
ТЕЛЕСНЕ ПРОМЕНЕ ПРИ РОЊЕЊУ НА ДАХ 
 
Психофизичке способности рониоца у условима повишеног притиска су 

смањене. Смањена је способност за вршење мишићног рада (физички радни 
капацитет), као и способност пријема и схватања информација (перцепција), 
те способност апстрактног мишљења (ментални капацитет). Емоционално стање 
рониоца је измењено у већој или мањој мери, што се може манифестовати као 
поремећај понашања. Фактори који утичу на смањење психофизичке 
способности су следећи: 

Имерзија је потапање тела у воду, која је далеко гушћа средина од 
ваздуха, на коју је човек адаптиран. Повећана густина околине повећава отпор 
кретању и изискује повећан мишићни напор и нов начин кретања. У 
зависности од става, тј. положаја тела под водом, хидростатски ниво притисака 
доводи до поремећаја циркулације и отежаног дисања (у случају роњења са 
боцама) уз потребу повећаног респираторног рада.  

Под водом се губи осећај властите тежине и положаја тела, што збуњује 
чула и смањује перцепцију. Вода има око 26 пута већу топлотну 
проводљивост, те је отежано одржавање телесне топлоте. И на крају, присутно 
сазнање рониоца да под водом не може дисати или да зависи од техничког 
уређаја, потенцијални је покретач паничне реакције. 

Повишен амбијетални притисак повећава парцијалне притиске гасова у 
плућима, што мења њихов физиолошки карактер. 

Ронилачка опрема отежава покрете (пераја, одело, тегови), делимично 
компромитује циркулацију и сужава видно поље (маска). 

Свест о одвојености од атмосфере изазива психичку напетост, 
клаустрофобију и подсвесни страх за живот. 

Имерзија (потапање) тела у воду, чија је температура испод 27º  Ц 
доводи до брзог хлађења коже што изазива сужење крвних судова 
(вазоконстрикцију) и смањење протока крви кроз кожу. 

Истовремено, проток крви кроз кожу ремете хидростатски градијент и 
притисак еластичног ронилачког одела делујући на површинске крвне судове 
коже. Неутрализација гравитације смањује укупну количину крви у ногама и 
абдомену, а повећава у грудном кошу, плућима и срцу.  

Све то узрокује “централизацију крви“. Срце се максимално пуни и у 
сваком циклусу избацује већу количину крви (повећан ударни волумен срца), 
а број откуцаја срца (фреквенција) се смањује и настаје “ронилачка 
брадикардија“. 

Веће истезање срчаног зида у фази пуњења, рефлексно деловање 
хладноће, психичко узбуђење и деловање повећаног притиска кисеоника 
олакшавају настанак поремећаја ритма срца (аритмија) које се јављају код 10% 
ронилаца.  

Нагли улазак рониоца у хладну воду може рефлексно зауставити рад срца 
и дисање (хидрокуција). Бубрези појачано излучују мокраћу (повећана 



диуреза), јер због пораста интраторакалног крвног волумена настаје инхибиција 
лучења антидиуретичног хормона (АДХ) и настаје “имерзиона диуреза“ 
(појачано лучење урина, тј. мокрење). То доводи до дехидратације организма, 
крв постаје гушћа и додатно оптерећује срце. 

У води се губи осећај властите тежине и притиска на зглобове (губи се 
проприоцепција-осећај положаја тела), што неповољно утиче на оријентацију 
рониоца, поготово у условима слабе видљивости или роњења у плаветнилу. 
Чула додира и пипања су често смањена због анестетичког деловања хладноће. 
У хладној води је смањен и осећај бола, па се мање повреде и не региструју. 
Спретност прстију је битно смањена, због утицаја хладноће. 

Вид је нормалан, али је слика која долази до ока измењена због лома 
светлости на граничним површинама. Видно поље је сужено због ограниченог 
видног поља ронилачке маске, а због дифузије светла и апсорпсије боја губи 
се контраст под водом и дубински вид, тј. способност вида објеката по 
дубини. Предмети под водом изгледају ближи и већи. Кад ронилац треба да 
оцени величину неког предмета под водом који је удаљен од ока мање од 120 
цм, изражена је тенденција подцењивања, а када су предмети даљи, тенденција 
прецењивања. 

 Слух је измењен утолико што се звук не преноси ваздухом, већ водом, 
те је због брзине провођења временска разлика надражаја левог и десног уха 
безначајна. Због тога није могуће одредити правац извора звука. Уз то, бука и 
шумови уобичајени на копну, сведени су на ретке и неправилне звукове 
дубине мора. То доприноси осећају изолованости и омогућавају да информације 
из “унутрашњег света“ конкуришу информацијама из околине.  

У средњем уху и синусима приликом зарона ствара се подпритисак 
(уколико се рони с маском онда и испод ње) који треба 
поништити/изједначити. У супротном долази до оштећења слузнице зидова тих 
шупљина која су израженија што је подпритисак већи и трајање изложености 
дуже. 

