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Streszczenie

Abstract

Badania zagro˝eƒ stra˝aków w warunkach po˝aru
substancjami chemicznymi wykaza∏y we wszystkich przypadkach obecnoÊç tlenku w´gla. Wch∏aniany przez drogi
oddechowe ∏àczàc si´ z hemoglobinà blokuje transport
tlenu w organizmie, co doprowadza do anoksji tkankowej, która jest bezpoÊrednim zagro˝eniem ˝ycia stra˝aków. Celem pracy by∏a ocena nara˝enia na tlenek w´gla
stra˝aków uczestniczàcych w akcji gaszenia po˝aru.
Oszacowanie iloÊci wch∏anianego tlenku w´gla przez stra˝aków wykonano w grupie 40 stra˝aków z Jednostki Ratowniczo-GaÊniczej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Nysie
na podstawie pomiaru tlenku w´gla w wydychanym powietrzu. Do pomiarów tlenku w´gla w wydychanym powietrzu u˝yto miernika Micro CO. Wyniki analizowano
oddzielnie dla niepalàcych (n425) i dla palàcych papierosy (n415). Âredni poziom COHb % dla niepalàcych wykonany przed akcjà ratowniczo –gaÊniczà wyniós∏
0,3950,30% i wzrós∏ po akcji istotnie statystycznie do
0,6150,34%, natomiast w grupie palàcych poziom ten
wyniós∏ 2,1750,64% przed akcjà i wzrós∏ nieistotnie po
akcji do 2,3350,63%. Poziom Êredni COHb% w tych samych grupach przed i po çwiczeniach sprawnoÊciowych
wynosi∏ odpowiednio dla niepalàcych przed çwiczeniami
0,4850,28% i po çwiczeniach obni˝y∏ si´ statystycznie
istotnie do 0,3050,27%, a w grupie palàcych przed çwiczeniami wynosi∏ 2,23%50,61 i obni˝y∏ si´ istotnie statystycznie do 1,5450,71%. Stosujàc podzia∏ zale˝nie od
wieku i sta˝u pracy nie stwierdzono ró˝nic.

Firemen threat during fire burning of chemical substances indicated presence of carbon monoxide (CO) in all
cases. Carbon monoxide causes death of fire. Inhaled
through respiratory system, links with hemoglobin, thus
blocking transport and distribution of oxygen in the body.
This leads to tissue anoxia, which is a direct threat to firefighters’ life. The purpose of this study was to assess the
exposure to carbon monoxide of participating firefighters
extinguishing fire. Estimation of carbon monoxide quantity absorbed by firefighters was isolated in a group of 40
firefighters from Fire Extinguishing and Rescue Unit of
State Fire in Nysa. The study was conducted by measuring
carbon monoxide in exhaled air. For measurement of carbon monoxide concentration in exhaled air Micro CO meter was used. Results were demonstrated separately for
nonsmokers (n425) and smokers (n415). Mean
COHb[%] levels in nonsmokers, measured prior the rescue
action was 0,3950,3% and increased statistically significant after the action to 0,6150,34%, while in the group
smokers, this level was 2,1750,64% before the action and
increased insignificantly after the action to 2,3350,63%.
The average COHb level in the same groups before and
after exercise, was respectively: for nonsmokers prior to
exercise was 0,4850,28% and after exercise decreased statistically significant to 0,3050,27%. In the group of smokers before exercise was 2,2350,61% and decreased statistically significant up to 1,5450,71%. It was no difference
between the group of age and time of employment.

