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Małgorzata Sadkowska-Todys, Andrzej Zieliński, Mirosław P Czarkowski

INFECTIOUS DISEASES IN POLAND IN 2013*
Department of Epidemiology, National Institute of Public HealthNational Institute of Hygiene in Warsaw

ABSTRACT
This article aims at evaluating the epidemiological situation of infectious and parasitic diseases in Poland
in 2013.
MATERIAL AND METHODS. This article was mainly based on the statistical data derived from annual bulletins
“Infectious diseases and poisonings in Poland in 2013” and “Vaccinations in Poland in 2013” (NIPH-NIH, CSI,
Warsaw 2014) and data specified in particular articles of the epidemiological chronicle of the current issue of
the Epidemiological Review. Data on fatal cases due to infectious and parasitic diseases registered in Poland in
2013 and previous years were obtained from the Demographic Surveys and Labour Market Department of the
Central Statistical Office.
RESULTS. As with the previous years, upper respiratory tract infections classified as “influenza and influenza-like
illness” were the most prevalent with a total number cases amounting to 3 164 405 (8 218.7/100 000). Compared
to 1 460 037 (3 789.0/100 000) cases registered in 2012 and the median of 2007-2011, it was an increase of
incidence by 116.9% and 469.5%, respectively.
In 2013, a decreasing tendency of incidence of bacterial intestinal infections was sustained. Out of bacterial infections, those caused by coccobacilli of Salmonella spp. were still predominant. In 2013, a total of 7 578
(19.7/100 000) such cases were reported. Compared to 2012 and the median of 2007-2011, it was a decrease of
incidence by 10.0% and 21.9%, respectively.
A total of 42 699 (110.9/100 000) viral intestinal infections were reported. In this group, the most common
were infections caused by rotaviruses – 23 529 (61.1/100 000). Having referred to 2012, incidence decreased by
ca 0.6%, while in comparison with the median of 2007-2011, it was an increase by 5.5%.
Compared to 2012, an incidence of diarrhoea of unspecified origin in children under 2 years old increased
by 28.4%.
In 2013, a total of 2 183 pertussis cases (5.7/100 000) were registered, which compared to the previous year
indicated a decrease of incidence by 53%.
In 2013, a decrease of mumps incidence by 12.3% was noted. Compared to the previous year, there was more
than 5-fold increase of rubella incidence. In 2012, the number of rubella cases was 6 263 (16.3/100 000), while in
2013 - 38 548 (100.1/100 000). Considerable increase in the number of rubella cases resulted from compensatory
epidemic which affected mainly boys who were not inoculated with MMR vaccine. In 2013, there were 2 cases
of congenital rubella. A total of 84 cases (0.22/100 000) of measles were reported.
In 2013, the number of invasive disease cases caused by H. influenzae was 25 (0.06/100 000). Compared to
2012 and the median of 2007-2011, incidence decreased by 30.5% and 19.3%, respectively.
The number of infections of Streptococcus pneumoniae etiology in 2013 amounted to 540. Compared to 2012
and the median of 2007-2011, there was an increase by 22.5% and 95.3%, respectively. Having considered the
data of 2012, the number of sepsis cases caused by this pathogen increased by 32.9%.
Compared to 2012, tuberculosis incidence in 2013 in total (all tuberculosis manifestations) decreased from
19.6/100 000 to 18.8, while respiratory tuberculosis from 18.2 to 17.8/100 000.
In 2013, a total of 1 097 HIV infections (2.85/100 000) were reported. Compared to the previous year, incidence did not change.
In total, 36 malaria cases were notified who were infected abroad while visiting malaria endemic areas.

*Article was written under the task No.10/EM/2014
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In 2013, no cases of diphtheria, poliomyelitis, rabies and viral haemorrhagic fevers, except for dengue fever,
were reported. Having considered dengue fever, a total of 13 infections acquired while visiting endemic areas
were notified to the epidemiological surveillance.
A total of 2 328 fatal cases due to infectious and parasitic diseases were registered in Poland in 2013. Percentage of deaths due to aforesaid causes accounted for 0.60% of the total number of all deaths. Mortality rate was 6.0
per 100 000 population. The highest proportion of deaths (23.2%) was caused by tuberculosis and its sequelae.
Key words: infectious diseases, epidemiology, public health, Poland, 2013

OBJECTIVE OF THE ARTICLE

RESULTS AND DISCUSSION

The objective of this article is to evaluate the epidemiological situation of infectious and parasitic diseases
under epidemiological surveillance in Poland in 2013
compared to 2012 and 2007-2011.

Table I. specifies the statistics for selected diseases
subject to epidemiological surveillance.

MATERIAL AND METHODS
This article was based on the statistical data derived
from annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2013” and “Vaccinations in Poland
in 2013” (NIPH-NIH, CSI, Warsaw 2014) and data
specified in particular articles of the epidemiological
chronicle, in which authors thoroughly discussed selected infectious diseases. Data on fatal cases due to
infectious and parasitic diseases registered in Poland in
2013 and selected previous years were obtained from the
Demographic Surveys and Labour Market Department
of the Central Statistical Office.
It should be highlighted that data on infectious diseases in the second half of 2013 were collected in Poland
in a modified manner as the legal provisions concerning
the surveillance over infectious disease changed. On the
day of 10th August 2013, “Regulation of the Minister of
Health on the notification of suspicion or diagnosis of
infection, infectious disease or death due to infection
or infectious disease” (Journal of Laws of 2013, item
848) entered into force. This document specifies (i.a.)
a list of diseases (infections, deaths) which have to be
notified by physicians to the state sanitary inspection.
Legal obligation to notify cases of selected infectious
diseases (diseases subject to obligatory notifications
were determined by the Minister) was established
anew. Formally, such obligation has not existed since
1st January 2009, in which “Act of 5th December 2008
on the Prevention and Control of Infections and Infectious Diseases in Humans” (Journal of Laws of 2008,
item 1570) entered into force. In 2013, no increase in
the number of notified cases was noted as a result of
this modification. However, it strengthened the role of
surveillance and provided sanitary inspection with tools
allowing for more effective control of infection notifications which should improve the situation in the future.

Infections of the upper respiratory tract. In 2013,
a total of 3 164 405 (8 218.7/100 000) cases of upper
respiratory tract infections, classified as “influenza and
influenza-like illness”, were reported. Compared to
2012 and the median of 2007-2011, it was an increase by
116.9% and 469.5%, respectively. As with the previous
years, the highest incidence for influenza and influenza-like illness was reported in children aged 0-14 years
old, amounting to 24 229.3/100 000, i.e. nearly 3-fold
more compared to the general population. In 2013, a
high number of fatal cases due to such diseases was
noted (115). Compared to 2012, the number of deaths
due to influenza and influenza-like illness amounted to
4, while the median of 2007-2011 was 28 fatal cases.
In 2013, there was an increase in the number of laboratory-confirmed influenza cases - 2 438 in 2013 and
only 133 in 2012.
Foodborne poisonings and infections. In 2013,
as with the previous decades, infectious caused by
coccobacilli Salmonella spp. predominated in bacterial intestinal infections with a sustained decreasing
tendency regarding both incidence and percentage
share of salmonellosis in the group of infection of other
etiologies, especially viral infections. A total of 7 578
infections caused by these coccobacilli (19.7/100 000)
were registered. The highest incidence of intestinal
infections of Salmonella etiology was noted in warmińsko-mazurskie (35.1/100 000) province, while the
lowest in dolnośląskie (10.3/100 000) and śląskie
(11.0/100 000) provinces.
Out of viral intestinal infections, the highest number
was caused by rotaviruses, which mainly affect children.
In 2013, a total of 23 529 (61.1/100 000) infections
were reported. Compared to the previous year, it was
not statistically significantly different, however, with
regard to the median of 2007-2011, its value was higher
by 5.5%. In total, 42 699 cases (110.9/100 000) of viral
intestinal infections were reported. Having referred to
the previous year and the median of 2007-2011, it was an
increase of incidence by 8.3% and 29.4%, respectively.
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Plague EU
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Brucellosis (new cases) EU
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Scarlet fever
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total
disease EU
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0.010

0

0.05

0

0

4
21.6
20.1
0
0.010
0
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0
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* incidence, respectively per 100 000 population total, children under 2 years and live births (congenital disease); ** number of deaths according to data from the Demographic Surveys and Labour
Market Department-CSO; EU - disease under European Union surveillance; 1) to 2012 the number of cases and incidence including infections caused by Clostridium difficile; 2) data from Institute of
Tuberculosis and Lung Diseases; 3) data from Centre for Health Information Systems (CSIOZ); 4) number of cases and incidence total (including mixed infections with HBV + HCV); 5) data from
Department of Epidemiology, NIPH-NIH by date of diagnosis of infection / disease

2
A95
A96.2
A98.0
A98.3; A98.4
B01
B05
B06; P35.0
P35.0
B15-B19
B15
B16; B18.0-B18.1
B17.1; B18.2
B17.0; B17.2-B17.8;
B18.8-B18.9; B19
AIDS EU, 5)
B20-B24
Newly diagnosed HIV infections EU, 5)
Z21
Mumps EU
B26
Malaria EU
B50-B54; P37.3-P37.4
Echinococcosis EU
B67
Trichinellosis EU
B75
Pneumococcal
total
B95.3/ inne
invasive disease EU meningitis and / or encephalitis
B95.3/ G04.2; G00.1
sepsis
A40.3
other specified and unspecified
B95.3/ inne; J13
Haemophilus in- total
B96.3/ inne; A41.3
fluenzae, invasive meningitis and / or encephalitis
B96.3/ G04.2; G00.0
disease EU
sepsis
A41.3
Bacterial meningitis and / or
other specified
G00.2-G00.8; G04.2
encephalitis
unspecified
G00.9; G04.2
Meningitis other and unspecified
G03
Encephalitis other and unspecified
G04.8-G04.9
Influenza and influenza-like illness EU
J10; J11
Congenital toxoplasmosis EU
P37.1
Persons bitten by animals suspected of having rabies or contamination of saliva of these
animals after which it was taken vaccination against rabies

1
Yellow fever EU
Lassa fever EU
Crimean-Congo haemorrhagic fever EU
Disease caused by Marburg or Ebola virus EU
Varicella
Measles EU
Rubella EU
total
congenital rubella
Viral hepatitis
total
type A EU
type B EU, 4)
type C /case definition from 2005/ EU, 4)
other specified and unspecified
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Intestinal infections pose a threat especially to
children aged under 2 years old. In this group, intestinal
infections may often result in severe dehydration and
electrolyte imbalance. In 2013, 18 530 cases of viral and
other intestinal infections in children under 2 years old
were reported (2 437.4/100 000). Compared to 2012 and
the median of 2007-2011, it was an increase by 6.5 and
24.1%, respectively. A total of 17 564 (2 310.4/100 000)
infections not other specified and presumed of infectious
potential were registered in children under 2 years old.
Compared to 2012 and the median of 2007-2011, it was
an increase by 28.4% and 61.7%.
Noroviral infections, which affect more frequently
adults, also constitute an escalating problem. In 2013,
the number of such infections was higher by 76.6% than
in 2012 while with regard to the median of 2007-2011,
there was an increase by 117.2%. Low percentage of
laboratory confirmed diagnoses, in which diarrhoea is
a basic symptom, results in a low sensitivity of viral
infection diagnoses. Thus, there is a high probability
that the number of such infections is considerably higher
compared to the number of cases notified to epidemiological surveillance. Such problem is also recognized
in case of several bacterial infections with an example
being campylobacteriosis. In Poland, it is detected significantly less frequently than salmonellosis, while in
the countries of Western Europe, it is identified nearly
equally often. Yersiniosis is also very rarely diagnosed
as a cause of intestinal infections.
In 2013, a total of 19 bacterial dysentery cases were
registered.
Diseases subject to the National Immunization
Programme (NIP). Surveillance over such diseases is
of special importance as data on their incidence have a
direct impact on vaccination policy.
Following an increase of pertussis incidence, which
was observed in 2012, its value in 2013 decreased by
53.4%, amounting to 5.7/100 000 with a number of
2 183 reported cases.
In 2013, a total of 2 436 (6.3/100 000) mumps cases
were notified. Compared to 2012 and the median of
2007-2011, mumps incidence decreased by 12.3% and
18.3%, respectively.
In 2013, there was a compensatory epidemic of rubella. Its beginning was observed in 2012, when rubella
incidence increased by 46.0% compared to the previous
year. In 2013, 38 548 children were infected with rubella virus, which resulted in an increase of incidence
by 516.0% compared to 2012. The most affected were
mainly boys from birth cohorts which were not subject
to obligatory vaccination. In 2013, there were two cases
of congenital rubella. Most probably, concerns arising
from compensatory rubella epidemics, and potentially
mumps epidemics, would be of lower intensity in the
successive years as a result of introducing obligatory
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immunization with MMR vaccine in 2003 and vaccinating of the next birth cohorts of boys.
Irrespective of the active propaganda of anti-vaccination movements and increase in the number of parents
who deliberately refuse to vaccinate their children with
MMR, the vaccination coverage rate of the next birth
cohorts remains sufficiently high to protect the population against measles. In the majority of cases, infections
with measles virus are introduced from countries with
lower vaccination coverage rate in population and they
concern non-vaccinated children and persons from elder
birth cohorts. In 2013, a total of 84 measles cases were
registered while in 2012 – 70 cases.
In 2013, the total number of invasive diseases of H.
influenzae etiology was 25, i.e. 11 cases less compared
to the previous year. Following the implementation of
vaccination against this bacterium to the obligatory vaccination schedule, incidence of invasive diseases caused
by Haemophilus influenzae decreased considerably.
Since many years, there is a sustained decreasing
tendency of tuberculosis incidence. In 2013, incidence
of all manifestations of tuberculosis was 18.8/100 000,
while with regard to respiratory tuberculosis – 17.8.
Compared to 2012 and the median of 2007-2011, it was
a decrease by 3.8% and 12.8%, respectively. Since a
number of years, the highest incidence of tuberculosis
of all manifestations is reported in lubelskie province.
However, aforesaid mentioned decreasing tendency
is also observed there. In 2013, a total of 591 cases
were registered in this province and incidence was
27.4/100 000. The lowest incidence was noted in wielkopolskie province (9.9/100 000).
Other infectious and parasitic diseases. Invasive
infections caused by Streptococcus pneumoniae constitute an important problem. In total, 540 infections
(1.4/100 000) of S. pneumoniae etiology were reported
in 2013. Compared to the previous year and the median
of 2007-2011, it was an increase by 22.5% and 95.3%,
respectively. A considerable increase of infections was
reported with regard to meningitis and sepsis caused
by this pathogen.
As with the previous year, a high number of scarlet
fever was sustained. In total, 25 115 (65.2/100 000)
cases were reported, which compared to the median of
2007-2011 was an increase by 78.7%.
In 2013, 251 (0.65/100 000) invasive meningococcal disease cases were reported. Compared to the previous year, it was an increase by 4.2%, while with regard
to the median of 2007-2011, it decreased by 16.0%.
In 2013, the number of newly diagnosed HIV infections was 1 097, i.e. the same as in 2012. Compared
to the median of 2007-2011, this value was higher
by 13.8%. Sustainment of a high number of newly
diagnosed HIV infections is an alarming signal which
should incline to intensify the preventive measures.
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Irrespective of the shortage of data on risk factors of
newly diagnosed infections, there are indications suggesting that one of the most important reason of increasing incidence observed is unprotected sexual contacts,
especially between males.
Viral hepatitis is one of the most important public
health problems in Poland. Out of them, the number
of persons infected with hepatitis C virus is especially
high. There is no effective vaccine against HCV. In
2013, a total of 2 706 (7.0/100 000) infections were
reported. Compared to the previous year and the median of 2007-2011, it was an increase by 14.7% and
15.8%, respectively. It is a signal for strengthening
the preventive actions, especially with regard to more
precise control of the use of disposable equipments and
sterilization of tools in all institutions in which procedures accompanied by skin breakdown are performed,
especially in health care units, but also in beauty salons
and tattoo studios.
Epidemiological situation of hepatitis B is considerably different as there is a possibility of active immunization. In 2013, the number of hepatitis B cases was
1 541 (4.0/100 000). Compared to the previous year,
incidence did not significantly change.
Since many years, Poland is the country with a very
low hepatitis A endemicity. There are several dozen of
cases reported annually. It rarely exceeds 100 cases (48
in 2013). Most frequently, HAV infections are associated with cases introduced to our country.
In 2013, the number of Lyme borreliosis was 12 760
(33.1/100 000). It was the highest value reported since
the implementation of epidemiological surveillance
over this disease. Compared to the previous year and
the median of 2007-2011, incidence increased by 45.4%
and 40.6%, respectively. It places Lyme borrelios in the
position of the most important public health problem in
the range of infectious diseases.

In 2013, a total of 39 echinococcosis cases were
reported, while in 2012 it was 28. These are not high
numbers, thus, annual fluctuations in the number of
diagnoses result in considerable differences in incidence
rates.
Since 2007, no large outbreaks of trichinosis were
reported. It is indicative of the improvement in veterinary supervision over hunted animal meat, especially
boars. In 2013, 9 cases were notified to the epidemiological surveillance.
Since several dozen of years, there are no malaria
cases reported in Poland. In 2013, a total of 36 persons
were registered, but acquired abroad.
In 2013, 380 (0.99/100 000) viral encephalitis cases
were reported, including 227 (0.59/100 000) caused by
tick-borne encephalitis virus. Compared to the previous
year, the incidence of tick-borne encephalitis increased
by 19.6%, however, with regard to the median of 20072011, its valued decreased by 3.6%.
Since 1984, no poliomyelitis cases caused by wild
strains of poliovirus were reported in Poland. In 2013,
one paralysis triggered by mutated vaccine strain was
registered.
In 2013, no cases of the following serious infectious
diseases were reported: plague, anthrax, diphtheria, poliomyelitis, rabies and viral haemorrhagic fevers, except
for dengue fever, which was acquired by 13 persons in
endemic areas.
Mortality due to infectious diseases. According to
the Central Statistical Office, a total of 2 328 persons
died due to infectious and parasitic diseases in Poland
(including deaths due to several manifestations of meningoencephalitis and influenza - codes G00-G05 and
J10-J11 of the International Statistical Classification
of Diseases and Related Health Problems, ICD-10).
Compared to the total number of deaths - 387 312, it
accounted for 0.60% and mortality rate was 6.0 per
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100 000 population. Compared to 2012, there was a
decrease of both indicators by ca 16%. (Fig. 1).
Unfortunately, a significant decrease of mortality
rate due to infectious and parasitic diseases, which
is observed for the second year, is exclusively an ostensible decrease. It is associated with a strengthened
verification of death certificates, in which – contrary to
the recommendations of the World Health Organization
– sepsis was indicated as an underlying cause of death
(codes A40 and A41 according to the ICD-10) instead
of conditions preceding the occurrence of sepsis and
leading to it. Within two recent years, the Department
of Epidemiology (NIPH-NIH) highlighted the necessity
for more rigorous verification of death certificates with
such causes each time while analyzing the initial data
on the causes of deaths provided periodically by the
Demographic Surveys and Labour Market Department
of the Central Statistical Office.
Consequently, the number of deaths, with an underlying cause indicated as streptococcal sepsis or other,
most frequently unspecified sepsis, began to sharply
decreased – from 1 773 cases in 2011 to 1 141 in 2012
(decrease by 35.6%) and 516 cases in 2013 (decrease
by 54.7% and 70.9 compared to 2012 and 2011, respectively) (Fig. 2). There was also a decrease in the share
of sepsis in the total number of deaths due to infectious
and parasitic diseases, registered by the CSO. In 2011, it
exceeded a half of such cases (52.0%), while in 2013 it
decreased to 22.2%. Questions are raised with regard to
considerable differences in the value of this percentage
between provinces, which in 2013 ranged from 0.0%
in lubuskie province to 57.0% in zachodniopomorskie
province.
In addition to sepsis, the highest number of deaths
due to infections and parasitic diseases in Poland in 2013
was attributable to: tuberculosis and its late sequelae
(540 deaths; 23.2% of all deaths), viral hepatitis (all
types - 250 deaths; 10.7%), intestinal infections caused
by Clostridium difficile (210 deaths; 9.0%), bacterial
meningoencephalitis (128; 5.5%), AIDS (123; 5.3%)
and influenza (115; 4.9%). Aforesaid diseases (including sepsis) accounted for 80.8% of all deaths due to
infectious diseases in 2013.
Since 2008, there is a systematic increase in the
number of deaths due to intestinal infections caused
by Clostridium difficile in Poland which attracts the
attention (Fig. 2). In fact, such increase may be even
higher as simultaneously an increase in the number
of deaths due to bacterial intestinal infections of unspecified origin (A04.9) was reported, which were
noted sporadically in the previous years. In 2013, 68
such cases were registered – 2.9% of all deaths due to
infectious diseases (33 in 2012; 1.2%). A considerable
part of unspecified infections (if not all) constitutes a
group of undiagnosed C. difficile infections. It should
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be also noted that according to the data of the Central
Statistical Office, a further increase in the number of
hospital outbreaks caused by C. difficile was reported in
2013. Its share in the total number of notified hospital
outbreaks increased to 28.4%.
In 2013, females (mortality 0.66 per 100 000) died
more frequently due to C. difficile infection than males
(0.42) as well as urban (0.66) compared to rural population (0.37). Such cause of death was mainly reported
in the elder population – fatal cases aged over 64 years
old accounted for 92.9% of all noted cases.
In 2013, the share of deaths due to parasitic and
infectious diseases in the total number of deaths in particular provinces ranged from 0.17% in podkarpackie
to 1.12% in pomorskie province; mortality rate due
to aforesaid diseases varied between 1.5 per 100 000
population in podkarpackie to 9.8 in pomorskie province. Having referred to these differences, it should be
noted, however, that they were strongly affected by the
disparities between provinces in reporting the absolute
number and percentage share of unverified sepsis.
As with the previous years, infectious and parasitic
diseases in Poland accounted for a higher percentage of
deaths in urban than rural population. In 2013, it was a
cause of death of 0.70 of all deaths in urban areas while
in rural areas – 0.45%. Mortality due to these diseases
was higher in urban (7.0 per 100 000 population) than
rural population (4.5) by 54.4%, with the differences to
the detriment of urban areas observed in the majority of
age groups, without any noticeable tendency.
In 2013, as in the previous years, the percentage of
infectious and parasitic diseases in the causes of death
in males (0.67%; mortality 7.3 per 100 000) was higher
compared to females (0.53% and 4.9). Mortality due
to infectious diseases was higher in males compared
to females by 48.0%, with the largest difference to
the detriment of males (more than 3.5-fold) reported
in those aged 45-49 years, mainly due to considerably
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higher number of deaths due to tuberculosis, viral hepatitis and AIDS.
The highest number of deaths due to infectious and
parasitic diseases was reported in the elder population
(mode 80-84 years), while the highest mortality due to
these diseases was noted in the eldest persons, i.e. aged
over 84 years (45.6 per 100 000). Having collated the
data with the small numbers of deaths in total, infectious diseases were of the highest share in mortality in
children and adolescents aged up to 14 years, especially
in the age group 5-9 years old (3.9%; mortality 0.4 per
100 000). In case of adults, infectious diseases were of
the highest share in mortality in persons aged 25-44
years old, especially in the age group 35-39 years old
(1.9%; 2.5). (Fig. 3).
Having considered deaths in children aged 0-4 years
old, the percentage of infectious diseases amounted to
1.6%, while for newborns – 1.1% (mortality 5.2 per
100 000, analogous to the value observed last year),
and 3.7%, 2.8%, 5.7% and 5.6% for children aged 2,
3, 4 and 5 years old, respectively.

SUMMARY
Irrespective of the fact that a decrease in the number
of deaths (2 328) and mortality due to infectious diseases
(6.0/100 000) was still observed in 2013, infectious diseases remain to be an important public health problem
in Poland. Enhanced control of coding the underlying
cause of death resulted in determining tuberculosis and
its late sequelae (540 fatal cases; 23.2% of all deaths)
as the first cause of deaths. Regardless of a sustained
decreasing tendency of tuberculosis incidence, Poland
still remains in a group of countries with tuberculosis
incidence higher compared to the average noted in Western Europe countries. In 7 provinces, incidence exceeds
20/100 000, while in lubelskie province it amounts to
27.4. It is an alarming signal due to a known relation

between tuberculosis incidence and living conditions
of population, and, in case of lubelskie province, also
border contacts with the countries with very high
tuberculosis incidence and the presence of multi-drugresistant M. tuberculosis strains. Of importance is also
a high prevalence of hepatitis C, involving infections
which occurred in the present year and a dozen of previous years. All types of viral hepatitis were attributed
to 250 fatal cases. Intestinal infections caused by Clostridium difficile, which are to a large extent dependent
on insufficiently controlled antibiotic therapy, caused
210 deaths, while bacterial meningoencephalitis - 128.
In 2013, a total of 1097 HIV infections and 151
AIDS cases were registered. The number of deaths due
to AIDS was 123. Irrespective of an intensive health
promotion and use of highly active antiretroviral therapy
(HART) in comparison with 1997, i.e. a relatively early
epidemic period, it corresponds to an increase of AIDS
incidence by 43%, and number of deaths due to this disease by 116%. There is also an alarming increase in the
percentage of HIV infections notified without providing
a probable risk factor of infection, which hinders the
orientation of actions aimed at preventing this disease.
In 2013, there was nearly 2-fold, compared to the
previous year, increase in the number of influenza and
influenza-like cases. High number of influenza cases,
which is reported since years in Poland, results from
a low influenza vaccination coverage in population.
Since years, the percentage of persons vaccinated within
recommended vaccinations is low, and it decreased additionally following 2009/2010 season.
Over 6-fold increase in the number of rubella
cases resulted from compensatory epidemic. It affected mainly young boys from birth cohorts which
were not subject to obligatory vaccination with MMR.
Undoubtedly, these infections posed a threat to a small
percentage of females at reproductive age, who were not
vaccinated against rubella, but this epidemic resulted
in an increase in the number of males with natural im-
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munity. Obligatory immunization of boys with MMR
vaccine in the successive years would reduce rubella
and mumps incidence.
In the decade, there is a noticeable decreasing
tendency in the number of food-borne poisonings and
infections caused by bacteria Salmonella spp. while the
number of viral intestinal infections increases. There
is a necessity for increasing the number of laboratoryconfirmed infections, not only salmonellosis but also
other bacterial intestinal infections.
Compared to the previous year, there was an increase in the number of Lyme borreliosis cases in 2013.
It may result from climate fluctuations but also increased interest in this disease and its better diagnosing.
A small number of notified legionellosis cases raises
concerns with regard to the effectiveness of its diagnosis. It is recommended to attract physicians attention
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to infections caused by this pathogen and more precise
surveillance over potential sources of infections, including water installations at hotels and cooling towers.
In 2013, introductions of infections to Poland concerned mainly dengue fever (13 cases) and malaria (36
cases). None of these cases resulted in death.
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ABSTRACT
BACKGROUND. Since 1998, Poland has been actively participating in the Measles Elimination Program, coordi-

nated by the World Health Organization (WHO). It requires achieving and maintaining very high vaccine coverage
(>95%), recording all cases and suspected cases of measles, and laboratory testing of all suspected measles cases
in the WHO Reference Laboratory. In Poland it is a Laboratory of Department of Virology, NIPH-NIH. In order
to confirm or exclude the case of measles specific measles IgM antibodies should be measured using Elisa test,
or molecular testing (PCR) should be performed to detect the presence measles virus RNA in biological material.
AIM. To assess epidemiological situation of measles in Poland in 2013, including vaccination coverage in Polish
population, and Measles Elimination Program implementation status.
METHODS. The descriptive analysis was based on data retrieved from routine mandatory surveillance system
and published in the annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2013” and “Vaccinations
in Poland in 2013”, and measles case-based reports from 2013 sent to the Department of Epidemiology NIPHNIH by Sanitary-Epidemiological Stations.
RESULTS. In total, there were 84 measles cases registered in Poland in 2013 (incidence 0.22 per 100,000).
The highest incidence rate was observed among infants (2.18 per 100,000) and children aged 1 year (1.27 per
100,000). In 2013, 56 cases (66.7%) were hospitalized due to measles. No deaths from measles were reported.
Vaccination coverage of children and youth aged 2-11 years ranged from 82.8% do 99.5% (primary vaccination
in children born in 2012-2007) and from 73.6% to 93.2% (booster dose in children born in 2004-2001). In 2013,
127 measles-compatible cases were reported (67% of expected reports). Two hundred seven cases (80%) were
confirmed by IgM ELISA test.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. In 2013, the epidemiological situation of measles deteriorated in comparison
to proceding year. The sensitivity of measles surveillance improved but is still insufficient. It is necessary to
further promote Measles Elimination Program in Poland, to improve measles surveillance system and tomaintain
the high immunisation coverage.
Keywords: measles, infectious diseases, epidemiology, Poland, 2013

INTRODUCTION
In 1998 Poland, along with all other Member States
in the WHO European Region, implemented Measles
Elimination Program coordinated by WHO. In May
2012, the World Health Assembly adopted a declaration
on elimination of the disease by end of 2020 in at least
five out of six WHO regions. The program requires recording and investigating all cases and suspected cases
of measles, and laboratory testing (either serology or

virus isolation) of all suspected measles cases in the
WHO Reference Laboratory (Laboratory of Department of Virology, NIPH-NIH). Laboratory testing of
all suspected cases of measles demonstrates high sensitivity of surveillance, and genetic characterization of
wild–type strains of measles virus allows identification
of the source of infection and differentiation between
native and imported cases.
The aim of the study was to assess epidemiological
situation of measles in Poland in 2013, including vac-
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cination coverage in Polish population, and Measles
Elimination Program implementation status based on
WHO surveillance sensitivity indicators.

MATERIAL AND METHODS
The descriptive analysis of epidemiological situation
of measles was based on data retrieved from routine mandatory surveillance system and published in the annual
bulletin “Infectious diseases and poisonings in Poland
in 2013”, and measles case-based reports from 2012
sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by
Sanitary-Epidemiological Stations. Vaccination coverage was assessed based on data published in the annual
bulletin “Vaccinations in Poland in 2013”.
Measles cases were classified according to the criteria of surveillance case definition implemented in the
European Union (Commission Decision of 28 April 2008
amending Decision 2002/253/EC). Measles cases were
categorized into confirmed, probable and possible cases.

RESULTS
Epidemiological situation of measles in 2013.
In 2013, a total of 84 measles cases (incidence 0.22
per 100,000) were registered in Poland. Fifty six cases
(66.7%) were laboratory confirmed, whereas in 23
cases 27.4%) the diagnosis was based only on clinical
symptoms. Five cases that met the clinical criteria for
measles and were epidemiologically linked to cases with
laboratory-confirmed measles have been classified as
probable cases.
Measles cases were registered in 7 out of 16 voivodeships (Tab. I). The highest number of cases occured in
slaskie voivodeship (30 cases, incidence 0.65 per 100,00)
and malopolskie voivodeship (24 cases, incidence 0.71
per 100,000). In the voivodeships, where measles cases
were registered, the incidence did not exceed the threshold of measles elimination specified by the WHO as one
case per 1,000,000 inhabitants.
In 2013, seven measles outbreaks were reported in
five voivodeships (3 outbreaks in malopolskie and slaskie
voivodeship, 1 outbreak in mazowieckie, pomorskie and
zachodniopomorskie voivodeship), involving in total 29
individuals. One outbreak registered in zachodniopomorskie voivodeship occurred among people of Romanian
origin. One measles case registered in 2013 was imported
from Germany and infected a student working in the
hospital where the case was hospitalized.
The highest incidence rate was observed among
children under 5 years of age (0.84 per 100,000), especially infants (2.18 per 100,000) and children aged 1
year (1.27 per 100,000). Based on data from individual
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reports of cases, of 84 measles cases registered in 2013,
77 patients (92%) were unvaccinated (including 5 children in first year of life, not subjected to mandatory
vaccination), 7 patients (8%) vaccinated with 1 dose of
measles vaccine. For 26 cases (31%) vaccination status
was unknown. In 2013, 56 of all registered measles
cases (67%) were hospitalized. Complications occurred
in 15 patients (18%), including 12 measles cases diagnosed with pneumonia. No deaths from measles were
reported in 2013.
Vaccinations against measles in 2013. The existing scheme of vaccination against measles remained
unchanged since 2005 and consists of primary dose
for children at 13-14 months and booster dose at 10
years of age. Live attenuated combined vaccine against
measles, mumps and rubella (MMR) is used. In 2013,
Poland mantained a high vaccination coverage of children. As of 31st December 2013, vaccination coverage
of children and youth aged 2-11 years ranged from
82.8% do 99.5% (primary vaccination in children
born in 2007-2012) and from 73.6% to 93.2% (booster
dose in children born in 2004-2001) (Tab. II). As in
previous years, differences between voivodeships in
performance of primary vaccination in children at 13-15
months of age were observed. Percentage of children
born in 2012 vaccinated with trivalent vaccine against
measles, mumps and rubella (82.8% in Poland) ranged
from 75.7% in mazowieckie voivodeship to 97.5% in
warminsko-mazurskie voivodeship.
Measles Elimination Program implementation
status in 2013. WHO European Region measles elimination strategy requires maintaining a sensitive and timely
surveillance of measles and measles-compatible cases,
with serologic testing of at least one suspect case per
100,000 population. Considering the number of people
living in Poland, there is a need to perform laboratory
diagnostics for at least 385 cases per year. Over time, a
decrease in number of confirmed measles cases should
be accompanied by an increase in the number of notified and laboratory tested suspected cases of measles.
In Poland in 2013, the number of reported suspected
measles cases was higher than in 2012, but, as in previous years, still insufficient. In 2013, a total of 258 cases
and suspected cases of measles were reported in Poland
which constitutes 67% of the expected reports and shows
a low sensitivity of surveillance system (Fig. 1).
Along with a reliable evidence of the elimination of
indigenous measles, efficient detection of the disease
imported from other countries is also important in measles elimination strategy. Therefore, the key activities
should be investigating all suspected cases of measles,
including secondary cases in outbreaks, and performing
genotyping of measles virus. In 2013, surveillance of
measles suspected cases in the country was uneven. No
voivodeship registered sufficient number of suspected
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measles cases to meet or exceed the minimal threshold
of measles elimination specified by the WHO as one
case per 1,000,000 inhabitants. The highest number of
suspected cases was registered in slaskie voivodeship
(86 reports, incidence 1.87/100,000), mazowieckie
voivodeship (47 reports, 0.89/100,000) and malopolskie voivodeship (46 reports, 1.37/100,000) (Tab. I). In
podlaskie voivodeships none suspected measles cases
were registered in 2013 which suggests not active participation in the WHO measles elimination program.
Number of serological tests performed in suspected
measles cases in 2013 was higher than in the previous
year. Of 258 recorded cases and suspected cases of
measles, 207 (80.2%) were diagnosed with IgM ELISA
test. In 177 of these cases (85.5%) the serological test
was performed in the WHO reference laboratory in
the Department of Virology NIPH – NIH, in 22 cases
(10.6%) in laboratory of Voivodeship Sanitary Station
and in 8 cases in a private laboratory.
According to the law on control of infections and
infectious diseases in humans (Act of 5 December
2008 on prevention and control of infections and infectious diseases in humans, Dz.U.08.234.1570 with
further amendments) measles is subjected to statutory
notification by a doctor within 24 hours from the time
of diagnosis or suspicion of infection. The median
number of days between the first visit to the doctor and
notification of case or suspected measles cases to the
local sanitary-epidemiological stations was 6 days and
therefore exceeded the applicable time.
To maintain high sensitivity of the serological diagnosis of measles, the specimen should be collected
between 7 and 45 day after rash onset date. The highest
titer is observed on 8 day.
The median number of days between rash onset
date and specimen collection date was 9 days in 2013.

SUMMARY AND CONCLUSIONS
The epidemiological situation of measles in 2013
was similar compared to the previous year. Too low
sensitivity of measles surveillance allows to doubt in
the completeness of the reports.
Performance of serological tests in suspected measles cases is still too poor. The WHO measles elimina-

207

tion strategy requires confirmatory tests to be performed
in laboratories with the necessary accreditations. At the
moment, the only reference center in Poland is a laboratory of the Department of Virology NIPH-NIH. It has
accreditations for testing under the program provided
by the WHO and the Polish Centre for Accreditation.
Referral of laboratory testing in accredited laboratory
is free of charge.
In the current situation the most important element
of the strategy of measles elimination in Poland, in addition to maintaining high vaccine coverage, is intensification of activities in regions with poor surveillance of
cases and suspected cases of measles. In addition, it is
necessary to intensify surveillance in areas inhabited by
ethnic groups with a lower vaccination coverage, which
may be a reservoir of the measles virus and a cause of
virus circulation after it’s importation from abroad.
Reaching out to minorities and carrying out vaccination
campaigns among these groups is an essential part of
the measles elimination program. An efficient epidemiological surveillance will allow tracking imported
cases as a source of infection for under-vaccinated
communities.
It is necessary to further promote measles elimination program among physicians, taking into account
the dissemination of detailed information about the
plan and implementation of the program, the current
epidemiological situation of the disease and, above all,
the need to document and laboratory confirm all cases
and suspected cases of measles. An important elements
of the strategy are also increasing awareness of the role
of a reference laboratory in the implementation of the
program and performance of free of charge laboratory
testing.
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ABSTRACT
BACKGROUND. Vaccination against mumps from 2003 is mandatory in Poland and given as two dose scheme

with MMR vaccine (mumps, measles, and rubella). Earlier this vaccination was only recommended. Despite
observed decline in mumps incidence for over a decade which is a result of conducted vaccinations, mumps is
still a common childhood disease.
AIM. To assess epidemiological situation of mumps in Poland in 2013, including vaccination coverage in Polish
population, in comparison to previous years.
METHODS. The descriptive analysis was based on data retrieved from routine mandatory surveillance system
and published in the annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2013” and “Vaccinations in
Poland in 2013” (Czarkowski MP i in., Warszawa 2013, NIZP-PZH i GIS). Mumps cases were classified according
to the criteria of surveillance case definition implemented in the European Union (Commission Decision of 28
April 2008 amending Decision 2002/253/EC). National Immunisation Programme for year 2013 was also used.
RESULTS. In total, there were 2 436 mumps cases registered in Poland in 2013. Incidence of mumps was 6.3
per 100,000 and it was lower by 12.5% in comparison with 2012 and lower by 18.2% in comparison with median for the years 2007-2010. The highest incidence rate was observed among children aged 5 years (54.0 per
100,000). Incidence in men (7.5) was higher than in women (5.2). In 2013, 38 people were hospitalized due to
mumps. Vaccination coverage of children aged 3 years in Poland in 2013 was 97.5% and it was lower by 0.4%
in comparison with year 2012.
CONCLUSIONS. Systematic execution of mumps vaccination in accordance with the National Immunisation
Programme resulted in a significant decrease in the number of registered cases. Due to the high vaccination
coverage further decline in the number of cases is expected.
Key words: mumps, epidemiology, Poland, 2013

INTRODUCTION

MATERIAL AND METHODS

Introduction of mandatory vaccination against
mumps in Poland in 2003 resulted in a decrease in the
number of registered cases. However, more than 2,000
cases of mumps are still reported every year in Poland.

The descriptive analysis of epidemiological situation of mumps was based on data retrieved from routine
mandatory surveillance system and published in the
annual bulletin “Infectious diseases and poisonings
in Poland in 2013” (Czarkowski MP i in., Warszawa
2014, NIZP-PZH i GIS). Vaccination coverage was
assessed based on data published in the annual bulletin
“Vaccinations in Poland in 2013”. Mumps cases were
classified according to the criteria of surveillance case
definition implemented in the European Union (Commission Decision of 28 April 2008 amending Decision

AIM
The aim of the study was to assess epidemiological situation of mumps in Poland in 2013, including
vaccination coverage in Polish population, compared
to previous years.

*Article was written under the task No.10/EM/2014
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene

210

No 2

Monika Roberta Korczyńska, Justyna Rogalska

2002/253/EC). National Immunisation Programme for
year 2013 was also used.

RESULTS
Epidemiological situation of mumps in 2013. In
2013, a total of 2 436 mumps cases were registered in
Poland, there were 343 more cases than in the previous
year. Mumps incidence was 6.37 per 100,000 and was
lower by 12.5% compared with the previous year and
lower by 18.2% compared with the median for 20062010. In 2013, the highest incidence was observed in
two voivodeships: śląskie (327) and mazowieckie (349).
The lowest incidence was recorded in świętokrzyskie
voivodeship (63). The largest increase in the number of

cases compared to 2012 was recorded in mazowieckie
and lubuskie voivodeships (Table I).
The highest number of mumps cases were recorded
in the first quarter of 2013 (650 cases, i.e. 26.7% of all
registered cases), the lowest in the third quarter (533
cases, i.e. 21.9% of all registered cases). It is a noticeable reduction in the number of cases registered in the
second quarter in 2013 (533 cases) in comparison to
the number of cases reported in the previous year (580)
(number of cases decreased by about 20%).
It should be noted that observation of the last fifteen
years confirms the extension of the epidemic cycle of
mumps, and a progressive incidence decrease in all age
groups (Fig. 1).
In 2013, as in the previous year, the highest number
of cases was recorded in children and teenagers aged

Table I. Mumps in Poland in 2006-2013. Number of cases and incidence per 100.000 population and number and percentage of hospitalized cases by voivodship
Mediana
2007-2011
number of incidence per
cases
100 000
2 954
7.7
209
7.2
199
9.6
144
6.7
108
10.6
171
6.7
222
6.8
335
6.4
110
10.6
107
5.1
97
8.1
123
5.5
421
9.1
128
10.1
98
6.9
315
9.3
105
6.2

Voivodeship
POLAND
1. Dolnośląskie
2. Kujawsko-pomorskie
3. Lubelskie
4. Lubuskie
5. Łódzkie
6. Małopolskie
7. Mazowieckie
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Śląskie
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie

2012

2013

number incidence per
of cases
100 000
2 779
7.2
157
5.4
201
9.6
165
7.6
78
7.6
129
5.1
265
7.9
316
6,0
91
9,0
111
5.2
84
7,0
194
8.5
386
8.4
94
7.4
105
7.2
240
6.9
163
9.5

number incidence per hospitalization
of cases
100 000
number
%
2 436
6.3
38
1.56
129
4.4
5
3.88
180
8.6
2
1.11
124
5.7
4
3.23
83
8.1
107
4.2
2
1.87
198
5.9
4
2.02
349
6.6
8
2.29
93
9.2
1
1.08
78
3.7
1
1.28
67
5.6
1
1.49
174
7.6
2
1.15
327
7.1
3
0.92
63
5,0
1
1.59
67
4.6
1
1.49
260
7.5
3
1.15
137
8,0
-

Incidence per 100 000 population
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Fig. 1. Mumps in Poland, 2002-2013. Incidence per 100,000 population by age group
Figure 1. Mumps in Poland, 2002-2013. Incidence per 100,000 population by age group
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≤14 years - 1652, i.e. 67.8% of the total number of
cases. Number of cases among children aged 5-9 years
was 832, i.e. 34.2% of the total number of cases, incidence 43.6 per 100 thousand. Number of cases in age
groups 0-4 and 10-14 years were 452 (incidence 22.3
per 100,000,18.6% of the total number of cases) and
368 (incidence 19.9 and 15.1 % of the total number of
cases), respectively. In those over 54 years of age the
incidence was less than 1 per 100,000 and cases in this
age group accounted for 2.7 % of the total number of
cases in 2013 (Tab. II.).
In 2013 there were 1402 cases of mumps recorded
among males (incidence 7.5 per 100,000) and 1034
among females (5.9 per 100 000). As in the previous
year, most cases of mumps in age group above 35 years
were recorded among females.
The incidence of mumps in the cities (6.2 per
100,000) was lower than in rural areas (6.6). The highest
incidence (6.7) was registered in the cities with population of 20-49 thousands, the lowest incidence (6.1)
was recorded in cities with population of ≥ 100,000.
Comparing rural areas with the cities, incidence by age
groups did not significantly differ.
In 2013, 38 people were hospitalized due to mumps
(13 people more than in previous year), which accounts
for 1.6% of all registered cases. The highest number of
hospitalized cases due to mumps, i.e. 8, was in mazowieckie voivodeship.
Vaccinations against mumps in 2013. In 2003,
vaccination against mumps (MMR vaccine against
measles, mumps and rubella) was introduced to National
Immunisation Programme as mandatory. Until 2003,
vaccination of children against mumps was only recommended. According to the current National Immunisation Programme, two doses of mumps vaccine are given:

Table II. Mumps in Poland in 2012-2013. Incidence per
100,000 and percentage in age groups
Age group
0-4
0
1
2
3
4
5-9
5
6
7
8
9
10 - 14
15 - 19
20 - 29
30 - 39
40 +
Total

2012
incidence
%
per 100 000
28.4
21.1
3.6
0.5
9.4
1.4
29.7
4.5
36.3
5.6
60.2
9.1
54.5
36.1
71.8
10.2
65.8
8.9
47.5
6.2
46.5
5.9
38.2
4.9
24.8
17.0
11.9
9.7
3.1
6.6
1.8
4.0
0.8
5.5
7.2
100.0

2013
incidence
%
per 100 000
22.3
18.6
3.3
0.5
7.4
1.2
19.7
3.3
32.3
5.6
44.8
8.0
43.6
34.2
54.0
9.3
51.8
8.4
46.5
7.2
27.2
4.1
36.1
5.3
19.9
15.1
12.2
10.9
4.2
9.8
1.9
4.8
0.9
6.7
6.3
100.0

first dose at 2 years of age (13-14 months) and a second
dose at 10 years of age. In 2013, mumps vaccination
coverage in children aged 3 years decrease by 0.4% and
reached 97.5% in the country (Fig. 2). The highest vaccine coverage was recorded in warmińsko-mazurskie
voivodeship (99.7%) and the lowest in mazowieckie
(96.4%) and małopolskie (97.3%) voivodeships.
Among 2 436 registered in 2013 cases of mumps,
1052 (43.2%) received one dose of vaccination, 254
(10.4%) received two doses and 494 (20.3%) were not
vaccinated against mumps. In 636 patients (26.1%) vaccination status was unknown. Conducting vaccination
program against mumps in Poland have influenced the
100%

600

Incidence per 100 000 population

80%
70%

400

60%
50%

300

40%
200

30%
20%

100

10%
0

0%

Vaccine coverage among 3-year old childrren

90%
500

Year

Fig. 2. Mumps in Poland in 1994-2013. Incidence per 100,000 population and vaccine coverage among 3-year old children
Figure 2. Mumps in Poland in 1994-2013. Incidence per 100,000 population and vaccine coverage
among 3-year old children
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periodicity of the disease epidemics. Before vaccination
against mumps become mandatory in Poland increasing
rates occurred periodically (every 3-4 years), currently
the time between mumps epidemics is extended.

CONCLUSIONS
There is a decreasing trend in mumps incidence in
Poland observed since the introduction of mandatory
vaccination against mumps, although the dynamics of
this process has slowed down. There are still more than
2000 cases, which indicate the necessity to maintain a
high level of vaccination coverage of the population.
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ABSTRACT
BACKGROUND. In 2004, Poland has adopted the WHO goal of rubella elimination and congenital rubella

syndrome prevention. The main target of the Programme is to stop transmission of the virus in the environment
and prevention of congenital rubella in children. This can be achieved by carrying out the vaccination. Participation in the rubella elimination program requires clinical diagnosis of rubella cases and their confirmation with
laboratory test. In Poland, until 2003, national vaccination recommendation included a dose of rubella vaccine
only for girls aged 13 years. Among men, the incidence of measles remained high creating a risk of infection of
non-immune pregnant women which may lead to the development of congenital rubella syndrome in the child.
AIM. To assess epidemiological situation of rubella in Poland in 2013, including vaccination coverage in Polish
population.
METHODS. The descriptive analysis was based on data retrieved from routine mandatory surveillance system
and published in the annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2013” and “Vaccinations
in Poland in 2013” (MP. Czarkowski, Warszawa 2014, NIZP-PZH, GIS).
RESULTS. In 2013, there was big epidemic of rubella in Poland – with 38 548 registered cases (6 times more
than in 2012), incidence 84.4 per 100 000 (5 times higher than in the previous year). The highest incidence rate,
regardless of gender and the environment, was observed among adolescents aged 15-19 years (911.6 per 100,000).
The incidence of rubella in boys and men was significantly higher than the incidence in girls and women (181.4
versus 23.9). In 2013, two cases of congenital rubella syndrome were registered.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. Rubella epidemic which occurred in Poland in 2013 was the result of use in
the past vaccination against rubella only for girls 13 years of age. The proportion of laboratory tests confirming/excluding rubella infection is still very low in Poland. In 2013, only 0.2% of rubella cases were laboratory
confirmed.
Keywords: rubella, congenital rubella syndrome, epidemiology, Poland, 2013

INTRODUCTION
Rubella infection in children has generally mild
course, but during pregnancy poses a serious risk to
the fetus in the form of congenital rubella syndrome.
Since 2004, Poland has been participating in the Rubella
Elimination Program, coordinated by the World Health
Organization (WHO). The main goals of the program
are interruption of rubella virus transmission and prevention of congenital rubella syndrome in children.
Rubella elimination is possible when very high coverage
level (>95%) with at least one dose of rubella-containing
vaccine is maintained. In Poland between 1987 and

2003 only girls were vaccinated (one dose in 13 year
of age). This fact indirectly contributed to the increase
of susceptibility to the disease among men, who are
reservoir of the virus. In November 2003, a compulsory
vaccination with MMR vaccine was introduced to the
national vaccination schedule. In 2004 it was accompanied by second dose of MMR vaccine administrated for
children 10 years of age. The two-dose immunization
with MMR vaccine is currently mandatory. In Poland,
rubella is notifiable since 1966, and congenital rubella
syndrome since 1997. In 2013, in comparison with
2010 the incidence of rubella increased over 10 times.
In 2013 occurred a compensatory epidemic of rubella.

*Article was written under the task No.10/EM/2014
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AIM
The aim of the study was to assess epidemiological
situation of rubella in Poland in 2013, including vaccination coverage in Polish population.

MATERIAL AND METHODS
The descriptive analysis of epidemiological situation of rubella was based on data retrieved from routine
mandatory surveillance system and published in the
annual bulletin “Infectious diseases and poisonings in
Poland in 2013”. Vaccination coverage was assessed
based on data published in the annual bulletin “Vaccinations in Poland in 2013”.
Rubella cases were classified according to the
criteria of surveillance case definition implemented in
the European Union (Commission Decision of 28 April
2008 amending Decision 2002/253/EC) and introduced
into routine surveillance in Poland in 2009 („Definitions
of cases of infectious diseases for the purpose of epidemiological surveillance”, Department of Epidemiology
NIZP-PZH, 2012-2013).

RESULTS
Epidemiological situation of rubella in 2013. In
2013, 38 548 cases of rubella were registered in Poland
- incidence 100.1/100,000, higher by 83.7 % in comparison to the previous year and by 65.5 % in comparison
Tab. 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

to median incidence in 2007-2011 (Tab. I). In 2013, 2
cases of congenital rubella syndrome were registered.
A higher rubella incidence in 2013 compared to
2012 was noted in all 16 voivodeships. The largest
incidence occurred in małopolskie voivodeship (254.9
per 100,000 population), and it was 2 times higher
than incidence of all cases registered in Poland in 2013
(100.1/100 000). The lowest incidence – 18.1 per 10,000
- was noted in dolnośląskie voivodeship (almost 4 times
higher than incidence in the same voivodeship in the
previous year – 4.7/ 100 000. The highest increase (25
times) of incidence was registered in wielkopolskie
voivodship (incidence increased from 9.3 to 225.6 per
100 000 population) (Tab. I).
As in previous years (2010-2012), in 2013 the incidence of rubella in girls and women (23.9 per 100,000)
was 9 times lower than the incidence in boys and men
(181.4) (Tab. II).
The main reason was the fact that men who are ill
with rubella in the past were not vaccinated. Despite
rubella incidence decrease in total population in previous years, incidence in men, who are susceptible for
infection, did not noticeably change. As a result of this
situation an equalized epidemic has been registered,
which began in late 2012 and lasted until 2013.
The biggest difference in the incidence between
men and women was noted in age groups 15-19 years
(1747.6 vs. 36.8 per 100,000), 20-24 years (532.5 vs.
13.7) and in individuals aged 0 to 1 year (158.6 vs. 15.2).
In other age groups, especially among adults aged 30
to 54 years, a higher incidence was observed among
women (Fig. 1).

Rubella in Poland in 2007-2013. Number of cases and incidence per 100 000 population by provinces
Provinces

1.
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POLAND
Dolnośląskie
Kujawskopomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Ślaskie
Świętokrzyskie
Warmińskomazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Median 2007-2011
Incidence per
number
100 000
7 587
34,5
452
15,7
340

18,0

232
201
318
389
727
344
461
464
238
648
410

12,9
19,9
12,9
19,7
24,8
33,2
22,0
38,8
39,5
19,4
57,3

149

19,8

1 108
296

36,1
17,5

2012
Incidence per
number
100 000
6 263
16,3
138
4,7

2013
Incedence per
number
100 000
38 548
100,1
527
18,1

323
1 766
117
169
743
285
109
364
74
361
1 005
56

15,4
81,4
11,4
6,7
22,2
5,4
10,8
17,1
6,2
15,8
21,8
4,4

2 472
2 242
2 153
734
8 557
1 924
952
2 064
628
1 939
3 587
814

118,0
103,0
210,6
29,2
254,9
36,3
94,5
97,0
52,5
84,6
77,9
64,1

146
320
287

10,1
9,3
16,7

583
7 813
1 559

40,3
225,6
90,7

0-4
0
1
2
3
4
5-9
5
6
7
8
9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60-64
65-74
75+
Total

Age
(years)

Tab.2.

1 486
300
343
256
287
300
1 537
399
362
319
251
206
765
19 403
7 206
1 964
740
369
163
82
34
21
8
13
5
33 796

number
of cases

males
incidence
per 100
000
143.0
158.6
169.9
122.8
131.9
135.3
157.1
186.2
179.1
165.2
134.6
113.2
80.5
1747.6
532.5
124.8
45.5
24.5
12.9
7.0
2.6
1.5
0.7
1
0.6
181.4

4.4
0.9
1,0
0.8
0.8
0.9
4.5
1.2
1.1
0.9
0.7
0.6
2.3
57.4
21.3
5.8
2.2
1.1
0.5
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
100.0

%

1 250
279
323
179
219
250
1 243
307
316
263
210
147
412
391
178
151
176
294
385
157
71
28
6
5
5
4 752

number
of cases

Gender
females
incidence
per 100
000
127.0
15.2
169.5
90.8
106
118.3
133.8
150.6
164.7
143.3
118.6
85.2
45.7
36.8
13.7
9.9
11.1
20.0
31.0
13.4
5.3
1.8
0.4
0.3
0.3
23.9
26.3
5.9
6.8
3.8
4.6
5.3
26.2
6.5
6.6
5.5
4.4
3.1
8.7
8.2
3.7
3.2
3.7
6.2
8.1
3.3
1.5
0.6
0.1
0.1
0.1
100.0

%

urban areas
incidence
number
per 100
of cases
000
1 618
138.1
330
155.3
393
172.4
261
110.7
314
127.6
320
128.2
1 532
143,0
403
168.5
375
167.7
322
152
265
131.1
167
85.8
558
56.4
9 030
778.3
3 960
265.2
1 319
69.7
608
30.1
417
22.8
345
23.3
150
10.9
67
4.1
35
1.8
8
0.5
15
0.8
4
0.2
19 666
84.4
8.2
1.7
2,0
1.3
1.6
1.6
7.8
2.0
1.9
1.6
1.3
0.8
2.8
45.9
20.1
6.7
3.1
2.1
1.8
0.8
0.3
0.2
0
0.1
0
100.0

%

rural areas
incidence
number
per 100
of cases
000
1 118
131.3
249
160.3
273
166
174
102.4
192
107.8
230
125.5
1 248
149.3
303
169.2
303
177.8
260
157.7
196
121.4
186
116.3
619
71.8
10 764
1064.5
3 424
295.1
796
65.9
308
25.9
246
21.6
203
19.8
89
9.1
38
3.6
14
1.4
6
0.7
3
0.3
6
0.6
18 882
124.1

Location
%
5.9
1.3
1.4
0.9
1,0
1.2
6.6
1.6
1.6
1.4
1,0
1,0
3.3
57,0
18.1
4.2
1.6
1.3
1.1
0.5
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
100.0

Rubella in Poland 2013. Number of cases. incidence per 100 000 population. and percentage of cases by age. gender and location

2 736
579
666
435
506
550
2 780
706
678
582
461
353
1 177
19 794
7 384
2 115
916
663
548
239
105
49
14
18
10
38 548

number
of cases

incidence
per 100
000
135.2
157.4
169.7
107.2
119.3
127
145.8
168.8
172.1
154.5
126.8
99.5
63.6
911.6
278.3
68.2
28.6
22.3
21.8
10.2
3.9
1.7
0.5
0.6
0.4
100.1

Total

7.1
1.5
1.7
1.1
1.3
1.4
7.2
1.8
1.8
1.5
1.2
0.9
3.1
51.3
19.2
5.5
2.4
1.7
1.4
0.6
0.3
0.1
0.0
0.0
0.0
100.0

%

No 2
Rubella in Poland in 2013

215

216

No 2

Monika Roberta Korczyńska, Iwona Paradowska-Stankiewicz

Tab. 3.

Rubella in Poland in 2007-2013. Number of cases and Incidence per 100 000 population by gender and environment

Gender

Environment
city
city < 20 000
city 20-49 000
city 50-99 000
city ≥ 100 000
rural areas
Total
city
city < 20 000
city 20-49 000
city 50-99 000
city ≥ 100 000
rural areas
Total
city
city < 20 000
city 20-49 000
city 50-99 000
city ≥ 100 000
rural areas
Total

Woman

Man

Total

Median 2007-2011
Incidence per
Number
100 000
1 865
15.2
511
20.0
354
16.1
420
25.0
580
9.9
1 727
23.2
3 592
18.2
2 632
23.9
1 308
55.4
940
47.1
966
61.6
1 364
26.5
4 884
66.3
4 897
26.6
6 535
28.0
1 819
37.0
1 294
30.9
1 478
46.0
1 944
17.7
6 611
44.6
13 146
34.5

The incidence in the cities varied in 2013 from 70.1
per 100,000 population in the largest cities with population of ≥ 100,000 to 108.3 in cities with population of
20-49,000 (Table III).
The incidence of rubella in rural areas (84.4/100
000) was 31.9% lower than the incidence in the smaller
cities (124.1/100 000). Despite lower overall incidence
in the cities, among children aged 0-4 years, as in the
previous years, higher incidence was reported in the
cities (Table II).
Of the total number of rubella cases reported in
2013, 17.4 % involved children and young people under
the age of 15 (21% of all cases in children aged 0-4 years
and 16% in children aged 5-9 years) (Table II). In con-

2012
Incidence per
Number
100 000
874
7.1
204
7.9
205
9.2
124
7.3
341
5.9
612
8.0
1 486
7.5
2 282
20.6
541
22.6
656
32.2
351
22.6
734
14.4
2 495
33.0
4 777
25.6
3 156
13.5
745
15.0
861
20.2
475
14.6
1 075
9.9
3 107
20.5
6 263
16.3

2013
Incidence per
Number
100 000
2 718
22.2
811
31.8
484
21.7
329
19.5
1 094
19.0
2 034
26.7
4 752
23.9
16 948
153.4
4 533
190.5
3 285
161.1
2 616
169.4
6 514
128.1
16 848
222.1
33 796
181.4
19 666
84.4
5 344
108.3
3 769
88.3
2 945
91.1
7 608
70.1
18 882
124.1
38 548
100.1

trast to 2012, when the highest incidence, regardless of
gender and the environment, was among children aged
15 to 19 (911,6 per 100 000) and 20-24 (278,3). Total
number of cases in these two age groups constituted
70,5% of all cases registered in 2013.
In 2013, 205 persons were hospitalized due to
rubella, i.e. 0.53% of all reported patients, mostly in
mazowieckie (43 cases) and wielkopolskie (36 cases)
voivodeships. According to preliminary data of the
Central Statistical Office, there were no deaths from
rubella recorded in 2013.
Seasonality of rubella in 2013 was similar to the
seasonality observed in previous years. Most cases occurred in the period from March to May with a peak in

1,1
Incidence female/male ratio

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

Fig. 1.
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Tab. 4.

Rubella in Poland in 2013. Number of cases and incidence per 100 000 population by age and vaccination state

Age
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-14
15 -19
20-24
24 +
Total

Number of
vaccinated
.
314 402
370 876
398 282
405 744
401 608
377 446
361 511
349 600
337 546
1 730 306
.
.
.
.

Vaccinated
Cases

Incidence

11
315
288
360
407
528
511
427
319
225
669
400
88
60
4 608

.
100.2
77.7
90.4
100.3
131.5
135.4
118.1
91.2
66.7
38.7
.
.
.
.

Number of
vaccinated
.
65 457
9 473
5 082
3 550
2 502
1 778
1 377
1 029
641
7 874
.
.
.
.

Not vaccinated

No data

Cases

Incidence

Cases

%

461
206
54
43
44
45
32
39
35
37
180
14 606
4 918
2 862
23 562

.
314.7
570.0
846.1
1239.4
1798.6
1799.8
2832.2
3401.4
5772.2
2286.0
.
.
.
.

107
145
93
103
99
13
135
116
107
91
328
4 788
2 378
1 755
10 258

18.5
21.8
21.4
20.4
18.0
1.8
19.9
19.9
23.2
25.8
27.9
24.2
32.2
37.5
26.6

* vaccination with MMR vaccine (“Vaccinations in Poland in 2013”. Warsaw 2013. PZH. GIS)

cause the symptoms are similar to symptoms of many
childhood diseases. According to the law on control of
infections and infectious diseases in humans (Act of 5
December 2008 on prevention and control of infections
and infectious diseases in humans, Dz.U.08.234.1570
with further amendments) laboratory testing of suspected rubella cases can be performed in sanitary-epidemiological stations. According to the WHO Rubella
Elimination Program, each confirmed case of rubella
should additionally be tested in the National Laboratory accredited by WHO. In Poland, a reference center
is Laboratory of Department of Virology NIPH - NIH.
The sensitivity and specificity of rubella diagnosis in Poland in 2013. In Poland, confirmation of
clinical diagnosis of rubella with laboratory tests is still
insufficient and makes an assessment of the impact of
introduced in 2003 universal vaccination of all chil-

April – 11 877 cases (31.1% of all cases in the year).
The lowest number of cases was registered in September
(237, i.e. 0.6 %) (Fig.2).
Laboratory diagnosis of rubella. The diagnosis of
rubella should be based on the result of the laboratory
testing. In 2012-2013 a new rubella case definition was
introduced and therefore the classification criteria for
confirmed and probable cases were changed. According to the new definition, probable case is defined as a
patient in whom, in addition to having an epidemiological link to a confirmed case, presence of specific IgM
antibodies against rubella in the serum was detected. To
confirm a rubella case, more specific virological tests,
including virus isolation, PCR, or demonstration of a
significant increase in IgG antibodies in serum or saliva
are required. Laboratory diagnosis for each reported
suspected rubella case is of particular importance be35,0
31,0

Mean number of cases per month (%)
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25,0
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dren against rubella difficult. In 2013, only 52 (0.2%)
cases were classified as confirmed and 107 (0.4%) as
probably. The remaining 99.6% of cases (38 387) were
reported on the basis of clinical symptoms. This may
explain a significant number of rubella cases registered
among vaccinated individuals (Tab. IV).
In 2013, the percentage of rubella cases for whom
the vaccination status was unknown was 27%, the
same compared with 2012. In children aged 1-9 years,
vaccination status was unknown for 18% of cases and
increased by 2 % compared with the previous year
(Tab. IV).
Vaccinations against rubella in 2013. Rubella
vaccination in 2013 included the administration of two
doses of MMR vaccine. The vaccination schedule hasn’t
been changed since 2004 and consists of administration
of primary dose in 13-15 months and a booster dose
at 10 years of age. In 2013, rubella vaccine coverage
among children aged 3 years vaccinated decrease
by 0.4 % compared with previous year and was 97.5
%. (ranged from 96.4% in mazowieckie to 99.7% in
warmińsko-mazurskie voivodeships). Vaccine coverage
among girls aged 13 years was 99.3 % and among girls
aged 14 years - 99.5%.

SUMARRY AND CONCLUSIONS
In 2013, in Poland an compensatory epidemic
of rubella occurred. The World Health Organization
(WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommended for travellers who planned
to visit Poland, especially women of childbearing age,

No 2

vaccination against rubella. Taking into account the
higher incidence of rubella among men in the age at
which they have contact with women of childbearing
age, vaccination coverage among girls below 100% and
the fact that approximately 50% of rubella infection
are subclinical, there is still a risk of rubella infection
for women of childbearing age and the occurrence of
congenital rubella syndrome in newborns.
Taking into consideration that a high percentage of
vaccination coverage among girls and boys effectively
prevents congenital rubella syndrome, education of
public in this field should be intensified.
In 2013, only 0.3% of rubella cases was confirmed
with laboratory test, the remaining 99.7% of the cases
were reported solely on the basis of the clinical picture.
This situation requires rapid improvement. Polish participation in the Rubella Elimination Program requires a
clinical diagnosis to be confirmed with laboratory tests.
The high percentage of missing data on vaccination
status of rubella cases makes it difficult to interpret the
impact of vaccination programme on epidemiological
situation of the disease.
Received: 23.03.2015 r.
Accepted for publication: 27.03.2015
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ABSTRACT
BACKGROUND. A large number of chickenpox cases, occurring especially in children, indicates the rationale

for the use of chickenpox vaccinations. In Poland since 2002, chickenpox vaccination is included in the National
Immunisation Programme as recommended.
AIM. To assess epidemiological situation of chickenpox in Poland in 2013 in comparison to previous years.
METHODS. The descriptive analysis was based on data retrieved from routine mandatory surveillance system
and published in the annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2013” and “Vaccinations
in Poland in 2013” (Czarkowski MP i in., Warszawa 2014, NIZP-PZH i GIS). National Immunisation Programme
for year 2013 was also used.
RESULTS. In 2013, 178 501 cases of chickenpox were registered in Poland. The incidence was 463.6 and was
lower than in 2012 (540.5). The highest number of cases was reported in mazowieckie voivodeship, the lowest
in podlaskie voivodeship. The highest incidence was recorded in children aged 4 years (6 545.1 per 100,000).
The chickenpox incidence among men (491.7) was higher by 12.4% comparing to women (437.3). The incidence
among rural residents (497.2) was higher than among urban residents (441.7). Number of cases hospitalized due
to mumps was 1 184. Number of people vaccinated against chickenpox was 57 168.
SUMMARY. In 2013, there was decrease in the incidence of smallpox in Poland with small fluctuations. Since
2002 the number of people vaccinated against chickenpox increased. The increase in the number of people vaccinated against chickenpox would help maintain the downward trend in subsequent years.
Keywords: chickenpox, varicella, epidemiology, Poland 2013

INTRODUCTION
Number of chickenpox cases reported each year,
occurring especially in children in age of 0-4, indicates
the rationale for the use of chickenpox vaccinations.
In Poland since 2002, chickenpox vaccination is included in the National Immunisation Programme as
recommended. In order to vaccinate people at risk of
chickenpox infection two doses of chickenpox vaccine
should be given in accordance with the current National
Immunization Program.

MATERIAL AND METHODS
The descriptive analysis of epidemiological situation of chickenpox was based on data retrieved from
routine mandatory surveillance system and published

in the annual bulletin “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2013”. Vaccination coverage was
assessed based on data published in the annual bulletin
“Vaccinations in Poland in 2013” (Czarkowski MP i in.,
Warszawa 2014, NIZP-PZH i GIS). Detailed recommendations for vaccination against chickenpox come
from National Immunisation Programme for 2013.

RESULTS
Epidemiological situation of chickenpox in 2013.
From 2002, in Poland, an increasing trend with small
fluctuations is observed (Fig.1)
In 2013, 178 500 cases of chickenpox were registered in Poland, i.e. 16.7% more than in the previous
year. However in two voivodships (mazowieckie and
małopolskie) number of cases increased (18 445 and

*Article was written under the task No.10/EM/2014
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Table 1. Chickenpox in Poland in 2007-2013. Number of cases and icidence per 100,000 population and number and
percentage of hospitalized cases by voivodeship
Median 2007-2011
2012
2013
number of incidence per number of incidence per number of incidence per hospitalization
cases
100 000
cases
100 000
cases
100 000
number
%
160 174
370.7
208 276
540.5
178 501
463.6
1 184
0.66
11 226
348.7
12 335
423.1
8 488
291.6
57
0.67
10 363
535.6
15 882
757.1
12 648
604.0
100
0.79
7 252
311.0
10 593
488.5
9 967
461.3
75
0.75
5 645
457.6
5 852
572.0
4 452
435.5
17
0.38
7 998
315.1
11 417
451.5
10 496
416.9
121
1.15
13 967
384.2
15 848
473.0
18 445
549.5
87
0.47
20 649
398.7
25 308
478.1
27 421
516.7
270
0.98
4 857
450.7
6 657
657.6
5 086
505.1
27
0.53
6 105
274.8
7 626
358.2
6 451
303.0
42
0.65
4 478
355.4
4 908
409.1
3 686
308.1
32
0.87
7 304
336.6
15 224
665.7
11 112
484.7
117
1.05
23 499
482.0
29 741
643.7
25 151
546.0
55
0.22
6 323
502.8
7 004
549.1
5 683
447.4
30
0.53
6 865
408.8
8 063
555.3
4 372
301.9
21
0.48
17 360
499.9
21 821
630.9
18 323
529.0
116
0.63
4 755
280.9
9 997
580.5
6 720
390.8
17
0.25

Voivodeship
POLAND
1 Dolnoslaskie
2 Kujawsko-pomorskie
3 Lubelskie
4 Lubuskie
5 Lodzkie
6 Malopolskie
7 Mazowieckie
8 Opolskie
9 Podkarpackie
10 Podlaskie
11 Pomorskie
12 Slaskie
13 Swietokrzyskie
14 Warminsko-mazurskie
15 Wielkopolskie
16 Zachodniopomorskie

27 421, respectively) in comparison with 2012 (15 848
and 25 308 cases). In other voivodships decrease in
number of the cases was registered, and the lowest
number occured in podlaskie voivodeship (3 686 cases)
(Tab I).
In 2013, the highest number of cases was recorded
in December (23 658 cases), the lowest in September
(2 678) (Fig. 2).
The incidence of chickenpox decreased in 2013 and
was 463.6 per 100 000, and was lower by 16.5% comparing to 2012. The lowest incidence was registered in
dolnośląskie voivodeship – 291.6 and the highest (but
lower in comparison with 2012) in kujawsko-pomorskie
voivodeship – 604.0. The Incidence did not decrease
only in two voivodeships: małopolskie and mazowieckie – 549.5 and 516,7 (in 2012- 473.0 and 478.1) (Tab.I).
In 2013, the highest number of chickenpox cases
was recorded in children and adolescents under 14 years

of age – 162 845 cases, which accounted for 90.7 % of
the total number of registered cases. The number of cases in children aged 0-4 years and 5-9 years was 79 846
and 68 635, respectively. This was 44.5% and 38.2% of
the total number of registered cases, respectively. Four
years old children were mostly affected. In people over
20 years of age chickenpox cases accounted for only
6.2% of the total number of cases (Tab. II).
In 2013, chickenpox incidence in males was 491.7
per 100,000 and was higher by 12.4% compared to
incidence in females (437.3). There were no significant
differences in incidence between males and females in
age groups. A slightly higher incidence in women compared with men was recorded in age group 20-34 years.
Incidence in rural population was 497.2 per 100,000
and was higher by 12.6% compared to incidence in
urban population (441.7). The highest incidence was
observed in the cities with population of 20-49 thous.
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Table 2. Chickenpox in Poland in 2012-2013. Number of
cases. incidence per 100,000 population and percentage in age groups
Age 2012
group number
of cases
0-4
93 225
0
7 051
1
11 171
2
14 602
3
28 561
4
31 840
5-9
79 450
5
28 911
6
20 995
7
13 086
8
9 187
9
7 271
10-14 18 201
15-19 5 109
20-29 5 087
30-39 5 210
40 + 1 994
Total 208 276

incidence
rate
4514.7
1834.9
2757.1
3442.8
6595.4
7611.5
4310.1
7333.0
5569.9
3596.2
2588.8
2057.4
957.9
225.4
85.7
85.9
10.8
540.5

2013
number
of cases
44.8 79 846
3.4
6 207
5.4
9 505
7.0
11 833
13.7 23 960
15.3 28 341
38.1 68 635
13.9 26 428
10.1 18 344
6.3
10 912
4.4
7 483
3.5
5 468
8.7
14 364
2.5
4 417
2.4
4 550
2.5
4 827
1.0
1 862
100.0 178 501
%

incidence
rate
3946.7
1687.7
2422.0
2917.3
5647.4
6545.1
3599.1
6320.3
4655.5
2897.3
2058.0
1541.9
775.6
203.4
79.1
78.1
10.0
463.6

%
44.7
3.5
5.3
6.6
13.4
15.9
38.5
14.8
10.3
6.1
4.2
3.1
8.0
2.5
2.5
2.7
1.0
100.0

(512.9 per 100,000), the lowest in the cities with population of ≥100,000 (398.4). In children aged 0-4 years,
a higher incidence was observed in cities (4 344.8 vs.
3 398.5), in children aged 5-9 years in the rural population (3 472.3 vs. 3 761.6).
In 2013, number of cases hospitalized due to mumps
was 1 184, representing 0.7% of the total number of all
registered cases. The highest number of hospitalized
cases was in mazowieckie (270) and łódzkie (121)
voivodeship. The lowest number of hospitalized cases
was in lubuskie and zachodniopomorskie voivodeships
– 17 in each (Tab. I).
Vaccinations against chickenpox in 2013. In Poland, there are two types of vaccine against chickenpox.
Monovalent vaccine contains attenuated live strain of
varicella-zoster virus and polyvalent vaccine, combined
with measles, mumps and rubella. The use of monova-

lent vaccine is recommended for those aged above 9
months, and for post exposure prophylaxis. Polyvalent
vaccine is recommended for children from 11 months
to 12 years of age. Since 2010, two doses chickenpox
vaccination scheme is recommended in Poland. Two
doses of vaccine should be given with an interval of at
least 6 weeks.
Since 2002, vaccination against chickenpox belongs
to a group of recommended vaccinations. Vaccination
is mandatory for those who are especially vulnerable
for the infection.
This group includes children before the age of 12
years old, whose immunity is impaired and as a result
there may be a high risk of severe course of disease, for
example: infected with HIV, with acute lymphoblastic
leukemia in remission and before immunosuppressive
therapy or chemotherapy.
Vaccination against chickenpox is also mandatory
for children aged above 12 years who did not have
chickenpox and are household contacts of those mentioned above. According to the National Immunization
Program for 2013, chickenpox vaccination is recommended for those who have not had chickenpox and
have not been vaccinated, and women who have not
had chickenpox and are planning to become pregnant.
In 2013, 57 168 people were vaccinated against
chickenpox in Poland. This number was higher by
1% compared to 2012 (56 213). Among those aged
0-19 years, 55 284 individuals were vaccinated, which
accounted for 96.7% of all people vaccinated against
chickenpox in 2013. The highest number of vaccinated
individuals was recorded in mazowieckie (13 353) and
the lowest in świętokrzyskie voivodeship (697).

SUMMARY AND CONCLUSIONS
Since 2003, an increasing trend of chickenpox
incidence is observed in Poland. However, the epidemiological situation of the disease was better in 2013,
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when the number of registered cases of chickenpox
decreased. The number of people vaccinated against
chickenpox increased by 1% comparing with 2012. It
is still important to educate the public on the prevention
of illness by vaccination.
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ABSTRACT
OBJECTIVE. Assessment of the epidemiological situation of scarlet fever in Poland in 2013 in comparison with
previous years.
MATERIALS AND MATHODS. The evaluation was performed by reviewing surveillance data published in the
bulletin, “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2013” (Warsaw 2014, NIPH-NIH, CSI) and also in bulletins from previous years, and unpublished data collected under Statistical survey program of official statistics.
RESULTS. In 2013 did not change the general view of the epidemiological situation of scarlet fever in Poland.
Analysed data did not indicate the possibility of shortening an epidemic cycle of scarlet fever, nor suggest growing rate of epidemic curve or increase of average annual incidence which was observed in last twenty years.
In 2013, in the country a total of 25 115 cases were registered with corresponding incidence 65.2 per 100,000
population (in voivodeships: from 22.9 in Łódzkie to 111.1 in Pomorskie). The highest incidence was notified
in 5-year-old (949.2) and 4-year-old children (916.6), and the cases among children and young people up to 15
years accounted for 87.0% of all cases. The incidence among men (78.8) was higher over 50% than incidence
among women (52.5). The incidence was higher in urban areas than in rural areas and was 68.7 (in rural area
59.9). 1.04% of patients were hospitalized. No deaths related to this disease were reported.
SUMMARY. A sudden increasing incidence among men, especially in the 15-19 age group and growing proportion of cases among adults in comparison to the notified in previous years, according to authors’ opinion, can be
associated with compensatory epidemic of rubella (!).
It is estimated, that about 10% scarlet fever cases reported to surveillance in a year are misclassified and could be unrecognized
cases of rubella. Therefore, it is important to enhance specificity of epidemiological surveillance of scarlet fever.

Additionally, it will give a better opportunity to monitor and supervise measles and rubella elimination program.
Key words: scarlet fever, infectious diseases, epidemiology, Poland, 2013

OBJECTIVE
The aim of this study was to assess the epidemiological situation of scarlet fever in Poland in 2013 in
comparison with the previous years.

MATERIALS AND METHODS
The assessment of epidemiological situation of scarlet fever in Poland in 2013 was performed by reviewing
surveillance data registered in the sanitary inspection
and sent to Department of Epidemiology NIPH-NIH by
Voivodeship Sanitary-Epidemiological Stations under
Statistical survey program of official statistics (PBSSP;
reporting forms MZ-56, MZ-58).

