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Wibracje miejscowe należą do szkodliwych czynników fizycz-
nych środowiska pracy. Przenoszone są do organizmu przez
ręce bezpośrednio z trzymanych narzędzi wibracyjnych lub
pośrednio, w trakcie obrabiania elementów na drgających
urządzeniach. Wibracje mogą powodować dyskomfort,
zmniejszoną sprawność psychofizyczną, a przy długotr-
wałym narażeniu prowadzą do rozwoju zmian chorobowych
o niespecyficznym charakterze (1).

Według danych statystycznych z 31 grudnia 2000 r. na
5,25 mln osób objętych badaniem, zatrudnionych w różnych
zakładach pracy, 743,54 tys. pracowało w warunkach zag-
rożenia, a spośród tych osób 20,05 tys. (2,7 % pracujących
w warunkach zagrożenia) – w warunkach zagrożenia wib-
racją. Wśród chorób zawodowych zespół wibracyjny stano-
wił 2,9% wszystkich chorób zawodowych. 

Długotrwałe działanie wibracji może doprowadzić do
nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. Zmiany w wyniku
pracy z narzędziami wibracyjnymi dotyczą zwłaszcza
kończyn górnych, a zmiany chorobowe rozwijają się prze-

ciętnie po kilku latach pracy narzędziami o natężeniu wibra-
cji przekraczającym wartości określone normą (2,3,4). 

Wśród zmian wywołanych typowymi narzędziami wib-
racyjnymi najczęściej stwierdzane były zaburzenia naczy-
niowo-nerwowe, a rzadziej zmiany kostno-stawowe i zmia-
ny o charakterze mieszanym (5,6). W wyniku zaburzeń
krążenia obwodowego skórny przepływ krwi zmniejsza się
do kilkudziesięciu procent wartości kontrolnych (7). Okre-
sowo, zmniejszenie to jest tak znaczne, że skórny przepływ
krwi jest trudny do oznaczenia. Wśród operatorów udaro-
wych młotków i wiertarek stwierdzono częstsze, niż
u osób nieeksponowanych, występowanie zmian chorobo-
wych, pod postacią napadowego zblednięcia palców rąk.
Napady naczynioskurczowe związane z działaniem wibra-
cji dotyczą prawie wyłącznie obszarów opuszków palców
i tylko w wyjątkowo zaawansowanych przypadkach obej-
mują także śródręcze. Obszerne badania (22 wskaźniki
hemodynamiczne) dotyczące zaburzeń w krążeniu obwo-
dowym powstających w wyniku wibracji przeprowadziła
Koradecka (8).

Efekty krótkotrwałej ekspozycji na wibracje miejscowe
na układ krążenia krwi są stosunkowo rzadko przedmiotem
badań (9,10,11,12).
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STRESZCZENIE Z danych zawartych w literaturze wynika, że po długotrwałej ekspozycji na wibracje miejscowe, w obrębie kończyn górnych,
stwierdzane były zaburzenia naczyniowo-nerwowe, rzadziej kostno-stawowe oraz o charakterze mieszanym. U pięciu zdrowych mężczyzn,
nieeksponowanych zawodowo na wibracje, przeprowadzono badania skórnego przepływu krwi podczas 5-minutowej ekspozycji prawej ręki na
wibracje miejscowe (odfiltrowany biały szum 2–2000 Hz, ważona wartość przyspieszenia drgań 9 ms-2) i wykonaniu testu kąpieli wodnej rąk (14°C)
w dwóch wariantach: z zastosowaniem rękawicy antywibracyjnej i bez niej. Bezpośrednio po zastosowaniu wibracji wykazano wyraźne zmiany
poziomu skórnego przepływu krwi na prawej i lewej ręce w wariancie bez rękawicy antywibracyjnej i brak zmian w badaniu z zastosowaniem
rękawicy ochronnej. Test kąpieli wodnej nie różnicował wariantów badań (z rękawicą ochronną i bez niej). Wydaje się, że pomiar poziomu skórnego
przepływu krwi po ekspozycji na wibracje może być użyteczną metodą do oceny skuteczności ochronnej rękawic antywibracyjnych, ale niezbędne są
dalsze badania. Med. Pr. 2002, 53, 3, 239–243
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ABSTRACT The literature data show that a long exposure to local vibration leads to neuro-vessels, and less frequently to osteoarticular or mixed
disorders within upper extremities. In five healthy males, not occupationally exposed to vibration,  skin blood flow was examined during a 5-min
exposure of the right hand to local vibration (filtered off white noise 2–2000 Hz, weighted  vibration acceleration of 9 m/s-2), and the cold
provocation test with water at 14°C in two variants: with and  without antivabration glove, was performed.