S∏owa kluczowe: poziom COHb we krwi, nara˝enie na
CO, stra˝acy,akcja ratunkowo-gaÊnicza
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Wst´p
Sk∏ad toksycznych gazów powstajàcych podczas
po˝arów zale˝y od rodzaju palàcych si´ materia∏ów
i warunków procesu spalania. Badania sk∏adu substancji powstajàcych podczas po˝arów przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykaza∏y, ˝e tlenek w´gla by∏ obecny we wszystkich przypadkach,
a jego st´˝enie oznaczane w powietrzu osiàga∏o wartoÊci maksymalne od 1000–15.000mg/m3 [1, 2]. Podobne badania przeprowadzone w Polsce, wykaza∏y
obecnoÊç CO w pobranych próbkach powietrza
bezpoÊrednio w warunkach akcji gaÊniczej i iloÊç
CO waha∏a si´ od 0–720mg/m3 [3]. Nara˝enie stra˝aków na tlenek w´gla podczas akcji gaszenia po˝aru jest w ka˝dym przypadku mo˝liwe, ale iloÊç tlenku w´gla wch∏anianego przez stra˝aków nie jest dok∏adnie znana. Nieliczne badania st´˝enia tlenku
w´gla w wydychanym powietrzu, potwierdzajà
wi´ksze jego wch∏anianie u stra˝aków po akcji gaszenia po˝aru oraz wi´ksze st´˝enie u palàcych papierosy [4]. Podczas po˝arów dla podtrzymania palenia pobierany jest tlen z otaczajàcego powietrza,
co powoduje zmniejszenie jego procentowej zawartoÊci w sk∏adzie powietrza niezb´dnego dla prawid∏owego funkcjonowania organizmu, a jednoczeÊnie wzrasta st´˝enie substancji toksycznych, takich
jak tlenek w´gla. Szczególnà wra˝liwoÊç na brak
tlenu wykazuje uk∏ad nerwowy i mi´sieƒ sercowy.
Dopuszczalna granica obni˝enia zawartoÊci tlenu,
z normalnej 21% w powietrzu, wynosi maksymalnie
do 17–16%. Przy tym st´˝eniu przy normalnym ciÊnieniu 1013 hPa, hemoglobina we krwi jest wysycona tlenem w oko∏o 95%. Spadek zawartoÊci tlenu
w powietrzu powoduje spadek wysycenia hemoglobiny i wyst´powanie objawów ostrego g∏odu tlenowego. Przy st´˝eniu tlenu w powietrzu 16–14% pojawia si´ wzmo˝ona cz´stotliwoÊç oddechów i przyspieszenie t´tna. Przy st´˝eniu tlenu 14–10% wyst´pujà zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów
oraz zaburzenia ze strony uk∏adu nerwowego. Przy
obni˝eniu tlenu w powietrzu do 10–6% objawy niedotlenienia wzmagajà si´, wyst´pujà md∏oÊci, wymioty, utrata zdolnoÊci poruszania si´, a po pewnym czasie dochodzi do utraty przytomnoÊci i do
Êpiàczki. Dalsze zmniejszanie si´ zawartoÊci tlenu
w powietrzu powoduje w kilka minut ustanie akcji
serca. Przebywanie w obszarze po˝aru oko∏o 5 minut przy spadku zawartoÊci tlenu o 3% jest jeszcze
bezpieczne. Przy zawartoÊci tlenku w´gla w powietrzu 0,01% nawet kilka godzin, brak oznak zatrucia,
przy st´˝eniu 0,04% do 2 godzin wyst´pujà bóle g∏owy i nudnoÊci. Przy 0,16% zawartoÊci CO przez 20
minut pojawiajà si´ dodatkowo bóle i zawroty g∏owy, a st´˝enie 0,5% w ciàgu 20–30 minut mo˝e spowodowaç zatrucie Êmiertelne, a zawartoÊç 1% CO
Êmierç w ciàgu 1 do kilku minut. [5, 6].

