenie fizjologiczne w procesie krzepnięcia krwi.

Zasadniczą rolą krwi w organizmie jest utrzymanie stałego środowiska wewnętrznego. Krew spełnia swe funkcje dzięki temu, że krążąc w organizmie: transportuje tlen z 

płuc do tkanek i CO2 z tkanek do płuc; przenosi do wszystkich tkanek produkty energetyczne i budulcowe wchłonięte z przewodu pokarmowego; usuwa wchłonięte z tkanek 

produkty przemiany materii do nerek, gdzie zostają one wydalone z organizmu wraz z moczem; transportuje hormony syntetyzowane w organizmie i witaminy wchłonięte 

w przewodzie pokarmowym; wyrównuje ciśnienie osmotyczne i stężenie jonów wodorowych we wszystkich tkankach; wyrównuje różnice temperatur występujące 

pomiędzy poszczególnymi narządami i tkankami; tworzy zaporę przed inwazją drobnoustrojów; wiąże za pomocą przeciwciał ciała obce, szczególnie o charakterze 

białkowym.

Krążenie 
Krew



  

Ucho i zatoki przynosowe
Budowa i fizjologia ucha 

Zatoki przynosowe

Narząd słuchu i równowagi podczas nurkowania



  

Budowa ucha:  1 – małżowina uszna; 2 – przewód słuchowy 
zewnętrzny; 3 – błona bębenkowa; 4 – trąbka słuchowa; 
5 – młoteczek; 6 – kowadełko; 7 – strzemiączko; 8 – kanały 
półkoliste; 9 – przedsionek; 10 – ślimak; 11 – okienko okrągłe 
ślimaka. 
Rycina z książki Moderne Tauchmedizin  Ch. Klingmann 
i wsp. za pozwoleniem Gentner Verlag Stuttgart, Niemcy, 2007 r.

Ucho i zatoki przynosowe
Budowa i fizjologia ucha



  
Zatoki przynosowe: 1 – zatoki czołowe; 2 – zatoki klinowe; 3 – komórki sitowe; 4 – zatoki szczękowe

Ucho i zatoki przynosowe
Zatoki przynosowe

Zatoki przynosowe są to przestrzenie powietrzne w kościach czaszki wyścielone błoną śluzową, połączone wąskimi przewodami z jamą nosowo-gardłową. Rozróżniamy 

zatoki szczękowe, czołowe, klinowe oraz sitowe. Pojemność wszystkich zatok wynosi prawie 80 cm3. Największą z zatok jest zatoka szczękowa. Zatoka sitowa składa się 

średnio z 7-9 komórek sitowych. Funkcja zatok nie jest dokładnie poznana. 

Rola zatok jest bardzo ważna w przypadkach zmian ciśnienia otaczającego. Upośledzenie powietrzności  zatok ma duży wpływ na przebieg nurkowania.



  

Narząd wzroku
Czynniki fizyczne wpływające na widzenie pod wodą

Wpływ hiperbarii na narząd wzroku



  
Widzenie pod wodą w masce nurkowej z komorą powietrzną:
 (P); obserwowany przedmiot faktycznie znajduje się dalej (A – linia ciągła), 
nurek widzi go bliżej o 1/4 odległości (B – linia przerywana)

Narząd wzroku
Czynniki fizyczne wpływające na widzenie pod wodą

Przebywanie nurka pod wodą wymaga dużej sprawności narządu wzroku, gdyż powoduje wiele zmian w odbiorze wrażeń wzrokowych. Nurek często przebywa w 

bardzo słabym oświetleniu, a niekiedy nawet prawie w ciemności. Widzenie barw oraz ocena wielkości i odległości przedmiotów w wodzie są inne niż widzenie w 

atmosferze powietrza. 

Zanurzenie bez maski nurkowej lub jej utrata podczas nurkowania powoduje znaczne pogorszenie widzenia. W bezpośrednim zetknięciu ze środowiskiem wodnym oko staje 

się prawie ślepe, gdyż refrakcja oka jest dostosowana do patrzenia w atmosferze powietrza. Obrazy obserwowanych przedmiotów są nieostre Okazuje się, że obecność 

powietrza jest niezbędna do efektywnego widzenia pod wodą. W celu usunięcia lub złagodzenia niekorzystnych warunków, które mają zasadniczy wpływ na widzenie w 

wodzie, od dawna stosuje się okulary, maski i hełmy nurkowe. 