Immediately after local vibration, evident changes in the skin blood flow on the right and left hands were registered in the experiment without
antivibration glove. There were no changes in the experiment with antivibration glove The cold provocation test, in none of its variants (with and
without antivibration glove) showed any changes.  It seems that the skin blood flow measurements taken immediately after the hand exposure to local
vibration may be a useful method for assessing protective efficiency of antivibration gloves, however further studies are required to support this
observation. Med Pr 2002, 53, 3, 239–243
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Spośród stosowanych obecnie metod pomiaru skórnego
przepływu krwi często stosowana jest technika laserowo-dop-
plerowska. Jej zaletami są: specyficzność dla tkanek powierz-
chniowych i możliwość uzyskania ciągłej obserwacji zmian
przepływu krwi (13,14,15). Jest to technika optyczna, oparta
na zjawisku Dopplera. Dane literaturowe wskazują, że meto-
da ta może być bardzo przydatna w przypadku lokalnego
działania czynników środowiskowych (4,16).

Jako ochrona przed skutkami zdrowotnymi wibracji miej-
scowych stosowane są rękawice antywibracyjne. Właściwości
ochronne rękawic antywibracyjnych nie są oceniane na pod-
stawie oceny reakcji fizjologicznych. Ich ocena oparta jest na
wyznaczaniu skorygowanych  współczynników  przenosze-
nia  drgań przez rękawicę dla dwóch zakresów sygnałów  tes-
towych (17). 

Celem przeprowadzonych badań było określenie zmian
w krążeniu obwodowym w wyniku krótkotrwałego działania
wibracji na rękę nieosłoniętą i rękę chronioną rękawicą an-
tywibracyjną oraz sprawdzenie, czy technika laserowo-dop-
plerowska może być przydatna do określenia skuteczności
ochronnej rękawic antywibracyjnych.

MATERIAŁ I METODY
Obiekt badań
Obiektem badań była rękawica przeznaczona do ochrony o-
peratorów narzędzi ręcznych przed oddziaływaniem drgań
mechanicznych.

Rękawica pięciopalcowa (typ ORPEL AV-1) wykonana
jest ze skóry i wyposażona we wkład tłumiąco-wibroizolacyj-
ny na całej części chwytnej. Spełnia ona wymagania dla ręka-
wic antywibracyjnych określane w ISO 10819 (17). 

Wyznaczone skorygowane współczynniki przenoszenia
drgań dla tej rękawicy dla sygnału testowego M (zakres
częstotliwości 32–200 Hz) i dla sygnału testowego H (zakres
częstotliwości 200–1250 Hz) wynoszą: 

TR
—

M = 0,788 (kryterium: TR
—

M < 1),
TR
—

H = 0,554 (kryterium: TR
—

H < 0,6).
Przy czym wartość TR

—
M = 1 oznacza przenoszenie 100%

energii drgań; wartość TR
—

M = 0 oznacza 100% tłumienie
i/lub rozpraszanie energii drgań (przenoszenie 0%) w zakre-
sie częstotliwości 32–200 Hz.

Wartość TR
—

H = 1 oznacza przenoszenie 100% energii
drgań; wartość TR

—
H = 0 oznacza 100% tłumienie i/lub rozp-

raszanie energii drgań (przenoszenie 0%) w zakresie częstot-
liwości 200–1250  Hz.

Rękawica może być zakwalifikowana jako antywibracyj-
na, gdy oba kryteria (TR

—
M < 1 i TR

—
H < 0,6) są spełnione

równocześnie.