Podczas po˝arów, stra˝acy sà nara˝eni na podwy˝szonà temperatur´ i strumieƒ promieniowania
cieplnego. W strefie spalania gazów, cieczy i materia∏ów sta∏ych, Êrednia temperatura mo˝e wynosiç
oko∏o 10.000° C. Toksyczne produkty powstajàce
w warunkach po˝aru, oprócz CO2 i CO sà to równie˝: tlenki siarki, pi´ciotlenek fosforu, tlenki azotu, pary cyjanowodoru, chlorowodoru, siarkowodoru. Wiele ofiar zatrucia CO, umiera lub doÊwiadcza ci´˝kiego urazu neurologicznego pomimo leczenia. A˝ oko∏o 50% uratowanych po odzyskaniu
przytomnoÊci, mo˝e doznaç w ró˝nym stopniu l˝ejszych, lecz ograniczajàcych sprawnoÊç, neuropsychiatrycznych powik∏aƒ. Zadymienie skutkuje mi´dzy innymi ograniczeniem widocznoÊci, co powoduje utrat´ orientacji, ∏zawienie oczu i utrudnia
ewakuacj´ ludzi zagro˝onych. W Polsce przeprowadzono badania przyczyn zachorowaƒ wÊród stra˝aków wykonujàcych bezpoÊrednie czynnoÊci ratowniczo-gaÊnicze. Badania te wykaza∏y, ˝e najcz´stszà
przyczynà czasowej niezdolnoÊci do pracy by∏y
choroby uk∏adu oddechowego (22,3%), choroby
uk∏adu nerwowego i narzàdów zmys∏ów (18,5%),
choroby uk∏adu kostno-mi´Êniowego i tkanki ∏àcznej 18%, choroby uk∏adu krà˝enia (takie jak, nadciÊnienie, niedokrwienna choroba serca) stanowi∏y
12,9% absencji chorobowej. Zaburzenia psychiczne
to a˝ 8,1%, choroby uk∏adu trawiennego – 6,8%,
nowotwory 1,5%, wÊród pozosta∏ych przyczyn
stwierdzono choroby krwi i narzàdów krwiotwórczych [7].
Oszacowanie jakie iloÊci tlenku w´gla sà wch∏aniane przez stra˝aków podczas akcji ratowniczo-gaÊniczej zosta∏y podj´te przez badaczy z Japonii, poprzez oznaczenie tlenku w´gla w powietrzu wydychanym u stra˝aków po powrocie z akcji. Stwierdzono obecnoÊç COHb Êrednio w iloÊci 3,5% u niepalàcych i 5,7% u palàcych, po 5 dniach wolnych
oznaczone st´˝enie spad∏o odpowiednio u niepalàcych do 1,5% i do 3,8% u palàcych [8]. Badania
amerykaƒskie ostrego dzia∏ania po toksycznej ekspozycji na uk∏ad oddechowy stra˝aków, wykaza∏y
istotne zmiany funkcjonalne u tych, którzy nie
chronili dróg oddechowych aparatem tlenowym.
Nie zaobserwowano ˝adnych zmian u stra˝aków
stosujàcych ochron´ dróg oddechowych. Oznaczony poziom we krwi COHb% u stra˝aków nie stosujàcych ochrony przed akcjà wynosi∏ 1,5% i po akcji
wzrós∏ statystycznie nieistotnie do 2% [9]. Inne badania poprzez pomiar iloÊci CO w wydychanym powietrzu wykaza∏y poziom COHb% u stra˝aków stosujàcych ochron´ dróg oddechowych od 0%–3%,
a bez zabezpieczenia otrzymano wartoÊci od 4% do
14%. Oceniono, ˝e ta metoda poÊrednia jest bardzo
przydatna do oszacowania nara˝enia stra˝aków na
CO [10].
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na ogniwie elektrochemicznym, w którym zachodzi
reakcja CO z elektrolitem na jednej elektrodzie i tlenem (z otaczajàcego powietrza) na drugiej. Wytworzony w reakcji pràd elektryczny jest proporcjonalny do st´˝enia CO w ppm, korelujàc z poziomem
COHb we krwi w procentach. Zakres pomiaru od 0
do 500 ppm CO oraz czu∏oÊç 1 ppm.
Urzàdzenie jest zaopatrzone w jednorazowy ustnik. Po w∏àczeniu aparatu nast´puje zerowanie
i rozlega si´ sygna∏ dêwi´kowy, po us∏yszeniu którego osoba badana wykonuje g∏´boki wdech i zatrzymuje powietrze na 20 sekund. Po up∏ywie wskazanego czasu nale˝y zatrzymane w p∏ucach powietrze
wdmuchaç do aparatu. Po chwili wynik ukazuje si´
na wyÊwietlaczu LCD.
Otrzymane wyniki poziomów HbCO% opracowano statystycznie w programie Statistica, wersja 9.
Do weryfikacji ró˝nic mi´dzy Êrednimi porównywanych grup zastosowano test t-Studenta dla prób niezale˝nych. Rozk∏ad wyników zmiennych jest normalny, wyniki statystycznie istotne zosta∏y okreÊlone dla p*0,05.