In this article were used both data published in the
bulletin, “Infectious diseases and poisonings in Poland
in 2013” (Warsaw 2014, NIPH-NIH, CSI), data form
bulletins from previous years and data collected within
PBSSP, heretofore unpublished.
The above data refer to scarlet fever cases obligatory reported by physicians according to legal act
„Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszeń
podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby
zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby
zakaźnej (Dz. U., 2013, poz. 848).
During the whole period of registration of scarlet fever cases in Poland, i. e. since 1963., the reports include
all cases reported by physicians. This allows for direct
comparison of long-term data, providing exclusion of

*Article was written under the task No.10/EM/2014
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case classification adopted by the Polish surveillance
system in 2005 and comparing the overall number of
registered cases.

In 2013 in Poland to sanitary inspection 25 115
cases of scarlet fever were reported corresponding to
incidence rate of 65.2 per 100,000 population. Basically,
it means that the very high incidence remains – in comparison to 2012 the number of cases and the incidence
were lower only about 1% (Fig. 1).
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The most cases occurred in March, in a month in
which we can typicaly observe the illnesses peak over
the past twenty years (3 423 cases, tj. 13.8% cases registered in the whole year), and in April (3 137; 12.6%).
Consistently with previous years, the least number of
cases were registered in August (453; 1.8%).
Relatively high contribution of cases, which occur
in fourth quarter (6 658; 26.8%), do not indicate significant improvement of situation and rapid incidence
decrease in next year. Incidentally, the lesser dynamic
of annual changes in level of scarlet fever incidence is
characteristic feature of epidemiological situation of
this disease in Poland in the last several years, what was
previously pointed in Epidemiological Review (Fig. 2).
In 2013, holding up a general incidence of scarlet
fever on high level was correlated with relatively small
- in comparison with 2012 - incidence changes recorded
in the particular voivodeships. In over than half of the
voivodeships differences between incidence rates in
those two years were in the range +/- 25%.
Significant (in percentage) increase in the number
of cases and incidence of scarlet fever in 2013. was
recorded only in two voivodeships - Lubuskie (from
57.1 to 97.0 per 100,000, i.e. about 70,0%) and Opol-

skie (from 73.4 to 103.7, i.e. about 41.3%). The largest
decrease of incidence - compared to the previous year
- was reported in Warmińsko-mazurskie voivodeship
(from 68.3 to 44.1, i.e. about 35.5%) and Dolnośląskie
(from 59.9 to 38.9 i. e. about 35.0%) of (Tab I.).
Differentiation in incidence of scarlet fever in the
particular voivodeships - evaluated by comparing the
highest incidence rates in the voivodeships to the lowest
rates - was in 2013 similar to that observed a year earlier, and it was expressed by ratio 4.8:1 (in 2012 4.4:1).
It corresponds with the typical (average) difference
which is observed every year between the voivodeships
created in 1999.
The highest incidence was observed in Pomorskie
voivodeship (second year in succession) where incidence rate was 111.1 per 100,000 and was higher than
the overall incidence across the country about 70.3%.
In relation to nationwide rates, high incidence was
reported in opolskie voivodeship (respectively: 103.7;
58.9%) and Mazowieckie (102.1; 56.5%). The lowest
incidence rates were registered in voivodeship Łódzkie
(22.9; 64.9% under overall country incidence), Podkarpackie (27.3; -58.1%), Świętokrzyskie (30.9; -52.6%)
and Lubelskie (31.7; -51.5%).
In the other nine voivodeships incidence rates
ranged from +48.8% to -40.3% of the total incidence
across the country (Tab.1). The situation in Łodzkie
voivodeship is drawing attention where for the fourth
year in succession were reported the lowest scarlet fever
incidence rate in the country.
As in previous years, in 2013, incidence of scarlet
fever in the urban areas (68.7 per 100,000) was significantly higher (by 14.8%) than the incidence in the rural
areas (59.9) but that difference tends to decrease (in
2012 was 30.6%) in accordance with the trend observed
in Poland at least since 1995.
Within particular voivodeships incidence rates in
urban areas ranged from 20.9 in Łódzkie voivodeship
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Table I. Scarlet fever in Poland 2007-2013. Number of cases and incidence per 100 000 population by voivodeship
Median 2007-2011
2012
2013
Number of cases
Incidence
Number of cases
Incidence
Number of cases
Incidence
POLAND
13 940
36.5
25 421
66.0
25 115
65.2
1. Dolnośląskie
830
28.9
1 745
59.9
1 133
38.9
2. Kujawsko-pomorskie
920
44.5
1 608
76.7
1 727
82.5
3. Lubelskie
541
25.1
972
44.8
684
31.7
4. Lubuskie
428
42.4
584
57.1
992
97.0
5. Łódzkie
464
18.2
652
25.8
577
22.9
6. Małopolskie
1 141
34.7
2 123
63.4
2 462
73.3
7. Mazowieckie
1 931
37.0
4 385
82.8
5 419
102.1
8. Opolskie
526
51.8
743
73.4
1 044
103.7
9. Podkarpackie
387
18.4
685
32.2
582
27.3
10. Podlaskie
314
26.3
521
43.4
642
53.7
11. Pomorskie
931
41.8
2 611
114.2
2 546
111.1
12. Śląskie
2 149
46.3
4 328
93.7
3 139
68.1
13. Świętokrzyskie
371
29.0
452
35.4
393
30.9
14. Warmińsko-mazurskie
447
31.3
991
68.3
638
44.1
15. Wielkopolskie
1 246
36.6
1 886
54.5
2 324
67.1
16. Zachodniopomorskie
355
21.0
1 135
65.9
813
47.3
Voivodeship

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annals 2007-2013

to 119.7 in Pomorskie and in rural areas - from 21.0
in the Świętokrzyskie to 98.5 in Mazowieckie. Higher
incidence in urban areas (in total) than in rural areas (at
least about 5%) was observed in 11 voivodeships, while
in 1 voivodeship - Świętokrzyskie - the difference was
more than twice (respectively: 43.2 i 21.0 per 100,000).
However, in two voivodeships incidence of scarlet fever
in the urban areas was clearly lower than in rural areas:
in Łódzkie voivodeship about 20.5% (respectively:
20.9 and 26.3) and in Śląskie voivodeship about 14.9%
(respectively: 65.6 and 77.0).
Regarding for the size of the urban areas it should
be noted that the incidence in urban areas was strongly
diversified. In 2013, higher incidence in urban areas
than in rural areas was determined by the incidence in
the biggest urban areas with above 100,000 inhabitants
(77.2 per 100,000) and in the urban areas with 20-49
thou. inhabitants (69.6).
However, the incidence rate in urban areas with
50-99 thou. inhabitants (54.6) was clearly lower (about
8.7%) from the incidence rate in rural areas and the
incidence rate in the urban areas with less than 20 000
inhabitants (58.8) was comparable to it (Tab. II.).

Higher incidence of scarlet fever in urban areas than
in rural areas clearly pronounced among the youngest
age groups (Tab. III). Almost twofold difference was
observed among 2-year-old children (incidence in urban
areas 32.8 per 100,000 children in this age, in rural areas
234.8), among 3-year-old children (respectively: 904.7;
486.8) and 4-year-old children (1 127.4; 629.5).
Just as the year before most of the cases and the
highest incidence were reported among 5-year-old children (incidence 949.2) and 4-year-old children (916.6).
Interestingly, the number of cases in the whole country
was identical for both groups and amounted to 3 969
cases (Tab. III).
The highest incidence among 5-year-old children
was recorded in eleven voivodeships and among
4-year-old children – in five. Incidence rates noted in
the particular voivodeships in the group of 5-year-old
children ranged from 338.3 in Podkarpackie voivodeship to 2 192.1 in Opolskie and in a group of 4-year-old
children from 308.9 in łódzkie to 1 711.3 in Opolskie.
Draws attention a significant number of cases
among the population 15-19 years (1 975 cases) and
20-29 years (902). More than 3 times higher than in the

Table II. Scarlet fever in Poland 2007-2013. Number of cases and incidence per 100 000 population by location (urban/
rural)
Location
Urban areas
Towns < 20 thous.
Towns 20-49 thous.
Towns 50-99 thous.
Towns ≥ 100 thous.
Rural areas
Total

Median 2007-2011
2012
2013
Number of cases Incidence Number of cases
Incidence
Number of cases
Incidence
9 426
40.5
16 975
72.7
16 010
68.7
1 627
32.9
2 980
60.0
2 899
58.8
1 618
38.8
2 933
68.8
2 969
69.6
1 138
35.5
2 294
70.7
1 766
54.6
4 970
45.3
8 768
80.6
8 376
77.2
4 318
29.0
8 446
55.7
9 105
59.9
13 940
36.5
25 421
66.0
25 115
65.2

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annals 2007-2013
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Table III. Scarlet fever in Poland 2013. Number of cases, incidence per 100 000 population, and percentage of cases by age,
gender, and location (urban/rural)
Age,
years Number
of cases
0-4
5 227
0
94
1
412
2
789
3
1 714
4
2 218
5-9
5 746
5
2 192
6
1 495
7
996
8
628
9
435
10 - 14
931
15 - 19
1 784
20 - 29
796
30 - 39
141
40 +
62
Total
14 687

Gender
Location
Total
Male
Female
Urban
Rural
InciNumber InciNumber InciNumber InciNumber Inci%
%
%
%
%
dence
of cases dence
of cases dence
of cases dence
of cases dence
503.1 35.6
4 188 425.6 40.2
6 675 569.6 41.7
2 740 321.9 30.1
9 415 465.4 37.5
49.7
0.6
70 39.2
0.7
102
48.0
0.6
62 39.9
0.7
164 44.6
0.7
204.0
2.8
357 187.4
3.4
511 224.1
3.2
258 156.9
2.8
769 196.0
3.1
378.4
5.4
630 319.6
6.0
1 020 432.8
6.4
399 234.8
4.4
1 419 349.8
5.7
787.4 11.7
1 380 668.0 13.2
2 227 904.7 13.9
867 486.8
9.5
3 094 729.3 12.3
1 000.4 15.1
1 751 828.7 16.8
2 815 1 127.4 17.6
1 154 629.5 12.7
3 969 916.6 15.8
587.5 39.1
4 996 537.8 47.9
6 819 636.5 42.6
3 923 469.5 43.1 10 742 563.3 42.8
1 023.1 14.9
1 777 871.6 17.0
2 681 1 121.3 16.7
1 288 719.4 14.1
3 969 949.2 15.8
739.7 10.2
1 402 730.6 13.4
1 863 833.0 11.6
1 034 606.9 11.4
2 897 735.2 11.5
515.7
6.8
841 458.3
8.1
1 118 527.9
7.0
719 436.2
7.9
1 837 487.7
7.3
336.6
4.3
589 332.7
5.6
705 348.8
4.4
512 317.1
5.6
1 217 334.7
4.8
239.0
3.0
387 224.2
3.7
452 232.2
2.8
370 231.3
4.1
822 231.8
3.3
98.0
6.3
764 84.7
7.3
893
90.2
5.6
802 93.0
8.8
1 695 91.5
6.7
160.7 12.1
191 18.0
1.8
942
81.2
5.9
1 033 102.2 11.3
1 975 91.0
7.9
27.2
5.4
106
3.8
1.0
460
13.6
2.9
442 18.7
4.9
902 15.7
3.6
4.5
1.0
100
3.3
1.0
147
3.8
0.9
94
4.0
1.0
241
3.9
1.0
0.7
0.4
83
0.8
0.8
74
0.6
0.5
71
1.0
0.8
145
0.8
0.6
78.8 100.0 10 428 52.5 100.0 16 010
68.7 100.0
9 105 59.9 100.0 25 115 65.2 100.0

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw, 2013

1,5
1,4
1,3
1,2
1,1

were in 2013 comparable to the differences observed
in previous years. In particular years (age groups) they
were in the range of 1% (8-year-old) to 27% (infants).
However, in the age group 15-19 years the incidence
of men was higher than the incidence of women nearly
ninefold (respectively: 160.7 and 18.0) and in the group
aged 20-29 years – more than sevenfold (27.2 and 3.8).
High total number - 2 877 cases of scarlet fever
registered in 2013 in these two age groups tends to
look for other explanations of this phenomenon other
than randomness. According to the authors’ opinion,
presumably, this could be associated with occurrence in
Poland in 2013 compensatory epidemic of rubella (!). At

Incidence per 100 000 population

Incidence: male / female ratio

previous year incidence observed in these age groups
resulted that cases of scarlet fever in group of children
and adolescents up to the age of 15 accounted in 2013
for only 87.0% of all cases reported to the sanitary
inspection (table III). In previous years the participation of cases in this age group was around 95% and not
dropped below the 91%.
In 2013 the incidence among men (Tab. III) was
higher by more than 50% from the incidence among
women (respectively: 78.8 per 100,000 and 52.5).
Growing overrepresentation of men among cases
were observed in Poland for years, however, the magnitude of difference between the incidence rates for
men and women has never been so large and has never
grown so rapidly during the year (Fig. 3.).
Among children and adolescents up to the age of 15
the differences of incidence rates between boys and girls
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the time of this epidemic across the country more than
38,5 thou. people became ill with rubella, among whom
nearly 90% were males. They were mostly men in age
group 15-29 years and cases among this group constitute
more than half of all cases of rubella registered in 2013.
This outbreak reflects the history of immunization policies, when boys in childhood as opposed to girls did not
receive the vaccination at the age of 13.
Many times higher scarlet fever incidence of men
than women recorded among adolescents and adults
in 2013 and increase in proportion of cases among
people over 14 years old in this year is a “trace” left by
the epidemic of rubella (Fig.4). This is all more likely
because 99,89% of all cases of scarlet fever registered in
2013 (25 088 cases) were classified as “possible” cases,
identified solely on the basis of clinical symptoms, only
0.02% (4 cases) as “probable” cases, epidemiologically
linked to laboratory-confirmed cases and only 0.09%
(23) as “confirmed” cases in which the clinical diagnosis
was confirmed by isolation of streptococcus A or detection of the antigen from the throat swab.
As a side note, it should be noted that such low
percentage of confirmations shown by the inspection
in routine reports of scarlet fever cases, must raise
doubts as to the completeness of the data collected by
sanitary-epidemiological stations. Because of the fact
that the case-based reports are not send to the central
surveillance level, probably poviat stations do not collect additional data on reported cases, including e.g.,
laboratory tests ordered by the doctor after submitting
the notification to the station and they restrict themselves to qualifying cases solely on the basis of the data
contained in the notification.
In 2013 in Poland due to scarlet fever were hospitalized 262 persons - 1.04% of all persons who become ill
and was reported to the sanitary inspection.
In the particular voivodeships the percentage of
hospitalized persons ranged from 0.10% in Lubuskie
(at 992 cases and incidence 97.0 per 100 000) to 2.95%
in Lódzkie (respectively: 577 and 22,9).
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No deaths, according to data from the Demographic
Surveys and Labour Market Department-CSO, were
registered. The last death related to scarlet fever was
reported in Poland in 1993.

SUMMARY AND RESULTS
In 2013, the overall picture of the epidemiological
situation of scarlet fever in Poland has not changed.
Analyzed data has not pointed to the possibility of
shortening the epidemic cycle, changing on growth of
epidemic curve or an increase in the average annual
incidence which can be observed from the over 20 years.
In comparison with the situation in 2012, the only
one and clear change in the epidemiological situation
that took place in 2013, is the dramatic increase of the
incidence among men, especially in the age group 15-19
years. According to the authors’ opinion, presumably
this could be associated with an occurrence in Poland
in 2013 the compensatory epidemic rubella (!).
The number of misclassified rubella cases reported
incorrectly to the surveillance system as scarlet fever
(estimated at approximately 2.5 thou. i. e. 10% of all
scarlet fever cases reported in year) indicates the need to
improve (increase) the specificity of the epidemiological
surveillance of scarlet fever, which we propound for
years. This postulate is of crucial importance because
enhancing specificity of epidemiological surveillance
of scarlet fever will allow for better monitoring and
supervising measles and rubella elimination program.
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ABSTRACT
AIM OF THE STUDY. The aim of this study was to assess the epidemiology of meningitis and/or encephalitis

in Poland in 2013

INTRODUCTION. In the last three years in Poland, about 3000 cases of meningitis and/or encephalitis of viral

or bacterial etiology were recorded annually.

MATERIALS AND METHODS. Assessment of the epidemiological situation of meningitis and/or encephalitis in

Poland in 2013, was based on the results of the analysis of epidemiological reports sent to the NIZP-PZH by the
Regional Sanitary-Epidemiological Stations published in the annual bulletin “Infectious diseases and poisonings
in Poland in 2013” and “Preventive immunizations in Poland in 2013”.
RESULTS. In 2013 in Poland 3 116 cases of bacterial meningitis and/or encephalitis were recorded. Almost 50%
of these were viral infections.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. The epidemiological situation of meningitis and/or encephalitis in Poland in
2013 compared to 2012 did not change significantly.
Keywords: meningitis, encephalitis, epidemiology, Poland, 2013

INTRODUCTION

MATERIALS AND METHODS

In the last three years in Poland, about 3000 cases
of meningitis and/or encephalitis of bacterial, viral
and/or aseptic etiology were recorded annually. While
inflammation of the brain is the most common for of
the diseases of the central nervous system (CNS), bacterial meningitis is believed to be the most severe of all
neuroinfections.
Among the laboratory confirmed cases of bacterial
meningitis with known etiology, Neisseria meningitidis
and Streptococcus pneumoniae are the dominant pathogens. Tick-borne encephalitis is the most common type
of viral neuroinfections.

Assessment of the epidemiological situation of meningitis and/or encephalitis in Poland in 2012, was based
on analysis of epidemiological interviews sent to the
NIZP-PZH by the Regional Sanitary-Epidemiological
Stations published in the annual bulletin “Infectious
diseases and poisonings in Poland in 2013”and in
the bulletin “Preventive Vaccinations in Poland in
2013”(Czarkowski MP et al., Warsaw, 2014, NIZPH
and GIS). Definitions of cases used in surveillance
were based on the document “Definitions of cases of
communicable diseases developed for epidemiological
surveillance used in years 2012-2013” (Department of
Epidemiology, NIZP-PZH). Analysis of vaccine coverage against particular pathogens was based on the
recommendations “Immunization Program for the year
2013” (Annex to the Statement of the Chief Sanitary
Inspector from 30 October 2012).

AIM OF THE STUDY
The aim of the study was to assess the epidemiology
of meningitis and/or encephalitis in Poland in 2013 and
compare it to the situation in previous years.

*Article was written under the task No.10/EM/2014
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene
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RESULTS
In 2013 in Poland, 3 116 cases of meningitis and/
or encephalitis were recorded (incidence rate 8,09 per
100 000 population), which is higher by 0,9% compared
to 2012 (Tab. I). Meningitis cases constitute 62,32% of
all disease cases. Viral infections were cause of 46,1%
of all registered neuroinfections. Among all viral neuroinfections with known etiology, the most common
was tick-borne encephalitis (68,79%).

MENINGITIS AND ENCEPHALITIS OF
BACTERIAL ETIOLOGY
In 2013 in Poland, 863 cases of bacterial meningitis
and/or encephalitis were recorded (incidence rate 2,24
per 100 000 population) (Tab. II), which is more by
13,7% than in 2012. Cases of disease occurred in all
regions of the country. The highest number of cases
was recorded in Mazowieckie province- 108 cases (incidence rate 2,03 per 100 000 population), the lowest
number in Opolskie province- 17 cases (incidence rate
1,69 per 100 000 population). In 2013, incidence rate
was the highest in the Pomorskie province- 3,53 per
100 000 population, and the lowest rate was in Lubuskie
province- 1,66 per 100 000 population (Tab. II).
In 2013, as in 2011, the incidence rate among men
(2,62 per 100 000 population) was higher than the incidence rate among women (1,89 per 100 000 population).
Incidence rate in rural and urban areas was similar (2,24
per 100 000 population) (Tab. III).The highest incidence
rate was recorded in the group of children under 4 years
of age- 9,05 per 100 000 population, with the observed
increase by 5,78% compared to 2012. The lowest incidence rate was recorded among 10-14 years old- 0,97
cases per 100 000 population.

Out of 863 cases of bacterial meningitis and/or encephalitis 362 (41,95%) was caused by three pathogens:
Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae and
Haemophilus influenzae (Tab. II). In this group meningococcal and pneumococcal infections constitute
97,5%. Among children and adolescents up to 19 years
dominated disease etiology was N. meningitidis (100
cases, 61,35% of meningococcal total cases). More
than 50% of pneumococcal infections were recorded in
people over 45 years (109 cases, 57,37% of pneumococcal total cases) (Tab. IV).
Neisseria meningitidis. In 2013, the there were 163
cases of meningococcal meningitis (incidence rate 0,42
per 100 000 population). Compared to 2012 (165 cases)
it is a decrease of 1,2%. Incidence rate in urban and rural
areas was similar- 0,41 and 0,45 per 100 000 population,
respectively. The highest number of disease cases- 21
was observed in Mazowieckie province (incidence rate
0,4 per 100 000 population). The lowest number- 1 was
in Lubuskie province (incidence rate 0,1 per 100 000
population). The highest incidence rate was in Pomorskie province and Warmińsko-Mazurskie province -0,83
per 100 000 population and lowest in Lubuskie- 0,1 per
100 000 population (Tab. II). Most cases occurred in
January (17,2%) and February (13,5%).
Serological group of N. meningitidis was identified
in 137 cases (84%). As in previous 4 years, the most
frequently isolated serogroup was type B- 116 cases
(71%).Serogroup C was detected in 42 cases (26%). In
3 cases serogroup W135 was recorded (including one
mix infection C/W135). For 26 cases (16%) serotype
was not determined.
In 2013, 48 000 people were vaccinated against N.
meningitidis, which is more by 2,5% than in 2012 (46 810
people). The majority of vaccinated individuals were children and young people up to 19 years of age (90,19%).

Table I. Meningitis and encephalitis in Poland in 2009-2013. Number of cases and incidence per 100 000 population by
etiological agent
median
2004-2008
Etiological agent

Neisseria meningitidis
Haemophilus influenzae
Streptococcus pneumoniae
bacterial specified
bacterial unspecified
viral specified*
viral unspecified
postvaccinal
other and unspecified
total

no of
cases
148
39
119
161
512
308
1215
1
374
2877

inc.
rate
0.39
0.10
0.31
0.42
1.34
0.81
3.18
0
0.98
7.53

Meningitis and encephalitis
2009
no of
inc.
cases
rate
190 0.50
13 0.03
163 0.43
127 0.33
372 0.98
412 1.08
832 2.18
0
0
408 1.07
2517 6.60

2010
no of
inc.
cases
rate
146 0.38
11 0.03
180 0.47
148 0.39
361 0.95
371 0.98
1248 3.26
0
0
598 1.57
3063 8.03

2011
no of
inc.
cases
rate
193 0.50
11 0.03
192 0.50
139 0.36
353 0.92
284 0.74
1154 3.01
0
0
589 1.53
2915 7.59

* including encephalitis transmitted by ticks
Source: Infectious diseases and poisonings in Poland in 2013, Warsaw, 2014. NIPH- NIH, CSI.

2012
no of
inc.
cases
rate
165 0.43
11 0.03
145 0.38
128 0.33
310 0.80
344 0.89
1271 3.30
0
0
714 1.85
3088 8.01

2013
no of
inc.
cases
rate
163 0.42
9 0.02
190 0.49
145 0.38
356 0.92
330 0.86
1108 2.88
0
0
815 2.12
3116 8.09
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Table II. Meningitis and encephalitis in Poland in 2013. Number of cases and incidence per 100 000 population by etiological agent and province

1.30
1.10
1.19
0.93
1.27
1.03
1.55
1.06
0.99
1.27
2.42
2.01
1.39
1.57
1.80
0.92
1.34

863
62
41
39
17
53
75
108
17
43
38
81
105
28
48
68
40

2.24 1211 3.15
2.13
75 2.58
1.96
89 4.25
1.81
30 1.39
1.66
8 0.78
2.11
47 1.87
2.23
87 2.59
2.03 231 4.35
1.69
58 5.76
2.02
59 2.77
3.18
59 4.93
3.53 141 6.15
2.28
79 1.72
2.20
19 1.50
3.31
79 5.45
1.96 108 3.12
2.33
42 2.44

inc.

inc.

501
32
25
20
13
26
52
56
10
27
29
46
64
20
26
32
23

number

number

0.49
0.45
0.53
0.46
0.29
0.75
0.54
0.53
0.40
0.28
0.25
0.57
0.48
0.39
0.69
0.49
0.47

inc.

inc.

190
13
11
10
3
19
18
28
4
6
3
13
22
5
10
17
8

number

number

0.02
0.03
0
0
0
0
0
0.06
0.10
0.05
0
0.13
0
0
0
0
0

inc.

inc.

9
1
0
0
0
0
0
3
1
1
0
3
0
0
0
0
0

number

0.42
0.55
0.24
0.42
0.10
0.32
0.15
0.40
0.20
0.42
0.50
0.83
0.41
0.24
0.83
0.55
0.52

total

inc.

163
16
5
9
1
8
5
21
2
9
6
19
19
3
12
19
9

number

inc.

POLAND
1. Dolnośląskie
2. Kujawsko-pomorskie
3. Lubelskie
4. Lubuskie
5. Łódzkie
6. Małopolskie
7. Mazowieckie
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Śląskie
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie

number

Neisseria Haemophilus Streptococcus specified and
meningitidis influenzae pneumoniae unspecified

Province

Meningitis
and
encephalitis:
specified and tick-borne
specified and
unspecified* encephalitis
unspecified
number

Viral meningitis and
encephalitis

Bacterial meningitis and encephalitis

227
13
1
6
0
2
9
21
7
1
111
0
2
1
53
0
0

0.59
0.45
0.05
0.28
0
0.08
0.27
0.40
0.70
0.05
9.28
0
0.04
0.08
3.66
0
0

815
60
26
26
5
37
88
156
32
53
28
46
94
32
16
97
19

2.12
2.06
1.24
1.20
0.49
1.47
2.62
2.94
3.18
2.49
2.34
2.01
2.04
2.52
1.10
2.8
1.10

*neuroinfections viral excluding TBE
Source: Infectious diseases and poisonings in Poland in 2013, Warsaw, 2014. NIPH- NIH, CSI.

Table III. Meningitis and encephalitis in Poland in 2012-2013 - incidence per 100 000 population by gender and location
(urban/rural)
Diagnosis

Year

Total

2012
2013
2012
2013
2012
2013

Bacterial meningitis and encephalitis
Viral meningitis and encephalitis*
Tick-borne encephalitis

1.97
2.24
3.70
3.15
0.49
0.59

Gender
male
female
2.46
1.51
2.62
1.89
4.39
3.05
3.64
2.68
0.62
0.37
0.71
0.48

Location
urban
rural
1.92
2.05
2.24
2.24
3.61
3.84
3.25
2.98
0.40
0.63
0.52
0.69

*aseptic neuroinfections except TBE
Source: Infectious diseases and poisonings in Poland in 2013, Warsaw, 2014. NIPH-NIH, CSI

Table IV. Meningitis and encephalitis in Poland in 2013. Number of cases and incidence per 100 000 population by etiology
and age group.
Etiological agent

0-4
66
1
18

5-9
12
1
9

10-14
3
0
4

Age group (years)
15-19
20-24
25-44
19
22
10
0
0
2
2
1
47

Neisseria meningitidis
Haemophilus influenzae
Streptococcus pneumoniae
other bacterial specified and
98
16
11
26
20
111
unspecified
number
183
38
18
47
43
170
bacterial
total
inc.rate
9.05
1.99
0.97
2.16
1.62
1.44
Viral specified and unspecified
60
85
104
140
135
390
Tick-borne encephalities
3
2
4
16
17
68
Source: Infectious diseases and poisonings in Poland in 2013, Warsaw, 2014. NIPH- NIH, CSI.

45-64
27
2
71

+65
4
3
38

total
163
9
190

147

72

501

247
2.34
205
91

117
2.1
92
26

863
2.24
1211
227
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Fig. 1. Tick-borne encephalitis, Poland, 2002-2013. Incidence per 100 000 population
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Fig. 1.

Tick-borne encephalitis, Poland, 2002-2013. Incidence per 100 000 population
Source: NIPH-NIH, CSI
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Seasonal distribution of tick-borne encephalitis in Poland in 2010-2013.

In Poland, three types of vaccine against N. meningitidis are available: monovalent C, bivalent A+C
and quadrivalent A+C+Y+W135. According to the
Immunization Program for the year 2013, vaccination
against N. meningitidis was recommended and can be
used from 2 months of age.

Haemophilus influenzae type B. The number of
meningitis and/or encephalitis due to Haemophilus influenzae type B remains at low level- 9 cases (incidence
rate 0,02 cases per 100 000 population) (Tab. II). Registered cases occurred in 5 provinces. The highest number
of cases was recorded in Mazowieckie and Pomorskie
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Serotypes of Neisseria meningitidis in 1993-2013 in Poland
Neisseria meningitidis

Year

number
of cases

serotypes

Confirm
serotypes
(%)

Serotypes of Neisseria meningitidis
A*

B

C

D

other

mixed

-

-

-

1993

168

13

7.7

-

10 (77%)

3 (23%)

1994

163

37

22.7

5

24 (65%)

8 (22%)

-

-

-

1995

151

49

32.5

2

38 (78%)

8 (16%)

1

-

-

1996

144

43

29.9

3

30 70%)

10 (23%)

-

-

-

1997

140

51

36.4

-

40 (78%)

9 (18%)

-

2

-

1998

129

54

41.9

-

47 (87%)

5 (9%)

-

2

-

1999

121

47

38.8

1

40 (85%)

5 (11%)

-

1

-

2000

110

39

35.5

-

32 (82%)

7 (18%)

-

-

-

2001

100

25

25.0

2

16 (64%)

7 (28%)

-

-

-

2002

90

22

24.4

2

13 (59%)

7 (32%)

-

-

-

2003

76

39

51.3

3

20 (51%)

14 (36%)

-

2

-

2004

119

69

58.0

6

41 (59%)

19 (27%)

-

3

-

2005

135

77

57.0

2

37 (48%)

35 (45%)

-

3

-

2006

148

83

56.1

2

35 (42%)

41 (49%)

-

5

-

2007

224

170

76.0

1

77 (46%)

80 (48%)

-

6

6

2008

220

186

85.0

1

87 (46%)

89 (47%)

-

1

8

2009

190

164

86.3

2

79 (48%)

74 (45%)

-

4

5

2010

146

129

88.4

-

67 (52%)

56 (43%)

-

5

1

2011

193

154

79.1

-

89 (46%)

62 (32%)

-

3

-

2012

165

135

77.0

-

68 (41%)

54 (33%)

-

5

2

2013

163

137

84.0

1

116 (71%)

42 (26%)

-

3

1

*A serotype non confirmed in reference laboratory

province- 3 (incidence rate 0,06 and 0,13 per 100 000
population, respectively). A total of 7 cases (77,8%)
was reported among people >24 years of age, of which
85,7% were individuals living in urban areas. Similar
to 2012, incidence rate among 0-4 years old was 0,05
per 100 000 population (Tab IV)
In 2013, vaccine coverage of 2 years old (primary
vaccination) against Haemophilus influenzae ranged from
97,5% (Małopolskie province) to 99,7% (WarmińskoMazurskie province). Moreover, vaccination against H.
influenzae (not included in the recommendations of “Immunization Program in 2013”) was performed in 6 795
persons (decrease by 10,3% compared to 2012), of which
78,25% were children under 4 years.
Vaccination against Haemophilus influenzae type B
had been introduced as mandatory vaccination in 2007
for children below 2 years of age and children up to 6
years from high risk groups who were not vaccinated
according to the normal schedule after 7 weeks of age.
According to the Immunization Program for 2013 full
vaccination course includes 4 doses: at 2, 4 and 6 months
(primary vaccination) and one booster dose given at 2
years of age. For children younger than 6 years who
were not vaccinated according to normal schedule, vac-

cination against N. meningitidis was recommended to
prevent meningitis, sepsis and epiglottitis. For people
with immunodeficiency, vaccination was recommended
according to individual medical indications.
Streptococcus pneumoniae. In 2013, 190 cases of
meningitis and/or encephalitis caused by Streptococcus
pneumoniae were recorded (incidence rate 0,49 per
100 000 population), and was more by 31% in comparison to 2012 (145 cases) (Tab. I). The highest number of
cases-28 was recorded in Mazowieckie province (14,7%).
The highest incidence rate was observed in Łódzkie province (0,75 per 100 000 population) (Tab. II). The lowest
incidence rate (below 0,3 per 100 000 population) was
recorded in Podlaskie and Podkarpackie province- 0,25
and 0,28 per 100 000 population, respectively. For all age
groups, except 0-4 years old, number of meningitis and/
or encephalitis cases due to Streptococcus pneumoniae
was higher in urban areas (63,2%, incidence rate 0,52
per 100 000 population).
As in years 2010-2012, people over 25 years of age
accounted for the majority of cases (82,1%), of those,
persons 45-64 years old accounted for 44,7% of cases.
Cases in the age group 0-4 years amounted to 9,5% and
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incidence rate in this age groups was the highest- 0,89
per 100 000 population (Tab. IV).
In 2013, in Poland 201 231 people were vaccinated
against Streptococcus pneumoaniae, which is higher by
5,84% in comparison to 2012. Predominated among those
vaccinated were children under 4 years (92,1%). The highest vaccine coverage was in Mazowieckie province (0,83).
According to the Immunization Program for 2013,
vaccination against Streptococcus pneumoniae was
mandatory only for babies age 2 moths- 5 years of age
within high-risk groups with specific medical indications. However, it was recommended for people over
65 years of age, children up to 5 years of age in other
groups at-risk and adults at risk.

MENINGITIS AND ENCEPHALITIS OF
VIRAL ETIOLOGY
In 2013, there were 1 438 cases of neuroinfections of viral etiology (incidence rate 3,63 per 100 000
population), which was less by 11% in comparison to
2012 (Tab. II). In this group the most common (75%)
was viral meningitis (1 079 cases, incidence rate 2,8 per
100 000 population). Cases with known etiology constituted 22,9% of all neuroinfections, of these: 68,8%
were cases of tick-borne encephalitis, 16,1% cases of
enteroviral meningitis and 10,9% meningitis and/or
encephalitis caused by herpes simplex viruses.
As in 2012, the highest incidence rate of neuroinfections of viral etiology was recorded in Podlaskie province
(14,2 per 100 000 population). The incidence in rural areas
(3,78 per 100 000 population) was higher than in urban
areas (3,67 per 100 000 population) and incidence among
men (4,35 per 100 000 population) was higher than among
women (3,16 per 100 000 population) (Tab. III).
Tick-borne encephalitis (TBE): In 2013, there were
227 cases of tick-borne encephalitis reported in 12 of 16
provinces (Tab. II)- the incidence rate was 0,59 cases
per 100 000 population. In comparison to 2012 it was
an increase by 38 cases (20,1%). As in 2011-2012, the
highest number of cases was in north-eastern part of
Poland- in Podlaskie province (48,9% of total cases,
incidence rate 9,28 cases per 100 000) and WarmińskoMazurskie province (23,3% of total cases, incidence
rate 3,66 cases per 100 000 population). The incidence
rate in other provinces was reported to be lower than
0,7 per 100 000 population (Tab. II). After peak 2009
(0,92 cases per 100 000 population), there is a decreasing trend in incidence (Fig. 1).
More cases were registered in summer and autumnal season- from May to November, with the peak in
July-October. In 2013, similar like in 2010, two peaks
in incidence were observed (Fig.2).
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According to the case definition of tick-borne encephalitis, there were 136 confirmed cases (60%), 90 probable
cases (39,6%), and 1 possible case (0,4%). Tick bite was
reported by 126 cases (55,5%), and within this group
confirmed cases accounted for 53%. The age of cases
ranged from 3 months to 82 years (mean age- 43,7 years,
median- 45 years). More cases occurred in men (58%).
In 2013, 27 143 people received full primary vaccination course against tick-borne encephalitis or booster
dose, and it was 1 755 people more than in 2012 (Fig. 3).
The highest number of vaccinated people was Mazowieckie province- 8 066, the lowest in Świętokrzyskie- 241
people. The vaccine coverage was highest in Podlaskie
and Warmińsko-Mazorskie province- 0,22 and 0,11,
respectively. The lowest vaccine coverage was in
Świętokrzyskie province- 0,02.
In 6 provinces: Dolnośląskie, Lubuskie, Łódzkie,
Małopolskie, Mazowieckie and Wielkopolskie, vaccine
coverage was higher among children and youth (0-19
years) than in adults (>20 years)
According to the Immunization Program in
2013,vaccination against TBE (3 doses of primary
vaccination and booster dose every 3-5 years) is recommended to people living in or traveling to endemic areas.

SUMMARY AND CONCLUSIONS
In comparison to the previous year, the epidemiological situation of meningitis and/or encephalitis in
Poland in 2013, has not changed significantly.
The continuing downward trend in the incidence of
TBE indicates the effectiveness of nationwide project
entitled “Active surveillance of viral neuroinfections”,
conducted in 2009-2010 by NIPH-NIH,.
In view of the fact that the group B of N. meningitidis is the most frequently serologically isolated strain,
should be considered the introduction of vaccines for
serogroup B to vaccination schedule.
Given the severity of invasive diseases and increase
in the number of meningitis and/or encephalitis caused
by Streptococcus pneumoniae, introduction of vaccination against invasive pneumococcal disease for all
children should be postulated.
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ABSTRACT
OBJECTIVE. The objective of the article is to assess the epidemiological situation of legionellosis in Poland in

2013 in comparison to the preceding years.

MATERIAL AND METODS. The analysis of epidemiological situation was based on the data published in the

annual bulletin: “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2013” and its prior versions as well as the
legionellosis case reports sent to the Department of Epidemiology of NIPH-NIH.
RESULTS. In Poland, all cases of legionellosis, including Legionnaires’ disease – a form of disease accompanied
by pneumonia and mild, influenza-like form of infection - Pontiac fever are routinely reported to the surveillance. In 2013, a total of 11 legionellosis cases were reported (all 11 were cases of Legionnaires’ disease and no
one case of Pontiac fever); the incidence was 0.029 per 100,000 population which was a bit higher compared to
the previous year but was 40 % lower from the median incidence for 2007-2011. The infections were reported
in 7 provinces. The incidence in males (0.04 per 100,000) was slightly higher compared to females (0.02). No
legionellosis outbreaks were registered – all infections were of sporadic nature. All cases were hospitalized., of
these, seven were infected in the country, including three hospital acquired infections. Four infections were associated with travels abroad (one to Austria, one to Bulgaria, one to Germany and one to Italy). All the four cases
connected with travel abroad survived., but 5 cases from 7 infected in Poland were fatal. The sanitary inspection
reported that four fatal cases were over the age of 50, but one girl was 14 years old
CONCLUSIONS. In 2013, no changes of fundamental features of legionellosis epidemiological situation in Poland
were observed. It is recommended to enhance the surveillance for legionellosis, with emphasis on conducting
environmental investigation in areas where infections have occurred.
Key words: Legionnaires’ disease, legionellosis, atypical pneumonia, Legionella sp., infectious diseases, epidemiology, Poland, 2013

INTRODCUTION

MATERIAL AND METHODS

In the European Union countries, the cases of Legionnaires’ disease (pneumonic form of legionellosis)
are classified as ‘confirmed’ or ‘probable’ based on
the criteria included in the definition adopted by the
European Commission under the decision of 28 April
2008 (2008/426/EC). In Poland, mild, influenza-like
infections without pneumonia (Pontiac fever) are also
notifiable. The definitions which were applicable in the
routine surveillance in 2013 are accessible at the website
of the National Institute of Public Health – National
Institute of Hygiene http://www.pzh.gov.pl/oldpage/
epimeld/inne/Def_PL2_2a.pdf.

To assess the epidemiological situation, the data
were retrieved from the following sources:
- annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2013” for 2007-2013 (NIPH-NIH,
CSI, Warsaw);
- legionellosis case reports from 2013 sent to the
Department of Epidemiology of NIPH-NIH by the
sanitary and epidemiological stations;
- ECDC data regarding travel-associated Legionnaires’ disease cases which are popularized within
European Legionnaires’ Disease Surveillance Network (ELDSNet).

*Article was written under the task No.10/EM/2014
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene

236

No 2

Hanna Stypułkowska-Misiurewicz, Michał Czerwiński

RESULTS
In 2013, a total of 11 legionellosis cases were
reported in Poland, all cases of Legionnaires’ disease
and no one case of Pontiac fever, i.e. one more case
compared to 2012 and 7 individuals less than median
for 2007-2011, (Tab. I). The incidence was 0.029 per
100,000 population was similar to the incidence for
2011, but 40% lower from the median incidence for
2007-2011. Only sporadic cases were notified. Compared to the previous year legionellosis occurred in
similar number of provinces (7); the highest number
of infections (3) was reported in poznańskie province
(incidence 0.087/100,000) but the highest incidence
was in warminsko-mazurskie province (0,138). No one
of legionellosis cases were registered in 9 provinces
(Tab. I).
In 2013, nearly 75% of cases were reported pursuant
to the definition adopted for surveillance purposes as the
confirmed cases (Legionella pneumophila serogroup 1
antigen in urine were detected for confirmation of 7 cases and 1 was confirmed by the detection of significant
increase titre of antibodies for Legionella pneumophila
sg 1 in two specimens of examined serum. The criteria
for probable case were met in the case of 3 individuals..
All cases which were classified as probable cases were
confirmed by single high titre of serum antibodies.
The majority of cases were reported in first and second quarter of the year (4 and 3 cases, respectively). The
incidence in males (0.04 per 100,000 population) was
higher than the incidence in females (0.02). Irrespective
of the fact that infections occurred in the individuals
aged 14-71 years old, a typical trend of Legionnaires’
disease was observed – the older individuals predomi-

nated as they are more susceptible to infections; the
median age for 2013 was 55 years.
All of the notified infections were of sporadic
nature. They were accompanied by pneumonia and
required hospitalization. As many as 7 infections were
acquired in the country, including three hospital - associated cases. Four infections were linked to the travels
abroad (one to Austria, one to Bulgaria, one to Germany
and one to Italy).
According to the State Sanitary Inspection, 5 fatal cases due to legionellosis were registered in 2013
among the patients that were infected in Poland: 3 men
, one female in the age 51 years and one girl 14 years
old died.. The death rate of the all 11 cases registered
in Poland in 2013 were 45% .It is the highest death rate
from all EU countries.
In the majority of cases notified in 2013, no environmental investigations were conducted to identify the
exposure conditions and source of infection. Only in the
case of two individuals, the environmental investigation
was performed.

SUMMARY AND CONCLUSIONS
In 2013, a significant decrease in legionellosis incidence compared to the previous years was observed in
Poland. Furthermore, the illness was heavy with high
death rate. It suggests that the number of registered
cases is much lower than in reality and not reflect the
true epidemiological situation of legionellosis in Poland.
The laboratory examination are performed mostly in
patients in heavy conditions when treatment is unsuccessful - that may explain the death rate much higher
than the median death rate in European countries.

Table I. Legionellosis in Poland 2007 - 2013. Number of cases and incidence per 100 000 population (by date of registration), by voivodeship.
Median 2007-2011
Number of cases
Incidence
Poland
18
0.047
Dolnośląskie
1
0.034
Kujawsko-pomorskie
1
0.048
Lubelskie
1
0.046
Lubuskie
0
Łódzkie
0
Małopolskie
0
Mazowieckie
4
0.076
Opolskie
0
Podkarpackie
0
Podlaskie
0
Pomorskie
0
Śląskie
3
0.065
Świętokrzyskie
0
Warmińsko-mazurskie
0
Wielkopolskie
0
Zachodniopomorskie
0
Province

2012
Number of cases
Incidence
10
0.026
3
0.143
1
0.040
1
0.030
3
0.057
1
0.069
1
0.029
-

2013
Number of cases
Incidence
11
0.029
1
0.048
1
0.030
2
0.038
1
0.084
1
0.044
2
0.138
3
0.087
-
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From the epidemiological surveillance perspective,
a necessity is to raise the interest in the detection of legionellosis, with emphasis on pre-laboratory procedures
(when, how and who should donate sample for laboratory testing) and perception of legionellosis as a public
health-threatening disease in a manner which would
ensure conducting the environmental investigation and
initiating the procedures preventing epidemic as soon
as possible. Therefore, the analysis of infections in relation to environmental settings in which the individuals
acquired the infection is of relevance.
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ABSTRACT
AIM. The aim of this paper was to assess the epidemiological situation of yersiniosis in Poland in 2013 against

previous years.

MATERIAL AND METHODS. We reviewed surveillance data published in the annual bulletin “Infectious diseases

and poisonings in Poland” from 2008 to 2013 (MP Czarkowski et al., NIH and GIS) and individual yersiniosis
case reports from 2013 sent by the Sanitary-Epidemiological Stations. Additionally, we use data from the Department of Demographic Surveys in Central Statistical Office.
RESULTS. A total of 219 yersiniosis cases were reported in Poland in 2013, including 199 cases of intestinal and
20 cases of extraintestinal yersiniosis. Among those were infections caused by Y. enterocolitica, and Y. pseudotuberculosis – 217 and 2 cases, respectively. The incidence rate was 0.57 per 100 000 inhabitants. Hospitalization
required 54,8% of cases. Deaths related to the disease were not reported. Intestinal yersiniosis was manifested
mostly by following symptoms: diarrhoea (91%), fever (74%), abdominal pain (49%) and vomiting (21%). The
most affected group in intestinal infections were children younger than 4 years – 126 cases (63% of all cases).
There were less extraintestinal infections in comparison to 2012 (30 cases), manifested mainly by symptoms from
the osteoarticular system, presented in 80% of patients. Similarly to 2012, the most cases of intestinal yersiniosis
reported from Mazowieckie province (123 cases). Serotypes of isolated Y. enterocolitica strains were identified
in 115 cases (53%), including serotypes: O3 (88.7%), O8 (8.7%) and O9 (2.6%). One household outbreak caused
by Y. enterocolitica O3 occurred. In 2013 identified 10 infections with serotype O8.
CONCLUSIONS. Occurrence of a significantly higher number of yersiniosis cases during the third and fourth
quarter of 2013 suggests the changes in seasonal distribution of infections in comparison to previous years. This
may be related to a very low number of infections caused by serotype O8, reported in past years within the first
half of the year. Maintaining a high percentage (47%) of a non-serotyped strains of Yersinia isolated from patients
points to lack of serotyping in routine laboratory diagnostics. Reporting cases of extraintestinal yersiniosis from
only few provinces may suggest that the real number of infections remains underreported.
Key words: yersiniosis, epidemiology, Poland, 2013

In Poland, in 2013 totally reported 20 731 cases of
intestinal bacterial infections (ICD-10: A02.0-A05.9)
and the incidence rate was 53.5 per 100 thous. inhabitants. Despite the infections with Yersinia represent
only 1-2% of all the total, form the epidemiological
point of view remain the relevant etiological factor in
gastrointestinal infections in Poland.
The aim of this paper was to assess the epidemiological situation of yersiniosis in Poland in 2013 against
previous years.

MATERIAL AND METHODS
The evaluation was based on national surveillance
data published in annual bulletin “Infectious diseases
and poisonings in Poland” for the years 2008-2013
(MP Czarkowski et al., NIH and GIS), individual yersiniosis case reports from 2013, sent by the SanitaryEpidemiological Stations, and data from the Department
of Demographic Surveys in Central Statistical Office.
In Poland, in national surveillance system for intestinal yersiniosis we use a standard definition, adopted in

* Article was written under the task No.10/EM/2014
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene
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the European Union (confirmed – probable case). Reporting of extraintestinal yersiniosis is based on national
definition (definitions available on http://www.pzh.gov.
pl/oldpage/epimeld/inne/Def_PL2_2a.pdf).Description
of epidemiological situation of yersiniosis in Poland
in 2013 includes: number of cases with incidence rate,
distribution of cases in terms of: age, region, isolated
serotypes of Yersinia, and clinical symptoms of disease.

RESULTS
In 2013 in Poland reported 219 cases of yersiniosis, the
incidence rate was 0.57 per 100 000 inhabitants. Among
those occurred infections caused by Y. enterocolitica and
Y. pseudotuberculosis – 217 and 2 cases, respectively.
The number of reported cases was comparable with
2012 (231 cases; the incidence rate 0.6 per 100 thousand
inhabitants) (Tab.I).
Criteria of intestinal yersiniosis definition met 199
cases (all confirmed), and for extraintestinal yersiniosis

20 cases, of those 6 classified as confirmed and 14 as
probable (Tab.II).
The percentage of hospitalized cases (54.8%), was
the lowest in comparison to past five years, however
still represents over then a half of all reported infections (Tab.I). The highest was found among patients in
age 10-19 years (89%) and over 60 years (80%). This
situation may explain the fact that older children and
adults are diagnosed in case of a severe condition, while
hospitalization. In 2013 the percentage of hospitalization of children in age 0-4 years slightly decreased in
comparison to previous year (2012 – 52%, 2013 – 50%).
The period of hospitalization due to yersiniosis
ranged between 1 to 50 days, including: 1-4 days
(34.2%), 5-7 days (27.5%), 8-14 days (22.5%), over
14 days (11.7%). The longest period was found for
extraintestinal infection.
In 2013, according to data from the Department of
Demographic Surveys in Central Statistical Office and
individual case reports, there were no deaths related to Y.
enterocolitica or Y. pseudotuberculosis infection.

Table I. Yersiniosis in Poland in 2008-2013. Median for: cases, incidence rate per 100 000 population and hospitalization
in 2008-2010. Number of cases, incidence rate per 100 000 population, number and percentage of hospitalization
in 2011-2013.
Years

I

2008-2010
Median
2011
2012
2013

No. of cases per quarter
II
III

IV

No. of cases

Incidence
rate

Hospitalization
No. of cases
%

45

100

61

52

253

0.66

190

76

56
49
33

77
54
47

57
56
62

67
72
77

257
231
219

0.67
0.6
0.57

190
143
120

74
61.9
54.8

Table II. Yersiniosis in Poland in years 2012-2013 by province. Number of cases and incidence rate per 100 000 population.

0.1
0.67
0.92
0.29
0.59
0.48
1.95
0.2
0.38
0.08
0.22
0.43
0.55
0.23
0.29
0.6

2
9
8
1
7
12
123
9
6
3
8
16
3
5
4
3
219

0.07
0.43
0.37
0.1
0.28
0.36
2.32
0.89
0.28
0.25
0.35
0.35
0.24
0.35
0.12
0.17
0.57

1
14
1
1
2
1
1
1
6
2
30

0.03
0.64
0.03
0.02
0.2
0.05
0.02
0.07
0.17
0.12
0.08

1
1
1
1
4

1
13
1
2
1
1
6
1
26

1
5
1
1
3
3
2
2
1
1
20

0.03
0.23
0.04
0.02
0.3
0.14
0.04
0.16
0.03
0.06
0.05

1
1
2
1
1
6

Probable

Confirmed

Incidence
rate

Total

0.03
0.43
0.14
0.1
0.24
0.36
2.3
0.6
0.14
0.25
0.35
0.3
0.08
0.35
0.09
0.12
0.52

2013
Probable

1
9
3
1
6
12
122
6
3
3
8
14
1
5
3
2
199

Confirmed

0.07
0.67
0.28
0.29
0.59
0.45
1.93
0.33
0.08
0.22
0.41
0.48
0.06
0.17
0.52

2012
Incidence
rate

2
14
6
3
15
15
102
7
1
5
19
7
2
3
201

Cases of extraintestinal yersiniosis

Total

Incidence
rate

3
14
20
3
15
16
103
2
8
1
5
20
8
8
5
231

Confirmed

2013

Incidence
rate

1. Dolnośląskie
2. Kujawsko-pomorskie
3. Lubelskie
4. Lubuskie
5. Łódzkie
6. Małopolskie
7. Mazowieckie
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Śląskie
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie
TOTAL

2012

No. of
cases
Incidence
rate
No. of
cases
Incidence
rate

Province

Cases of intestinal yersiniosis
2012
2013
Confirmed

All yersiniosis cases

1
5
1
3
2
1
1
14
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In 2013, cases of intestinal yersiniosis were reported
from all provinces. The highest incidence rate was noted
in Mazowieckie province (2.3 / 100 thous.) - more than
four times higher than the incidence rate of yersiniosis
in 2013 across the country. Number of cases reported in
this single province (122 cases) accounted for 61% of all
cases registered in Poland. This is a significant increase
in comparison with the number of yersiniosis cases registered from this province within the past five years (the
median for 2008-2012 – 48 cases). In Opolskie province,
where last year did not identify any case, in 2013 reported
six cases, and the incidence rate was 0.6/100 thous. In
Kujawsko-pomorskie province, which was on the second
place in terms of the highest number of infections, in 2013
identified only nine cases ( the incidence rate 0.43/100
thous. vs. 0.67 / 100 thous. in 2012). In Dolnośląskie,
Lubuskie and Świętokrzyskie reported in 2013 only one
case of intestinal yersiniosis (Tab II).
Cases of extraintestinal yersiniosis were reported
from 10 provinces. Most of the cases reported in the
Lubelskie province – 5 (the incidence rate 0.23/100
thous.), however the incidence rate was almost threefold decrease compared to 2012 (0.64/100 thous.). In
remained provinces reported from one to three extraintestinal cases of yersiniosis (Tab.II).
Intestinal yersiniosis was mainly diagnosed among
children younger than 4 (61.8%) and was comparable
with 2012 (63.3%). Extraintestinal yersiniosis was reporting from patient in age 50-59 (7 cases), and 10-19
(4 cases). In remained age groups identified from one
to three infections (Tab. III).
Significant differences in incidence rates for intestinal yersiniosis identified only among girls and boys
in age 0-4 years. Boys were infected more often than

Table III. Yersiniosis in Poland in 2013. Number of cases by
age and sex.
Age
0
1
2
3
4
0-4
5-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
>60

Number of yersiniosis cases
Extraintestinal
Intestinal yersiniosis
yersiniosis
Male
Female
Male
Female
2
1
35
23
20
14
11
5
1
4
8
1
72
51
1
1
13
21
14
10
1
3
3
5
1
2
3
2
1
1
1
1
7
1
1
2
1

Total
3
58
34
17
13
125
34
28
9
7
3
8
5

girls, the incidence rate per 100 thous. was: 6.9 and
5.2, respectively. In case of extraintestinal yersiniosis, a
significant difference in incidence rate according to sex
was found only in age group 50-59, where the majority
of cases were identified among men (Tab. III).
The most common symptoms of intestinal yersiniosis were diarrhoea - 181 cases (91%), or bloody
diarrhoea (8.8% of patients) and a high fever (74%).
Additionally, the illness was accompanied by abdominal
pain and vomiting, which occurred in 49% and 21% of
cases, respectively.
In extraintestinal yersiniosis predominated were
symptoms from the osteoarticular system – 16 cases
(80%). In addition, three cases developed post-operative

Table IV. The serotypes of Yersinia strains isolated from cases in Poland in 2013 by province.
Province
1. Dolnośląskie
2. Kujawsko-pomorskie
3. Lubelskie
4. Lubuskie
5. Łódzkie
6. Małopolskie
7. Mazowieckie
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Śląskie
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie
TOTAL

O3
3
1
2
87
1
3
1
2
100

Intestinal yersiniosis
Serotypes
Y.enterocolitica
O8
O9
9
2
1
1
10
3

unknown
1
9
1
5
10
24
6
3
2
8
10
3
2
2
86

O3
1
1
2

Extraintestinal yersiniosis
Serotypes
Y.enterocolitica
O8
O9
0
0

unknown
1
5
1
3
3
2
1
1
1
18
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wound infection, and the single cases erythema nodosum and sepsis.
Serotype of isolated pathogenic Yersinia was determined only in 52.5% of all cases, which is the same
percentage as in 2013. The percentage of strains with
undetermined serotype was differ in provinces. Majority
of strains (more than 80%) were serotyped in Mazowieckie province. In remained provinces serotyping was
performed only in single cases. In seven provinces
although there were reported from one to ten cases,
serotyping was not performed (Tab. IV).
In comparison to the year 2012, infections with serotype
O3 were predominated (88.7% of all serotyped strains).
Majority of them were identified in Mazowieckie province
– 86.3%. Infections caused by serotype O8 accounted 8.7%
(3 cases) of all strains with determined serotype – all were
intestinal cases, which occurred in Mazowieckie province.
In one case isolated serotype O9 (Tab. IV).
Among hospitalized cases, the largest proportion of
cases were with unknown serological type of Yersinia
(60%), following serotype O3 (34%). Five patients with
serotype O8 and two with O9 also required hospitalization.
In 2013 majority of infections occurred in the third
and fourth quarter of the year, with peak in October
(Fig. 1). Seasonal distribution of infections in 2013
was different from these observed in the past years,
when cases were occurring mainly within the first part
of the year, or there were no differences in seasonality.
This may be explained by a small number of reported
infections with serotype O8 in 2013.
Infections caused by serotype O3 were prevailed
among patients in age 5-9 years (68.8% of cases).
Additionally, this serotype was isolated from children
under 4 years of age (48.8%), of these over 34% required
hospitalization, from patients in age of 10-19 (39.3%),
and from a single cases in remained age groups. Single
infections with serotype O8 occurred in all age groups,
excluding group 40-49 years.
In 2013 one household outbreak caused by Y. enterocolitica O3 were reported in Mazowieckie province.
Among cases were only children aged 0-14 years, no one

was hospitalized. Like in most small family outbreaks
vehicle of the infection was not determined.

CONCLUSIONS
1. A total of 219 yersiniosis cases were reported in
Poland in 2013, including 199 cases of intestinal and
20 cases of extraintestinal yersiniosis. Among those
were infections caused by Y. enterocolitica, and Y.
pseudotuberculosis – 217 and 2 cases, respectively.
2. Maintaining a small number of infections caused
by serotype O8, which has been observed since two
years, may suggest that the unknown source of infection is running out. However, this situation requires
observation in the following years.
3. Occurrence of significantly higher number of infections within the third and fourth quarter of the year,
points the changes in seasonality of yersiniosis, in
comparison to previous years. This may be explained
by a small number of infections with serotype O8 in
2013, reported in the past years within the first part
of the year.
4. A high percentage (48%) isolates of Yersinia with
unknown serogroup indicates that the strains serotyping is not performed as part of routine diagnostic
procedure. According to this, it is relevant to decide
from which financial sources it should be refunded.
5. Maintaining a low number of reported cases of extraintestinal yersiniosis only from a few provinces,
may suggest substantial underreporting of this disease in Poland.
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Accepted for publication: 12.03.2015
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ABSTRACT
OBJECTIVES. The aim of the study is to assess the epidemiology of foodborne botulism in Poland in 2013.
MATERIALS AND METHODS. We reviewed surveillance data published in the annual bulletin “Infectious dis-

eases and poisonings in Poland in 2013” and in previous publications, and botulism case reports for 2013 sent
to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by Sanitary-Epidemiological Stations.
RESULTS. In 2013, a total of 24 foodborne botulism cases (including 8 laboratory confirmed cases) was reported,
corresponding to the lowest annual incidence rate (0.06 per 100,000 population) since the introduction of botulism as mandatory notifiable disease. The highest incidence in the country was reported in Kujawsko-Pomorskie
(0.19). Incidence in rural areas (0.09 per 100,000 population) was more than 2-fold higher than the incidence in
urban areas (0.04). Men, had more than 3 times higher incidence than women; the highest incidence rate (0.29
per 100,000 population) was observed among men in the age group of 40-49 years. Most cases were associated
with consumption of different types of commercially canned meat. Commercially canned fish was also a common vehicle. All cases were hospitalized. No deaths related to the disease were reported.
CONCLUSIONS. In 2013, in Poland a downward trend in the incidence of foodborne botulism was maintained.
Insufficient laboratory capacity remains a major weakness in national surveillance resulting in disproportionate
reporting of cases meeting only clinical criteria and an epidemiological link. This situation clearly speaks for the
need to improve laboratory capacity for surveillance.
Keywords: foodborne botulism, food poisoning, epidemiology, Poland, 2013

The aim of this article is to assess the epidemiology
of foodborne botulism in Poland in 2013 compared to
previous years, using national surveillance data.

MATERIALS AND METHODS
We reviewed surveillance data from the following
sources:
- annual bulletin “Infectious diseases and poisonings
in Poland” for the years 2007-2013 (NIPH-NIH,
GIS, Warsaw);
- botulism case reports for 2013 sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by SanitaryEpidemiological Stations.
In Polish surveillance system cases of foodborne
botulism are classified as “confirmed” or “probable”
based on definitions published in Commission Decision
2008/426/EC laying down case definitions for reporting

communicable diseases in EU. However, given limited
laboratory capacity, Poland also permits use of case category “possible” for the cases reported by physicians based
on clinical symptoms (with no laboratory confirmation).
This corresponds to previous practices in the country and
thus maintains the comparability of long-term data.
Definitions used in the routine surveillance in
2013 are available on the website of the National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/inne/Def_
PL2_2a.pdf.
In 2013, previous requirement for physicians to
report cases of foodborne botulism was reintroduced
(Dz. U., 2013, poz. 848). In authors opinion, recent
changes in legislation on disease surveillance system,
did not affect disease notification. Even after 2008 with
legislation gap on mandatory physician reporting of
notifiable diseases in Poland, physicians did not stop
reporting of foodborne botulism or other diseases, which
were under national surveillance since decades.

*Article was written under the task No.10/EM/2014
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene
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RESULTS
In 2013, in Poland, the downward trend of foodborne
botulism remained unchanged - a total of 24 cases were
reported ( 2 more than in 2012, but about 11 less than the
median annual number of cases for years 2007 to 2011
(Tab I.). Annual incidence - 0.06 per 100 000 population
- was the lowest since the introduction of botulism as
mandatory notifiable disease in Poland (Fig. 1).
Cases of foodborne botulism in 2013 were reported
in 14 provinces (Tab. I). Most cases (and the highest
incidence in the country - 0.19 per 100 000 population)
was reported in Kujawsko-Pomorskie; in Opolskie and
Świętokrzyskie no foodborne botulism cases have been
reported in 2013.
In 2013, as in previous years, most cases (15 cases;
about 63%) were classified as ‘possible’ and reported by
physicians based on clinical symptoms and epidemiological link e.g. information about consumption before onset
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Fig. 1. Foodborne botulism in Poland. Number of cases and

Fig. 1. Foodborne botulism in Poland. Number of cases and incidence (per
incidence (per 100.000 population), 1994-2013
100.000 population), 1994-2013

of symptoms potentially improperly canned / pasteurized
products. Laboratory-confirmed cases (detection of botulinum toxin in a clinical specimen taken from the patient)
accounted for only 33% of the total number of reported

Table I. Foodborne botulism in Poland. Number of cases and incidence (per 100.000 population) by province. 2007-2013
Province

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

POLAND
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Median 2007-2011
number of cases
incidence
35
0.09
1
0.03
2
0.10
6
0.28
2
0.06
3
0.06
1
0.08
3
0.13
1
0.02
2
0.14
10
0.29
2
0.12

2012
number of cases
incidence
22
0.06
1
0.05
5
0.23
1
0.03
2
0.04
1
0.10
1
0.05
2
0.17
1
0.04
1
0.08
7
0.20
-

2013
number of cases
incidence
24
0.06
1
0.03
4
0.19
1
0.05
1
0.10
1
0.04
1
0.03
2
0.04
1
0.05
2
0.17
2
0.09
1
0.02
2
0.14
2
0.06
3
0.17

Data source: Infectious diseases and poisonings in Poland (annual report). NIPH-NIH. CSI. Warsaw. 2007-2013

Table II. Foodborne botulism in Poland. Number of cases. incidence (per 100 000 population). and percentage of cases by
age. gender and location (urban/rural). 2013
Gender
Age
0 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 +
Total

men

Location
women

urban

rural

Total

number
number
number
number
number
incidence %
incidence %
incidence %
incidence %
incidence %
of cases
of cases
of cases
of cases
of cases
1
0.07 5.3
1
0.08 20.0
2
0.13 20.0
2
0.08 8.3
2
0.13 10.5
2
0.17 14.3
2
0.06 8.3
3
0.10 15.8
1
0.03 20.0
2
0.05 20.0
2
0.09 14.3
4
0.06 16.7
7
0.29 36.8
1
0.03 10.0
6
0.30 42.9
7
0.14 29.2
3
0.11 15.8
1
0.03 10.0
2
0.10 14.3
3
0.05 12.5
3
0.09 15.8
3
0.06 60.0
4
0.08 40.0
2
0.07 14.3
6
0.07 25.0
19
0.10 100.0
5
0.03 100.0
10
0.04 100.0
14
0.09 100.0
24
0.06 100.0

Data source: botulism case reports for 2013 sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by Sanitary-Epidemiological Stations
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Table III. Foodborne botulism in Poland. Number and percentage of cases by food vehicle and location (urban/
rural). 2013
Urban
Rural
Total
n
%
n
%
n
%
1 10.0 1
7.1 2
8.3
- 2 14.3 2
8.3
2 20.0 4 28.6 6 25.0
1 10.0 - 1
4.2
1 10.0 1
7.1 2
8.3
1 10.0 1
7.1 2
8.3
- - - 2 14.3 2
8.3

Suspected food vehicle

commercial
homemade
Different types of commercial
canned meat
homemade
commercial
Canned fish
homemade
Canned meat and commercial
vegetables
homemade
Canned mushrooms. fruits and
- - vegetables
Different kinds of commercial
2 20.0 - 2
8.3
or home-canned foods
Sausages and
commercial 1 10.0 1
7.1 2
8.3
cured meat
homemade
- - products
Meat dishes
1 10.0 1
7.1 2
8.3
Other
- 1
7.1 1
4.2
Not determined
- - Total
10 100.0 14 100.0 24 100.0

Canned pork

Data source: botulism case reports from 2013 sent to the Department
of Epidemiology NIPH-NIH by Sanitary-Epidemiological Stations

cases. In this group of patients, most commonly (4 cases)
presence of toxin B was detected; in addition, one case
was attributed to both toxin B and toxin E. Only one
case was reported on the basis of clinical evidence and
epidemiological link (exposure from the same source as
laboratory-confirmed case) and classified as “probable”.
In 2013, as in previous years, majority of cases
were sporadic. Only one small household outbreak involving 2 people - have been reported in KujawskoPomorskie.
In recent years, due to decline in the number of cases
reported annually, typical seasonal pattern of illness
with the highest incidence in summer months, seems
to disappear. In 2013, most cases occurred in April and
June (Fig. 2).
5

Number of cases

4
3
2

0

The incidence of foodborne botulism in rural areas
(0.09 per 100,000) was overall more than 2-fold higher,
than in urban areas (0.04) – with the largest 10-fold
difference in the age group 40-49 years. As in previous
years, men are more frequently affected than women –
the incidence among men (0.10) was more than 3 times
higher than among women (0.03); the highest incidence
rate among men (0.29 per 100,000 population) was
noted in age group 30 -39 years (Tab. II).
There were no reports of foodborne botulism in
children or adolescents. The age of patients ranged
from 21 to 73 years (median 45 years), but cases occurs predominately in age group 40-49 years (0.14 per
100,000 population).
Most cases – more than 45% - were associated with
consumption of commercially or home canned meats,
including pork. Commercially canned fish was also
commonly implicated vehicle (Tab. III). Food vehicle
however, was determined based on the information
about consumption potentially improperly canned /
pasteurized products before onset of the symptoms. In
no case, food samples have been collected and tested.
The most common symptoms were blurred vision
(96%), dry mouth (75%), difficulty swallowing (58%)
and dropping eyelids (54%); gastrointestinal symptoms
were also frequently reported, including vomiting
(67%), constipation (46%), and diarrhea (33%) were
also common.
More than 50% of cases (10 patients) with information on clinical course of illness had severe / sub-severe
course of illness. All patients required hospitalization,
the duration of hospitalization ranged from 3 to 71
days (median 13 days). According to the data of State
Sanitary Inspection, there were no deaths related to
the disease.

SUMMARY AND CONCLUSIONS
In 2013, epidemiology of foodborne botulism in
Poland remains stable. From national surveillance point
of view, a major weakness remains insufficient laboratory capacity in the country resulting in disproportionate
reporting of cases meeting only clinical criteria and an
epidemiological link. This situation clearly speaks for
the need to enhance laboratory capacity for surveillance.
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ABSTRACT
OBJECTIVE. The aim of the study is to assess the epidemiological situation of hepatitis A in Poland in 2013

compared to previous years.

MATERIAL AND METHODS. The evaluation was carried out on the basis of the results of the analysis of data

from the annual bulletin “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2013” and ”Vaccinations in Poland in
2013”, the information from individual diseases forms and epidemiological investigations forms for hepatitis A
outbreaks, sent by sanitary-epidemiological stations to the Department of Epidemiology of NIZP-PZH.
RESULTS. In 2013, 48 cases of hepatitis A were registered in Poland. The incidence per 100000 inhabitants
was 0.12, and in particular provinces it ranged from 0.05 in the Kujawsko-Pomorskie province to 0.26 in the
Wielkopolska province. The incidence of hepatitis A for men and women was at a similar level and amounted
to 0.13 and 0.12/100000. In 2013 imported cases accounted for 45.8% of the total number of hepatitis A cases.
There were three outbreaks, where the total of 13 people fell ill.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. 2013 saw a slight decrease in the number of cases compared to the previous
year. Besides, there were no significant changes in the hepatitis A epidemiological situation. In Poland, there is
still very low endemicity. Since several years, there has been a decline in the number of people vaccinated against
hepatitis A. All of this affects the accumulation of a fairly large population of people susceptible to the infection,
which may increase incidence. Although the current hepatitis A epidemiological situation in Poland is good, it
still requires monitoring, analysis and constant observation within the structured epidemiological surveillance.
Keywords: hepatitis A, epidemiology, public health, Poland, 2013

The aim of this paper is to assess of the epidemiological situation of hepatitis A in Poland in 2013
compared with the previous years.

INTRODUCTION
The aim of the study is to assess the epidemiological situation of hepatitis A in Poland in 2013 compared
to previous years.

tious diseases and poisonings in Poland in 2013” and
”Vaccinations in Poland in 2013” (Czarkowski MP et
al., Warsaw, National Institute of Public Health-National
Institute of Hygiene [NIZP-PZH] and Chief Sanitary
Inspectorate [GIS]), data from individual diseases forms
and epidemiological investigations forms for hepatitis A
outbreaks, submitted to the Department of Epidemiology of the National Institute of Public Health-National
Institute of Hygiene by sanitary-epidemiological stations. In addition, we used data from the Demographic
Research Department of the Central Statistical Office.

MATERIAL AND METHODS
The evaluation of the epidemiological situation of
hepatitis A in Poland in 2013 was based on the results
of the analysis of data from the annual bulletin “Infec-

RESULTS
In 2013 there was a downward trend in the number of registered cases of hepatitis A - 48 cases were

* Article was written under the task No.10/EM/2014
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene
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Fig 1.

Hepatitis A in Poland in years 2008 – 2012. Median annual incidence per 100 000 population by
province.

reported, that is, as much as 23 less than last year. All
registered patients were hospitalized. The incidence per
100 000 inhabitants was 0.12 and was lower compared
to the previous year, and the median for the period 20082011 (Fig. 1). In 2013 cases of hepatitis A accounted
for 1.13% of all viral hepatitis cases in Poland. The
cases of hepatitis A were registered in 13 provinces.
The highest incidence was recorded in Wielkopolska -

0.26 per 100000 inhabitants. Compared with last year,
a significant increase in incidence was observed in two
provinces: Lodzkie and Wielkopolskie, while in three
it did not change (Lubelskie, Pomorskie, WarminskoMazurskie) (Tab. 1).
The distribution of cases in different age groups
looked differently than in previous years. Most cases
were among people in the age groups 10-14, 40-44
and 45-49. The highest incidence was in the age group
10-14 years and it was 0.32/100 000. However, in the
age groups 20-24, 25-29, 30-34, 35-39 years the incidence declined compared to the previous year. As in
the previous year, the incidence of hepatitis A for men
and women was at a similar level and amounted to 0.13
and 0.12/100 000 respectively. Larger differences were
observed in the incidence by gender for each age group.
In 2013 the highest incidence among men was attributable to the age of 10-14 years (0.42/100 000) and 40-44
years (0.4/100 000). In contrast, the incidence in women
was highest in the age group 15-19 years (0.28/100 000)
and in the group of 65-74 years (0.24/100 000) (Tab. I).
In contrast to previous years, the seasonality of
disease was not clearly marked.
In 2012 a decrease was reported in the number of
people vaccinated against hepatitis A. The total of 42
832 people were vaccinated, the same as in previous
years most in the Mazowieckie province (36.3% of all
vaccinated) (Tab. III).
Imported cases accounted for 45.8% of the total
number of hepatitis A cases. Six patients were infected

Table I. Hepatitis A in Poland in 2012-2013. Number of cases, incidence per 100 000 population and hospitalization by
provinces.
2012
Provinces

Number of cases Incidence

2013
Number of
hospitalizations (%)

Number of cases

Incidence

Number of
hospitalizations (%)

Poland

71

0.18

68 (95.8)

48

0.12

48 (100)

Dolnośląskie

7

0.24

7 (100)

6

0.21

6 (100)

Kujawsko-Pomorskie

4

0.19

4 (100)

1

0.05

1 (100)

Lubelskie

3

0.14

3 (100)

3

0.14

3 (100)

Lubuskie

1

0.1

1 (100)

-

-

x

Łódzkie

2

0.08

2 (100)

4

0.16

4 (100)

Małopolskie

9

0.27

9 (100)

3

0.09

3 (100)

Mazowieckie

7

0.13

7 (100)

8

0.15

8 (100)

Opolskie

2

0.2

2 (100)

-

-

x

Podkarpackie

7

0.33

7 (100)

2

0.09

2 (100)

Podlaskie

1

0.08

1 (100)

-

-

x

Pomorskie

3

0.13

3 (100)

3

0.13

3 (100)

Śląskie

16

0.35

13 (81.3)

4

0.09

4 (100)

Świętokrzyskie

-

-

-

1

0.08

1 (100)

Warmińsko-Mazurskie

3

0.21

3 (100)

3

0.21

3 (100)

Wielkopolskie

3

0.09

3 (100)

9

0.26

9 (100)

Zachodniopomorskie

3

0.17

3 (100)

1

0.06

1 (100)
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Table II. Hepatitis A in Poland 2012-2013. Nuber of cases, incidence per 100 000 population and by age, sex.
2012
2013
Age
Male
Female
Total
Male
Female
Total
group
Number
Number
Number
Number
Number
Number
(years)
Incidence
Incidence
Incidence
Incidence
Incidence
Incidence
of cases
of cases
of cases
of cases
of cases
of cases
0-4
1
0.09
1
0.1
2
0.1
2
0.19
1
0.1
3
0.15
5-9
1
0.1
1
0.11
2
0.1
10-14
1
0.1
1
0.11
2
0.11
4
0.42
2
0.22
6
0.32
15-19
3
0.27
3
0.13
1
0.09
3
0.28
4
0.18
20-24
5
0.36
8
0.6
13
0.48
3
0.23
3
0.11
25-29
5
0.31
7
0.44
12
0.38
2
0.13
1
0.07
3
0.1
30-34
9
0.56
3
0.19
12
0.38
1
0.06
3
0.19
4
0.12
35-39
4
0.27
1
0.07
5
0.17
3
0.2
3
0.1
40-44
5
0.41
2
0.17
7
0.29
5
0.4
2
0.16
7
0.28
45-49
2
0.17
2
0.17
4
0.17
3
0.25
2
0.17
5
0.21
50-54
2
0.15
2
0.07
1
0.08
1
0.07
2
0.08
55-59
1
0.07
5
0.33
6
0.21
1
0.07
1
0.03
60-64
65-74
1
0.06
1
0.04
4
0.24
4
0.13
75+
1
0.12
1
0.06
2
0.08
1
0.06
1
0.04
Total
36
0.19
35
0.18
71
0.18
23
0.12
25
0.13
48
0.12

in Italy. Other cases, as in the previous years, were
imported from the areas with high or intermediate
endemicity. The infection occurred most often during
tourist trips (Tab. IV).
In 2013 three hepatitis A outbreaks were recorded,
including one where cases were associated with an outbreak of the international concern. From January 2013
to August 2014, the total of 1589 cases associated with
the outbreak were registered in 13 European countries.
In Poland in 2013 were six cases associated with this
outbreak, five of which were classified and registered as
one outbreak, as they occurred among persons staying
at the same integration trip in Italy. The comparative
Table III. Number and percentage of persons vaccinated in
Poland against hepatitis A in the years 2012-2013,
by voivodeship.
Voivodeship
Poland
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

2012
Number of
%
vaccinated
39 362
100
2781
6.5
1715
4.0
589
1.4
385
0.9
1728
4.0
4161
9.7
13991
32.7
461
1.1
851
2.0
478
1.1
3447
8.0
3706
8.7
422
1.0
831
1.9
2421
5.7
1395
3.3

2013
Number of
%
vaccinated
42 832
100
2788
6.5
1203
2.8
745
1.7
634
1.5
1989
4.6
3888
9.1
15564
36.3
622
1.5
1022
2.4
471
1.1
4079
9.5
3880
9.1
354
0.8
769
1.8
2589
6.0
2235
5.2

Table IV. Number of imported hepatitis A cases in Poland in
2013 by country of exposure.
Continent
Africa
n=8
Asia
n=4

Europe
n=10

Country
Egypt
Morocco
Cape Verde
Israel
Thailand
Tajikistan
Kazakhstan
Bulgaria
Croatia
Italy
Russian Federation
Total

Number of cases
5
1
2
1
1
1
1
1
1
6
2
22

analysis showed that hepatitis A virus strains isolated
from three patients from Poland were identical to strains
isolated in an outbreak of hepatitis A in Italy. Strains
characteristic of outbreak sequence were also isolated
from people in other countries, both those who have
travelled to Italy and who have not. Sequenced strains
belonged to genotype IA. In the course of the international epidemiological investigation, it was established
that carriers in this outbreak were probably frozen berries. In the other two outbreaks, recorded in 2014 in
Poland, 8 people fell ill.