Powietrze znajdujące się w masce nurkowej izoluje oczy od bezpośredniego zetknięcia z wodą i stwarza warunki niezbędne do skutecznego widzenia.  Przedmioty 

oglądane w masce są wyraźne, a ich obraz jest powiększony i przybliżony. Pod wodą występują różne zaburzenia postrzegania. Obejmują one zniekształcenia w 

ocenie odległości, wielkości, kształtu i umiejscowienia oglądanych przedmiotów. 

Widoczność pod wodą zależy od wielu czynników takich jak: wielkość i kontrastowość oglądanych obiektów, stopień oświetlenia i adaptacja do niego, kąt padania promieni 

świetlnych. Może być ona mniejsza niż 10 cm lub przekroczyć nawet 60 metrów. 

Widzialność barw jest inna niż na powierzchni I zależy m. in. od głębokości, na której zanurzony jest obserwowany przedmiot oraz od odległości od obserwatora (patrz „fizyka 

nurkowania”)



  

Narząd wzroku
Wpływ hiperbarii na narząd wzroku

Zmiany w narządzie wzroku i funkcji widzenia w hiperbarii zależne są od wysokiego ciśnienia i składu mieszanin oddechowych. Objawy wzrokowe podczas różnych ekspozycji 

hiperbarycznych mogą być podobne. Rozróżnienie, czy objawy spowodowane są przez ciśnienie, rodzaj mieszaniny oddechowej czy obydwa czynniki jednocześnie, jest bardzo 

trudne. 

Oddychanie powietrzem pod zwiększonym ciśnieniem oraz mieszaninami o zwiększonej prężności tlenu powoduje najpierw zwężenie naczyń krwionośnych siatkówki. 

Objawem toksyczności tlenu jest też zmniejszenie ostrości wzroku i pola widzenia. Wystąpienie tych objawów zależy od ciśnienia parcjalnego tlenu oraz czasu ekspozycji.

 

W warunkach wysokiego ciśnienia niektórzy nurkowie doznają pewnych zaburzeń widzenia. Zaburzenia są przemijające i najczęściej ustępują po zmniejszeniu ciśnienia lub 

głębokości. Nurkowie podają, że widzą wirujące koła, latające kreski lub kropki. Obserwowane przedmioty drgają, rozdwajają się lub zacierają. Powyższe objawy występują 

najczęściej po przekroczeniu głębokości 40 metrów. 



  

Termoregulacja
Wymiana cieplna u człowieka

Wymiana cieplna u nurkującego



  

Termoregulacja
Wymiana cieplna u człowieka

Utrzymanie stałej temperatury organizmu jest możliwe tylko wtedy, kiedy pozostaje on w warunkach tzw. równowagi bilansu cieplnego. Ilość ciepła traconego przez 

organizm do otoczenia musi być równa ilości ciepła wytwarzanego w organizmie oraz ilości ciepła zyskanego przez organizm z otoczenia. Jeżeli równowaga bilansu 

cieplnego zostanie zachwiana, zwiększa się lub zmniejsza ilość ciepła w organizmie, a jego temperatura wewnętrzna wzrasta lub obniża się. W przypadku człowieka na 

wymianę ciepła między organizmem a otoczeniem wpływają dwa mechanizmy fizjologiczne: zmiany termoregulacyjnych właściwości powierzchniowych warstw ciała 

oraz wydzielanie potu i jego parowanie z powierzchni skóry. 

W organizmie wyróżnia się warstwę wewnętrzną o względnie stałej temperaturze i warstwę powierzchniową, której temperatura zmienia się wraz ze zmianami temperatury 

otoczenia. Warstwa powierzchniowa obejmuje skórę i podskórną tkankę tłuszczową. Temperatura i właściwości izolacyjne tej warstwy ciała zależą od przepływu przez nią krwi. 

Skurcz naczyń krwionośnych skóry i podskórnej tkanki tłuszczowej powoduje zmniejszenie przepływu krwi. Reakcja ta występuje pod wpływem zimna. Tkanka tłuszczowa jest 

dobrym izolatorem cieplnym. Zmniejszenie przepływu przez nią krwi, niosącej ciepło z głębszych warstw ciała, zwiększa właściwości izolacyjne tej tkanki. Zmniejszenie przepływu 

krwi przez skórę powoduje obniżenie temperatury powierzchni ciała. Zmniejsza się różnica temperatur między powierzchnią ciała i zimnym otoczeniem, a także zmniejsza się 

oddawanie przez organizm ciepła do otoczenia. 