Ментални процеси, процена информација, стварање потпуне слике 
актуелног тренутка, апстрактно мишљење, доношење одлуке и сл. нису 
ефикасни и прецизни. То је делом последица наведених проблема с чулима и 
квалитетом информација, делом због већег утицаја емоционалног у односу на 
рационално. Повећани губитак телесне температуре и ретенција угљен диоксида 
успоравају менталне функције и отежавају концентрацију, што све скупа битно 
угрожава сигурност рониоца. 

Памћење је ослабљено. То се изражава заборављањем детаља током 
роњења и непосредно након роњења. Психофизичке способности ронилаца су 
смањене под утицајем водене средине и повишеног притиска. Због тога 
роњење треба планирати тако да ронилац буде што мање физички оптерећен.  

Код почетника, психофизичке способности су додатно смањене због 
неприлагођености води и неусавршене технике подводног пливања. Почетници 
троше много више енергије за исти рад и брзину пливања. Страх од 



непознатог повећава емоционално оптерећење на рачун учења и рационалног 
понашања. За почетника су све ситуације под водом нове, а сналажење 
слабије него на копну у сличним ситуацијама. Искусни ронилац многе 
проблеме под водом решава по раније наученим обрасцима, док почетник те 
обрасце није имао прилике да створи. 

 
Утицај роњења на крвоток 
 
Због повишеног хидростатског притиска грудни кош се скупља па му се 

волумен смањује (па тако и плућни волумен) што подстиче укључивање 
заштитног механизма централизације крвотока. Хидростатски притисак и густина 
воде механички истискују крв из трбушне шупљине и доњих екстремитета, а 
хладноћа воде поспешује вазоконстрикцију (скупљање) периферних крвних 
судова (смањујући прокрвљеност удова) и тако доприноси централизацији 
крви.  

У грудни кош тако може пристићи и литар па и више крви која испуни 
простор настао смањењем волумена плућа те тако значајно смањи могућност 
гњечења грудног коша и органа који се у њему налазе, јер је крв нестишљива 
као и било која течност.  

Тај механизам прерасподеле крви централизацијом крвотока дориноси 
омогућавању зарона који је дубљи од зарона којег је могуће израчунати 
познавањем вредности резидуалног волумена на површини. Централизацијом 
крвотока повећава се прилив крви у срце омогућавајући 30% већи ударни 
волумен срца уз истовремено смањење фреквенције срца (брадикардију) 
подстакнуту стимулацијом нерва вагуса. 

Врло је важна улога нерва вагуса који у центар за регулацију рада срца 
преноси податке прикупљене: 

1. терморецепторима коже лица које стимулише урањање у хладну воду, 
2. барорецепторима коже које стимулише повећани хидростатски притисак 

који на њих делује током имерзије, 
3. барорецепторима плућа који бивају стимулисани променом волумена 

плућа због промене величине грудног коша изазване повишеним хидростатским 
притиском, 

4. кеморецепторима смештеним уз крвне судове који бивају стимулисани 
смањењем вредности парцијалног притиска кисеоника, 

5. барорецепторима у десној преткомори које стимулише повећан прилив 
крви због централизације крвотока, 

6. барорецепторима у каротидном синусу које стимулише растезање зида 
каротидне артерије због повећане количине крви коју срце избацује, па долази 
до брадикардије која смањује потрошњу кисеоника у срчаном мишићу, а 
истовремено не омета корисно снабдевање тела крвљу и то због појачаног 
венског прилива изазваног централизацијом крвотока. Другим речима, срце куца 
спорије, али избацује више крви по откуцају тако да је укупна количина 
избачене крви једнака.  



Барорецептори смештени у зидовима крвних судова омогућавају преношење 
повратне информације (о вредностима притиска унутар крвних судова) нитима 
вагуса у центар за рад срца и тако омогућавају прецизан надзор рада срца. 
 

Равнотежа количине телесне течности 
 
Пораст волумена крви у грудном кошу (због централизације крвотока) 

повећава притисак у левом атрију што стимулише волумне рецепторе у 
његовом зиду што за последицу има смањење лучења антидиуретичког хормона 
(АДХ) што резултира имерзијском диурезом (мокрењем). На тај начин се 
уобичајена диуреза може повећати и до пет пута па може доћи до: 

1) дехидрације с последичном хиповолемијом и хипотензијом и  
2) хипотермије јер две литре излучене мокраће смањују телесну 

температуру за 1˚ Ц.  
Знојење изазвано појачаним мишићним радом, имерзијска диуреза те 

трошење телесне течности за овлаживање удахнутог ваздуха доприносе настанку 
хиповолемије и хипотензије које подстичу тахикардију и тако повећавају 
потрошњу кисеоника. 

 
Промена градијента притиска дуж пробавног канала 
 
Повишен хидростатски притисак притиска трбушни зид и помера садржај 

трбушне шупљине према грудном кошу. Промена положаја тела уз деловање 
хидростатског притиска мења се градијент притиска дуж пробавног тракта па 
се тако градијент притиска између желуца и једњака ( већи је притисак у 
желуцу, али повраћај садржаја у једњак спречава кружни мишић смештен на 
прелазу једњака у желудац) након зарона може  удвостручити. То може 
довести до повратка желудачног садржаја у једњак који се манифестује 
горушицом или повраћањем. 