SUMMARY AND CONCLUSIONS
1. In 2013 there was a decline in the incidence. In Poland, there is still very low endemicity, characterized
by the low incidence (0.12/100000), the presence of
local endemic outbreaks and a high percentage of
imported cases.
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2. In 2013, in Europe, there were three outbreaks of
the HAV infections of the international concern.
First of them was recorded in the Nordic countries
(Finland, Denmark, Sweden and Norway), while
another occurred among travelers returning from
Egypt to several European countries. Each of these
outbreaks had more than 100 cases. Vehicle of infection in both outbreaks were properly frozen and fresh
strawberries. The third outbreak has been described
above, and affected 13 European countries.
		
The HAV virus is very resistant to environmental conditions, as well as to food preservation
methods used in the food industry, such as freezing.
Therefore, effective decontamination of berries is
very difficult. Given the long shelf life and a wide
distribution of these products, contaminated batches
of fruits may cause point outbreaks of infection at
the national or international level, even after several
years of storage.
		
Poland is one of the largest exporters of frozen
fruits in Europe. Countries importing fruits often use
them to produce fruit salads, which contain fruits
from different countries, also Polish. Therefore,
in the event of an outbreak after their ingestion,
fruits from Poland are often indicated as a potential
source of mixtures contamination, especially since
so far there has been no molecular identification of
hepatitis A virus strains circulating in Poland, both

No 2

recently, as in the past. Given the lack of this type of
information, it is extremely difficult to refute allegations put forward by the countries, where people fell
ill after consuming mixtures containing Polish fruits.
Therefore, it is necessary to take steps to strengthen
surveillance of hepatitis A, including the identification strains of HAV circulating in Poland.
3. Given the possibility of the subclinical course of
infection, particularly in small children, and the low
level of the population vaccinated against hepatitis
A, it is essential to intensify epidemiological surveillance. A decreased incidence and the low number of
people vaccinated against hepatitis A facilitate the
accumulation of the relatively large population of
people susceptible to the infection, which is connected with the possibility to increase the number
of cases of hepatitis A.
Received: 23.03.2015
Accepted for publication: 29.03.2015
Address for correspondence:
Anna Baumann-Popczyk
Department of Epidemiology
National Institute of Public Health - National Institute of
Hygiene
24 Chocimska St.
00-791 Warsaw, Poland
e-mail: abaumann@pzh.gov.pl

Epidemiological chronicle

PRZEGL EPIDEMIOL 2015; 69: 251 - 256

Katarzyna Piwowarow, Małgorzata Stępień

HEPATITIS B IN POLAND IN 2013*
Department of Epidemiology
National Institute of Public Health-National Institute of Hygiene in Warsaw

ABSTRACT
OBJECTIVE. Evaluation of the epidemiological situation of hepatitis B in Poland in 2013 in comparison with

the previous years.

MATERIAL AND METHODS. Epidemiological situation of hepatitis B in Poland in 2013 was evaluated on a
basis of individual reports on acute and chronic hepatitis B cases registered by sanitary and epidemiological stations and aggregated data derived from annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland”.
RESULTS. In 2013, a total of 1,541 hepatitis B cases were reported, including 36 co-infections with HBV and
HCV. Compared to the previous year, incidence slightly decreased and amounted to 4.0 per 100,000 population.
Acute stage accounted for 5.3% of all HBV infections (incidence - 0.21 per 100,000 population). Having compared
to 2012, there was a slight increase in the incidence and share of acute stage in all HBV infections. The total
number of acute hepatitis B cases, however, remained low. The highest incidence was reported in mazowieckie
province for both acute (0.45 per 100,000) and chronic (7.40 per 100,000) hepatitis B. Similar to the previous
year, males and urban population were the most affected group. Acute HBV infections were not identified in
the age group 0-24 years which is subject to mandatory vaccination in neonatal period or at the age of 14 years.
Acute and chronic stages of hepatitis B were most commonly diagnosed in persons aged 65-74 years (incidence
– 0.44 per 100,000) and 40-44 years (incidence – 13.3 per 100,000), respectively.
According to the CSO data, a total of 7 and 38 fatal cases were registered in 2013 due to acute and chronic HBV
infection, respectively.
CONCLUSIONS. In 2013, a decreasing trend of hepatitis B incidence was discontinued. Thus, it is important to
monitor whether this situation would not be reverted in the successive years. Hepatitis B incidence, which is
slightly lower compared to the previous year, suggested that the incidence is relatively stable. In case of acute
infections, medical procedures remained to be the most commonly listed exposure. Having considered a higher
number of infections, sanitary conditions in health care units should be improved.

Key words: hepatitis B, infectious diseases, epidemiology, public health, vaccination, Poland, 2013.

This paper aimed at evaluating the epidemiological situation of hepatitis B (HBV) in Poland in 2013
compared to the previous years.

MATERIAL AND METHODS
Evaluation of the epidemiological situation was
based on the analysis of data derived from annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland”
concerning the data as of 2007-2013 and “Vaccinations
in Poland in 2013” (Warsaw, NIPH-NIH, CSI), indi-

vidual reports on acute and chronic hepatitis B sent to
the Department of Epidemiology of the NIPH-NIH by
the sanitary and epidemiological stations and data on
fatal cases provided by the Demographic Surveys and
Labour Market Department of the Central Statistical
Office.
In 2013, physicians who diagnosed or suspected
HBV infection notified it to the State Sanitary Inspection
in line with the existing legal provisions in Poland (Act
of 5th December 2008 on the Prevention and Control of
Infections and Infectious Diseases in Humans, Journal
of Laws 2008 No. 234, item 1570 as amended). HBV

*
Article was written under the task No.10/EM/2014.
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Table I. Hepatitis B (total) in Poland 2007-2013. Number of cases and incidence per 100,000 population, percentage of
acute and chronic cases, number and percentage of HBV/HCV coinfections by province.
Median
2012
2007-2011
Total
Province
Number
Number
Number
Incidence
Incidence
Incidence
of cases
of cases
of cases *
POLAND
1 475
3.87
1 583
4.11
1541
4,00
1. Dolnośląskie
130
4.51
100
3.43
84
2.89
2. Kujawsko-pomorskie
103
4.99
105
5.01
106
5.06
3. Lubelskie
76
3.52
55
2.54
21
0.97
4. Lubuskie
18
1.78
35
3.42
30
2.93
5. Łódzkie
186
7.29
224
8.86
148
5.88
6. Małopolskie
27
0.82
9
0.27
22
0.66
7. Mazowieckie
208
3.99
226
4.27
417
7.86
8. Opolskie
82
7.95
40
3.95
42
4.17
9. Podkarpackie
62
2.91
145
6.81
96
4.51
10. Podlaskie
20
1.68
88
7.34
42
3.51
11. Pomorskie
63
2.82
34
1.49
58
2.53
12. Śląskie
172
3.70
160
3.46
158
3.43
13. Świętokrzyskie
71
5.55
78
6.12
44
3.46
14. Warmińsko-mazurskie
12
0.83
8
0.55
9
0.62
15. Wielkopolskie
192
5.64
249
7.20
242
6.99
16. Zachodniopomorskie
30
1.77
27
1.57
22
1.28

2013
Acute Chronic
%

%

5.3
2.4
0.9
9.5
6.7
4.7
31.8
5.8
4.8
9.4
11.9
8.6
4.4
0.0
0.0
2.1
13.6

94.7
97.6
99.1
90.5
93.3
95.3
68.2
94.2
95.2
90.6
88.1
91.4
95.6
100.0
100.0
97.9
86.4

HBV/HCV
Number
%
of cases
36
2.3
3
3.6
4
3.8
0
0.0
2
6.7
3
2.0
3
13.6
10
2.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
6
3.8
1
2.3
0
0.0
3
1.2
1
4.5

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annals 2007-2014
* Data updated in regards to these published in the annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2013”

to the previous year. Acute stage constituted 5.3 %
of all notified HBV infections (Tab.I, Tab.II). Out of
the registered acute infections, 86% met the criteria
Table II. Acute hepatitis B in Poland 2007-2013. Number
of cases and incidence per 100,000 population by
province.

In 2013, a total of 81 acute HBV infections were
reported in Poland (incidence – 0.21 per 100,000 population) which accounted for a 5% increase compared

POLAND
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Incidence

ACUTE HEPATITIS B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Number of cases

In 2013, a total of 1,541 hepatitis B cases were
registered in Poland, including 36 (2.3%) co-infections
with HBV and HCV. Compared to the previous year
and median as of 2007-2011, the incidence was lower
by 2.7% and higher by 3.4%, respectively, amounting to 4.0 per 100,000 (Tab.I). Having considered a
decreasing share of acute infections, regardless of a
slight reduction of incidence in country, fluctuations
in incidence rates noted in particular provinces were
of more intensive nature.

Incidence

RESULTS AND DISCUSSION

2013

Number of cases

Province

2012

Incidence

Median
2007-2011
Number of cases

infections were registered according to the criteria of
definition for acute infection adopted by the European
Commission and specified in its decision as of 28th April
2008 (2008/426/EC). This definition was introduced
into routine surveillance in Poland in 2009.
Symptomatic, laboratory-confirmed (hepatitis B
virus core IgM antigen specific antibody response) cases
were registered as acute, confirmed cases. The remaining hepatitis B infections were registered on a basis of
diagnosis made by the notifying physician.

199
8
5
6
4
14
21
38
9
7
12
8
34
3
8
13
5

0.52
0.28
0.24
0.28
0.40
0.55
0.64
0.73
0.87
0.33
1.00
0.35
0.73
0.24
0.56
0.38
0.30

78
5
3
6
2
6
2
12
5
4
4
2
13
0
3
7
4

0.20
0.17
0.14
0.28
0.20
0.24
0.06
0.23
0.49
0.19
0.33
0.09
0.28
0.00
0.21
0.20
0.23

81
2
1
2
2
7
7
24
2
9
5
5
7
0
0
5
3

0.21
0.07
0.05
0.09
0.20
0.28
0.21
0.45
0.20
0.42
0.42
0.22
0.15
0.00
0.00
0.14
0.17

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH,
CSI. Warsaw. Annals 2007-2014
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CHRONIC HEPATITIS B
In 2013, a total of 1,460 chronic hepatitis B cases
were registered with the incidence amounting to 3.79
per 100,000 population. Compared to the previous year,
it was lower by 3.1% (Tab. III). Since 2010, no considerable fluctuations of incidence were observed (Fig.1).
Chronic hepatitis B incidence increased in seven
provinces while in the remaining provinces its value decreased, ranging from 0.45 per 100,000 in małopolskie
province to 7.4 per 100,000 in mazowieckie province.
Such large differences in incidence between provinces
are noted for many years. Thus, its interpretation should
be supplemented by the data on the notification rate in
particular provinces.
Having referred to the previous years, the highest
increase of the incidence was reported in małopolskie
province (by 114.3% with the total number of notified
cases remaining very low) while the largest decrease
was noted in lubelskie province (by 61.1 %) (Tab. III).
In 2013, chronic stage of HBV infection was
most commonly reported in persons aged 40-44 years
(Tab. V). One infection was registered in the age group
0-14 years which is subject to vaccination in neonatal
period. It was a 8-year-old boy, who received the full
Table III. Chronic hepatitis B in Poland 2007-2013. Number
of cases and incidence per 100, 000 population by
province.

Number of cases

Incidence

POLAND
1. Dolnośląskie
2. Kujawsko-pomorskie
3. Lubelskie
4. Lubuskie
5. Łódzkie
6. Małopolskie
7. Mazowieckie
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Śląskie
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie

2013

Incidence

Province

2012
Number of cases

Median
2007-2011

Incidence

of confirmed cases, i.e. they presented typical clinical
symptoms and hepatitis B virus core IgM antigen specific antibody response.
In all provinces, acute infections occurred less frequently than chronic infections – the highest percentage
of acute hepatitis B – 31.8% was reported in małopolskie
province. Acute HBV infections were not identified
in two provinces (świętokrzyskie and warmińskomazurskie), while in świętokrzyskie province HBV
infections were also not reported in 2012 (Tab.II).
A decrease of incidence was reported in 8 provinces,
in two provinces incidence did not change and in 6
provinces the incidence was on the increase with the
highest rise noted in małopolskie province where there
was a 3.5-fold increase in the number of HBV cases
compared to 2012.
The highest incidence of acute hepatitis B was
noted in mazowieckie province (0.45 per 100,000)
where the cases registered accounted for 30% of all
acute infections.
Similar to the previous years, males and urban population were the most affected group (Tab. IV).
A mean age of acute hepatitis B cases was 52 years
(median 50) while patients below 40 years accounted
only for 33% of all patients. The highest incidence
was observed in the age group 65-74 years (0.44 per
100,000) which indicated a shift of the peak of infections to the older groups compared to the previous years.
No infections were identified in persons who underwent
mandatory vaccination against HBV (Tab. IV).
Information on vaccination against HBV was
achieved from 96% of patients. Out of acute hepatitis
B cases, six were fully vaccinated, including three persons over the age of 70 years, while five persons were
partially vaccinated or data on the number of vaccine
doses administered was lacking.
Based on the data derived from individual reports,
an analysis of probable routes of transmission was
determined. It was established that the majority of
infections (68%) were most probably associated with
medical procedures accompanied by skin breakdown.
Out of this group, for 5 patients visit to the dentist was
the only known potential exposure.
The majority of patients infected in health care
units reported more than one exposure in the incubation
period of disease, most commonly these were medical
procedures and injections.
In case of 6% and 4% of acute hepatitis B cases, the
infection was most probably transmitted via sexual route
and through household contact with person infected with
HBV, respectively.
In 2013, all acute hepatitis B cases were hospitalized. According to the data of the CSO, a total of 7
fatal cases were registered in 2013 - 4 persons fewer
compared to the previous year.

Number of cases

No 2

1276
115
94
70
12
174
9
170
73
42
6
50
121
63
8
176
24

3.34
3.94
4.54
3.24
1.19
6.85
0.27
3.26
7.07
2.00
0.50
2.27
2.61
4.95
0.56
5.17
1.42

1 505
95
102
49
33
218
7
214
35
141
84
32
147
78
5
242
23

3.91
3.26
4.86
2.26
3.23
8.62
0.21
4.04
3.46
6.62
7.00
1.40
3.18
6.12
0.34
7.00
1.34

1 460
82
105
19
28
141
15
393
40
87
37
53
151
44
9
237
19

3.79
2.82
5.01
0.88
2.74
5.60
0.45
7.40
3.97
4.09
3.09
2.31
3.43
3.46
0.62
6.84
1.10

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH,
CSI. Warsaw. Annals 2007-2014
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Fig. 1. Acute and chronic hepatitis B in Poland 2006-2013. Incidence per 100, 000 population

vaccination following the delivery. Hepatitis B surface
antigen (HBs Ag) was detected in his mother when the
boy was at the age of 2 years. His mother, however,
could have been infected during pregnancy or delivery,
suggesting probable vertical transmission of infection.
Persons aged 40-44 years were the most affected
age group in both urban and rural areas. Having considered this age group, the incidence in urban areas was
1.4-fold higher compared to rural areas. As with the
previous years, males were affected more frequently
than females (Fig. 3).
Data from the individual reports suggested that 22%
of chronic hepatitis B cases received full vaccination
against HBV.
It was determined that the most probable routes of
transmission were surgeries and medical procedures
(65%). In case of 9% and 3.7% of persons, household
contact and occupational exposure were established,
respectively. Out of all registered chronic hepatitis B
cases, infection was most commonly detected during

testing of blood donors or candidates for blood donors
- 14%, examinations conducted due to different indications in primary health care units - 13% and testing of
pregnant women - 10%.
In 2013, 50% of all chronic HBV cases were hospitalized. Pursuant to the CSO data, a total of 38 persons
died due to chronic hepatitis B in 2013.

VACCINATION AGAINST HEPATITIS B
In 2013, no major amendments were introduced
into the National Immunization Programme (NIP)
compared to 2012. Only slight modifications were
included resulting from changes implemented in the
previous year, i.e. children with birth weight <2,000g
should be administered a 4-dose vaccination at 0; 1; 2;
12 months (previously - 0; 1; 2; 6 months). Furthermore,
a recommendation concerning the age of administration
of first vaccine in children born prematurely was speci-

Table IV. Acute hepatitis B in Poland 2013. Number of cases, incidence per 100, 000 population and percentage by age,
gender, and location (urban/rural)
Gender
Age,
Male
Female
years Number
Number
Incidence %
Incidence
of cases
of cases
0 - 24
0 0,00
0,0
0 0,00
25 - 29
5 0.32
10.4
1 0.07
30 - 34
10 0.61
20.8
2 0.13
35 - 39
7 0.46
14.6
3 0.20
40 - 44
3 0.24
6.3
3 0.24
45 - 49
5 0.42
10.4
2 0.17
50 - 54
1 0.08
2.1
4 0.30
55 - 59
3 0.21
6.3
2 0.13
60 - 64
5 0.42
10.4
2 0.14
65 - 74
6 0.47
12.5
7 0.41
75 +
3 0.35
6.3
7 0.40
Total
48 0.26
100.0
33 0.17

Location
Urban
%
0,0
3,0
6.1
9.1
9.1
6.1
12.1
6.1
6.1
21.2
21.2
100.0

Rural

Total

Number
Number
Number
Incidence %
Incidence %
Incidence %
of cases
of cases
of cases
0
0,00
0,0
0 0,00
0.0
0 0,00
0,0
5
0.26
8.9
1 0.08
4.0
6 0.19
7.4
10
0.50
17.9
2 0.17
8.0
12 0.37
14.8
7
0.38
12.5
3 0.26
12.0
10 0.34
12.3
2
0.13
3.6
4 0.39
16.0
6 0.24
7.4
3
0.22
5.4
4 0.41
16.0
7 0.30
8.6
4
0.25
7.1
1 0.10
4.0
5 0.19
6.2
5
0.26
8.9
0 0,00
0.0
5 0.17
6.2
5
0.29
8.9
2 0.23
8.0
7 0.27
8.6
6
0.31
10.7
7 0.69
28.0
13 0.44
16.0
9
0.56
16.1
1 0.10
4.0
10 0.38
12.3
56
0.24 100,0
25 0.16 100.0
81 0.21 100.0

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw, 2014
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Table V. Chronic hepatitis B in Poland 2013. Number of cases, incidence per 100, 000 population and percentage by age,
gender, and location (urban/rural)
Gender
Age,
Male
years Number
Incidence
of cases
0-4
0
0.00
5-9
1
0.10
10 - 14
0
0.00
15 - 19
43
3.87
20 - 24
89
6.58
25 - 29
86
5.47
30 - 34
101
6.21
35 - 39
116
7.70
40 - 44
119
9.40
45 - 49
84
7.13
50 - 54
82
6.26
55 - 59
60
4.25
60 - 64
31
2.59
65 - 74
20
1.58
75 +
22
2.54
Total
854
4.58

Location
Female

%
0.00
0.12
0.00
5.00
10.4
10.1
11.8
13.6
13.9
9.80
9.60
7.0
3.60
2.30
2.60
100.0

Number
Incidence
of cases
0
0.00
0
0.00
0
0.00
25
2.36
76
5.85
94
6.16
83
5.25
71
4.84
81
6.52
43
3.67
39
2.89
32
2.10
18
1.30
30
1.76
14
0.81
606
3.05

Urban
%
0,0
0,0
0,0
4.1
12.5
15.5
13.7
11.7
13.4
7.1
6.4
5.3
3.0
5.0
2.3
100.0

Rural

Total

Number
Number
Number
Incidence %
Incidence %
Incidence %
of cases
of cases
of cases *
0
0.00 0.0
0
0.00 0.0
0
0.00
0.0
0
0.00 0.0
1
0.12 0.2
1
0.05
0.1
0
0.00 0.0
0
0.00 0.0
0
0.00
0.0
40
3.45 4.0
28
2.77 6.0
68
3.13
4.7
91
6.09 9.2
74
6.38 15.8
165
6.22 11.3
128
6.77 12.9
52
4.30 11.1
180
5.81 12.3
130
6.44 13.1
54
4.54 11.6
184
5.74 12.6
141
7.69 14.2
46
4.03 9.9
187
6.29 12.8
133
8.97 13.4
67
6.53 14.3
200
7.97 13.3
89
6.47 9.0
38
3.90 8.1
127
5.40
8.7
79
4.89 8.0
42
4.02 9.0
121
4.55
8.3
69
3.63 7.0
23
2.22 4.9
92
3.13
6.3
32
1.86 3.2
17
1.96 3.6
49
1.89
3.4
34
1.74 3.4
16
1.58 3.4
50
1.68
3.4
27
1.68 2.7
9
0.91 1.9
36
1.38
2.5
993
4.26 100.0
467
3.07 100.0
1 460
3.79 100.0

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw, 2014
* Data updated in regards to these published in the annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2013”

fied, i.e. children in a stable clinical condition born
below week 32 of pregnancy should be administered a
first dose of vaccine a few days prior to their discharge
from neonatal ward.
Information on booster dose of vaccine against
HBV for patients suffering from chronic diseases remained exclusively in the section “Remarks” in a part
concerning recommended vaccinations, which are not
financed from the budget of the minister of health. It was
deleted from the “Remarks” to mandatory vaccinations
of persons particularly exposed to infection (in 2012
mandatory vaccination of patients with chronic diseases
was waived with an exception of those suffering from
chronic renal disease).
Having compared the data published in bulletin
“Vaccinations in Poland in 2013”, HBV vaccination
coverage of children aged 2 years (born in 2012) was
99.6%. Its value was slightly lower compared to the
vaccination coverage of children at the same age in
previous year. Similar to the previous year, differences
in the vaccination coverage between provinces were
very low (99.4%-99.9%).
Out of the persons from risk groups subject to
mandatory vaccination, the highest percentage of those
unvaccinated in 2013 was reported in close contacts
of HBV cases (30.2%) – similar percentage of unvaccinated persons in this group is noted for a few years.
Compared to the previous years, the number of vaccine adverse events (VAE) following the vaccination
against HBV (second-generation, recombinant vaccines) was higher. A total of 24 local VAE (Engerix-B,
Euvax-B, HBvax-Pro, Hepavax-Gene) and 32 general-

ized VAE, including one anaphylactic shock and two
hypotensive-hyporeactive episodes were reported.
In 2013, one fatal case was reported which occurred following the administration of the third dose of
EUVAX-B, however, besides time, no other evidence
was determined which would allow for linking this fatal
outcome to vaccination.

SUMMARY AND CONCLUSIONS
In 2013, no considerable changes in hepatitis B
incidence were reported compared to the previous year.
However, a decreasing trend of acute HBV infection
incidence was discontinued. There is a necessity of
monitoring the changes of acute hepatitis B incidence
in the successive years. Following a rapid decrease, a
stabilization in the number of new infections or even
reverting the earlier decreasing trend may be observed.
No new HBV infections were identified in the age
groups subject to mandatory vaccination against HBV.
It confirms the effectiveness of the current immunization programme.
Contrary to the previous years, no increase in the
share of acute HBV infections transmitted via sexual
route or injection drug use was noted in 2013. Out of
acute hepatitis B, infections acquired in health care
units still predominated. Thus, there is a necessity
of improving their sanitary conditions and further
recommending vaccination against HBV to unvaccinated persons.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Since 1997, hepatitis C (HCV infection) is registered separately in epidemiological surveil-

lance in Poland. Having considered the predominance of chronic infections of long-term asymptomatic course,
the number of infections detected in successive years and registered in surveillance system does not reflect the
actual dynamics of hepatitis C epidemiological situation. To a large extent, it is dependent on current HCV
testing practices. Furthermore, it may also result from modifications introduced to the regulations of HCV case
notification.
OBJECTIVE. This article aims at evaluating the epidemiological situation of hepatitis C in Poland in 2013 with
the reference to the data from previous years.
MATERIAL AND METHODS. Epidemiological situation of hepatitis C in Poland was analyzed on a basis of aggregated data from routine surveillance system published in annual bulletin “Infectious diseases and poisonings
in Poland in 2013”(Czarkowski MP et al. Warsaw: NIPH-NIH and CSI, 2013). Data on hepatitis C mortality
was derived from the Demographic Surveys and Labour Market Department of the Central Statistical Office.
RESULTS. In 2013, a total of 2,705 (incidence 7.03 per 100,000) HCV infections meeting 2005 definition were
reported in Poland, including 35 co-infections with HCV and HBV (1.3%). Having compared to 2012, there was
an increase in incidence by 15% (2,359; 6.12). In 2013, 2,641 cases (6,86) meeting 2009 definition were registered. Compared to 2012, it was an increase by 16% (2,268; 5.89). In 2013, 175 HCV fatal cases were reported,
of whom only 2 were due to the acute stage of disease.
CONCLUSIONS. In recent years, a societal burden resulting from undiagnosed or untreated chronic HCV infections
is on the increase. It is demonstrated by high HCV mortality and increasing trend of incidence of symptomatic
chronic hepatitis C (2005 definition) and hospitalizations.
Key words: hepatitis C, epidemiology, infectious diseases, public health, Poland, 2013

INTRODUCTION
Hepatitis C (HCV infection) is one of the most
serious public health problems in the 21th century. According to the data of the World Health Organization
(WHO), the number of persons with chronic hepatitis
C in the European Region amounts to 15 million. Furthermore, ca 86,000 fatal cases due to chronic hepatitis
C-related sequelae are reported each year. It should be
highlighted that the number of hepatitis C cases registered in particular European countries does not reflect
the actual epidemiological situation of hepatitis C. To
a large extent, it results from long-term asymptomatic

course of disease leading to a low detection rate of
HCV infections.
In Poland, an estimated 320,000 persons (0.95%)
are reported to have anti-HCV antibodies while the number of active HCV infections (HCV-RNA) amounts to
ca 230,000 persons (0.6%). Initial results of the project
“Prevention of HCV infections”, conducted in 20122016 by the National Institute of Public Health-National
Institute of Hygiene in cooperation with the Institute of
Psychiatry and Neurology in Warsaw, Medical University in Lublin and Chief Sanitary Inspectorate suggest
slightly higher prevalence of anti-HCV antibodies –
1.10% and lower prevalence of HCV-RNA – 0.43% in
the general population.

* Article was written under the task No.10/EM/2014.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene
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MATERIAL AND METHODS

INTERPRETATION OF RESULTS

Analysis of epidemiological situation of hepatitis
C in 2013 was conducted on a basis of aggregated data
on HCV infections from routine surveillance system
published in annual bulletin “Infectious diseases and
poisonings in Poland in 2013”(Czarkowski MP et al.
Warsaw: NIPH-NIH and CSI, 2013). Data on hepatitis
C mortality were derived from the Demographic Surveys and Labour Market Department of the Central
Statistical Office.
Within the surveillance system hepatitis C cases are
classified according to the criteria of HCV definition
applied for the purpose of surveillance in the European Union (Commission Decision of 28th April 2008
amending Decision 2002/253/EC laying down case
definitions for reporting communicable diseases to the
Community network under Decision No 2119/98/EC of
the European Parliament and of the Council). Hepatitis
C cases were registered based on two definitions: 2005
definition, including symptomatic cases or cases with
elevated aminotransferase levels and meeting laboratory
criteria (hepatitis C virus specific antibody response)
and 2009 definition, covering all laboratory-confirmed
cases (hepatitis C virus specific antibody response
confirmed by a confirmatory antibody test or detection
of hepatitis C virus nucleic acid in serum) regardless
of clinical manifestation. Analyzed year was the last
to maintain 2005 definition which was introduced to
ensure the continuity of epidemiological surveillance
over hepatitis C.

Hepatitis C infections. In 2013, a total of 2,705 (incidence – 7.03 per 100,000) HCV infections, meeting
2005 definition, were registered, including 35 HCV/
HBV co-infections (1.3%). Having compared to 2012
(2,359; 6.12) and median for 2007-2011 (2,338; 6.07),
there was an increase in incidence by 15% and 16%,
respectively. In 2013, a total of 2,641 (6.86) HCV cases,
meeting 2009 definition, were reported. Compared to
2012 (2,268; 5.89), its value was higher by 15% (Tab. I).
HCV infections were notified in all provinces. As
in the previous years, considerable disparities in incidence rates were observed between provinces (from
1.64 to 12.93). The highest incidence rates were noted
in the following provinces: mazowieckie (12.93) and
lubuskie (12.52), while the lowest rate was reported in
małopolskie province (1.64) (Tab. I).
From the beginning of hepatitis C case registration,
there are considerable disparities in incidence between
urban and rural areas. In 2013, incidence reported in
urban areas was nearly twofold higher compared to
that in rural areas (8.59 and 4.63, respectively), with the
incidence in urban areas increasing with the number of
population (6.22 in cities <20,000 population and 10.80
in cities ≥ 100,000 population) (Tab. III). Having compared to the data as of 2012, the incidence increased in
both urban and rural areas by ca 15%. As it was in the
previous years, the incidence was higher in males (7.27)
than females (6.79). Such predominance, however, is
decreasing in successive years. In 1999, the difference

Table I. Hepatitis C in Poland in 2007-2013. Number of cases and incidence per 100,000 population, number and percentage of HCV/HBV co-infection by province.
Province
1.Dolnośląskie
2.Kujawsko-pomorskie
3.Lubelskie
4.Lubuskie
5.Łódzkie
6.Małopolskie
7.Mazowieckie
8.Opolskie
9.Podkarpackie
10.Podlaskie
11.Pomorskie
12.Śląskie
13.Świętokrzyskie
14.Warmińsko-mazurskie
15.Wielkopolskie
16.Zachodniopomorskie
POLAND
*meeting 2005 definition
**meeting 2009 definition

2012*

Median 2007-2011
N
253
150
122
60
213
30
427
56
44
27
89
204
107
32
285
47
2338

inc.
8.69
7.26
5.65
5.94
8.39
0.91
8.22
5.41
2.10
2.27
4.00
4.41
8.36
2.24
8.26
2.78
6.07

2013*

total
N
232
175
134
122
252
43
443
73
78
70
65
231
143
38
215
45
2359

inc.
7.96
8.34
6.18
11.92
9.97
1.28
8.37
7.21
3.66
5.83
2.84
5.00
11.21
2.62
6.22
2.61
6.12

total
N
255
196
115
128
222
55
686
51
88
58
127
254
85
35
311
39
2705

inc.
8.76
9.36
5.32
12.52
8.82
1.64
12.93
5.06
4.13
4.85
5.54
5.51
6.69
2.42
8.98
2.27
7.03

3
4
0
2
3
3
10
0
0
0
0
5
1
0
3
1
35

2013**
HCV/HBV
co-infections
N
%
1.2
2.0
0.0
1.6
1.4
5.5
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
1.2
0.0
1.0
2.6
1.3

total
N
268
214
154
152
243
42
598
48
92
37
89
165
74
55
364
46
2641

inc.
9.21
10.22
7.13
14.87
9.65
1.25
11.27
4.77
4.32
3.09
3.88
3.58
5.83
3.80
10.51
2.68
6.86

No 2

259

Hepatitis C in Poland in 2013

Tabela II. Hepatitis C in Poland in 2013. Number of cases, incidence per 100,000 population and percentage by age, gender
and location (urban/rural).
Age
group

N
0-4
6
5-9
0
10-14
2
15-19
21
20-24
76
25-29 113
30-34 163
35-39 173
40-44 118
45-49 139
50-54 134
55-59 142
60-64 104
65-74
97
>75
67
Total 1355

Gender
Male
inc.
0.58
0.00
0.21
1.89
5.62
7.18
10.02
11.49
9.33
11.81
10.23
10.06
8.67
7.65
7.72
7.27

%
0.4
0.0
0.1
1.5
5.6
8.3
12.0
12.8
8.7
10.3
9.9
10.5
7.7
7.2
4.9
100.0

Female
N
inc.
%
1
0.10
0.1
1
0.11
0.1
3
0.33
0.2
11
1.04
0.8
71
5.46
5.3
112
7.34
8.3
108
6.83
8.0
93
6.34
6.9
73
5.87
5.4
114
9.72
8.4
146
10.82 10.8
214
14.03 15.9
157
11.30 11.6
147
8.64
10.9
99
5.71
7.3
1350
6.79 100.0

Residence
Urban area
Rural area
N
inc.
%
N
inc.
%
3
0.26
0.2
4
0.47
0.6
0
0.00
0.0
1
0.12
0.1
3
0.30
0.2
2
0.23
0.3
22
1.90
1.1
10
0.99
1.4
99
6.63
5.0
48
4.14
6.8
156
8.25
7.8
69
5.71
9.8
205
10.16 10.3
66
5.54
9.4
198
10.80
9.9
68
5.96
9.6
141
9.51
7.1
50
4.88
7.1
191
13.89
9.6
62
6.36
8.8
201
12.45 10.1
79
7.56
11.2
257
13.51 12.9
99
9.57
14.0
204
11.85 10.2
57
6.57
8.1
188
9.61
9.4
56
5.53
7.9
132
8.19
6.6
34
3.43
4.8
2000
8.59 100.0
705
4.63 100.0

amounted to 40% (males: 6.0; females: 4.3), while in
2013 the male dominance was only 7%. Male to female
ratio varied between particular age groups (Tab. II). As
in 2012, the highest incidence rates in males and females
were reported in the following age groups 45-49 years
(11.81) and 55–59 years (14.03), respectively. The largest difference in incidence was noted in the age group
35-39 years, in which incidence in males was nearly
twofold higher compared to that in females, while in
older age group, i.e. 50-74 years incidence in females
was higher compared to males.
In 2013, an acute hepatitis C outbreak was reported
in pomorskie province, in which a total of 9 persons
were infected out of 28 subject to CT scan with intravenous contrast agent and MRI scan on the same
day. Out of 9 infected persons, 7 were hospitalized.
Epidemiological investigation revealed that the source
of infection was one of the patients who was diagnosed
with anti-HCV antibodies earlier. Information on his
status was noted on the referral. All infected persons
were examined following anti-HCV-positive patient.
It was presumed that the outbreak resulted from mulTabela III. Hepatitis C in Poland in 2012-2013. Number of
cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population.
2012
Number of
Incidence
cases
Urban area
1747
7.48
< 20 000
266
5.35
20 - 49 000
267
6.27
50 - 99 000
248
7.64
≥100 000
966
8.88
Rural area
612
4.03
Total
2359
6.12
Residence

2013
Number of
Incidence
cases
2000
8.59
307
6.22
298
6.98
223
6.90
1172
10.80
705
4.63
2705
7.03

Total
N
7
1
5
32
147
225
271
266
191
253
280
356
261
244
166
2705

inc.
0.35
0.05
0.27
1.47
5.54
7.26
8.45
8.95
7.61
10.76
10.53
12.13
10.08
8.22
6.38
7.03

%
0.3
0.0
0.2
1.2
5.4
8.3
10.0
9.8
7.1
9.4
10.4
13.2
9.6
9.0
6.1
100.0

tiple use of disposable medical devices (contrast agent
injectors). Furthermore, the centre, where the outbreak
occurred, was reported to disobey other standards of
medical procedures.
Hospitalization and mortality due to hepatitis C. In
2013, a total of 1,543 persons (2005 definition) were
hospitalized in Poland, i.e. 57% of all HCV cases.
Having compared to 2012 (59.7%), there was a slight
decrease in the percentage of hospitalizations, but its
total number increased by approximately 10%. Percentage of persons hospitalized due to hepatitis C remains
stable in the last years, however, there are considerable
differences observed between provinces (ranging from
28.2% to 92%). Percentage of hospitalizations below
50% was reported in three provinces, i.e. świętokrzyskie
(28.2%), mazowieckie (30%) and lubelskie (46.1%) .
The highest number of HCV cases was hospitalized in
łódzkie (90.5%) and Podkarpackie (92%) provinces.
In case of HCV cases, meeting 2009 definition, the
percentage of hospitalizations was slightly lower and
amounted to 54.7% (Tab. IV).
Data of the Demographic Surveys and Labour Market Department of the Central Statistical Office suggest
that the number of HCV fatal cases in 2013 was 175,
of whom 99% were due to chronic stage of infection.
Having compared to 2012, the number of deaths was
lower by 19%. Having considered previously observed
increasing trend, accompanied by the increase in HCV
case detection rates, such decrease in the number of
deaths requires to be thoroughly analyzed (Fig. 1).
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of increasing trend reported in 2009-2012. It should be
SUMMARY
Fig.1. Hepatitis
C in Poland in 1997-2013.
highlighted,
Incidence per 100,000 population and number
of deaths. however, that such increase in incidence
In 2013, the indicators describing the epidemiological situation of hepatitis C were on the increase. Having compared to 2012, exclusively the number of fatal
cases decreased. Beginning from 1997, the incidence
in 2013 achieved one of the highest values (7.03) with
the peak of incidence observed in 2005-2007 (7.85;
7.40 and 7.22, respectively). It suggests a continuation

may result from enhanced access to testing than actual
incidence fluctuations. Higher accessibility of testing
may be associated with the following factors, i.e.: HCV
seroprevalence studies in large groups of population
and social campaigns accompanied by cost free HCV
testing. A special attention should be drawn to the implementation of project ‘Prevention of HCV infections’
(2012-2016), in which cost free HCV testing is offered

Table IV. Hospitalization rate among cases of hepatitis C registered in 2012-2013 by case definition and province.
2012
2013
2005*
2009**
2005*
2009**
Province
Number of
Number of
Number of
Number of
Percentage
Percentage
Percentage
Percentage
hospitalizahospitalizahospitalizahospitaliza***
***
***
***
tions
tions
tions
tions
1.Dolnośląskie
159
68.5
163
66.3
165
64.7
172
64.2
2.Kujawsko-pomorskie
140
80.0
149
76.4
156
79.6
159
74.3
3.Lubelskie
58
43.3
52
40,0
53
46.1
62
40.3
4.Lubuskie
67
54.9
62
42.8
73
57.0
68
44.7
5.Łódzkie
202
80.2
217
76.7
201
90.5
206
84.8
6.Małopolskie
34
79.1
22
66.7
38
69.1
33
78.6
7.Mazowieckie
176
39.7
150
44.5
206
30.0
180
30.1
8.Opolskie
59
80.8
61
76.3
35
68.6
28
58.3
9.Podkarpackie
77
98.7
83
98.8
81
92.0
84
91.3
10.Podlaskie
62
88.6
51
77.3
46
79.3
22
59.5
11.Pomorskie
34
52.3
34
49.3
77
60.6
57
64.0
12.Śląskie
138
59.7
112
74.2
158
62.2
125
75.8
13.Świętokrzyskie
51
35.7
49
54.4
24
28.2
30
40.5
14.Warmińsko-mazurskie
23
60.5
23
53.5
29
82.9
37
67.3
15.Wielkopolskie
95
44.2
91
33.2
173
55.6
155
42.6
16.Zachodniopomorskie
34
75.6
26
61.9
28
71.8
26
56.5
POLAND
1409
59.7
1345
59.3
1543
57.0
1444
54.7
*meeting 2005 definition
**meeting 2009 definition
*** with respect to all cases meeting the case definition
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for patients of selected primary health care units and
pregnant women under the care of collaborating centres.
There are also activities undertaken to promote HCV
testing in people who inject drugs (PWID). Increased
testing for HCV may be also associated with educational
campaigns which disseminate knowledge on hepatitis C
in the general population as well as workers of medical
and non-medical sectors.
It should be highlighted that the number of persons
diagnosed with hepatitis C, regardless of clinical manifestation (2009 definition), is very close to the number
of symptomatic HCV cases or those with elevated aminotransferase levels. Increasing number of HCV cases
may be also indicative of higher burden resulting from
long-term sequelae of undetected or untreated HCV infections. Such hypothesis is strengthened by increasing
trend of mortality and hospitalizations due to hepatitis C.
Considerable disparities in hepatitis C incidence
between provinces may result from the differences in
running epidemiological surveillance, including HCV
case classification and reporting, different practices
regarding testing of asymptomatic patients (e.g. prior
to diagnostic procedures or surgeries) and limited scope
of educational campaigns. It suggests that there is a necessity of unifying the indications for HCV testing and
organizing workshops for the workers of sanitary and
epidemiological stations as to ensure the comparability
of data between provinces.
Having considered a range of factors affecting the
observed indicators, the epidemiological situation of

hepatitis C requires to be further thoroughly monitored
and analyzed, including the results of HCV seroprevalence studies, indications for testing and clinical manifestations of newly diagnosed HCV cases.

CONCLUSIONS
1. Reliable evaluation of epidemiological situation of
hepatitis C requires analyzing the data from different
sources, especially those relating to HCV seroprevalence.
2. Increase in incidence reported in 2013 may result
from higher accessibility of HCV testing in this
period.
3. Increased number of detected HCV cases suggests
the necessity of ensuring the access to new therapies
for higher number of patients.
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Accepted for publication: 19.03.2015
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ABSTRACT
Tetanus is an infectious disease which, despite the small number of cases is a permanent risk to unvaccinated people. The

severity of disease is associated with high mortality especially in older age groups.
PURPOSE OF THE STUDY. The aim of the paper is to present epidemiological surveillance data tetanus in 2013.
MATERIAL AND METHODS. The source of the data are the individual case reports of tetanus sent to the Department of Epidemiology, NIPH-NIH and bulletin data “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2013.
RESULTS. In 2013 number of recorded cases of tetanus was 14. Four cases of disease occurred in men and 10
in women. Among cases 13 people were over 69 years of age and among them 7 people died.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. Severity of tetanus, despite the small number of annual cases leads to several
deaths each year, particularly in the older age groups. This deaths could be prevented by vaccination.
Key words: tetanus, surveillance, Poland, 2013

INTRODUCTION
Tetanus is an infectious disease that occurs in people
who experienced different types of wound contaminated
with soil, feces, or saliva containing tetanus spores. This
applies particularly deep puncture wounds, but also
burns, mashed wounds and cuts. Less often portal of
entry are superficial wounds like abrasions. Sometimes
the point of intrusion of spores into the body are chronic
wounds such as tissue necrosis, ulceration associated
with varicose veins or diabetic foot. A special and very
dangerous variety of tetanus occurs in to children or
their mothers in perinatal period. Such infection occurs
during the perinatal period if the relevant rules of hygiene are not implemented. Neonatal infection is usually
followed by cutting of the umbilical cord with dirty tool
or subsequent contamination of the umbilical stump.
In Poland, for dozens of years, there was no neonatal
tetanus but it is still a major problem in many countries
of Africa and Asia. Tetanus is infectious, but not a contagious disease, ie. it is not transmitted from human to
human. Due to the environmental source of infection
tetanus vaccination protect only vaccinated individuals.

In Poland like in other countries with obligatory
vaccination tetanus cases in children and adolescents are
very rare. Though, in the older age groups recommendation of buster Td vaccination is often not respected and
among people in those people there are some cases of
tetanus with marked case fatality. The deaths usually
occur among people over 60 years old.
In Poland tetanus prophylaxis is regulated by legislation:
1. Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora
Sanitarnego z dnia 29 pażdziernika 2012 r. w sprawie
Programu Szczepień Ochronnych na rok 2013 (Dz.
Urz. Ministra Zdrowia 2012, poz. 78)
2. Dz. Urz. Ministra Zdrowia 27.10.2011 w którym
podano wiek dzieci do szczepienia podstawowego
(1 r.ż – 3 dawki, dawka uzupełniające 2 r. ż., szczepienia przypominającego 6, 14, 19 r.ż).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z den. 28.11.2005.
które zawiera wykaz stanowisk pracy oraz szczepień
ochronnych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionych na tych stanowiskach
(Dz. U. z 2005 r., nr 250 poz. 2113).

*Article was written under the task No.10/EM/2014
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THE PURPOSE OF THE STUDY

Table I. Tetanus in Poland in 2012 - 2013. Number of cases
and incidence per 100 000 population by province

The aim of this paper is to present the data of
epidemiological surveillance of tetanus in 2013, and
to provide recommendations for prevention of tetanus.

2012
2013
case incidence case incidence
Polska
19
0.049
14
0.036
1. Dolnośląskie
1
0.034
1
0.034
2. Kujawsko-Pomorskie
1
0.048
3. Lubelskie
1
0.046
4. Lubuskie
2
0.195
1
0.098
5. Łódzkie
1
0.040
6. Małopolskie
5
0.149
4
0.119
7. Mazowieckie
2
0.038
2
0.038
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
1
0.083
1
0.084
11. Pomorskie
2
0.087
12. Śląskie
4
0.087
3
0.065
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-Mazurskie
15. Wielkopolskie
1
0.029
16. Zachodniopomorskie
-

MATERIAL AND METHODS
The source of data are: forms of individual reports
of tetanus cases sent to the Department of Epidemiology, NIPH-NIH, and bulletins “Infectious diseases and
poisonings in Poland in 2013” and also the bulletin:
“Immunizations in Poland in 2013. (Czarkowski MP
et al. Warsaw 2014 NIPH-NIH and GIS) The article
presents morbidity and mortality tables of tetanus cases
geographical distribution of Disease occurrence, age
and sex of the patients and the data from the individual
forms relating to the portals of entry of the infection
and the incubation period.

RESULTS
In 2013 there were 14 reported cases of tetanus
in eight provinces (Table I). One of them occurred in
December 2012. In comparison with 2012. It was six
cases less. As in the previous year, the highest incidence
was in the Małopolskie (four cases) and Śląskie (three
cases). The
In contrast to the previous year, there was no incidence among young adults. Age of the all patients was
over 60 years. Among men, there were 4 cases, all in the
group ages 70-79 and all ended with death., There were
10 women cases reported. One in the age group 60-69
years, three in the age group 70-79 years and six patients
in the age of 80 or more years. In women there were 3
fatalities, all in the oldest age group. Thus, among the
total of 14 reported cases there were recorded 7 deaths,
which gives the case fatality of 50%. (Tab. II).
As in previous years, with the exception of 2012, a
greater number of cases was reported in the rural areas
(8) than in urban ones (6). This is a small difference

Province

in absolute terms, but due to smaller population in the
rural incidence among the rural population was twice
as high as in the cities (Tab. III).
There has been marked seasonality. From June to
August the number of reported cases was 8, and at the
remaining months there were only 6.
Incubation period estimated by the reporting physicians was in four cases from 2 to 7 days, in the following
4 cases from 8 to 14 days, and in two cases it excided
21 days. In 2 cases, no information was obtained about
the incubation period.
As the portals of infection in 4 cases puncture
wound was reported, in three cases abrasion. In two
cases, it was a cut and in 2 cases mashed wound. In one
case, the wound was associated with varicose ulceration
and in one with necrosis. In one case, the nature of the
injury was not reported.
Regarding vaccination status of cases, in 10 cases,
no information is given, and only one case, received a
booster dose of tetanus.

Table II. Tetanus in Poland in 2013. Number of cases, incidence per 100 000 and deaths by age and sex
Age range
0-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80 i >
Total

case
4
4

Males
incidence
0.425
0.021

deaths
4
4

case
1
3
6
10

Females
incidence
0.043
0.204
0.591
0.050

deaths
3
3

case
1
7
6
14

Total
incidence
0.023
0.290
0.411
0.036

deaths
4
3
7
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Table III. Tetanus in Poland in 2013. Number of cases and incidence per 100 000 by sex in urban and rural population and
deaths by voivodeship
Voivodeship
Polska
1. Dolnośląskie
2. Kujawsko-Pomorskie
3. Lubelskie
4. Lubuskie
5. Łódzkie
6. Małopolskie
7. Mazowieckie
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Śląskie
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-Mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie

case
4
1
1
1
1
-

Males
incidence
0.021
0.071
0.095
0.061
0.039
-

case
10
1
3
1
1
3
1
-

Females
incidence
0.050
0.191
0.174
0.036
0.163
0.126
0.056
-

Concerning post exposure prophylaxis 5 cases received tetanus toxoid, and in 9 cases no post-exposure
prophylaxis was used.
13 reported cases of tetanus were identified on
the basis of clinical symptoms. Bacteriological confirmation by culture of Clostridium tetani from wound
specimen was obtained only in one case.

SUMMARY AND CONCLUSIONS
The cases of tetanus are relatively rare in Poland,
and only very rarely they involve children and young
people, ie. age groups undergoing obligatory vaccinations. Also among the people in the older age groups
who are professionally active in occupations for which
they are provided vaccination, there were no cases.
Cases in 2013 occurred exclusively in late age
groups. Only one infection occurred before the 70-th
year of life. The need to explain a very high mortality
rate, which stood at 50%. All four men died in the age
group 70-79, and 3 out of the six women in the age
group above eightieth year of life.
Most of these deaths could be prevented if we could
convince the public that despite the fact that tetanus is

case
6
1
1
1
1
1
1
-

City
incidence
0.026
0.155
0.061
0.029
0.138
0.028
0.052
-

case
8
1
1
3
1
2
-

Country
incidence
0.053
0.113
0.086
0.175
0.053
0.193
-

Deaths
7
1
1
1
2
2
-

rare, it is a very dangerous disease that can and should
be prevented by repeated booster every 10 years.
In the last several years in Poland cases of tetanus
occurred mostly in adults, especially in the elderly,
usually after the age of 60. These are the age groups
not covered by the compulsory vaccination and having
a very low vaccine coverage. In contrast to selected
groups like soldiers and employees of the fire departments vaccination coverage of adults in Poland remains
low. The primary care physicians should encourage
patients to be vaccinated at the recommended intervals
of 10-years, particularly of the people over 60 years
of age, in whom course of tetanus can be particularly
severe and can lead to death.
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Accepted for publication: 26.03.2015
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ABSTRACT
AIM. The aim is to analyze the epidemiological situation of newly diagnosed HIV infections and AIDS cases in

Poland in 2013 and years earlier.
MATERIALS AND METHODS. Descriptive analysis of newly detected HIV cases and incident AIDS cases was
performed based on routine notifications by clinicians and laboratories. Data on the number of HIV tests were
derived from annual survey among laboratories.
RESULTS. In 2013 there were 1,098 HIV cases diagnosed in Poland (detection rate 2.85 per 100,000 population),
including 23 among non-Polish citizens. The rate remained at the same level as in 2011, but 14.7% higher than
median in 2007 - 2011. The total number of AIDS cases was 163 (incidence 0.42 per 100,000) and 46 AIDS
patients died (0.12 per 100,00).
HIV infection is mainly detected among people aged 20 to 39 years (73.3%) and among males (85.6%). Aproximately
68.4% of newly diagnosed infections with known transmission category were acquired by homosexual contacts
(MSM). The number of infections in this group decreased by 2.2% compared to previous year. The percentage
of late presenters (defined by the time between HIV and AIDS diagnoses of less than 3 months) increased in
comparison with year 2012 (8.4% of newly diagnosed HIV infections).
CONCLUSIONS. HIV epidemic continues to develop among MSM in Poland. However, assessment of epidemiological situation is limited by the missing data on the probable transmission route in a large percentage of
reported newly detected cases of HIV infection.
Key words: AIDS, HIV infection, epidemiology, Poland, 2013

INTRODUCTION
Since the implementation of epidemiological surveillance of HIV/AIDS in Poland in 1985 to the end of
2013, there were 17,689 HIV cases, 3,087 AIDS cases
and 1,262 deaths of AIDS patients. In this paper we
aimed to present new developments of the epidemiological situation of HIV/AIDS in 2013 in comparison
to the preceding years.

MATERIALS AND METHODS
Assessment of the epidemiological situation in 2013
was based on the analysis of the routine notifications
of newly diagnosed HIV infections and incident AIDS
cases, delivered by physicians and/or laboratories to

provincial sanitary – epidemiological stations and verified by the end of December 2014. Reported cases are
classified according to the HIV and AIDS case definition
for epidemiological surveillance system established by
the decision of the European Commission of 19 March
2002 (under Decision No 2119/98/EC of the European
Parliament and the European Council). The data on the
number of HIV tests performed in 2013, were obtained
from a voluntary survey conducted annually among
laboratories, who offer HIV screening tests in Poland.
The survey collects aggregated data on the number of
tests performed in each of the laboratories, stratified
by the reason for testing if available. In addition, the
preliminary data about deaths due to diseases caused
by HIV infection (ICD-10 code: B20 - B24) were used
from Demographic Research Department in the Central
Statistical Office.

*Article was written under the task No.10/EM/2014
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RESULTS AND DISCUSSION
Screening for HIV and newly detected HIV infections in 2013. In 2013, at least 1,574,320 screening tests
for HIV in Polish citizens were performed (Table I).
This corresponds to the 41 tests per 1000 residents,
and excluding testing of blood donors - approximately
9 tests per 1000 residents. The testing rate increased in
comparison to 2012 by 10%, but still remains low in
comparison to other countries in Europe. Information on
the number of HIV tests performed was obtained from
281 laboratories, but most of them provide information
about the total number of tests, without disaggregation
by sex or reason for testing. Additionally, the laboratory data refer to the number of tests rather than tested
individuals and the possible duplicates are not removed.
In consequence, the numbers of infections diagnosed in
the laboratory testing survey may not match precisely
the number of newly diagnosed infections reported in
the case based surveillance system. In 2013 the total
number of positive results in the laboratory testing
survey (989) was lower by 10% then the number of
newly diagnosed HIV cases reported through case based
surveillance (1098) indirectly pointing to the level of
possible underestimation of testing rates.
In total the frequency of detection of HIV among
the Polish citizens was 0.06 per 100 tests, which was
largely driven by testing of blood donors. Excluding
the blood donors, the frequency was 0.27 per 100 tests.
The highest frequency was noted among MSM (5.83%)
and IDU (2.76%). With respect to 2012 this indicator
decreased for MSM (from 6.04%) and significantly
decreased for IDU (from 5.02%).
Overall in 2013, 1,098 HIV infections were diagnosed (2.85 per 100,000). In the year 2012 there were
the same number of HIV infection, but in comparison
with the preceding years it was 14.7% more than the
Table I.
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median for 2007-2011 years. From all newly diagnosed
HIV infections in 2013, 100 cases (9.1% of the total)
were reported with a delay, already in 2014.
The highest number of newly diagnosed HIV infections in 2013 was reported in Mazowieckie – 228 (4.30
per 100,000 population in this province) and Dolnośląskie
– 136 (4.67 per 100,000 population in this province),
Śląskie – 123 (2.67 na 100 tys.) and Wielkopolskie – 108
(3.12 na 100 tys.), and the lowest in Świętokrzyskie – 15
(1.18 per 100,000) and Podlaskie – 17 (1.42 per 100,000).
In comparison to 2012 an increase of over 20% in the HIV
diagnosis rate was noted in 5 provinces: Dolnośląskie,
Kujawsko-pomorskie, Lubuskie, Świętokrzyskie and
Wielkopolskie while a significant decline in the new
HIV infection occurred in two provinces: Małopolskie
and Mazowieckie (Table II).
The HIV infection was most often detected in the
age group between 20 and 39 years - 805 (73.3%).
The highest percentage of HIV diagnoses in the age
group of over 30 was reported in Podlaskie (82.4%),
Lubuskie (81.8%) and Zachodniopomorskie (78.6%).
Among people under the age of 20 14 HIV infection
were diagnosed (1.3%), including three toddlers <1,
two children aged 2-5 years and one child in aged
10 years and 8 HIV infection among teenagers aged
18-19 years (Table III). In 2013, as in previous years,
the predominant group were men - 940 cases (85.6%
of the total), among women, there were 145 HIV
infections diagnosed (13.2%). The diagnoses among
women were relatively more common in Warmińkomazurskie (37.5%), Zachodniopomorskie (33.3%) and
Podlaskie province (29.4%). In contrast there were no
cases among women in Świętokrzyskie province and
women constituted less than 10% of all new diagnoses
in provinces: Opolskie (9.1%), Kujawsko-pomorskie
(7.9%), Małopolskie (6.9%), Wielkopolskie (6.5%) and
Pomorskie (4.5%) (Table III).

Testing for HIV and newly diagnosed HIV infections in Poland in 2013
Tested group

Men who have sex with men (MSM)
Injecting drug users (IDUs)
People who have high risk heterosexual
contacts
Prison inmates
Blood donors
Semen, tissues and organs donors
Blood, semen, tissues and organs recipients
Patients with hemophilia
Other / unknown
Polish citizens (total)
Foreigners

Total
326
217

Reported number of tests
HIV positive
Frequency*
19
5,83
6
2,76

Newly diagnosed
HIV infections
269
38

3 004

18

0,60

80

766
1 223 858
348
1 047
437
344 317
1 574 320
3 114

5
38
0
0
0
934
977
12

0,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,27
0,06
0,39

-**
38#
0
0
0
653
1 075
23#

*Number of positive tests with respect to number of screening tests (per 100 tests)
**Information if the infection was diagnosed in prison is not available thorugh surveillance
#known transmission route for blood donors: MSM - 3; for forein citizens: MSM - 1, IDU - 1, heterosexual - 2

dolnośląskie
M** F
T
1
0
1
46
10
56
37
5
42
24
2
26
7
7
8
2
0
2
1
0
1
118 24
136

kuj.-pom.
M
F
T
0
0
0
19
0
19
8
1
9
7
1
8
0
1
1
1
0
1
0
0
0
35
3
38
1
17
12
6
2
0
0
38

M

lubelskie
F
T
1
2
2
19
3
15
0
6
0
2
0
0
0
0
6
44

lubuskie
M
F
T
0
1
1
3
0
3
9
2
11
6
0
6
1
0
1
0
0
0
0
0
0
19
3
22

Province
Age group
podlaskie
pomorskie
śląskie
świetokrzyskie
(years)
M
F
T
M
F
T
M
F
T
M
F
T
<20
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
20-29
2
1
3
15
1
16
34
6
42* 5
0
5
30-39
8
3
11
17
0
17
41
4
47* 6
0
6
40-49
2
0
2
8
1
9
19
6
25
2
0
2
50-59
0
1
1
1
0
1
5
1
6
2
0
2
≥60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Unknown 0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
Total
12
5
17
42
2
44
101 18
123* 15
0
15
* includes cases with missing data for sex; ** M-male; F - female; UNK - unknown; T - total

Age group
(years)
<20
20-29
30-39
40-49
50-59
≥60
Unknown
Total
warm.-maz.
M
F
T
1
0
1
7
1
8
6
5
11
0
2
2
1
1
2
0
0
0
0
0
0
15
9
24

Province
łódzkie
M
F
T
1
1
2
8
1
9
14
2
16
4
1
5
2
1
3
3
0
3
1
0
1
33
6
39

Table III. Newly diagnosed HIV infections in Poland in 2013, by sex, age and province of residence

wielkop.
F
T
0
0
0
36
3
39
43
2
45
12
2
14
5
0
5
3
0
3
1
0
2*
100 7
108*
M

małopolskie
M
F
T
0
0
0
12
1
14*
18
1
19
11
1
13*
5
0
5
1
1
2
2
0
5*
49
4
58*

zachodniop.
M
F
T
1
0
1
5
3
8
13
2
15
6
4
10
1
2
3
2
3
5
0
0
0
28
14
42

mazowieckie
M
F
T
0
2
2
70
13
83
86
11
97
29
3
32
7
2
9
4
0
4
1
0
1
197 31
228

2
27
43
11
6
2
0
91

M

0
2
5
3
0
0
1
11

F

T

2
31*
48
14
6
2
2*
105*

Unknown

opolskie
F
T
0
0
0
7
0
7
9
2
11
3
0
3
1
0
1
0
0
0
0
0
0
20
2
22
M

9
324
378
154
49
18
8
940

M

F
5
46
50
27
11
4
2
145

UNK
0
5
2
1
0
0
5
13

POLAND
T
14
375
430
182
60
22
15
1098

total in years
1986-2013
Total
267
84
36
47
79
50
204
35
24
23
131
135
16
30
70
57
0
1288

podkarpackie
M
F
T
0
0
0
11
2
13
8
2
10
4
1
5
1
1
2
0
0
0
1
0
1
25
6
31

Newly diagnosed HIV infections*
AIDS cases*
Deaths of AIDS cases*
median
median
total in years
median
Province
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2007 - 2011
2007 - 2011
1986-2013 2007 - 2011
n**
r
n
r
n
r
n**
i
n
i
n
i
Total
n**
m
n
m
n
m
1.Dolnośląskie
119 4,14 108
3,70
136
4,67
38
1,32 32
1,10
41
1,41
699
15
0,52 10
0,34
11
0,38
2.Kujawsko-pomorskie
29 1,40 31
1,48
38
1,81
5
0,24 1
0,05
1
0,05
172
4
0,19 0
0,00
0
0,00
3.Lubelskie
15 0,69 48
2,21
44
2,04
6
0,28 6
0,28
5
0,23
92
2
0,09 3
0,14
1
0,05
4.Lubuskie
28 2,74 17
1,66
24
2,35
8
0,79 1
0,10
0
0,00
116
3
0,30 0
0,00
0
0,00
5.Łódzkie
53 2,09 35
1,38
39
1,55
14
0,55 17
0,67
13
0,52
223
3
0,12 5
0,20
5
0,20
6.Małopolskie
42 1,28 97
2,90
58
1,73
7
0,21 7
0,21
2
0,06
106
4
0,12 5
0,15
0
0,00
7.Mazowieckie
124 2,39 337
6,37
228
4,30
10
0,19 14
0,26
16
0,30
441
5
0,10 5
0,09
7
0,13
8.Opolskie
17 1,64 25
2,47
22
2,18
4
0,39 3
0,30
3
0,30
76
1
0,10 2
0,20
1
0,10
9.Podkarpackie
13 0,62 31
1,46
31
1,46
6
0,19 2
0,09
2
0,09
42
2
0,09 1
0,05
1
0,05
10.Podlaskie
18 1,51 20
1,67
17
1,42
5
0,34 4
0,33
2
0,17
64
1
0,08 1
0,08
1
0,08
11.Pomorskie
37 1,66 52
2,27
44
1,92
14
0,63 16
0,70
9
0,39
310
4
0,18 7
0,31
3
0,13
12.Śląskie
49 1,06 116
2,51
123
2,67
15
0,32 24
0,52
21
0,46
381
4
0,09 8
0,17
7
0,15
13.Świętokrzyskie
10 0,79 6
0,47
15
1,18
1
0,08 1
0,08
2
0,16
34
0
0,00 0
0,00
1
0,08
14.Warmińsko-mazurskie 29 2,03 31
2,14
24
1,66
8
0,56 5
0,34
9
0,62
111
2
0,14 3
0,21
1
0,07
15.Wielkopolskie
63 1,85 72
2,08
108
3,12
11
0,32 9
0,26
19
0,55
166
6
0,18 2
0,06
1
0,03
16.Zachodniopomorskie 33 1,92 52
3,02
42
2,44
5
0,30 15
0,87
18
1,05
167
1
0,06 5
0,29
6
0,35
Unknown
243
20
105
0
0
0
0
0
0
0
POLAND
957 2,51 1098 2,85
1098 2,85
173 0,45 157
0,41
163
0,42
3200
61
0,16 57
0,148 46
0,12
* HIV/AIDS cases or deaths by place of residence; ** n - number, r - diagnosis rate per 100,000 population, i - incidence, m - mortality per 100,000 population

Table II. Newly diagnosed HIV infections and AIDS cases in Poland in 2007-2013, by province.

No 2
HIV and AIDS in Poland in 2013

269

270

No 2

Marta Niedźwiedzka-Stadnik, Magdalena Pielacha, Magdalena Rosińska

Table IV. Newly diagnosed HIV infections in Poland in 2013, by province and transmission group
Province
POLAND
1.Dolnośląskie
2.Kujawsko-pomorskie
3.Lubelskie
4.Lubuskie
5.Łódzkie
6.Małopolskie
7.Mazowieckie
8.Opolskie
9.Podkarpackie
10.Podlaskie
11.Pomorskie
12.Śląskie
13.Świętokrzyskie
14.Warmińsko-mazurskie
15.Wielkopolskie
16.Zachodniopomorskie
Unknown

Transmission group*
MSM

IDU

Het

MtC

O/Unk

Total

270
4
11
14
1
14
11
118
5
5
1
9
12
6
3
44
5
7

39
10
0
1
0
2
0
10
0
3
1
2
3
0
4
1
2
0

82
7
2
7
0
5
2
24
1
4
1
3
3
2
5
5
9
2

4
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

703
114
25
22
23
17
45
76
16
19
14
30
105
7
11
58
26
95

1098
136
38
44
24
39
58
228
22
31
17
44
123
15
24
108
42
105

Rate per
100,000
2,9
4,7
1,8
2,0
2,3
1,5
1,7
4,3
2,2
1,5
1,4
1,9
2,7
1,2
1,7
3,1
2,4

Infections among
blood donors
38
6
2
2
1
2
1
1
3
0
0
2
8
1
1
6
1
1

* MSM - men who have sex with men, IDU - injecting drug users, Het - heterosexual contact, MtC - child of HIV+ mother, O/Unk other/unknown

Table IV summarizes the newly detected HIV infections in different regions in Poland in 2013, according
to the likely transmission route. As previously, the
information on transmission route was not reported for
the majority of cases. After a decrease in the percentage
of reports with missing transmission route to 55.3% in
2012, in 2013 this percentage was again up, to 64.0%.
Among those with known transmission route the largest
group were men who have sex with men (MSM) - 270
(68.4% of cases with known transmission route) and
persons infected through heterosexual contact - 82
(20.8%). The third most numerous group of HIV infected were injecting drug users – 39 people (9.9%). Compared with 2012, there was an decrease of infections
diagnosed both among MSM and IDU, by 22.0% and
7.1% respectively. There are differences in the distribution of transmission routes between provinces. Among
the cases with a known transmission route, the infection
among MSM dominated in the provinces: Lubuskie
(100.0%), Wielkopolskie (88.0%), Kujawsko-pomorskie and Małopolskie (over 87.5%), Opolskie (83.3%)
while infections through heterosexual contact consist
more than half cases in Zachodniopomorskie province
(56.3%). It is also a likely route of infection reported
commonly in the provinces: Warmińsko-mazurskie
(38,5%), Podkarpackie and Podlaskie (over 33,3%) and
Dolnośląskie and Lubelskie (over 31,8%). On the other
hand IDU related infections were significantly more
common in Dolnośląskie (45.5%), Podlaskie (33.3%)
and Warmińsko-mazurskie (30.8%). Infections among
children were only in Warmińsko-mazurskie (7.7%),
Łódzkie and Dolnośląskie (over 4.5%). Particularly high

percentage of cases with missing probable transmission mode was reported from the provinces: Lubuskie
(95.8%), Śląskie (85.4%), Dolnośląkie (83.8%) and
Podlaskie (82.4%).
AIDS in 2013. In 2013, 163 AIDS cases were diagnosed in Poland (0.42 per 100,000). There were 6 more
cases than in the preceding year and 10 cases (5.8%)
less than the median for the years 2007-2011. Among
cases diagnosed in 2013, there were 20 (12.3%) reported
with delay in 2014, as a result of the verification process
according to the case definition. Among cases reported
in 2013, there was cases diagnosed in 2005(1), 2006(1),
2008 (2) and 2009 (2), 2010 (8) and in 2012 (57).
In provinces the number of cases ranged from <3 in
Kujawsko-pomorskie, Małopolskie, Podkarpackie, Podlaskie and Świętokrzyskie to 41 cases (25.2% of all diagnosed cases) in Dolnośląskie. In 2013, the increase in
AIDS incidence, compared to year 2012, occurred in six
provinces, including marked increase in Dolnośląskie
and Wielkopolskie. The same level of incidence as in
2012, was reported in Kujawsko-pomorskie (0,05 per
100,000) and Podkarpackie (0,09 per 100,000). In the
other 7 provinces the decline was observed, the largest
in 3 provinces: Łódzkie, Małopolskie and Pomorskie
(Table II).
In 2013, AIDS was diagnosed in 133 men (81.6%)
and in 30 women (18.4%). The highest number of cases
was observed in people between 30 and 39 years of age
- 66 cases (40.5% of the total), while 14.7% of the AIDS
cases were reported among young people between 20
and 29 years of age (Table V).
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In 2013, the of AIDS cases was similar in IDU and
MSM groups, respectively 45-46 cases (27.6%-28.2%).
Among MSM AIDS cases are commonly reported
among group in aged 30-39 years (43.5%), like among
IDU (47.8%). Among younger people, aged 20-29, the
predominant HIV transmission route sex between men
(Tab. V).
Table V.

AIDS cases in Poland in 2013 by sex, age* and transmission group

Age
Sex
group
M
F
(years)
<20
0
0
20-29 22
2
30-39 53 13
40-49 29
9
50-59 23
3
60 i >
6
3
Total 133 30

Transmission group
MSM IDU Het MtC
0
10
20
11
4
1
46

0
3
22
12
8
0
45

0
4
11
6
5
4
30

0
0
0
0
0
0
0

O/Unk
0
7
13
9
9
4
42

Total
0
24
66
38
26
9
163

* age at AIDS diagnosis; M - males, F - females; MSM - men
who have sex with men, IDU - injecting drug users, Het - heterosexual contact, MtC - mother-to-child, O/Unk - other/unknown

In 2013 all 163 AIDS cases were diagnosed based on
at least one AIDS indicator diseases, 47 patients (28.8%)
were diagnosed with 2 diseases, 9 (5.5%) with three
and 2 patients (1.2%) with 4 AIDS indicator diseases.
The number of people with specific AIDS indicator
diseases is presented in Figure 1. Notably there was
a large number of patients who were diagnosed with
HIV wasting syndrome - 46 cases (28.2 % of all cases).
The wasting syndrome is a late stage condition, which
should be avoided through timely diagnosis and treatment. The second largest group consisted of people with
Pneumocystis pneumonia - 31 cases (19.0%).
The number of CD4 cells at time of AIDS diagnosis
was reported for 128 patients (78.5% of the total). For 57
cases (44.5%) it was lower than 50 cells per microlitre.
Among 49 persons (38.3%) the number of CD4 cells
Wasting syndrome due to HIV
Pneumocystis pneumonia
Esophageal candidiasis
Mycobacterium tuberculosis, pulmonary
Pneumonia, recurrent
Opportunistic infection(s), not specified
Toxoplasmosis of brain
Encephalopathy, HIV-related
Kaposi's sarcoma
Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonary
Progressive multifocal leukoencephalopathy
Candidiasis of bronchi, trachea, or lungs
Cytomegalovirus disease (other than liver, spleen, or …
Other

Table VI. AIDS cases in Poland in 1986-2013, by the year of
diagnosis and time lapse between the diagnosis of HIV
infection and AIDS
Time lapse between detection of HIV infection and AIDS diagnosis:
3 months or
Year of
AIDS
more after
AIDS
Total*
within 3
between
HIV diagno3 years
diagnosis months
1 to 3
sis, but no
or later
of HIV
years
later than 1
diagnosis
year
1986-1995
143
28
98
150
419
1996
40
4
10
60
114
1997
34
10
21
63
128
1998
42
5
24
59
130
1999
43
1
19
74
137
2000
52
5
13
57
127
2001
61
7
7
58
133
2002
43
10
18
54
125
2003
66
4
11
65
146
2004
96
7
14
58
175
2005
83
4
13
52
152
2006
90
5
14
55
164
2007
73
5
15
49
142
2008
104
6
12
55
177
2009
78
6
10
35
129
2010
87
6
15
60
168
2011
108
6
13
52
179
2012
87
3
12
52
154
2013
92
10
9
52
163
Total
1422
132
348
1160 3062
* excludes 25 cases with missing date of HIV diagnosis

ranged from 50 to 199 cells. For 22 patients (17.2%) the
level of CD4 cells was higher than 200 per microlitre.
Of the 163 patients who were diagnosed with AIDS
in 2013, only 40 persons (24.5%) were treated with
antiretroviral therapy (any attempt) before AIDS was
diagnosed. More than half of AIDS cases (56.4%, 92
people) were late presenters (HIV infection and AIDS
diagnosed less than 3 months apart). It should be noted
46
31
24
23
19
14
14
8
8
6
5
5
4

Number of cases

14

0

Fig.1.
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that the upward trend in the incidence of AIDS relates
only to persons with previously undiagnosed HIV infection, and not those who knew their serostatus before
(Table VI).
According to reports received by the Department of
Epidemiology NIPH - NIH by the end of 2014, there
were 46 deaths of AIDS patients in 2013- mortality rate
0.12 per 100 000. There were no deaths in 3 provinces:
Kujawsko-pomorskie, Lubuskie and Małopolskie. The
number of deaths in other provinces ranged from 1 to
11, and the mortality rate in these provinces ranged from
0.05 per 100 000 in Lubelskie or Podkarpackie to 0.38
in Dolnośląskie province (Table II). Among the death
cases the predominant transmission route was injecting
drug use - 18 people (39.1% of all deaths). There were
35 deaths among males (76.1%) and 11 among women
(23.9%). Most patients died at the age of 30 to 49 years
– 25 patients (54.3%).
Deaths from AIDS-related causes accounted for
84.8% all deaths (39 people). Among 163 AIDS cases
diagnosed in 2013, 34 deaths (20.9%) were reported
until the end of 2014 including 27 patients who died
within six months from AIDS diagnosis (early fatality
in AIDS – 16.6%).
According to the preliminary data from the Central
Statistical Office, 123 people died due to illness caused
by HIV (ICD-10 B20 - B24) in 2013. If we assume that
these data is complete, the proportion of deaths due to
HIV/AIDS reported to the State Sanitary Inspection is
32% (39/123).

SUMMARY
The number of newly diagnosed HIV infections in
2013 r. remained comparable to the number reported in
2012. This may point to stabilization of the detection
rate, at a higher level, after the raise noted in 2004-2011.
The decreasing numbers of newly diagnosed infections both among MSM and IDU (among cases with
knowing transmission route) is a positive tendency.
However, the significant percentage of missing data on
transmission route, more than half of newly diagnosed
HIV infections, is a major limitation of analysis of the
transmission patterns. We note though that the declining tendency in these two key population also occurred
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in the laboratory testing survey data, with percent of
positive results decreased both among the tested MSM
and IDU.
The significant decrease of AIDS incidence, which
took place in 2012 (a decrease of more than 15.5%
compared to 2011), was not sustained in 2013, with the
incidence returning to the prior levels. The difficulty
to reduce AIDS incidence (and HIV related mortality)
results to a large extent from unresolved problem of
delayed diagnosis. Similarly to the preceding years
more than half of AIDS cases in 2013 concerned the
late presenters. The second issue is the delayed entry
into care. Each year we observe over 50 persons, who
develop AIDS despite earlier HIV diagnosis. Research
shows that the problem of delayed linkage to care may
concern even 40% of the newly diagnosed patients.
These findings imply the continuing necessity to enhance the testing strategy and linkage to care all persons
diagnosed with HIV in order to prevent advanced immunodeficiency with timely treatment.

CONCLUSIONS
1. Promotion of HIV testing and efficient linkage to
care for newly diagnosed HIV cases remains a priority to avoid development of AIDS and AIDS related
deaths.
2. Monitoring system of HIV/AIDS requires improvement in terms of data complement (transmission
route, residence-province, gender).
3. Integration different data sources on HIV/AIDS situation, allowing to better assessment the HIV/AIDS
epidemic in Poland.
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ABSTRACT
OBJECTIVE. Evaluation of the epidemiological situation of imported malaria in Poland in 2013 compared to

the data from previous years.

MATERIAL AND METHODS. The assessment was performed based on the results of the analysis of individual

reports sent to the NIPH-NIH by sanitary-epidemiological stations and aggregated data published in the annual
bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland”. Cases were registered according to the case definition
criteria applicable in the EU countries.
RESULTS. In 2013, a total of 36 imported malaria cases were registered in Poland, 15 more than in 2012. No
deaths were recorded. As much as 80% of all cases were imported from African countries, of whom the majority
came from Nigeria, 14% from Asia and 6% from South America. Concurrent infection with dengue virus was
confirmed in one person coming back from Philippines. Plasmodium species was determined in 35 of 36 cases
by blood film or PCR test. Invasion with P. falciparum and P. vivax was found in 23 (66%) and 9 (26%) cases,
respectively. There was also one case of each of the following: P. ovale, P. malariae and mixed invasion. As in
previous years, in most cases, the invasion was associated with tourist trips (47%) or work-related travels (36%).
Immigrants or students visiting the country of origin accounted for 11% of patients, in two cases (6%) purpose
of the journey was not determined. As many as 7 patients used chemoprophylaxis, including two persons who
took drugs in compliance with the recommendations.
CONCLUSIONS. Despite a significant increase in the number of cases compared to previous years, the total
number of imported malaria remains low. Persistent large number of delays in the diagnosis and a high percentage of severe malaria cases indicate the need to raise doctors awareness of the possibility of malaria incidence.
Travelers should be also constantly reminded of the need to inform their GPs about the stay in the malaria endemic
areas in the event of fever after returning.
Keywords: imported malaria, epidemiology, Poland, 2013

The aim of the study: assessment of the epidemiological situation of malaria in Poland in 2013 compared to
previous years.