Temperatura skóry człowieka jest zmienna i zależna od temperatury otoczenia. Z drugiej strony, temperatura wewnątrz ciała w różnych częściach organizmu różni się nieznacznie, 

niezależnie od zmian temperatury w otoczeniu. W większości warunków temperatura ciała człowieka jest wypadkową pomiędzy produkcją a utratą ciepła przez organizm. 

Organizm człowieka traci ciepło przez wyparowywanie wody, promieniowanie, przenoszenie (konwekcję) i przewodzenie (kondukcję):

–   Wielkość utraty ciepła przez parowanie wody jest wybitnie zależna od stopnia pocenia lub czynności gruczołów potowych. Wydajność parowania i pocenia 

      zmniejsza  się w raz ze wzrostem ciśnienia otaczającego lub gęstości gazu. 

–   Utrata ciepła przez promieniowanie jest zależna od powierzchni ciała, siły emisji fal i różnicy temperatur pomiędzy ciałem promieniującym a ciałem, w kierunku 

      którego rozchodzą się fale. 

–   Utrata ciepła przez konwekcję dotyczy płynów i gazów. Jest prostym mechanicznym procesem mieszania. Większa od powietrza zdolność przenoszenia ciepła przez 

      wodę i mieszaniny oddechowe w hiperbarii powoduje występowanie przechłodzenia organizmu człowieka podczas nurkowania i ekspozycji hiperbarycznych, tzw. 

     hipotermię. 

Komfort cieplny występuje w zakresie temperatur, w których utrata i produkcja ciepła są do siebie zbliżone. Pod ciśnieniem atmosferycznym dla nagiego człowieka w spoczynku 

komfort cieplny występuje w strefie pomiędzy 29OC a 31OC. 



  Przewodzenie ciepła przez wodę; ochrona przed utratą 
ciepła podczas nurkowania

Termoregulacja
Wymiana cieplna u nurkującego

Ciało człowieka schładza się szybciej w wodzie niż w atmosferze powietrza o tej samej temperaturze, 

ponieważ ciepło właściwe wody jest 1000-krotnie, a przewodnictwo cieplne wody jest 25-krotnie większe 

niż powietrza.                                                                               

Bezpośrednia utrata ciepła z ciała nurka do wody ogranicza w konsekwencji czas nurkowania.

 Współczynnik utraty ciepła przez przenoszenie (konwekcję) wzrasta prawie 5-krotnie podczas pływania w 

porównaniu do zanurzenia w pozycji nieruchomej. Pomimo znamiennych różnic w utracie ciepła przez 

przenoszenie pomiędzy powietrzem a wodą, utrata ciepła do wody jest tylko 2-5-krotnie większa niż w 

powietrzu w tej samej temperaturze. 

Komfort cieplny człowieka zanurzonego w wodzie jest odwrotnie proporcjonalny do grubości podskórnej 

tkanki tłuszczowej. Dla zanurzonego nurka będącego w spoczynku termoobojętna temperatura wody waha 

się w granicach 33OC - 35OC. Temperatura krytyczna, przy której występuje maksymalny skurcz naczyń 

krwionośnych podskórnych waha się w granicach 29OC - 33OC. Ponieważ temperatura wody podczas 

nurkowania jest zwykle o wiele niższa, nurek jest poddawany znacznemu stresowi spowodowanemu niską 

temperaturą wody. 

Badania przepływu krwi w przedramionach i palcach u całkowicie zanurzonych w wodzie nurków wykazały, 

że skórne receptory zimna inicjują skurcz naczyń krwionośnych przy temperaturze 33OC. Krążenie krwi 

w kończynach wyraźnie sprzyja małej utracie ciepła do wody. Należy podkreślić, że naczynia krwionośne 

głowy są niezdolne do skurczu w odpowiedzi na niską temperaturę z powodu braku odpowiednich 

receptorów. Dlatego podczas nurkowania w zimnej wodzie należy dobrze zabezpieczyć głowę przed 

schładzaniem. Interesujące, że japońskie Ama podczas nurkowania otulały głowę i szyję chustką.
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Patrick Musimu – rekordzista freedivingu. Magazyn Nurkowanie, foto W. Stecko
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Nurkowanie z zatrzymanym oddechem: zmiana objętości klatki piersiowej, płuc, 
przemieszczenie przepony w zależności od głębokości nurkowania. 
Rycina z książki Moderne Tauchmedizin Ch. Klingmann i wsp. za pozwoleniem Gentner Verlag 
Stuttgart, Niemcy, 2007 r.