Celem naszej pracy by∏o oszacowanie nara˝enia
na CO stra˝aków przed i po akcji ratowniczo-gaÊniczej, przed i po çwiczeniach sprawnoÊciowych, poprzez poÊrednie oznaczanie poziomu COHb% we
krwi oznaczajàc CO w wydychanym powietrzu aparatem Micro CO.

Materia∏ i metody
Oszacowanie nara˝enia na CO wykonano w grupie 40 stra˝aków pracujàcych zawodowo w Jednostce
Ratowniczo-GaÊniczej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
w Nysie. W grupie badanej 25 stra˝aków by∏o niepalàcych, a 15 palàcych papierosy, analiza otrzymanych
wyników poziomów HbCO% by∏a prowadzona
osobno dla grupy niepalàcych i palàcych. Ârednia
wieku badanych wynosi∏a 33 lata, a Êredni sta˝ pracy
20 lat. Pomiar tlenku w´gla w wydychanym powietrzu wykonywano w siedzibie Jednostki, dwukrotnie
przed i po powrocie zast´pów z akcji ratowniczo-gaÊniczej. Zachowujàc te same warunki pomiarów CO
w wydychanym powietrzu, w tej samej grupie badanych stra˝aków wykonano pomiary przed i po çwiczeniach sprawnoÊciowych, które odbywajà si´ na terenach po∏o˝onych przy brzegu jeziora Nyskiego. Na
tych terenach powietrze jest stosunkowo czyste, pozbawione zanieczyszczeƒ przemys∏owych, ze Êrodków transportu i komunalnych. Na çwiczeniach stra˝acy ubrani sà w takie same ubrania ochronne i u˝ywajà tego samego sprz´tu ochronnego dróg oddechowych, jak podczas rzeczywistych po˝arów.
Do pomiarów CO w wydychanym powietrzu
u˝yto przenoÊnego miernika „Micro CO” firmy MicroMedical. Zasada dzia∏ania miernika oparta jest

Wyniki badaƒ
Poziomy karboksyhemoglobiny (HbCO%) we
krwi okreÊlone poprzez oznaczenie CO w wydychanym powietrzu w grupie 40 stra˝aków przed i po akcji ratowniczo-gaÊniczej (grupa A) oraz przed i po
çwiczeniach sprawnoÊciowych (grupa B), oddzielnie
dla palàcych i niepalàcych przedstawiono w tabeli I.
W tabeli podano Êrednie i odchylenia standardowe,
a istotnoÊç statystycznà porównywanych Êrednich
okreÊlono testem t-Studenta dla p*0,05.

Tabela I. Poziom karboksyhemoglobiny (COHb %) we krwi w grupie stra˝aków przed i po akcji ratowniczo-gaÊniczej (grupa A) oraz przed i po çwiczeniach (grupa B).
Table I. Level of carboxyhemoglobin (COHb%) in blood in group of firemen before and after fire fighting and rescue action (group A) and also before and after exercises (group B)
Niepalàcy

Palàcy

Grupa
badana

przed

COHb (%) Êrednia 5 SD
po

A

0,3950,30*

0,6150,34*

25

2,1750,64

2,3350,63

15

B

0,4850,28**

0,3050,27**

25

2,2350,61***

1,5450,71***

15

n

COHb (%) Êrednia 5 SD
przed

po

n

*** istotnoÊç statystyczna przy p*0,018
*** istotnoÊç statystyczna przy p*0,029
*** istotnoÊç statystyczna przy p*0,008

Ârednie poziomy HbCO% w grupie A dla niepalàcych ró˝ni∏y si´ statystycznie istotnie przy
p*0,018 i wynosi∏y przed akcjà 0,3950,30%, a po
akcji 0,6150,34%. Dla palàcych Êrednia wartoÊç
HbCO% przed akcjà wynosi∏a 2,1750,64%, a po