MATERIAL AND METHODS
Evaluation of the epidemiological situation of malaria in Poland was based on the analysis of individual
case reports sent to the NIPH-NIH by sanitary-epidemiological stations and data included in annual bulletin
“Infectious diseases and poisonings in Poland in 2013”

(Czarkowski MP et al., Warsaw, NIPH-NIH and CSI).
In 2013, malaria cases which occurred in Poland and
met the case definition criteria approved by the EC in
its decision dated as of 8 August 2012 (2012/506/UE)
were recorded. Malaria case definition has not changed
compared to the definition introduced in 2008. A confirmed case is defined as any person with fever or history of fever AND with the demonstration of malaria
parasites in the blood films using light microscopy or
by detection of Plasmodium nucleic acid or detection
of Plasmodium antigen.
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RESULTS
A total of 36 malaria cases (incidence 0.9 per 1
million population) were registered in Poland in 2013.
It was the highest number of reported cases within the
last 15 years. As compared to 2012, 15 more cases
were registered (an increase of 71% and compared to
the median of the years 2007- 2011 - increase of 64%).
All patients recovered.
As in previous years, males accounted for the majority (78%) of all cases. Patients were aged 10 to 66 years,
of whom those at the age of 31-40 years prevailed, and
the median age was 39 years.
All cases were imported from malaria endemic
countries. In one patient the symptoms could be due to
a recurrence of the disease, which occurred in Africa a
month earlier, and the patient who returned from Philippines was diagnosed with co-infection with dengue.
Four patients originated from malaria endemic countries (11%), including one person studying in Poland
and three people who currently live in Poland and visit
families in their country of origin.
Infections were acquired most frequently during
trips to Africa (80%), especially Nigeria and outside
Africa - to India (Table I).
In 35 out of 36 (97%) cases, diagnosis was confirmed by microscopic examination of blood films and
in one by PCR molecular test. Immunochromatographic
tests were done in 12 patients, resulting in at least one

positive result in each case. In all cases, a quick test
was not the only one used to confirm the diagnosis. The
molecular tests were performed only in 2 patients. In 20
cases (55%), the diagnosis of malaria was established
after more than 3 days following the onset of illness.
Delays were caused, as in previous years, by both too
late visiting the physicians and initial misdiagnosis.
Species of Plasmodium was determined in all patients except one; in 23 cases (66%) P. falciparum was
identified, in 9 (26%) - P. vivax, one of each P. malariae
and P. ovale, and in one patient mixed invasion with
P. falciparum and P. vivax.
Severe clinical course was observed in 12 patients
(33%), including two cases infected with P. vivax. In
all severe cases, (with one exception - vivax malaria
acquired in Venezuela) infection was acquired in African
countries. The WHO criteria for severe malaria were
met in 6 cases.
Infections were most frequently acquired during
tourist trips (47%) or work-related travel (36%). In the
latter group, there were two missionaries.The purpose
of the journey was not determined in two cases.
Information on the use of chemoprophylaxis was
obtained from 35 persons - only 7 persons were subject
to antimalarial chemoprophylaxis, and of the remaining 28 - four persons were provided with appropriate
medication, but did not use it.
The most common error among patients who took
chemoprophylaxis was the discontinuation of drugs

Table I. Number of imported malaria cases in Poland in 2013 by country of exposure and species of Plasmodium
Continent and country of exposure
Africa

America
South
Asia

TOTAL

TOTAL
Cameroon
Central African Republic
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Kenya
Kenya, Tanzania
Kenya, Tanzania, Liberia
Liberia
Madagascar
Nigeria
The Gambia
Uganda
Zambia, Ghana
TOTAL
Brazil
Venezuela
TOTAL
India
India, Nepal
Indonesia
Philippines

Number
of cases falciparum
29
3
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
7
6
3
2
5
5
1
1
2
1
1
5
2
1
1
1
1
1
36
23

vivax

Species of Plasmodium
ovale
malariae

mixed

spp

Number
of deaths

1
1
1
1
1
-

1
-

1
-

-

1
-

-

1
1

-

-

-

-

-

1
1
9

1

1

1
1

1

0
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immediately after leaving the area of exposure. Only
two patients ensured that they used medicines in full
compliance with the recommendations.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Despite a significant increase in the number of cases
compared to previous years, the total number of cases
imported to Poland remains at a low level. Still, what is
important, there is a low share of people from malariaendemic countries (immigrants, students) in the total
number of cases imported to Poland. The overwhelming
majority of tourists or business travelers in patients is in
contrast to the situation in the Western Europe, where an
increasing share of people from endemic countries (over
80%) infected during visits in the country of origin is
observed. The origin of patients may affect the clinical
course of malaria - in patients from endemic countries,
immunity generated during previous infections, even
if does not protect against subsequent episodes, it significantly reduces the severity of disease and protects
against complications. In Poland, people who have
never had contact with malaria prevail in malaria cases
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registered. It may partly explain an alarmingly high
percentage of severe cases.
Regardless of the structure of the population,
the time from the onset of disease to the initiation of
proper treatment is another factor influencing the clinical course and outcome of the disease. In Poland, the
number of delayed diagnoses remains high (more than
half of cases diagnosed after 3 days). Such situation
remains unchanged despite reminders of possibility of
infection before each season.
It is particularly important to remind primary care
physicians about the possibility of malaria importation,
because most delays in the treatment result from the
misdiagnoses made in primary care.
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ABSTRACT
AIM OF THE STUDY. To evaluate the main features of TB epidemiology in 2013 in Poland and to compare with
the corresponding EU/EEA data.
METHODS. Analysis of case- based clinical and demographic data on TB patients from Central TB Register, of
data submitted by laboratories on anti-TB drug susceptibility testing results in cases notified in 2013, data from
National Institute of Public Health- National Institute of Hygiene on cases of tuberculosis as AIDS-defining disease,
from Central Statistical Office on deaths from tuberculosis based on death certificates, data from ECDC report
„ European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2015. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control, 2015”.
RESULTS. 7250 TB cases were reported in Poland in 2013. The incidence rate was 18.8 cases per 100 000,
with large variability between voivodships from 9.9 to 27.4. The mean annual decrease of TB incidence in 2009
- 2013 was 2.0%. 6403 cases had no history of previous treatment (rate 16.6). The number of all notified pulmonary tuberculosis cases was 6835; 17.8 per 100 000. The proportion of extrapulmonary tuberculosis among
all registered cases was 5.7% (415 cases). In 2013, 34 patients had fibrous-cavernous pulmonary tuberculosis (0.5%
of all cases of pulmonary tuberculosis). TB was diagnosed in 116 children (1.6% of all cases, incidence 2.0). The
incidence of tuberculosis increased progressively with age to 33.7 among patients 65 years old and older. The
mean age of new TB cases was 53.5 years. The incidence among men (26.8) was more than two times higher
than among women (11.4). The incidence rate in rural population was lower than in urban areas; 17.1 vs. 20.0.
Bacteriologically confirmed pulmonary cases (4825) constituted 68,2% of all pulmonary TB cases. The number
of smear positive pulmonary TB cases was 2859 (61.3% of culture confirmed pulmonary cases). There were 52
foreigners registered among all cases of tuberculosis in Poland (0.7%) and 250 cases registered among prisoners (rate 298.0). There were 40 patients with MDR-TB (0.8% of cases with known DST results). TB was AIDS
indicative disease in 35 cases. There were 630 deaths due to tuberculosis in 2012 (1.6 TB deaths per 100 000).
Mortality among males – 2.6 – was more than 3 times higher than among females – 0.8.
CONCLUSIONS. In Poland in 2013 the incidence of tuberculosis was higher than the average in EU/EEA
countries. The highest incidence rates occurred in older age groups. The incidence in men was more than 2
times higher than in women. The incidence of tuberculosis in children and the percentage of patients with drugresistant tuberculosis are lower than average in the EU/EEA and that is favorable for epidemiological situation
of tuberculosis in our country.

Keywords: tuberculosis (TB), incidence,, relapses, pulmonary TB, extrapulmonary TB, TB confirmed by culture,
paediatric TB, TB in foreign-origin TB cases, TB in prisoners, TB/HIV co-infection, multi-drug resistant TB,
mortality, Poland, 2013

National Tuberculosis and Lung Diseases Research
Institute has been gathering epidemiological data on
tuberculosis in Poland since 1957. Reporting on tuberculosis is mandatory in Poland and as such obligation

is imposed by the law. According to The Act on the prevention and control of infections and infectious diseases
in humans of 5 December 2008 and the Act amending
the above Act and Act on State Sanitary Inspection of
13 July 2012 doctors and feldshers should submit the
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form with data on the particular case of tuberculosis to
the Poviat Sanitary-Epidemiological Station, the Border
state-sanitary inspector, who is competent in respect
for the place of diagnosis or to Voivodship Sanitary
Inspector or other bodies competent with respect to
type of infectious disease, infection, or death due to
infectious disease. Forms are subsequently forwarded,
on a quarterly basis, through Voivodship SanitaryEpidemiological Station, to the National Tuberculosis
and Lung Diseases Research Institute. The Institute,
that was designated by Chief Sanitary Inspectorate as
the body competent in the field of tuberculosis, keeps
The Central Tuberculosis Register.

AIM OF THE STUDY
Assessment of the epidemiological situation of
tuberculosis in Poland in 2013 by comparison with the
countries of the European Union (EU) and European
Economic Area (EEA) with regard to the TB incidence
in different population groups (in various age groups, in
men and women), to the participation of extrapulmonary
TB, to the participation of bacteriologically confirmed
cases, to the prevalence of drug resistance, to tuberculosis in foreign-origin TB cases, in prisoners, in HIV
infected subjects. Assessment of the burden of TB in
terms of deaths due to TB.

MATERIAL AND METHODS
Analysis of the data on TB cases reported in 2013
to the Register, on anti-TB drug susceptibility testing
results (DST), on deaths from TB (data obtained from
the Central Statistical Office), on cases in which tuberculosis was the AIDS defining illness (data provided by the
National Institute of Public Health-National Institute of
Hygiene) and analysis of the data from the report of the
European Centre for Disease Prevention and Control/
WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis surveil-

lance and monitoring in Europe 2015. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control, 2015.
TB drug susceptibility (DS) evaluation was made
on the basis of records provided by all laboratories in
Poland that perform DS tests.

RESULTS
In 2013, 7 250 cases of tuberculosis were reported
in Poland. This was 292 cases less than in the previous
year and 2 243 cases less than in 2004. The incidence of
all forms of tuberculosis in 2013 was 18.8 per 100 000
population (later in the text, the denominator in rates
is skipped) and was lower by 4.1% as compared with
2012 and lower by 24.5% than a decade ago. The average annual decline in incidence in the years 2009-2013
was 2.0% and was lower compared to the previous five
years 2004-2008 (3.1%) (Table I)
In 2013, as in previous years, considerable differences in the incidence of tuberculosis between the
voivodships were observed. The highest incidence of
tuberculosis was recorded in the voivodship lubelskie
– rate 27.4 and świętokrzyskie – 24.3. The lowest incidence of tuberculosis in the country was recorded in
voivodship wielkopolskie – 9.9 and podlaskie – 12.5
(Table II). The increase of TB incidence in comparison with the previous year was noted in 6 voivodships
─ lubuskie, mazowieckie, zachodnio-pomorskie,
dolnośląskie, opolskie i małopolskie. In other 10
voivodships there was a decrease of TB incidence.
In 2013, as in earlier years, the incidence rates of
TB were increasing with age, from 2.0 in children (0-14
years) up to 33.7 in subjects 65 years and older (Table I).
The oldest patients (≥65 years) constituted 25.9% of all
new cases. The mean age of new cases of tuberculosis
was 53.5 years.
6403 cases (88.3% of all patients) were the newly
diagnosed and not previously treated cases (rate 16.6).
847 patients (11.7% of all cases, rate 2.2) had anti-TB
treatment in the past (retreatment cases).

Table I. Tuberculosis cases (all forms) and tuberculosis notification rates by age groups. Poland 2004– 2013. Rates per
100.000 population. Data from Central TB Register
Year
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Total
9.493
9.269
8.587
8.614
8.081
8.236
7.509
8.478
7.542
7.250

Number of cases in age groups (years)
0-14
15-19
20-44
45-64
120
129
2.836
3.835
99
156
2.717
3.760
69
156
2.529
3.655
74
135
2.538
3.762
76
115
2.248
3.685
99
131
2.250
3.704
62
114
2.086
3.441
111
130
2.171
3.895
95
166
1.996
3.404
116
113
1.903
3.241

65+
2.573
2.537
2.178
2.105
1.957
2.025
1.806
2.171
1.881
1.877

Total
24,9
24,3
22,5
22,6
21,2
21,6
19,7
22,2
19,6
18,8

0-14
1,9
1,6
1,1
1,2
1,3
1,7
1,1
1,9
1,6
2,0

Rates
15-19
20-44
4,2
20,3
5,3
19,4
5,5
18,0
4,9
18,0
4,3
15,9
5,1
15,8
4,6
14,6
5,4
15,2
7,3
13,8
5,2
13,2

45-64
39,5
38,0
36,4
37,0
35,8
35,6
32,8
37,0
32,1
30,8

65+
51,7
50,9
42,8
41,1
38,1
39,9
34,9
41,9
34,8
33,7
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6835 cases (94.3% of all patients) were the cases
of pulmonary tuberculosis; rate 17.8. In 2013, 24
patients had caseous pneumonia and 34 patients had
fibrous-cavernous pulmonary tuberculosis. Cases of
caseous pneumonia accounted for 0.3% of all cases of
pulmonary tuberculosis, tuberculosis fibrous-cavernous
for 0.5%. In 2004 the proportion of cases of caseous
pneumonia was 1,9%; of fibrous-cavernous tuberculosis – 1,7%.
Purely extrapulmonary tuberculosis was diagnosed
in 415 patients (5.7% of all registered cases – rate 1.1).
Most patients had pleural TB (142 cases), peripheral
lymph node TB (104), urogenital TB (58) or bone and
joint TB (44 cases, including 17 with spinal manifestation). 7 cases suffered from tuberculous meningitis and
other central nervous system manifestation of TB. There
were no children and no teenagers with TB meningitis
in 2013.
Tuberculosis in children accounted for 1.6% of the
total number of cases (116 paediatric cases, 62 with
pulmonary and 54 with extrapulmonary TB). The most
common form of TB in children was tuberculosis of the
intrathoracic lymph nodes (41 cases).
Tuberculosis was confirmed by culture in 20
(17,2%) paediatric TB cases.
The highest incidence rates of tuberculosis in children were recorded in voivodship mazowieckie – 6.3
and śląskie – 4.4. In voivodships: lubuskie, opolskie and
podlaskie there were no children with TB.
There were 113 cases of tuberculosis in the group
of adolescents aged 15 to 19 years (rate 5.2). It was
53 cases less than a year earlier (rate 7.3). In 59 cases
(52.2% of all adolescents with TB) the disease was

bacteriologically confirmed. The highest incidence rate
of tuberculosis in the age group from 15 to 19 years was
in voivodship mazowieckie – 13.6 and lubelskie – 13.0;
the lowest in voivodship zachodnio-pomorskie – 1.0.
The highest incidence of culture confirmed pulmonary
tuberculosis was found in the youth from voivodship
lubelskie (rate 6.9). In the group of adolescents in
voivodship świętokrzyskie there was the highest incidence of sputum smear positive pulmonary tuberculosis
(rate 4,0).
In 2013, as in previous years, there were more than
twice as many males reported as females among all TB
cases (2.2x) (Fig. 1). There were 4 991 cases registered
in men – rate 26.8 and 2 259 cases in women – rate
11.4. Cases among men constituted 68.8% of the total
cases. The biggest differences in incidence between
males and females were observed in older age groups.
Males between the ages 55-59 years had 4 times greater
incidence rate of tuberculosis than women in the same
age (55.5 vs. 13.3). The lowest incidence rate of tuberculosis in Poland was in women in wielkopolskie
voivodship (6.2); the highest – in men in the voivodship
lubelskie (36.7).
4647 cases of TB in urban areas (rate 20.0) and
2603 cases among the rural population (rate 17.1) were
registered. In the past in Poland the epidemiological
situation of tuberculosis was worse in rural than in
urban areas. In 2013, the fourth time in the history of
Register, the incidence of TB in rural areas was lower
than in urban population.
Bacteriological confirmation was obtained in 4825
TB patients (66.6% of all TB cases) and in 4663 cases
with pulmonary TB (68.2% of all pulmonary TB cases).
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Table II. Rank-list of voivodeships by tuberculosis notification rates. Poland 2013. Rates per 100.000 population. Data
from Central TB Register
Voivodeships
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Poland
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodnio-pomorskie

Rates
18,8
22,6
16,6
27,4
20,4
22,8
16,7
22,1
16,6
13,1
12,5
15,5
23,9
24,3
13,3
9,9
13,8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Incidence rate of all bacteriologically confirmed TB
was 12.5; of pulmonary tuberculosis – 12.1(Table III).
Extrapulmonary tuberculosis was confirmed by
culture in 39.0% of cases.
Sputum smears were positive in 2859 subjects
(61.3% of all patients with culture positive pulmonary
tuberculosis; rate 7.4). In 2013, as earlier, there were
differences between voivodships relating the proportion of TB cases with bacteriological confirmation. The
percentage of cases with bacteriological confirmation
among all pulmonary cases ranged from 60.4% in
voivodship łódzkie to 90.5% in voivodship kujawskopomorskie.
Tuberculosis was diagnosed in 250 prisoners (incidence rate 298.0). Among patients registered with
tuberculosis in 2013, there were 52 foreigners (0.7% of
cases). The mean age of cases with foreign citizenship
was 37.4 years. In 2013, according to the data obtained
from the National Institute of Public Health - National
Institute of Hygiene, in 35 patients tuberculosis was
AIDS indicative disease.

Rank-list
Poland
Wielkopolskie
Podlaskie
Podkarpackie
Warmińsko-mazurskie
Zachodnio-pomorskie
Pomorskie
Kujawsko-pomorskie
Opolskie
Małopolskie
Lubuskie
Mazowieckie
Dolnośląskie
Łódzkie
Śląskie
Świętokrzyskie
Lubelskie

Rates
18,8
9,9
12,5
13,1
13,3
13,8
15,5
16,6
16,6
16,7
20,4
22,1
22,6
22,8
23,9
24,3
27,4

40 patients with MDR-TB were registered in 2013.
Subjects with MDR-TB constituted 0.8% of cases with
known drug susceptibility testing results (DST results
were available in 92.6% of all TB cases with positive
cultures). There were no MDR-TB cases among children. The youngest patient with MR-TB was 19 years
old. MDR-TB is defined as tuberculosis caused by
bacilli resistant to rifampicin and isoniazid.
Resistance to isoniazid was detected in 3.7% of
cases with known DST results.
Mortality from tuberculosis has been calculated
by the Central Statistical Office on the basis of death
certificates. Tuberculosis was considered the underlying
cause of death in 630 of the deceased in 2012 (1.6 deaths
per 100 000 population). 616 subjects died because
pulmonary tuberculosis (rate 1.6). Extrapulmonary
tuberculosis was cause of death in 14 persons. Deaths
from tuberculosis were 0.2% of all deaths and 24.5% of
deaths due to infectious and parasitic diseases in Poland.
The highest mortality rate (4.4; 37.9% of all deaths
from TB) was in the age group of 65 years and more.

Table III. Culture confirmed pulmonary cases of tuberculosis and notification rates by age groups. Poland 20042013. Rates per 100.000 population. Data from Central TB Register
Year
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Total
5.108
5.169
4.989
5.200
4.892
5.035
4.585
5.327
4.870
4.663

Number of cases in age groups (years)
0-14
15-19
20-44
45-64
19
69
1.720
2.056
16
92
1.722
2.057
9
75
1.668
2.103
20
78
1.686
2.261
19
71
1.505
2238
13
77
1.547
2.252
15
71
1.395
2.098
19
70
1.525
2.466
17
87
1.458
2.246
13
56
1.389
2.133

65+
1.244
1.282
1.134
1.155
1.059
1.146
1.006
1.247
1.062
1.072

Total
13,4
13,6
13,1
13,7
12,8
13,2
12,0
13,9
12,6
12,1

0-14
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2

Rates
15-19
20-44
2,3
12,3
3,2
12,3
2,7
11,9
2,8
11,9
2,7
10,6
3,0
10,9
2,9
9,8
2,9
10,7
3,8
10,1
2,6
9,6

45-64
21,2
20,8
21,0
22,3
21,8
21,7
20,0
23,4
21,2
20,2

65+
25,0
25,7
22,3
22,6
20,6
22,3
19,4
24,1
19,7
19,2
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There were no deaths from tuberculosis among children
and in the group of adolescents. Mortality due to TB
was more than 3 times higher in men than in women;
rates respectively – 2.6 and 0.8. The highest death rates
from tuberculosis were registered in voivodship śląskie
(2.9) and lubuskie (2.5), the lowest – in Wielkopolska
(0.7) and Podlasie (0.8).

DISSCUSION
In 2013, the incidence rate of tuberculosis in Poland
was lower compared to the previous year (18.8 vs. 19.6).
The overall annual decrease in TB notification rates in
the last five years was 2.0% and was lower than that in
the previous five-year period, between 2004 and 2008
(3.1%).
In all European Union (EU) countries and in
countries of European Economic Area (EEA)(Norway
and Iceland) 64844 TB cases were reported in 2013;
the overall notification rate was 12.7. In the last five
years, TB incidence in the EU/EEA has been falling at
an average rate of 5.6% per year. Almost 50% of cases
occurred in the three countries - Romania, the UK and
Poland but Poland did not join the group of 6 countries
(Romania, Lithuania, Latvia, Bulgaria, Portugal and Estonia) with rates higher than 20 per 100 000. The highest
TB incidence rate was recorded in Romania –83.5; the
lowest in Iceland – 3.4. In 18 EU/EEA countries the
incidence rates were less than 10 (for example, Czech
Republic – 4.8; Greece – 4.9; Finland – 5.0; Netherlands – 5.1; Germany and Italy – 5.3; Denmark – 6.4;
Slovakia – 7.4).
28% (18 180) of all TB patients in EU/EEA in 2013
were born outside the country, that reported their case or
they had no citizenship of this country. Nearly 80% of all
foreigners TB patients registered in the EU / EEA stayed
at the time of diagnosis of the disease in France, Germany, Italy, Spain and the UK. The highest percentage
of foreigners in the group of patients with tuberculosis
was recorded in Luxembourg (95%), Sweden (89%),
Malta (88%) and Norway (86%). Poland, together with
Bulgaria and Romania is among the countries with the
lowest percentage of foreigners in the group of patients
with tuberculosis (<1%).
The previously untreated new cases represented
77.9% of all cases of tuberculosis in EU/EEA. Only in
7 countries, including Poland, the proportion of patients
treated in the past exceed 10%.
In Poland culture confirmation of tuberculosis was
reported for higher proportion of cases than in all EU/
EEA countries (in EU/EEA it was 62.1 % of all cases;
in Poland – 66.6 %).
In Poland, some problems associated with tuberculosis, occur on lower extent than in the EU/EEA.
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Countries with high proportion of foreign-origin TB
cases are characterized by a preponderance of younger
adults. In Poland, where the impact of foreigners on
the epidemiology of tuberculosis is minor, the rates
of incidence of TB are increasing with the age group.
Poland belonged in 2013 to the group of 11 countries,
where > 25 % of new cases of tuberculosis were the
subjects ≥ 65 years. The largest proportion of elderly
TB patients was notified in Finland (47.4%) and in
Slovenia (41.7%). The oldest TB patients in the whole
EU/EEA were the native Maltese (mean age 83 years).
As in Poland, foreign-origin TB cases in EU/EEA were
overall younger than native cases (mean age of foreigners with TB in Malta- 26 years).
In Poland, paediatric TB accounted for 1.6% of all
TB cases. In 2013, in the EU/EEA countries the proportion of children was 4% among all TB cases; the average
incidence rate in this age group (3.3) was also higher
than in Poland (2.0). The highest incidence rates of TB
in children were reported in Romania (22.2), Latvia
(15.4), Bulgaria (14.7) and Lithuania (8.5), it means in
countries with the worst epidemiological situation of
tuberculosis in EU/EEA. The low incidence of paediatric TB suggest that the impact of recent transmission
on the current TB dynamics is small.
The male-to-female ratio notified in TB cases in
2012 in EU/EEA was 1.6:1. Only in 8 countries, as in
Poland, the proportion of men with tuberculosis was
more than two times higher than proportion of women.
In Poland, 2013, as in previous years, the proportion of purely extrapulmonary tuberculosis in the total
number of cases was low (5.7%). Another country with
such a low percentage of extrapulmonary tuberculosis
was Hungary (5%). In the EU the overall proportion
was 22 %. In some European countries, extrapulmonary tuberculosis accounted for more than 40 % of all
cases (Iceland, Sweden, the Netherlands and the United
Kingdom). The above differences can be explained by
differences in patient characteristics in Poland with low
proportion of children and of cases of foreign origin,
that are at higher risk of extrapulmonary TB.
Mortality due to tuberculosis, calculated from death
certificates, decreased in Poland over the past five years
(in 2008 the ratio was 2.1; in 2012 – 1.6).
In EU/EEA countries the numbers of TB patients
infected with HIV have declined over the last 7 years.
In 2013, for 21 765 TB patients (33.6 % of all patients
in EU/EEA countries) HIV status was reported; 1 060
patients (4.9% of this group) were HIV-positive. Testing of all TB patients for HIV was carried out in 17
countries. The highest proportion of HIV-co-infected
TB cases was found in Portugal – 14.5% and Estonia
– 13 %. In Poland, TB patients are not routinely tested
for the presence of HIV infection. Known is, what is
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the number of people in whom tuberculosis was AIDS
indicative disease. This number for years is low.
In Poland, the level of resistance to isoniazid and
rifampicin was low in 2013. Overall, the proportion of
cases in the EU/EEA with MDR-TB was 5% of cases
with known drug susceptibility testing results. MDR-TB
was most prevalent in three Baltic countries. In Estonia,
Latvia and Lithuania, the percentage of patients with
MDR-TB is the highest, ranging from 12 to 23% of
pulmonary TB cases.

CONCLUSIONS
Poland has already entered the group of countries
with a low incidence of tuberculosis, in which the number of cases does not exceed 20 per 100 000 inhabitants.
However, the incidence of tuberculosis in Poland is
still higher than overall incidence in EU/EEA countries
(18.8 vs. 12.7 ). In 2013, as in previous years, the territorial differences in the epidemiology of tuberculosis
were found. For example in Wielkopolska and Podlasie
incidence rates (9.9 and 12.5) were lower than in the
EU/EEA as a whole.
The proportion of foreign-origin (non-citizen) TB
cases among tuberculosis patients in Poland is small.
This fact helps us to understand differences between
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the epidemiology of TB in Poland and in the countries
with higher proportion of immigrants. In Poland the
highest TB incidence occurs in the older age groups
and our country belonged in 2013 to the group of 11
countries, where > 25 % of new cases of tuberculosis
were the subjects ≥ 65 years. In Poland there is also a
large percentage of patients treated in the past. Patients
with tuberculosis in Poland are in a majority men. Only
in 8 countries, as in Poland, the proportion of men with
tuberculosis was more than two times higher than proportion of women.
In Poland, unfavorable phenomena such as paediatric tuberculosis, HIV co-infection, the prevalence of
tuberculosis caused by drug-resistant mycobacteria are
less common compared with EU/EEA countries. The
low prevalence of paediatric TB leads to the assumption
that recent transmission does not contribute greatly to
current TB dynamics in our country.
Received: 5.05.2015
Accepted for publication: 19.05.2015
Address for correspondence:
Prof. nadzw. dr hab. Maria Korzeniewska-Koseła
National Tuberculosis and Lung Diseases Research Institute,
Department of Tuberculosis Epidemiology and Surveillance
26 Płocka Street, 01-138 Warsaw, Poland
Tel. +48224312123
e-mail: m.korzeniewska@igichp.edu.pl

Problems of infections

PRZEGL EPIDEMIOL 2015; 69: 283 - 288

Małgorzata Sadkowska-Todys1, Dorota Dudek-Godeau 2, Sylwia Kamińska1, Anna Baumann-Popczyk1,
Michał Czerwiński1, Bożena Kucharczyk1, Andrzej Zieliński1

OCCURRENCE AND MAINTENANCE OF HANTAVIRUS INFECTIONS AMONG
RODENT POPULATIONS IN THEIR NATURAL HABITAT - RESULTS OF A FIELD
STUDY FROM PODKARPACKIE PROVINCE, POLAND 2010-2012*
¹Department of Epidemiology, National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene,
Warsaw
²Centre for Ecological Research Polish Academy of Sciences, Dziekanów Leśny

ABSTRACT
Human cases of hantavirus infection have been reported annually in Poland’s Podkarpackie province, since 2007.
In 2014 the number of cases reported significantly increased prompting a rise in studies focusing on the infection.
OBJECTIVE. The purpose of this study was to evaluate the prevalence, maintenance and the dynamics of hantavirus infection among rodent species, including the bank vole (Myodes glareolus) and yellow-necked mouse
(Apodemus flavicollis) which act as reservoirs of hantavirus in the environment.
MATERIAL AND METHODS: Rodent capture was carried out on seven research grids in the Podkarpackie
province, from summer 2010 to spring 2012. They were caught in live-capture traps used in accordance with
the protocol CMR (Catch-Mark-Release). The population was estimated as MNA (Minimum Number Alive).
Blood samples were collected for serological testing on live animals by puncture of saphenous vein. In order
to determine the hantavirus infection we used ReaScan Ab-Dect Puumala IgG - Reagena® for bank voles, and
for mice ELISA - Mouse Hanta Virus Test ELISA Kit (Version with Control Antigen Wells) - BioCat GmbH®.
The relationship between age, gender, seasons, population size and prevalence of hantavirus infection was tested
by Pearson’s chi-squared test or Fisher’s exact test and by calculating the Pearson’s correlation coefficient.
RESULTS. A total of 854 rodents were captured: 222 bank voles, 592 yellow-necked mice, 4 common voles and
36 striped field mice. Of these, 564 were tested. The presence of specific anti-hantavirus was found in 9.7% of
bank voles and 9.5% of yellow-necked mice. There was a statistically significant difference in the frequency of
infection between the groups of male and female yellow-necked mice as well as in the groups of adult group in
both species. The dynamics of spread of hantavirus infection was clearly evident in the studied area of Sanok.
The correlation coefficient between the number of individuals caught and the prevalence of hantavirus infection
in yellow-necked mice was -0,87 but for the bank vole it was 0,76.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. The results of the study indicate that hantavirus infection among yellownecked mice and bank voles are unevenly distributed in certain hot spots, vary over time, and are most in the
spring season. In addition, differences observed in the dynamics of infection depended on the species of animal
hosts. It would be advisable to conduct long-term study, which would allow for a risk assessment of the possibility of turning the spot located outbreaks into endemic area of hantavirus occurrence.
Key words: hantavirus, Poland, Myodes glareolus, Apodemus flavicollis, Dobrava, Puumala

INTRODUCTION
Hantavirus is one of five genus belonging to the
large Bunyaviridae virus family. Within this genus there

are at least 29 genotypes and 23 serotypes, of which 17
are considered pathogenic to humans (1).
In their natural habitat rodents, insectivores such as
shrews and moles, and as recently discovered recently -

* This study was financed by National Science Centre within the funds allocated to finance research projects, project No. NN303 590138,
(Contract No. 5901/B/P01/2010/38).
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bats act as a reservoir for Hantaviruses (2, 3). Hantaviruses,
in contrast to the other four genus of Bunyaviridae are not
transmitted by arthropods. Rodent which are natural hosts
of Hantaviruses, can remain persistently infected for life,
which results in lifelong viral excretion. Infectious material
for people are rodent excretions and secretions.
The infection is spread by inhalation of aerosol or
dust particles containing rodent excretions and secretions
or by direct contact with them. The fact that rodents are
widespread throughout the world is the cause that the
hantavirus infection may be one of the most widespread
zoonosis in the world (2,3).
Within the territory of Poland there are at least 6 species of rodents, which could act as hosts for Hantaviruses.
One of the most common is the bank vole (Myodes glareolus), natural reservoir of the Puumala serotype (PUUV)
as well as a house mouse (Mus musculus). A reservoir of
the Dobrava serotype (DOBV) lives in forests yellownecked mouse (Apodemus flavicollis), Saarema (SAAV)
striped field mouse (Apodemus agrarius) and serotype
Tula (TUUV) - a common vole (Microtus arvalis).
In Poland, the first outbreak of hantavirus disease
involving 9 human cases was registered in 2007 in Podkarpackie province (4). Since then, every year human infections have been diagnosed in this region, suggesting
the existence of areas with an increased risk of human
infection. In 2014, as many as 55 cases were reported
in Podkarpackie in routine surveillance (5). Moreover,
the results of previous studies on the prevalence of
antibodies against hantaviruses among mammologists,
who are occupationally exposed to rodents, carried out
by National Institute of Public Health- National Institute of Hygiene (NIPH-NIH), showed the presence of
antibodies in 26% of studied population (6).
The mechanisms by which the virus transmits to human is based on both the prevalence of infection among
the animal hosts and the size of host population. In Poland,
until now, no long-term field research of environmental
epidemiology has been conducted. Such research is crucial
for understanding the emergence of foci of occurrence,
spread and persistence of hantaviruses, including human
pathogenic serotypes, in populations of rodents.
The aim of this study was to assess the prevalence
of hantavirus infections in the rodent population in selected areas of Podkarpackie province and estimate the
intensity of the virus circulation in their natural hosts.
In contrast to the earlier studies methodology used here
allowed for tracking the same animal populations in its
natural conditions, in real time.

MATERIALS AND METHODS
The area of research. Capture of rodents was
conducted in the Podkarpackie province, in the forest

No 2

inspectorate units Brzozow and Lesko. Both settings are
located in the forest region of the 8-th Carpathian Natural
Forest Land, in the sub montane Beskidy and Bieszczady
Mountains. Significant differences in relative elevation
and terrain variation affect the climate diversity, which
was classified as the mountain and foothill climate. Brzozow is dominated by mixed forests with a predominance
of beech and fir (50% and 25% of the forest province).
In the further southernmost forest inspectorate Lesko
the species composition is dominated by pine (33%),
followed by beech and fir (28% and 25% respectively).
To conduct research on the environments most
comparable in terms of the type of vegetation, in each
of the inspectorates, we selected a similar type of forest
habitat as indicated by foresters. This most frequently
was small patches of oak - lime - hornbeam forest
(Tilio-Carpinetum), occurring in these areas often with
a mixture of maple, fir and beech. All captures were
carried out on 7 research grids, 1 hectare in size and one
with surface of 0.3 ha, and on 5 transects, at which traps
aligned. Transects means traps are placed every 10 m in
a line drawn to cover the most different habitats. Transects allow monitoring of larger area, capturing more
individuals and collection of more specimens in comparison to the grid method, however it does not allow
the researcher to track the activity of the animals. The
purpose of introducing transects to the methodology
was to identify foci of the infected rodent populations.
Capture of rodents. Rodents were captured in
6 sessions: 2010. (summer, fall), 2011. (spring, summer, autumn), 2012 (spring). The capture area mainly
covered the inspectorate of Brzozow - 8 grids and the
inspectorate Lesko - 4 grids.
CMR method (Catch-Mark-Release) was used.
After determination of the species, all captured animals
were weighed, marked and their sex determined. Blood
was drawn and the individual was released at the point of
capture. Marking each newly caught individual allowed
the estimation of the population and the traceability of
animals in successive captures.
On the basis of preliminary studies in 2010, two
grids were selected where we continued to monitor the
dynamics of infection prevalence in spring, summer
and autumn seasons in 2011, and in spring of 2012.
This allowed us to trace the history of infected individuals caught again. In 2011 an additional third grid was
selected (Inspectorate Weremień) and the study was
conducted here in autumn 2011 and the spring of 2012.
The population was estimated as MNA (Minimum
Number Alive), the number of individuals caught during
one of a series of catches.
Collection of blood samples. Individuals for blood
collection were not premedicated. Blood was taken from
the saphenous vein, after preparing the needle insertion
site. After puncturing the blood vessel with a disposable
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needle - a drop of blood, appearing on the surface was
collected with a pipette and / or special Microvette type
of capillary, as appropriate.
Laboratory tests. In order to determine the infection of hantavirus in each animal, serological tests were
used to detect the presence of specific antibodies against
these viruses. The test used to study voles was ReaScan Ab-Dect Puumala IgG produced by Reagena. The
test was performed in accordance with the procedure
specified by the manufacturer. To read the result an
electronic reader was used, which allowed the intensity
of the immune response to be assessed. To study blood
samples collected from yellow-necked mice in the first
year of the study we used the same test, as was used
for testing bank voles, as it was officially allowed by
the manufacturer specification of the test. As we did
not obtained any positive or inconclusive test results
from mouse blood during the first two session, following contact with the manufacturer it was decided to
change the test and subsequent testing was performed
using the ELISA - Mouse Hanta Virus Test, (ELISA
Kit Version with Control Antigen Wells) – produced
by BioCat GmbH.
Prevalence study of the infection in populations
of rodents. The prevalence ratio of infection was

calculated. The relationship between age, gender and
population size and prevalence of hantavirus infections
was assessed by Pearson’s chi-squared test or Fisher’s
exact test and by calculating the correlation coefficient.

RESULTS
Hantavirus rodent infection. A total of 854 animals were captured: 222 bank voles, 592 yellow-necked
mice, 4 common voles and 36 striped field mice. Of
these, 564 were tested for the presence of anti -hantavirus antibodies. In the captures made in 2010 none of the
animals tested were seropositive for hantavirus infection. Because the test used in 2010, ReaScan Ab-Dect
Puumala IgG was not suitable for mice, results obtained
with this test were not included in any further analysis.
In the vast majority of studied groups of rodents,
the dominant species was yellow-necked mouse, then
the bank vole, and least numerous was field mouse that
comes to the edge of forested area mostly in autumn.
Among the 564 tested animals, specific antibodies
for hantaviruses were found in 55 subjects. During the
period from the summer of 2010 until the spring of 2012
the number of tested bank voles was 222, out of which

Rodent species captured and the prevalence of antibodies against hantavirus in Podkarpackie province, Poland, 2010-2012¹.
Number of positive / tested animals
2010
2011
2012
Capture
Name of
Rodent
summer
autumn
spring
summer
autumn
spring
method
sampling area
species
positive /
positive /
positive /
positive /
positive /
positive /
tested
tested
tested
tested
tested
tested
0/6
0/6
Zahutyń
M. glareolus
0/1
0/1
Górki
M. glareolus
0/3
0/3
Graby
M. glareolus
0/16
0/16
Weremień_1 M. glareolus
line-transect
0/3
0/3
M. glareolus
Weremień_2
4/27
4/27
A. flavicollis
7/15
7/15
M. glareolus
Sanok
7/48
7/48
A. flavicollis
0/21
0/6
0/8
0/6
1/13
0/3
1/57
M. glareolus
*
*
0/4
3/47
1/77
3/3
7/131
A. flavicollis
Turze Pole
*
*
1/3
1/3
A. agrarius
0/2
0/0
0/1
0/1
0/4
Microtus sp.
0/10
0/10
Biała Góra
M. glareolus
0/3
0/3
Trepcza
M. glareolus
0/4
0/4
Gruszki
M. glareolus
7/21
6/26
4/21
0/4
17/72
M. glareolus
1 ha grid
8/46
3/51
3/26
14/123
Sanok
A. flavicollis
1/1
0/1
1/2
A. agrarius
1/15
1/15
M. glareolus
Sanok
leśniczy
3/44
3/44
A. flavicollis
1/25
0/8
1/33
M. glareolus
0/28
0/28
Weremień
A. flavicollis
0/1
0/1
A. agrarius
TOTAL
0/36
0/30
33/172
17/191
11/196
3/18
¹ Animals recaptured in different seasons are included in the table.
“ -” - area not investigated
“*” - results not included
TOTAL

Table I.
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in 24 (9.7%) specific antibodies were detected (Tab. I).
Among four tested common voles (Microtus arvalis),
none had antibodies indicative of infection. In the case
of yellow-necked mouse, studies were performed on
material taken from the 348 individuals caught from
spring 2011 to the spring of 2012. In this group, the
antibodies were found in 33(9.5%) animals (Tab. I). In
addition, 36 striped field mice were tested, demonstrating the presence of antibodies in two of them. Analysis
showed a significantly higher percentage (12.9%) of
infected males than females (5.6%) of the mice (p =
0.00). Significantly higher proportion of infection were
found among adult yellow-necked mice (17%, p=0,000)
and adult bank voles (18.1%, p=0.000) in comparison to
the groups of subadults and juveniles. The percentage
of infected animals also differed significantly among
seasons and was the highest in the spring for both bank
voles (23%; p = 0.003), as well as for yellow-necked
mice (16%; p = 0.008).
During the study infected individuals were detected
in four out of seven research areas. Since the individual
serotypes of hantaviruses are specific for the host animals, and the prevalence of infection and its changes
can best be observed in the population from the same
area over prolonged period of time, further analysis was
conducted separately for each species of animal hosts.
The analysis of the results was performed in the research
areas where antibodies were found in at least one individual during at least one previous series of catches.
Hantavirus infections among bank vole (Myodes
glareolus). When analyzing the prevalence of infection among bank voles (Tab. II) in all 4 grids during all
periods of research, it was found that the prevalence

of infection in the tested animals was 12.5%. The antibodies were detected in both juveniles, as well as in
individuals in the groups of subadults and adults. The
percentage of prevalence of antibodies in adults was
22.7% and was higher than among juveniles - 3.5%
and subadults - 3.6 (p=0,002) (Tab. II). There were no
statistically significant differences in infection between
males and females. In the following season 23 individuals were recaptured and re-examined, of which two were
also caught for the third time. The status of infection
remained unchanged.
Prevalence ratio differed between captures in particular grids in the same season and between captures
in the same grid and season in different years. While in
autumn of 2011 infected individuals were found on all
studied grids, in the spring of 2012 there were not any
(tab. II). The dynamics of the prevalence of hantavirus
infection was the most evident on the research grid of
Sanok. The correlation coefficient between the number
of individuals caught during one series of catches and
prevalence of infection was 0.5. It indicates a significant positive relationship between changes in the vole
population and the prevalence of infection.
Hantavirus infections among yellow-necked
mouse (Apodemus flavicollis). The prevalence ratio
of infection in total for all four grids and for all studied
periods was 9%. The antibodies were detected only in
groups of subadults and adults. There was no detection
of antibodies among juveniles (tab. III). The proportion
of infections among males was higher than among females and amounted to 12.9 and 4.7 respectively, and
it was statistically significant (p = 0.012).

Table II. Prevalence of antibodies against hantavirus among bank vole Myodes glareolus captured on 4 grids in Podkarpackie
province, Poland, 2010-2012.
Bank vole
Males
subadultus

tested

positive

tested

positive

tested

positive

positive

positive

juvenile

positive

adults

tested

Season

juvenile

positive

Year

adults
tested

Name of
sampling
grid

Females
subadultus

% positive

2010 summer
autumn
2011 spring
summer
autumn
2012 summer
2011 spring
summer
autumn
2012 spring

6
1
2
1
3
1
11
3
2
1

0
0
0
0
1
0
8
2
0
0

1
1
0
0
1
0
1
6
3
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
1
0
0
1
0
4
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
3
4
4
1
2
6
0
2
3

0
0
0
0
0
0
4
0
1
0

2
0
2
0
5
0
5
5
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
3
3
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
18.18
0
40
10.53
16.67
0

Sanok
Leśniczy

2011 summer

5

0

2

0

1

0

4

1

1

0

2

0

6.67

Weremień

2011 autumn
2012 spring

3
5
44

0
0
11

9
0
24

0
0
1

3
0
14

0
0
0

1
4
42

1
0
7

8
0
29

0
0
0

1
0
15

0
0
1

4
0

Turze
Pole

Sanok

TOTAL
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Table III. Prevalence of antibodies against hantavirus among yellow-necked mouse Apodemus flavicollis captured on 4 grids
in Podkarpackie province, Poland, 2010-2012.
Yellow-necked mouse

tested

positive

tested

positive

tested

positive

tested

positive

juvenile

positive

spring
2011 summer
Turze Pole
autumn
2012 spring
spring
2011 summer
Sanok
autumn
2012 spring
Sanok
2011 summer
Leśniczy
2011 autumn
Weremień
2012 spring
TOTAL

Males
subadultus

adults

tested

Season

juvenile

positive

Year

adults
tested

Name of
sampling
grid

Females
subadultus

% positive

2
12
16
3
19
9
6
0

0
1
0
0
1
2
0
0

0
2
10
0
14
10
4
0

0
0
1
0
1
0
0
0

0
1
4
0
3
3
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
18
7
4
19
6
7
0

0
2
1
3
6
1
3
0

1
13
15
0
27
9
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
3
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
6.38
3.64
50
9.76
8.11
15
0

8

0

9

0

1

0

14

3

9

0

2

0

6.98

7
0
82

0
0
4

4
0
53

0
0
2

2
0
15

0
0
0

4
0
79

0
0
19

8
0
84

0
0
0

2
0
9

0
0
0

0
0

Thirty-six individuals were recaptured and tested
again in successive seasons, of which three were also
caught for the third time. In three individuals the infection status changed from negative to positive between
successive captures.
Correlation coefficients between the number of
individuals caught within all series of captures and the
prevalence of hantavirus infection was for the grid Sanok-0.87 and for Turze Pole it was -0.5. This indicates
that the correlation between the prevalence of infection
and the number of individuals in yellow-necked mice is
reversed than for bank voles. It means that along with an
increase in the population size, prevalence of hantavirus
infections decreases among yellow-necked mice.

DISCUSSION
Previously conducted research in Poland on hantavirus infections in animal hosts, focused only on detection
and assessment of their occurrence. The current study
indicates that hantavirus infection of yellow-necked
mice and bank voles are spot-located, variable over
time, and these changes are most visible in the spring
season. The nature of infection indicates that a major
challenge in finding rodent populations where the
prevalence of infected individuals is evident.
To support the results and conclusions , studies
should be planned for a longer period of time: namely
for three seasons and minimum of three years, optimally
5 to 10 years. This is based on observations carried out
on Turze Pole, where captures of bank vole through 6
sessions led to finding infected animals only in one, the
fifth, session. We are unable to draw firm conclusions
from the results of this study, rather findings are more

hypothesis generating. However, some of the results,
like the correlation between the number of individuals
caught during one of a series of catches and prevalence
of hantavirus infection among tested ones or differences
in prevalence of infection related to the age and gender,
clearly show that the spread of hantaviruses among
bank vole and yellow-necked mouse populations have
a different course.
This indicates that different factors are more dominant in the spread of infection among mice - presumably
gender and age of individuals, but in bank vole perhaps
more meaningful is the number of individuals in a population or its density. These differences can be related to
different social systems of these species, and thus with
a different mechanism of increasing the frequency of
contact between individuals in the population, which is
crucial for spread of the infection.

CONCLUSIONS
Understanding the dynamics of the spread of hantavirus infection in the population of animal hosts, may
have important implications for public health. Such
long-term study would lead to risk assessment on the
possibility of turning the spot located outbreaks into
endemic area of hantavirus occurrence in animal habitat.
The significant increase of human hantavirus infections
observed in 2014 indicates an important cognitive aspect of such research. Knowledge of the mechanisms
and factors favoring the consolidation of the virus in
the environment would allow for the development of
evidence-based information to the public about the risk
factors posing a threat to hantavirus infections and ways
to prevent them.
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CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTION (CDI)
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Definition of symptomatic Clostridium difficile infection (CDI)
Symptomatic Clostridium difficile infection is manifested by the appearance of clinical symptoms (most
often diarrhoea) in a patient with confirmed presence of
Clostridium difficile toxins or toxigenic Clostridium difficile strains in faecal specimen or pseudomembranous
colitis, revealed in colonoscopy.
Etiology. Infection is caused by toxigenic Clostridium
difficile strains. Clostridium difficile infection affects
most frequently patients treated with antimicrobials or
anticancer drugs within 8 weeks prior to the onset of
CDI symptoms. However, there are also cases of community-acquired Clostridium difficile infection, thus,
the absence of aforesaid drug use does not exclude CDI.
Risk factors for CDI progression. In addition to factors enumerated above, advanced age of patient (>64
years old) constitutes the most important risk factor
for symptomatic Clostridium difficile infection and
its severe and complicated course. Furthermore, other
important risk factors include duration of hospitalization
and contact with Clostridium difficile-infected persons
during stay in hospital, use of inhibitors–H2, proton
pump inhibitors and HIV infection.
Clinical course of CDI. Infection with toxigenic
Clostridium difficile strains may be of asymptomatic
course, however, it may also be manifested by symptoms ranging from mild diarrhoea to fulminant and fatal
pseudomembranous colitis. In addition to diarrhoea, the
following symptoms may occur: fever, pain or discomfort in the region of abdominal cavity and peripheral
leukocytosis. Extraintestinal symptoms, including arthritis or bacteremia, appear on a rare basis.
Severe course of CDI may result in complications
such as dehydration, electrolyte disturbances, hypoalbuminemia, megacolon toxicum, perforation of large
intestine, sepsis, multiple organ dysfunction syndrome
and death.

CDI diagnostics. If CDI is suspected in a patient, a
specimen of diarrheal faeces (unformed) should be
collected for laboratory testing. Examination of faecal
specimen for CDI in asymptomatic patients is not recommended, except for the purpose of epidemiological
investigations.
A standard diagnostic procedure should involve two
stages, including: detection of C. difficile antigen by
determining glutamate dehydrogenase (GDH) in faecal
specimen, using immunoenzymatic method, and then,
performing cell cytotoxicity assay for GDH-positive
specimens. Such procedure is characterized by relatively
the highest diagnostic sensitivity and specificity and
rather low costs, however, it is time-consuming.
Detection of toxins A and B of C. difficile in faecal
specimen, using immunoenzymatic method, is a rapid
and inexpensive diagnostic technique. It should not be
forgotten, however, that its sensitivity does not exceed
60%. Thus, in case of negative test results, diagnostics
should be further extended.
Molecular biology techniques (PCR) are also applied in testing for C. difficile infection. Having considered their high costs, however, they are not used in
a routine clinical diagnostics.
Provided aforesaid diagnostic methods fail, CDI
may be also diagnosed on a basis of colonoscopy,
revealing pseudomembranous colitis with typical histopathologic presentation of this disease.
Treatment of primary CDI. Metronidazole is the drug
of choice in the treatment of CDI cases presenting mild
or moderate course of disease. It is applied in a dosage
of 500 mg p.o. 3 times a day for 10-14 days.
Vancomycin is the drug of choice in primary infection of severe course. It should be administered in
a dosage of 125 mg p.o. 4 times a day for 10-14 days.
Provided there are cases of considerable severe course,
in which aforesaid treatment is not effective, oral dosage
of vancomycin may be increased to 500 mg 4 times a
day together with vancomycin per rectum as a retention enema in a dosage of 500 mg in 100 ml solution
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administered enterally every 6 hours. Additionally,
metronidazole in a dosage of 500 mg i.v. every 8 hours
should be used in severe CDI cases.
In extreme instances, severe course of CDI may
require surgical intervention, i.e. subtotal colectomy
with preservation of the rectum.

contraindicated due to a risk of paralytic ileus and
megacolon toxicum.
Use of probiotics, comprising Saccharomyces
boulardii, does not have a considerable impact on CDI
treatment, however, it may probably prevent the recurrence of disease.

Treatment of recurrent CDI. First CDI recurrence
should be treated in a manner adopted in primary infection. Successive recurrences should be treated using
vancomycin. Following first 10-14 days of treatment
with oral vancomycin in a dosage of 125 mg 4 times
a day, treatment may be extended by using 125 mg 2
times a day for a week, and then, 125 mg 1 time a day
for a week, and finally 2-3 times in a week for the next
2-8 weeks.

Prevention of CDI. There are no existing recommended
methods of CDI prevention in patients treated with
antibiotics.

Recommended and contraindicated adjunctive
therapies. In addition to antibiotic therapy, treatment
of severe CDI requires electrolyte disturbances to be
rebalanced. If C. difficile infection is confirmed, the
use of drugs inhibiting peristaltic reflex is absolutely
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Toxoplasmosis is an infectious parasitic disease,
whose acute stage is most frequently asymptomatic.
Infection occurs worldwide – the percentage of seropositive persons ranges from 5% to 90%. For the
Polish population, this percentage varies between
36.0% (małopolskie province) and 62.5% (pomorskie
province). Globally, the percentage of seropositive
women is in the range of 10.9% (Norway) - 90% or
higher (France, Tahiti). Pursuant to the American data,
a risk of primary infection in pregnancy is 0.1-1.0%.
In the studies of the Institute of Mother and Child in
Warsaw, infection was identified in 0.39% of women
who were seronegative prior to the pregnancy; more
frequently in women living in rural (1.1%) compared
to urban (0.27%) areas.
A risk of transmission of this protozoan through
placenta was estimated at ca 40% during the whole
pregnancy; in Europe, it accounts for 29%. Percentage
of transmission increases with the pregnancy week and
amounts to 6-8% and even 80% in the week 10 and 38
of pregnancy, respectively. A risk of fetopathy is the
highest if pregnant woman is infected prior to the week
24 of pregnancy and the higher the risk, the earlier the
foetus is infected. Number of congenital toxoplasmosis
in Poland was determined on a basis of the study conducted by the centre in Poznań at 1-2 cases per 2,000
live births on average.

ETIOLOGY, TRANSMISSION ROUTES AND
SOURCES OF INFECTION
Infection is caused by an intracellular protozoan
Toxoplasma gondii (T. gondii) which belongs to the
coccidia.
1.

2.

3.
4.
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Transmission routes and sources of infection
Food-borne – most commonly occurs by the consumption of raw or semi-raw meat and its products
containing parasite cysts, by drinking water and
consuming food contaminated with oocysts excreted
by cat and through unwashed hands (contact with
soil). Direct contact with cat does not increase the
risk of infection.
Vertical (mother-to-foetus) – as a result of primary
infection in pregnant woman or, unusually, from
mothers who are seropositive prior to the pregnancy:
reinfection with a more virulent strain of the protozoan (e.g. South American strains) or reactivation of
chronic infection (non-immunocompetent women).
Post-transfusion – rarely.
Iatrogenic – sporadically.
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LABORATORY DIAGNOSTICS
Provided the infection with T. gondii is suspected, it
is required to confirm or exclude it based on the results
of specific laboratory testing, including serologic and
molecular methods. Results of such tests should allow
for determining whether the person tested is infected,
if it is acute stage of infection and when the person
was infected.

No 2

IgG and IgM (eventually also IgA) and the avidity of
IgG. In the diagnosis of congenital toxoplasmosis, a
profile of mother’s and child’s antibodies are compared (IgG and/or IgM), using Western-blot; samples
of umbilical cord blood and/or venous blood serum
are tested.
2. Molecular testing (detection of genetic material of
T. gondii).
		
Detection of T. gondii DNA substituted testing
aimed at identifying the parasite (biological test, in
vitro culture); it is a confirmation test. Molecular
tests that are applied on a routine basis are not
standardized, their sensitivity ranges from 65% to
100%. Identification of T. gondii genetic material in
a sample of body fluid (anterior chamber fluid, cerebrospinal fluid, amniotic fluid) or blood confirms
the infection with T. gondii.

1. Serologic testing (detection and differentiation of
specific antibody classes: IgG, IgM, IgA).
		
Seroconversion, i.e. a change from seronegative to seropositive status, is a certain criterion in
the diagnosis of pregnant women. In the majority
of persons tested, IgA and IgM may be present even
9 months following the infection, or even longer in
case of IgM, which hinders estimating the time of
infection. Thus, it is recommended to determine the
Figure 1 presents the scheme of specific diagnostics
avidity (maturity) of IgG in pregnant women. High
avidity of IgG allows for excluding the infection of toxoplasmosis.
acquired during the last 4 months. Initiation of treatment, however, may delay the maturation of antibod- CLINICAL PICTURE OF TOXOPLASMOSIS
ies which should be considered while interpreting
the results. Considerable increase of IgG level is a
Toxoplasmosis in immunocompetent persons
marker of active toxoplasmosis in tests performed
1. Asymptomatic course (most frequently reported, ca
in an interval of 2-3 weeks, taking into account that
90% of cases) or influenza-like symptoms
treatment may reduce or inhibit the production of
2. Enlargement of lymph nodes (ca 10% of cases): most
IgG. In case of pregnant women,
classes
of of toxoplasmosis
Fig. 1. both
Specific
diagnostics
frequently occipital and cervical nodes which may
antibodies should be determined simultaneously, i.e.
even persist for a few months
Type of testing

DIRECT
BEZPOŚREDNIE

Wykrycie pasożyta lub jego DNA
Detection of parasite or its DNA

INDIRECT
Determination of organism immune response to the
presence of parasite, using serologic methods

• Detection of T. gondii genetic

• Detection of specific antibodies
in blood serum (classess: IgG,
IgM and IgA)

material, using molecular
techniques in the samples of:

• Determination of specific IgG
avidity

amniotic fluid
cerebrospinal fluid

• Comparison of IgG and/or IgM
antibodies of mother and child,
using Western-blot or ELIFA

anterior chaber fluid
• Detection of parasite:
biological test, culture

Fig. 1.

Specific diagnostics of toxoplasmosis
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3. Mononucleosis-like syndrome
4. Toxoplasmosis in pregnant women
Foetus may be infected due to primary infection
acquired by pregnant woman, unusually due to reactivation (generally in immunosuppressed pregnant woman)
or reinfection with another strain of the protozoan. Primary T. gondii infection in pregnant woman may result
in spontaneous abortion, stillbirth, non-immune hydrops
fetalis, preterm labour, intrauterine growth restriction
or postpartum foetal death.
Specific serologic tests and IgG avidity test are
applied to confirm the infection in pregnant woman.
Foetal diagnostics includes detection of T. gondii genetic material in amniotic fluid. Postpartum diagnostics
involves examining the placenta and serologic testing of
umbilical cord blood for the presence of specific IgM
(IgA) and IgG antibodies and comparing the profile of
mother’s and child’s antibodies in blood serum, using
Western-blot or ELIFA.

INTERPRETATION OF SEROLOGIC TEST
RESULTS IN PREGNANT WOMAN:
1. IgM /+/, IgG /-/:
- probably false positive result; a control serologic
testing is required in 2-3 weeks; further management
depends on the result obtained: if the result is negative in both classes, management as in the point 3
should be initiated; provided the result is positive in
both classes or IgG antibodies are exclusively present, management specified in the point 4 should be
indicated.
2. IgM /-/, IgG /+/:
- probably past infection; a control testing is recommended in 2-3 weeks.
3. IgM /-/, IgG /-/:
- no infection; a serologic control until the end of
pregnancy and compliance with prophylactic recommendations are required;
- detection of IgM, or IgM and IgG in the successive
test suggests an active infection; it is recommended
to determine IgG avidity, initiate chemoprophylaxis
until the end of pregnancy and perform serologic
testing every 2-3 weeks. In order to exclude/confirm
mother-to-foetus transmission, amniotic fluid should
be tested for the presence of T. gondii DNA.
4. IgM /+/, IgG /+/:
- probably active infection;
- it is recommended to determine IgG avidity. High
avidity >30% (index > 300) indicates an infection acquired earlier than 4 months from the time
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of sample collection. Control serologic testing is
suggested in 2-3 weeks. If IgG level in the second
sample is comparable and avidity is high, it indicates
that infection was acquired earlier than 2 months
since the collection of the first sample. Low IgG
avidity and considerable increase in IgG level in the
second sample suggest that infection was acquired
in a time shorter than 2 months since the collection
of the first blood sample. Chemoprophylaxis should
be initiated. Infection in foetus should be excluded
or confirmed by molecular testing of amniotic fluid.
It would be optimal if women are tested prior to
the pregnancy planned. Pregnant women who have not
been tested for toxoplasmosis yet, should be examined
as early as possible after they become pregnant. Provided serologic test result is negative, it is required to
repeat serologic tests until the end of pregnancy, at least
three-fold (at the beginning of pregnancy, in approximately week 24 of pregnancy and two weeks prior to
the labour term) as well as inform them of transmission
routes and measures which can be undertaken to avoid
infection. Foetal diagnostics includes the examination
of amniotic fluid (amniocentesis over week 18-21 of
pregnancy). As severe clinical symptoms of congenital
toxoplasmosis are present almost always when primary
infection in mother was acquired in the first or second
trimester of pregnancy, it is recommended to perform
amniotic fluid test in week 21 of pregnancy. Until that
time, spiramycin should be administered as to reduce
the percentage of T. gondii transmission to the foetus.
Week 21 was suggested due to an interval between the
infection of mother and foetus and pregnancy week,
after whom it is allowed to apply pyrimethamine and
sulfadiazine in the treatment of infected foetus.
Imaging test of foetus (ultrasound, magnetic resonance
imaging) should be adopted accordingly to the clinical
condition of pregnant woman infected with T. gondii.
Neonatologist should obtain comprehensive data
on diagnostic and therapeutic management of pregnant woman, and then initiate diagnostic procedure for
congenital infection in foetus as to confirm or exclude
it by serologic testing, using umbilical cord blood or
venous blood and perform additional testing, including
imaging tests and specialist consultations (ophthalmic,
neurologic and others, according to recommendations).
Moreover, further management should be planned following the discharge of child from neonatal ward.
Congenital toxoplasmosis
Symptomatic congenital toxoplasmosis occurs in
ca 5%-10% of children in the following manifestations:
1. Triad of Sabin and Pinkerton (rarely at present):
chorioretinitis, hydrocephalus or microcephaly,
intracranial calcifications
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2. Sepsis
chorioretinitis and effusion into the vitreous humour
3. Organ manifestations (ocular disorders, myocarditis, are present in acute stages. Usually, focal lesions are
hepatitis, enteritis)
located in the posterior eye ball, presented as cream and
Furthermore, preterm delivery, hypotrophy, convul- white-coloured changes (cotton-wool spots). Inflamsions may also appear. Long-term complications include mation resolves spontaneously in 2-6 weeks and a scar
permanent impairment of visual and central nervous containing regrouped pigment remains. As the clinical
system – 3% while a risk of pre-or postnatal death is picture of focal lesions in the course of acquired and
2% or higher. In a group of children who do not present
congenital
Rodzaj
badań infection is identical, differential diagnosis
clinical symptoms in postpartum period (90%), long- based on the appearance of scar is not possible.
term complications may appear in months or years with
There is no correlation between specific antibody
an estimated prevalence of 7%-15%.
level and intensity of chorioretinitis.
In the diagnosis of ocular toxoplasmosis, besides
Congenital bezpośrednie
toxoplasmosis is diagnosed on a basis serologic testing, the following examinations are also
pośrednie
of evaluation of anamnesis and results of paediatric, performed: fundoscopy (in each case),
fluorescein anophthalmic and neurological examinations as well as giography aimed at disclosing satellite inflammatory
wykrywanie i różnicowanie
the findings of specific laboratory testing and imaging lesions, retinal tomography,1. ultrasound,
examination
swoistych przeciwciał klasy IgG,
testing (US, CT, MRI).
of anterior chamber fluid, using
PCR.
IgM i IgA (krew, płyn m-rdz., płyn

1. Wykrywanie antygenów
1. klasyczna histologia
(krew oraz płyny
Interpretation
of specific serologic
testing results
preparat
bezpośredni (płyn
biologiczne)
in
newborns
and
infants
suspected
of
congenital
m-rdz., preparaty
2. Wykrywanie materiałutoxotkankowe,
w
tym
tkanki
- DNA
plasmosis is presented in Figuregenetycznego
2.
łożyska)
PCR) w płynie
m- anIt should not be forgotten (metodą
that specific
IgG
2. Próba biologiczna
rdz., w płynie owodniowym

owodniowy)

2. Określenie awidności
Toxoplasmosis in immunosuppressed
womenswoistych
przeciwciał
klasy IgG resultIn a group of patients with immunodeficiency
3. Okreslenie współczynnika
ing from e.g. HIV infection, immunotherapy or organ
antibody-load
transplantation, primary infection and reactivation of
tibodies are passively transmitted through placenta chronic infection may be present. Suppression degree
from mother to foetus. A classic criterion allowing for of immune system is measured by, inter alia, the number
a confirmation of passive antibody transmission is of CD4+ lymphocytes. In HIV-positive patients, with
IgG disappearance up to month 11-12 of life. Passive the number of CD4+ below 100 cells/µl, there is a risk
transmission of antibodies may be also confirmed on of reactivation and possibility of foetus infection. Nora basis of compatible profile of mother’s and child’s mal number of CD4+ (> 500 cells/µl) may constitute a
antibodies, using Western-blot or ELIFA.
protection against both reactivation and severe course
of primary infection with T. gondii. It is considered
Fig. 2. Interpretation of specific serologic testing results in infants suspected of congenital toxoplasmosis
Ocular toxoplasmosis
that in immunosuppressed women parasitemia may
Ocular disorders appear in the course of acquired persist longer.
or congenital infection. In both types of infection,

IgG(+), IgM(+), IgA(+)

congenital toxoplasmosis
- treatment and prospective
care required

IgG(+), IgA(+)

newborn,
infant

IgG(+),IgM(+)
IgG(+), IgM(+)

2-3 weeks.
IgG(+), IgM()

2-3 weeks.

2-3 weeks
IgG(+), IgM(-)

Fig. 2.

possible IgM transmission through placenta or
during labour,
further control; comparison of mother’s and
child’s antibody profile, using Western-blot
IgG/IgM

IgG(+), IgM()

2-3 weeks

IgG(+), IgM()

2-3 weeks

2
IgG(+), IgM(+)

probably, passive IgG transmission,
control every 2-3 months until the results are
negative; comparison of mother’s and child’s
antibody profile, using Western-blot IgG/IgM

congenital toxoplasmosis,
- treatment and prospective
care required

Interpretation of specific serologic testing results in infants suspected of congenital toxoplasmosis
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Due to possible impairment of synthesis of specific
antibodies, regardless of an existing infection, molecular
technique – PCR is a conclusive test in persons with immunodeficiency. Amniocentesis is recommended in both
HIV-positive women who are effectively treated with antiviral drugs (undetectable HIV viremia) and HIV-negative
women. Amniocentesis in HIV-positive women, who are
not subject to antiviral treatment, may significantly increase the risk of HIV transmission to foetus. In each case,
test for HIV should be performed prior to amniocentesis
in women whose HIV status is unknown.
In case of pregnant women under the week 18
of pregnancy with impairment of immune response,
spiramycin should be initiated in treatment. Once the
infection of foetus is confirmed, pyrimethamine and
sulfadiazine should be applied as well as folinic acid
on a daily basis during treatment with pyrimethamine
and one week following its discontinuation. If active T.
gondii infection is diagnosed in women over the week
18 of pregnancy, it is recommended to initiate treatment
with pyrimethamine and sulfadiazine and folinic acid
from the very beginning.
In case of HIV-positive women with the number of
CD4+ lymphocytes below 200 cells/µl, presenting serologic markers of T.gondii infection, it is recommended to
initiate secondary prophylaxis, using co-trimoxazole of
480 mg per day. Secondary prophylaxis of toxoplasmosis
should be also considered in HIV-positive pregnant women, presenting high level of specific toxoplasma antibodies.
All seronegative women with immunosuppression
are recommended to strictly comply with prophylactic
measures against T. gondii infection and undergo specialist medical care.

TREATMENT OF TOXOPLASMOSIS
Indications for treatment:
- congenital toxoplasmosis – symptomatic and asymptomatic manifestation
- primary toxoplasmosis in pregnant women
- acquired toxoplasmosis with involvement of vital
organs
- active chorioretinitis
Tab. 1.
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Once the diagnosis of primary infection or reactivation, in the acute stage of infection, is made, it
is of importance to quickly initiate treatment as all
drugs have parasite-static action, inhibiting parasite
proliferation; neither drugs act as parasiticides nor
penetrate to tissue cysts.
Drugs
- chemotherapeutics: acting synergystically: pyrimethamine (daraprim) and sulfonamides (sulfadiazine being a drug of choice). In case of allergy to
sulfadiazine, it is recommended to substitute it with
antibiotic, i.e. clindamycin or continue the treatment
with pyrimethamine only.
- antibiotics: having parasite-static action: spiramycin
(rovamycine), clindamycin, azithromycin, clarithromycin and others.
- combination drugs: Fansidar (pyrimethamine with
sulfadoxine), co-trimoxazole (trimethoprim with
sulfamethoxazole).
- glucocorticoids: applied in specific indications,
always simultaneously with antiprotozoan treatment.
- folinic acid: in the treatment with antifolates, it is
recommended to apply folinic acid (Calcium folinate, Leucovorine, Lederfolate) – not folic acid!
Method of treatment is dependent on the clinical
manifestation of infection.
Table 1 presents drug regimen for children and
adults.
Treatment of toxoplasmosis in pregnant women
Standardization of chemoprophylactic management
in pregnancy is a very difficult task. Time of diagnosis
of infection in pregnant woman and her child has an
impact on the method of treatment. Having selected
the method of treatment, it should not be forgotten that:
- pyrimethamine is not applied in the first trimester
of pregnancy
- amniocentesis is performed in the week 18-21 of
pregnancy in women diagnosed with active toxoplasmosis
- it should be individually considered whether infected
woman over the week 24 of pregnancy should be

Dosage of antiparasitic drugs applied in prophylaxis and treatment of toxoplasmosis.

Drug
pyrimethamine

Children
2 mg/kg/day for 2 days, and then, 1 mg/kg/day in
1 dose (max.25 mg)
sulfadiazine
50-100 mg/kg/day, in 2-3 doses
Fansidar (pyrimethamine with 1 tablet per 20 kg of body weight, once a week
sulfadoxine)
folinic acid
5-10 mg/dose, 3 times in a week (higher dose in
case of bone marrow suppression)
spiramycin
150-300 thousand IU/kg/day in 2-3 doses
clindamycin
20-30 mg/kg/day in 4 doses

Adults
2x50 mg for 2 days, and then, 50 mg/day, in 1
dose
3 g/day, in 2 doses
2 tablets, once a week
5-20 mg, once a day (higher dose in case of bone
marrow suppression)
9 million IU in 3 doses
600 mg 4 times a day
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Recommended multi-specialist clinical examination and laboratory testing in children with congenital toxoplasmosis observed prospectively (up to 2 years of life)*

Term of child’s examination - age in weeks and
months
anamnesis, paediatric examination
specific serologic testing
complete blood count, blood chemistry panel**
transfontanelle ultrasonography***
electroencephalogram *
Neurologist
Ophthalmologist
Audiologist
Psychologist

Week 1-4

Week 5-8

x
x
x
x

x
x
x

Week
9-12
x
x
x
x

Month 6

Month 9

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x****

x
x
x

x
x
x

Month 12 Month 24
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

* frequency of examinations may be modified, depending on the child’s condition
** complete blood count – white blood cells (with smear), platelets; in case of treatment with pyrimethamine on a daily
basis, a control morphology every 7-10 days, blood chemistry panel - urea, creatinine, ALT
*** computed tomography or brain MRI following fontanelle coalescence or earlier, if indicated
**** hearing screening

administered exclusively spiramycin until the end
of pregnancy or subject to amniocentesis. Based on
the examination of amniotic fluid, using PCR, treatment with pyrimethamine and sulfadiazine should
be initiated following the confirmation of infection
in the foetus.
Recommended therapeutic management:
1. Until the week 18-21 week of pregnancy (until the
time of amniocentesis), or until the end of pregnancy, provided no infection of foetus was determined:
spiramycin (rovamycine) of 9 mln. IU per day in 3
divided doses
Remark! Spiramycin reduces the risk of protozoan
transmission from mother to foetus, but it does not
penetrate into placental barrier; it is used as chemoprophylaxis.
2. Once the infection is identified in foetus, based on
amniotic fluid examination by PCR, it is recommended to apply:
pyrimethamine: loading dose of 50 mg every 12
hours for 2 days; since day 3 - 50 mg once a day, until
the end of pregnancy, with sulfadiazine: 3.0 g per
day in 2 divided doses, until the end of pregnancy.
3. Folinic acid 5-20 mg on a daily basis until the end
of pregnancy
In the time of treatment with pyrimethamine, it is required to perform complete blood count, hepatic and
renal function panel and urinalysis every 7-10 days,
or less frequently, provided normal parameters were
determined earlier. In case of treatment with sulfonamides, adequate hydration of patient is required.
Treatment of congential toxoplasmosis
1. Infants diagnosed with severe toxoplasmosis should
be administered pyrimethamine with sulfadiazine on
a daily basis for 6 months, and then, they are subject
to 4-week cycles staggeringly with spiramycin, or

Fansidar every 7 days, until the month 12 of life or
longer depending on the clinical condition.
2. In a milder manifestation, treatment with pyrimethamine and sulfadiazine on a daily basis lasts for at
least 2 months, and then, aforesaid drugs are applied
staggeringly with spiramycin in 4-week cycles, or
Fansidar is applied every 7 days, until the month 12
of life or longer depending on the clinical condition.
3. In subclinical or asymptomatic infection, pyrimethamine with sulfadiazine is administered for 4 weeks,
staggeringly with spiramycin for 6 weeks (high
doses) or Fansidar one time every 7 days (low doses)
until the month 12 of life.
In case of treatment with pyrimethamine, it is required to apply folinic acid and control complete blood
count with blood smear and platelet count, hepatic and
renal function panel and urinalysis every 7-10 days, or
less frequently, provided normal parameters were determined earlier. During treatment with sulfonamides,
adequate hydration of child is required.
In the presence of indications (high concentration of protein in cerebrospinal fluid >1.0 g/dl; active
chorioretinitis), it is possible to apply glucocorticoids until protein concentration in cerebrospinal
fluid would be normalized and active chorioretinitis
would be resolved. Use of glucocorticoids should be
applied exclusively in reference centres; in case of
eye changes, it should be always accompanied by
ophthalmologist consultation.
In each confirmed case of congenital toxoplasmosis,
treatment should be continued through infancy period,
in both symptomatic and asymptomatic infection.
Children with congenital toxoplasmosis should be
subject to a programme of multi-specialist prospective
examinations (see Tab. 2); a range and frequency of
examinations depend on the clinical condition. Ophthalmic examination on an annual basis is obligatory due to
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relatively high risk of inflammatory lesion recurrence
in the region of retina.
Complex rehabilitation
Generally, long-term, severe complications of congenital toxoplasmosis, resulting from post-inflammation
injury of the central nervous system, include: spastic
tetraplegia with hydrocephalus and/or microcephaly,
epilepsy which may occur even during the first year
of life, mental retardation and injuries of sense organs,
especially eye or, less frequently, ear.
Movement rehabilitation should be initiated in the
first three months of child’s life. Exercises should be
adjusted individually and according to child’s neurological condition, i.e. the presence of incorrect movement patterns such as persistent tonic reflex, excessive
Moro reflex, axial hypotonia, tendency to opisthotonus,
strong palmar grasp reflex. Children with congenital
toxoplasmosis frequently present increased rather then
decreased muscle tension.
NDT Bobath and the Vojta method are commonly
applied in the rehabilitation of infants. In case of elder
children, proprioceptive neuromuscular facilitation
(PNF) and the Peto method are also employed. Of importance is also sensory integration (SI).
Rehabilitation of children with congenital toxoplasmosis is hindered by visual and hearing impairments,
presence of valve system or drug-resistant epilepsy.
In case of elder children with increased spasticity,
often it is required to apply muscle relaxants, botulinum
toxin or perform orthopaedic surgeries, e.g. the Achilles
tenotomy. There may be a necessity to use orthoses,
orthopedic shoes and provide rehabilitation equipment.
A role of psychologist is also significant, who
should not only be a support in difficult life situation,
but may also have an effect on parents’ attitude, their
motivation and collaboration within active, complex,
long-term process of child’s rehabilitation.
Treatment of acquired toxoplasmosis in immunocompetent persons
1. manifestation, involving vital organs: pyrimethamine and sulfadiazine or aforesaid drugs are applied staggeringly with rovamycine, for 4-6 weeks,
or longer; treatment should be continued for 2 weeks
following the disappearance of clinical symptoms
2. glandular manifestation does not usually require
treatment; if lymphadenopathy is accompanied
by other organ lesions or simultaneously, another
chronic disease is diagnosed, then management
should be as specified above
Treatment of ocular toxoplasmosis
Irrespective of the fact whether it is congenital
or acquired manifestation, primary infection or its

recurrence, treatment of active lesions should be
initiated. Treatment should be combined and continued
for 4-6 weeks; treatment should be continued for two
weeks following the disappearance of active chorioretinitis. Decision on treatment initiation is made by
ophthalmologist or with his assistance. Fansidar may be
applied in the treatment of eye changes; effectiveness
of treatment with clindamycin and azithromycin was
also demonstrated.
Administration of glucocorticoids in the treatment of active chorioretinitis in the course of T.gondii
infection may be controversial and should be adopted exclusively in reference centres.

PREVENTION
- avoidance of consuming raw or semi-raw meat and
its products
- proper washing of hands and objects used during
meat processing
- washing of vegetables and fruits prior to consumption
- protection of food against cockroaches and flies
transmitting parasites
- drinking of boiled water and milk
- proper washing of hands following the contact with
soil or working, using protective gloves
- avoidance of contact with objects that could be
contaminated by cat’s faces
- pregnant women living in countries of low risk of
infection should avoid travelling to high risk countries.

SUMMARY
Aforesaid recommendations for the management of
T.gondii infection, elaborated by the group of experts,
are intended for physicians of various specialties in
order to standardize and facilitate diagnostic and therapeutic management.
Early diagnosis of congenital toxoplasmosis, both
symptomatic and asymptomatic, in neonatal period,
initiation of adequate treatment and long-term, multispecialist monitoring, including multi-organ rehabilitation of children may prevent or reduce the complications
of congenital toxoplasmosis.
Health education, whose role is often underestimated, should be targeted mainly on girls and women
at reproductive age as to prevent from infection during
pregnancy.
Request for references should be addressed to authors.
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RECOMMENDATIONS FOR THE MANAGEMENT
OF RICKETTSIOSES
Chair and Department of Infectious Diseases, Medical University in Lublin
INTRODUCTION
Rickettsioses constitute a group of acute febrile
infections, caused by different bacterial species of the
order Rickettsiales. They may be of similar clinical
course, however, their epidemiological and etiological
features are rather distinct. Attempts to systematize
rickettsioses resulted in differentiation of the following
groups of infections:
1. Typhus fever group: epidemic, sporadic and murine
typhus fever.
2. Spotted fever group: Rocky Mountain spotted fever,
Mediterranean spotted fever, North-Asian tick-bite
fever, rickettsialpox, Queensland tick typhus, scrub
typhus.
3. Infections caused by the pathogens of the genus
Coxiella, Bartonella, Anaplasma.
In our country, imported rickettsioses prevail. Having considered the endemicity of infections, exclusively
human granulocytic anaplasmosis and bartonellosis are
of significance in Poland (2). Remaining infections are
usually acquired abroad. According to the data of the
National Institute of Public Health-National Institute
of Hygiene, sporadic introductions of rickettsioses of
spotted fever group to Poland are possible. In 20062012, serological markers for this group of bacteria
were identified in 5 patients. It is considered that birds
returning to Poland from distant regions also have a role
in the epidemiology of these infections (3). In recent
years, a patient returning from the Republic of South
Africa was diagnosed with the African tick-bite fever
in the Department of Infectious Diseases in Lublin (4).
There is a numerous group of representatives of the
order Rickettsiales, which are isolated from vectors,
however, their pathogenic potential to humans remains
unknown with an example being R. amblyommi. In recent years, several of the Rickettsia species, previously
considered to be non-pathogenic, e.g. R. slovaca, R.
helvetica or R. raoulti proved to be etiological agents
of TIBOLA/DEBONEL (5,6).
Rickettsial pathogens are transmitted by vectors,
including various species of arthropods (ticks, fleas,

lice, mites). Information on the contact with vector
may be an important element in the diagnostic process,
however, lack of such data in interview does not exclude
the diagnosis of rickettsioses.