Podczas nurkowania z zatrzymanym oddechem na organizm nurka oddziałują trzy czynniki dynamicznie wpływające na organizm i zmieniające się w czasie: 

–  zatrzymanie oddechu, czyli bezdech,

–   zanurzanie się w wodzie zimnej lub ciepłej,

–   ekspozycja na zmieniające się pod wodą ciśnienie.

Podczas zanurzenia w wodzie ciśnienie hydrostatyczne napierające 

na przednią ścianę jamy brzusznej przemieszcza ją w kierunku 

kręgosłupa, a przeponę w kierunku ku górze. Ma to wpływ na prze- 

mieszczenie krwi do klatki piersiowej. Zmiany przystosowawcze w 

klatce piersiowej powodują zmniejszenie zapasowej objętości 

wydechowej (ERV) o niemal 70%, zmniejszenie objętości 

zalegającej (RV) o prawie 16%, a przemieszczenie krwi do klatki 

piersiowej powoduje około 9-procentowe zmniejszenie pojemności 

życiowej płuc (VC). 

Zanurzanie nurka z zatrzymanym oddechem bardzo wyraźnie 

uwidacznia tzw. odruch na nurkowanie. Pojawia się wtedy zwolnienie 

czynności serca i skurcz obwodowych naczyń krwionośnych. Zmniejsza 

się rzut serca, ale ciśnienie krwi zapewnia odpowiednie zaopatrywanie 

w krew narządów ważnych do życia. Zatrzymanie oddechu podczas 

zanurzania z zatrzymanym oddechem zmniejsza czynność serca o 

prawie 30%. W warunkach tzw. centralizacji krążenia większa ilość krwi 

krąży w układzie płuca–serce–mózg. Odpowiedzią organizmu na 

nurkowanie „bezdechowe” są reakcje spowalniające zużycie tlenu. Przy 

długich i forsownych zanurzeniach pojawia się także metabolizm 

beztlenowy i zmniejsza się poziom metabolizmu organizmu. 
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Dla większości nurkujących zatrzymanie oddechu na kilkadziesiąt sekund i pływanie pod wodą nie stanowi problemu. Bardziej wytrenowani nurkowie mogą pozostawać 

pod wodą nawet przez kilka minut. Jest to możliwe dzięki zapasowi około 1 litra tlenu zatrzymanego w płucach, w hemoglobinie krwi i w mioglobinie mięśni. 

Podczas nurkowania „na bezdechu” w miarę upływu czasu zatrzymany w organizmie zapas tlenu jest metabolizowany. Prężność tlenu we krwi stopniowo obniża się, 

a wzrasta prężność dwutlenku węgla. Spadek PaO2, a bardziej wzrost PaCO2 są stymulatorami pobudzania oddychania. Po przekroczeniu pewnych wartości PaCO2 we 

krwi tętniczej człowiek musi wykonać wdech. Nurkujący z zatrzymanym oddechem zwykle na siłę próbuje opóźnić wykonanie wdechu. Jeżeli PaO2 obniży się poniżej 

50 mm Hg, dochodzi do zaburzenia pracy mózgu mogącego doprowadzić do utraty przytomności, tzw. „uśnięcia pod wodą”. 

Nurkowanie z zatrzymanym oddechem powinno być ograniczone do wyjątkowych sytuacji podczas pobytu i pracy pod wodą, w których nie może być 

użyty aparat nurkowy, oraz do niezbędnego treningu nurkowego podczas nauki nurkowania. Przed zanurzeniem należy wykonać dwa-trzy głębokie 

wdechy. Nurek powinien wynurzyć się natychmiast, gdy odczuje potrzebę wykonania wdechu.

Hiperwentylacja a niedotlenienie

Wielu nurków stara się oszukać organizm i wydłużyć czas bezdechu przez forsowną hiperwentylację, tj. serię głębokich i szybkich oddechów przed zanurzeniem. 