20

akcji wzros∏a statystycznie nieistotnie do
2,3350,63%. W grupie B, w której przeprowadzono badania poziomu HbCO% przed i po çwiczeniach sprawnoÊciowych dla niepalàcych otrzymano
Êrednie wartoÊci HbCO% przed çwiczeniami
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0,4850,28%, a po çwiczeniach 0,3050,27%,
wartoÊci Êrednich by∏y istotne statystycznie przy
p*0,029. W grupie B dla palàcych równie˝ odnotowano istotny statystycznie spadek Êrednich wartoÊci HbCO% po çwiczeniach przy
p*0,008, a Êrednia przed çwiczeniami wynosi∏a

2,2350,61% i po çwiczeniach spad∏a do 1,54
50,71%.
W tabeli II przedstawiono wyniki Êrednich poziomów HbCO% we krwi dla niepalàcych w zale˝noÊci
od sta˝u pracy i wieku przed i po çwiczeniach oraz
przed i po akcji ratowniczo-gaÊniczej.

Tabela II. Poziom karboksyhemoglobiny (COHb %) we krwi w trzech grupach stra˝aków niepalàcych w zale˝noÊci od wieku przed i po akcji ratowniczo-gaÊniczej oraz przed i po çwiczeniach.
Table II. Level of carboxyhemoglobin (COHb) in blood of three groups of non-smoking firemen depending on age before and after fire extinguishing action and also before and after exercises
Grupa
stra˝aków przed çwiczeniami

Poziom COHb [ % ] Êrednia 5 SD
po çwiczeniach

przed akcjà

po akcji

IstotnoÊç
p*0,05

n

1

0,5350,22*

0,2150,15*

0,3750,21•

0,5650,27•

*0,0087
•0,1791

7

2

0,3950,23*

0,2350,20*

0,2850,20•

0,5250,23•

*0,1170
•0,0254

10

3

0,5850,40*

0,4650,36*

0,5450,42•

0,7850,47•

*0,5663
•0,3056

8

1 – grupa stra˝aków ze sta˝em pracy do 10 lat i Êrednià wieku 23 lata
2 – grupa stra˝aków ze sta˝em pracy od 10–20 lat i Êrednià wieku 33 lata
3 – grupa stra˝aków ze sta˝em pracy powy˝ej 20 lat i Êrednià wieku 44 lata

Grup´ stra˝aków niepalàcych podzielono w zale˝noÊci od sta˝u pracy i wieku na trzy podgrupy: 1.
grupa to badani ze sta˝em do 10 lat i Êrednià wieku
23 lata, 2. grupa od 10 do 20 lat pracy i Êrednià wieku 33 lata i 3. grupa ze sta˝em powy˝ej 20 lat ze
Êrednià wieku 44 lata. Poziomy HbCO% wykonane
przed çwiczeniami by∏y wy˝sze we wszystkich
trzech grupach i spad∏y po çwiczeniach, ale tylko
w grupie 1. najm∏odszych (Êrednia wieku 23 lata)
z najni˝szym sta˝em, spadek by∏ statystycznie istotny przy p*0,0087. Odpowiednio wartoÊci Êrednich
wynosi∏y przed i po çwiczeniach w grupie 1.: 0,53
50,22% i 0,2150,15%; w grupie 2.: 0,3950,23%
i 0,2350,20%; w grupie 3.: 0,5850,40% i 0,46
50,36%. W grupach tych Êrednie poziomy HbCO%
przed akcjà ratowniczo-gaÊniczà by∏y ni˝sze ni˝ po
akcji, ale statystycznie istotny wzrost by∏ tylko
w grupie 2. przy p*0,0254. Otrzymane wartoÊci
Êrednich poziomów HbCO% przed akcjà i po akcji
wynosi∏y odpowiednio dla grupy 1.: 0,3750,21%
i 0,5650,27%; dla grupy 2.: 0,2850,20% i 0,52
50,23%; dla grupy 3.: 0,5450,42% i 0,7850,47%.
Z ankiety przeprowadzonej w badanej grupie
stra˝aków w kierunku odczuwania przez nich negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych
okresowym niedotlenieniem organizmu w nara˝eniu na CO wynika, ˝e najcz´Êciej bo 27,5% badanych stra˝aków wskazywa∏o na sennoÊç w ciàgu