Osoby badane (operatorzy)
W badaniach wzięło udział pięciu młodych mężczyzn w zak-
resie wieku 23–33 lata, wykonujących pracę umysłową, nie-
eksponowanych zawodowo na wibracje miejscowe. Osoby
przewidziane do badań odbyły lekarskie badania kwalifika-
cyjne i przeprowadzono u nich wstępny test oziębieniowy

rąk. Wyniki badań były prawidłowe. Wszystkie osoby badane
wyraziły pisemną zgodę na udział w badaniach. Na wykona-
nie badań fizjologicznych uzyskano zgodę komisji etycznej.

Sposób przeprowadzenia badań
Przeprowadzono 2 serie testów, w których brało udział 5 o-
peratorów:

- seria pomiarów bez rękawicy,
- seria pomiarów z rękawicą antywibracyjną.
Serie składały się z trzykrotnie powtarzanych pomiarów

dla każdego z 5 operatorów (z wyjątkiem jednego, który
miał wykonane 2 powtórzenia). Poszczególne pomiary dla
kolejnych operatorów przeprowadzano innego dnia (ozna-
cza to ekspozycję operatora na drgania 5 min na dzień).

Temperatura w czasie pomiarów utrzymywana była na
poziomie komfortu cieplnego: 22°C.

Badania przenoszenia drgań przez rękawicę antywibracyjną
Do symulacji pracy ręcznego narzędzia wykorzystano
wzbudnik drgań wyposażony w specjalną rękojeść testową.
Rękojeść była pobudzana do drgań w kierunku poziomym
(tj. równoległym do przedramienia operatora) odfiltrowa-
nym białym szumem z zakresu częstotliwości 2–2000 Hz.
Ważona wartość przyspieszenia drgań wynosiła 9 m/s2.
W czasie pomiarów utrzymywana była stała wartość siły na-
cisku wywieranej przez operatorów na rękojeść testową
równa 50 N. Każdy pojedynczy pomiar dla kolejnych opera-
torów trwał 5 min. Ekspozycja na wibracje dotyczyła prawej
ręki.

Na podstawie sygnałów uzyskiwanych z przetworników
drgań umieszczonych w rękojeści na dłoni operatora określa-
no przenoszenie drgań przez rękawicę.

Badania zmian fizjologicznych 
W każdym wariancie badania były wykonywane wg takiego
samego schematu. Przez 15 min osoba badana pozostawała
w spoczynku w pozycji siedzącej. Następnie przeprowadza-
no pomiar początkowy skórnego przepływu krwi na opusz-
kach środkowych palców obu rąk osoby badanej. W dalszej
kolejności odłączano sondy pomiarowe i osoba badana była
poddawana wibracji miejscowej w ciągu 5 min. 

Po ekspozycji na wibracje osoba badana zajmowała po-
zycję siedzącą przez 15 min, a następnie w pozycji stojącej
przeprowadzano test oziębieniowy dla obu rąk jedno-
cześnie, w wodzie o temperaturze 14oC przez 10 minut. Pod-
czas przebywania w zimnej wodzie ręce były osłonięte ręka-
wicami lateksowymi. Po wyjęciu z wody i zdjęciu rękawic la-
teksowych osoba badana ponownie zajmowała pozycje
siedzącą przez 20 minut. Przez cały czas badania po ekspo-
zycji na wibrację rejestrowano skórny przepływ krwi na o-
puszkach środkowych palców obu rąk.

Zastosowana aparatura badawcza
Stanowisko badawcze związane z oceną zmian przepływu
krwi w skórze składało się z miernika laserowo-dopplerows-
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kiego Periflux 4001 Master (Perimed, Szwecja)
z następującymi urządzeniami dodatkowymi:

■ przystawka termiczna Peritemp 4005 Heater,
■ termostatyczne laserowe sondy kątowe, średnica 10

mm, typ 457,
■ przystawka z przetwornikiem analogowo-cyfrowym do

podłączenia sygnałów temperatury PF472.
Zmiany skórnego przepływu krwi rejestrowano w sposób

ciągły. 
Do wytwarzania bodźców termicznych obejmujących

całe dłonie zastosowano termostat do kąpieli wodnej rąk
o temperaturze wody 14oC ± 1.