DIAGNOSIS OF RICKETTSIOSES
Components of diagnosis:
1. Epidemiological interview, clinical presentation:
Interview is of significant role due to the geographical distribution of particular infections as well
as vectors transmitting rickettsial pathogens. It should
not be forgotten that there is a considerable group of
infections prevalent in the countries of temperate climate. A number of such infections occur in areas which
are not traditionally associated with the endemicity of
infectious diseases, e.g. the United States (7,8). Clinical presentation is dependent on the Rickettsia species
that caused the infection. It should be highlighted that
some authors claim that rickettsioses may be the second,
following malaria, cause of fever in returnees from
overseas trips.
2. Laboratory testing:
– Serology – usually immunofluorescent test is applied
(it should not be forgotten that antibodies appear
within 7-10 days after the onset of general symptoms).
– PCR – positive result prior to the appearance of
antibodies, type of specimen for testing depends on
the infection (suspected), e.g. blood, skin biopsy or
eschar (e.g. African tick-bite fever).
– Cell culture (specific media).
– PCR based on cutaneous swab culture (novel technique).
3. Detection of IgM:
In case of serological testing, which serves for the
purpose of indirect diagnosis of infection, it should not
be forgotten that cross-reactivity between Rickettsia
species may appear, e.g. R. rickettsii, R. typhi, R. slova-
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ca. There is also a possible occurrence of false positive
results in the course of infectious mononucleosis and
HIV infection. Occasionally, some data may be obtained
following the performance of Western-blot, however, it
is not applicable for many of the aforesaid bacteria (7).
Table 1 presents the recommendations for the
diagnosis of several infections caused by representatives of the family Rickettsiale, including possible
deviations from the norm in routine laboratory testing
and recommended diagnostic specific tests with their
interpretation (9-14).
Differential diagnosis:
Human granulocytic anaplasmosis:
1. Presence of morulae in peripheral blood or bone marrow smears stained with Wright or Giemsa methods
in the acute stage of infection is demonstrated in
more than a half of patients.
2. In serological diagnostics, the possibility of crossreactivity should be considered, which typically may
occur in patient diagnosed with other rickettsioses,
Q fever, Epstein–Barr virus infection or with the
presence of antileukocytic autoantibodies.

3. In several laboratories, immunoblotting, using recombinant immunodominant antigens of A. phagocytophilum (membrane proteins up to 42-49 kDa)
is available. In differential diagnosis of infections
caused by A. phagocytophilum and E. chaffeensis,
the presence of p44 protein in the serum of patients
is determined.
4. A. phagocytophilum can be cultured in a human promyelocytic cell line HL-60. Isolation of bacterium
and rapid progression of cytopathic changes in cells
constitute a final and indisputable confirmation of
human granulocytic anaplasmosis (9,13,14).
Bartonellosis:
1. Provided blood smears are stained properly (Giemsa,
Warthin-Starry, Steiner), identification of particular
Bartonella species is possible, however, diagnostic
specificity of such method is disputable.
2. Immunochemical testing of clinical specimens, e.g.
based on cat scratch disease, allows for making a
correct diagnosis in less than a half of cases.
3. Culture is not recommended in the diagnosis of
bartonellosis, however, it may be sometimes of

Table 1. Laboratory diagnostics of rickettsioses
Disease
Rocky Mountain spotted
fever

Human monocytic erlichiosis

Human granulocytic anaplasmosis

Bartonellosis (in general
for Bartonella spp.)

Deviations from the norm in laboratory testing
• WBC N
• PLT ↓
• Sodium level ↓(slightly)
• Transaminases ↑ (slightly)

Laboratory criteria for confirmation

Serological testing of paired serum samples in acute and convalescent stages reveals a 4-fold increase of antibody titres
or
Detection of R. rickettsii DNA
Serological testing of paired serum samples in acute and convalescent stages reveals a 4-fold increase of antibody titres
or
• WBC ↓ in ≤53%
• PLT ↓ in ≤94%
Detection of E. chaffeensis DNA
• Transaminases ↑ (2–8-fold of ULN) or
Detection of morulae in leukocytes and positive test result in
serology
Serological testing of paired serum samples in acute and convalescent stages reveals a 4-fold increase of antibody titres
or
• WBC ↓ in ≤53%
• PLT ↓ in ≤94%
Detection of A. phagocytophilum DNA
• Transaminases ↑ (2–8-fold of ULN) or
Detection of morulae in leukocytes and positive test result in
serology
Serological testing of paired serum samples in acute and convalescent stages (after 1-14 days) reveals a 4-fold increase of
antibody titres
or
Detection of IgM (questionable diagnostic value)
or
Detection of Bartonella spp. DNA (most often gltA gene)
or
Histopathological examination reveals the presence of granulomas with necrosis which may be indicative of cat scratch disease
Identification of vascular proliferation is indicative of bacillary
angiomatosis
Remark – it is required to adopt staining to diagnostic specimen
and suspected disease

N-normal; ↑-increased; ↓-decreased; ULN-upper limit of the norm.
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assistance while suggesting bartonellosis with an
example being diagnosis of fever of unknown origin.
4. Having interpreted serological testing, cross-reactivity should be taken into account with, e.g. Coxiella
burnetii or Chlamydia (10-12).
Patients presenting with rash and fever, who are suspected of rickettsioses, should be subject to an adequate
differential diagnosis (15). Non-specificity of symptoms
results in a situation in which a number of infections
should be considered. Provided infection with Rickettsia
species cannot be excluded, therapy should be initiated
following the collection of proper specimen for testing.

those observed in primary infection.
• Tsutsugamushi disease: Complications are rare but
of high severity, e.g. hearing loss, pneumonia, RDS,
myocarditis, DIC.
• Q fever: chronic Q fever, endocarditis, myocarditis,
meningoencephalitis, glomerulonephritis.
• Granulocytic anaplasmosis: opportunistic infections,
renal failure, hepatic necrosis, thrombocytopenia.
• Bartonellosis: numerous complications depending on
the localization of infection, e.g. in the course of ocular
bartonellosis: retinitis, corneitis, optic neuritis (9-12).

COMPLICATIONS

THERAPEUTIC MANAGEMENT OF
RICKETTSIOSES

• Boutonneuse fever: Possible multiple organ damage,
encephalopathy and coagulation defects leading to death.
• Epidemic typhus fever: Complications are rare but
of high severity, e.g. gangrene, otitis media, sialoadenitis, myocarditis, pericarditis, pneumonia.
• Brill-Zinsser disease: Complications comparable to

Antibiotic susceptibility testing is not commonly
applied. Due to an intracellular nature of infection,
standard methods of determining susceptibility to antibiotics cannot be adopted (9,14).
• Cell culture is a gold standard (plaque assay system),
however, it cannot be used for all Rickettsia species.

Table 2. Therapuetic management of rickettsioses (based on 9, 16-23)
Disease
Human granulocytic
anaplasmosis

Bartonellosis
Cat scratch disease
Bartonellosis
Bacillary angiomatosis
Mediterranean spotted
fever
Rocky Mountain spotted fever
Other spotted fevers

Adults
Scheme: R-recommended
A-alternative

Pregnancy

R Doxycycline 100mg 2x/24 h for 14 days

Rifampicin
600mg/24 h

Rifampicin 600 mg/24 h for 7-10 days
Doxycycline *
Ciprofloxacin (or other fluoroquinolones) for 7-10 days
Doxycycline 2x100 mg or erythromycin for 3-6 weeks
If therapy is ineffective, the use of azithromycin should be conR
Amoxicillin or erythromycin
sidered (some authors claim that it is a drug of choice) in a dosage of 500 mg in the first day, and then 250mg 1x/24 h for 4 days
A Cotrimoxazole or fluoroquinolon
Doxycycline or erythromycin
Erythromycin or rifampicin
R
In severe cases, doxycycline + rifampicin up to 3 months
Josamycin 1g every 8 hours (in seR Doxycycline 200mg 1x or 100mg 2x/24 h for 2-5 days
vere manifestation, it is accepted to
use a single dose of doxycycline)
Josamycin 1g every 8 hours for 5 days
A
Ciprofloxacin (in Europe, there are reports on its ineffectiveness)
Doxycycline 100mg 2x/24 h for
R Doxycycline 100mg 2x/24 h for 5-10 days
5-10 days (in case of life-threatening
manifestation for pregnant woman)
A

R Doxycycline 200mg 1x or 100mg 2x/24 h for 2-5 days

Doxycycline 100mg 2x/24 h continued for 3 days following the
Doxycycline in the 3rd trimester*
disappearance of symptoms
Murine typhus fever
Fluoroquinolones
A Ciprofloxacin (in Europe, there are reports on its ineffectiveness)
Chloramphenicol 60-75 mg/kg/24 h in 4 divided doses
Doxycycline 100mg 2x/24 h for 5 days or 2-4 days following the
R
disappearance of fever
Epidemic typhus fever
Doxycycline 100-200mg in a single
A Chloramphenicol 60-75 mg/kg/24 h in 4 divided doses
dose*
*
Recommendations for the use of doxycycline in pregnancy were derived from the American settings,
in Poland, doxycycline may be administered in children aged >12 years old, in the Unites States
>8 years old.
R
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• In recent times, quantitative polymerase chain reaction (PCR) is used to determine the susceptibility to
antibiotics.
In general, treatment of different rickettsioses is
similar, however, there are certain differences with
regard to particular infections (9, 16-23).
1. Doxycycline is the drug of choice. Its use is contraindicated in pregnant women, children and persons
allergic to tetracyclines.
2. Alternative antibiotics: their tolerance and effectiveness may be a cause of therapeutic failures. There
are differences between recommendations binding
in various countries resulting from acceptance or its
lack of a medicine agency (e.g. FDA, EMEA).
Comments on therapies of rickettsioses:
1. Short-term use of doxycycline (200mg for a day) in
spotted fever group seems to be equally effective as
multiple-day therapy, and safe for children aged <8
years old.
2. Fluoroquinolones displayed considerably lower
mode of action compared to doxycycline – longer
persistence of symptoms, development of severe
rickettsiosis manifestations – and were associated
with longer duration of hospitalization.
3. Macrolides (clarithromycin 15mg/kg/24 h; josamycin 50mg/kg/24 h; azithromycin 10mg/kg/24 h)
were used in the past to treat the Mediterranean
spotted fever. They may constitute an alternative
for doxycycline, however, comparative studies with
doxycycline are lacking.
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4. Legitimacy of the use of glucocorticoids has not
been demonstrated, however, it is considered that
they may prevent early death following the administration of antibiotics (especially chloramphenicol)
which probably is associated with the activation of
toxin-antitoxin system (vapC-vapB).
5. In human granulocytic anaplasmosis, as well as other
infections, initiation of therapy is not recommended
for seropositive patients who do not present with
symptoms (9, 19).
Undoubtedly, as with all diagnostic recommendations and especially therapeutic recommendations, a
proper management depends on a number of factors.
Individualization of approach to each of the patients
is an inseparable element of medicine. Recommendations presented above result from the experience of
many authors, specified in research articles, as well as
the recommendations of scientific societies and own
experience.
Request for references should be addressed to
authors.
Received: 9.03.2015
Accepted for publication: 6.05.2015
Address for correspondence:
Prof. dr hab Krzysztof Tomasiewicz
Chair and Department of Infectious Diseases
Medical University in Lublin
Staszica 16, 20-081 Lublin
Tel.: 81 5349414
E-mail: krzysztof.tomasiewicz@umlub.pl

Recommendations

PRZEGL EPIDEMIOL 2015; 69: 303 - 307

Aleksander M. Garlicki1, Mirosław Jawień1, Sławomir A. Pancewicz2, Anna Moniuszko-Malinowska2

PRINCIPLES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF BACTERIAL PURULENT
MENINGOENCEPHALITIS IN ADULTS
Chair of Infectious Diseases Jagiellonian University Medical College in Kraków
Department of Infectious Diseases University Hospital in Kraków
2
Department of Infectious Diseases and Neuroinfections Medical University of Białystok
1

Bacterial purulent meningoencephalitis (BPM) is
an acute infection of subarachnoid space with meningitis and brain parenchyma involvement. It is one
of 10 most common causes of death due to infectious
diseases. Annually, approximately 1.2 mln infections are
noted worldwide. In Western European countries and
North America, incidence is 5/100 000. In developing
countries, these rates are 10-fold higher (2). A total of
192 (incidence 0.5/100 000), 120 (0.31/100 000) and
only 11 (incidence 0.03/100 000) infections caused
by Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis
and Heamophilus influenzae were reported in Poland
in 2014, respectively. Other and unspecified infections
predominated - 746 (3). In recent 25 years, there were
considerable changes in the epidemiology of these infections resulting from making vaccinations more accessible. At present, adults are mainly affected by infections
caused by S. pneumoniae (50%), N. meningitidis (25%),
group B Streptococcus (15%), Listeria monocytogens
(10%) and H. influenzae (<10%). Gram-negative enteric
cocobacilli are a more common cause of infections, especially in the elderly and persons with chronic diseases
resulting in an impaired immune system. In Poland,
according to the data of the National Reference Centre
for Bacterial Meningitis (NRCBM), the most prevalent
were infections of N. meningitidis aetiology of the following serogroups: B (48.8%), C (36.6%), sporadically
Y (1.2%) and W-135 (1.2%). The highest mortality rate
was reported for infections caused by N. meningitidis
serogroups B (10.3%) and C (8.8%). Analysis of the
susceptibility to antibiotics of 1373 isolates revealed
that all strains were susceptible to the third generation
cephalosporins, chloramphenicol and ciprofloxacin. A
total of 84.2% and 14.3% of meningococcal isolates
showed high and medium susceptibility to penicillin
(PNC), respectively. Only 1.5% of strains were resistant
to penicillin and 1% to rifampicin. Diagnosis of BPM
is based on the analysis of cerebrospinal fluid (CSF).
Most frequently, CSF leaks under increased opening
pressure (200-500 mm H20) and is of turbid appearance.

Sometimes, it is a dense pus of elevated consistency,
which is hardly released from puncture needles. Pleocytosis, in >80% mostly neutrophilic, exceeds 1000
cells per 1 µL with the exceptions of infections caused
by Gram-negative bacteria in newborns and listeriosis
in which lymphocytes predominated. Protein is raised,
beginning from 1-5 g/L and over. Glucose level is low,
or sometimes undetectable. Culture is a gold standard
in the diagnosis of BPM. Its diagnostic effectiveness is
70-85% on average, i.e. 96%, 87% and 80% in infections caused by H. influenzae, S. pneumoniae and N.
meningitides, respectively. Bacterioscopic examination
is a simple, inexpensive and rapid diagnostic method
with sensitivity ranging from 75 to 90% (5, 17, 25).
Staining of preparation of the CSF deposit, using Gram’s
method or methylene blue allows for differentiating
bacterial types - Gram-positive or Gram-negative and
determining their morphology: cocci, coccobacilli (12,
13). Sensitivity of this method is dependent on the
bacterial species. For S. pneumoniae and S. aureus, it
amounts to 90%, while for H. influenzae – 86%, N.
meningitidis – 75%, Gram-negative coccobacilli – 50%,
L. monocytogenes and anaerobic bacteria - <50%. If
testing is performed prior to the initiation of antibiotic
therapy, when there is a high concentration of bacteria,
then sensitivity and specificity are 60-90% and >97%,
respectively. Latex tests are used for rapid qualitative
detection of antigens of alive and dead bacteria in CSF
or urine, which allows for initial determination of aetiology, even following the initiation of antibiotic therapy.
Tests for the detection of antigens of H. influenzae type
B, S. pneumoniae, N. meningitidis serogroups A, B,
C, Y I W135, group B Streptococcus and Escherichia
coli K1 are available on the market. Specificity of tests
for the antigens of S. pneumoniae and N. meningitidis
ranges from 95 to 100%, which enables to determine
the aetiology, while the sensitivity for pneumococcal
and meningococcal antigens amounts to 70-100%
and 33-70%, respectively. Therefore, negative result
of latex agglutination test does not permit to exclude
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infections with these bacteria. It ensures 100% sensitivity and 97% specificity of test result. A benefit is that
it is possible to obtain positive results following the
initiation of antibiotic therapy. Blood cultures should
be performed if lumbar puncture is contraindicated,
prior to the initiation of antibiotic therapy. Neuroimaging does not have any effect on determination of BPM
aetiology. However, it is useful for diagnosing cerebral
oedema and/or inflammatory lesions in brain nervous
tissue, including abscesses. Neuroimaging allows for
assessing the intensity of oedema and recognizing
complications such as hydrocephalus, haemorrhagic
lesions or ischemia. CT/MRI should be performed also
in the presence of symptoms indicative of intracranial
pressure. If such symptoms are not reported, imaging
testing leads to an unnecessary delay and consequently
therapy is retarded. Thus it should not be a routine
procedure (13, 20, 24). Initial diagnosis is made on a
basis of cardinal symptoms, including headaches, fever,
meningismus and characteristic inflammatory lesions in
CSF. Irrespective of the intensity of clinical symptoms,
such disease should be always suspected if there are high
neutrophilic pleocytosis, low glucose level and high protein concentration in CSF. As a delay in therapy always
results in exacerbation of prognosis, empiric antibiotic

therapy should be initiated as soon as possible, without
awaiting for laboratory and neuroimaging test results.
Empiric antibiotic therapy
For BPM, prognosis is poor. It is dependent on
etiological agent, patient’s age, comorbidities and time
of initiation of proper therapy (4). Its effectiveness is
determined by quick initiation of antibiotic and supplementary therapy (1). Due to a severe course of disease,
high mortality and possibility of early complications,
especially in the initial phase of disease, patient should
be hospitalized on an intensive care unit (ICU) (5, 6).
Empiric antibiotic therapy should be initiated quickly,
optimally, within the first hour of hospitalization. Elements of therapy should be determined not only based
on the mode of drug action and permeability through
blood–brain barrier, but also other non-age-dependent
factors indicative of the aetiology, including comorbidities, past surgeries, injuries and local epidemiological situation. It is required to differentiate between
community and hospital-acquired infection. Selection
of antibiotics is affected by higher prevalence of multidrug-resistant bacteria, not only in hospital strains, but
also community strains. Irrespective of the aetiology,
clinical presentation is similar. However, in-depth

Table I. Regimens of empiric antibiotic therapy of BPM by estimated risk factors and other variables affecting the choice
of therapy
Risk factors
Patient’s age
< 1st month of life
1-month old – 5 years old
Children ≥ 5 years old and
adults ≤ 50 years old
> 50 years old
Immunodeficiencies, cancer,
alcoholism
Neurosurgery; head injury
Ventricular – abdominal valve
infection (atrial)
Hospital-acquired infection
Allergy to penicillin

Etiological agent

Empiric therapy regimen

S. agalactiae; E. coli;
L. monocytogenes;
Gram-negative enteric cocobacilli
N. meningitidis; S. pneumoniae; H. influenzae

ampicillin + cefotaxime
or
ampicillin + aminoglycoside
ceftriaxone + vancomycin

N. meningitidis; S. pneumoniae

ceftriaxone + vancomycin

S. pneumoniae; N. meningitidis;
L. monocytogenes
L. monocytogenes;
Gram-negative enteric cocobacilli

ampicillin + ceftriaxone +
vancomycin
ampicillin + ceftriaxone +
vancomycin
cefepime + vancomycin
or
meropenem + vancomycin
cefepime + vancomycin
or
meropenem + vancomycin

S. pneumoniae; S. aureus; Gram-negative enteric cocobacilli;
P. aeruginosa
S. aureus;
coagulase-negative staphylococci; Gram-negative enteric
cocobacilli
multidrug-resistant Gram-negative cocobacilli; methicillinresistant staphylococci
S. pneumoniae; N. meningitidis; H. influenzae
L. monocytogenes

Gram-method staining results
Gram-negative cocci (diplococci)
Gram-positive cocci (diplococci)
Gram-positive coccobacilli
Gram-negative coccobacilli

N. meningitidis
S. pneumoniae
L. monocytogenes
H. influenzae; Gram-negative enteric cocobacilli; Gramnegative non-fermenting cocobacilli

meropenem + vancomycin
meropenem + vancomycin
or
moxifloxacin
co-trimoxazole or meropenem
ceftriaxone or cefotaxime
ceftriaxone + vancomycin
ampicillin + aminoglycoside
cefepime + aminoglycoside
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analysis of interview data, infection circumstances and
symptoms allows for a cautious prediction of aetiology.
Infection with H. influenzae is indicated by infection
occurring under the age of 5 years old and lack of
proper vaccinations. In case of adults, this bacterium is
a rare etiological agent, <10% of infections. Abrupt
infection, under the age of 5 years old or in adolescence,
typically in winter or spring, short incubation period,
characteristic rash on skin, mucosae and conjunctivae
and sudden course of disease most probably are indicative of infection with N. meningitidis. Pneumococcal aetiology should be suspected in infants under the
age of 2 years old, adults over 65 years old, and, irrespective of the age, in persons with immunodeficiencies,
with difficult to determine time of incubation, sudden
onset or gradual increase of symptom intensity when a
starting point is purulent lesion in ear or paranasal sinuses. Number of antibiotics should be restricted to a
required minimum as their excess favours selective
pressure, resistance development and adverse drug
effects. The most important empiric antibiotic therapy
regimens were presented in Table I. Of importance for
prognosis is to administer antibiotic quickly, most optimally within the first hour of hospitalization. In case
of justified suspicion of N. meningitides infection, it
should be considered to apply the first dose of proper
antibiotic prior to referring the patient to hospital. Having selected antibiotics, not only mode of drug action,
but also its permeability into subarachnoid space, imperative for achieving therapeutic concentration should
be taken into account. Antibiotics should be administered intravenously in the same dose for the whole
therapy as with the resolution of inflammation, the

activity of blood-brain barrier improves. Consequently,
its permeability decreases and concentration of drugs
may be suboptimal. Drugs of small molecular mass,
low degree of protein binding, good lipid solubility and
low degree of ionization in physiological pH show
higher permeability. High protein concentration and
density of bacteria in CSF restrict the bactericidal action.
The greatest capacity for obtaining high concentration
in CSF, over minimal inhibitory concentrations (MIC),
is displayed by β-lactam antibiotics. Administration of
drugs through intrathecal or intraventricular routes is
restricted to specific clinical situations. It may be considered in patients who underwent neurological surgeries or those with decompression valves as well as in
case of infections with multidrug-resistant strains of
Staphylococcus aureus or non-fermenting Gram-negative cocobacilli. Most frequently, vancomycin, aminoglycosides and colistin are then applied. Posology of
antibiotics was presented in Table II. In therapy,
β-lactam antibiotics are applied such as penicillins,
cephalosporins, monobactams, carbapenems and
β-lactamase inhibitors. Irrespective of the fact that these
drugs do not entirely permeate through blood-brain
barrier, they achieve higher than MIC concentrations
in CSF for the majority of pathogens causing BPM.
Permeability of these antibiotics into CSF increases
considerably during inflammatory process. Thus, antibiotics of such group are basic drugs adopted in the
therapy of such infections (15, 17). Natural penicillins
– benzylpenicillin (penicillin G) – achieve therapeutic
concentrations in CSF with a daily dose of 24 mln IU
and higher if administered 4-6 times a day. Nowadays,
however, due to increasing resistance, especially in

Table II. Recommended posology of antibiotics (chemotherapeutics) in the therapy of BPM.
Drug
Penicillin G
Ampicillin
Ceftriaxone
Cefotaxime
Ceftazidime
Cefepime
Meropenem
Aztreonam
Amikacin
Amikacin
Gentamicin
Vancomycin
Vancomycin
Ciprofloxacin
Moxifloxacin
Linezolid
Metronidazole
Rifampicin
Colistin

Route of administration
Intravenous
Intravenous
Intravenous
Intravenous
Intravenous
Intravenous
Intravenous
Intravenous
Intravenous
Intrathecal
Intravenous
Intravenous
Intrathecal
Intravenous
Intravenous
Intravenous
Intravenous
Oral
Intrathecal

Co-trimoxazole

Intravenous

Posology (in adults) /24 hours
4 x 6 mln IU
6x2g
2x2g
4x3g
3x2g
3x2g
3x2g
3x2g
3 x 5 mg/kg bw
1 x 0.02 g
3 x 2.5 mg/kg bw
2x1g
1 x 0.01 – 0.02 g
2 x 0.4 g
1 x 0.4 g
2 x 0.6 g
3 x 0.5 g
1 x 0.6 g
3 x 2-3 mln IU
4 x 5 mg/kg bw
(with respect to trimethoprim)

Posology (in children) /24 hours
4 x 75,000 IU/kg bw
6 x 50 mg/kg bw
1 x 100 mg/kg bw
4 x 50 mg/kg bw
3 x 50 mg/kg bw
3 x 50 mg/kg bw
3 x 40 mg/kg bw
3 x 50 mg/kg bw
3 x 5 mg/kg bw
3 x 2.5 mg/kg bw
4 x 15 mg/kg bw
2 x 5 mg/kg bw
3 x 10 mg/kg bw
1 x 10-20 mg/kg bw
4 x 5mg/kg mc
(with respect to trimethoprim)
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Table III. Recommended therapy regimens in BPM by the resistance of isolated etiological agents.
Etiological agent
S. pneumoniae
susceptible to penicillin
decreased susceptibility to penicillin
penicillin-resistant S. pneumoniae (PRSP)
N. meningitidis
susceptible to penicillin
decreased susceptibility to penicillin
H. influenzae
β-lactamase negative
β-lactamase positive
S. aureus;
coagulase-negative staphylococci
methicillin-resistant
(MRSA/ MRCNS)
decreased susceptibility or vancomycin-resistant
(VISA/ VRSA)
Enterococcus spp.
vancomycin-resistant (VRE)
Gram-negative cocobacilli ESβL
Gram-negative cocobacilli AMPC
Gram-negative cocobacilli MBL
Gram-negative cocobacilli KPC

Recommended therapy

Alternative therapy

penicillin G
ceftriaxone or cefotaxime
ceftriaxone or cefotaxime
+ vancomycin

ceftriaxone; cefotaxime
meropenem; cefepime

penicillin G
ceftriaxone or cefotaxime

ceftriaxone or cefotaxime
meropenem; moxifloxacin

ampicillin
ceftriaxone or cefotaxime

ceftriaxone; cefotaxime; cefepime; aztreonam
cefepime; aztreonam; fluoroquinolones

vancomycin

linezolid; co-trimoxazole
combined therapy

linezolid

co-trimoxazole or rifampicin in combined therapy

moxifloxacin; moxifloxacin + rifampicin

or

rifampicin

in

linezolid
meropenem
meropenem
colistin
colistin

pneumococci, penicillin is not recommended as a drug
of choice in empiric therapy (16). Administration of
penicillin G is indicated in case of infections caused by
meningococci, pneumococci, group B Streptococcus
and L. monocytogenes, of confirmed susceptibility to
this drug. A basic indication for the use of ampicillin is
infection of L. monocytogenes aetiology; if it is supplemented with aminoglycoside, then bactericidal action
is increased. Ampicillin CSF concentration achieves
nearly 15% of its level in serum (15,18). Third generation cephalosporins are characterized by a broad mode
of action, covering Gram-positive and negative bacteria,
including frequently those which cause BPM. Therefore, they are antibiotics of choice in empiric therapy.
Ceftriaxone or cefotaxime are drugs of choice (19).
Cefotaxime is an antibiotic favoured in children as it is
characterized by lower degree of protein binding, lack
of secretion with bile, lower risk of hyperbilirubinaemia
and poorer effect on intestinal microflora compared to
ceftriaxone (15). If there is no expected improvement
following administration of ceftriaxone or cefotaxime,
infection with Gram-negative coccobacilli should be
suspected which demonstrate the ESβL resistance
(extended-spectrum β-lactamase), AMPC (β-lactamase
type AmpC), MBL (metallo-β-lactamase) or KPC (carbapenemase type KPC) or infections caused by bacteria
which are naturally resistant to these antibiotics, i.e.: L.
monocytogenes, Staphyloccocus spp., Enterococcus
spp. or pneumococci resistant to penicillin and ceftriaxone (20). Ceftriaxone demonstrates the greatest action
against H. influenzae and N. meningitidis. In case of

ciprofloxacin; moxifloxacin; aminoglycosides
cefepime; aminoglycosides; fluoroquinolones;
aztreonam; fluoroquinolones; aminoglycosides

confirmed meningitis of Pseudomonas aeruginosa
aetiology, ceftazidime is the antibiotic of choice (15).
Cefepime, belonging to the fourth generation cephalosporins, is characterized by similar mode of action as
the third generation cephalosporins (21). Monobactam
antibiotic – aztreonam is mainly indicated in therapy of
meningitis caused by H. influenzae or P. aerugionosa.
Its CSF concentration achieves nearly 30-52% compared to that in blood (15). Out of carbapenemases,
exclusively meropenem is recommended as the use of
imipenem is associated with a risk of convulsions (22).
Meropenem is characterized by high permeability into
blood-cerebrospinal fluid barrier and broad mode of
action, covering the majority of pathogens causing BPM
(15). Out of glycopeptide antibiotics, used in therapies,
exclusively vancomycin is applied in the treatment of
meningitis as teicoplanin does not permeate into bloodcerebrospinal fluid barrier (15). In general, vancomycin
should be reserved for targeted therapy. However, its
use is allowable in empiric therapy provided conditions
are met which suggest infection with staphylococci,
high percentage of MRSA strains or pneumococci resistant to penicillin and cephalosporins. Vancomycin is
an antibiotic of low permeability to CSF, thus, it should
be applied in combination with β-lactam antibiotics (15,
23). Due to increasing resistance, second generation
fluoroquinolones should not be used in empiric therapy
and monotherapy. Moxifloxacin should be a drug of
choice, which permeates to CSF very well. Its concentration in blood is ca 50%. This antibiotic is characterized by high mode of action to Gram-positive cocci,
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including S. pneumoniae strains resistant to penicillin
(1, 24). In Poland, moxifloxacin is not registered for an
intravenous administration. Aminoglycosides poorly
permeate to CSF under physiological conditions, while
much better in inflammatory process. Thus, they are
conditionally authorized for use in the treatment of
BPM. A disadvantage consists in poor permeability
through lipid barriers, low activity in the environment
of purulent fluid and under low pH and relatively anaerobic conditions. To achieve required concentration
in CSF, high doses of aminoglycosides are to be used
which increases the risk of adverse effects. Such antibiotics should be used exclusively in targeted therapy
and in combination with β-lactam antibiotics or glycopeptides (15). Rifampicin is characterized by good lipophilic features. Thus, it may be used as an antibiotic
of second choice in combination with vancomycin in
BPM caused by MRSA strains. In case of pneumococcal meningitis, rifampicin may be applied in combination with vancomycin as an effect of synergy is observed
(25). Out of sulfonamides in the treatment of BPM,
co-trimoxazole is applied. Co-trimoxazole concentration in CSF achieves ca 40-50% of its concentration in
serum. It is listed in second choice regimens of targeted
therapy of infections caused by MRSA strains (15).
Metronidazole CSF concentration is comparable to that
in serum. This chemotherapeutic is used in the treatment
of cerebral abscesses, which are frequently caused by
anaerobic bacteria (15). Linezolid, oxazolidinone antibiotic, has action against multidrug-resistant strains of
S. pneumoniae, enterococci resistant to vancomycin and
staphylococci resistant to methicillin and vancomycin.
In CSF it achieves 60% concentration of that in blood.
It is indicated in infections caused by Staphylococcus
strains of reduced susceptibility or those resistant to
vancomycin (VISA/ VRSA) or enterococci resistant to
vancomycin (VRE) (1, 26). Due to its unfavourable
pharmacokinetic and pharmacodynamic properties,
macrolides, lincosamides, tetracyclines, tigecycline,
ketolides and colistin are not applied in the treatment
of BPM (15). Colistin may be administered intraventricularly in infections caused by multidrug-resistant
non-fermenting coccobacilli strains (27). Empiric antibiotic therapy should be verified following the identification of etiological agent and matched to the results
of antibiogram. Recommended therapy regimens by the
resistance of etiological agents causing BPM were
presented in Table III. Therapy duration is dependent
on the clinical course and etiological agent identified.
Antibiotic therapy should last for at least 7-10 days, and
successive 5 days following the resolution of fever. In
case of infections with N. meningitidis or H. influenzae,
this time should not be shorter than 7 days, while for S.
pneumoniae infection – 14 days, Streptococcus agalactiae - 14-21 days, L. monocytogenes - at least 21
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days, Pseudomonas aeruginosa – 21 days; similarly,
in case of infections with Gram-negative enteric coccobacill – 21 days; S. aureus – 14 days and removal of
infected valve (2, 11). To reduce inflammation, which
is intensifying following the administration of bactericidal antibiotics, it is recommended to apply dexamethasone in the dose of 10 mg every 6 hours, ca 15-20
minutes prior or together with the first dose of antibiotic. It should be continued for 2-4 days. Application
of dexamethasone at a later time does not improve the
therapy outcomes. Furthermore, it does not reduce increasing inflammation. Cerebral oedema and elevated
intracranial pressure may be decreased by head elevation at an angle of 30-450, pharmacological therapy with
mannitol and furosemide, reducing body temperature,
hyperventilation (use of already applied respiratorotherapy) or placing a patient in pentobarbital-induced
coma. Severe, recurrent convulsions should be dynamically eliminated as they may lead to ischemic CNS
injury, especially vulnerable regions of temples, cerebellum and thalamus, while in epilepsy – to permanent
brain injury. Firstly, anticonvulsants are applied: lorazepam/diazepam, if such therapy fails, then long-acting
drugs are administered – phenytoin or phenytoin with
phenobarbital. It is also required to initiate antithrombotic therapy, apply proton-pump inhibitors, and in case
of respiratory failure – adopt oxygen therapy or respiratorotherapy. In some instances (more frequently in
children than adults), syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone accompanied by hyponatremia and normovolemia is developed. Duration of
hyponatremia is correlated with the frequency of neurological complications. There is a necessity to sustain
normal blood pressure as to prevent the consequences
of brain hypoperfusion (1, 12, 28). Indications concerning care include lying in bed in the acute stage of disease, physiotherapy and proper nourishment. Following
resolution of fever and other symptoms, patient is allowed to rise, if assisted, exclusively for the purpose of
hygiene and physiological needs. Patient should
mainly lie in bed for the successive 14 days.
Request for references should be addressed to
authors.
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Since many years, an increase in the prevalence
of tick-borne diseases, especially: Lyme borreliosis,
babesiosis, human granulocytic anaplasmosis and
tick-borne encephalitis is reported in Europe, Asia and
America. Geographical distribution and population of
Ixodes ricinus ticks, present in Europe, are subject to
systematic changes. The highest population of ticks is
reported in forests, while the lowest in open meadows
and pastures. In case of Dermacentor reituculatus
ticks, the highest population is noted in meadows, open
pastures and mid-forest glades in deciduous forests.
A risk of infection transmission to human is dependent on the geographical region and the prevalence
of pathogens in animals and ticks. Tijsse-Klasen et al.
estimate that the risk of local symptom appearance at the
site of tick bite is 11.4%. A risk of borreliosis following
one-time tick bite is assessed at below 1%, while in case
of rickettsioses, ehrlichiosis or babesiosis it is below
0.5%. It is estimated that the probability of producing
specific antibodies against B. burgdorferi following
the tick bite amounts to 3–6%. Clinically overt disease
occurs in 0.3–1.4% of cases bitten by ticks.
In Europe, the highest Lyme borreliosis incidence
is reported in Germany, Austria, Slovenia, Sweden
and Poland. According to the data of the National Institute of Public Health-National Institute of Hygiene
(NIPH-NIH), the number of borreliosis cases is on the
systematic increase in Poland – in 2012, a total of 8,794
infections were reported (incidence: 22.8/100, 000),
while in 2013 – 12,763 (incidence: 33.12/100,000). The
highest incidence rate in 2012 was registered in 2012
in podlaskie (81.4/100,000) and warmińsko-mazurskie
provinces (47.9/100,000).
In Europe, tick-borne encephalitis (TBE) is the
second most commonly reported disease transmitted by
I. ricinus ticks. In 1990-2007, a total of 157,584 infec-

tions were registered in Europe, which accounted for
8,755 cases per year on average. In Poland, the number
of TBE cases registered by the NIPH-NIH in 2012 was
189 (incidence: 0.49/100,000), while in 2013 - 225 (incidence: 0.58/100,000). The highest incidence is reported
in podlaskie province. In 2012, a total of 101 cases
(incidence: 8.5/100,000) were reported there, which
accounted for 53.44% of infections registered in Poland,
while in 2013 – 111 cases (incidence: 9.2/100,000), i.e.
49.33% of the total number of cases in Poland.

TICK-BORNE ENCEPHALITIS
Tick-borne encephalitis virus of the family Flaviviridae includes three subtypes: European subtype
referred to as Western (W-TBEV) (I. ricinus), Siberian
subtype (S-TBEV) and Far Eastern subtype (FE-TBEV)
(I. persulcatus). All three subtypes may be present in
one region (e.g. Estonia, Lithuania).
Infection is transmitted while being bitten by an
infected tick (virus is found in the tick’s salivary glands)
or, less frequently, through food-borne route by consuming unpasteurized milk from infected goats, sheep
or cows or diary products (yoghurt, cheese, butter).
Pasteurization of milk entirely protects against infection.
On a rare basis, infection has also been reported to
be acquired in laboratory settings (accidental needlestick injury, damage) or through the air mode.
Incubation period for TBE ranges from 4 to 28
days following the tick bite and from 3 to 4 days in case
of food-borne infection.
Course of infection. A typical biphasic course of
disease is observed in 74-87% of patients. Abrupt onset
of disease, influenza-like symptoms, fever, headaches,
nausea and vomiting are indicative of the first phase
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which lasts for 4 (1-8) days. Laboratory findings in
this period reveal leukopenia, thrombocytopenia and
increased concentration of albumin in CSF. For 13-26%
of cases, infection terminates along with the first phase,
while the remaining cases, usually after 8 (1-33) days
of presenting good mood, experience the second phase,
referred to as neurologic phase. Symptoms such as fever
up to 40°C, headaches, nausea, vomiting, meningeal
symptoms, myalgia and arthralgia recur. The following
manifestations are distinguished: meningitis, of the
mildest course, accompanied by symptoms typical of
lymphocytic meningitis (ca 49% of patients); meningoencephalitis, of more severe course, accompanied
by symptoms indicative of encephalitis such as ataxia,
disturbances of consciousness and, sometimes, cranial
nerve paralysis; meningoencephalomyelitis, of the
most severe course (ca 10% of patients), accompanied
by symptoms indicative of the damage of anterior horn
of spinal cord and flaccid paralysis; involvement of
medulla and brainstem exacerbates the prognosis; meningoencephaloradiculitis accompanied by meningeal
symptoms, focal signs of CNS damage and injury of
nerve roots and peripheral nerve.
Fatality. Fatality due to TBE amounts to 5%.
Complications. Prevalence of neurological complications is estimated at 20-50%, of whom the most
prevalent are: paralysis or paresis of cranial nerves,
polyneuropathies with paralysis of various muscle
groups, particularly in the region of the shoulder girdle,
flaccid paralysis, cerebellum damage (gait disturbances,
speech disorders, nystagmus, intention tremor), epileptic attacks as well as intellectual disorders, concentration
disturbances, attention deficit disorders and impairments of long-term and short-term memory.
Diagnostics. TBE virus may be isolated from serum
and cerebrospinal fluid (CSF), and its genome may be
detected, using RT-PCR (reverse-transcriptase polymerase chain reaction), in blood serum and CSF in the
acute stage of infection. It is of marginal significance
in routine diagnostics as in the neurologic phase, when
patients are hospitalized, virus is not present in serum
and CSF.
Diagnostics is based on the detection of IgM and/or
IgG antibodies in blood serum and CSF by ELISA. IgM
antibodies occur in serum after 10-14 days following
infection and disappear after a few weeks. IgG antibodies are present after 3-4 weeks following infection with
a peak noted at week 6. In symptomatic phase, antibodies of both classes may be detected in serum and CSF.
In the incubation period and the first, non-characteristic phase of disease, antibodies are not detectable
in blood serum and CSF. In such case, test should be
performed again in the successive 1-2 weeks.
In the initial phase, basic laboratory testing reveals thrombocytopenia and leukopenia, sometimes,
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increased activity of alanine and aspartate aminotransferases.
CSF examination reveals cytosis ranging from several dozen to over 100 cells in 1 μl with a predominance
of granulocytes in the first four days of infection, and
then lymphocytes predominate. Glucose and chloride
are within normal levels while protein concentration
may even exceed 100 mg/dl.
Treatment. Treatment consists in application of
analgesics, anti-inflammatory drugs and drugs reducing intracranial pressure (20% mannitol). In specific
situation, corticosteroids may be applied.
Prevention. Use of vaccinations. Vaccine schedule should be in line with the vaccine manufacturer’s
indications.
Basic vaccination comprises two doses of vaccine
which are applied in an interval of 1-3 months and the
third dose which is given 5-12 months following the
second dose. Booster doses, dependent on the exposure
to infection, are applied from 3 to 5 years following the
last vaccination. There is also an accelerated schedule
based on immunization on day 0, 7 and 21, and then after
one year. Vaccines for children include a half of TBE
virus dose intended for use in adults. Vaccine schedule,
which is employed correctly, results in a sustained protective immunity in case of 98% of vaccinated persons.
Encepur and FSME IMMUN, vaccines against TBE,
are effective, safe and highly immunogenic. They induce the production of neutralizing antibodies, presenting cross-reactivity to various virus strains in Europe
and Asia (including Siberian and Far Eastern subtypes).

LYME BORRELIOSIS
Lyme borreliosis is a multi-organ disease caused
by spirochaetes Borrelia burgdorferi, transmitted by
Ixodes ticks, whose clinical picture is associated with the
involvement of skin, joints, nervous system and heart.
A total of 18 genospecies of spirochaetes composing Borrelia burgdorferi sensu lato complex, present
in wild animals and transmitted by ticks were identified. Of them, B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii,
B. afzelii and B. bavariensis, detected in 2009, are
pathogenic for humans while B. bissettii, B. valaisiana
(isolated from patients diagnosed with borreliosis),
B. lusitaniae (unclear role, clinical symptoms do not
correspond to well-known signs of borreliosis) and B.
spielmanii (isolated from skin with erythema migrans)
are potentially pathogenic.
Diagnosis
Diagnosis of Lyme borreliosis is made if at least one
of the following clinical symptoms is present:
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Borreliosis
Erythema migrans

Early stage

Borrelial lymphoma

Early neuroborreliosis

Lyme carditis

Symptoms
Erythema at the bite site up to a month
after the bite, sometimes multiple
erythema
Livid red colour nodule on the ear
lobe, scrotum, nipple.
Past or current EM
Meningoradiculitis, meningitis.
Paralysis of nerve VII and, potentially,
other cranial nerves
Past or current EM.
Atrioventricular block.
Cardiac arrhythmia, myocarditis or
pancarditis
Oedema, mobility restriction of joints,
monoarthritis, oligoarthritis,
poliarthritis
Encephalomyelitis,
radiculoneuritis,
meningitis, occlusive vasculitis,
cerebral infarct

Laboratory testing
No serological testing is recommended

Erythema migrans (EM)
It is a typical marker of early localization of infection. It occurs between day 3 and 30 following the
infection in ca 80% of patients. In case of adults, it is
usually present on limbs and trunk while in children
on head and neck. Erythema is spontaneously resolved
within a few days to weeks (4 weeks on average) in
persons who are not treated with antibiotics.
Diagnosis is based exclusively on the clinical picture. Initiation of treatment should not be dependent on
serological testing.
Atypical manifestations of erythema of irregular
shape, with ecchymosis or blisters, displaying the
tendency to the enlargement of diameter (over 5 cm)
should be treated as erythema migrans. In case of
atypical manifestations, laboratory confirmation may
be useful, however, only two weeks after the appearance of the lesion.
EM is confused with the lesions appearing shortly
after the bite of insects, which are of high intensity and
which resolve quickly without any antibiotic therapy.
Treatment of EM in pregnant women with β-lactam
antibiotics is effective. It is not associated with a risk
of complications to mother and newborns.
Serological diagnostics is not significant in typical
cases of erythema migrans as the presence of charac-

PCR
Sample of skin from a
margin of erythema

ELISA
Detection of IgG and/or IgM
Lymphocytic pleocytosis in CSF.
ELISA IgM and/or increased IgG titre
in serum.
Intradural production of antibodies
against B. burgdorferi
ELISA
IgM + IgG antibodies (increasing IgG
titre)

ELISA
IgM and/or increased IgG titre in
serum
ELISA
IgM and/or increased IgG titre in
serum.
Neuroborreliosis
Intradural production of antibodies,
lymphocytic pleocytosis
Peripheral polyneuropathies
IgG antibodies in serum
Oedema, mobility restriction of joints, ELISA
Lyme arthritis
monoarthritis, oligoarthritis,
IgG antibodies in serum
poliarthritis
Livid red colour skin, gradual skin
ELISA
Acrodermatitis chronica atrophy
IgG antibodies in serum
athrophicans
Histopathological examination of skin
sample
Lyme arthritis

Late stage
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Cerebrospinal fluid

Synovial fluid

Cerebrospinal fluid

Synovial fluid
Sample of changed
skin

teristic skin lesion and history of tick bite are sufficient
enough for diagnosis. Erythema of diameter over 5 cm
is of diagnostic significance.
Treatment with doxycycline (2×100 mg) or amoxicillin (1.5–2.0 g/24 h) or cefuroxime axetil 2×500 mg
lasts for 14-28 days.
Multiple erythema is an evidence of spirochetemia,
and not multiple tick bites. It is recommended to treat
the patients with multiple erythema, without involvement of nervous system or other organs, with the same
antibiotics as in case of patients with single erythema.

BORRELIAL LYMPHOMA
It is a rare manifestation of Lyme borreliosis which
occurs mainly in Europe. It is manifested by a single,
painless nodule of livid red colour, which appears on
the ear lobe, auricle, nipple or scrotum within 2 months
following the infection. It occurs in ca 2% of patients,
more frequently in children compared to adults.
It requires to be confirmed by serological testing.
IgM antibodies and increased IgG titre are most commonly reported.
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Treatment with doxycycline (2×100 mg) or amoxicillin (1.5–2.0 g/24 h) or cefuroxime axetil 2×500 mg
lasts for 14-28 days.

LYME CARDITIS
Changes in heart muscle occur in the early stage
of infection, around day 21 from the onset on average
(from week 1 to month 7). Males are affected more
frequently compared to females. Its typical features are:
abrupt onset, atrioventricular conduction abnormalities:
first degree, second degree or complete atrioventricular
block, bundle branch block or block of electrical conduction system bundles. It is a rare phenomenon that
lyme carditis results in myocarditis, pericarditis, heart
failure or chronic congestive cardiomyopathy.
Serological testing most frequently reveals IgM
antibodies and increased IgG titre.
Treatment with doxycycline (2×100 mg) or amoxicillin (1.5–2.0 g/24 h) or ceftriaxone (2,0/24 h) lasts for
28-30 days. Prognosis is good, in case of more than
90% of patients disorders resolve following treatment.

LYME ARTHRITIS
Lyme arthritis (LA) is a common manifestation of
infection with B. burgdorferi in both early disseminated stage of borreliosis and its late stage.
In Europe, where borreliosis is more frequently
caused by B. garinii and B. afzelii than B. burgdorferi
sensu stricto, LA is observed in only 3–25% of patients.
Most frequently, ailments are restricted to large
joints, especially knee joint, less often, shoulder, elbow,
wrist, hip and ankle joints. Temporomandibular joints
and small hand and leg joints are very rarely affected.
Episodes of acute arthritis, accompanied by painful oedema, or less frequently, by increased temperature and
redness, most commonly affecting asymmetric, single
large joints, may persist for a few weeks. Very rarely,
symmetric multiple joint inflammation is reported. Most
often, disease is of self-limited course.
LA symptoms resolve following the oral administration of doxycycline for 1–2 months and intravenous
therapy with ceftriaxone. If symptoms are still present, regardless of antibiotic therapy, it may suggest
antibiotic-resistant arthritis. In such situation, further
treatment with antibiotics is dependent on the identification of B. burgdorferi DNA in synovial fluid. If DNA of
spirochetes is not detected, treatment with non-steroidal
anti-inflammatory drugs or steroids should be considered as well as synovectomy.
In case of lyme arthritis in early disseminated stage
of borreliosis, serologic testing most frequently reveals
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IgM antibodies and increased IgG titre. In the course
of late stage borreliosis, IgG antibodies are detected
while IgM antibodies are not of diagnostic significance.
Treatment with doxycycline (2×100 mg) or ceftriaxone (2.0/24 h) lasts for 28-30 days.

NEUROBORRELIOSIS
Neuroborreliosis (NB) is the most common manifestation of disseminated infection with B. burgdorferi
in Europe; in patients in the USA, it is reported less
frequently.
In the early disseminated stage, neuroborreliosis
may be manifested by:
1. cranial nerve paralysis, most frequently of the facial
nerve, which may be accompanied by inflammatory
changes in cerebrospinal fluid (CSF). Paralysis of
other cranial nerves, including abducent nerve and
olfactory nerves occurs rarely. Each paralysis of
nerve VII has to be treated with antibiotics in order to prevent further borreliosis progression. Oral
administration of antibiotic is effective, while the
use of steroids does not accelerate the regression of
paralysis.
2. paralysis of nerve roots or single peripheral nerves,
3. meningitis, encephalitis or encephalomyelitis.
In the late stage, neuroborreliosis may proceed as
encephalomyelitis of slow, progressive course with the
involvement of white matter. In differential diagnosis,
multiple sclerosis should be considered, which can be
excluded based on CSF examination and the presence
of antibodies against B. burgdorferi in blood serum.
Cerebral borrelial vasculitis is a rare manifestation
of neuroborreliosis. It may result in cerebral infarction
or stroke.
In the late borreliosis, neuroborreliosis may also
proceed as peripheral neuropathy which is characterized
by disturbances of sensation, paraesthesia, nerve root
pain, and sometimes paresis.
Symptoms of neuroborreliosis are not specific, thus,
it has to be confirmed by the presence of pleocytosis in
CSF and intradural production of antibodies against B.
burgdorferi of both classes, i.e. IgM and IgG.
Index of antibody production in the early stage of
disease may be negative. Then, a criterion of inflammatory process is pleocytosis in CSF.
Intradural production of antibodies may persist
even for a few months following the regression of
inflammation.
Pursuant to the recommendations of the European
Federation of Neurological Societies (EFNS), neuroborreliosis may be confirmed if the following criteria are
met: patient presents neurological symptoms indicative
of neuroborreliosis and pleocytosis in CSF and intradural
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production of antibodies against B. burgdorferi are demonstrated. Possible diagnosis of neuroborreliosis may made if
at least two of the following three criteria are met: presence
of peripheral neuropathy, appearance of acrodermatitis
chronica atrophicans of limbs (ACA) and identification
of antibodies against B. burgdorferi in blood.
A lack of specific, intradural antibodies, however,
does not exclude neuroborreliosis (testing in early
stage of inflammation, temporary immunosuppression
induced by co-infection with tick-borne pathogens,
therapy with steroids). Then, identification of spirochete
DNA in CSF may be of decisive nature.
Treatment:
· Paralysis of cranial nerves – doxycycline 2 x 100
mg for 14-28 days,
· Meningitis, radiculopathia, cerebral borrelial vasculitis - doxycycline 2×100 mg or ceftriaxone 2.0 g/24
h i.v. for 14-28 days,
· Encephalomyelitis, radiculoneuritis, meningitis,
occlusive vasculitis, cerebral infarct - ceftriaxone
2.0g/24 h for 21-28 days.

ACRODERMATITIS CHRONICA
ATROPHICANS
Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) is a red
or livid red lesion which appears most frequently on the
skin of distal parts of limbs, a few or several days following the infection (after 10 years on average). Skin
lesions may also appear on face and trunk. Sometimes,
ACA is accompanied by polyneuropathy. Then, patients
complain about pain, pruritus and paraesthesia.
Serologic testing in ACA should confirm the presence of IgG antibodies.
Antibiotic therapy lasts for 14-21 days. Treatment
with doxycycline 2×100 mg p.o., or ceftriaxone 2.0 g/24
h i.v., or amoxicillin 1.5–2.0 g/24 h p.o. or cefuroxime
axetil 2 × 500 mg p.o. is effective.

REINFECTION
Infection with B. burgdorferi sensu lato does not
provide sustained protective immunity. To confirm the
reinfection, it is required to demonstrate the presence of
erythema migrans or identify seroconversion between
acute and convalescent stage of disease in serologic testing.

DIAGNOSIS
Diagnosis of Lyme borreliosis should be based on
the criteria, of whom the most important are a history
of tick bite and clinical symptoms. Laboratory diagnos-

tics is based on ‘two-tiered diagnostic protocol’ which
consists in detection of specific antibodies, using immunoenzymatic method and Western blot, most optimally
with recombinant antigens (p100, p58, p41i, VlsE,
OspC, DbpA), instead of cell lysate antigens. ELISA
and Western blot display similar sensitivity, however,
specificity of Western blot is higher, as interpretation
consists in identification of specific immunoreactive
bands. Irrespective of antibiotic therapy, seroconversion
is usually present after 2 weeks from the onset.
False positive results in ELISA are associated with
the presence of poorly reactive antibodies against 41kDA and OspC antigens in serum of patients suffering
from other infectious and non-infectious diseases. Such
results may be present, inter alia, in patients diagnosed
with syphilis or other spirochetoses, bacterial endocarditis, rheumatoid arthritis, infectious mononucleosis,
autoimmune diseases, Helicobacter pylori infection.
They apply mainly to IgM antibodies.
Specific IgM antibodies may persist for a few years
following the treatment. Their presence in the late borreliosis is of not diagnostic significance. Neither it is
indicative of active stage of infection nor it is an indication for treatment. IgG antibodies persist for many years,
however, their titres in ELISA or the number of bands
in Western blot show a tendency for slow decrease.
The majority of patients with early disseminated
borreliosis are seropositive (strong IgM reactivity to
OspC in Western blot). Patients with late borreliosis
have high IgG antibody titre and many IgG bands in
Western blot.
Practically, the lack of antibodies against B. burgdorferi in patients suspected of late Lyme borreliosis
excludes this disease.

PCR TESTING
Nowadays, it is recommended to detect DNA of
B. burgdorferi spirochetes by PCR, using skin sample
with erythema migrans or acrodermatitis chronica
atrophicans of limbs, synovial fluid and CSF. It is not
indicated to perform PCR in blood sample. It is possible to perform PCR in CSF up to 6 weeks from the
infection in a period when immunoserological tests are
still negative.
A lack of standardization is a limitation of PCR in
the diagnosis of Lyme borreliosis.
Methods which have not been approved to have
diagnostic significance, employing the following processes, should not be applied in the diagnostics:
1. determination of CXCL13 chemokines and B lymphocytes,
2. searching for B. burgdorferi antigens in CSF and
urine,
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3. searching for cysts, spheroplasts or B. burgdorferi
L-forms,
4. assessment of CD57+/CD3 lymphocyte subpopulation,
5. lymphocyte transformation test (LTT).

TREATMENT
Treatment of Lyme borreliosis lasts for at least 21
days. It is based on antibiotic therapy, which dependent on clinical manifestation of disease and patient’s
tolerance, includes mainly: doxycycline, amoxicillin,
cefuroxime, ceftriaxone or cefotaxime.
A list of second-line antibiotics includes: clarithromycin, azithromycin and erythromycin. Macrolides are
of lower effectiveness compared to tetracyclines. They
are not recommended to be used in the first-line therapy.
They may be applied if there is intolerance or contraindications to the therapy with the first-choice antibiotics.
It is not recommended to use the following drugs
and regimens in the treatment of Lyme borreliosis:
· first-generation cephalosporins, fluoroquinolones,
carbapenems, vancomycin, metronidazole, tinidazole, trimethoprim-sulfamethoxazole, benzathine
penicillin or fluconazole,
· initiation of multi-month antibiotic therapy or its
multiple repeating as well as use of combination
therapy with a few antibiotics.
Prophylactic antibiotic therapy following tick bite
is not recommended. It should be considered in individual, special cases when a person was bitten by tick
repeatedly while staying in borreliosis endemic areas.

HUMAN GRANULOCYTIC ANAPLASMOSIS
(HGA)
Human granulocytic anaplasmosis (HGA) is a
zoonosis which occurs in temperate climate zone in
the northern hemisphere in Europe, North America and
Asia. First cases were reported in 1994 in the USA, and
in Poland in 2001.
Etiological agent. A. phagocytophilum is a small
Gram-negative bacterium of pleomorphic forms with
a predominance of spherical or oval forms, most often
granulomas. It is an intracellular bacterium with a tropism for neutrophil granulocytes.
Vectors are Ixodes ticks: I. Ricinus in Europe, I.
scapularis, I. pacificus, I spinipalpis in North America,
I. persulcatus and I. ovatus in Asia.
Wild ungulates (deer, roe-deer), small and large
rodents are the reservoirs. Percentage of infected ticks
in Europe, dependent on the region and method adopted,
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ranges from 1.1% to 19.5%, however, in the majority
of countries it amounts to 2-3%.
Infection. A. phagocytophilum is most commonly
transmitted through bite of infected ticks, however, perinatal and transfusion-induced infections may also occur.
Clinical picture. Infection in humans is of uncharacteristic course, ranging from asymptomatic, mild to
severe which may result in patient’s death.
Symptomatic infection is a fever disease of acute
course, whose incubation period varies between 5
and 21 days (11 days on average). Typical symptoms
include: fever up to 38-39 °C, headache, myalgia, arthralgia and malaise. Vomiting, nausea, stomach ache,
diarrhoea and cough may also occur. Symptoms are
often accompanied by splenomegaly and hepatomegaly
with hepatocyte damage. Fever persists for 2-11 days
(10 days on average). In the majority of patients,
symptoms resolve within 30 days. In less than 10% of
patients, maculopapular or petechial rash is present on
the whole body, except for face, hands and feet soles.
In the majority of cases, A. phagocytophilum infection is of asymptomatic, self-limited course, which
is confirmed exclusively by the presence of specific
antibodies.
Infections occur mainly between April and October
with a peak reported in July.
Injury of the central nervous system in the course
of HGA occurs only in ca 1% of patients. Cases of
brachial plexus damage, paralysis of facial nerve and
other cranial nerves, polyneuropathies persisting for
a few months were described. Examination of cerebrospinal fluid reveals lymphocytic pleocytosis and
slight increase of protein concentration. In differential
diagnosis, tick-borne encephalitis, Lyme boreliosis, B.
burgdorferi co-infection and opportunistic infections
should be taken into account.
Fatality in patients does not exceed 1%, however,
in case of children with impaired immunity and elderly
it ranges from 7 to 10%.
Severe clinical course is observed in patients at elder
age, those treated with immunosuppressant drugs, with
chronic inflammatory diseases or cancers.
Reinfection. HGA infection results in sustained
protective immunity. Antibodies persist for a few years.
Laboratory diagnostics. In the first week of disease, leukopenia, thrombocytopenia, slight increase of
aspartate (AspAT) and alanine (ALAT) aminotransferase activity as well as lactate dehydrogenase (LDH),
alkaline phosphatase, sometimes increase of bilirubin,
CRP protein, creatinine concentration and hyponatraemia are reported in 50% and 70% of adults and children,
respectively.
Such changes resolve within 14 days after the onset
of disease.

No 2

315

Tick-borne diseases

Blood smear. Peripheral blood smear, stained with
May-Grünwald-Giemsa method is a quick diagnostic
technique. Examination reveals the presence of A.
phagocytophilum insertions (morulae) in neutrophil
granulocytes. Blood smear has to be performed prior
to the treatment with doxycycline as morulae disappear
from blood within 24-72 hours following the initiation
of therapy with this antibiotic. This test is of the highest
sensitivity when it is performed within 7 days following
the onset of fever.
PCR-based diagnostics. In the early stage of infection, A. phagocytophilum DNA may be detected in
blood, using PCR. It is characterized by high specificity
and sensitivity amounting to 67-90%. This test is of the
highest sensitivity when it is performed in the first week
of disease in bacteraemia.
Treatment with doxycycline should be initiated
following the collection of blood for PCR testing, however, prior to achieving the test result (treatment with
doxycycline hinders the detection of bacterium DNA).
Immunoserological diagnostics. Serological testing, using fluorescent immunoassay (IFA), is a gold
diagnostic standard. IgM antibodies appear within
10-14 days following the infection. Positive result
is demonstrated if there is a 4-fold increase of IgM
antibody titres noted in two samples collected in an
interval of 2-4 weeks or appearance of IgG antibodies.
Immunoserological tests show the highest sensitivity
in week 2-4 of disease.
HGA culture. Due to a long time, culture on media from human promyelocytic leukemia cells is not
routinely applied.
Differential diagnosis. Early stage of disease is
characterized by non-characteristic symptoms, thus, it
is required to be differentiated, inter alia, with: influenza
and other viral infections, respiratory tract infections,
leptospirosis, tularaemia, sepsis, hepatitis. In case of
patient with a history of tick bite and stay in endemic
area, tick-borne encephalitis, Lyme borreliosis, human
babesiosis and other infections caused by Rickettsia
should be taken into account.
Treatment. It is recommended to initiate treatment
with doxycycline for 5-14 days (contraindications to use
doxycycline should be considered, especially in case of
children <12 years old and pregnant women).
Rifampicin is the antibiotic of the second choice. In
case of adults, it is used in the following dosage: 2 times
for 300 mg p.o., while in children - 10 mg/kg (maximum
300 mg/dose). Treatment should be continued for 3 days
following the regression of fever.
Fluoroquinolones, β-lactam antibiotics, cephalosporins, macrolides and aminoglycoside should not be
applied.

It is not recommended to use antibiotics following
the tick bite as a prophylaxis due to a very low risk of
HGA infection.

BABESIOSIS
Babesiosis is a parasitic disease transmitted by
Ixodes ticks. Out of 100 Babesia spp., Babesia microti,
Babesia divergens, Babesia venatorum, Babesia duncani are pathogenic for humans.
Reservoirs are small rodents, cattle, sheep, deer,
reindeer, horses, dogs.
Vector. Ixodes ticks transmit B. microti (North
America, Europe, Asia) to humans and rodents, while
B. divergens (Europe) to humans, cattle and deer.
Infection. Infection may be transmitted through tick
bites, blood transfusion (blood donors with asymptomatic parasitemia) and placenta – newborn babesiosis.
Clinical picture. Symptomatic form is present
within 1-6 weeks following the tick bite or 6-9 weeks
after blood transfusion. Usually, it is of mild course.
Influenza-like, non-specific symptoms predominate,
including: apathy, fever, hyperhidrosis, chills, myalgia,
arthralgia, headache, nausea and vomiting.
Severe course of Babesia spp. infection, resembling
malaria, is usually associated with extensive parasitemia. Characteristic symptoms include: hepatomegaly,
splenomegaly, progressive hemolytic anemia, jaundice,
renal failure with haemoglobinuria, proteinuria, and
even acute respiratory distress syndrome (ARDS) or
heart and cardiovascular system complications. Hemolytic anemia may persist for a few days or months
– usually in persons with a history of splenectomy or
those at elder age.
Diagnostics. Laboratory testing. Complete blood
count reveals: hemolytic anemia, thrombocytopenia
and leukopenia. In urinalysis, haemoglobinuria, microhematuria and proteinuria are reported. Furthermore,
increased aminotransferase activity is reported while
renal failure is accompanied by increased urea and
creatinine concentration.
Blood smear. Microscopic analysis of stained
blood smears (thin and thick blood smear) is a gold
standard in the diagnosis of babesiosis.
Within 12-17 days following the tick bite, blood
smear, stained with May-Grünwald-Giemsa method
reveals intraerytrocytic insertions of pear-shaped, oval,
amebic or annular forms with blue cytoplasm and
red chromatin. It is required to exclude infection with
Plasmodium.
There is a necessity to determine the intensity of
invasion – the percentage of infected erythrocytes (thin
and thick blood smear). In case of low parasitemia, test
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should be repeated in 2-3 days. Parasitemia may persist
in untreated patients even for over a year.
Molecular testing. PCR allows for identification of
Babesia spp. genetic material in blood in the early stage
in patients with low parasitemia or without detectable
parasitemia. It is required to be employed in the detection of protozoan in each case.
In molecular diagnostics of babesiosis, genes with
highly conserved regions: 18S rDNA, β-tubulina and
hsp70 are applied.
Positive test result by PCR has to be repeated,
using product sequencing. It allows for determining
parasite species and excluding false positive results.
Serological testing. Production of specific antiBabesia antibodies begins within ca 14 days following
the infection. It may be detected, using fluorescent immunoassay (IFA). Test result is considered to be positive
if IgM and IgG antibody titres are 1:64, while higher
titres (1:128 and 1:256) finally confirm Babesia spp.
infection. These antibodies may be detected within 1-6
years following the infection.
Available standardized fluorescent immunoassay
(IFA) tests for the presence of IgM and IgG antibodies against B. microti have limited usability in Europe
as Babesia microti is not a predominant and only one
etiological agent of human babesiosis.
Laboratory testing for babesiosis should be performed exclusively in case of justified suspicion of
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infection in patients living or coming from endemic
areas with a history of tick bite and patients who have
undergone blood transfusion within 6 months prior to
the onset of symptoms and pregnant women bitten by
ticks.
Treatment. The following antibiotics are used:
azithromycin, clindamycin, quinine, atovaguone.
Empirical treatment should not be initiated if objective symptoms of disease and parasitemia in blood are
not demonstrated!
Asymptomatic infection should not be treated until
parasitemia persists for over 3 months (blood smear or
PCR). Then, treatment with atovaquone or azithromycin
should be considered.
Patients with positive serology, but negative blood
smear and PCR test results should not be treated.
Request for references should be addressed to
authors.
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INTRODUCTION
Having diagnosed liver diseases, besides identifying
the etiological agent, there is a necessity to determine
the stage of liver damage. In fact, histopathological
examination of tissue collected during liver biopsy or,
less frequently, surgery was the only method used for
years to assess the stage of hepatic fibrosis. Progress
in medical technology, especially in ultrasound techniques, allowed for noninvasive assessment of liver
damage stage, using elastography. Such techniques are
applied globally. Currently, they are also more available in Poland. Examination results may be of decisive
nature while selecting the management for patient and
treatment regime. Therefore, it is required to unify
the methods of patient preparation for examination as
well as examination techniques and methods of result
interpretation between centres.

CLASSIFICATION OF ELASTOGRAPHIC
TECHNIQUES
Classification of elastographic methods was formulated by the European Federation of Societies for
Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB).
Such classification is based on techniques assessing
the stage of hepatic damage/fibrosis used in particular
methods (1).
I. Shear-wave elastography (SWE).
This method allows for noninvasive quantitative
assessment of hepatic damage/fibrosis stage, including:
a. transient elastography (TE);
b. point shear-wave elastography (pSWE):
- acoustic radiation force impulse imaging (ARFI);
- elastography point quantification (ElastPQ);
c. real-time shear-wave elastography:
- 2-D-shear-wave elastography (2D-SWE).
II. Quasi-static strain elastography (strain elastography - SE).

Such method allows exclusively for a qualitative,
noninvasive, subjective assessment of fibrosis stage.
For a quantitative assessment, it is required to apply
additional computer-based tools.
Elastography is a useful method applied for diagnosing infectious and non-infectious liver diseases and
monitoring the patients with a history of liver transplantation. Its use is recommended by the most prominent
hepatological scientific societies (European Association
for the Study of the Liver- EASL, American Association
for the Study of Liver Diseases-AASLD, Asian-Pacific
Association for the Study of the Liver- APASL) as well
as Polish Group of Experts for HCV and HBV.
FibroScan
Transient elastography (TE) is the most widely
adopted method in practice which is available in FibroScan device. Recommendations of the EASL (2),
AASLD and APASL suggest this method to be the basic
elastographic technique while qualifying the patient
with chronic hepatitis C to treatment. Utility of transient
elastography in clinical practice was confirmed by a
number of studies including more than 13,000 patients
(3). FibroScan, being a highly reproducible method
assessing hepatic damage/fibrosis stage, is applied in
the majority of currently conduced clinical trials. Furthermore, devices equipped with controlled attenuation
parameter (CAP) allow for a quantitative assessment of
hepatic steatosis. A list of advantages of this method
includes simplicity of use, reproducibility of results
and presence of system enabling automatic control
of transducer pressure (which is not present in other
devices used in elastography of liver). Average time
of examination does not exceed 5 minutes. Reliability
of results may be affected by morbid obesity (4,5),
exacerbation of hepatitis (elevated aminotransferase
activity) (6-10), ascites (11), cholestasis (12), congestive
heart failure (13,14), eating in the period shorter than
6 hours prior to examination (15-17). Examination is
contraindicated in pregnant women and persons with a
history of pacemaker implantation.
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RECOMMENDATIONS FOR FIBROSCAN
1. Preparation for examination
*Prior to examination, it is recommended to collect the
data on the etiology of hepatic disease, concomitant
diseases, time of the last meal as well as analyze the
laboratory findings, especially alanine aminotransferase
activity in present and past medical documentation.
*Presence of factors which may distort the results
(meal, exacerbation of hepatic disease, intrahepatic
cholestasis, ascites, congestive heart failure etc.) or
constitute a contraindication for elastography (pregnancy, pacemaker etc.) should result in the resignation
or deferment of examination until the discontinuation of
circumstances which preclude its correct performance.
*Examination should be performed under fasting conditions or at least 6 hours following the last meal.
*Patient should be examined in the decubitus position
with the right arm raised behind the head.
*Provided there are difficulties resulting from patient’s
anatomic characteristics, it is acceptable to put a roller
under the lumbar region and slightly turn the patient’s
trunk.
2. Examination
*Examination should be performed by operator who
is trained by the device’s producer and holds a proper
certificate.
*Selection of transducer (M, XL or S) depends on
patient’s anatomic characteristics. Devices of newer
generation are equipped with electronic system which
assists the operator’s decision.
*Transducer should be placed in an intercostal region
at a height where the liver parenchyma is the thickest,
avoiding measurement in the region of lower and upper
edge of the liver (possible overstaging in the subcapsular region).
*Percussion or conventional ultrasound are used to
select the proper region.
*Prior to examination, a proper amount of gel should
be applied.
*Transducer should be positioned perpendicularly to
skin surface. Its positioning should be controlled by
vision prior to each measurement.
*On the screen displaying M-mode there should be a
homogenous image of the liver of 6 cm in depth, without
the presence of blood vessels or other structures which
could interfere with wave propagation. Concurrently,
A-mode image should be the closest to the linear array,
without considerable curvatures.
*Each of the elastograms should be evaluated immediately after single measurement. A correct elastogram
should have regular array, parallel to intermittent line
drawn by the device. Curved, split (A waves), dilated

(E waves) waves may lead to overstaging. Operator is
responsible for identifying a problem, selecting different
technique and issuing the final examination result out
of the series of 10 valid measurements.
3. Examination result
*The final result of hepatic stiffness measurement is a
median of all valid measurements.
*A recommended number of valid measurements performed at the same point should not be lower than 10.
*A measure of result dispersion is the interquartile range
(IQR). Such ratio should not exceed 30%, if the final
median of examinations is higher than 7.1 kilopascals
(kPa). In case of the lower values of IQR, it does not
affect the quality of examination (Tab. I )(4).
*According to the existing quality criteria, the percentage of valid measurements compared to its total number
(success rate; SR) should be higher than 60%. The most
current studies suggest that the success rate does not
have a considerable impact on the diagnostic quality
of examination.
*Results which do not meet the aforesaid quality criteria
should not be distributed to patients. Provided subsequent attempts fail to provide valid results, another
method assessing the hepatic damage/fibrosis stage
should be considered.
*The final interpretation of the result obtained should
include the etiology of disease and data on the present
clinical status of patient.
*Result, which is issued to a patient, is an original
hard copy printed from the device or programme for
archiving, accompanied by interpretation of result and
signature of operator.
Table I. Criteria for validity of TE result
Parameter
IQR
IQR
LS
IQR
LS

Value
≤ 10%
11-30%, >30%
<7.1 kPa
>30%
>7.1 kPa

Result validity
Very high
High
Low

4. Result archiving. Results obtained should be accessible in the centre performing the examination and
possible to reproduce. It is recommended to apply an
original programme for result archiving.
5. Technical indications. A regular calibration of transducer is required.

ARFI
Acoustic radiation force impulse elastography is
available as an additional option (Virtual Touch TM)
in conventional devices (USG Siemens Acuson S2000
and Acuson S3000). Its operation consists in assessing
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the elastic properties of particular anatomic regions in
B-mode, using the region of interest (ROI) defined with
electronic cursor allowing for the selection of examination region. Graphic dimensions of the ROI are 10
mm in length and 6 mm in width. Measurements are
expressed in meters per second in the range of 0.5 –
4.4 m/s and precision of ± 20%) [18,19]. Besides the
examination result, the screen provides the depth at
which the measurement is made. So far, the number of
available publications discussing this method is considerably lower compared to TE. Contrary to FibroScan,
the producer of device does not recommend particular
quality criteria of measurements made. Studies conducted in Romania (19, 20), however, suggest that the
application of the following technical parameters IQR
<30 and ≥ 60 SR, derived from the recommendations
for TE, significantly increased the accuracy of measurements. The advantage of this method is that it allows
for a comprehensive ultrasonographic assessment of
hepatic parenchyma, blood flow of the hepatic portal
system and other organs of the abdominal cavity. ARFI
lasts for about 15 minutes or longer if it is accompanied
by the ultrasonographic assessment of abdominal cavity
organs. Restrictions on the measurements are similar to
those observed in TE (21). There are no contraindications for AFRI in pregnancy.

RECOMMENDATIONS FOR ARFI
1. Preparation for examination
* Prior to examination, it is recommended to collect
the data on the etiology of hepatic disease, concomitant
diseases, time of the last meal as well as analyze the
laboratory findings, especially alanine aminotransferase
activity in present and past medical documentation.
* Presence of factors which may distort the results
(meal, exacerbation of hepatic disease, intrahepatic
cholestasis, ascites, congestive heart failure etc.) should
result in the resignation or deferment of examination
until the discontinuation of circumstances which preclude its correct performance or interpretation of results.
* Examination should be performed under fasting conditions or at least 6 hours following the last meal.
* Patient should be examined in the decubitus position
with the right arm raised behind the head.
* Provided there are difficulties resulting from patient’s
anatomic characteristics, it is acceptable to position him
in the left lateral decubitus.
2. Examination
* Operator should display the competence of ultrasonographist and be trained by the device’s producer.
* Prior to examination, a proper amount of gel should
be applied.

*Transducer (4C1) should be placed in an intercostal
region at the right side, parallel to intercostals space,
with minimal pressure on the thoracic wall, preferably
during a breath hold (without breathing in or out – only
motion hold) as to minimize the motion of breathing.
It is not recommended to perform the examination via
subcostal access. There is no objective control of transducer’s pressure exerted by the operator on the thoracic
wall in this method. Contrary to typical ultrasound,
transducer should remain static.
*Operator places the electronic cursor of the ROI in the
most representative, homogenous region of the liver,
without great blood vessels, focal lesions and artefacts.
ROI should not be placed subcapsularly.
*Measurements should be performed at 1-2 cm in depth
below the hepatic capsular and exclusively in the right
lobe as the values obtained in the left lobe of the liver
are considerably higher due to the lack of protection
from excessive pressure which is provided by the ribs
for the right lobe. Preferably, examination should be
performed in segments V and VIII (19-24).
3. Examination result
*It is recommended to perform 10 valid measurements
and calculate the median.
*Similar to TE, it is recommended to apply quality
parameters (IQR <30 and SR> 60) as to increase the
accuracy of measurements.
*Results which do not meet the aforesaid quality criteria
should not be distributed to patients. Provided subsequent attempts fail to provide valid results, another
method assessing the hepatic damage stage should be
considered.
*The final interpretation of the result obtained should
include the etiology of disease and data on the present
clinical status of patient.
*Result, which is issued to a patient, constitutes a series
of photographs printed from the device. It should be
accompanied by the description and interpretation of
result provided by the operator and his signature.
4. Result archiving. Results obtained should be accessible in the centre performing the examination and
possible to reproduce.
5. Technical indications. Device should be subject to
maintenance service in line with producer’s indications.
Calibration of transducer is not required.

2D-SWE
2D-real-time shear-wave elastography is another
elastographic technique used to assess the liver damage.
So far, the number of available publications concern-
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ing this method is considerable lower compared to
TE. 2D-SWE is used in the Aixplorer® (SuperSonic).
It also has a functionality of conventional ultrasound
device. Its action consists in the registration of shearwave propagated in tissues in real time and creation of
colour-based map of elasticity of the observed region.
This map is imposed on B-mode image. Device calculates maximum, minimum and mean liver stiffness
(LS) within the ROI, whose dimension is modified
by the operator, and standard deviation (1,26). Result
is provided in kPa or m/s. Examination requires the
operator to have the competence of ultrasonographist
and additionally he should be trained by the device’s
producer. There are no unequivocal quality criteria of result. According to producer’s recommendations, a valid
measurement should be defined as an average of three
valid measurement of approximate values. New reports
suggest that 6 measurements increase the credibility
of results. Similar to ARFI, the Aixplorer allows for a
comprehensive assessment of liver parenchyma, blood
flow of the hepatic portal system and other organs of the
abdominal cavity. 2D-SWE lasts for about 10 minutes
or longer if it is accompanied by the ultrasonographic
assessment of abdominal cavity organs. Restrictions
on the measurements are similar to those observed in
TE with the exception of ascites, which according to
producer’s information does not limit SWE. Value of
measurement may be decreased by the thrombosis of
hepatic veins (Budd-Chiari syndrome) and peliosis
hepatis. There are no data on the safety profile of 2DSWE in pregnant women.