dnia oraz uczucie zm´czenia, 15% bezsennoÊç w nocy, 12,5% wskaza∏o bóle g∏owy, 10% na trudnoÊci
w zapami´tywaniu, 7,5% poda∏o utrat´ apetytu i tyle samo brak koncentracji. Zdecydowanie najwi´kszy procent, bo 67,5% badanych stra˝aków poda∏o
wyst´powanie stresu, co jest zwiàzane z charakterem wykonywanej pracy.

Dyskusja
Badania przeprowadzone w ró˝nych krajach, wykaza∏y obecnoÊç w atmosferze dymów po˝arowych
tlenku w´gla, który wyst´puje zawsze, ale równie˝
wiele innych substancji toksycznych dla cz∏owieka.
Sk∏ad i iloÊç toksycznych substancji wyst´pujàcych
w dymie po˝arowym zale˝y od rodzaju palàcych si´
materia∏ów [1, 2, 7]. W warunkach prowadzonych
dzia∏aƒ ratowniczo-gaÊniczych podczas po˝aru,
oznaczenie wielu substancji nie jest mo˝liwe ze
wzgl´du na wymóg zastosowania specjalistycznej
aparatury laboratoryjnej, którà dysponujà placówki
naukowe lub instytuty badawcze.
W badaniach przeprowadzonych na ofiarach po˝arów stwierdzono, ˝e 24% zgonów, majàcych miejsce w wyniku po˝arów budynków mieszkalnych, by∏o spowodowanych tlenkiem w´gla, a w prawie 35%
przypadków zgonów, CO mia∏ g∏ówny udzia∏. Inne
badania potwierdzajà obecnoÊç HbCO we krwi
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u 66% pobranej ze zw∏ok osób – ofiar po˝arów. Badania nara˝enia stra˝aków na tlenek w´gla i iloÊci
wch∏anianego CO przez stra˝aków uczestniczàcych
w akcjach sà bardzo nieliczne. Próby oszacowania
wch∏anianej iloÊci CO podj´li si´ w Japonii na podstawie pomiarów st´˝enia CO w wydychanym powietrzu u stra˝aków, w czasie 30–60minut po ich
powrocie z akcji gaÊniczych i po 4. dniach. Ârednie
st´˝enie HbCO% po akcji dla niepalàcych wynosi∏o
3,5%, a dla palàcych 5,7% po czterech dniach spad∏o odpowiednio do 1,5% i 3,8%. W badaniach tych
wykazano ponadto, ˝e najwi´ksze st´˝enie CO
w wydychanym powietrzu zanotowano u stra˝aków
bioràcych bezpoÊredni udzia∏ w akcji gaszenia po˝aru, nast´pnie u stra˝aków pe∏niàcych funkcje dowódcze, a u stra˝aków nie bioràcych bezpoÊredniego udzia∏u, nie stwierdzono istotnych ró˝nic w st´˝eniach CO. Analiza wyników nie wykaza∏a zale˝noÊci st´˝enia CO w wydychanym powietrzu od czasu nara˝enia i czasu trwania akcji ratowniczo-gaÊniczej. [4, 10] Nasze badania, które opierajà si´ równie˝ na pomiarze poziomu CO w wydychanym powietrzu da∏y podobne rezultaty. Udzia∏ stra˝aków
w akcji ratunkowo-gaÊniczej spowodowa∏ wzrost
istotny statystycznie st´˝enia HbCO% po akcji
w grupie niepalàcych, a w grupie palàcych niewielki
wzrost statystycznie nieistotny. Udzia∏ w çwiczeniach sprawnoÊciowych spowodowa∏ spadek istotny
statystycznie poziomu HbCO% zarówno u niepalàcych i palàcych. åwiczenia pomimo takiego samego