Analiza wyników badań związanych z pomiarem temperatu-
ry skóry i skórnego przepływu krwi
Analizę wyników przeprowadzono przy pomocy testu t-Stu-
denta dla grup zależnych (prawa – lewa ręka, różne czasy ek-
sperymentu, porównanie między seriami badań z rękawicą
ochronną lub bez niej). Przed przeprowadzeniem analizy
sprawdzono, czy dane posiadają rozkład normalny, jeżeli go
nie posiadały, to dodatkowo przeprowadzono analizę przy
pomocy testu nieparametrycznego - testu kolejności par Wi-
coxona dla prób zależnych. 

WYNIKI BADAÑ 

Badania przenoszenia drgań przez rękawicę antywibracyjną
Uzyskane przebiegi przenoszenia drań w układzie z zas-

tosowaniem rękawicy ochronnej przedstawiono na ryc. 1. 
Skorygowany współczynnik przenoszenia drgań uzyska-

ny dla rękawicy antywibracyjnej przedstawiono na ryc. 2,
gdzie podano wartości średnie i wartości odchylenia standar-
dowego.

Badania zmian fizjologicznych
Test oziębieniowy

Podczas testu oziębieniowego nie stwierdzono istotnych
statystycznie różnic w wielkości skórnego przepływu krwi
między prawą i lewą ręką w badanej grupie (ryc. 3).

Ekspozycja na wibracje i test oziębieniowy
Porównano poziom skórnego przepływu krwi na opuszkach
środkowych palców prawej ręki, eksponowanej na wibracje,
między poszczególnymi fazami testu oziębieniowego wyko-
nanego bez stosowania wibracji z testem po zastosowaniu
wibracji. Nie stwierdzono istotnego statystycznie wpływu
zastosowania wibracji na poziom skórnego przepływu krwi
na prawej ręce w poszczególnych etapach testu oziębienio-
wego w porównaniu z warunkami bez stosowania wibracji. 

Takie samo porównanie dotyczące lewej ręki, nieekspo-
nowanej na wibrację, w wariancie badań bez rękawicy och-
ronnej, wykazało istotnie statystycznie mniejszy poziom
skórnego przepływu krwi w 15. minucie po ekspozycji na
wibrację (p < 0,05) w porównaniu z warunkami testu o-
ziębieniowego bez stosowania wibracji. W pozostałych fa-
zach testu nie stwierdzono istotnych różnic między posz-
czególnymi jego fazami, wykonanymi bez stosowania wibra-
cji z testem po zastosowaniu wibracji. Nie wykazano

Ryc. 1. Skorygowane przenoszenie drgań dla układu z rękawicą antywibra-
cyjną. Średnie wartości dla wszystkich badanych operatorów.
Fig. 1. The corrected transmissibility of the tested antivibration glove. Me-
an values for all subjects.

Ryc. 2. Skorygowany współczynnik przenoszenia drgań TR dla badanej
rękawicy antywibracyjnej.
Fig. 2. The corrected transmissibility coefficient of the tested antivibration
glove TR.

Ryc. 3. Zmiany poziomu skórnego przepływu krwi na opuszkach środko-
wych palców rąk podczas testu chodzenia rąk w temperaturze 14oC. PU
– jednoski arbitralne.
Fig. 3. Time course of skin blood flow at tips of middle fingers during
a cold provocation test with water at 14oC. PU – perfusion units.
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również różnic w poziomie skórnego przepływu krwi na
opuszkach palców lewej ręki w poszczególnych fazach testu
oziębieniowego w warunkach bez stosowania wibracji
w porównaniu z badaniami z zastosowaniem ekspozycji na
wibracje w rękawicy antywibracyjnej.