RECOMMENDATIONS FOR 2D-SWE
1. Preparation for examination
*Prior to examination, it is recommended to collect the
data on the etiology of hepatic disease, concomitant
diseases, time of the last meal as well as analyze the
laboratory findings, especially alanine aminotransferase
activity in present and past medical documentation.
*Presence of factors which may distort the results (meal,
exacerbation of hepatic disease, intrahepatic cholestasis, ascites, congestive heart failure etc.) should result
in the resignation or deferment of examination until
the discontinuation of circumstances which preclude
its correct performance.
* Examination should be performed under fasting conditions or at least 6 hours following the last meal.
* Patient should be examined in the decubitus position
with the right arm raised behind the head.
* Provided there are difficulties resulting from patient’s
anatomic characteristics, it is acceptable to position him
in the left lateral decubitus.
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2. Examination
* Operator should be able to perform conventional
ultrasound examinations and be trained by the device’s
producer.
* Prior to examination, a proper amount of gel should
be applied.
* Transducer (SC6-1) should be placed in an intercostal region at the right side, parallel to intercostals
space, leaning on the ribs and directing wave beam
into intercostal spaces. It precludes excessive pressure
of transducer on liver parenchyma. It is not recommended to perform the examination in the subcostal
region. There is no objective control of transducer’s
pressure exerted by the operator on the thoracic wall in
this method. Contrary to typical ultrasound, transducer
should remain static.
*Operator positions the ROI (here referred to SWEbox) in the region of homogenous echogenicity, without
great blood vessels and other structures distorting the
measurement in a distance ranging from 2 to 8 cm below
the hepatic capsular. Optimal quality of measurement
can be achieved in parenchyma located between 3 and
7 cm below the hepatic capsular.
*Prior to measurement, the patient should hold his
breath for at least 4 seconds, which ensures the image
stabilization.
*Region, in which the measurement is made (Q-box),
should be placed in the centre of the SWE-box whose
diameter is usually 15-20 mm.
*It is not recommended to perform the measurement
in the left lobe of the liver due to the lack of protection
from excessive pressure which is provided by the ribs
for the right lobe.
3. Examination result
It is recommended to perform at least 3 valid measurements of approximate values and calculate the median
which is then issued as the final result. If the values of
these measurements are not convergent, they should
not be distributed to patients. Provided subsequent
attempts fail to provide convergent results, another
method assessing the hepatic damage stage should be
considered.
*The final interpretation of the result obtained should
include the etiology of disease and data on the present
clinical status of patient.
*Result, which is issued to a patient, constitutes a series
of photographs printed from the device. It should be
accompanied by the description and interpretation of
result provided by the operator and his signature.
4. Result archiving. All results obtained should be accessible in the centre performing the examination and
possible to reproduce.
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5. Technical indications. Device should be subject to
maintenance service in line with producer’s indications.
Calibration of transducer is not required.

ELASTPQ
ElastPQ is an integrated system of elastography and
conventional ultrasound (Philips, EPIQ7 with xMATRIX,). It is comparable to 2D- SWE, however, the
EFSUMB classified it together with ARFI into the group
of point SWE methods. Its action consists in generating
ultrasound wave-induced pressure which is then propagated by tissues. Doppler effect, using the changes in
the frequency of ultrasound wave dependent on motion
direction, is applied for imaging. As with AFRI-based
elastography, shear waves spread within the ROI of the
following dimensions: length - 15 mm and width - 5 mm.
Shear wave speed is displayed on the screen. Operator
may select whether the results are to be expressed in
m/s or kPa. It is a relatively new technique. Due to a few
publications available, there are no unequivocal indications with regard to its execution and cut-off points for
particular stages of fibrosis. Thus, this method cannot
be currently recommended for a routine diagnosis of
hepatic diseases.
Strain elastography
Such elastographic technique is available in the majority of conventional ultrasound systems. It is referred to
as quasi-static elastography. Generally, it is applied for
the diagnosis of focal lesions, especially in superficial
organs. As the assessment of differences in the elasticity
of tissues is here of the qualitative nature (e.g. imaging
of tumour tissue of cohesion other than surrounding

normal organ parenchyma), this technique is of low
utility in the assessment of liver damage stage, which
requires an objective, quantitative evaluation of liver
stiffness. The number of publications on the use of this
method in the assessment of fibrosis stage is relatively
low, thus, this method cannot be currently recommended
for a routine diagnosis of hepatic diseases.
Table II. Suggested range of result values by fibrosis stage
and elastographic technique (Polish guidelines)
Etiology
TE (kPa)
Healthy 2.5 – 5.0
HCV
F≥1 5.1 – 7.0
F≥2 7.1 – 9.5
F≥3 9.6 – 12.5
F=4 ≥ 12.6
HBV
F≥1 5.1 – 7.0
F≥2 7.1 – 8.0
F≥3 8.1 – 11.5
F=4 ≥ 11.6
NAFLD F≥1 5.1-7.0
F≥2 7.1- 10.5
F≥3 10.6 – 11.5
F=4 ≥ 11.6

2D SWE (kPa)
up to 5.7
F≥1 5.8 – 7.0
F≥2 7.1 – 8.6
F≥3 8.7 – 10.3
F≥4 ≥ 10.4
F≥1 5.8 – 7.0
F≥2 7.1 – 8.0
F≥3 8.1 – 10.0
F=4 ≥10.1
F≥1 N.A.
F≥2
F≥3
F=4

ARFI (m/s)
1.0 – 1.2
F≥1 1.21 -1.3
F≥2 1.31-1.5
F≥3 1.51-1.9
F=4 ≥ 1.91
F≥1 1.21 -1.3
F≥2 1.31-1.5
F≥3 1.51-1.9
F=4 ≥ 1.91
F≥1 ≥ 1.10
F≥2 ≥ 1.16
F≥3 ≥ 1.48
F=4 ≥ 1.63
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INSTRUCTION FOR AUTHORS
PRINCIPLES FOR PREPARATION OF MANUSCRIPTS SUBMITTED FOR
PUBLICATION IN PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY-EPIDEMIOLOGICAL REVIEW
The copyrights for articles published in Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Review are reserved
for the publisher – the National Institute of Public
Health-National Institute of Hygiene. This means that
the articles or their fragments cannot be published or reproduced elsewhere without permission of the publisher.
Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Review is a bilingual (English and Polish) journal.
Przegląd Epidemiologiczny- Epidemiological Review publishes:
a) Experimental and methodological studies and reports
from the area of epidemiology, prevention and
control of communicable and noncommunicable
diseases; epidemiological analysis and estimations;
b) Studies in the field of public health;
c) Studies and clinical reports of communicable diseases;
d) Review papers from the area of epidemiology,
prevention and diagnosis of communicable diseases
and public health;
e) Reviews of books and journals in the fields mentioned above and letters to the Editor.
1. Rules for the acceptance of the article sent for
publication
Manuscript should be sent to the Editor with the covering letter, in which the corresponding Author declares
his intention to publish the article, giving its title and
listing the names of the authors and his own place of
employment, address, phone number and e-mail. In
case of original (research) articles, the covering letter
must include the approval of the head of the institution
(department) where research was done, confirmed by
his signature.
The covering letter must be accompanied by a written
statement that:
A. Work has not published before and will not be
submitted for publication prior to its publication
in Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological
Review.
B. The contribution of each author to the article should
be described.
C. A statement that the work does not infringe the copyrights or other rights of third parties and there is no
conflict of interest with other persons or institutions.

2. Instructions for the preparation of the manuscript
The manuscript should be prepared in accordance with
the instruction for authors.
Note! The content of the manuscript cannot exceed 12
pages, including abstract, references, figures and tables.
2.1. Printed manuscript intended for publication should
be sent to the editor in 1 copy in the format A4, written
on one side with a margin of 4 cm on the left side and
1.5 spacing between lines (28-31 lines per page). The
pages of the manuscript should be numbered.
The manuscript must be accompanied by the copies of
the article in the electronic form (CD ROM or sent by
e-mail: przegepidem@pzh.gov.pl).
By providing a CD, authors should ensure that the text
is identical with the text of the manuscript and give a
clear file name of the stored article.
The materials should be prepared using Arial font for
figures, diagrams and photographs (10-12 pts) and
Times New Roman font for figure captions and the
written text.
2.2. The first text page should contain the following
sequence centred on the page: the full name of the
author(s) in italics, the title (in bold capital letters)
and name(s) of the institution(s) where the work
was made.
2.3. The editors reserve the right to correct stylistic errors and terminology and upon the consent of the authors make the abridgments in the text.
In the article the following parts should be present: Introduction, Objective, Material and Methods, Results, Discussion, Conclusions, References, Address
for correspondence. Abstract should be composed of
the following parts: Introduction, Objective, Material and Methods, Results, Conclusions (capital letters, bold, 10 points).
The particular parts of the article may include subtitles
provided the structure of the article would be of higher
transparency then.
ABSTRACT. Abstract should recapitulate the facts
and conclusions contained in the article – ca 250 words
(Times New Roman, 10-12 points).
Abstract should be attached to the manuscript on a
separate, unnumbered page.
KEYWORDS (3-5) should be placed under the abstract, e.g.
Key words: Hib vaccination, the effectiveness
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INTRODUCTION - provides the need (justification) of the study and clearly specifies the purpose
of research. The literature quoted in the introduction
should be limited only to positions that have a direct
relationship with the content of this study. In the introduction, the results or conclusions from the research
should not be included.
MATERIAL AND METHODS - in case of commonly known methods, indicate the position of literature,
together with statistical methods used in study. If the
methods are already published but not widely known,
give a brief description, while for new or substantially
modified methods - deliver a full description.
In the epidemiological articles information should be
provided about the plan (protocol) of the study covering the study population (age, sex, history of immunization and other important characteristics), procedures
of randomization and criteria used for allocation of
persons to each group.
RESULTS - should be given in a logical sequence in
the text, with a possible reference to the tables and figures. Data from the tables and figures should not be
repeated in the text where the most important information should be summarized.
DISCUSSION - is to highlight new or important aspects of research results and discuss their implications
and indicate their limitations. The results of own research should be evaluated against the background of
the literature quoted by the authors. Do not repeat the
detailed data presented in the previous parts of the article.
CONCLUSIONS - should be specified in points or
presented briefly in a narrative form. Conclusions
should be logically connected with the objectives of
the research outlined in the introduction. Statements
and conclusions not based on the obtained results
should be avoided. Authors should refrain from statements about the costs or benefits, if their work does
not contain economic data and their analysis. If the
hypothesis is expressed, it must be clearly stated that
it is a hypothesis. Do not present the results in conclusions!
REFERENCES - should be limited only to the
items mentioned in the text and directly related
to the topic of the work - no more than 30 items.
References should be arranged in order of their citation. When quoting the publication in the text only
the serial number of it should be given in parentheses.
The publications cited in tables or figure legend should
be included in the references and should be numbered

No 2

after the citations in the text.
Work accepted for publication but not yet published,
should be marked as “in press”; authors should obtain
written permission to cite such a position, as well as
confirmation that the work cited has been accepted for
publication.
When listing the references following sequence should
be maintained:
a) the name of the author(s) and the first letters of their
names. If the number of authors does not exceed
three, list all authors, if more than three, list the first
three authors followed by et al.;
b) the full title of the work;
c) recognized abbreviation of journal title (according
to The List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) year;
e) volume:
f) first and last page of work.
Do not use italics, bold or underlining.
For non periodic publications (e.g. books), give the
author(s) chapter title, book title, name and initials of
the editor, place of publication, publisher and year of
publication and page number(s) of the cited chapter.
EXAMPLES:
Articles from the journal:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U, et al. Pertussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860-6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med 1996; 124 (11): 980-3.
Items without the author: should be cited as anonymous or editorial. For example: Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.
Books and monographs:
Note! Be sure to specify the page to which the author refers.
1. Juszczyk J, Gladysz A. Differential diagnosis of
infectious diseases. 2nd ed. Warsaw: PZWL, 1996:
page(s).
2. Material published by institution: World Health Organization / United Nations Children’s Fund. State
of the world’s vaccines and immunization. Geneva:
WHO, 1996: page(s).
3. Chapter in the book: Krotochwil-Skrzypkowa M.
Postvaccinal reactions and complications. In: Debiec
B, Magdzik W, ed. Vaccinations. 2nd ed. Warsaw:
PZWL: 1991:76-81.
4. Report from the conference: Bengtsson S, Solheim
BG. Enforcement of data protection, privacy and se
curity in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92
Proceedings of the 7th World Congress on Medical

No 2

Instruction for authors

Informatics, 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland.
Amsterdam: North-Holland, 1992,1561-5.
5. Quoting articles distributed electronically on the
internet can be done by listing their web address and
bibliographic data of the printed version, if any, eg.
Outbreak of bacterial conjunctivitis at the CollegeNew Hampshire. MMWR 2002; 51:205-7 http://
www.cdc.gov/mmwr/
Address for correspondence - should include the
name and institutional or personal address of the
Author(s), phone number and e-mail.
Tables - should be typed on separate pages/ sheets and
numbered in sequence of Roman numbers. The numbering of the tables should correspond to the sequence
of their appearance in the text. Tables should be provided with titles (at the top).
Each column of the table should have a short header,
a broader explanation should be given in footnotes
below the table, not in the header. Statistical measure
of variability used in tables should be given such as
standard deviation or standard error of the mean. The
number of tables should be limited to truly necessary
for documentation of results.
Figures – should be saved as PDF, JPG, PNG, GIF,
TIFF, bitmap (in the correct resolution) and submitted along with the printout on separate pages. Figures
should be provided with captions.
In case of photographs or graphic files without captions, their numbers and captions should be included
in the file names or a separate file with all figures with
captions should be submitted.

325

References to figures or tables should be given in a
form of consecutive numbers in parentheses, for example (Fig. 1) or (Table I). Places to include illustrative material in the text should be marked on the margin of the manuscript.
Upon acceptance for publication, tables and figures
are included only in the English version of the article
(original version). Thus, text within tables, diagrams
and figures as well as axis captions and graph legends
should be provided only in English. Polish version of
the article is its shortened form and should include only
the numbers of tables and figures where appropriate.
THE REVIEW PROCESS
Each manuscript is to be reviewed by at least two independent reviewers.
Neither authors nor reviewers know each other’s identity (”double-blind review process”)
The review is to be submitted in written form. It has to
determine unequivocally whether the manuscript should
be published, revised or rejected.
Based on the reviews gathered, Editors make the final
decision with regard to the publication of articles.
On an annual basis, Epidemiological Review publishes
a list of reviewers who have collaborated with editorial
board.
OTHER
For works published in Przegląd Epidemiologiczny Epidemiological Review there is no fee.
Publisher reserves the right to use some reprints for
trade.

PL ISSN 0033-2100

PRZEGLĄD
EPIDEMIOLOGICZNY
EPIDEMIOLOGICAL REVIEW
ZDROWIE PUBLICZNE, EPIDEMIOLOGIA
I PROBLEMY KLINICZNE CHORÓB ZAKAŹNYCH
Kwartalnik
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
-Państwowego Zakładu Higieny
i Polskiego Towarzystwa Epidemiologów
i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Rok 2015 Tom 69 Nr 2

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
-PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
WARSZAWA

Kronika epidemiologiczna

PRZEGL EPIDEMIOL 2015; 69: 329 - 334

Małgorzata Sadkowska-Todys, Andrzej Zieliński, Mirosław P Czarkowski

CHOROBY ZAKAŹNE W POLSCE W 2013 ROKU*
Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

STRESZCZENIE
Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i pasożytniczych w Polsce
w 2013 r.
MATERIAŁ I METODY. Głównym źródłem danych do tego opracowania są zestawienia statystyczne zawarte
w biuletynach rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013 roku” oraz „Szczepienia ochronne
w Polsce w 2013 roku” (NIZP-PZH, GIS, Warszawa 2014) oraz dane zawarte w poszczególnych artykułach
kroniki epidemiologicznej zamieszczonej w bieżącym numerze Przeglądu Epidemiologicznego. Dane o zgonach
zaczerpnięto z zestawienia Departamentu Badań Demograficznych GUS dotyczącego zgonów z powodu chorób
zakaźnych i pasożytniczych zarejestrowanych w Polsce w 2013 r. i w latach wcześniejszych.
WYNIKI. Podobnie jak w poprzednich latach najliczniej spośród chorób zakaźnych występowały zakażenia górnych dróg oddechowych klasyfikowane jako „grypa i podejrzenia zachorowań na grypę”. W 2013 r. zgłoszono
3 164 405 (8 218,7/100 000) przypadków tych zachorowań, co w porównaniu z liczbą 1 460 037 (3 789,0/100 000)
przypadków zarejestrowanych w 2012 r. stanowiło wzrost zapadalności o 116,9%, a w stosunku do mediany
z lat 2007-2011 o 469,5%.
W 2013 r. utrzymała się tendencja spadkowa zapadalności na zakażenia jelitowe o etiologii bakteryjnej. Wśród
zakażeń bakteryjnych nadal najwięcej było wywołanych przez pałeczki Salmonella sp. W 2013 r. zarejestrowano ich 7 578 (19,7/100 000). W porównaniu z 2012 r. spadek zapadalności wyniósł 10,0%, a w porównaniu
z medianą z lat 2007-2011 21,9%.
Zakażeń pokarmowych o etiologii wirusowej zarejestrowano 42 699 (110,9/100 000). Wśród nich najwięcej
było wywołanych przez rotawirusy – 23 529 (61,1/100 000). W porównaniu z 2012 r. zapadalność zmniejszyła
się o około 0,6%, a w porównaniu z medianą z lat 2007-2011 był to wzrost o 5,5%.
W porównaniu z 2012 r. wzrosła zapadalność na biegunki o nierozpoznanej etiologii u dzieci do lat 2. Wzrost
ten wyniósł 28,4%.
W 2013 r. odnotowano 2 183 zachorowania na krztusiec (5,7/100 000), co oznacza spadek zapadalności
w porównaniu z poprzednim rokiem o 53%.
W 2013 r. odnotowano spadek zapadalności na świnkę o 12,3%. Zapadalność na różyczkę w porównaniu
z poprzednim rokiem wzrosła ponad pięciokrotnie. W 2012 r. było to 6 263 (16,3/100 000), a w 2013 r. 38 548
(100,1/100 000). Znaczny wzrost liczby zachorowań na różyczkę był spowodowany epidemią wyrównawczą
i wystąpił głównie wśród chłopców nie poddanych szczepieniom MMR. W 2013 r. odnotowano 2 przypadki
różyczki wrodzonej. Zgłoszono 84 (0,22/100 000) zachorowania na odrę.
W 2013 r. liczba zachorowań na choroby inwazyjne wywołane przez H. influenzae wyniosła 25 (0,06/100 000).
W porównaniu do 2012 r. zapadalność zmniejszyła się o 30,5%, a w porównaniu z medianą z lat 2007-2011
o 19,3%.
Liczba zachorowań wywołanych przez Streptococcus pneumoniae w 2013 r. wyniosła 540. Była o 22,5%
wyższa w porównaniu z 2012 r. i o 95,3% w porównaniu z medianą z lat 2007-2011. Liczba przypadków sepsy
wywołanych przez ten drobnoustrój wzrosła w porównaniu z 2012 r. o 32,9%.
Zapadalność na gruźlicę ogółem (wszystkie postaci gruźlicy) w 2013 r. zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim z 19,6/100 000 do 18,8, a na gruźlicę płuc z 18,2 do 17,8/100 000.
W 2013 r. zgłoszono 1 097 przypadków nowo rozpoznanych zakażeń HIV (2,85/100 000). Zapadalność nie
uległa zmianie w stosunku do poprzedniego roku.
* Praca została wykonana w ramach zadania nr 10/EM/2014 r.
© Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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Zarejestrowano 36 przypadków malarii u osób, które zakaziły się za granicą na obszarach endemicznych
malarii.
W 2013 r. nie odnotowano zachorowań na błonicę, nagminne porażenie dziecięce, wściekliznę oraz wirusowe
gorączki krwotoczne poza dengą, której 13 przypadków zakażeń nabytych w obszarach endemicznych zgłoszono
do nadzoru epidemiologicznego.
Z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych w 2013 r. zmarło w Polsce ogółem 2 328 osób. Udział zgonów
z tych przyczyn w ogólnej liczbie zgonów wyniósł 0,60%, a umieralność - 6,0 na 100 000 ludności. Najwięcej
zgonów (23,2%) spowodowała gruźlica i jej następstwa.
Słowa kluczowe: choroby zakaźne, epidemiologia, zdrowie publiczne, Polska, rok 2013

CEL PRACY
Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
chorób zakaźnych i pasożytniczych objętych nadzorem
epidemiologicznym w Polsce w 2013 r. w porównaniu
z rokiem 2012 oraz latami 2007-2011.

MATERIAŁ I METODY
Źródłem danych do tego opracowania są zestawienia
statystyczne zawarte w biuletynach rocznych „Choroby
zakaźne w Polsce w 2013 roku” i „Szczepienia ochronne
w Polsce w 2013 roku” (NIZP-PZH, GIS, Warszawa
2014) oraz dane zawarte w poszczególnych artykułach
kroniki epidemiologicznej, w których Autorzy dokonali
szczegółowego omówienia problemów dotyczących
wybranych chorób zakaźnych. Dane dotyczące
zgonów z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych
zarejestrowanych w 2013 r. i w wybranych latach
wcześniejszych uzyskano z zestawień Departamentu
Badań Demograficznych GUS.
Należy zauważyć, że dane o zachorowaniach na
choroby zakaźne, w drugiej połowie 2013 roku zbierane
były w Polsce w zmienionej sytuacji prawnej nadzoru
nad chorobami zakaźnymi. Dnia 10 sierpnia 2013 r.
weszło w życie „Rozporządzenie Ministra Zdrowia
w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia
lub choroby zakaźnej” (Dz. U., 2013, poz. 848), zawierające (m.in.) wykaz chorób (zakażeń, zgonów), w przypadku których lekarze winni dokonywać zgłoszeń do
państwowej inspekcji sanitarnej. Było to ustanowienie
na nowo prawnego obowiązku zgłaszania zachorowań
na wybrane choroby zakaźne (poprzez określenie przez
Ministra, które jednostki chorobowe winny być zgłaszane), formalnie nieistniejącego od 1 stycznia 2009 r.,
tj. od momentu wejścia w życie „Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi” (Dz. U. 2008, poz. 1570).

W 2013 r. nie stwierdzono, by w wyniku tej zmiany
zwiększyły się liczby zgłoszeń, wzmocniło to jednak
pozycję nadzoru i dostarczało inspekcji narzędzia umożliwiającego skuteczniejsze kontrolowanie zgłoszeń, co
winno procentować w przyszłości.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Tabela I. „Choroby zakaźne w Polsce w latach 20072013. Zachorowania, zapadalność na 100 000 ludności
i liczba zgonów”, zawiera zestawienia danych liczbowych o wybranych chorobach podlegających zgłoszeniu
w ramach nadzoru epidemiologicznego.
Zakażenia górnych dróg oddechowych. W 2013 r.
zgłoszono 3 164 405 (8 218,7/100 000) przypadków
zakażeń górnych dróg oddechowych klasyfikowanych
jako „grypa i podejrzenia zachorowań na grypę”. W porównaniu z 2012 r. stanowiło to wzrost zapadalności
o 116,9%, a w stosunku do mediany z lat 2007-2011
o 469,5%. Jak w poprzednich latach, zapadalność na
grypę i podejrzenia grypy najwyższa była u dzieci
w grupie wieku 0-14 lat, wśród których wyniosła
24 229,3/100 000, niemal trzykrotnie więcej niż w populacji ogólnej. W 2013 r. odnotowano też wysoką liczbę
zgonów (115) z powodu tej choroby. Dla porównania
w 2012 r. liczba zgonów z powodu grypy i chorób grypopodobnych wyniosła 4, a mediana dla lat 2007-2011
wyniosła 28 zgonów. W 2013 r. uzyskano też wzrost
liczby przypadków grypy potwierdzonych laboratoryjnie – 2 438 w 2013 r., a w 2012 r. było tylko 133.
Zatrucia i zakażenia pokarmowe. W 2013 r.
wśród bakteryjnych zakażeń pokarmowych podobnie
jak w ostatnich dekadach dominowały zakażenia wywołane przez pałeczki Salmonella sp. przy utrzymującej się
tendencji spadkowej zarówno w odniesieniu do zapadalności, jak i odsetkowego udziału salmonelloz wśród
zachorowań o innej etiologii, szczególnie wirusowych.
Ogółem odnotowano 7 578 zakażeń wywołanych tymi
pałeczkami (19,7/100 000). Najwyższa zapadalność na
zakażenia pokarmowe wywołane przez pałeczki Sal-
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monella była w województwie warmińsko-mazurskim
(35,1/100 000), a najniższa w województwach dolnośląskim (10,3/100 000) oraz śląskim (11,0/100 000).
Wśród zakażeń pokarmowych o etiologii wirusowej najwięcej było wywołanych przez rotawirusy,
które to zakażenia dotyczą przede wszystkim dzieci.
W 2013 r. odnotowano 23 529 (61,1/100 000), co nie
stanowi istotnej statystycznie różnicy w porównaniu
z poprzednim rokiem, ale jest to wynik wyższy o 5,5%
w stosunku do mediany z lat 2007-2011. Ogółem
zarejestrowano 42 699 przypadków (110,9/100 000)
zakażeń pokarmowych wywołanych przez wirusy, co
w porównaniu z poprzednim rokiem stanowi wzrost
zapadalności o 8,3%, a w stosunku do mediany z lat
2007-2011 o 29,4%.
Zakażenia pokarmowe stanowią szczególne zagrożenie dla dzieci z grupy wieku do lat 2. W tej grupie
wieku zakażenia jelitowe szczególnie często mogą
prowadzić do znacznego odwodnienia oraz do zaburzeń
elektrolitowych. W 2013 r. jako wirusowe i inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 zgłoszono 18 530 zachorowań (2 437,4/100 000), stanowi to odpowiednio wzrost
w porównaniu z 2012 r. i z medianą z lat 2007-2011 o 6,5
i 24,1%. Jako biegunki do lat 2 BNO, prawdopodobnie
zakaźne zgłoszono 17 564 (2 310,4/100 000). Jest to
w porównaniu z 2012 r. wzrost o 28,4%, a w porównaniu
z medianą z lat 2007-2011 o 61,7%.
Zakażenia norowirusowe występujące częściej
u dorosłych stanowią również narastający problem.
W 2013 r. było tych zakażeń o 76,6% więcej niż
w 2012 r., a w stosunku do mediany z lat 2007-2011
nastąpił wzrost o 117,2 %. Niski odsetek potwierdzeń
laboratoryjnych rozpoznań chorób, w których podstawowym objawem jest biegunka sprawia, że czułość
rozpoznania zakażeń wirusowych jest niewielka i jest
wysoce prawdopodobne, iż jest ich znacznie więcej niż
wykazują to zgłoszenia w ramach nadzoru epidemiologicznego. Ten sam problem dotyczy niektórych zakażeń
bakteryjnych jak np. kampylobakterioza, która w Polsce
rozpoznawana jest znacznie rzadziej niż salmonelozy,
a w krajach Europy Zachodniej niemal równie często.
Również bardzo rzadko rozpoznawana jest jako przyczyna chorób układu pokarmowego jersinioza.
W 2013 r. odnotowano 19 przypadków czerwonki
bakteryjnej.
Choroby objęte programem szczepień obowiązkowych (PSO). Nadzór nad tą grupą chorób jest
szczególnie ważny z tej racji, że dane o zapadalności na
te choroby mają bezpośrednie przełożenie na politykę
szczepień.
Po wzroście zapadalności na krztusiec, jaki był obserwowany w 2012 r. zapadalność w 2013 r. obniżyła się
o 53,4% i wyniosła 5,7/100 000 przy 2 183 zgłoszonych
przypadkach.
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W 2013 r. zgłoszono 2 436 (6,3/100 000) zachorowań na świnkę. Zapadalność na tę chorobę w porównaniu z 2012 r. zmniejszyła się o 12,3%. W stosunku
do mediany z lat 2007-2011 nastąpił spadek o 18,3%.
W 2013 r. wystąpiła wyrównawcza epidemia
zachorowań na różyczkę, której początki dały się
zaobserwować już w 2012 r., gdy odnotowano wzrost
zapadalności na różyczkę w porównaniu z poprzednim
rokiem o 46,0%. W 2013 r. zachorowało na różyczkę
38 548 dzieci, co spowodowało wzrost zapadalności
w porównaniu do 2012 r. o 516,0%. Chorowali głównie
chłopcy z roczników nie objętych programem szczepień
obowiązkowych. W 2013 r. odnotowano dwa przypadki
różyczki wrodzonej. W związku z wprowadzeniem
w 2003 r. obowiązkowego szczepienia MMR problem
wyrównawczych epidemii różyczki i ewentualnie
świnki w kolejnych latach będzie najprawdopodobniej występował coraz słabiej, w miarę obejmowania
szczepieniami kolejnych roczników młodzieży męskiej.
Mimo aktywnej propagandy ruchów antyszczepionkowych i zwiększającej się liczby rodziców świadomie
odmawiających szczepienia dzieci szczepionką MMR,
poziom zaszczepienia kolejnych roczników dzieci pozostaje dotąd wystarczająco wysoki, aby chronić przed
odrą większość rodzimej populacji. Zachorowania na
odrę w większości przypadków są zawlekane z krajów
o niższym odsetku zaszczepienia populacji i dotyczą
niezaszczepionych dzieci oraz osób ze starszych roczników. W 2013 r. zarejestrowano 84 przypadki odry,
a w 2012 r. 70 przypadków.
W 2013 r. choroby inwazyjne wywołane przez H.
influenzae wystąpiły w liczbie 25, o 11 przypadków
mniej niż w roku poprzednim. Po wprowadzeniu
szczepień przeciw tej bakterii do kalendarza szczepień
obowiązkowych zapadalność na choroby inwazyjne
wywołane przez Haemophilus influenzae obniżyła się
znamiennie.
Od szeregu lat występuje stała tendencja spadkowa
zapadalności na gruźlicę. W 2013 r. zapadalność w skali
kraju wyniosła w stosunku do wszystkich jej postaci
18,8/100 000, a w stosunki do gruźlicy płuc 17,8. Stanowi to zmniejszenie w porównaniu z 2012 r. o 3,8%,
a w stosunki do mediany z lat 2007-2011 o 12,8%.
Najwyższa zapadalność na wszystkie postacie gruźlicy
występuje od wielu lat w województwie lubelskim, ale
również tam obserwowana jest tendencja spadkowa.
W 2013 r. zgłoszono w tym województwie 591 zachorowań, zapadalność wyniosła 27,4/100 000. Najniższa
zapadalność jest w województwie wielkopolskim
(9,9/100 000).
Inne choroby zakaźne i pasożytnicze. Poważny
problem stanowią zakażenia inwazyjne wywołane przez
Streptococcus pneumoniae. Liczba odnotowanych
przypadków zakażeń S. pneumoniae ogółem wyniosła
w 2013 r. 540 (1,4/100 000). W porównaniu z poprzed-
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nim rokiem stanowi to wzrost o 22,5%, natomiast
w stosunku do mediany z lat 2007-2011 jest to wzrost
o 95,3%. Wyraźny wzrost zachorowań odnotowano
w stosunku do przypadków zapaleń opon mózgowych
i posocznic wywołanych tym drobnoustrojem.
Podobnie jak w poprzednim roku utrzymuje się wysoka liczba zachorowań na płonicę. Zgłoszono 25 115
(65,2/100 000) zachorowań, co stanowi w porównaniu
z medianą 2007-2011 wzrost o 78,7%.
W 2013 r. odnotowano 251 (0,65/100 000) zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową. W porównaniu z rokiem poprzednim jest to wzrost o 4,2%,
ale od mediany z lat 2007-2011 jest to wartość niższa
o 16,0%.
Liczba nowo wykrytych zakażeń HIV wyniosła
w 2013 r. 1 097 tzn. dokładnie tyle, ile w 2012 r.
W stosunku do mediany z lat 2007-2011 jest to wartość
wyższa o 13,8%. Utrzymywanie się dużej liczby nowo
wykrywanych zakażeń stanowi bardzo niepokojący sygnał, który powinien skłaniać do intensyfikacji działań
zapobiegawczych. Mimo niedostatku informacji o czynnikach ryzyka nowych zakażeń, istnieją przesłanki, że
jedną z ważnych przyczyn obserwowanego wzrostu
zapadalności są niezabezpieczone kontakty seksualne,
głównie między mężczyznami.
Jeden z najważniejszych problemów zdrowia publicznego w Polsce stanowią wirusowe zapalenia wątroby. Spośród nich szczególnie istotna jest wysoka liczba
osób zakażonych wzw typu C, przeciw któremu nie
ma skutecznej szczepionki. W 2013 r. zgłoszono 2 706
(7,0/100 000) zachorowań. W stosunku do poprzedniego
roku jest to wzrost o 14,7%, a w stosunku do mediany
z lat 2007-2011 o 15,8%. Jest to sygnał do wzmożenia
działań profilaktycznych, zwłaszcza do dokładniejszej
kontroli używania sprzętu jednorazowego użytku oraz
sterylizacji narzędzi, we wszystkich zakładach, gdzie
wykonywane są procedury, w których dochodzi do
uszkodzenia ciągłości skóry, szczególnie w zakładach
medycznych, ale także w zakładach kosmetycznych
i miejscach wykonywania tatuażu.
Sytuacja epidemiologiczna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu B różni się przede wszystkim
możliwością czynnego uodpornienia. W 2013 r. liczba zgłoszonych przypadków wzw B wyniosła 1 541
(4,0/100 000). Zapadalność w porównaniu z rokiem
ubiegłym nie uległa istotnej zmianie.
Od szeregu lat Polska jest krajem o bardzo niskiej
endemiczności wzw A. Rocznie występuje kilkadziesiąt, rzadko powyżej stu przypadków (w 2013 r. było
ich 48). Najczęściej są to zachorowania powiązane
z przypadkami zawleczonymi do naszego kraju.
Liczba zgłoszonych przypadków boreliozy z Lyme
wyniosła w 2013 r. 12 760 (33,1/100 000). Była to najwyższa zapadalność od czasu wprowadzenia nadzoru
epidemiologicznego nad tą chorobą. W porównaniu
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z rokiem poprzednim wzrost zapadalności wyniósł
45,4%, a w stosunku do mediany z lat 2007-2011 był
to przyrost o 40,6%. Stawia to boreliozę z Lyme wśród
najpoważniejszych problemów zdrowia publicznego
w zakresie chorób zakaźnych.
W 2013 r. zgłoszono 39 przypadków bąblowicy,
podczas gdy w 2012 r. liczba zgłoszeń wyniosła 28. Nie
są to duże liczby, więc coroczne fluktuacje w liczbach
rozpoznań dają znaczne różnice w zapadalności.
Od 2007 r. nie stwierdzono dużych ognisk epidemicznych włośnicy, co świadczy o poprawie nadzoru
weterynaryjnego nad mięsem zwierząt łownych, szczególnie dzików. W 2013 r. w nadzorze epidemiologicznym zgłoszono 9 zachorowań.
Od kilkudziesięciu lat w Polsce nie występują rodzime zachorowania na zimnicę. W 2013 r. zarejestrowano
36 przypadków malarii u osób, u których do zarażenia
doszło za granicą.
W 2013 r. odnotowano 380 (0,99/100 000) przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie mózgu,
w tym w 227 (0,59/100 000) przypadkach czynnikiem
etiologicznym był wirus kleszczowego zapalenia mózgu. W porównaniu z rokiem poprzednim był to wzrost
zapadalności na kleszczowe zapalenie mózgu o 19,6%,
ale w porównaniu z medianą za lata 2007-2011 zapadalność zmniejszyła się o 3,6%.
Ostre nagminne porażenie dziecięce wywołane dzikim szczepem wirusa polio nie wystąpiło w Polsce od
1984 r. W 2013 r. zgłoszono jedno porażenie wywołane
zmutowanym szczepem szczepionkowym.
W 2013 r. nie odnotowano zachorowań na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne: dżumę, wąglik,
błonicę, nagminne porażenie dziecięce, wściekliznę
oraz wirusowe gorączki krwotoczne poza dengą, której
13 przypadków zakażeń nabytych w obszarach endemicznych zgłoszono do nadzoru epidemiologicznego.
Umieralność z powodu chorób zakaźnych.
W 2013 r. - według Głównego Urzędu Statystycznego z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych - zmarło
w Polsce 2 328 osób (uwzględniając zgony spowodowane przez niektóre postaci zapalenia opon mózgowych
i mózgu oraz zgony spowodowane grypą - symbole
G00-G05 i J10-J11 Międzynarodowej Klasyfikacji
Chorób, ICD-10). Wobec 387 312 zgonów ogółem,
stanowiło to 0,60% i wskazywało na umieralność na
poziomie 6,0 na 100 000 ludności. W porównaniu z rokiem 2012 nastąpił spadek wartości obu wskaźników
o około 16%. (Fig. 1. Umieralność na choroby zakaźne
/na 100 000 ludności/ i procentowy udział zgonów
z powodu chorób zakaźnych w ogólnej liczbie zgonów
w Polsce w latach 1984-2013).
Obserwowany drugi rok z rzędu znaczący spadek
wskaźnika ogólnej umieralności z powodu chorób
zakaźnych i pasożytniczych to niestety tylko spadek
pozorny. Wiąże się on ze wzmocnioną kontrolą kart
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zgonów, w których – wbrew zaleceniom Światowej
Organizacji Zdrowia - jako przyczynę wyjściową
zgonów podawano posocznice (kody A40 i A41 wg
ICD-10) zamiast stanów poprzedzających ich wystąpienie, prowadzących do nich. Na konieczność bardziej
wnikliwego weryfikowania kart zgonów z taką przyczyną w ostatnich dwóch latach Zakład Epidemiologii
NIZP-PZH zwracał uwagę każdorazowo, ilekroć ustosunkowywał się do wstępnych danych o przyczynach
zgonów udostępnianych mu okresowo do weryfikacji
przez Departament Badań Demograficznych GUS.
W efekcie liczba zgonów, w których jako przyczynę
wyjściową wskazywano posocznicę paciorkowcową lub
inną, najczęściej „nieokreśloną”, zaczęła z roku na rok
gwałtownie spadać – z 1 773 przypadków w 2011 r. do
1 141 w 2012 r. (spadek o 35,6%) i 516 przypadków
w 2013 r. (spadek o 54,7% w porównaniu z rokiem poprzednim i o 70,9% w porównaniu z rokiem 2011). (Fig.
2 . Liczba zgonów z powodu posocznic oraz zapalenia
jelit wywołanego przez Clostridium difficile w Polsce
w latach 1999 – 2013). Odpowiednio malał też udział
posocznic w ogólnej liczbie rejestrowanych przez GUS
zgonów z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych.
O ile w roku 2011 przekraczał on połowę takich przypadków (52,0%), to w roku 2013 zmalał do 22,2%. Zastrzeżenia budzą jednak znaczne międzywojewódzkie
różnice wysokości tego odsetka, który w 2013 r. wahał
się na terenie poszczególnych województw od 0,0%
w woj. lubuskim do 57,0% w zachodniopomorskim.
Oprócz posocznic, największą liczbę zgonów z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych spowodowały
w Polsce w 2013 r.: gruźlica i jej późne następstwa
(540 zgonów; 23,2% wszystkich zgonów), wirusowe zapalenia wątroby (wszystkie typy razem - 250
zgonów; 10,7%), zakażenia jelitowe wywołane przez
Clostridium difficile (210 zgonów; 9,0%), bakteryjne
zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (128; 5,5%),
AIDS (123; 5,3%) oraz grypa (115; 4,9%). Wymienione
wyżej choroby razem (łącznie z posocznicami) były
przyczyną 80,8% wszystkich zgonów z powodu chorób
zakaźnych w 2013 r.
Zwraca uwagę trwający w Polsce od 2008 r. systematyczny wzrost liczby zgonów z powodu zakażeń
jelitowych wywołanych przez Clostridium difficile
(Fig. 2). W rzeczywistości skala tego wzrostu może
być nawet jeszcze większa, ponieważ równocześnie
obserwuje się wzrost liczby zgonów z powodu jelitowych zakażeń bakteryjnych nieokreślonych (A04.9),
które jeśli notowano w latach wcześniejszych, to tylko
sporadycznie. W 2013 r. zarejestrowano 68 takich
przypadków – 2,9% wszystkich zgonów z powodu
chorób zakaźnych (w 2012 r. 33; 1,2%). Znaczna część
tych nieokreślonych zakażeń (jeśli nie wszystkie) to
niezdiagnozowane zakażenia wywołane przez C. difficile. W tym kontekście warto też zauważyć, że wg
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danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w 2013
r. odnotowano dalszy wzrost liczby ognisk zakażeń
szpitalnych wywołanych przez C. difficile, a ich udział
wśród wszystkich zgłoszonych ognisk szpitalnych
wzrósł do 28,4%.
Z powodu zakażeń C. difficile w 2013 r. częściej
umierały kobiety (umieralność 0,66 na 100 000) niż
mężczyźni (0,42) i częściej mieszkańcy miast (0,66) niż
wsi (0,37). Zgony z tej przyczyny notowano głównie
wśród osób najstarszych – osoby zmarłe w wieku powyżej 64 lat stanowiły 92,9% wszystkich odnotowanych
przypadków.
Udział zgonów z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych w ogólnej liczbie zgonów w poszczególnych
województwach w 2013 r. wahał się od 0,17% w woj.
podkarpackim do 1,12% w pomorskim; a wysokość
współczynników umieralności z powodu tych chorób
- od 1,5 na 100 000 ludności w woj. podkarpackim do
9,8 w pomorskim. Odnosząc się do tych różnic należy
jednak zauważyć, że kształtowały się one pod silnym
wpływem różnic między województwami w liczbie
bezwzględnej i procentowym udziale nie zweryfikowanych posocznic.
Tak jak w latach wcześniejszych, choroby zakaźne
i pasożytnicze miały w Polsce znacząco większy udział
w przyczynach zgonów mieszkańców miast niż wsi.
W miastach w 2013 r. były przyczyną 0,70% ogółu
zgonów, natomiast na wsi - 0,45%. Ogólna umieralność
z powodu tych chorób w miastach (7,0 na 100 000
ludności) - była wyższa od umieralności na wsi (4,5)
o 54,4%, przy czym różnice na niekorzyść miast występowały wśród większości grup wieku, bez jakiejkolwiek
zauważalnej tendencji.
W 2013 r. udział chorób zakaźnych i pasożytniczych
w przyczynach zgonów mężczyzn (0,67%; umieralność
7,3 na 100 000), tak jak w latach poprzednich, przewyższał udział tych chorób w przyczynach zgonów
kobiet (odpowiednio: 0,53% i 4,9). Ogólna umieralności
mężczyzn z powodu chorób zakaźnych była wyższa od
umieralności kobiet o 48,0%, przy czym największa
różnica na niekorzyść mężczyzn (ponad 3,5-krotna)
wystąpiła w grupie wieku 45-49 lat, głównie ze względu
na znacząco większą liczbę zgonów z powodu gruźlicy,
wirusowego zapalenia wątroby i AIDS.
Najwięcej zgonów z powodu chorób zakaźnych
i pasożytniczych wystąpiło wśród osób starszych (modalna 80-84 lata), a najwyższą umieralność z powodu
tych chorób odnotowano wśród osób najstarszych,
w wieku powyżej 84 lat (45,6 na 100 000). W zestawieniu z niewielkimi liczbami zgonów ogółem, największy procentowy udział miały jednak choroby
zakaźne w umieralności dzieci i młodzieży do lat 14,
szczególnie dzieci w wieku 5-9 lat (3,9%; umieralność
0,4 na 100 000). Wśród osób dorosłych największy był
udział chorób zakaźnych w umieralności osób w wieku
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od 25 do 44 lat, szczególnie osób w grupie wieku 3539 lat (1,9%; 2,5). (Fig. 3. Liczba zgonów z powodu
chorób zakaźnych i ich procentowy udział w ogólnej
liczbie zgonów o znanej przyczynie w Polsce w 2013 r.
wg wieku)
W zgonach dzieci w grupie wieku 0-4 lata udział
chorób zakaźnych wynosił 1,6%, w tym u niemowląt
– 1,1% (umieralność 5,2 na 100 000, analogiczna, jak
rok wcześniej), u dzieci w 2 roku życia – 3,7%, w 3
rż. – 2,8%, w 4 rż. – 5,7% i w 5 rż. – 5,6%).

PODSUMOWANIE
Mimo iż rok 2013 był kolejnym rokiem zmniejszania się liczby zgonów (2 328) i ogólnej umieralności
z powodu chorób zakaźnych (6,0/100 000) problem
chorób zakaźnych w Polsce pozostaje wciąż bardzo
istotnym problemem zdrowia publicznego. Wzmocniona kontrola kodowania przyczyny wyjściowej zgonów
spowodowała, iż ponownie pierwszą przyczyną zgonów
stała się gruźlica i jej późne następstwa (540 zgonów;
23,2% wszystkich zgonów). Mimo utrzymującej się
tendencji spadkowej zachorowań na gruźlicę Polska
pozostaje nadal w grupie państw o wyższej zapadalności na gruźlicę niż wynosi średnia dla krajów Europy
Zachodniej. W siedmiu województwach zapadalność
przekracza 20/100 000, a w województwie lubelskim
osiąga wartość 27,4. Stanowi to niepokojący sygnał ze
względu na znany związek zapadalności na gruźlicę
z sytuacją bytową ludności, a w przypadku województwa lubelskiego również z powodu kontaktów przezgranicznych z krajami o bardzo wysokiej zapadalności na
gruźlicę i obecność na tych obszarach szczepów M. tuberculosis opornych na wiele leków. Bardzo poważnym
problemem jest też wysoka chorobowość na wirusowe
zapalenie wątroby typu C, skumulowana z zakażeń,
które występowały w bieżącym i w kilkunastu poprzednich latach. Wszystkie typy razem wirusowych zapaleń
wątroby spowodowały - 250 zgonów. W dużym stopniu
zależne od niedostatecznie kontrolowanej antybiotykoterapii zakażenia jelitowe wywołane przez Clostridium
difficile spowodowały 210 zgonów, a bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu 128.
Zakażenia HIV zostały w 2013 r. zarejestrowane
w liczbie 1097 przypadków, a zachorowania na AIDS
w liczbie 151. Liczba zgonów z powodu AIDS wyniosła
123. Mimo intensywnie prowadzonej promocji zdrowia
i stosowania wysoce aktywnej terapii antyretrowirusowej (HART) w porównaniu z 1997 r., ze stosunkowo
wczesnego okresu epidemii, odpowiada to wzrostowi
zapadalności na AIDS o 43%, a liczby zgonów z powodu tej choroby o 116% . Niepokojący jest też wzrost
w tym okresie odsetka zgłoszonych zakażeń HIV bez
podania domniemanego czynnika ryzyka zakażenia, co
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utrudnia właściwe ukierunkowanie działań w zakresie
zapobiegania tej chorobie.
W 2013 r. wystąpił niemal dwukrotny, w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrost liczby zachorowań na
grypę i choroby grypopodobne. Obserwowana od lat
duża liczba zachorowań na grypę wiąże się z niskim
pokryciem populacji w Polsce szczepieniami przeciw
tej chorobie. Odsetek osób zaszczepionych w ramach
szczepień zalecanych od lat był niski, a po sezonie
2009/2010 jeszcze dodatkowo się obniżył.
Ponad sześciokrotny wzrost zachorowań na różyczkę miał charakter epidemii wyrównawczej. Dotyczył on
w głównej mierze młodych mężczyzn z roczników nie
objętych obowiązkowymi szczepieniami MMR. Choć
niewątpliwie zachorowania te stanowiły zagrożenie dla
niewielkiego odsetka kobiet w wieku rozrodczym, które
nie zostały zaszczepione przeciw różyczce, epidemia
ta wiązała się z powiększeniem odsetka mężczyzn
z odpornością naturalną. Poddawanie chłopców obowiązkowym szczepieniom MMR w kolejnych latach
zmniejszy problem zapadalności na różyczkę i na
nagminne zapalenie przyusznic.
Liczby zatruć i zakażeń pokarmowych wywoływanych przez bakterie Salmonella sp. w dekadzie wykazują wyraźny trend spadkowy, podczas gdy wzrasta liczba
pokarmowych zakażeń wirusowych. Zdecydowanej
poprawy wymaga udział przypadków potwierdzonych
wynikiem badania laboratoryjnego tych zakażeń, a także innych poza salmonelozami zakażeń bakteryjnych
będących przyczyną zakażeń jelitowych.
W 2013 r. odnotowano w porównaniu z poprzednim
rokiem wzrost liczby zarejestrowanych przypadków
boreliozy z Lyme, co może mieć swe źródła we fluktuacjach klimatycznych, ale też z większym zainteresowaniem tą chorobą i lepszym jej rozpoznawaniem.
Mała liczba zgłoszonych przypadków legionelozy
budzi obawy co do skuteczności rozpoznawania tej
choroby. Wskazane jest stałe uczulanie lekarzy na
problem zakażeń tym drobnoustrojem i dokładniejszy
nadzór nad potencjalnymi źródłami zakażeń w postaci
wodnych instalacji hotelowych i wież chłodniczych.
Zawleczenia chorób do Polski w 2013 r. dotyczyły
głównie dengi (13 przypadków) i malarii (36 przypadków). Żaden z nich nie zakończył się zgonem.
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STRESZCZENIE
WSTĘP. Od 1998 r. Region Europejski Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) objęty jest Programem Eliminacji Odry. Strategia programu obejmuje utrzymanie 95% poziomu zaszczepienia populacji przeciw odrze oraz
monitorowanie sytuacji epidemiologicznej choroby poprzez rejestrowanie wszystkich przypadków zachorowań
i podejrzeń zachorowań na odrę oraz prowadzenie diagnostyki laboratoryjnej w Laboratorium Referencyjnym
WHO. W Polsce laboratorium to znajduje się w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH. W celu potwierdzenia lub
wykluczenia przypadku zachorowania na odrę należy oznaczyć w surowicy poziom swoistych przeciwciał
w klasie IgM testem Elisa, lub wykonać izolację albo badanie molekularne (PCR), wykrywające obecność RNA
wirusa odry w materiale biologicznym.
CEL PRACY. Celem pracy jest przedstawienie danych z nadzoru i ocena sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce w 2013 r., stanu zaszczepienia przeciw odrze populacji polskiej oraz stopnia realizacji Programu Eliminacji
Odry WHO w kraju.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej odry w 2013 roku w Polsce przeprowadzono w oparciu
o wyniki analizy jednostkowych zgłoszeń przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę przysłanych
do NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne, danych z biuletynów „Choroby zakaźne
i zatrucia w Polsce w 2013 roku” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce w 2013 roku” (MP Czarkowski i wsp.,
Warszawa 2014, NIZP-PZH, GIS).
WYNIKI. W Polsce w 2013 r. zarejestrowano 84 zachorowania na odrę (zapadalność 0,22 na 100 tys.). Najwyższą
zapadalność na odrę odnotowano wśród niemowląt (2,18) i dzieci 1-rocznych (1,27). Hospitalizowano 56 osób
(66,7%), nie zgłoszono żadnego zgonu z powodu odry. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w wieku od 2 do
11 lat wahał się od 82,8% do 99,5% (szczepienie podstawowe, roczniki 2012-2007) oraz od 73,6% do 93,2%
(szczepienie przypominające, roczniki 2004-2001). W całym kraju zarejestrowano ogółem 258 zgłoszeń zachorowań i podejrzeń zachorowań (67% oczekiwanych zgłoszeń). Z 84 zachorowań, u 56 osób (67%) rozpoznanie
było potwierdzone laboratoryjnie.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Sytuacja epidemiologiczna odry w 2013 r. uległa pogorszeniu w porównaniu do
2012 r, natomiast czułość systemu nadzoru nad realizacją eliminacji odry w Polsce uległa poprawie w porównaniu do 2012, ale jest wciąż niewystarczająca. Niezbędne są: propagowanie Programu Eliminacji Odry, poprawa
czułości systemu nadzoru oraz utrzymanie wysokiego odsetka zaszczepionych przeciw odrze osób.

Słowa kluczowe: odra, epidemiologia, Polska, 2013 rok

WSTĘP
Od 1998 r. odra objęta jest Programem Eliminacji
koordynowanym przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO), w którym uczestniczy 51 krajów Regionu Europejskiego. W maju 2012 roku Światowe Zgromadzenie
Zdrowia podjęło deklarację o wyeliminowaniu tej choroby do 2020 roku w 5 z 6 regionów świata. W Polsce
*Praca została wykonana w ramach zadania nr 10/EM/2014 r.

w ramach Programu Eliminacji Odry zgłaszaniu przez
lekarza podlegają wszystkie przypadki podejrzenia zachorowania na odrę. Każde z podejrzeń powinno zostać
potwierdzone lub wykluczone laboratoryjnie poprzez
oznaczenie w surowicy poziomu swoistych przeciwciał
w klasie IgM testem Elisa, lub izolację albo wykrycie
obecności RNA wirusa odry w materiale biologicznym
w laboratorium referencyjnym, akredytowanym przez
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WHO. W Polsce laboratorium referencyjne ds. diagnostyki odry znajduje się w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH.
W celu wykrycia przeciwciał w klasie IgM materiał do
badania należy pobrać po upływie 7 dni od pojawienia
się wysypki (do 45 dni po zachorowaniu). Natomiast
w celu izolacji wirusa lub wykonania badania molekularnego (PCR), materiał należy pobrać w ciągu 1-4 dni
od pojawienia się wysypki. Diagnostyka laboratoryjna
prowadzona w stosunku do wszystkich podejrzeń świadczy o wysokiej czułości nadzoru, a izolacja wirusa odry
pozwala na przeprowadzenie genetycznej charakterystyki
dzikich szczepów wirusa odry w celu zidentyfikowania
źródeł zakażenia oraz rozróżnienia pomiędzy rodzimymi
i importowanymi zachorowaniami.

CEL PRACY
Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
odry w Polsce w roku 2013, oraz stanu zaszczepienia
przeciw odrze populacji polskiej, jak również ocena
stopnia realizacji Programu Eliminacji Odry Światowej
Organizacji Zdrowia w odniesieniu do WHO-wskich
wskaźników czułości nadzoru.

MATERIAŁ I METODY
Ocenę sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce
w 2013 r. przeprowadzono analizując indywidualne formularze zgłoszeń przypadków/podejrzeń zachorowania
na odrę, nadesłane do NIZP-PZH przez wojewódzkie
stacje sanitarno- epidemiologiczne, a także dane zamieszczone w biuletynie „Choroby zakaźne i zatrucia
Polsce w 2013 roku” (Czarkowski MP i wsp., Warszawa
2014, NIZP-PZH, GIS). Stan zaszczepienia przeciw
odrze populacji polskiej oceniono na podstawie danych
zamieszczonych w rocznym biuletynie „Szczepienia
ochronne w Polsce w 2013 roku” (Czarkowski MP
i wsp., Warszawa 2014, NIZP-PZH i GIS).
Klasyfikacja zachorowań na odrę wykonana była
zgodnie z definicją przypadku przyjętą przez Komisję Europejską w decyzji z dnia 28 kwietnia 2008 r.
zmieniającej decyzję 2002/253/EC i wprowadzoną do
rutynowego nadzoru w Polsce w 2009r. („Definicje
przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru
epidemiologicznego”, Zakład Epidemiologii NIZP-PZH, 2013-2014). Definicja ta uwzględnia podział na
przypadki możliwe, prawdopodobne oraz potwierdzone.

WYNIKI
Sytuacja epidemiologiczna odry w 2013 roku.
W 2013 r. w Polsce odnotowano łącznie 84 przypadki
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zachorowań na odrę (zapadalność 0,22 na 100 tys.).
Pięćdziesiąt sześć (66,7%) przypadków potwierdzono
badaniem laboratoryjnym, natomiast 23 (27,4%) przypadków rozpoznano wyłącznie na podstawie objawów
klinicznych. Pięć przypadków zachorowań, spełniających kryteria kliniczne odry oraz powiązane epidemiologicznie z zachorowaniami, u których potwierdzono
laboratoryjnie zachorowanie na odrę, zostało zaklasyfikowanych jako przypadki prawdopodobne.
Zachorowania na odrę zarejestrowano w 7 województwach (Tab. I. Odra w Polsce w latach 2007-2013.
Liczba podejrzeń, potwierdzonych zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg województw). Najwięcej
zachorowań w całym roku wystąpiło w woj. śląskim
(30 zachorowania, zapadalność 0,65 na 100 tys.) oraz
woj. małopolskim (24 zachorowań, zapadalność 0,71).
Tak jak w poprzednim roku, w żadnym z województw,
w których zgłoszono zachorowania na odrę, zapadalność
nie osiągnęła progu eliminacji odry, który Światowa
Organizacja Zdrowia określiła jako 1 zachorowanie na
100 000 mieszkańców.
W 2013 r. zarejestrowano 7 ognisk odry na terenie
pięciu województw (po 3 ogniska w woj. małopolskim
i śląskim i po 1 w woj. mazowieckim, woj. pomorskim
i woj. zachodniopomorskim). W ogniskach odnotowano ogółem 29 zachorowań. Ognisko zarejestrowane na
terenie województwa zachodniopomorskiego wystąpiło
wśród społeczności romskiej. W 2013 roku odnotowano
jeden importowany z Niemiec przypadek zachorowania
na odrę, który był źródłem zachorowania studentki odbywającej praktyki w szpitalu, gdzie hospitalizowana
była ta chora osoba.
Podobnie jak w 2012 roku, najwyższą zapadalność
na odrę odnotowano wśród dzieci poniżej 5 r.ż. (0,84
na 100 000), zwłaszcza niemowląt (2,18) oraz dzieci
w 1 r.ż. (1,27). Z danych pochodzących z indywidualnych zgłoszeń nadesłanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne wynika, że wśród 84 zachorowań
na odrę zarejestrowanych w 2013 r. 77 osób (92%)
było nieszczepionych (w tym 5 dzieci rocznych, przed
terminem obowiązkowego szczepienia), 7 osób (8%)
otrzymało jedną dawkę szczepionki przeciw odrze. Żadna zarejestrowana w 2013 r. osoba, u której rozpoznano
zachorowanie na odrę, nie została zaszczepiona ≥2
dawkami. Dla 26 osób (31%) nie uzyskano informacji
o stanie zaszczepienia. W 2013 r. hospitalizowano 56
(67%) chorych na odrę. W przebiegu odry stwierdzono
różne powikłania u 15 (18%) osób, w tym u 12 rozpoznano zapalenie płuc.
W 2013 r. nie zarejestrowano zgonów z powodu
odry.
Wykonawstwo szczepień przeciw odrze w 2013
roku. Od 2005 roku schemat szczepień przeciw odrze
w Polsce pozostaje niezmieniony, obejmuje podanie
pierwszej (podstawowej) dawki w 13-14 miesiącu życia
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oraz dawki przypominającej w 10 roku życia. Stosuje
się żywą, atenuowaną, skojarzoną szczepionkę przeciw
odrze, śwince i różyczce (MMR) podawaną podskórnie.
Podobnie, jak w poprzednim roku, w 2013 utrzymano
wysoki stan zaszczepienia dzieci. W dniu 31 grudnia
2013 r. stan zaszczepienia przeciw odrze poszczególnych roczników dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 11
lat był dla szczepienia podstawowego w granicach od
82,8% do 99,5% (roczniki 2007-2012), a dla szczepienia
przypominającego od 73,6% do 93,2% (roczniki 20042001) - licząc odsetek zaszczepionych w stosunku do
liczby sprawdzonych kart uodpornienia (Tab. II. Liczba
i odsetek dzieci zaszczepionych przeciw odrze w Polsce
w latach 2010-2013 wg roku urodzenia (szczepienia
podstawowe i przypominające)). Od kilku lat utrzymują się międzywojewódzkie różnice w wykonawstwie
szczepień podstawowych u dzieci w 13-15 miesiącu
życia. W 2013 r. odsetek dzieci z rocznika 2012, objętych
szczepieniem podstawowym szczepionką MMR (82,8%
w skali kraju), na obszarze poszczególnych województw
wahał się od 75,7% w woj. mazowieckim do 97,5%
w woj. warmińsko-mazurskim.
Realizacja Programu Eliminacji Odry w Polsce
w 2013 roku. Zgodnie ze strategią eliminacji odry
opracowaną przez Europejskie Biuro Regionalne WHO,
wymagane jest wykonywanie diagnostyki serologicznej
w kierunku odry dla minimum 1 przypadku na 100 000
mieszkańców. W miarę upływu czasu spadkowi liczby
potwierdzonych zachorowań towarzyszyć powinien
wzrost liczby zgłaszanych i weryfikowanych laboratoryjnie podejrzeń. W Polsce w roku 2013 liczba
podejrzeń w kierunku odry była wyższa niż w roku
2012, w całym kraju zgłoszono ogółem 258 zachorowań
i podejrzeń zachorowania. Stanowi to tylko 34% oczekiwanych zgłoszeń i świadczy o nadal niskiej czułości
systemu nadzoru (Ryc. 1. Sprawność nadzoru epidemiologicznego nad odrą w Polsce w latach 2004-2013.).
W fazie eliminacji odry konieczne jest ścisłe
monitorowanie podejrzeń zachorowania na odrę oraz
przypadków wtórnych w ogniskach, jak również kontynuowanie genetycznych badań szczepów wirusa odry.
Działania te umożliwią wiarygodne udokumentowanie
eliminacji rodzimych zachorowań na odrę spodziewanej
w najbliższych latach, jak również sprawne wykrywanie
zachorowań zawlekanych z innych krajów. Podobnie jak
w latach ubiegłych, w 2013 roku nadzór nad podejrzeniami odry w skali kraju był nierównomierny. Liczba
zgłoszeń w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców
w żadnym z województw nie przekroczyła minimalnego
poziomu ustalonego przez WHO jako 2 podejrzenia.
Najwięcej zgłoszeń odnotowano w województwie śląskim (86 zgłoszeń, 1,87/100 000), mazowieckim (47
zgłoszeń, 0,89/100 000) oraz małopolskim (46 zgłoszeń,
1,37/100 000) (tab. I). W województwie podlaskim nie
zgłoszono żadnych podejrzeń zachorowania na odrę, co
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sugeruje brak aktywnego uczestniczenia w Programie
Eliminacji Odry.
Liczba wykonanych badań serologicznych w przypadkach podejrzenia zachorowania na odrę w roku 2013
była wyższa niż w poprzednim roku. Na ogólną liczbę
258 zachorowań i podejrzeń zachorowania zarejestrowanych w 2013 r. badanie serologiczne w klasie IgM
wykonano w 207 przypadkach (80.2%), w tym w 177
(85,5%) w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH, w 22
(10,6%) w laboratoriach WSSE i w ośmiu w laboratorium prywatnym.
Zgodnie z ustawą o zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi, Dz.U.08.234.1570 ze zm.) odra
podlega ustawowemu obowiązkowi zgłoszenia w ciągu
24 godzin od momentu rozpoznania lub podejrzenia
zakażenia przez lekarza. Mediana liczby dni pomiędzy
pierwszą wizytą u lekarza, a zgłoszeniem przypadku
podejrzenia zachorowania do lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej przekraczała obowiązujący czas
i wynosiła 6 dni.
W diagnostyce serologicznej odry ważne dla zachowania wysokiej czułości jest to, aby czas od wystąpienia wysypki do pobrania próbki krwi mieścił się
w przedziale 7- 45 dni. Najwyższe miano obserwowane
jest 8 dnia. Mediana liczby dni, które upłynęły od wystąpienia wysypki do pobrania próbki krwi wyniosła
w 2013 r. 9 dni.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Sytuacja epidemiologiczna odry w 2013 r. była
zbliżona do sytuacji w roku poprzednim. Zbyt niska,
w stosunku do oczekiwanej, liczba zarejestrowanych
podejrzeń zachorowania na odrę świadczy o niskiej
czułości systemu nadzoru nad chorobą i pozwala poddać
w wątpliwość kompletność zgłoszeń.
Pomimo poprawy w porównaniu z 2012 rokiem,
niepokojącym zjawiskiem jest wciąż zbyt rzadkie
wykonywanie badań serologicznych w przypadkach
podejrzeń zachorowania. W strategii eliminacji odry
WHO konieczne jest wykonanie badania potwierdzającego w kierunku przeciwciał IgM w laboratoriach
posiadających niezbędne akredytacje. W chwili obecnej
jedynym ośrodkiem referencyjnym dla badania odry
w Polsce jest laboratorium Zakładu Wirusologii NIZP-PZH. Posiada ono akredytację na badania prowadzone
w ramach programu udzielone przez WHO oraz Polskie
Centrum Akredytacji. Zlecenie badania w ośrodku
akredytowanym jest nieodpłatne.
W obecnej sytuacji najważniejszym elementem
strategii eliminacji odry w Polsce, oprócz utrzymania
dobrego wykonawstwa szczepień, jest zintensyfiko-
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wanie działań w regionach o słabym nadzorze nad
podejrzeniami i zachorowaniami na odrę. Ponadto
konieczne jest nasilenie nadzoru na obszarach zamieszkanych przez grupy etniczne o niższym stanie
zaszczepienia, które mogą być rezerwuarem wirusa odry
oraz środowiskiem utrzymywania się krążenia wirusa
po zawleczeniu zachorowań z zagranicy. Docieranie
do tych mniejszości narodowych i przeprowadzanie
akcji szczepień wśród tych grup jest niezbędną częścią
realizacji Programu Eliminacji Odry. Sprawny nadzór
epidemiologiczny pozwoli na śledzenie zachorowań
zawlekanych jako źródła zakażenia dla niedostatecznie
zaszczepionej populacji.
Nadal niezbędne jest propagowanie Programu
Eliminacji Odry wśród lekarzy, uwzględniające upowszechnianie szczegółowych informacji o założeniach
i realizacji programu, aktualnej sytuacji epidemiolo-

Nr 2

gicznej tej choroby, a przede wszystkim o konieczności dokumentowania i laboratoryjnego potwierdzania
wszystkich przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowania na odrę. Ważnym elementem strategii jest
również upowszechnienie informacji o roli laboratorium
referencyjnego w realizacji Programu i o możliwości
wykonywania bezpłatnych badań serologicznych.
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ŚWINKA W POLSCE W 2013 ROKU *
Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
- Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

STRESZCZENIE
WSTĘP. Od 2003 roku szczepienia przeciw śwince są w Polsce obowiązkowe, wykonywane według dwudawkowego schematu szczepionką skojarzoną MMR (przeciw odrze, śwince, różyczce). W latach wcześniejszych
szczepienia przeciwko śwince były tylko zalecane. Pomimo tego, iż dzięki szczepieniom, w przeciągu ponad
dziesięciu lat zaobserwowano spadek liczby zachorowań na świnkę, nadal pozostaje ona częstą chorobą wieku
dziecięcego.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena epidemiologicznej sytuacji świnki w Polsce w 2013 roku w porównaniu
do sytuacji w ubiegłych latach.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej świnki w Polsce w roku 2013 przeprowadzono
na podstawie wyników analizy danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013 roku” oraz
,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2013 roku” (MP. Czarkowski, Warszawa 2014, NIZP-PZH, GIS). Dodatkowo
wykorzystano „Definicje przypadków chorób zakaźnych opracowane na potrzeby nadzoru epidemiologicznego
stosowane w 2012-2013 r.” (Zakład Epidemiologii, NIZP-PZH) oraz Program Szczepień Ochronnych na rok 2013.
WYNIKI. W 2013 roku w Polsce zarejestrowano 2 436 zachorowań na świnkę. Zapadalność ogółem wyniosła 6,3
na 100 tys. i była niższa o 12,5% w porównaniu z rokiem poprzednim i niższa o 18,2 % w porównaniu z medianą
za lata 2007-2011. Najwyższą zapadalność 54,0 na 100 tys. zanotowano u dzieci w wieku 5 lat. Zapadalność
u mężczyzn (7,5 na 100 tys.) była wyższa niż u kobiet (5,2). W 2013 roku w Polsce z powodu świnki hospitalizowanych było 38 osób. Poziom zaszczepienia przeciw śwince dzieci w 3 roku życia spadł o 0,4% w porównaniu
do 2012 roku i wynosił 97,5% w skali całej Polski.
WNIOSKI. Systematyczna realizacja szczepień przeciw śwince zgodnie z Kalendarzem Szczepień Ochronnych
spowodowała znaczący spadek liczby rejestrowanych zachorowań. Przy utrzymaniu wysokiego odsetka zaszczepionych dzieci, spadek ten będzie postępował w kolejnych latach.

Słowa kluczowe: świnka, nagminne zapalenie przyusznic, epidemiologia, Polska, 2013 rok

WSTĘP

MATERIAŁ I METODY

Wprowadzenie w Polsce w 2003 roku obowiązkowych szczepień przeciw śwince spowodowało spadek
rejestrowanej liczby zachorowań. Na świnkę choruje
jednak co roku ponad 2 tys. osób, wśród nich najwięcej
zachorowań odnotowuje się u dzieci.

Ocenę sytuacji epidemiologicznej świnki w Polsce
w 2013 roku przeprowadzono w oparciu o wyniki analizy
danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce
w 2013 roku” (Czarkowski MP i in., Warszawa 2014,
NIZP-PZH i GIS), natomiast ocenę stanu uodpornienia
populacji przeprowadzono na podstawie danych z biuletynu ,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2013 roku”
(Czarkowski MP i in., Warszawa 2014, NIZP-PZH i GIS).
Używana w pracy klasyfikacja przypadków zachorowań
na świnkę opiera się na definicji przypadku przyjętej
przez Komisję Europejską w decyzji z dnia 28 kwietnia
2008 r. zmieniającej decyzję 2002/253/EC i wprowa-

CEL PRACY
Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
świnki w Polsce w roku 2013 oraz stanu zaszczepienia
przeciw śwince w populacji ogólnej.
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dzoną do rutynowego nadzoru w Polsce w 2009 roku.
(„Definicje przypadków chorób zakaźnych na potrzeby
nadzoru epidemiologicznego”, Zakład Epidemiologii
NIZP-PZH, 2012-2013). Ponadto, w pracy odwołano się
do Programu Szczepień Ochronnych na 2013 r. (Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego
z dn. 29 października 2012 r.).