wysi∏ku fizycznego jak przy rzeczywistych po˝arach, ale prowadzone w miejscu o ma∏ym zanieczyszczeniu powietrza wp∏yn´∏y na zmniejszenie iloÊci HbCO% w obydwu grupach. Trzeba te˝ zwróciç
uwag´, ˝e stra˝acy palàcy podczas çwiczeƒ mieli
przerw´ w paleniu. Nara˝enie na tlenek w´gla, wynikajàce z palenia papierosów jest wyraêne i potwierdzajà to badania innych autorów [11]. Dym tytoniowy zawiera od 10. do 17. mg CO w przeliczeniu na jeden papieros. Stwierdzono Êrednie poziomy
HbCO% we krwi w grupie palaczy z Sosnowca wynios∏y 3,87%, a w grupie palaczy z Tomaszowa Lubelskiego 2,53%. Oznaczone poziomy HbCO%
u palàcych i niepalàcych mieszkaƒców Monachium
wynosi∏y odpowiednio 7,38% i 2,36%, natomiast
z terenów wiejskich Bawarii wartoÊci te wynios∏y
6,06% i 1,03%. Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e nara˝enie na
tlenek w´gla palaczy papierosów dodaje si´ do nara˝enia Êrodowiskowego, a przemys∏owe i komunalne zanieczyszczenia wp∏ywajà wymiernie na nara˝enie ludzi, zarówno niepalàcych, jak i palaczy papierosów [11]. Jednak w przypadku palàcych stra˝aków mo˝na uznaç, ˝e sprawniej funkcjonujà mechanizmy adaptacyjne do wysokich st´˝eƒ CO podczas
akcji gaÊniczej. Wydaje si´, ˝e te dane wskazujà na
sprawniejsze mechanizmy reparacyjne u osób m∏o-
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dych, u których çwiczenia dajà bardziej widoczny
efekt ni˝ u osób starszych. Analiza wyników uzyskanych w grupie niepalàcych stra˝aków w zale˝noÊci od sta˝u pracy i wieku, wykaza∏a istotny statystycznie spadek poziomu HbCO% w grupie stra˝aków ze sta˝em do 10 lat i Êrednià wieku 23 lata po
çwiczeniach sprawnoÊciowych, a nieistotny wzrost
po akcji ratowniczo-gaÊniczej ze Êrednio 0,37% do
0,56%. W grupie 2. ze sta˝em od 10 do 20 lat i Êrednià wieku 33 lata, istotne statystycznie okaza∏ si´
wzrost HbCO% po akcji ratowniczo-gaÊniczej ze
Êrednio 0,28% do 0,52%, a çwiczenia wp∏yn´∏y na
nieistotny spadek ze Êrednio 0,39% do 0,23%. Natomiast, w grupie z najd∏u˝szym sta˝em powy˝ej 20
lat ze Êrednià wieku 44 lata zarówno spadek po çwiczeniach, jak i wzrost po akcji nie by∏y statystycznie
istotne.

Wnioski
1. Udzia∏ stra˝aków w akcji ratowniczo-gaÊniczej
powoduje wzrost poziomu HbCO% istotny statystycznie w grupie niepalàcych i nieistotny w grupie
palàcych.
2. åwiczenia wp∏ywajà na obni˝enie zawartoÊci
HbCO, istotnie w grupie palàcych, niepalàcych
i najm∏odszych stra˝aków.
3. Poziomy HbCO% nie ró˝nià si´ statystycznie
istotnie pomi´dzy grupami o ró˝nym sta˝u i wieku.
4. Negatywne skutki zdrowotne wykazywane
przez badanych to sennoÊç w ciàgu dnia i uczucie
zm´czenia, bezsennoÊç w nocy i bóle g∏owy, a najcz´Êciej stres zwiàzany z wykonywaniem zawodu
stra˝aka.
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