Wyniki badań skórnego przepływu krwi na prawej i lewej
ręce w poszczególnych etapach testu oziębieniowego
w różnych wariantach ochrony ręki w czasie stosowania wib-
racji przedstawiono na ryc. 4 i 5. Stwierdzono istotnie statys-
tycznie wyższy poziom skórnego przepływu krwi na prawej
ręce w porównaniu z lewą, gdzie wykazano obniżony po-
ziom skórnego przepływu krwi w stosunku do początkowe-
go w badaniu z zastosowaniem wibracji bez rękawicy och-
ronnej w pierwszej i 15. minucie po ekspozycji na wibrację
oraz w 10. minucie po zakończeniu testu chłodzenia rąk 
(p < 0,05). Po 20 minutach po zakończeniu testu chłodzenia,
skórny przepływ krwi na lewej ręce utrzymywał się jeszcze
na zmniejszonym poziomie w stosunku do poziomu na pra-
wej ręce, ale różnice nie były istotne statystycznie.

Nie stwierdzono wyraźnych zmian w poziomie skórnego
przepływu krwi na prawej i lewej ręce po zastosowaniu wib-
racji na rękę osłoniętą rękawicą antywibracyjną w stosunku
do poziomu przepływu krwi przed ekspozycją na wibracje.
Nie było również istotnych statystycznie różnic w poziomie

skórnego przepływu krwi między prawą i lewą ręką w czasie
i po zastosowaniu testu oziębieniowego, który rozpoczął się
w 15. minucie po ekspozycji na wibracje.

OMÓWIENIE

Badania przenoszenia drgań przez wybrane rękawice anty-
wibracyjne
Ze względu na zastosowany jeden sygnał testowy – odfiltro-
wany biały szum (2–2000 Hz), uzyskano jeden współczynnik
przenoszenia drgań charakteryzujący daną rękawicę
w całym analizowanym zakresie częstotliwości (1–1600 Hz).
Jego wartość dla badanej rękawicy (podobnie jak przebiegi
skorygowanego przenoszenia drgań w funkcji częstotliwości)
w pełni potwierdzają ocenę wykonaną zgodnie z metodą
z normy ISO 10819 (17). O ile do oceny skorygowanego
współczynnika przenoszenia drgań przez rękawicę należało-
by określić nowe kryterium (jednoliczbowe), to ocena sku-
teczności rękawic antywibracyjnych na podstawie prze-
biegów przenoszenia drgań jest prosta i jednoznaczna:  war-
tość 1 oznacza brak tłumienia i/lub rozpraszania energii
drgań; wartość 0 oznacza 100% tłumienia i/lub rozpraszania
energii drgań. Wartość skorygowanego współczynnika prze-
noszenia dla badanej rękawicy antywibracyjnej wyniosła
0,27. Zarówno jedna jak i druga miara skuteczności ochron-
nej rękawic antywibracyjnych (skorygowany współczynnik
przenoszenia drgań oraz przenoszenie drgań w funkcji
częstotliwości) wskazują na dobrą skuteczność ochronną ba-
danej rękawicy. 

Badania zmian fizjologicznych
Przeprowadzone badania wskazują wyraźnie na istnienie
wpływu zastosowanej wibracji miejscowej na zmiany pozio-
mu skórnego przepływu krwi w skórze rąk. W wyniku
krótkotrwałego działania wibracji miejscowej na nie chro-
nioną prawą rękę stwierdzono wzrost skórnego przepływu
krwi na tej ręce, a obniżenie jego poziomu na lewej, nie chro-
nionej ręce. Różnice między poziomem przepływu krwi na
prawej i lewej ręce były istotne statystycznie (p < 0,05). 

Otrzymane wyniki są zgodne z badaniami innych au-
torów wskazujące na fakt, że stymulacja zimnem lub wib-
racją zastosowana na jedną rękę może być przenoszona na
drugą. Przyczynę tego zjawiska upatruje się we współdziała-
niu obwodowych nerwów współczulnych prawej i lewej stro-
ny ciała przez centrum autonomicznego układu nerwowego
(10). Autorzy cytowanej pracy przeprowadzili badania
u osób zdrowych, polegające na stosowaniu bodźca zimna
(woda 4oC) oraz wibracji miejscowej (63 Hz, 29,4 ms-2).
Stwierdzono, że zarówno działanie bodźca zimna, jak i wib-
racji prowadziło do zmian temperatury skóry i przepływu
krwi zarówno w eksponowanej, jak i nie eksponowanej ręce.
Również niektórzy inni autorzy wskazują, że ekspozycja na
wibrację jednej ręki wywołuje reakcję naczynioskurczową
w ręce przeciwnej (18,19). Z kolei Olsen (9) stwierdził
zwiększoną reakcję naczynioskurczową na chłód 15 minut