WYNIKI
Sytuacja epidemiologiczna świnki w Polsce
w 2013 r. W 2013 r. w Polsce zarejestrowano 2436
zachorowań na świnkę, o 343 zachorowań mniej niż
w 2012 r. Zapadalność ogółem wyniosła 6,37 i była
niższa o 12,5% w porównaniu do poprzedniego roku
i niższa o 18,2 % w porównaniu z medianą za lata 20072011. W 2013 r. najwięcej zachorowań odnotowano
w województwach: mazowieckim (349) i śląskim (327).
Najmniej przypadków odnotowano w województwie
świętokrzyskim (63). W porównaniu do 2012 roku,
liczba przypadków zmniejszyła się w większości województw. Wzrost liczby zachorowań zarejestrowano tylko w województwach mazowieckim i lubuskim (tab.I).
Najwięcej zachorowań na świnkę zarejestrowano
w I kwartale 2013 r. (650, tj. 26,7% ogólnie zachorowań), najmniej w III kwartale (533, tj. 21,9%). Zauważalne jest zmniejszenie liczby przypadków zarejestrowanych w II kwartale w 2013 roku (533 przypadków)
w stosunku do liczby zachorowań odnotowanych w poprzednim roku (580) (liczba przypadków zmniejszyła
się o około 20%).
Należy zauważyć, że od czasu wprowadzenia szczepień obowiązkowych odnotowano spadek zapadalności
we wszystkich grupach wiekowych (ryc.I). Podobnie
jak w latach ubiegłych, w 2013 roku najwięcej zachorowań zostało zarejestrowano wśród dzieci w wieku do 14
roku życia - 1652, tj. 67,8 % ogólnej liczby przypadków.
Przeważały zachorowania dzieci w wieku 5-9 lat – 832,
tj. 34,2% ogólnej liczby zachorowań (zapadalność 43,6
na 100 tys.). W grupie wieku 0-4 i 10-14 lat zarejestrowano odpowiednio 452 (zapadalność 22,3 na 100 tys.,
18,6% ogólnej liczby zachorowań) i 368 (zapadalność
19,9, 15,1%). U osób powyżej 54 roku życia zapadalność wyniosła poniżej 1 na 100 tys., a zachorowania
w tej grupie wieku stanowiły 2,7% ogólnej liczby
przypadków (tab.II).
W 2013 roku częściej chorowali mężczyźni (1402
zachorowań, zapadalność – 7,5 na 100 tys.) niż kobiety (1034, 5,2). Zachorowania osób powyżej 35 r. ż.
w większości dotyczyły kobiet.
Zapadalność na świnkę w mieście (6,2 na 100 tys.)
była niższa niż na wsi (6,6). Najwyższą zapadalność
– 6,7 na 100 tys. mieszkańców zarejestrowano w miastach liczących 20-49 tys., najniższą – 6,1 odnotowano
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w miastach liczących ≥ 100 tys. mieszkańców. Zapadalność wg. grup wieku z uwzględnieniem środowiska
zamieszkania nie różniła się znacząco.
W 2013 roku z powodu świnki hospitalizowano
38 osób (o 13 osób więcej niż w 2012 r.), co stanowiło
1,6 % ogółu zarejestrowanych chorych. Najwięcej
chorych osób (8) hospitalizowano w województwie
mazowieckim.
Szczepienia przeciw śwince w 2013 r. Obowiązkowe szczepienie przeciw śwince wprowadzono do Kalendarza Szczepień Ochronnych w Polsce w 2003 roku.
Stosowaną szczepionką jest skojarzoną szczepionką
przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR). Przed 2003
rokiem szczepienia dzieci przeciw śwince były zalecane. Obecnie według Kalendarza Szczepień Ochronnych
szczepionkę podaje się dwukrotnie, pierwszą dawkę w 2
roku życia, a dawkę przypominającą w 10 roku życia.
W 2013 roku poziom zaszczepienia przeciw śwince
dzieci w 3 roku życia spadł o 0,4% w porównaniu do
poprzedniego roku i wynosił 97,5% w skali całej Polski (Ryc.II). Najwyższy odsetek zaszczepionych osób
(99,7%) odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, zaś najniższy w województwie mazowieckim
(96,4%) i małopolskim (97,3%).
Wśród zarejestrowanych w 2013 r. 2436 zachorowań na świnkę, 1052 osoby (43,2%) zostały zaszczepione jedną dawką, 254 (10,4%) otrzymało dwie
dawki szczepionki MMR, a 494 (20,3%) w ogóle nie
zostało zaszczepionych. U 636 osób (26,1%) brak było
informacji o szczepieniach. Prowadzenie w Polsce
szczepień przeciw śwince wywarły wpływ na okresowość występowania nasileń zachorowań. Przed wprowadzeniem obowiązkowych szczepień przeciw śwince
wzrost zachorowań występował okresowo (co około
3-4 lata), obecnie okresowość nasileń epidemicznych
uległa wydłużeniu.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Po wprowadzeniu obowiązkowych szczepień przeciwko śwince zmniejszyła się w Polsce liczba zachorowań. Jednak co roku rejestrowanych jest ponad 2000
przypadków, co wskazuje na konieczność utrzymania
wysokiego poziomu zaszczepienia populacji.
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RÓŻYCZKA W POLSCE W 2013 ROKU*
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STRESZCZENIE
WSTĘP. Różyczka (łac. rubella) od 2004 r. podlega eliminacji w ramach programu koordynowanego przez

Światową Organizację Zdrowia (WHO). Głównym celem Programu jest zahamowanie transmisji wirusa w środowisku oraz zapobieganie przypadkom różyczki wrodzonej u dzieci. Cel ten można osiągnąć przez prowadzenie
szczepień. Ocenę realizacji programu eliminacji różyczki dokonuje się w oparciu o analizę danych z nadzoru
epidemiologicznego obejmującego potwierdzenie rozpoznania klinicznego badaniami laboratoryjnymi. W Polsce
szczepienia przeciw różyczce wprowadzono w 1987 r., tylko początkowo wyłącznie u 13-o letnich dziewcząt, co
miało pewien wpływ na wiek zachorowań mężczyzn. Młodzi mężczyźni mogą zakażać swoje partnerki i zwiększać ryzyko rozwoju zespołu różyczki wrodzonej. Od 2003 r. stosowane jest szczepienie przeciw różyczce, odrze
i śwince (szczepionka MMR) u dzieci w wieku 13-15 miesięcy.
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej różyczki w Polsce w 2013r. z uwzględnieniem
stanu zaszczepienia przeciw różyczce.
MATERIAŁ I METODY. Sytuację epidemiologiczną różyczki w Polsce oceniono na podstawie analizy danych
z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013 roku” oraz biuletynu ,,Szczepienia ochronne w Polsce
w 2013 roku” (MP. Czarkowski, Warszawa 2014, NIZP-PZH, GIS).
WYNIKI. W 2013 r. wystąpił epidemiczny wzrost zachorowań na różyczkę – zarejestrowano 38 548 przypadków tj. ponad 6-o krotnie więcej niż w 2012 r. (6 263 przypadków), oraz wzrost zapadalności do 84,4 na 100
tys. tj. ponad 5-o krotnie więcej niż w 2012 r. (16,3 na 100 tys.). Najwyższą zapadalność, niezależnie od płci
i środowiska, odnotowano w grupie wieku 15-19 lat (911,6 na 100 tys.). Zapadalność na różyczkę chłopców
i mężczyzn była znacząco wyższa niż zapadalność dziewcząt i kobiet: odpowiednio 181,4 i 23,9. Zgłoszono 2
przypadki zespołu różyczki wrodzonej.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. W 2013r. w Polsce wystąpiła epidemia wyrównawcza różyczki, będąca efektem
stosowania w przeszłości szczepień przeciw różyczce, wyłącznie u dziewcząt w 13 r.ż. Nadal odsetek badań
laboratoryjnych potwierdzających/wykluczających zachorowania na różyczkę w Polsce był bardzo niski, wynosił 0,2%.
Słowa kluczowe: różyczka, epidemiologia, Polska, 2013 rok

WSTĘP
Różyczka u dzieci ma na ogół przebieg łagodny,
ale dla kobiet w okresie ciąży stanowi poważne zagrożenie dla płodu w postaci zespołu różyczki wrodzonej.
Od 2004 r. różyczka objęta jest Programem Eliminacji
koordynowanym przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO). Celem programu jest zahamowanie transmisji
wirusa różyczki w środowisku oraz eliminacja zakażeń
kobiet w ciąży i zapobieganie zespołowi różyczki wrodzonej u dzieci. Osiągnięcie głównego celu programu

jest możliwe poprzez utrzymanie ponad 95% poziomu
uodpornienia populacji ogólnej dzięki szczepieniom.
W Polsce w latach 1987-2003 szczepiono wyłącznie
dziewczęta w 13 r.ż. Ten fakt przyczynił się pośrednio
do wzrostu podatności na zachorowanie mężczyzn,
którzy stanowią rezerwuar wirusa. W 2003 roku do
obowiązkowego kalendarza szczepień wprowadzono
trójskładnikową szczepionkę M-M-R (świnka-odra-różyczka), dla dzieci w wieku 13-15 miesięcy. W 2004 r.
do Programu Szczepień Ochronnych dołączono 2
dawkę szczepionki M-M-R podawaną dzieciom w 10
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r.ż. Schemat dwudawkowy szczepionki M-M-R jest
aktualnie obowiązującym. W Polsce różyczka podlega
obowiązkowemu zgłoszeniu do Państwowej Inspekcji Sanitarnej od 1966 roku, natomiast od 1997 roku
obowiązkiem rejestracji został również objęty zespół
różyczki wrodzonej. Od 2010 roku występuje wzrost
liczby zachorowań na różyczkę, a w 2013 roku zwiększył się dziesięciokrotnie w porównaniu z 2010 r. W tym
roku wystąpiła epidemia wyrównawcza różyczki.
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4-krotnie zapadalność z 2012 roku (z 4,7 do 18,1 na
100 000 ludności). Największy, ponad 25-krotny wzrost
zapadalności, w porównaniu z rokiem 2012, wystąpił
w woj. wielkopolskim (z 9,3 do 225,6 na 100 000
ludności), a w województwie lubuskim zwiększył się
19-krotnie. Zapadalność na różyczkę w 2013 roku była
kilkukrotnie wyższa od mediany wyliczonej za lata
2007-2011, wynoszącej 34,5 (Tab. I).
Podobnie jak w latach wcześniejszych (2010-2012),
w 2013 r. zapadalność kobiet (23,9 na 100 000) była
9-krotnie niższa od zapadalności chłopców i mężczyzn
CEL PRACY
(181,4) (Tab. II). Główną przyczyną był fakt, że mężczyźni, którzy zachorowali na różyczkę, w przeszłości
Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej nie byli objęci szczepieniami. Mimo obserwowanego
różyczki w Polsce w roku 2013 oraz stanu zaszczepienia w kolejnych latach spadku zapadalności na różyczkę
przeciw różyczce w populacji ogólnej.
w populacji, jednocześnie liczba chłopców wrażliwych
na zakażenie pozostawała niezmieniona. Skutkiem
takiej sytuacji była epidemia wyrównawcza, która
MATERIAŁ I METODY
rozpoczęła się pod koniec 2012 r. i trwała do 2013 r.
Największą przewagę w zapadalności mężczyzn
Ocenę sytuacji epidemiologicznej różyczki w Polsce w porównaniu z zapadalnością kobiet odnotowano
w roku 2013 przeprowadzono w oparciu o analizę danych w grupach wieku 15-19 lat (odpowiednio 1747,6 vs.
z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013 36,8 na 100 000) oraz 20-24 lata (532,5 vs. 13,7) oraz
roku” (Czarkowski MP i in., Warszawa 2014, NIZP - PZH u niemowląt w wieku od 0 do 1 roku (158,6 vs. 15,2)
i GIS), natomiast ocenę stanu uodpornienia populacji (Tab. II). Wśród dorosłych, szczególnie w wieku od
przeprowadzono na podstawie danych z biuletynu ,,Szcze- 40 do 59 lat, wyższą zapadalność odnotowano wśród
pienia ochronne w Polsce w 2013 roku” (Czarkowski MP kobiet (Fig. 1).
i in., Warszawa 2014, NIZP - PZH i GIS).
Zapadalność na różyczkę w miastach wahała się
Używana w pracy klasyfikacja przypadków zacho- w 2013 r. od 70,1 na 100 000 ludności w miastach ≥
rowań na różyczkę opiera się na definicji przypadku 100 tys. mieszkańców, do 108,3 w miastach liczących
przyjętej przez Komisję Europejską (decyzja z dnia poniżej 20 tys. mieszkańców (Tab. III). Ogólnie zapa28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/253/ dalność w miastach (84,4 na 100 000 mieszk.) była niżEC) i wprowadzoną do rutynowego nadzoru w Polsce sza o 31,9 % od zapadalności na wsi (124,1). Pomimo
w 2009 r. („Definicje przypadków chorób zakaźnych niższej ogólnej zapadalności w miastach, zapadalność
na potrzeby nadzoru epidemiologicznego”, Zakład dzieci w grupie wieku 0-4 lata, podobnie jak w roku
Epidemiologii NIZP-PZH, 2012-2013).
2012 była wyższa w miastach (Tab. II).
Spośród ogółu zgłoszonych zachorowań na różyczkę
w
2013 r., 17,4% dotyczyło dzieci i młodzieży do 15
WYNIKI
r. życia (w tym udział zachorowań w grupie 0-4 wynosił
40,9%, 5-1,5%, 10-14 -17,6% ) (Tab. II). W 2013 roku,
Sytuacja epidemiologiczna różyczki w Polsce podobnie jak w 2012, najwyższą zapadalność - niew 2013 roku. W 2013 r. zarejestrowano w Polsce zależnie od płci i środowiska - odnotowano w grupie
ogółem 38 548 zachorowań na różyczkę z zapadalno- wieku 15-19 lat (911,6 na 100 000) oraz w wieku 20-24
ścią 100,1/100 000, wyższą o 83,7% od zapadalności lat (278,3). Łączny udział zachorowań w tych dwóch
w 2012 r. i o 65,5% od mediany zapadalności w latach grupach wieku, w ogólnej liczbie zarejestrowanych
2007-2011 (Tab.I). W roku 2013 zarejestrowano 2 przypadków, wyniósł 70,5%.
przypadki zespołu różyczki wrodzonej.
W Polsce w 2013 r. z powodu różyczki ogółem
W 2013 r. z powodu epidemii wyrównawczej znacz- hospitalizowano 205 osób (0,53%), najwięcej w wojeny wzrost zapadalności odnotowano we wszystkich wództwach: mazowieckim (43 osoby) i wielkopolskim
16-tu województwach (Tab. I).
(36 osoby). Według danych Głównego Urzędu StatyNajwyższa zapadalność w 2013 r. wystąpiła w wo- stycznego, w 2013 roku nie zarejestrowano zgonów
jewództwie małopolskim (254,9 na 100 000 ludności) z powodu różyczki.
i była ponad 2 razy wyższa od zapadalności ogólnej
Sezonowość zachorowań na różyczkę w 2013 r.
w Polsce (100,1/100 000). Natomiast najniższa zapa- nie różniła się w porównaniu z poprzednimi latami.
dalność była w woj. dolnośląskim, jednak przekroczyła Najwięcej zachorowań wystąpiło w okresie od marca
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Różyczka w Polsce w 2013 roku

do maja ze szczytem w kwietniu - 11 877 przypadków
(31,1 % ogółu przypadków w roku), a najmniej we
wrześniu (237 - 0,6%) (Fig. 2).
Diagnostyka laboratoryjna różyczki. Potwierdzenie rozpoznania różyczki, jak i innych chorób
zakaźnych podlegających nadzorowi powinno opierać
się na wynikach badania laboratoryjnego. Według definicji przypadku z 2012-2013 r. wykrycie obecności
swoistych przeciwciał IgM przeciw różyczce w surowicy krwi i dodatkowo powiązanie epidemiologiczne,
stanowią kryterium kwalifikacji przypadku prawdopodobnego. Przypadek potwierdzony wymaga badań
wirusologicznych: badania PCR lub izolacji wirusa i/
lub wykazania znamiennego wzrostu przeciwciał IgG
w surowicy krwi lub ślinie. Objawy różyczki są bardzo
podobne do objawów wielu innych chorób wysypkowych dzieci, dlatego diagnostyka laboratoryjna w stosunku do każdego zgłoszonego podejrzenia/przypadku
różyczki ma szczególne znaczenie. W ramach realizacji
ustawowego obowiązku nadzoru epidemiologicznego
nad różyczką w Polsce (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.
o Zapobieganiu oraz Zwalczaniu Zakażeń i Chorób
Zakaźnych u Ludzi, Dz.U.08.234.1570 ze zm.) badania
w jej kierunku wykonać można w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Zgodnie ze strategią Programu
Eliminacji Odry i Różyczki w Regionie Europejskim
WHO, każdy przypadek potwierdzonej odry lub różyczki powinien dodatkowo zostać przebadany w Narodowych Laboratoriach ds. Diagnostyki Odry i Różyczki,
akredytowanych przez WHO. W Polsce rolę ośrodka
referencyjnego pełni Laboratorium Zakładu Wirusologii
NIZP - PZH.
Czułość i swoistość rozpoznań różyczki w Polsce
w 2013 r. Czułość i swoistość rozpoznań różyczki od
wielu lat pozostaje na dość niskim poziomie, co utrudnia interpretację zachorowań wśród osób szczepionych
oraz ocenę rzeczywistej liczby zachorowań. Powodem
tego jest fakt, że potwierdzanie rozpoznań klinicznych
różyczki badaniami laboratoryjnymi jest nadal niedostateczne. W 2013 r. jedynie 52 (0,2%) zachorowania
były zakwalifikowane jako przypadki potwierdzone,
a 107 (0,4%) jako prawdopodobne. Pozostałe 99,6%
(38 387 zachorowań) zgłoszono wyłącznie na podstawie
objawów klinicznych. Zasady klasyfikacji przypadków
są zamieszczone w biuletynie: ,,Definicje przypadków
chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego’’, Zakład Epidemiologii NIZP – PZH.
W 2013 roku odsetek chorych na różyczkę, u których
brak było danych o szczepieniu był zbliżony do roku
poprzedniego i wynosił 27%. Zwiększyła się liczba
przypadków (dzieci w wieku 1-9 lat)), u których
brakowało informacji o stanie zaszczepienia (z 16 %
do 18%) (Tab.IV).
Wykonawstwo szczepień przeciw różyczce i stan
uodpornienia populacji w 2013 r. Szczepienie przeciw
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różyczce w 2013 r. obejmowało podanie dwóch dawek
żywej, atenuowanej skojarzonej szczepionki przeciw
odrze, śwince i różyczce (M-M-R). Schemat dawkowania od 2004 r. pozostaje niezmieniony i zakłada podanie
dawki podstawowej w 13-15 miesiącu życia oraz dawki
przypominającej w 10 roku życia.
W 2013 r. odsetek dzieci w 3 roku życia zaszczepionych przeciw różyczce zmniejszył się o 0.4 % w porównaniu z ubiegłym rokiem i wyniósł 97,5% w skali
całego kraju (w poszczególnych województwach wahał
się od 96,4% w woj. mazowieckim do 99,7% w woj.
warmińsko-mazurskim). Odsetek dziewcząt w 13 roku
życia zaszczepionych przeciw różyczce wynosił w skali
całego kraju 99,3%, a dziewcząt w 15. r.ż. – 99,5%.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W 2013 roku wystąpiła epidemia wyrównawcza
różyczki. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz
Centrum Kontroli Chorób (CDC) zaleciło osobom podróżującym do Polski, w szczególności kobietom w wieku
rozrodczym zaszczepienie się przeciw różyczce. Biorąc
pod uwagę wysoką zapadalność mężczyzn w wieku 1929 lat, odsetek zaszczepienia dziewcząt poniżej 100%
oraz fakt, iż około połowa zakażeń wirusem różyczki
przebiega subklinicznie, wciąż istnieje ryzyko zachorowania na różyczkę kobiet w wieku rozrodczym oraz
wystąpienia zespołu różyczki wrodzonej u noworodków.
Biorąc pod uwagę, że wysoki odsetek wykonanych
szczepień wśród dziewcząt i chłopców skutecznie
zapobiega zachorowaniom na różyczkę wrodzoną, należy, zintensyfikować edukację społeczeństwa w tym
zakresie.
W 2013 r. zaledwie 0,3% zachorowań na różyczkę
potwierdzono badaniami laboratoryjnymi, czyli 99,7%
przypadków zgłoszono wyłącznie na podstawie obrazu
klinicznego. Sytuacja ta wymaga szybkiej poprawy.
Udział Polski w Programie Eliminacji Różyczki zobowiązuje do potwierdzenia rozpoznań klinicznych
badaniami laboratoryjnymi. Niepokojący jest też duży
odsetek braku danych o stanie zaszczepienia osób
chorych na różyczkę. Utrudnia to interpretację wpływu
szczepień na sytuację epidemiologiczną tej choroby.
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Zaakceptowano do publikacji: 27.03.2015 r.
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OSPA WIETRZNA W POLSCE W 2013 ROKU*
Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
- Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

STRESZCZENIE
WSTĘP. Duża liczba zachorowań na ospę wietrzną, najczęściej występująca u dzieci, potwierdza zasadność

stosowania szczepień ochronnych. W Polsce od 2002 r. szczepienia przeciw ospie wietrznej są zalecane.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena epidemiologicznej sytuacji ospy wietrznej w Polsce w 2013 r. w porównaniu do sytuacji w ubiegłych latach.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej w Polsce w roku 2013 przeprowadzono
na podstawie wyników analizy danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013 roku”, natomiast
ocenę stanu uodpornienia populacji przeprowadzono na bazie danych z biuletynu ,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2013 roku” (Czarkowski MP i in., Warszawa 2014, NIZP-PZH i GIS). Ponadto wykorzystano zalecenia
z Programu Szczepień Ochronnych na rok 2013.
WYNIKI. W 2013 r. zarejestrowano 178 501 zachorowań na ospę wietrzną, zapadalność wynosiła 463,6 i była
niższa niż w 2012 roku (540,5). Najwięcej zachorowań wystąpiło w województwie mazowieckim, najmniej zaś
w województwie podlaskim. Najwięcej przypadków ospy wietrznej zarejestrowano u dzieci do 4-tego roku życia,
natomiast zapadalność odnotowano u dzieci w wieku 4 lata (6 545,1 na 100 tys.). Częściej chorowali mężczyźni.
Zapadalność na ospę wietrzną mężczyzn (491,7) była wyższa o 12,4 % niż kobiet (437,3). Zapadalność wśród
mieszkańców wsi (497,2) była wyższa o 12,6 % od mieszkańców miast (441,7). Z powodu ospy wietrznej hospitalizowano 1 184 osób. Zaszczepiono przeciw ospie wietrznej 57 168 osób.
PODSUMOWANIE. W 2013 r. uległa zahamowaniu tendencja wzrostu zapadalności na ospę wietrzną obserwowana
z małymi wahaniami. Również od 2002 roku wzrasta liczba osób szczepionych przeciw ospie wietrznej. Wzrost
liczby zaszczepionych osób przeciw ospie wietrznej pomógłby utrzymać trend spadkowy w następnych latach.
Słowa kluczowe: ospa wietrzna, epidemiologia, Polska, 2013 rok

WSTĘP
Za potrzebą stosowania szczepień ochronnych
przeciw ospie wietrznej przemawia znaczna liczba
zachorowań, zwłaszcza wśród dzieci w wieku 0-4 lat.
W Polsce od 2002 r. szczepienia przeciw ospie wietrznej
są zalecane. Zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych należy podać dwie dawki szczepionki
przeciw ospie wietrznej.

w biuletynie ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce
w 2013 roku” (Czarkowski MP i in., Warszawa 2014,
NIZP - PZH i GIS), natomiast ocenę stanu uodpornienia
populacji przeprowadzono wykorzystując dane z biuletynu ,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2013 roku” (Czarkowski MP i in., Warszawa 2013, NIZP - PZH i GIS).
Szczegółowe wskazania do szczepień przeciw ospie
wietrznej pochodzą z „Programu Szczepień Ochronnych
na 2013 r.” (Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 29 października 2012 r.).

MATERIAŁ I METODY
Ocenę sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej
w Polsce w roku 2013 przeprowadzono w oparciu
o wyniki analizy danych zbiorczych opublikowanych

WYNIKI
Sytuacja epidemiologiczna ospy wietrznej
w Polsce w 2013 r. Począwszy od 2002 roku w Polsce

*Praca została wykonana w ramach zadania nr 10/EM/2014 r.
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utrzymywała się – z małymi wahaniami - tendencja do
wzrostu zapadalności na ospę wietrzną (Ryc. 1).
W 2013 r. zarejestrowano w Polsce 178 500 zachorowań na ospę wietrzną tj. o 16,7 % mniej niż w roku
poprzednim. Jednak w dwóch województwach: małopolskim i mazowieckim liczba zachorowań wzrosła
do poziomu odpowiednio 18 445 i 27 421 przypadków
- (w 2012r.- 15 848 i 25 308). W pozostałych województwach był spadek zachorowań, do najniższego poziomu
w województwie podlaskim 3 686 przypadków (Tab. I).
Najwięcej zachorowań wystąpiło w grudniu –
23 658, a najmniej we wrześniu 2 678 przypadków
(Fig. 2).
Zapadalność na ospę wietrzną w 2013 r. uległa
zmniejszeniu do poziomu 463,6 na 100 tys. i była
niższa niż w 2012 r. o 16,5 %. Najniższą zapadalność
zarejestrowano w województwie dolnośląskim 291,6,
najwyższą, ale niższą niż 2012 r.- w woj. kujawsko-pomorskim 604,0. Zapadalność nie uległą obniżeniu
tylko w dwóch województwach – małopolskim i mazowieckim – wynosiła 549,5 i 516,7 (w 2012 r.- 473,0
i 478,1) (Tab. I).
Zapadalność na ospę wietrzną w roku 2013 najwięcej zachorowań na ospę wietrzną zarejestrowano
u dzieci i młodzieży do 14 r. ż. – 162 845 przypadków,
co stanowiło 90,7 % ogólnej liczby zarejestrowanych
zachorowań. Najwięcej zachorowało dzieci w wieku 0-4
lata (79 846) i 5-9 lat (68 635). Było to odpowiednio
44,5 % i 38,2 % ogółu zarejestrowanych przypadków.
Najczęściej chorowały dzieci w wieku 4 lat - 28 341.
U osób powyżej 20 roku życia zachorowania na ospę
wietrzną stanowiły już tylko 6,2% ogólnej liczby przypadków (Tab. II).
W 2013 roku zapadalność na ospę wietrzną mężczyzn wynosiła 491,7 na 100 tys. i była o 12,4 % wyższa w porównaniu z zapadalnością kobiet (437,3). Nie
odnotowano znacznych różnic w zapadalności kobiet
i mężczyzn w grupach wieku, z wyjątkiem nieznacznie
wyższą zapadalność kobiet w grupie wieku 20-34 lat
W 2013 roku zapadalność mieszkańców wsi wynosiła 497,2 na 100 tys. i była o 12,6% wyższa w porównaniu z zapadalnością mieszkańców miast (441,7). Najwyższą zapadalność odnotowano w miastach liczących
20 – 49 tys. mieszkańców (512,9 na 100 tys.), najniższą
zaś w miastach ≥100 tys. (398,4). W miastach, wyższa
zapadalność była wśród najmłodszych dzieci w wieku
0-4 lat i wynosiła 4 344,8, natomiast na wsi wynosiła
3 398,5. Wśród dzieci w wieku 5-9 lat, zapadalność
była wyższa na wsi (3 472,3 na 100 tys.) niż w mieście
(3 761,6).
W 2013 r. z powodu ospy wietrznej hospitalizowanych było 1 184 osób, co stanowiło 0,7% ogólnej liczby
wszystkich zarejestrowanych zachorowań. Najwięcej
osób hospitalizowano w województwie mazowieckim
(270) i łódzkim (121), najmniej w województwach lu-
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buskim i zachodniopomorskim – po 17 osób w każdym
z nich (Tab. I).
Szczepienia przeciw ospie wietrznej w 2013 r.
W Polsce dostępne są dwa rodzaje szczepionki przeciw
ospie wietrznej. Szczepionka monowalentna zawiera
atenuowany żywy szczep wirusa ospy wietrznej, stosowanie jej zaleca się od 9 miesiąca życia oraz w ramach
profilaktyki poekspozycyjnej. Drugi rodzaj – szczepionka poliwalentna, również żywa, skojarzona z odrą, świnką oraz różyczką. Szczepionkę poliwalentną zaleca się
dzieciom od 11 miesiąca życia do 12 r.ż. Od 2010 roku
w Polsce zalecany jest dwudawkowy schemat szczepień
przeciw ospie wietrznej, co ma na celu zapewnienie
wyższej skuteczności. Odstęp między dwoma dawkami
powinien wynosić co najmniej 6 tygodni.
Od 2002 roku szczepienie przeciw ospie wietrznej należy do grupy szczepień zalecanych. Zgodnie
z Programem Szczepień Ochronnych na rok 2013,
szczepienie przeciw ospie wietrznej jest obowiązkowe
wyłącznie dla osób, które w sposób szczególny są
narażone na zakażenie. Do tej grupy zalicza się dzieci
przed ukończeniem 12 roku życia, których odporność
jest upośledzona i w efekcie może występować wysokie
ryzyko ciężkiego przebiegu choroby, np.: zakażonych
HIV, z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji oraz przed leczeniem immunosupresyjnym lub
chemioterapią. Szczepienia przeciw ospie wietrznej są
również obowiązkowe dla dzieci przed ukończeniem
12 roku życia, które nie chorowały na ospę wietrzną,
a są z otoczenia wspomnianych powyżej osób. Zgodnie
z Programem Szczepień Ochronnych na rok 2013 szczepienie przeciw ospie wietrznej zaleca się osobom, które
nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej
zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych
czy zalecanych, oraz kobietom, które wcześniej nie
chorowały na ospę wietrzną, a planują zajście w ciążę.
W 2013 roku w Polsce zaszczepiono 57 168
osób przeciw ospie wietrznej tj. o około 1% więcej
w porównaniu z rokiem 2012 (56 213). Zaszczepiono
55 284 osób w wieku 0-19 lat, co stanowi 96,7% ogółu
zaszczepionych osób. Najwięcej osób zaszczepiono
w województwie mazowieckim – 13 353, najmniej zaś
w województwie świętokrzyskim - 697.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Od 2003 roku utrzymywała się w Polsce tendencja wzrostowa zapadalności na ospę wietrzną, która
uległa zahamowaniu, kiedy w 2013 r. wystąpił spadek
liczby zachorowań. Zwiększa się liczba zaszczepionych przeciw ospie wietrznej, jednak w 2013 r. było
to o 1 % więcej niż w roku 2012, dlatego nadal ważne
jest edukowanie społeczeństwa dotyczące zapobiegania
zachorowaniom przez szczepienie.
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Ospa wietrzna w Polsce w 2013 roku
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PŁONICA W POLSCE W 2013 ROKU*
Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

STRESZCZENIE
CEL PRACY. Ocena sytuacji epidemiologicznej płonicy w Polsce w 2013 r. w porównaniu z sytuacją płonicy

w ubiegłych latach.

MATERIAŁ I METODY. Ocenę przeprowadzono analizując dane opublikowane w biuletynie „Choroby zakaźne

i zatrucia w Polsce w 2013 roku” (Warszawa 2014, NIZP-PZH, GIS) i w biuletynach z lat wcześniejszych, oraz
niepublikowane dane zebrane w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej.
WYNIKI. W 2013 roku nie zmienił ogólny obraz sytuacji epidemiologicznej płonicy w Polsce. Analizowane
dane nie wskazywały na możliwość skracania się cyklu epidemicznego płonicy, na wzrost tempa zmian krzywej
epidemicznej, czy też na wzrost przeciętnej rocznej zapadalności, czyli na zmianę trendów obserwowanych
w ostatnich dwudziestu latach. W całym kraju zarejestrowano ogółem 25 115 zachorowań, a zapadalność wyniosła 65,2 na 100 000 ludności (w województwach: od 22,9 w łódzkim do 111,1 w pomorskim). Najwyższą
zapadalność zanotowano wśród dzieci 5-letnich (949,2) oraz 4-letnich (916,6), przy czym zachorowania dzieci
i młodzieży do lat 15 stanowiły 87,0% wszystkich zachorowań. Zapadalność mężczyzn (78,8) przewyższała
o ponad 50% zapadalność kobiet (52,5). Zapadalność w miastach była wyższa niż na wsi i wynosiła 68,7 (na
wsi – 59,9). Hospitalizowano 1,04% chorych. Nie odnotowano zgonów.
PODSUMOWANIE. Gwałtowny wzrost zapadalności mężczyzn, zwłaszcza mężczyzn w grupie wieku 15-19
lat, zwiększenie się udziału zachorowań osób dorosłych, w stosunku do notowanego w poprzednich latach, to
zdaniem autorów efekt epidemii wyrównawczej różyczki (!). W związku z tą epidemią, szacunkowo około 10%
zachorowań na płonicę zgłoszonych w ciągu roku do nadzoru mogło być nierozpoznaną różyczką.
Wskazuje to na konieczność zwiększenia specyficzności nadzoru epidemiologicznego nad płonicą. Ma to znaczenie tym
większe, że podniesienie specyficzności nadzoru nad płonicą, pozwoli lepiej nadzorować przebieg programu
eliminacji odry i różyczki.
Słowa kluczowe: płonica, choroby zakaźne, epidemiologia, Polska, rok 2013

CEL PRACY
Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej
płonicy w Polsce w 2013 r. w porównaniu z poprzednimi latami.

MATERIAŁ I METODY
Ocenę sytuacji epidemiologicznej płonicy w Polsce
w 2013 r. przeprowadzono w oparciu o dane o zachorowaniach na tę chorobę zarejestrowanych przez inspekcję sanitarną i przesłanych do Zakładu Epidemiologii
NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epide-

miologiczne w ramach Programu Badań Statystycznych
Statystyki Publicznej (PBSSP; sprawozdanie MZ-56
i MZ58). Korzystano zarówno z danych opublikowanych w biuletynie „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce
w 2013 roku” (Warszawa 2014, NIZP-PZH, GIS) oraz
w biuletynach z lat wcześniejszych, jak i z danych zebranych w ramach PBSSP i dotychczas niepublikowanych.
Dane te dotyczą zachorowań zgłaszanych przez
lekarzy w związku z obowiązkiem (prawnym) zgłaszania zachorowań na płonicę, formalnie potwierdzonym
w 2013 r. -„Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia,
choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub
choroby zakaźnej (Dz. U., 2013, poz. 848).

*Praca została wykonana w ramach zadania nr 10/EM/2014 r.
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Ponieważ przez cały okres rejestracji zachorowań
na płonicę w Polsce, tj. od 1963 r., wykazuje się w sprawozdaniach wszystkie zachorowania zgłaszane przez
lekarzy, pozwala to na bezpośrednie porównywanie
danych wieloletnich, jeżeli pomija się kwalifikacje
przypadków wg definicji przyjętej w polskim nadzorze
w 2005 r. i porównuje się ogólne liczby zarejestrowanych zachorowań .

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
W roku 2013 do inspekcji sanitarnej zgłoszono
w Polsce 25 115 przypadków zachorowań na płonicę,
a zapadalność - w przeliczeniu na 100 000 ludności wyniosła 65,2. W zasadzie oznacza to utrzymanie się
bardzo wysokiej zapadalności na płonicę przez kolejny
rok - w porównaniu do 2012 roku liczba zachorowań
i zapadalność były bowiem niższe tylko o 1% (Fig. 1.
Płonica w Polsce w latach 1975-2013. Zapadalność na
100 000 ludności).
Najwięcej zachorowań wystąpiło w marcu, w miesiącu, w którym w ostatnich dwudziestu latach najczęściej obserwowano sezonowy szczyt zachorowań (3 423
zachorowania, tj. 13,8% przypadków zarejestrowanych
w całym roku) oraz w kwietniu (3 137; 12,6%); najmniej - zgodnie z wieloletnią tendencją - w sierpniu
(453; 1,8%). Stosunkowo wysoki udział zachorowań,
które wystąpiły w czwartym kwartale (6 658; 26,8%),
nie wskazuje na możliwość radykalnej poprawy sytuacji
i gwałtowne obniżenie się zapadalności w kolejnym
roku. Nawiasem mówiąc, mniejsza dynamika zmian
poziomu zapadalności na płonicę w kolejnych latach
to cecha charakterystyczna sytuacji epidemiologicznej
płonicy w Polsce w ostatnich kilkunastu latach, na co
zwracano już uwagę w Kronice epidemiologicznej
(Fig. 2. Płonica w Polsce w latach 2007-2013. Liczba
zachorowań w miesiącach (wg daty zachorowania)).
Z utrzymaniem się w 2013 r. wysokiej zapadalności
ogólnej na płonicę wiązały się stosunkowo niewielkie - w porównaniu z rokiem 2012 - zmiany poziomu
zapadalności notowane na obszarze poszczególnych
województw. W ponad połowie województw różnice
między współczynnikami zapadalności w tych dwu
latach mieściły się w przedziale +/- 25%. Znaczący
(procentowo) wzrost liczby zachorowań i zapadalności na płonicę w 2013 r. odnotowano tylko w 2 województwach - lubuskim (z 57,1 do 97,0 na 100 000, tj.
o 70,0%) i opolskim (z 73,4 do 103,7, tj. o 41,3%).
Największy spadek zapadalności - w porównaniu do
roku poprzedniego - odnotowano w województwie
warmińsko-mazurskim (z 68,3 do 44,1, tj. o 35,5%)
i dolnośląskim (z 59,9 do 38,9 tj. o 35,0%) (Tab. I. Płonica w Polsce w latach 2007-2013. Liczba zachorowań
i zapadalność na 100 000 ludności wg województw).
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Zróżnicowanie zapadalności na płonicę na terenie
poszczególnych województw – oceniane poprzez porównanie najwyższych współczynników zapadalności
w skali województw do współczynników najniższych
– było w 2013 r. podobne do obserwowanego rok
wcześniej i wyrażał je stosunek 4,8:1 (w 2012 r. 4,4:1).
Odpowiadało to typowemu (średniemu) zróżnicowaniu,
jakie rokrocznie obserwuje się między województwami
utworzonymi w 1999 r.
Najwyższą zapadalność w skali województw (drugi
rok z rzędu) zanotowano w woj. pomorskim, gdzie
współczynnik zapadalności wyniósł 111,1 na 100 000
ludności i był wyższy od ogólnej zapadalności w całym
kraju o 70,3%. Wysoką zapadalność - w stosunku do
ogólnokrajowej - odnotowano też w woj. opolskim
(odpowiednio: 103,7; 58,9%) i mazowieckim (102,1;
56,5%). Najniższe współczynniki zarejestrowano
w woj. łódzkim (22,9; 64,9% poniżej zapadalności
w całym kraju), podkarpackim (27,3; -58,1%), świętokrzyskim (30,9; -52,6%) oraz lubelskim (31,7; -51,5%).
Na obszarze pozostałych dziewięciu województw
współczynniki zapadalności wahały się w granicach
od +48.8% do -40,3% ogólnej zapadalności w całym
kraju (Tab. I. Płonica w Polsce w latach 2007-2013.
Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności
wg województw). Zwraca uwagę sytuacja w woj. łódzkim, gdzie czwarty rok z rzędu odnotowano najniższy
w kraju współczynnik zapadalności na płonicę.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2013 r. zapadalność na płonicę w miastach ogółem (68,7 na 100 000)
była znacząco wyższa (o 14,8%) od zapadalności na
wsi (59,9), ale różnica między obu współczynnikami zmalała (w roku 2012 wynosiła 30,6%), zgodnie
z trendem obserwowanym w Polsce co najmniej od
1995 roku. Na terenie poszczególnych województw
współczynniki zapadalności w miastach wahały się
w granicach od 20,9 w woj. łódzkim do 119,7 w pomorskim, a na wsi - od 21,0 w woj. świętokrzyskim do
98,5 w mazowieckim. Wyższą zapadalność w miastach
(ogółem) niż na wsi (przynajmniej o 5%) zarejestrowano w 11 województwach, przy czym w jednym
województwie – świętokrzyskim – była to różnica
ponad 2-krotna (odpowiednio: 43,2 i 21,0 na 100 000).
W dwu województwach zapadalność na płonicę
w miastach była jednak wyraźnie niższa niż na wsi:
w woj. łódzkim o 20,5% (odpowiednio: 20,9 i 26,3)
i w woj. śląskim o 14,9% (odpowiednio: 65,6 i 77,0).
Biorąc pod uwagę wielkość miast, należy zauważyć,
że zapadalność w miastach była silnie zróżnicowana.
O wyższej zapadalności w miastach niż na wsi w 2013
r. zadecydowała zapadalność w miastach największych,
powyżej 100 tys. mieszkańców (77,2 na 100 000) oraz
w miastach liczących 20-49 tys. mieszkańców (69,6).
Współczynnik zapadalności w miastach liczących 50-99
tys. mieszkańców (54,6) był natomiast wyraźnie niższy
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(o 8,7%) od współczynnika zapadalności na obszarach
wiejskich a współczynnik w miastach poniżej 20 tys.
mieszkańców (58,8) - porównywalny z nim (Tab. II.
Płonica w Polsce w latach 2007-2013. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg środowiska
i liczby ludności w miastach).
Wyższa zapadalność na płonicę w miastach niż
na wsi szczególnie wyraźnie zaznaczyła się wśród
najmłodszych grup wieku (Tab. III. Płonica w Polsce
w 2013 r. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000
ludności i udział procentowy wg wieku, płci i środowiska). Niemal 2-krotna różnica wystąpiła wśród dzieci
2-letnich (zapadalność w miastach 432,8 na 100 000
dzieci w tym wieku, na wsi 234,8), 3-letnich (odpowiednio: 904,7; 486,8) i 4-letnich (1 127,4; 629,5).
Podobnie jak rok wcześniej, najwięcej zachorowań
oraz najwyższą zapadalność odnotowano wśród dzieci
5-letnich (zapadalność 949,2) i 4-letnich (916,6). Co
ciekawe, liczba zachorowań w skali całego kraju była
identyczna dla obu grup i wyniosła 3 969 przypadków
(Tab. III). Najwyższą zapadalność wśród dzieci 5-letnich zarejestrowano w jedenastu województwach,
a w wśród dzieci 4-letnich – w pięciu. Współczynniki
zapadalności notowane w poszczególnych województwach w grupie 5-latków wahały się od 338,3 w woj.
podkarpackim do 2 192,1 w opolskim, a w grupie
4-latków – od 308,9 w łódzkim do 1 711,3 w opolskim.
Zwraca uwagę znaczna liczba zachorowań wśród
ludności w wieku 15-19 lat (1 975 przypadków) i 20-29
lat (902). Ponad 3-krotnie wyższa niż w poprzednim
roku, zapadalność odnotowana w tych grupach wieku spowodowała, że zachorowania na płonicę dzieci
i młodzieży do lat 15 stanowiły w 2013 r. tylko 87,0%
wszystkich zachorowań zgłoszonych do inspekcji sanitarnej w 2013 r. (Tab. III). W poprzednich latach udział
zachorowań osób w tym wieku oscylował wokół 95%
i nie spadał poniżej 91%.
Zapadalność mężczyzn (Tab. III) była w 2013 r.
wyższa od zapadalności kobiet o ponad 50% (odpowiednio: 78,8 na 100 000 i 52,5). Wzrastającą nadreprezentację mężczyzn wśród osób chorujących na płonicę
obserwowano wprawdzie w Polsce od lat, jednak różnica między współczynnikami zapadalności mężczyzn
i kobiet nigdy nie była tak duża i nie powiększyła się
tak gwałtownie w ciągu roku (Fig. 3. Płonica w Polsce
w latach 1994-2013. Stosunek zapadalności mężczyzn
do zapadalności kobiet).
Wśród dzieci i młodzieży w wieku do lat 15 różnice
pomiędzy współczynnikami zapadalności chłopców
i dziewcząt były w 2013 r. porównywalne z różnicami
obserwowanymi w poprzednich latach. W poszczególnych rocznikach (grupach wieku) mieściły się one
w granicach od 1% (8-latki) do 27% (niemowlęta).
Jednak w grupie wieku 15-19 lat zapadalność mężczyzn
była wyższa od zapadalności kobiet prawie 9-krotnie
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(odpowiednio: 160,7 i 18,0), a w grupie wieku 20-29
lat – ponad 7-krotnie (27,2 i 3,8).
Wysoka ogólna liczba 2 877 zachorowań na płonicę zarejestrowanych w 2013 r. w tych dwóch grupach
wieku pozwala wykluczyć czynnik losowy, przypadkowość i skłania do poszukiwania innych wyjaśnień
tego fenomenu, jakim były tak wielkie różnice między
zapadalnością mężczyzn i kobiet w tych grupach.
Zdaniem autorów, przypuszczalnie było to związane
z wystąpieniem w Polsce w 2013 roku epidemii wyrównawczej różyczki (!). W czasie tej epidemii na różyczkę
zachorowało w całym kraju ponad 38,5 tys. osób, wśród
których prawie 90% stanowili mężczyźni. Byli to głównie mężczyźni w wieku 15-29 lat, których zachorowania
stanowiły ponad połowę wszystkich zachorowań na
różyczkę zarejestrowanych w 2013 r. Mężczyźni ci chorowali, ponieważ jako chłopcy w dzieciństwie nie byli
szczepieni przeciw różyczce, w odróżnieniu od kobiet,
które takie szczepienie otrzymały w wieku 13 lat. Wielokrotnie wyższa zapadalność na płonicę mężczyzn niż
kobiet odnotowana wśród młodzieży i dorosłych w 2013
r. oraz zwiększony w tym roku udział zachorowań osób
powyżej 14 r.ż. to „ślad” pozostawiony przez epidemię
różyczki (Fig. 4. Zapadalność na płonicę według płci
i wieku oraz zapadalność mężczyzn na różyczkę według
wieku w Polsce w 2013 r.). Jest to prawdopodobne
tym bardziej, że aż 99,89% wszystkich zachorowań
na płonicę zarejestrowanych w 2013 r. (25 088 zachorowań) zaklasyfikowano w nadzorze jako przypadki
„możliwe”, rozpoznane jedynie na podstawie objawów
klinicznych, tylko 0,02% (4 zachorowania) jako przypadki „prawdopodobne”, powiązane epidemiologicznie
z potwierdzonymi laboratoryjnie, i tylko 0,09% (23)
jako przypadki „potwierdzone”, w których diagnoza
kliniczna była poparta izolacją streptokoków typu A lub
wykryciem ich antygenu w wymazie z gardła.
Na marginesie, należy zauważyć, że tak niewiarygodnie niski odsetek potwierdzeń, wykazywany przez
inspekcję w rutynowych raportach o zachorowaniach na
płonicę, musi budzić wątpliwości co do kompletności
danych gromadzonych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Ponieważ w przypadku płonicy, nie są
przesyłane na poziom centralny raporty jednostkowe,
stacje powiatowe prawdopodobnie nie starają się zebrać
dodatkowych danych o zgłoszonych przypadkach,
w tym np. badaniach laboratoryjnych zleconych przez
lekarza po wysłaniu zgłoszenia do stacji, i ograniczają
się do kwalifikowania przypadków wyłącznie na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu.
Z powodu płonicy hospitalizowano w Polsce
w 2013 r. 262 osoby - 1,04% ogółu osób, których
zachorowania zgłoszono do inspekcji sanitarnej.
W poszczególnych województwach odsetek hospitalizowanych wahał się od 0,10% w lubuskim (przy 992
zachorowaniach i zapadalności 97,0 na 100 000) do
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2,95% w łódzkim (odpowiednio: 577 i 22,9). Zgonów
z powodu płonicy – w świetle danych Departamentu
Badań Demograficznych GUS - nie zarejestrowano.
Ostatni zgon, w którym płonicę wskazano jako przyczynę wyjściową, odnotowano w Polsce w 1993 r.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W roku 2013 nie zmienił się ogólny obraz sytuacji
epidemiologicznej płonicy w Polsce. Analizowane dane
nie wskazywały na możliwość skracania się cyklu epidemicznego płonicy, na wzrost tempa zmian krzywej
epidemicznej, czy też na wzrost przeciętnej rocznej
zapadalności, czyli na zmianę trendów obserwowanych
od pond 20 lat.
Jedyna wyraźna zmiana w sytuacji epidemiologicznej płonicy, którą zaszła w 2013 r. w porównaniu z sytuacją w roku 2012, to gwałtowny wzrost zapadalności
mężczyzn, zwłaszcza mężczyzn w grupie wieku 15-19
lat. Zdaniem autorów, przypuszczalnie było to zwią-
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zane z wystąpieniem w Polsce w 2013 roku epidemii
wyrównawczej różyczki (!).
Liczba zachorowań na różyczkę błędnie zgłoszonych do nadzoru jako zachorowania na płonicę (szacunkowo ok. 2,5 tys., tj. 10% wszystkich zgłoszonych
w ciągu roku zachorowań na płonicę) wskazuje na konieczność poprawy (zwiększenia) specyficzności nadzoru epidemiologicznego nad płonicą, co postulujemy
od lat. Ma to znaczenie tym większe, że podniesienie
specyficzności nadzoru nad płonicą, pozwoli lepiej nadzorować przebieg programu eliminacji odry i różyczki.
Otrzymano: 13.04.2015 r.
Zaakceptowano do druku: 15.04.2015 r.
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STRESZCZENIE
WSTĘP. W ostatnich trzech latach, rejestrowano w Polsce rocznie około 3 000 zachorowań na zapalenie opon

mózgowo – rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu.

CEL PRACY. Celem pracy była ocena epidemiologiczna występowania zachorowań na zapalenie opon mózgowo

- rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu w Polsce, w 2013 r.

MATERIAŁ I METODA. Do przeprowadzenia analizy epidemiologicznej występowania zapalenia opon mó-

zgowo - rdzeniowych i/lub zapalenia mózgu wykorzystano dane ze zbiorczych wywiadów epidemiologicznych
nadsyłane do NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne i publikowane w biuletynach
rocznych: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce.” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce”.
WYNIKI. W roku 2013 na terenie Polski zarejestrowano ogółem 3 116 zachorowań na zapalenie opon mózgowo
- rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu, z czego prawie 50% stanowiły infekcje o etiologii wirusowej.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Sytuacja epidemiologiczna występowania zachorowań na zapalenie opon
mózgowo – rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu w Polsce w 2013 r. w porównaniu z rokiem 2012 nie uległa
istotnej zmianie.
Słowa kluczowe: zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, zapalenie mózgu, epidemiologia, Polska, rok 2013

WSTĘP

CEL PRACY

W ostatnich trzech latach, rejestrowano w Polsce
rocznie około 3 000 zachorowań na zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu bakteryjne,
wirusowe i/lub aseptyczne. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stanowią najczęstszą postać chorób
zakaźnych układu nerwowego, natomiast bakteryjne
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych uznawane jest
za najcięższą postać neuroinfekcji. Wśród potwierdzonych laboratoryjnie zachorowań na bakteryjne zapalenia
opon mózgowo - rdzeniowych i/lub mózgu o ustalonym
czynniku etiologicznym dominują zachorowania wywołane przez Neisseria meningitidis oraz Streptococcus
pneumoniae. Najczęściej występującą neuroinfekcją
wirusową jest kleszczowe zapalenie mózgu.

Celem pracy była ocena epidemiologiczna występowania w Polsce zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych i/lub zapalenia mózgu w 2013 r oraz analiza
porównawcza uzyskanych wyników z wynikami oceny
sytuacji epidemiologicznej z lat ubiegłych.

MATERIAŁ I METODY
Do przeprowadzenia analizy porównawczej i oceny
epidemiologicznej występowania zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych i/lub zapalenia mózgu wykorzystano
dane ze zbiorczych wywiadów epidemiologicznych
nadsyłane do NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje Sa-

*praca została wykonana w ramach zadania 10/EM/2014r.
© Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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nitarno-Epidemiologiczne i publikowane w biuletynach
rocznych: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” oraz
„Szczepienia ochronne w Polsce w 2013 roku” (Czarkowski MP. i in., 2014, Warszawa, NIZP-PZH, GIS).
Klasyfikacji zakażeń dokonano w oparciu o definicje
przypadków chorób zakaźnych opracowane na potrzeby
nadzoru epidemiologicznego (wersja z roku 2011, Zakład
Epidemiologii, NIZP-PZH). Analiza wykonawstwa
szczepień ochronnych przeciw wybranym patogenom
uwzględniała zalecenia „Programu Szczepień Ochronnych na rok 2013” (Załącznik do Komunikatu Głównego
Inspektora Sanitarnego z dn. 30 października 2012 r.).

WYNIKI
W roku 2013 na terenie Polski zarejestrowano
ogółem 3 116 zachorowań na zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu (zapadalność
8,09 na 100 tys.), co stanowi wzrost o 0,9% w stosunku
do roku 2012 (Tab. I). Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stanowią 62,32% ogółu zachorowań.
Zachorowania o etiologii wirusowej były przyczyną
46,1% ogółu zachorowań na neuroinfekcje. Wśród
określonych neuroinfekcji wirusowych dominowało
(68,79%) wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez
kleszcze (kzm).

ZAPALENIE OPON MÓZGOWORDZENIOWYCH I ZAPALENIE MÓZGU
O ETIOLOGII BAKTERYJNEJ
W roku 2013 w Polsce zarejestrowano 863 zachorowania (zapadalność 2,24 na 100 tys.) na zapalenie
opon mózgowo – rdzeniowych i/lub mózgu o etiologii
bakteryjnej (Tab. II), tj. o 13,7% więcej niż w roku
2012. Zachorowania zgłoszono we wszystkich województwach. Najwięcej przypadków zarejestrowano
w województwie mazowieckim – 108 (zapadalność 2,03
na 100 tys.), najmniej w województwie opolskim – 17
(zapadalność 1,69 na 100 tys.). Zapadalność w roku
2013 była najwyższa w województwie pomorskim –
3,53 na 100 tys., najniższa – 1,66 na 100 tys. w województwie lubuskim. (Tab. II).
W 2013 roku, podobnie jak w 2012 r., zapadalność
mężczyzn (2,62 na 100 tys.) była wyższa niż zapadalność kobiet (1,89 na 100 tys.). Uwzględniając miejsce
zamieszkania zapadalność mieszkańców wsi i miast
była zbliżona (2,24 na 100 tys.) (Tab. III). Utrzymuje się
najwyższa zapadalność w grupie dzieci do 4 r.ż.– 9,05
na 100 tys., ze wzrostem liczby przypadków o 5,78%
w stosunku do roku 2012. Najniższą zapadalność, zarejestrowano wśród osób w grupie wieku 10–14 lat – 0,97
na 100 tys. (Tab. IV).

Nr 2

Spośród 863 przypadków bakteryjnego zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych i/lub zapalenia mózgu
362 (41,95%) wywołane były przez jeden z trzech
drobnoustrojów: Neisseria meningitidis, Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae (Tab. II). W tej
grupie zakażenia meningokokowe i pneumokokowe
stanowiły 97,5%. Wśród dzieci i młodzieży do 19 r.ż.
dominowały zachorowania o etiologii N. meningitidis
(100 zachorowań, 61,35% ogółu zakażeń meningokokowych). Ponad 50% zakażeń pneumokokowych
zarejestrowano u osób powyżej 45 r.ż. (109 zachorowań,
57,37% ogółu zakażeń S. pneumoniae) (Tab. IV).
Neisseria meningitidis. W 2013 r. zarejestrowano
163 zachorowania (zapadalność 0,42 na 100 tys.) na meningokokowe zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych,
co w porównaniu z rokiem 2012 (165 zachorowań) stanowiło spadek o 1,2%. Zapadalność w miastach i wsiach
była zbliżona i wyniosła odpowiednio 0,41 oraz 0,45 na
100 tys. Najwięcej zachorowań wystąpiło w województwie mazowieckim – 21 (zapadalność 0,4 na 100 tys.),
najmniej w województwie lubuskim – 1 (zapadalność
0,1 na 100 tys.). Zapadalność była najwyższa w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim – 0,83
na 100 tys., najniższa w województwie lubuskim – 0,1
na 100 tys. (Tab.II). Nasilenie zachorowań meningokokowych wystąpiło w miesiącach zimowych: styczeń
(17,2%) i luty (13,5%).
Grupę serologiczną N. meningitidis określono
w 137 przypadkach (84%). Najczęściej izolowanym
serotypem, podobnie jak w ciągu ostatnich 4 lat, był
N. meningitidis grupy B, odpowiedzialny za 116 zachorowań (71%). Serotyp C był przyczyną 42 zachorowań
(26%). U 3 osób stwierdzono szczep serologiczny
W135, z czego w jednym przypadku było to zakażenie
mieszane: C/W135. Serotyp nie został określony w 26
przypadkach (16%).
W roku 2013 zaszczepiono przeciw N. meningitidis
48 000 osób, tj. o 2,5% więcej niż w roku 2012 (46 810
osób). 90,19% ogółu zaszczepionych stanowiły dzieci
i młodzież do 19 r.ż.
W Polsce dostępne są trzy rodzaje szczepionek
przeciw N. meningitidis: monowalentna C, dwuwalentna A+C oraz czterowalentna A+C+Y+W-135. Zgodnie
z Programem Szczepień Ochronnych w 2013 r. szczepienia przeciw meningokokom są zalecane i mogą być
stosowane od 2 m.ż.
Haemophilus influenzae typu B. Liczba zachorowań na zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu
wywołanych przez H. influenzae typu B utrzymuje
się na niskim poziomie - 9 zachorowań (zapadalność
0,02 na 100 tys.) (Tab. II). W roku 2013 zachorowania
zarejestrowano w 5 województwach. Najwięcej zachorowań wystąpiło w województwach mazowieckim
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i pomorskim – 3 (zapadalność 0,06 i 0,13 na 100 tys.
odpowiednio). Zgłoszono 7 przypadków (77,8%) u osób
powyżej 24 r.ż., z czego 85,7% stanowili mieszkańcy
miasta. Zapadalność w grupie wiekowej 0 – 4 lata wyniosła 0,05 na 100 tys. i była porównywalna do roku
2012. (tab. IV).
W roku 2013 stan zaszczepienia 2-latków (szczepienie pierwotne) przeciw H. influenzae w poszczególnych
województwach zawierał się w przedziale od 97,5%
(województwo małopolskie) do 99,7% (województwo
warmińsko-mazurskie). Ponadto szczepienia zalecane
przeciw H. influenzae typu B (poza kalendarzowymi
szczepieniami dzieci) wykonano u 6 795 osób (co
stanowi spadek o 10,3% w stosunku do roku 2012),
z czego 78,25% stanowią dzieci poniżej 4 r.ż.
Od roku 2007 szczepienie przeciw H. influenzae
typu B jest obowiązkowe dla dzieci do 2 r.ż. oraz dla
dzieci do 6 r.ż., które są narażone w sposób szczególny
na zakażenie, a nie zostały zaszczepione w cyklu podstawowym od 7 t.ż. Zgodnie z Programem Szczepień
Ochronnych na rok 2013 pełen cykl szczepień zakłada
podanie 4 dawek: w 2, 4 i 6 miesiącu życia (szczepienie
pierwotne) oraz jednej dawki uzupełniającej podawanej
w 2 r.ż. Szczepienie zalecano dzieciom do 6 r.ż., niezaszczepionym w ramach szczepień obowiązkowych dla
zapobiegania zapaleniom opon mózgowo-rdzeniowych,
posocznicy i zapaleniom nagłośni oraz osobom z zaburzeniami odporności według indywidualnych wskazań.
Streptococcus pneumoniae. W 2013 r. we wszystkich województwach zarejestrowano ogółem 190 zachorowań (zapadalność 0,49 na 100 tys.) na zapalenie
opon mózgowo – rdzeniowych i/lub mózgu wywołanych przez S. pneumoniae, co w porównaniu z rokiem
2012 (145 zachorowań) stanowiło wzrost o 31%.
(Tab. I). Najwięcej, tj. 28 przypadków zarejestrowano
w województwie mazowieckim (14,7%). Najwyższą zapadalność stwierdzono w województwie łódzkim (0,75
na 100 tys.). (Tab. II). Najniższa zapadalność w 2013r.
(poniżej 0,3 na 100 tys.) wystąpiła w województwach
podlaskim i podkarpackim odpowiednio – 0,25 i 0,28
na 100 tys. Liczba zachorowań na zapalenie opon
mózgowo – rdzeniowych i/lub mózgu wywołanych
przez S. pneumoniae była wyższa w miastach (63,2%;
zapadalność 0,52 na 100 tys.), dla wszystkich grup
wiekowych, za wyjątkiem dzieci 0 – 4 lata.
Podobnie jak w latach 2010-2012 zachorowało
więcej osób powyżej 25 r.ż. (82,1%), w tej grupie najliczniej reprezentowane były osoby w wieku 45-64 lata
(44,7%). Zachorowania dzieci w grupie wieku 0-4 lata
stanowiły 9,5%; zapadalność w tej grupie wieku była
najwyższa i wyniosła ogółem 0,89 na 100 tys. (Tab. IV.).
W roku 2013 zaszczepiono przeciw S. pneumoniae
201 231 osób, co stanowi wzrost w stosunku do roku
2012 o 5,84%. Ponad 90 procent (92,1%) osób szcze-
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pionych stanowią dzieci do 4 r.ż. Najwyższy odsetek
zaszczepionych w kraju (0,83) przypada na województwo mazowieckie.
Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych
w 2013 roku, szczepienie przeciw S. pneumoniae było
obowiązkowe dla dzieci od 2 m.ż. do 5 r.ż. z grup
podwyższonego ryzyka ze szczególnymi wskazaniami zdrowotnymi. Natomiast było zalecane osobom
dorosłym z grup ryzyka, osobom powyżej 65 r.ż. oraz
dzieciom do 5 r.ż. z grup ryzyka innych niż wymienione
dla szczepień obowiązkowych.

ZAPALENIE OPON MÓZGOWORDZENIOWYCH I ZAPALENIE MÓZGU
O ETIOLOGII WIRUSOWEJ
W roku 2013 zarejestrowano ogółem 1 438 przypadków neuroinfekcji o etiologii wirusowej (zapadalność
3,63 na 100 tys.), co stanowi 11% spadek w stosunku
do roku 2012. (Tab. II). W tej grupie najczęściej (75%)
diagnozowano wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (1 079 przypadków; zapadalność 2,8
na 100 tys.). Przypadki określone stanowiły 22,9%
(330) ogółu neuroinfekcji wirusowych, w tym: 68,8%
kleszczowe zapalenie mózgu (kzm), 16,1% enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 10,9%
opryszczkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
lub mózgu.
Najwyższą zapadalność na neuroinfekcje o etiologii wirusowej odnotowano, podobnie jak w roku
2012, w województwie podlaskim (14,2 na 100 tys.)
(Tab. II). Zapadalność mieszkańców wsi (3,78 na 100
tys.) była wyższa niż mieszkańców miast (3,67 na 100
tys.), zapadalność mężczyzn (4,35 na 100 tys.) wyższa
niż kobiet (3,16 na 100 tys.) (Tab. III).
Kleszczowe zapalenie mózgu (kzm) .W 2013 r. zgłoszono ogółem 227 zachorowań na kleszczowe zapalenie
mózgu (A84) z 12 na 16 województw (Tab. II); zapadalność wyniosła 0,59 na 100 tys. W porównaniu do roku
2012 był to wzrost o 38 zachorowań (20,1%). Najwięcej
przypadków, podobnie jak w latach 2011-2012, zarejestrowano na obszarach północno-wschodniej Polski,
w województwie podlaskim (48,9% ogółu zachorowań)
oraz warmińsko-mazurskim (23,3% wszystkich zachorowań). Zapadalność na kzm w tych województwach
wyniosła odpowiednio: 9,28 oraz 3,66 i była wyższa
w porównaniu do roku 2012. W pozostałych województwach zapadalność na kzm nie przekraczała 0,7 na 100
tys. (Tab. II). Od roku 2009, w którym zarejestrowano
najwyższą zapadalność roczną na kzm (0,92 na 100
tys. mieszkańców), zapadalność wykazuje tendencję
spadkową (Fig. 1).
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Liczba zachorowań na kzm wzrosła w sezonie
letnim i jesiennym - od maja do listopada, ze szczytem
w okresie lipiec-październik. W 2013r. obserwowano
dwuszczytową krzywą sezonowości zachorowań podobnie jak w 2010 r. (Fig. 2).
Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją przypadków
kzm, zarejestrowano 136 (60%) przypadków potwierdzonych, 90 (39,6%) przypadków prawdopodobnych
oraz 1 (0,4%) przypadek możliwy. 126 osób (55,5%)
zgłosiło ukłucie przez kleszcza, przypadki potwierdzone stanowiły w tej grupie 53%. Wiek osób, u których
rozpoznano kzm był w przedziale od 3 m-cy do 82 lat
(średnia wieku – 43,7 roku, mediana 45 lat). Przeważały
zachorowania mężczyzn (58%).
W roku 2013 dawkę szczepionki przeciw kzm
kończącą cykl szczepienia podstawowego lub dawkę
przypominającą otrzymały łącznie 27 143 osoby, tj. o 1
755 osób (6,9%) więcej w porównaniu do roku 2012
(Fig. 3). Najwięcej osób, podobnie jak w roku 2012,
zaszczepiono w województwie mazowieckim – 8 066,
natomiast najmniej w województwie świętokrzyskim –
241 osób. Odsetek osób zaszczepionych był najwyższy
w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim
– odpowiednio: 0,22 i 0,11, najniższy w województwie
świętokrzyskim – 0,02.
W sześciu województwach: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, wielkopolskim odsetek szczepionych dzieci i młodzieży (0-19)
był wyższy niż osób dorosłych (20+) (Fig. 2)
Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na
rok 2013, Ministerstwo Zdrowia zalecało szczepienia
przeciw kzm (3 dawki podstawowe oraz dawki przypominając co 3-5 lat) osobom przebywającym czasowo lub
stale na terenach o nasilonym występowaniu choroby.
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Sytuacja epidemiologiczna występowania zapalenia
opon mózgowo – rdzeniowych i/lub zapalenia mózgu
w Polsce w 2013 r. w porównaniu z rokiem 2012 nie
uległa istotnej zmianie.
Utrzymująca się niska zapadalność na kzm wskazuje na skuteczność realizowanego w latach 20092010 przez NIZP - PZH ogólnopolskiego projektu pn.
„Aktywny nadzór nad neuroinfekcjami wirusowymi”.
Z uwagi na fakt, że N. meningitidis grupy B jest
najczęściej izolowanym szczepem serologicznym,
należy rozważyć wprowadzenie szczepień przeciwko
serogrupie B do Programu Szczepień Ochronnych.
Biorąc pod uwagę ciężki przebieg chorób inwazyjnych oraz wzrost liczby zgłoszonych zapaleń opon
mózgowo – rdzeniowych i/lub mózgu wywołanych
przez S. pneumoniae należy postulować, pomimo obserwowalnego w ciągu ostatnich lat wzrostu liczby osób
szczepionych przeciw S. pneumoniae, wprowadzenie
szczepień przeciw inwazyjnej chorobie pneumokokowej dla wszystkich dzieci.
Otrzymano: 9.03.2015 r.
Zaakceptowano do druku: 13.03.2015 r.
Adres do korespondencji:
Iwona Paradowska-Stankiewicz
Zakład Epidemiologii
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy
Zakład Higieny
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
e-mail: istankiewicz@pzh.gov.pl
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LEGIONELOZA W POLSCE W 2013 ROKU*
Zakład Bakteriologii, Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

STRESZCZENIE
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zachorowań na legionelozę w Polsce w 2013 roku.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej przeprowadzono na podstawie analizy danych

opublikowanych w biuletynach rocznych: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013 r.” i wcześniejszych,
oraz danych niepublikowanych z wywiadów epidemiologicznych o zachorowaniu na legionelozę nadesłanych
do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.
WYNIKI. W 2013 roku zarejestrowano ogółem 11 przypadków choroby legionistów – postać legionelozy przebiegająca z zapaleniem płuc. Nie zgłoszono przypadków łagodnej, grypopodobne postaci zakażenia - gorączki
Pontiac, która w Polsce także podlega rejestracji w ramach rutynowego nadzoru epidemiologicznego; zapadalność wyniosła 0,029 na 100 000 ludności i była nieznacznie wyższa od zapadalności w roku poprzednim, ale aż
o blisko 40% niższa od mediany zapadalności z lat 2007-2011. Zachorowania odnotowano na obszarze siedmiu
województw. Zapadalność mężczyzn (0,04 na 100 000) było wyższa od zapadalności kobiet (0,02). Ognisk
zachorowań nie zarejestrowano. Wszystkie zgłoszone przypadki miały charakter sporadyczny i były hospitalizowane. Siedem zachorowań to skutek zakażeń nabytych w kraju, w tym trzy wiązane z pobytem w szpitalu.
Cztery zachorowania łączono z podróżami za granicę (do Austrii, Bułgarii, Niemiec i Włoch). Inspekcja sanitarna
zanotowała aż 5 zgonów, wszystkie poza jednym, u osób powyżej 50 roku życia.
WNIOSKI. W 2013 r. w sytuacja epidemiologicznej legionelozy w Polsce nie uległa zmianie. Problemem pozostaje
konieczność zwiększenia zainteresowania rozpoznawaniem legionelozy, a także większej dostępności diagnostyki laboratoryjnej i prowadzenia badań środowiska, w którym chorzy najprawdopodobniej ulegli zakażeniu.
Słowa kluczowe: choroba legionistów, legioneloza, atypowe zapalenie płuc, Legionella sp., choroby zakaźne,
epidemiologia, Polska, rok 2013

WSTĘP
W krajach Unii Europejskiej przypadki choroby
legionistów (zachorowania przebiegające z zapaleniem płuc) klasyfikowane są jako „potwierdzone”
lub „prawdopodobne” w oparciu o kryteria zawarte
w definicji wprowadzonej przez Komisję Europejską
decyzją z dnia 28 kwietnia 2008 r. (2008/426/WE).
W definicji przyjętej w Polsce rozszerzono zakres kryterium laboratoryjnego przypadku prawdopodobnego
– dotyczy to stwierdzenia w pojedynczym oznaczeniu
wysokiego miana przeciwciał dla Legionella pneumophila grupy serologicznej 1, a również dla innych
grup serologicznych i innych gatunków Legionella.

Ponadto dopuszcza się zgłaszanie łagodnej, grypopodobnej postaci zakażenia bez zapalenia płuc (gorączki
Pontiac). Definicje stosowane w rutynowym nadzorze
w 2013 roku dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu
Higieny http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/inne/
Def_PL2_2a.pdf.

CEL PRACY
Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zachorowań na legionelozę w Polsce w 2013 roku
w porównaniu z latami wcześniejszymi.

*Praca została wykonana w ramach zadania nr 10/EM/2014 r.
© Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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MATERIAŁY I METODY
Oceniając sytuację epidemiologiczną zachorowań
na legionelozę w Polsce w 2013 r. przeanalizowano
dane z dwóch źródeł:
- biuletynów rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia
w Polsce” za lata 2007-2013 (NIZP - PZH, GIS,
Warszawa);
- wywiadów epidemiologicznych o zachorowaniu
na legionelozy w 2013, przesłanych do Zakładu
Epidemiologii NIZP - PZH przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.

WYNIKI
W 2013 roku zarejestrowano w Polsce ogółem 11
przypadków legionelozy przebiegającej z zapaleniem
płuc tj. choroby legionistów (nie zgłoszono przypadków
łagodnej, grypopodobnej postaci zakażenia - gorączki
Pontiac), tj. o 1 przypadek więcej niż w 2011 r., ale aż
o 7 mniej od mediany z lat 2007-2011 (tab. I). Zapadalność wyniosła 0,029 na 100 000 ludności, i była zbliżona do zapadalności w 2012 r. i aż o blisko 40% niższa
od mediany zapadalności z lat 2007-2011. Zgłoszono
wyłącznie zachorowania sporadyczne. Legionelozę
odnotowano w podobnej liczbie województw (7) jak
w roku poprzednim (6); najwięcej zachorowań (3) zgłoszono z woj. wielkopolskiego (zapadalność 0,087/100
000), ale największą zapadalność zanotowano w woj.
warmińsko-mazurskim (0,138). W 9 województwach
nie zarejestrowano żadnego zachorowania na legionelozę (tab. I).
W 2013 r. blisko trzy czwarte przypadków zachorowań zostało zarejestrowanych zgodnie z definicja
przyjętą na potrzeby nadzoru epidemiologicznego,
jako przypadki potwierdzone – w 7 zachorowaniach
wykryto antygen Legionella pneumophila w moczu,
natomiast w 1 przypadku wykazano znamienny wzrost
miana przeciwciał przeciw Legionella pneumophila
grupy serologicznej 1 w badaniu dwóch próbek surowicy. Kryteria przypadku prawdopodobnego spełniło
3 chorych. Wszystkie zachorowania zakwalifikowane
jako przypadki prawdopodobne zostały potwierdzone
wykazaniem wysokiego miana swoistych przeciwciał
w jednorazowym oznaczeniu.
Najwięcej zachorowań wystąpiło w pierwszym
i w drugim kwartale roku (odpowiednio: 4 i 3). Zapadalność mężczyzn (0,04 na 100 000) było wyższa od
zapadalności kobiet (0,02). Chociaż wiek chorych wahał
się od 14 do 71 lat, to wśród chorych dominowały osoby
starsze, bardziej podatne na zachorowanie; w 2013 r.
mediana wieku = 55 lat.
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Wszystkie zgłoszone zachorowania miały charakter
sporadyczny, przebiegały z zapaleniem płuc i wymagały
hospitalizacji. Siedem zachorowań to skutek zakażeń
nabytych w kraju, w tym trzy wiązane z pobytem
w szpitalu. Cztery zachorowania łączono z podróżami
za granicę (do Austrii, Bułgarii, Niemiec i Włoch).
Według danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w 2013 r. w przebiegu legionelozy zmarło 5 chorych
spośród tych 7, którzy nabyli zakażenie w Polsce, w tym
3 mężczyzn, i kobieta w wieku powyżej 51 lat oraz
dziewczynka w wieku 14 lat. Śmiertelność wśród 13
zarejestrowanych w kraju zachorowań wyniosła 45%
i jest najwyższa ze wszystkich krajów EU.
W większości przypadków zachorowań zgłoszonych w 2013 r. nie prowadzono żadnych badań w celu
wykrycia okoliczności narażenia i źródła zakażenia.
Tylko w 3 przypadkach przeprowadzono badanie środowiska.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W 2013 r., utrzymała się niepokojąca tendencja
spadkowa liczby rozpoznawanych zachorowań. Ciężki przebieg zgłaszanych zachorowań, a także wysoka
śmiertelność wskazuje, że liczby zgłaszanych zachorowań w Polsce są zaniżone i nie obrazują rzeczywistej
sytuacji epidemiologicznej. Badania laboratoryjne
wykonywane są głównie u osób w ciężkim stanie,
u których leczenie nie skutkowało – co tłumaczy, że
śmiertelność była znacznie wyższa niż przeciętna
w krajach europejskich.
Szczególnie aktualne i uzasadnione są wcześniej
formułowane przez autorów postulaty – o konieczności zwiększenia zainteresowania rozpoznawaniem
zachorowań na legionelozę, w tym zwrócenia uwagi na
postępowanie przedlaboratoryjne (kiedy, jak i od kogo
pobierać próbki do badania laboratoryjnego) oraz traktowanie legionelozy jako choroby zagrażającej zdrowiu
publicznemu tak, aby jak najwcześniej przeprowadzać
również badania środowiska i wdrażać postępowanie
przeciwepidemiczne.
Otrzymano: 7.04.2015 r.
Zaakceptowano do publikacji: 10.04.2015 r.
Adres do korespondencji:
Prof. dr hab. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
Zakład Bakteriologii, NIZP- PZH
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
-Państwowego Zakładu Higieny
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
tel. 0-22 54 21 376, fax: 0-22 54 21 307
e-mail: hstypulkowska@pzh.gov.pl
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JERSINIOZA W POLSCE W 2013 ROKU*
Zakład Epidemiologii, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy jest przedstawienie sytuacji epidemiologicznej jersiniozy jelitowej i pozajelitowej w Polsce

w 2013 roku i porównanie jej z latami ubiegłymi.

MATERIAŁ I METODY. Ocenę przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych z corocznych biulety-

nów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2008-2013 (MP Czarkowski i in., PZH i GIS), wywiadów
o indywidualnych zachorowaniach na jersiniozy, nadesłanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne z terenu
całego kraju oraz danych o zgonach z Departamentu Badań Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego.
WYNIKI. W 2013 roku odnotowano w Polsce 219 przypadków zachorowań na jersiniozy, zapadalność 0,57 na
100 000 mieszkańców. Wśród nich wystąpiły zakażenia Y. enterocolitica i Y. pseudotuberculosis – odpowiednio
217 i 2 przypadki. Zgłoszono 199 przypadków jersiniozy jelitowej i 20 jersiniozy pozajelitowej. Hospitalizowanych
było 54,8 % chorych. Nie odnotowano zgonów, których przyczyną było zakażenie pałeczkami Yersinia. W jersiniozie jelitowej występowały najczęściej: biegunka (91%), gorączka (74%), bóle brzucha (49%) oraz wymioty
(21%). Najwięcej - 126 przypadków jersiniozy jelitowej wystąpiło wśród dzieci w grupie wieku 0-4 lat (ok. 63%
ogółu zachorowań). Zakażeń pozajelitowych pałeczkami Yersinia było mniej niż w 2012r. (30 przypadków),
a najczęstszym ich objawem były dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego, które odnotowano u 80%
chorych. Podobnie jak w 2012 r. najwięcej przypadków jersiniozy jelitowej zarejestrowano w województwie
mazowieckim (123 przypadki). Typ serologiczny izolowanych pałeczek Yersinia enterocolitica określono w 115
zachorowaniach (53%). Były to serotypy: O3 (88,7%), O8 (8,7%) oraz O9 (2,6%). W 2013r. wystąpiło jedno
rodzinne ognisko zachorowań wywołane przez pałeczki Yersinia enterocolitica serotyp O3. W 2013r. odnotowano
10 przypadków zakażenia serotypem „amerykańskim” O8.
WNIOSKI. Wystąpienie wyraźnie wyższej liczby przypadków zakażeń pałeczkami Yersinia w trzecim i czwartym kwartale 2013 roku, wskazuje na zmianę sezonowości zachorowań na jersiniozy obserwowaną w latach
ubiegłych, co może być związane z niewielką liczbą zakażeń serotypem O8, zgłaszanych w poprzednich latach
w pierwszym półroczu. Utrzymujący się wysoki odsetek (47%) nieokreślonych typów serologicznych pałeczek
Yersinia izolowanych od pacjentów świadczy o braku wykonywania w ramach rutynowego postępowania diagnostycznego serotypowania szczepów. Utrzymująca się od lat zgłaszalność przypadków jersiniozy pozajelitowej
jedynie z określonych województw sugeruje, iż zachorowania te są ogółem w Polsce niedorejestrowane.
Słowa kluczowe: jersiniozy, epidemiologia, Polska, rok 2013

W Polsce w 2013 roku zarejestrowano łącznie
20731 przypadków bakteryjnych zatruć/zakażeń pokarmowych (A02.0-A05.9), a zapadalność wyniosła
53,5 na 100 000 mieszkańców. Zakażenia pałeczkami
Yersinia stanowią każdego roku jedynie 1-2% tych
zachorowań, jednakże z punktu widzenia sytuacji epidemiologicznej nieżytów żołądkowo-jelitowych pozostają
ich istotnym czynnikiem etiologicznym.

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
jersiniozy jelitowej i pozajelitowej w Polsce w 2013
roku na tle poprzednich lat.

MATERIAŁ I METODY
Ocenę przeprowadzono na podstawie wyników analizy danych z corocznych biuletynów „Choroby zakaźne

*Praca została wykonana w ramach zadania nr 10/EM/2014 r.
© Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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i zatrucia w Polsce” za lata 2008-2013 (MP Czarkowski
i in., PZH i GIS), wywiadów o indywidualnych zachorowaniach na jersiniozy, nadesłanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne z terenu całego kraju oraz danych
pochodzących z Departamentu Badań Demograficznych
Głównego Urzędu Statystycznego. W Polsce kwalifikacja zachorowań wywołanych pałeczkami Yersinia odbywa się na podstawie obowiązującej w Unii Europejskiej
definicji przypadku jersiniozy jelitowej i stworzonej
na potrzeby nadzoru epidemiologicznego w kraju definicji jersiniozy pozajelitowej (definicje dostępne na
stronie http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/inne/
Def_PL2_2a.pdf). Opis sytuacji epidemiologicznej
jersiniozy w Polsce w 2013 roku obejmuje informację
o liczbie zachorowań i zapadalności, ich rozkładzie
w grupach wieku, rozmieszczeniu geograficznym na
terenie kraju, izolowanych serotypach pałeczek Yersinia
i objawach klinicznych zachorowań.