Manewr ten wypłukuje znaczne ilości CO2 z krwi tętniczej, ale nie zwiększa znacząco zasobów tlenowych organizmu. 

Podczas nurkowania PaO2 we krwi tętniczej szybko obniża się poniżej wartości niezbędnych do utrzymania świadomości. W tej sytuacji nurek może nagle utracić 

przytomność bez żadnych objawów ostrzegawczych, szybciej bowiem obniża się prężność O2 poniżej wartości krytycznych, niż narasta prężność CO2 do wartości 

mogących pobudzić oddychanie. Zjawisko to nazywa się niedotlenieniem z hiperwentylacji.

Podczas długich pobytów na dnie podczas nurkowania z zatrzymanym oddechem dochodzi do znacznego spadku prężności O2 w pęcherzykach płucnych. Podczas 

wynurzania i rozprężania gazu w płucach prężność O2 w pęcherzykach płucnych obniża się jeszcze bardziej, powodując hipoksję prowadzącą również do utraty 

przytomności. Zjawisko to nazywa się niedotlenieniem podczas wynurzania.

Hiperwentylacja – szybkie i głębokie oddychanie przed zanurzeniem, różni się od dwóch-trzech głębokich wdechów przed zanurzeniem. Nie należy 

hiperwentylować się przed nurkowaniem z zatrzymanym oddechem, ponieważ powoduje to znaczne ryzyko utraty przytomności pod wodą.
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Ważnym zjawiskiem podczas nurkowania z zatrzymanym oddechem jest zmniejszanie się objętości płuc podczas zanurzania. Naukowcy sądzili, że teoretyczną granicę 

do nurkowania z zatrzymanym oddechem określały wielkości całkowitej pojemności płuc (TLC), objętości zalegającej (RV) i fizjologicznej przestrzeni martwej. 

Przyjęto, że dla nurka maksymalną bezpieczną głębokością do nurkowania z zatrzymanym oddechem jest 30 m. Jeżeli nurek posiada TLC równą 6 dm 3, to na tej 

głębokości powietrze w płucach ulegnie sprężeniu do 1,5 dm 3, tj. do wielkości równej RV. Dalsze zanurzanie i sprężanie powietrza w płucach poniżej wartości RV jest 

niebezpieczne. W skrajnych przypadkach może dojść do zmiażdżenia klatki piersiowej przez ciśnienie hydrostatyczne. Uszkodzenie to nazywane jest  zgnieceniem 

płuc (klatki piersiowej) lub urazem  ciśnieniowym płuc podczas zanurzania . 

Praktyka pokazała, że naukowcy byli w błędzie. Zostało to potwierdzone przez wielu nurków, którzy osiągali z zatrzymanym oddechem coraz to większe głębokości 

i wynurzali się bez objawów uszkodzenia klatki piersiowej i płuc. Rekordy freediverów zburzyły stare stereotypy myślowe. Wyjaśnienie, w jaki sposób freediverzy 

ustanawiają nieprawdopodobne rekordy bez poważnych obrażeń klatki piersiowej, może być następujące:

–  znaczna ilość krwi jest przemieszczana z obwodu do serca i naczyń klatki piersiowej – ponad 2 dm3, 

  –  klatka piersiowa jest bardzo elastyczna i zmniejsza obwód nawet o 40 cm,

  –   przepona jest bardzo elastyczna i łatwo poddaje się naporowi narządów jamy brzusznej, które przemieszczając się do klatki piersiowej znacznie ją       

                      rozciągają, co w konsekwencji zmniejsza objętość klatki piersiowej,

  –   umiejętny trening oddechowy przed nurkowaniem znacznie zwiększa pojemność życiową płuc (VC) i zmniejsza objętość zalegającą (RV).

Nurkowie „bezdechowi” zwiększają pojemność płuc poprzez stosowanie przed zanurzeniem specjalnej techniki oddychania, tzw. „pakowania płuc”. Celem takiego 

oddychania jest zwiększenie TLC na początku nurkowania, co powoduje zwiększenie stosunku TLC/RV i w konsekwencji umożliwia osiągnięcie większej głębokości. 

Umiejętne „pakowanie płuc” umożliwia zwiększenie pojemności życiowej płuc VC nawet o 40%. 
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