Ryc. 4. Zmiany poziomu skórnego przepływu krwi na opuszkach środko-
wych palców podczas badania z zastosowaniem wibracji miejscowej (W)
bez rękawicy antywibracyjnej i test chłodzenia rąk w temperaturze 14oC
po ekspozycji na wibracje (* p < 0,05). PU – jednostki arbitralne.
Fig. 4. Time course of skin blood flow at tips of middle fingers during the
experiment with exposure of the right hand to local vibration without anti-
vibration glove and the cold provocation test with water at 14oC after the
exposure (* p < 0.05). PU – perfusion units.

Ryc. 5. Zmiany poziomu przepływu krwi na opuszkach środkowych
palców podczas badania z zastosowaniem wibracji miejscowej (W) i ręka-
wicy antywibracyjnej. PU – jednostki arbitralne.
Fig. 5. Time course of skin blood flow at tips of middle fingers during the
experiment with exposure of the right hand to local vibration (W) and anti-
vibration glove. PU – perfusion units.
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po ekspozycji na wibrację (przyspieszenie 16 ms-2) na ręce
niepoddanej działaniu wibracji, co nie było zaznaczone na
ręce eksponowanej. Jak wskazuje Olsen (9) współczulny od-
ruch naczynioskurczowy, ujawniony pod wpływem wibracji,
działa na skórne tętniczki, ale może też działać na główne
tętnice palcowe. Autor twierdzi, ze krótkotrwałe efekty eks-
pozycji na wibracje są lokalnym osłabieniem funkcji naczy-
nioskurczowej mięśni gładkich naczyń w połączeniu z dłużej
trwającą, zwiększoną funkcją naczynioskurczową, urucha-
mianą przez nielokalne mechanizmy. Takie przeciwnie skie-
rowane efekty mogą wyjaśnić reakcje w ręce eksponowanej
i nieeksponowanej na wibracje miejscowe (9).

W obecnej pracy w wyniku zastosowania rękawicy anty-
wibracyjnej nie zarejestrowano wyraźnych zmian w poziomie
skórnego przepływu krwi podczas krótkotrwałej ekspozycji na
wibracje miejscowe zarówno na ręce eksponowanej, jak i nie-
eksponowanej. Jest to jakościowo inna reakcja niż w przypad-
ku ekspozycji na wibrację ręki niechronionej rękawicą.

Z przeprowadzonych badań wynika, że dynamika
skórnego przepływu krwi na ręce eksponowanej i nieekspo-
nowanej na wibracje jest zależna od sposobu ochrony ręki
w czasie ekspozycji na wibracje miejscowe. Zastosowana
technika laserowo-dopplerowska do pomiaru skórnego
przepływu krwi okazała się wystarczająco czułą metodą ba-
dawczą do odróżnienia zmian w poziomie skórnego przepły-
wu krwi pod wpływem krótkotrwałego działania wibracji
miejscowej na rękę chronioną lub nie chronioną rękawicą
antywibracyjną. Wydaje się, że technika ta może być uży-
teczną metodą do oceny skuteczności ochronnej rękawic an-
tywibracyjnych, ale potrzebne są dalsze badania.

Zmiany skórnego przepływu krwi bezpośrednio po eks-
pozycji na wibracje były bardziej wyraźne niż w czasie i po
zastosowaniu testu chłodzenia rąk następującego po ekspo-
zycji na wibracje. Tak więc przeprowadzanie testu chłodze-
nia rąk 15 minut po ekspozycji na wibracje nie różnicuje
zmian na ręce ekspowowanej na wibracje i nieeksponowanej
i w związku z tym te fazy badania nie będą przydatne do o-
ceny skuteczności ochronnej rękawic antywibracyjnych.
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