 
Одржавање телесне топлоте 
 
Појачан мишићни рад (поготово рад бедрених мишића током рада 

перајама) ствара значајну количину топлоте (коју вода одводи од тела 20 пута 
брже него ваздух), затим  трошење телесне топлоте на загревање удахнутог 
ваздуха па  смањење прокрвљености удова због централизације крвотока и 
имерзијска диуреза доприносе настанку хипотермије.  

Тело тада ствара топлоту мишићним радом (дрхтање) за који је потребна 
изузетно велика количина енергије коју осигурава доступна глукоза. Осим 
прехлађености може доћи и до прегрејавања. Нагло урањање прегрејаног тела 
(нпр. након сунчања у неопренском оделу током дужег раздобља) може 
резултирати хидрокуцијом – воденим ударом. 

 
Одржавање гликемије 
 



Снабдевање тела енергијом током роњења у апнеи неопходна је за 
изразито појачан мождани и мишићни рад посебно приликом зарона на веће 
дубине који свакако представљају знатан ментални напор. Тако приликом 
изрона с веће дубине ваља прећи значајну удаљеност уз савладавање значајног 
отпора кретању кроз воду који пружају гравитацијска сила, вискозитет воде и 
тежина воденог стуба.  

Повећана потрошња глукозе уз неодговарајућу надокнаду може довести до 
хипогликемије. Знакови хипогликемије укључују осећај телесне слабости, осећај 
душевне збуњености и растресености, раздражљивост и отупелост на стимулансе 
околине а тешка и продужена хипогликемија може довести до смрти.  

 
Појачан интезитет мишићног рада 
 
Појачан интезитет мишићног рада такође је карактеристика роњења у 

апнеи. Правилна вентилација у припреми за апнеу укључује интензиван рад 
главних  и помоћних  дисајних мишића. Рад перајама укључује интензивно 
коришћење снажних и великих бедрених мишића што за последицу има  
производњу топлоте и знојења.  

Због повећаног венског прилива изазваног централизацијом крвотока 
појачан је и рад мишића који увек неуморно ради и никад не стаје – срце. 

 
Промене вредности притиска гасова у респираторном систему 
 
Изузетно је важно ронећи у апнеи стално имати на уму следеће: 

најзначајнија промена у телу током роњења у апнеи је сталан пад парцијалног 
притиска кисеоника уз умерени пораст парцијалног притиска угљен диоксида. 

Пораст вредности парцијалног притиска угљен диоксида као специфичног и 
најјачег стимулатора центра за дисање редовно присиљава рониоца на дах на 
изрон и прекид апнее пре него што пад парцијалног притиска кисеоника 
достигне критичну границу испод које долази до синкопе (губитка свести).  

Током боравка на дубини, а због повећаног околног притиска, повећан је 
и парцијални притисак кисеоника у плућима. У таквим је условима алвеоларна 
измена гасова уредна, односно, током трајања апнее смањује се парцијални 
притисак кисеоника искључиво због потрошње у ћелијама.  

Међутим, током изрона долази до убрзаног пада вредности парцијалног 
притиска кисеоника и то због брзе промене вредности хидростатског (околног) 
притиска који се током изрона смањује с дубином. У последњим метрима 
изрона (због размерно највеће промене вредности хидростатског притиска) тај 
је пад вредности парцијалног притиска кисеоника изразито убрзан те ако 
вредност парцијалног притиска кисоника у алвеолама падне на вредност од 4,2 
кпа долази до синкопе – наглог губитка свести као знака отказивања мождане 
функције због хипоксије / аноксије.  

Овако описана синкопа која настаје у последњим метрима изрона током 
роњења на дах у дубину у тзв. Англосаксонском говорном језику и литератури 



назива се популарним именом “Shallov water blackout“ и означава скраћеницом 
(SWB).  

Рониоц на дах који изгуби свест и исплута на површину постаје жртва 
утапања ако му се не помогне. Није сваки губитак свести током роњења на 
дах горе описана синкопа. Губитак свести може настати током било које фазе 
роњења на дах (припреме на површини, зарона, задржавања на одређеној 
дубини, изрона) због нпр: 

1) поремећаја циркулације са смањењем протока кроз мозак (нпр. 
притисак на вратне артерије претесно кројеним оделом у вратном делу) 

2) директног механичког надражаја каротидног синуса (нпр. истезањем 
врата приликом окретања лица површини током изрона, ударца делом опреме) 

3) сметњи срчане фреквенције и ритма у смислу брадикардије и аритмије,  

 4) продора хладне воде у гркљан.  
Најважније је правовремено спречити утапање исплуталог онесвештеног 

рониоца на дах одржавајући му проходним дисајне путеве односно спречити 
имерзију лица рониоца. По потреби треба започети с мерама кардиопулмоналне 
реанимације, а ако је дошло до продора воде у дисајне путеве и/или прекида 
дисања и рада срца, дати чист кисеоник преко маске и симптоматску терапију 
сходно стању рониоца. 
 