WYNIKI
W 2013 roku w Polsce zarejestrowano ogółem 219
przypadków zachorowań na jersiniozy, a zapadalność
wyniosła 0,57 na 100 tys. mieszkańców ( Tab. I Jersinioza w Polsce w latach 2008-2013. Liczba zachorowań,
zapadalność na 100 000 mieszkańców i hospitalizacja
(liczba i odsetek) w latach 2011-2013). Wśród nich
wystąpiły zakażenia Y. enerocolitica i Y. pseudotuberculosis - odpowiednio 217 i 2 przypadki.
Liczba zachorowań była zbliżona do liczby z 2012r.
(231 - przypadków, 0,6 - zapadalność/100 tys.), choć
wyraźnie niższa od mediany za lata 2008-2012 (253
przypadki). (Tab. I).
Kryteria definicji przypadku spełniło ogółem: 199
chorych na jersiniozy jelitowe (wszystkie potwierdzone) oraz 20 chorych na jersiniozy pozajelitowe,
w tym 6 zakwalifikowano jako przypadki potwierdzone, a 14 – jako prawdopodobne. (Tab. II Jersinioza
w Polsce w latach 2012-2013 wg województw. Liczba
potwierdzonych i prawdopodobnych przypadków oraz
zapadalność na 100 000 mieszkańców).
Ogólny odsetek hospitalizacji z powodu jersiniozy
w 2013 roku – 54,8% był najniższy w porównaniu
do ostatnich pięciu lat, jednakże nadal stanowi ponad
połowę zachorowań (Tab.I). Najwyższy odsetek hospitalizacji dotyczył chorych w grupie wieku 10-19 lat
(89%) oraz chorych powyżej 60 r.ż. (80%). Sytuację
taką może tłumaczyć fakt, iż starsze dzieci oraz starsi
dorośli są diagnozowani dopiero w przypadku cięższego
przebiegu choroby, gdy trafiają do szpitala. W roku 2013
odnotowano nieznaczny spadek hospitalizacji dzieci
w wieku 0-4 lata w porównaniu do roku ubiegłego
(2012r. – 52%, 2013r. – 50%).
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Okres hospitalizacji z powodu jersiniozy wahał
się od 1 do 50 dni. Wśród hospitalizowanych osób
najwięcej wymagało pobytu w szpitalu od jednego do
czterech dni - 34,2%, następnie 5-7 dni (27,5%), 8-14
dni (22,5%) i powyżej 14 dni (11,7%). Najdłuższy okres
hospitalizacji dotyczył osób chorych na jersiniozę
pozajelitową.
W 2013 roku wg danych z Departamentu Badań Demograficznych GUS nie odnotowano zgonów, których
wyjściową przyczyną było zachorowanie spowodowane
pałeczkami Y. enterocolitica lub Y. pseudotuberculosis.
Takich informacji nie podano również w wywiadach
jednostkowych nadesłanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.
Zachorowania na jersiniozę jelitową zarejestrowano
we wszystkich województwach. Najwyższą zapadalność na jersiniozy zarejestrowano podobnie jak w roku
ubiegłym w województwie mazowieckim (2,3/100 tys.)
i była ona ponad 4-krotnie wyższa od zapadalności
na jersiniozy w 2013 roku ogółem w Polsce. Liczba
zgłoszonych zachorowań w tym województwie (122
przypadki) stanowiła 61% wszystkich zachorowań
w Polsce odnotowanych w opisywanym roku. Jest
to wyraźny wzrost w stosunku do liczby jersinioz
jelitowych zgłoszonych z tego województwa w ciągu
ostatnich pięciu lat (mediana za lata 2008-2012 – 48
przypadków). W województwie opolskim, w którym
w roku ubiegłym nie odnotowano żadnego przypadku
jersiniozy jelitowej, zarejestrowano 6 zachorowań,
a zapadalność wyniosła 0,6/100 tys. W województwie kujawsko-pomorskim, które w 2012 roku było
drugim pod względem liczby przypadków jersiniozy
jelitowej w kraju, odnotowano w 2013 roku jedynie 9
przypadków zachorowań (zapadalność 0,43/100 tys.
vs. 0,67/100 tys. w 2012r.). W trzech województwach,
tj. dolnośląskim, lubuskim i świętokrzyskim w 2013
roku zarejestrowano po jednym przypadku jersiniozy
jelitowej (Tab. II).
Zachorowania na jersiniozę pozajelitową zgłoszono
w 10 województwach. Najwięcej przypadków, podobnie
jak w roku ubiegłym wykazano w województwie lubelskim – 5 (zapadalność 0,23/100 tys.), jednakże spadek
zapadalności był prawie 3-krotny w porównaniu do roku
2012 (0,64/100 tys.). W pozostałych województwach
zgłoszono od jednego do trzech przypadków zakażeń
pozajelitowych pałeczkami Yersinia (Tab. II).
Na jersiniozę jelitową chorowały przede wszystkim
dzieci w grupie wieku 0-4 lata (61,8%). Odsetek ten jest
zbliżony do wartości z 2012r. (63,3%). Postać pozajelitowa jersiniozy występowała głównie u osób w grupie
wieku 50-59 lat (7 osób) i w grupie wieku 10-19 lat
(4 osoby). W pozostałych grupach wieku odnotowano
od jednego do trzech zachorowań (Tab. III Przypadki
jersiniozy w Polsce w 2013r. wg wieku i płci). Wyraźne
różnice w zapadalności na jersiniozę jelitową stwier-
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dzono jedynie wśród dziewcząt i chłopców w wieku
0-4 lata. Chłopcy chorowali częściej niż dziewczęta,
a zapadalność na 100 tys. wyniosła odpowiednio: 6,9
i 5,2. W przypadku jersiniozy pozajelitowej wyraźną
różnicę w zapadalności zaobserwowano w odniesieniu
do płci jedynie w grupie wieku 50-59 lat, w której odnotowano najwięcej zachorowań , wszystkie dotyczyły
mężczyzn. (Tab. III)
Wśród objawów, jakie zgłaszali chorzy na jelitową postać jersiniozy, dominowała biegunka – 181
przypadków (91%), u 8,8% chorych z domieszką krwi
oraz wysoka gorączka (74%). Ponadto, zachorowaniom
towarzyszył ból brzucha oraz wymioty, które wystąpiły
odpowiednio u 49% oraz 21% chorych osób.
Wśród wszystkich zgłoszonych w 2013 roku przypadków jersiniozy pozajelitowej dominowała postać
stawowa – 16 (80%) zachorowań. Wystąpiły ponadto
trzy przypadki infekcji ran pooperacyjnych w przebiegu
zakażenia pałeczkami Yersinia oraz pojedyncze zachorowania na rumień guzowaty i posocznicę.
Typ serologiczny izolowanych pałeczek Yersinia
w 2013 roku w Polsce został określony w 115 przypadkach (52,5% wszystkich wyizolowanych szczepów), co
stanowi odsetek identyczny jak w roku 2012. Odsetek
szczepów, w których nie ustalono serotypu różni się
w poszczególnych województwach. Najwięcej, bo dla
ponad 80% szczepów ustalono typ serologiczny w województwie mazowieckim, co stanowi jednak 10% spadek
w porównaniu do roku poprzedniego. W pozostałych
województwach serotyp izolowanych pałeczek Yersinia
określony został jedynie w pojedynczych przypadkach.
W siedmiu województwach, z terenu których zgłoszono
od jednego do dziewięciu zachorowań, nie wykonano
w ogóle serotypowania szczepów Yersinia (Tab. IV
Typy serologiczne pałeczek Yersinia wyizolowanych od
pacjentów w Polsce w 2013 r. z podziałem na jersiniozę
jelitową i pozajelitową).
W 2013 roku, tak jak w roku poprzednim wśród
izolowanych pałeczek Yersinia dominował serotyp O3.
Zakażenia tym serotypem stanowiły 88,7% wszystkich
izolowanych szczepów Yersinia z określonym serotypem, i za wyjątkiem dwóch, dotyczyły postaci jelitowej
jersiniozy. Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej
było ich w województwie mazowieckim – 86,3%.
Zakażenia serotypem O8 stanowiły w analizowanym
roku 8,7% przypadków, w których określono typ serologiczny Yersinia, wszystkie dotyczyły zakażeń jelitowych. Wystąpiły one w województwie mazowieckim
– 10 przypadków oraz wielkopolskim – 1 przypadek,
wszystkie w pierwszej połowie roku. W trzech przypadkach wyizolowano od pacjentów szczep Yersinia
grupy serologicznej O9 (Tab. IV).
Wśród zachorowań, które wymagały hospitalizacji,
podobnie jak w roku 2012 największy odsetek stanowiły
przypadki o nieznanym typie serologicznym pałeczek
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Yersinia (60%), a następnie zachorowania wywołane
serotypem O3 (34%). Ponadto, hospitalizowanych było
pięciu pacjentów z potwierdzonym zakażeniem serotypem O8 i dwóch zakażonych serotypem O9.
W 2013r. najwięcej zachorowań na jersiniozy
w Polsce zarejestrowano w trzecim i czwartym kwartale roku, ze szczytem zachorowań w październiku
(Fig. 1 Yersinia enterocolitica w Polsce. Sezonowość
zachorowań). Obserwowana w analizowanym roku
sezonowość zachorowań na jersiniozy jest odmienna
od obserwowanej w ostatnich latach, kiedy to zachorowania występowały głównie w pierwszym i drugim
kwartale (2011r.) lub równomiernie na przestrzeni roku
(2012r.). Podobnie jak w roku poprzednim sytuacja ta
może być związana z małą liczbą zachorowań wywołanych serotypem O8.
Zakażenia serotypem O3 dominowały wśród chorych w grupie wieku 5-9 lat (58,8%). Ponadto, serotyp
O3 izolowano od dzieci w wieku do 4 r.ż. (48,8%
przypadków), z których ponad 34% wymagało hospitalizacji, a także od chorych 10-19 lat (39,3% przypadków) oraz w pojedynczych przypadkach w pozostałych
grupach wieku. Pojedyncze zakażenia wywołane serotypem O8 wystąpiły we wszystkich grupach wieku,
z wyłączeniem grupy 40-49 lat.
W 2013r. wystąpiło jedno rodzinne ognisko zachorowań wywołane przez pałeczki Y. enterocolitica
serotyp O3, zgłoszone z terenu województwa mazowieckiego. Wśród chorych były dzieci w wieku 0-14 lat,
żadne nie wymagało hospitalizacji. Nośnik zakażenia
nie został ustalony.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1. W 2013 r. w Polsce zgłoszono 219 zachorowań
na jersiniozę – w tym 199 przypadków jersiniozy
jelitowej i 20 przypadków jersiniozy pozajelitowej.
Wśród nich wystąpiły zakażenia Y. enterocolitica i Y.
pseudotuberculosis – odpowiednio 217 i 2 przypadki.
2. Utrzymywanie się od dwóch lat małej liczby zachorowań wywołanych serotypem O8 w porównaniu do
obserwowanego we wcześniejszych latach znacznego udziału tego typu serologicznego w zachorowaniach na jersiniozy w Polsce może wskazywać
na stopniowe wyczerpywanie się źródła zakażeń,
jednakże wymaga obserwacji sytuacji epidemiologicznej w kolejnych latach.
3. Wystąpienie wyraźnie wyższej liczby przypadków
zakażeń pałeczkami Yersinia w trzecim i czwartym
kwartale 2013 roku, wskazuje na zmianę sezonowości zachorowań na jersiniozy obserwowaną w latach
ubiegłych. Sytuacja ta może być związana z niewielką liczbą zakażeń serotypem O8, zgłaszanych
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w poprzednich latach w pierwszym półroczu.
4. Utrzymujący się duży odsetek nieokreślonych typów
serologicznych pałeczek Yersinia izolowanych od
pacjentów, świadczy o braku wykonywania w ramach rutynowego postępowania diagnostycznego
serotypowania szczepów. Zasadne byłoby podjęcie
decyzji w ramach jakich środków finansowych tego
typu badania powinny być refundowane.
5. Utrzymująca się od lat zgłaszalność przypadków
jersiniozy pozajelitowej jedynie z określonych województw sugeruje, iż zachorowania te są ogółem
w Polsce niedorejestrowane.
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ZATRUCIA JADEM KIEŁBASIANYM W POLSCE W 2013 ROKU*
Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

STRESZCZENIE
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zatruć jadem kiełbasianym (toksyną botulinową)

w Polsce w 2013 roku.

MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej przeprowadzono analizując dane opublikowane

w rocznym biuletynie „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013 roku” i biuletynach z lat wcześniejszych,
oraz niepublikowane dane z raportów jednostkowych o zachorowaniach na botulizm nadesłanych do Zakładu
Epidemiologii NIZP-PZH.
WYNIKI. W 2013 r. zarejestrowano ogółem 24 zachorowania (8 przypadków potwierdzonych laboratoryjnie),
a zapadalność (0,06 na 100 000 ludności) była jedną z najniższych od czasu wprowadzenia obowiązku zgłaszania
botulizmu. Najwyższą zapadalność odnotowano w woj. kujawsko-pomorskim (0,19). Zapadalność na terenach
wiejskich (0,09 na 100 000 ludności) była ponad 2-krotnie wyższa, aniżeli w miastach (0,04). Zapadalność
mężczyzn (0,10) była ponad 3-krotnie wyższa od zapadalności kobiet (0,03); najwyższą zapadalność (0,29 na
100 000 ludności) zanotowano u mężczyzn w grupie wiekowej 40-49 lat. Najwięcej zatruć wystąpiło po spożyciu przemysłowych konserw różnych, często nieokreślonych gatunków mięs. Jako nośnik zatrucia wskazywane
były również konserwy rybne produkcji przemysłowej. Hospitalizowano wszystkich chorych. Zgonów nie
zarejestrowano.
WNIOSKI. W 2013 roku w Polsce utrzymała się tendencja spadkowa liczby zgłaszanych zatruć pokarmowych
toksyną botulinową. Nadal pozostaje do rozwiązania problem zwiększenia dostępności diagnostyki laboratoryjnej botulizmu, co jest warunkiem zwiększenia odsetka przypadków zatruć potwierdzanych wynikami badań
laboratoryjnych oraz odsetka przypadków, w których zidentyfikowano typ toksyny.
Słowa kluczowe: botulizm, zatrucia jadem kiełbasianym, zatrucia pokarmowe, epidemiologia, Polska, 2013

CEL PRACY
Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
zatruć jadem kiełbasianym w Polsce w 2013 r. w porównaniu z latami wcześniejszymi.

MATERIAŁ I METODY
Oceniając sytuację epidemiologiczną zatruć pokarmowych toksyną botulinową w 2013 r. przeanalizowano
dane z dwóch źródeł:
- biuletynów rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia
w Polsce” za lata 2007-2013 (NIZP-PZH, GIS,
Warszawa);
- raportów jednostkowych o zatruciach toksyną bo-

tulinową przesłanych do Zakładu Epidemiologii
NIZP-PZH przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.
W krajowym nadzorze epidemiologicznym przypadki zatruć jadem kiełbasianym klasyfikowane są na
„potwierdzone” lub „prawdopodobne” zgodnie z kryteriami definicji wprowadzonej przez Komisję Europejską decyzją z dnia 28 kwietnia 2008 r. (2008/426/
WE). Ponadto dopuszcza się w Polsce stosowanie
kategorii przypadek „możliwy” dla zatruć zgłaszanych
przez lekarzy na podstawie objawów klinicznych, bez
badań laboratoryjnych, których wykonywanie w Polsce
jest bardzo ograniczone. Odpowiada to wcześniejszej
praktyce w kraju i tym samym pozwala na zachowanie
porównywalności danych wieloletnich o ogólnej liczbie zatruć toksyną botulinową. Definicje stosowane
w krajowym nadzorze epidemiologicznym w 2013

*Praca została wykonana w ramach zadania nr 10/EM/2014 r.
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roku dostępne są na stronie Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/inne/
Def_PL2_2a.pdf.
W 2013 r. wprowadzono zmiany w przepisach prawnych dotyczące nadzoru epidemiologicznego w Polsce,
w tym formalnie przywrócono obowiązek zgłaszania
przez lekarzy do inspekcji sanitarnej przypadków zatruć
jadem kiełbasianym (Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia
lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; Dz. U.,
2013, poz. 848). W opinii autorów zmiany te nie miały
wpływu na liczbę zgłoszonych w tym roku przypadków,
ponieważ lekarze po 2008 r., mimo powstałej wówczas
swoistej luki prawnej, nie zaprzestali zgłaszania botulizmu, podobnie jak nie zaprzestali zgłaszania innych
chorób zakaźnych, szczególnie chorób od dziesięcioleci
objętych nadzorem epidemiologicznym.

WYNIKI
W 2013 roku w Polsce utrzymała się obserwowana
w ostatniej dekadzie tendencja spadkowa liczby rejestrowanych zatruć pokarmowych toksyną botulinową
- ogółem zarejestrowano 24 przypadki, tj. wprawdzie
o 2 więcej niż w 2012 r., ale aż o 11 mniej od mediany
z lat 2007-2011 (Tab. I. Zatrucia toksyną botulinową
w Polsce w latach 2007-2013. Liczba zachorowań
i zapadalność na 100 000 ludności wg województw).
Zanotowana w 2013 r. zapadalność - 0,06 na 100 000
ludności - była jedną z najniższych od czasu wprowadzenia obowiązku zgłaszania i rejestracji botulizmu
w Polsce. (Ryc. 1. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce
w latach 1994-2013. Liczba zachorowań i zapadalność
na 100 000 ludności).
Zatrucia jadem kiełbasianym w 2013 r. zgłoszono
w 14 województwach (Tab. I). Najwięcej przypadków
(i najwyższą zapadalność) zarejestrowano w województwie kujawsko-pomorskim – 4 (zapadalność 0,19 na
100 000); w województwach opolskim i świętokrzyskim
nie zarejestrowano w ogóle zatruć toksyną botulinową.
Rozpoznania zatrucia jadem kiełbasianym, podobnie jak w latach wcześniejszych opierały się głównie
na diagnozie klinicznej. Zachorowania zarejestrowane
jako przypadki „możliwe”, a więc zgłoszone wyłącznie
na podstawie rozpoznania klinicznego i informacji
(z wywiadu) o spożywaniu przez chorego żywności
konserwowanej lub pasteryzowanej, stanowiły blisko
63% (15 przypadków) ogólnej liczby zarejestrowanych
zachorowań. Przypadki laboratoryjnie „potwierdzone”,
w których wykazano obecność toksyny botulinowej
w materiale klinicznym pobranym od chorego, stanowiły zaledwie 33% (8 przypadków) zarejestrowanych
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zachorowań. W tej grupie, najwięcej tj. 4 przypadki było
spowodowanych toksyną typu B, ponadto u 1 chorego
wykryto zarówno toksyną typu B jak i E. Jedno zachorowanie, ze względu na objawy kliniczne oraz powiązanie
epidemiologiczne (narażenie przez to samo źródło co
przypadki potwierdzone) zgłoszono jako przypadek
„prawdopodobny”.
W 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich,
dominowały zachorowania sporadyczne (22 przypadki). W województwie kujawsko-pomorskim wystąpiło
jedno ognisko rodzinne, w którym zatruciu uległo 2
dorosłych.
Ze względu na zmniejszającą się w ostatnich latach
liczbę przypadków zatruć toksyną botulinową, w niektórych latach zatarciu ulega typowy rozkład sezonowy
zachorowań, z najwyższą liczbą zatruć w miesiącach
letnich. (Ryc. 2 Zatrucia toksyną botulinową w Polsce
w latach 2003-2013. Liczba zachorowań w miesiącach
(wg daty zachorowania)). W 2013 r. najwięcej zachorowań wystąpiło w kwietniu i w czerwcu (po 4 przypadki).
Zapadalność na botulizm na wsi (0,09 na 100 000)
była w 2013 r. ponad 2-krotnie wyższa niż w miastach
(0,04), przy czym największą (10-krotną) różnicę
obserwowano w grupie wieku 40-49 lat. Podobnie jak
w latach ubiegłych częściej chorowali mężczyźni – zapadalność mężczyzn (0,10) była ponad 3-krotnie wyższa
od zapadalności kobiet (0,03), przy czym najwyższą
zapadalność wśród mężczyzn (0,29 na 100 000 ludności) zanotowano w grupie wiekowej 40-49 lat (Tab. II.
Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w 2013 r. Liczba
zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności i odsetek
zachorowań wg wieku, płci i środowiska (miasto/wieś)).
Chorowali wyłącznie dorośli. Najmłodsza osoba,
która uległa zatruciu, miała 21 lat, najstarsza 73 lata
(mediana 45 lat), przy czym najwyższą zapadalność
(0,14 na 100 000 ludności) zanotowano w grupie wieku
40-49 lat.
Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej zatruć
- ponad 45% wszystkich zachorowań - wystąpiło po
spożyciu przemysłowych lub domowych konserw z różnych lub nieokreślonych gatunków mięsa, w tym także
mięsa wieprzowego. Znaczący był też udział zatruć,
w których podejrzanym nośnikiem były przemysłowe
konserwy rybne. (Tab. III. Zatrucia toksyną botulinową
w Polsce w 2013 r. Liczba i odsetek zachorowań wg
środowiska (miasto/wieś) i prawdopodobnego nośnika
toksyny botulinowej). Żywności podejrzanej o spowodowanie zatrucia nie badano ani razu. Prawdopodobny
nośnik zatrucia typowano wyłącznie na podstawie
informacji (z wywiadu) o spożywanej przez chorego
żywności w okresie poprzedzającym wystąpienie objawów zatrucia i jej właściwościach organoloptycznych.
Objawami zatrucia botuliną najczęściej występującymi u chorych były zaburzenia widzenia (96%), suchość w jamie ustnej (75%) i trudności połykania (58%),
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a także opadanie powiek (54%); często obserwowano
również objawy ze strony przewodu pokarmowego –
wymioty (67%), zaparcia (46%) i biegunkę (33%).
Hospitalizowano wszystkich chorych, przy czym
okres hospitalizacji wahał się od 3 do 71 dni (mediana
13 dni). W ponad połowie przypadków, w których podano ocenę kliniczną przebiegu zachorowań (10 spośród
19; 52,6%), przebieg ten został oceniony przez lekarzy
jako ciężki. Niemniej, zgonów nie zanotowano.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W 2013 r. nie uległy zmianie zasadnicze cechy
sytuacji epidemiologicznej zatruć jadem kiełbasianym
w Polsce, ani tendencje obserwowane w latach poprzednich. Zwraca jednak uwagę utrzymywanie się na
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bardzo wysokim poziomie procentowego udziału przypadków zatruć zgłoszonych przez lekarzy wyłącznie
na podstawie objawów klinicznych, bez potwierdzenia
laboratoryjnego czy epidemiologicznego. Przemawia to
za koniecznością poprawy i zwiększenia dostępności
diagnostyki laboratoryjnej botulizmu w celu laboratoryjnego potwierdzenia zachorowania i identyfikacji
czynnika etiologicznego.
Otrzymano: 31.03.2015 r.
Zaakceptowano do publikacji: 02.04.2015 r.
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WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A W POLSCE W 2013 ROKU*
Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej wirusowego zapalenia wątroby typu A w Polsce w 2013

roku w porównaniu do lat ubiegłych.
MATERIAŁ I METODY. Ocena została przeprowadzona na podstawie wyników analizy danych z biuletynów
„Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce 2013” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce w 2013 roku”, informacji
z formularzy o indywidualnych zachorowaniach i z formularzy dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach
wzw typu A, nadesłanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii.
WYNIKI. W 2013 r. zarejestrowano w Polsce 48 zachorowań na wzw typu A. Zapadalność na 100 000 mieszkańców wynosiła 0,12, a w poszczególnych województwach wahała się od 0,05 w województwie kujawsko-pomorskim do 0,26 w województwie wielkopolskim. Zapadalność na wzw A kobiet i mężczyzn była na zbliżonym
poziomie i wyniosła odpowiednio 0,13 i 0,12/100 000. W 2013 r. zawleczone zachorowania stanowiły 45,8%
ogólnej liczby zachorowań na wzw typu A. Odnotowano 3 ogniska, w których zachorowało łącznie 13 osób.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. W 2013 r. odnotowano niewielki spadek liczby zachorowań w porównaniu do
roku ubiegłego. Poza tym nie zaobserwowano istotnych zmian w sytuacji epidemiologicznej wzw typu A. W Polsce
nadal utrzymuje się endemiczność bardzo niska. Od kilku lat obserwuje się spadek liczby osób zaszczepionych
przeciwko wzw A. Wszystko to wpływa na nagromadzenie się dość licznej populacji osób podatnych na zakażenie, co wiąże się z możliwością wzrostu liczby zachorowań. Pomimo że obecna sytuacja epidemiologiczna wzw
typu A w Polsce jest dobra, nadal wymaga monitorowania, analizy i stałej obserwacji w ramach zorganizowanego
nadzoru epidemiologicznego.
Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu A, epidemiologia, zdrowie publiczne, Polska, rok 2013

WSTĘP
Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej wirusowego zapalenia wątroby typu A w Polsce
w 2013 r. w porównaniu z latami ubiegłymi.

mularzy dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach
wzw typu A, nadesłanych do Zakładu Epidemiologii
NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne. Poza tym wykorzystano dane pochodzące
z Departamentu Badań Demograficznych Głównego
Urzędu Statystycznego.

MATERIAŁ I METODY
Ocenę sytuacji epidemiologicznej wzw typu
A w Polsce w 2013 r. przeprowadzono w oparciu o wyniki analizy danych z biuletynów rocznych „Choroby
zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013 roku” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce w 2013 roku” (Czarkowski
MP i in., NIZP - PZH i GIS Warszawa) oraz danych
z formularzy o indywidualnych zachorowaniach i z for-

WYNIKI
W roku 2013 utrzymywała się tendencja spadkowa
w liczbie rejestrowanych zachorowań na wzw typu
A – odnotowano 48 zachorowań, czyli aż 23 mniej
niż w roku ubiegłym. Wszyscy zarejestrowani chorzy
byli hospitalizowani. Zapadalność na 100 000 ludności wynosiła 0,12 i była niższa w porównaniu do roku

*Praca została wykonana w ramach zadania nr 10/EM/2014 r.
© Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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ubiegłego oraz mediany za lata 2008-2011 (Fig. 1. Wzw
typu A w Polsce w latach 2008-2013. Zapadalność na
100 000 mieszkańców wg wieku). W 2013 r. zachorowania na wzw typu A stanowiły 1,13 % wszystkich
zachorowań na wirusowe zapalenia wątroby w Polsce.
Zachorowania zarejestrowano na terenie 13
województw. Najwyższą zapadalność odnotowano
w województwie wielkopolskim – 0,26 na 100 000
mieszkańców. W porównaniu z rokiem ubiegłym istotny
wzrost zapadalności odnotowano w 2 województwach:
łódzkim i wielkopolskim, natomiast w trzech nie uległa
zmianie (woj. lubelskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie) (Tab. I. Wzw typu A w Polsce w latach 2012-2013.
Zachorowania i zapadalność na 100 000 ludności oraz
liczba osób hospitalizowanych wg województw).
Rozkład zachorowań w poszczególnych grupach
wieku kształtował się odmiennie niż w latach ubiegłych. Najwięcej zachorowań było u osób w grupach
wieku 10-14, 40-44 oraz 45-49 lat. Najwyższa zapadalność była w grupie wieku 10-14 lat i wyniosła
0,32/100 000. Natomiast w grupach wieku 20-24, 2529, 30-34, 35-39 lat odnotowano spadek zapadalności
w porównaniu do roku ubiegłego. Podobnie jak w roku
poprzednim zapadalność na wzw A kobiet i mężczyzn
była na zbliżonym poziomie i wyniosła odpowiednio
0,13 i 0,12/100 000. Większe różnice w zapadalności
obserwowano w podziale wg płci na poszczególne grupy wieku. W 2013 r., wśród mężczyzn najwyższa zapadalność przypadała na wiek od 10-14 lat (0,42/ 100 000)
oraz 40-44 lat (0,4/ 100 000). Natomiast zapadalność
wśród kobiet była najwyższa w grupie wieku 15-19 lat
(0,28/100 000) oraz w grupie 65-74 lat (0,24/100 000)
(Tab. II. Wzw typu A w Polsce w latach 2012-2013.
Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności
wg wieku, płci). W przeciwieństwie do lat poprzednich
sezonowość zachorowań nie była wyraźnie zaznaczona.
W 2012 roku odnotowano spadek liczby osób zaszczepionych przeciwko wzw typu A. Zaszczepiono
ogółem 42 832 osoby, najwięcej podobnie jak w latach
ubiegłych w województwie mazowieckim (36,3 %
ogółu zaszczepionych) (Tab. III. Liczba i odsetek osób
zaszczepionych przeciw wzw typu A w Polsce w latach
2012 - 2013 wg województw).
Zachorowania zawlekane stanowiły 45,8 % ogólnej
liczby zachorowań na wzw typu A. Do zakażenia 6
chorych doszło we Włoszech. Pozostałe zachorowania
podobnie jak w latach ubiegłych zostały zawleczone
z rejonów o wysokiej lub średniej endemiczności. Do
zakażenia dochodziło najczęściej podczas wyjazdów
turystycznych (Tab. IV. Liczba zawleczonych do Polski zachorowań na wzw typu A w 2013 r. wg kraju
narażenia).
W 2013 r. zarejestrowano 3 ogniska zachorowań
na wzw A, w tym jedno, w którym zachorowania były
związane z ogniskiem o zasięgu międzynarodowym.
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Ogółem na terenie 13 krajów europejskich od stycznia
2013 do sierpnia 2014 r. zarejestrowano 1 589 zachorowań związanych z ogniskiem. W Polsce zarejestrowano
sześć powiązanych zachorowań, z których pięć zostało
zaklasyfikowanych i zarejestrowanych jako jedno ognisko, ponieważ wystąpiło wśród osób przebywających
na tym samym wyjeździe integracyjnym we Włoszech.
Analiza porównawcza wykazała, że szczepy wirusa
HAV wyizolowane od trzech osób chorych z Polski są
identyczne ze szczepami wirusa izolowanymi w ognisku wzw A, które wystąpiło na terenie Włoch. Szczepy
charakterystyczne dla sekwencji ogniskowej izolowano
także od osób w innych krajach, zarówno takich, które
podróżowały lub nie podróżowały do Włoch. Zsekwencjonowane szczepy należały do genotypu IA. W toku
międzynarodowego dochodzenia epidemiologicznego
ustalono, że nośnikiem w tym ognisku były najprawdopodobniej mrożone owoce jagodowe. W pozostałych
dwóch ogniskach zarejestrowanych w 2014 r. w Polsce
zachorowało 8 osób.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1. W 2013 r. odnotowano spadek liczby zachorowań.
W Polsce nadal utrzymuje się endemiczność bardzo
niska, charakteryzująca się niską zapadalnością
(0,12/100 000), występowaniem lokalnych ognisk
epidemicznych oraz wysokim odsetkiem zachorowań zawlekanych.
2. W 2013 roku, w Europie odnotowano trzy ogniska
zakażeń HAV o zasięgu międzynarodowym. Pierwsze z nich zarejestrowano na terenie krajów skandynawskich (Finlandia, Dania, Szwecja i Norwegia),
natomiast kolejne wystąpiło wśród podróżnych powracających z Egiptu do kilku krajów europejskich.
W każdym z tych ognisk zachorowało ponad 100
osób. Nośnikiem zakażenia w obu ogniskach były
odpowiednio mrożone i świeże truskawki. Kolejne
trzecie zostało opisane powyżej i dotknęło 13 krajów
europejskich.
		
Wirus HAV jest bardzo odporny na warunki
środowiska, jak również na stosowane w przemyśle spożywczym metody konserwowania żywności
np. zamrażanie. Dlatego skuteczna dekontaminacja
owoców jagodowych jest bardzo trudna. Biorąc pod
uwagę długi okres przydatności do spożycia i szeroką dystrybucję tych produktów, skażone partie owoców mogą nawet po kilku latach przechowywania,
powodować punktowe ogniska zakażeń o zasięgu
krajowym lub międzynarodowym.
		
Polska jest jednym z największych eksporterów
owoców mrożonych w Europie. Kraje importujące
owoce bardzo często wykorzystują je do produkcji
mieszanek owocowych, w skład których wchodzą
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owoce pochodzące z różnych krajów m.in. z Polski.
Dlatego często w przypadku ogniska, do którego
doszło po ich spożyciu, owoce z Polski są wskazywane jako potencjalne źródło skażenia mieszanek,
zwłaszcza, że do tej pory nie przeprowadzano identyfikacji molekularnej szczepów wirusa HAV krążących na terenie Polski, zarówno tych występujących
w ostatnim okresie, jak i w przyszłości. Z powodu
braku tego typu informacji niezwykle trudno jest
odpierać zarzuty wysuwane przez kraje, w których
doszło do zachorowań wśród ludzi po spożyciu
mieszanek, w tym owoców pochodzących z Polski.
Dlatego niezbędne jest podjęcie działań, mających
na celu wzmocnienie nadzoru nad zachorowaniami
na wzw typu A, w tym identyfikację szczepów HAV
krążących w Polsce.
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3. Mając na uwadze możliwość subklinicznego przebiegu zakażenia, w szczególności u małych dzieci,
oraz niski stopień zaszczepienia populacji przeciwko
wzw typu A, bardzo istotne jest wzmożenie nadzoru
epidemiologicznego. Zmniejszona zapadalność oraz
niska liczba osób szczepionych przeciwko wzw typu
A ułatwia nagromadzenie się dość licznej populacji
osób podatnych na zakażenie, co wiąże się z możliwością wzrostu liczby zachorowań.
Otrzymano: 23.03.2015 r.
Zaakceptowano do publikacji: 29.03.2015 r.
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WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B W POLSCE W 2013 ROKU*
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STRESZCZENIE
CEL PRACY. Ocena sytuacji epidemiologicznej wzw B w Polsce w 2013 r w porównaniu z latami wcześniejszymi.
MATERIAŁ I METODY. Ocena występowania zachorowań na wzw B w Polsce w 2013 r. w oparciu o wyniki

analizy indywidualnych raportów dotyczących ostrych i przewlekłych postaci wzw B zarejestrowanych przez
stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz na podstawie danych zbiorczych z biuletynów rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce”.
WYNIKI. W 2013 r. zarejestrowano w Polsce 1541 zachorowań na wzw B, w tym 36 zachorowań wywołanych
przez zakażenia jednocześnie wirusami HBV i HCV. Zapadalność wynosiła 4,0 na 100 tys. ludności i w stosunku
do roku poprzedzającego uległa nieznacznemu obniżeniu.
Zachorowania ostre stanowiły 5,3% ogółu zachorowań na wzw B, zapadalność 0,21 na 100 tys. ludności. W porównaniu
z rokiem 2012 nastąpił niewielki wzrost zarówno zapadalności jak i udziału postaci ostrych w całkowitej liczbie
zachorowań na wzw B, jednak całkowita liczba przypadków ostrych pozostaje niska. W województwie mazowieckim odnotowano najwyższą zapadalność zarówno dla postaci ostrej (0,45 na 100 tys.) jak i dla przewlekłej
(7,40 na 100 tys.). Podobnie jak w roku ubiegłym częściej chorowali mężczyźni oraz mieszkańcy miast. W grupie
wieku 0-24 lata, objętej powszechnymi szczepieniami w okresie noworodkowym lub w wieku 14 lat nie wykryto
żadnego zachorowania na postać ostrą. Ostre wzw B najczęściej wykrywano u osób w grupie wieku 65-74 lat
(zapadalność 0,44 na 100 tys.), natomiast przewlekłe u pacjentów 40-44 lata (zapadalność 13,3 na 100 tys.).
Według danych GUS w 2013 roku odnotowano 7 zgonów z powodu ostrego wzw B i 38 z powodu postaci
przewlekłej.
WNIOSKI. W 2013 r. zaobserwowano zahamowanie tendencji spadkowej zapadalności na ostre wzw B, niezbędna jest uważna obserwacja w kolejnych latach, czy nie nastąpi odwrócenie obserwowanego wcześniej spadku.
Zapadalność na przewlekłe wzw B, nieznacznie niższa niż w poprzedzającym roku, wskazuje na utrzymywanie
się zapadalności na względnie stałym poziomie. W zachorowaniach ostrych najczęściej wymienianym narażeniem pozostają procedury medyczne, co w połączeniu z większą liczbą zarejestrowanych zachorowań świadczy
o konieczności dalszego podnoszenia stanu sanitarnego placówek opieki zdrowotnej.
Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu B, choroby zakaźne, epidemiologia, zdrowie publiczne,
szczepienia ochronne, Polska, rok 2013.
Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
wirusowego zapalenia wątroby typu B (wzw B) w Polsce w 2013 r w porównaniu z latami wcześniejszymi.

MATERIAŁ I METODY
Ocenę sytuacji epidemiologicznej przeprowadzono
na podstawie wyników analizy danych z biuletynów

rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata
2007-2013 i „Szczepienia ochronne w Polsce w 2013 r.”
(Warszawa, NIZP-PZH, GIS), raportów jednostkowych
o zachorowaniach na ostre i przewlekłe wzw B przesłanych do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez
stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz na podstawie
danych dotyczących zgonów, udostępnionych przez
Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy
Głównego Urzędu Statystycznego.

*
Praca została wykonana w ramach zadania nr10/EM/2014 r.
© Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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W 2013 r. lekarze rozpoznający lub podejrzewający
zachorowanie na wzw B zgłaszali ten fakt do Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie obowiązujących
w Polsce przepisów prawnych (Ustawa o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
Dz. U. 2008 nr.234, poz. 1570 z późniejszymi zmianami). Zachorowania na wzw B rejestrowano zgodnie
z kryteriami definicji przypadku dla zachorowań ostrych
przyjętej przez Komisję Europejską w decyzji z dnia
28 kwietnia 2008 r. (2008/426/EC) i wprowadzonej do
rutynowego nadzoru w Polsce w 2009 r.
Jako ostre potwierdzone rejestrowano przypadki
objawowe potwierdzone laboratoryjnie (na podstawie
obecności przeciwciał anty HBc IgM). Pozostałe postacie wzw B rejestrowano na podstawie rozpoznania
przez lekarza zgłaszającego.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
W 2013 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 1541
zachorowań na wzw B, w tym 36 (2,3%) zachorowań
wywołanych przez mieszane zakażenie wirusami HBV
i HCV. Zapadalność ogółem wynosiła 4,0 na 100 tys.
i była niższa niż w roku 2012 o 2,7% oraz wyższa
o 3,4% od mediany zapadalności w latach 2007-2011.
(Tab. I Wirusowe zapalenie wątroby typu B (ogółem)
w Polsce w latach 2007-2013. Liczba zachorowań,
zapadalność na 100 000 ludności, procentowy udział
przypadków ostrych i przewlekłych oraz liczba i procent zakażeń mieszanych HBV/HCV w województw).
Przy malejącym udziale zachorowań ostrych, mimo
niewielkiego spadku zapadalności w skali całego kraju, obserwowano większe wahania w poszczególnych
województwach.

ZACHOROWANIA NA OSTRĄ POSTAĆ
WZW B
W 2013 r. w Polsce zarejestrowano 81 zachorowań
na ostre wzw B (zapadalność 0,21 na 100 tys. ludności)
co oznacza 5% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Postacie ostre stanowiły 5,3 % ogółu zarejestrowanych zachorowań na wzw B (Tab. I, Tab. II Ostre wzw
B w Polsce w latach 2007-2013. Liczba zachorowań
oraz zapadalność na 100 000 ludności wg województw).
Wśród zarejestrowanych zachorowań ostrych 86%
spełniało kryteria przypadku potwierdzonego tj. stwierdzono typowe objawy kliniczne i wykazano obecność
swoistych przeciwciał anty- HBc IgM.
We wszystkich województwach przypadki ostre występowały rzadziej niż przewlekłe- najwyższy odsetek
zachorowań ostrych – 31,8% odnotowano w woj. małopolskim. W dwóch województwach (świętokrzyskim
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i warmińsko-mazurskim) nie odnotowano zachorowań
na ostre wzw B, przy czym w woj. świętokrzyskim
w roku 2012 r. ostrych zachorowań również nie było.
(Tab. II)
W 8 województwach odnotowano spadek zapadalności, w dwóch zapadalność nie uległa zmianie, a w 6
odnotowano wzrost - największy w woj. małopolskim,
gdzie liczba przypadków zarejestrowanych była
3,5-krotnie większa niż w roku 2012.
Najwyższa zapadalność na ostre wzw B była w woj.
mazowieckim (0, 45 na 100 tys.), a przypadki zarejestrowane w tym województwie stanowiły 30% wszystkich
ostrych zachorowań.
Podobnie jak w poprzednich latach częściej chorowali mężczyźni i mieszkańcy miast (Tab. IV Ostre wzw
B w Polsce w 2013 r. Liczba zachorowań, zapadalność
na 100 000 ludności i udział procentowy wg płci, wieku
i zamieszkania).
Średnia wieku chorych na ostre wzw B wynosiła
52 lata (mediana 50), osoby poniżej 40 rż stanowiły
tylko 33% wszystkich chorych. Najwyższa zapadalność
wystąpiła w grupie wieku 65-74 lat ( 0,44 na 100 tys. )
co oznacza przesunięcie szczytu zachorowań w porównaniu z wcześniejszymi latami na starsze grupy wieku.
Nie obserwowano zachorowań w grupie wieku objętej
szczepieniami obowiązkowymi.(Tab. IV)
Informację o szczepieniach przeciwko wzw B uzyskano od 96 % chorych. Wśród osób chorujących na
ostre wzw B sześć było w pełni zaszczepionych, z czego
trzy to osoby powyżej 70 roku życia, a pięć osób było
częściowo zaszczepionych lub brak było informacji
o liczbie dawek szczepionki.
Na podstawie danych zawartych w raportach jednostkowych dokonano analizy prawdopodobnych dróg
zakażenia i ustalono, że najczęściej (w 68%) do zakażenia dochodziło prawdopodobnie w związku z wykonywaniem procedur medycznych z naruszeniem ciągłości
tkanek. W tej grupie u 5 osób wizyta u stomatologa była
jedynym znanym potencjalnym narażeniem.
Większość chorych zakażonych w placówkach
medycznych wskazywała na więcej niż jedno narażenie w okresie wylęgania choroby, najczęściej były to
zabiegi chirurgiczne i iniekcje.
U 6 % osób z ostrym wzw B do zakażenia doszło
prawdopodobnie na drodze kontaktów seksualnych,
a u 4% osób poprzez kontakty domowe z osoba zakażoną HBV.
W 2013 r. hospitalizowano wszystkich chorych
z ostrym wzw B. Wg danych GUS w 2013 r. z powodu
ostrego wzw B zmarło 7 osób - o 4 osoby mniej niż
w roku poprzednim.
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Wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w 2013 roku

ZACHOROWANIA NA PRZEWLEKŁĄ
POSTAĆ WZW B
Na przewlekłą postać wzw B w roku 2013 zachorowało 1460 osób, zapadalność wynosiła 3,79 na 100
tys. ludności i była o 3,1 % niższa niż w roku poprzednim. (Tab. III. Przewlekłe wzw B w Polsce 2007-2013.
Liczba przypadków i zapadalność na 100 000 ludności).
Od 2010 r nie obserwuje się większych wahań zapadalności. (Fig.1).
Zapadalność na przewlekłe wzw B w siedmiu województwach wzrosła, w pozostałych obniżyła się i była
w granicach od 0,45 na 100 tys. w woj. małopolskim do
7,4 na 100 tys. w woj. mazowieckim. Tak duże różnice
zapadalności między województwami obserwowane
są od wielu lat i do ich interpretacji niezbędne są dane
dotyczące zgłaszalności w poszczególnych województwach.
Największy wzrost zapadalności w stosunku do
roku poprzedzającego odnotowano w województwie
małopolskim (o 114,3%; przy czym całkowita liczba
zgłoszonych przypadków pozostaje nadal bardzo niska), natomiast największy spadek w województwie
lubelskim (o 61,1 %) (Tab. III).
W 2013 roku przewlekłą postać wzw B najczęściej
zgłaszano u osób w wieku 40 - 44 lata (Tab. V. Przewlekłe wzw B w Polsce w 2013 r. Liczba zachorowań,
zapadalność na 100 000 ludności i udział procentowy
wg płci, wieku i zamieszkania.). W grupie wieku 0-14
lat, w całości objętej szczepieniami w okresie noworodkowym, odnotowano jedno zachorowanie. Był to 8-letni
chłopiec, otrzymał pełen cykl szczepień po urodzeniu.
U matki dziecka wykryto antygen HBs Ag, kiedy syn
miał dwa lata, jednak brakuje dowodów braku zakażenia
matki w okresie ciąży i porodu, możliwe więc, że do
zakażenia doszło na drodze wertykalnej.
Zarówno w środowisku miejskim jak i wiejskim
najczęściej chorowały osoby w wieku 40-44 lata, przy
czym zapadalność w miastach w tej grupie wieku była
1,4 razy wyższa niż na wsiach. Podobnie jak w latach
ubiegłych mężczyźni chorowali częściej niż kobiety.
(Fig. 3)
Z danych zawartych w jednostkowych raportach
o zachorowaniach wynika, że 22% osób chorych na
przewlekłe wzw B otrzymało pełen cykl szczepień
przeciwko wzw B.
Jako najbardziej prawdopodobną drogę zakażenia
w 65% przypadków wskazano zabiegi i procedury medyczne, w 9% kontakt domowy, ekspozycję zawodową
w 3,7% . Do wykrycia choroby najczęściej dochodziło
podczas badań wykonywanych u dawców lub kandydatów na dawców krwi - w 14%, podczas badań z różnych
wskazań wykonywanych w jednostkach podstawowej
opieki zdrowotnej - w 13% oraz podczas badań kobiet
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w ciąży w 10 % wszystkich zarejestrowanych przewlekłych przypadków.
W 2013 roku hospitalizowano 50 % wszystkich
zachorowań. Wg danych GUS w 2013 r. z powodu
przewlekłego wzw B zmarło 38 osób.

SZCZEPIENIA PRZECIWKO WZW B
W 2013 r. w programie szczepień ochronnych (PSO)
nie wprowadzono istotnych zmian w stosunku do programu z 2012 r, uwzględniono jedynie drobne poprawki
związane ze zmianami wprowadzonymi w poprzednim
roku a mianowicie u dzieci z masą urodzeniową < 2000g
czterodawkowy cykl szczepienia powinien być przeprowadzany wg schematu 0; 1; 2; 12 miesięcy (poprzednio
zalecano 0; 1; 2; 6 miesięcy). Ponadto dodano zalecenie dotyczące wieku podania pierwszego szczepienia
u dzieci urodzonych przedwcześnie - u stabilnych dzieci
urodzonych poniżej 32 tygodnia ciąży pierwsza dawka
powinna być podana kilka dni przed ich wypisaniem
z oddziału noworodkowego.
Informację o dawkach przypominających szczepienia przeciwko wzw typu B dla pacjentów z chorobami
przewlekłymi pozostawiono jedynie w „Uwagach” do
części dotyczącej szczepień zalecanych, niefinansowanych z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia,
wykreślając ją z „Uwag” do szczepień obowiązkowych
osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie
(w 2012 r. odstąpiono od szczepień obowiązkowych
osób z chorobami przewlekłymi z wyjątkiem chorych
z przewlekłym uszkodzeniem nerek ).
Stan zaszczepienia przeciwko wzw B dzieci w 2 r. ż.
(rocznik 2012) w stosunku do objętych sprawozdaniami
wg danych opublikowanych w biuletynie „Szczepienia
ochronne w Polsce w 2013 r.” wynosił 99,6% i był
nieznacznie niższy niż stan zaszczepienia dzieci w tym
samym wieku w ubiegłym roku. Podobnie jak w poprzednim roku zróżnicowanie stanu zaszczepienia między województwami było bardzo niskie (99,4%-99,9%).
Wśród osób z grup ryzyka podlegających szczepieniom obowiązkowym najwyższy odsetek nieszczepionych w 2013 r. odnotowano w grupie osób z bliskiego
otoczenia zakażonych wirusem HBV ( 30,2%) – podobny odsetek nieszczepionych w tej grupie utrzymuje
się od kilku lat.
Liczba odczynów poszczepiennych po szczepieniach przeciwko wzw B (szczepionki II generacji,
rekombinowane) była wyższa niż w poprzednich latach, odnotowano łącznie 24 miejscowe niepożądane
odczyny po szczepionkach przeciwko wzw B (Engerix-B, Euvax-B, HBvax-Pro, Hepavax-Gene) oraz 32
NOP o charakterze ogólnym, w tym jeden przypadek
wstrząsu anafilaktycznego i dwa epizody hypotensyjno-hyporeaktywne.
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W 2013 r. odnotowano jeden zgon czasowo zbieżny
ze szczepieniem III dawką szczepionki EUVAX-B, jednak poza zbieżnością czasową nie znaleziono podstaw
do powiązania zgonu ze szczepieniem.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W roku 2013 nie odnotowano istotnych zmian zapadalności na wzw B w stosunku do poprzedzającego
roku, jednak zaobserwowano zahamowanie tendencji
spadkowej zapadalności na ostre wzw B. W kolejnych
latach konieczna jest uważna obserwacja zmian w zakresie zapadalności na ostre wzw B – po okresie szybkiego spadku może nastąpić ustalenie się liczby nowych
zachorowań na stałym poziomie, a nawet odwrócenie
wcześniejszej tendencji spadkowej.
W grupach wieku objętych powszechnymi szczepieniami przeciwko wzw B nie zaobserwowano nowych
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zachorowań, co potwierdza skuteczność obecnego
programu szczepień ochronnych.
W 2013 r. nie zaobserwowano wzrostu udziału zachorowań ostrych nabytych na drodze seksualnej lub
w związku ze stosowaniem narkotyków w iniekcjach,
co opisywano we wcześniejszych latach. Nadal wśród
zachorowań ostrych dominują zakażenia, do których
dochodzi w placówkach opieki zdrowotnej, co świadczy o konieczności poprawy ich stanu sanitarnego
oraz dalszego zalecania szczepień osobom dotychczas
nieszczepionym.
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WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C W POLSCE W 2013 ROKU*
Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

STRESZCZENIE
WPROWADZENIE. Wirusowe zapalenie wątroby typu C (wzw C) jest rejestrowane odrębnie w systemie nadzoru

epidemiologicznego w Polsce od 1997 r. Ze względu na przewagę zachorowań przewlekłych o długotrwałym
bezobjawowym przebiegu liczba zachorowań wykrywanych w kolejnych latach i rejestrowanych w nadzorze nie
odzwierciedla rzeczywistej dynamiki sytuacji epidemiologicznej wzw C i w dużym stopniu zależy od aktualnie
prowadzonych badań w kierunku HCV. Na zarejestrowaną liczbę zakażeń duży wpływ mogą mieć również
zmiany przepisów dotyczących zgłaszania wykrytych przypadków.
CEL. Celem niniejszej pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zakażeń HCV w Polsce w 2013 r. wraz z odniesieniem do danych z poprzednich lat.
MATERIAŁ I METODA. Analizę sytuacji epidemiologicznej wzw C w Polsce przeprowadzono na podstawie
danych zbiorczych z rutynowego systemu nadzoru, publikowanych w biuletynie rocznym „Choroby zakaźne
i zatrucia w Polsce w 2013 r.”( Czarkowski MP i wsp. Warszawa: NIZP-PZH i GIS, 2013). Wykorzystano również dane z Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące
zgonów z powodu wzw typu C.
WYNIKI. W 2013 r. zgłoszono ogółem 2705 (zapadalność 7,03 na 100 tys.) zachorowań na wzw C spełniających kryteria definicji z 2005 r., w tym 35 zakażeń mieszanych wywołanych wirusami HCV i HBV (1,3%).
W porównaniu do 2012 r. odnotowano wzrost zapadalności o 15% (2359; 6,12). W 2013 r. zarejestrowano 2641
przypadków (6,86) według definicji z 2009 r., co stanowiło wzrost o 16% w porównaniu do danych z 2012 roku
(2268; 5,89). W 2013 r. odnotowano 175 zgonów z powodu wzw C, w tym 2 z powodu ostrej postaci choroby.
WNIOSKI. W ostatnich latach narasta obciążenie dla społeczeństwa wynikające z następstw nierozpoznanych
wcześniej i/lub nieleczonych zakażeń HCV. Świadczy o tym wysoka umieralność z powodu HCV oraz tendencja
wzrostowa zapadalności na wzw C według definicji z 2005 r. oraz hospitalizacji.
Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu C, epidemiologia, choroby zakaźne, zdrowie publiczne,
Polska, rok 2013

WSTĘP
Wirusowe zapalenie wątroby typu C (wzw C)
stanowi jeden z istotniejszych problemów zdrowia
publicznego w XXI wieku. Według danych Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO), liczba osób przewlekle
zakażonych wirusem HCV w Regionie Europejskim
sięga 15 mln. Ponadto, corocznie notuje się ok. 86 tys.
zgonów spowodowanych odległymi następstwami wzw
C. Należy podkreślić, że liczba przypadków wzw C rejestrowana w poszczególnych krajach europejskich nie
odzwierciedla rzeczywistej sytuacji epidemiologicznej
wzw C, co wynika przede wszystkim z długotrwałego

bezobjawowego przebiegu choroby, prowadzącego do
niskiej wykrywalności zakażeń wirusem HCV.
Szacuje się, że w Polsce przeciwciała anty-HCV
występują u ok. 320 tys. osób (0,95%), podczas, gdy
liczba osób aktywnie zakażonych (obecność HCV-RNA)
wynosi ok. 230 tys. osób (0,6%). Wstępne wyniki Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”, realizowanego
w latach 2012-2016 przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego-Państwowy Zakład Higieny we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Głównym
Inspektoratem Sanitarnym, wskazują na nieznacznie
wyższe rozpowszechnienie przeciwciał anty-HCV -

* Praca została wykonana w ramach zadania nr 10/EM/2014.
© Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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1,10% oraz niższe od uzyskiwanych wcześniej rozpowszechnienie HCV RNA - 0,43% w populacji ogólnej.

MATERIAŁ I METODY
Analiza epidemiologiczna występowania wzw C
w Polsce w 2013 r. została przeprowadzona na podstawie danych zbiorczych o zachorowaniach na wzw C
pochodzących z rutynowego nadzoru epidemiologicznego i opublikowanych w biuletynie rocznym „Choroby
zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013 r.” (Czarkowski MP
i wsp. Warszawa: NIZP-PZH i GIS, 2013). Wykorzystano również dane z Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego
dotyczące zgonów z powodu wzw typu C.
W ramach nadzoru zgłoszenia wzw C są klasyfikowane według kryteriów definicji stosowanych na potrzeby nadzoru w Unii Europejskiej (Decyzja Komisji z dnia
28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/253/WE
w sprawie ustanowienia definicji przypadku w celu
zgłaszania chorób zakaźnych do sieci wspólnotowej).
Przypadki rejestrowano jednocześnie w oparciu o dwie
definicje, tj. definicję z 2005 r., obejmującą zachorowania objawowe lub przebiegające z podwyższonym
poziomem transaminaz i potwierdzone laboratoryjnie
(wykazanie obecności przeciwciał anty-HCV) oraz
definicję z 2009 r., obejmującą wszystkie przypadki
potwierdzone laboratoryjnie (wykazanie obecności
przeciwciał anty-HCV, potwierdzone innym testem
w kierunku obecności przeciwciał lub wykrycie kwasu
nukleinowego wirusa zapalenia wątroby typu C w surowicy krwi) niezależnie od obrazu klinicznego. Rok 2013
był ostatnim rokiem przejściowego utrzymania wcześniej stosowanej definicji przypadku z 2005 r. w celu
zapewnienia ciągłości nadzoru epidemiologicznego.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu
C. W 2013 r. zgłoszono 2705 (zapadalność 7,03 na
100 tys.) zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby
typu C, spełniających kryteria definicji z 2005 r., w tym
35 zakażeń mieszanych wywołanych wirusami HCV
i HBV (1,3%). W porównaniu do 2012 r. (2359; 6,12)
i mediany za lata 2007-2011 (2338; 6,07), odnotowano wzrost zapadalności odpowiednio o 15% i 16%.
W 2013 r. ogółem zarejestrowano 2641 (6,86) przypadków według definicji z 2009 r., co w porównaniu
z 2012 r. (2268; 5,89) stanowi wartość wyższą o 15%
(Tab. I. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce
w latach 2007-2013. Liczba zachorowań, zapadalność
na 100000 ludności oraz procent zakażeń mieszanych
według województw).
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Zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu
C wystąpiły we wszystkich województwach na terenie
kraju. Podobnie jak w poprzednich latach, współczynnik
zapadalności wykazywał znaczne wahania terytorialne
(od 1,64 do 12,93). Najwyższą zapadalność odnotowano w województwach: mazowieckim (12,93) oraz
lubuskim (12,52), najniższą zaś w województwie małopolskim (1,64) (Tab. I).
Od początku prowadzenia rejestracji zachorowań
na wzw C obserwuje się wyraźne zróżnicowanie zapadalności pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi.
W 2013 r. zapadalność na obszarach miejskich była blisko dwukrotnie wyższa w porównaniu do zapadalności
obserwowanej na obszarach wiejskich (odpowiednio
8,59 i 4,63), przy czym zapadalność w miastach wzrastała wraz z liczbą mieszkańców (6,22 w miastach <20
tys. mieszkańców oraz 10,80 w miastach ≥ 100 tys.
mieszkańców) (Tab. III. Wirusowe zapalenie wątroby
typu C w Polsce w latach 2012-2013. Liczba zachorowań oraz zapadalność na 100000 ludności według środowiska i liczby ludności w miastach). W porównaniu
z danymi z 2012 r., odnotowano wzrost zapadalności
zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich o ok.
15%. Podobnie jak w poprzednich latach, obserwowano
wyższą zapadalność wśród mężczyzn (7,27) niż kobiet
(6,79), jednak przewaga zapadalności u mężczyzn
ulega zmniejszeniu w kolejnych latach. W 1999 r. była
to różnica rzędu 40% (mężczyźni: 6,0; kobiety: 4,3),
podczas gdy w 2013 r. zapadalność mężczyzn była
wyższa jedynie o 7%. Stosunek zapadalności mężczyzn
do kobiet jest różny w poszczególnych grupach wieku
(Tab. II. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce
w 2013 roku. Liczba zachorowań, zapadalność na
100000 ludności i udział procentowy według wieku,
płci i środowiska). Podobnie jak w 2012 r. najwyższe
wskaźniki zapadalności mężczyzn i kobiet obserwowano odpowiednio w grupach wieku 45-49 lat (11,81)
oraz 55–59 lat (14,03). Największą różnicę zapadalności
według płci odnotowano w grupie wieku 35-39 lat,
w której zapadalność mężczyzn była blisko dwukrotnie
wyższa niż zapadalność kobiet, natomiast w starszych
grupach wieku 50-74 lata zapadalność kobiet była
wyższa niż mężczyzn.
W 2013 r. wykryto w woj. pomorskim jedno ognisko
ostrego wzw C, w którym łącznie zostało zakażonych 9
osób spośród 28 poddanych badaniu TK z kontrastem
dożylnym i MR w tym samym dniu. Spośród 9 zakażonych osób, 7 było hospitalizowanych.
W toku dochodzenia epidemiologicznego ustalono,
że źródłem zakażenia był jeden z pacjentów, u którego
wcześniej wykryto przeciwciała anty-HCV, a odpowiednia informacja o zakażeniu była umieszczona na
skierowaniu. Wszystkie zakażone osoby były badane
po pacjencie anty-HCV(+). Do zakażenia doszło
prawdopodobnie w wyniku wielokrotnego stosowania
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sprzętu medycznego przeznaczonego do pojedynczego
wykorzystania (zestawy wstrzykiwaczy do podania
środka cieniującego). Ponadto, w trakcie kontroli
przeprowadzonej w placówce, w której doszło do zakażeń, stwierdzono inne nieprawidłowości w zakresie
przestrzegania wymaganych procedur medycznych.
Hospitalizacja i umieralność z powodu wzw C.
W 2013 r. z powodu wzw C (definicja z 2005 r.) hospitalizowano w Polsce 1543 osoby, co stanowi 57%
ogółu zarejestrowanych zachorowań. W porównaniu
z 2012 r. (59,7%), odnotowano niewielki spadek odsetka hospitalizacji, choć ogólna ich liczba wzrosła o ok.
10%. Odsetek osób hospitalizowanych z powodu wzw
C na przestrzeni ostatnich kilku lat utrzymuje się na
podobnym poziomie, przy czym zauważalne są różnice pomiędzy poszczególnymi województwami (od
28,2% do 92%). Odsetek hospitalizacji, wynoszący
poniżej 50%, obserwowano w trzech województwach:
świętokrzyskim (28,2%), mazowieckim (30%) oraz
lubelskim (46,1%). Najwięcej przypadków wzw C
było hospitalizowanych w województwach: łódzkim
(90,5%) oraz podkarpackim (92%). Odsetek hospitalizacji wśród przypadków spełniających kryteria
definicji z 2009 r. był nieznacznie niższy i wyniósł
54,7% (Tab. IV. Odsetek hospitalizacji wśród przypadków wzw C w latach 2012-2013 według definicji
przypadku i województwa).
Z danych Departamentu Badań Demograficznych
i Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2013 r. zarejestrowano 175 zgonów z powodu
wzw C, przy czym 99% stanowiły zgony z powodu
przewlekłej postaci choroby. W porównaniu z 2012 r.
liczba zgonów była niższa o 19%. Tak istotny spadek
liczby zgonów na tle wcześniejszej tendencji wzrostowej, przy jednoczesnym wzroście liczby wykrytych
zachorowań wymaga dalszej obserwacji (Ryc. 1. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w latach
1997-2013. Zapadalność na 100000 ludności oraz
liczba zgonów).

PODSUMOWANIE
W 2013 r. obserwowano wzrost wskaźników opisujących sytuację epidemiologiczną wzw typu C. W porównaniu do danych z 2012 r. zmniejszyła się jedynie liczba
zgonów. Od początku rejestracji w 1997 r., zapadalność
w 2013 r. osiągnęła jedną z wyższych wartości (7,03) przy
szczycie zapadalności odnotowanej w latach 2005-2007
(odpowiednio: 7,85; 7,40 oraz 7,22). Stanowi to utrzymywanie się tendencji wzrostowej obserwowanej w latach
2009-2012. Należy podkreślić, że odnotowany wzrost
zapadalności może wynikać z większej dostępności badań diagnostycznych niż z rzeczywistych wahań poziomu
zapadalności. Większa dostępność diagnostyki z kolei
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może pozostawać w związku z kilkoma czynnikami,
m.in. prowadzeniem badań rozpowszechnienia HCV na
dużych grupach populacji oraz kampaniami społecznymi
udostępniającymi bezpłatne badania. Na uwagę zasługuje
wdrożenie Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”
(2012-2016), w ramach którego bezpłatna diagnostyka
w kierunku HCV jest oferowana pacjentom wybranych
placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz kobietom w ciąży, będących pod opieką współpracujących
ośrodków. Prowadzone są również działania promujące
testowanie w kierunku HCV wśród osób stosujących
narkotyki w iniekcjach. Na zwiększenie częstości wykonywania badań mogą mieć wpływ również kampanie
edukacyjne upowszechniające wiedzę na temat wzw
typu C w populacji ogólnej, jak i również pracowników
sektora medycznego i pozamedycznego.
Należy jednak podkreślić, że liczba osób, u których
rozpoznano zakażenie HCV niezależnie od obrazu
klinicznego (def. 2009) jest bardzo zbliżona do liczby osób, u których występowały objawy kliniczne i/
lub podwyższone wartości enzymów wątrobowych.
Zwiększająca się liczba rozpoznań może więc również
świadczyć o rosnącym obciążeniu chorobowością związanym z późnymi następstwami wcześniej nierozpoznanych i/lub nieleczonych zakażeń HCV. Hipotezę tę
wzmacnia wyraźna tendencja wzrostowa umieralności
oraz hospitalizacji.
Istotne zróżnicowanie zapadalności na wzw C pomiędzy województwami może wynikać z różnic w sposobie prowadzenia nadzoru epidemiologicznego, w tym
klasyfikacji przypadków oraz ich zgłaszalności, różnych
praktyk testowania pacjentów bezobjawowych (np.
przed zabiegami chirurgicznymi lub diagnostycznymi)
oraz ograniczonego charakteru kampanii edukacyjnych.
Wskazuje to na potrzebę usystematyzowania wskazań
do wykonywania badań w kierunku HCV oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych celem zapewnienia porównywalności
danych pomiędzy województwami.
Biorąc pod uwagę szereg czynników wpływających
na obserwowane wskaźniki, sytuacja epidemiologiczna
wzw C w kraju wymaga dalszej dokładnej obserwacji
oraz szczegółowej analizy uwzględniającej wyniki
powtarzanych badań rozpowszechnienia HCV w populacji, monitorowania wzorców testowania i stanu klinicznego u osób z noworozpoznanym zakażeniem HCV.

WNIOSKI
1. Wiarygodna ocena sytuacji epidemiologicznej wzw
C wymaga uwzględnienia danych z różnych źródeł,
zwłaszcza danych dotyczących rozpowszechnienia.
2. Odnotowany w 2013 r. wzrost zapadalności na wzw
C może być związany z większą dostępnością badań
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w kierunku HCV w tym okresie.
3. Zwiększona liczba wykrywanych przypadków wzw
C wskazuje na konieczność zapewnienia dostępu do
nowoczesnego leczenia większej liczbie pacjentów
niż dotychczas.
Otrzymano: 10.03.2015 r.
Zaakceptowano do druku: 19.03.2015 r.
Adres do korespondencji:
Natalia Parda
Zakład Epidemiologii
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24 00-791 Warszawa
e-mail:nparda@pzh.gov.pl
tel.: 22 542 12 48
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TĘŻEC W POLSCE 2013 ROKU*
Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

STRESZCZENIE
Tężec jest chorobą zakaźną, która mimo niewielkiej liczby zachorowań stanowi trwałe zagrożenie dla osób nieszczepionych.

Ciężkość choroby wiąże się z wysoką śmiertelnością, szczególnie u osób w starszych grupach wieku.
CEL PRACY. Celem opracowania jest przedstawienie danych nadzoru epidemiologicznego nad tężcem w 2013 r.
MATERIAŁ I METODY. Materiał opracowania stanowiły formularze indywidualnych zgłoszeń zachorowań na
tężec nadsyłane do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH oraz dane biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce
w 2013 r.
WYNIKI. W 2013 r. zarejestrowano 14 zachorowań na tężec; 4 zachorowania wystąpiły u mężczyzn, a 10 u kobiet. Zachorowało 13 osób powyżej 69 roku życia i w tych grupach wieku 7 osób zmarło.
Podsumowanie i wnioski. Ciężkość przebiegu tężca, mimo niewielkiej liczby zachorowań corocznie prowadzi
do kilku zgonów, szczególnie u chorych w starszych grupach wieku. Zgonom tym można by zapobiec przez
szczepienia.
Słowa kluczowe: tężec, nadzór epidemiologiczny, Polska, rok 2013

WSTĘP
Tężec jest chorobą zakaźną, która występuje u osób,
u których doszło do zanieczyszczenia różnego typu ran
glebą, kałem, lub śliną zawierającymi zarodniki tężca.
Szczególnie dotyczy to ran głębokich kłutych, ale także
oparzeń, ran tłuczonych i ciętych. Rzadziej bywają to
rany powierzchowne, jak np. otarcia skóry. Niekiedy
punktem wtargnięcia zarodników do organizmu są
przewlekłe rany z martwicą tkanek np. owrzodzenia
związane z żylakami lub występujące w stopie cukrzycowej. Szczególną i bardzo groźną odmianą tężca
są zakażenia okołoporodowe rodzących matek lub ich
dzieci tzw. tężec noworodków, w którym do zakażenia
dochodzi w czasie okołoporodowym, jeżeli nie są
przestrzegane odpowiednie zasady higieny. Zakażenia
noworodków następowały zwykle przy przecinaniu
brudnym narzędziem pępowiny lub przez późniejsze
zanieczyszczenie kikuta pępowiny.
W Polsce od kilkudziesięciu już lat nie występuje
tężec noworodków, który jest nadal poważnym problemem epidemiologicznym w wielu krajach Afryki i Azji.

Tężec nie jest chorobą zaraźliwą, tzn. nie przenosi
się z człowieka na człowieka. Ze względu na środowiskowe źródła zakażenia odporność populacyjna
w tężcu nie występuje i szczepienia chronią tylko osoby
zaszczepione.
Systematyczne prowadzenie szczepień obowiązkowych powoduje, iż u dzieci i młodzieży przypadki
tężca występują bardzo rzadko. Jednak w starszych
grupach wieku zalecenie szczepienia szczepionką Td
często nie jest przestrzegane i wśród osób powyżej 30
roku życia corocznie występuje kilkanaście lub kilkadziesiąt zachorowań na tężec, z których wiele kończy
się śmiercią. Przypadki śmiertelne występują zwykle
wśród osób powyżej 60 roku życia.
Swoistą profilaktykę tężca regulują akty prawne:
1. Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora
Sanitarnego z dnia 29 pażdziernika 2012 r. w sprawie
Programu Szczepien´ Ochronnych na rok 2013 (Dz.
Urz. Ministra Zdrowia 2012, poz. 78)
2. Dz. Urz. Ministra Zdrowia 27.10.2011 w którym
podano wiek dzieci do szczepienia podstawowego
(1 r.ż – 3 dawki, dawka uzupełniające 2 r. ż., szczepienia przypominającego 6, 14, 19 r.ż).

*Praca została wykonana w ramach zadania nr 10/EM/2014 r.
© Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 28.11.2005.
które zawiera wykaz stanowisk pracy oraz szczepień
ochronnych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionych na tych stanowiskach
(Dz. U. z 2005 r., nr 250 poz. 2113).

CEL PRACY
Celem opracowania jest przedstawienie danych
nadzoru epidemiologicznego nad tężcem w 2013 r. oraz
przedstawienie zaleceń z zakresie profilaktyki tężca.

MATERIAŁ I METODY
Materiał opracowania stanowią dane z: formularzy
indywidualnych zgłoszeń zachorowań na tężec nadsyłanych do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH, z biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013 r.”
oraz „Szczepienia ochronne w Polsce w 2013 r. (Czarkowski MP i in. Warszawa 2014, NIZP-PZH i GIS)
Praca przedstawia zestawienia tabelaryczne zachorowań
i zgonów z powodu tężca, z uwzględnieniem czasu i rozkładu geograficznego zachorowań, grup wieku i płci
osób chorych oraz danych z indywidualnych formularzy
odnośnie wrót zakażenia oraz okresu wylęgania.

WYNIKI
W 2013 r. zarejestrowano 14 zachorowań na tężec
w ośmiu województwach (Tab. I), przy czym jedno zachorowanie odnotowane w 2013 r. wystąpiło w grudniu
2012 r. W porównaniu z 2012 r. był to mniej o sześć
przypadków. Podobnie jak w poprzednim roku najwięcej zachorowań było w województwach małopolskim
(cztery przypadki) i śląskim (trzy przypadki). Zapadalność na 100 000 wyniosła w skali kraju 0,036 (Tab. I).
W przeciwieństwie do roku poprzedniego nie
stwierdzono zachorowań wśród młodych dorosłych.
Wszyscy chorzy byli w wieku powyżej 60 lat. Zachorowało 4 mężczyzn, wszyscy z grupy wieku 70-79
i wszystkie zachorowania zakończyły się zgonem.
Zarejestrowano 10 zachorowań kobiet: jedno w grupie
wieku 60-69 lat, trzy w grupie wieku 70-79 lat i sześć
w wieku 80 lub więcej lat. Zmarły 3 chore, wszystkie
w najstarszej grupie wieku. Zatem ogółem na 14 zarejestrowanych przypadków odnotowano 7 zgonów, co
daje śmiertelność 50%. (Tab. II).
Podobnie jak w poprzednich latach, z wyjątkiem
2012 r., odnotowano większą liczbę zachorowań na wsi
(8) niż w miastach (6). Ta niewielka różnica w liczbach
bezwzględnych, z racji mniej licznej populacji na wsi
przekłada się na dwukrotnie wyższa zapadalność wśród
ludności wiejskiej (Tab. III).
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Odnotowano wyraźną sezonowość. Od czerwca
do sierpnia liczba zgłoszonych zachorowań wyniosła
8, a w pozostałych 9 miesiącach 6.
Oszacowany przez zgłaszających lekarzy okres wylęgania wyniósł od 2 do 7 dni i również w 4 przypadkach od
8 do 14 dni, a w dwóch przypadkach powyżej 21 dni. W 2
przypadkach nie podano informacji o okresie wylęgania.
Jako wrota zakażenia w 4 przypadkach podano ranę
kłutą, w trzech przypadkach podano otarcie. W dwóch
przypadkach ranę ciętą i w również w 2 przypadkach
ranę tłuczoną. U jednego chorego rana była związana
z owrzodzeniem żylakowatym i u jednego z martwicą.
W jednym przypadku nie podano charakteru zranienia.
U 10 chorych nie podano informacji o stanie zaszczepienia, a tylko w 1 przypadku osoba chora otrzymała
dawkę przypominającą szczepionki przeciw tężcowi.
Spośród osób zgłoszonych 5 otrzymało anatoksynę
tężcową, natomiast w 9 przypadkach nie zastosowano
profilaktyki poekspozycyjnej.
Spośród zgłoszonych zachorowań na tężec 13 było
rozpoznanych na podstawie objawów klinicznych. Potwierdzenie bakteriologiczne, przez wyhodowanie z rany
Clostridium tetani, uzyskano tylko w jednym przypadku.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Zachorowania na tężec występują w Polsce rzadko
i tylko wyjątkowo dotyczą dzieci i młodzieży, czyli
grup wieku poddanych obowiązkowym szczepieniom.
Również wśród osób w starszych grupach wieku, które są zawodowo czynne w zawodach, w stosunku do
których są wymagane obowiązkowe szczepienia, nie
odnotowano zachorowań.
Zachorowania w roku 2013 dotyczyły zwłaszcza
późnych roczników. Tylko jedno zachorowanie wystąpiło
przed 70. rokiem życia. Tym należy tłumaczyć bardzo
wysoką śmiertelność, która wyniosła 50%. Zmarli wszyscy
czterej mężczyźni w grupie wieku 70-79 oraz 3 spośród
sześciu kobiet w grupie wieku powyżej 80. roku życia.
Większości z tych zgonów można by zapobiec, gdyby udało się przekonać społeczeństwo, że tężec mimo
iż zdarza się rzadko, jest bardzo niebezpieczną chorobą,
której można i należy zapobiegać przez powtarzanie
szczepienia przypominającego co 10 lat.
Otrzymano: 12.03.2015
Zaakceptowano do publikacji: 20.03.2015
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ZAKAŻENIA HIV I ZACHOROWANIA NA AIDS W POLSCE W 2013 ROKU*
Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej nowo wykrytych zakażeń HIV i zachorowań AIDS

w Polsce w roku 2013 i w latach wcześniejszych.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej przeprowadzono na podstawie zgłoszeń nowo wykrytych przypadków HIV/AIDS i ankiety dotyczącej liczby wykonanych badań przesiewowych w kierunku HIV
przez laboratoria na terenie całego kraju.
WYNIKI. W 2013 r. w Polsce rozpoznano zakażenie HIV u 1 098 osób (wskaźnik rozpoznawalności 2,85 na
100 tys.), w tym u 23 obywateli innych krajów. Wskaźnik nowo wykrywanych zakażeń HIV pozostał na tym
samym poziomie co w 2012 r., ale o około 14,7% wyższym niż mediana w latach 2007-2011. Ogółem u 163
osób rozpoznano AIDS (zapadalność 0,42 na 100 tys.), a 46 osób chorych na AIDS zmarło (0,12 na 100 tys.).
Zakażenia HIV dotyczyły głównie osób w wieku od 20 do 39 lat (73,3%) i mężczyzn (85,6%). W zgłoszeniach,
w których podano prawdopodobną drogę zakażenia, 68,4% nowo rozpoznanych przypadków zakażenia HIV
zostało nabytych przez kontakty homoseksualne (MSM). Liczba zakażeń w tej grupie zmniejszyła się o 2,2%
w porównaniu z rokiem poprzednim. Odsetek osób, u których zakażenie HIV wykryto równocześnie z rozpoznaniem AIDS, zwiększył się w porównaniu z rokiem 2012 (8,4% nowo wykrytych zakażeń HIV).
WNIOSKI. Najwięcej zakażeń HIV nadal rejestrowanych jest w grupie MSM. Niezadowalająca kompletność
danych o prawdopodobnej drodze transmisji nowo wykrywanych przypadkach zakażeń HIV w znacznym stopniu
ogranicza ocenę sytuacji epidemiologicznej HIV w Polsce.
Słowa kluczowe: AIDS, zakażenie HIV, epidemiologia, Polska, rok 2013

WSTĘP
Od wdrożenia nadzoru epidemiologicznego nad
HIV/AIDS w Polsce w 1985 r. do końca 2013 r. zarejestrowano zakażenie HIV u 17 689 osób, 3 087 zachorowań na AIDS oraz 1 262 zgony osób chorych na
AIDS. Celem opracowania jest ocena sytuacji epidemiologicznej zakażeń HIV i zachorowań na AIDS w Polsce
w 2013 roku w odniesieniu do lat poprzedzających.

MATERIAŁ I METODY
Ocenę sytuacji epidemiologicznej w 2013 r. oparto
na wynikach analizy zgłoszeń nowo wykrytych przypadków zakażenia HIV i zachorowań na AIDS, rozpoznanych w 2013 r., które zostały zgłaszane przez lekarzy

i/lub kierowników laboratoriów do wojewódzkich
stacji sanitarno-epidemiologicznych i zweryfikowane
do końca grudnia 2014 r. Zgłoszenia są klasyfikowane
według definicji przypadku HIV i AIDS do celów nadzoru epidemiologicznego zgodnie z Decyzją Komisji
Europejskiej z dnia 19 marca 2002 r. ustalającą definicje
przypadków w celu zgłaszania chorób zakaźnych do
sieci Wspólnoty na podstawie Decyzji No 2119/98/
EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.
Wykorzystano również dane dotyczące liczby wykonanych badań przesiewowych w kierunku zakażenia HIV
w 2013 r. uzyskane z dobrowolnej ankiety przeprowadzanej corocznie wśród kierowników laboratoriów oferujących badanie w kierunku HIV w Polsce. W ankiecie
tej zbierane są dane zagregowane, w miarę dostępności
w podziale na badane grupy. Ponadto korzystano z danych Departamentu Badań Demograficznych Głównego

*Praca została wykonana w ramach zadania nr 10/EM/2014
© Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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Urzędu Statystycznego o zgonach z powodu choroby
wywoływanej przez HIV (kod ICD-10: B20 – B24).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Testy przesiewowe na obecność zakażenia HIV
i nowo wykryte przypadki zakażenia. W 2013 r. wykonano ogółem co najmniej 1 574 320 testów przesiewowych w kierunku zakażenia HIV obywateli polskich
(tab. I. Badania na obecność przeciwciał anty-HIV
oraz nowo wykryte przypadki zakażenia HIV w Polsce
w 2013 r.), tj. 41 testów na 1000 mieszkańców, a po
wykluczeniu testów wykonywanych rutynowo u kandydatów na dawców krwi, około 9 testów na 1000. Liczba
wykonanych testów przesiewowych w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV była wyższa o 10% niż w roku
ubiegłym, ale wciąż pozostała na niskim poziomie w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Informacje
o liczbie badań wykonanych w kierunku HIV uzyskano
z 281 laboratoriów, jednak większość z nich przekazuje
informacje o ogólnej liczbie wykonanych badań, bez
podziału na płeć badanych czy powód badania. Ponadto
należy podkreślić, że są to dane dotyczące liczby wykonanych badań, a nie badających się osób, co powoduje
m.in, że liczba nowo wykrytych osób zakażonych HIV
w każdej z grup może nie do końca odpowiadać liczbie
nowo wykrytych zakażeń zgłoszonych w rutynowym
nadzorze epidemiologicznym. W 2013 r. ogólna liczba
wyników dodatnich wykazana w ankiecie dotyczącej
badań w kierunku HIV (989) była o ok. 10% niższa niż
liczba nowo wykrytych zakażeń HIV zarejestrowanych
w nadzorze (1098), co pośrednio wskazuje na możliwy
stopień niedoszacowania liczby badań w kierunku HIV,
wynikający z dobrowolności ankiety.
Ogółem częstość wykrywania HIV u obywateli polskich wyniosła 0,06 na 100 badań. Ta niska wartość odzwierciedla jednak głównie wyniki uzyskiwane wśród
kandydatów na dawców krwi, z uwagi na liczebność tej
grupy. Wykluczając badania kandydatów na dawców
kriw, częstość wykrywania zakażeń HIV wyniosła
0,27 na 100 badań. Najwyższą częstość odnotowano
wśród mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne
z mężczyznami, MSM (5,83%), i użytkowników narkotyków we wstrzyknięciach, IDU (2,76%). W porównaniu do 2012 r. wartość tego wskaźnika nieznacznie
zmniejszyła się w przypadku MSM (z 6,04%), natomiast
w przypadku IDU spadek ten był znaczny (z 5,02%).
Ogółem w 2013 r. rozpoznano zakażenie HIV
u 1 098 osób (2,85 na 100 000), tyle samo co w 2012 r.
Porównując do poprzedzającego okresu, było to
o 14,7% więcej niż wyniosła mediana za lata 20072011. Spośród wszystkich nowo wykrytych w 2013
roku przypadków zakażenia HIV, 100 (9,1% ogółu)
zostało zgłoszonych z opóźnieniem, dopiero w 2014 r.
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Najwięcej zakażeń HIV w 2013 r. rozpoznano w województwie mazowieckim – 228 (zapadalność 4,30 na
100 tys.), a najmniej w woj. świętokrzyskim – 15 (1,18
na 100 tys.) i podlaskim – 17 (1,42 na 100 tys.). W porównaniu z 2012 r. istotny, ponad 20% wzrost odnotowano w 5 województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, świętokrzyskim i wielkopolskim,
natomiast wyraźny spadek liczby nowo wykrytych
zakażeń stwierdzono w dwóch województwach: małopolskim i mazowieckim (Tab. II. Nowo wykryte przypadki zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce
w latach 2007-2013, wg województw).
Najwięcej nowych przypadków zakażeń HIV
wykryto u osób w grupie wieku od 20 do 39 lat – 805
(73,3%). Najwyższy odsetek zakażeń HIV wykrywanych w wieku powyżej 30 roku życia odnotowano
w województwach podlaskim (82,4%), lubuskim
(81,8%) i zachodniopomorskim (78,6%). U osób
w wieku poniżej 20 lat wykryto 14 przypadków zakażeń
HIV (1,3%), w tym u trojga niemowląt, dwójki dzieci
w wieku 1-5 lat i jednego w wieku 10 lat oraz 8 osób
w wieku 18-19 lat (Tab. III Nowo wykryte przypadki
zakażenia HIV w Polsce w 2013 r. wg płci, wieku
i województwa).
W 2013 r., podobnie jak w latach ubiegłych, przeważały zakażenia mężczyzn - 940 przypadków (85,6%
ogółu osób zakażonych), wykryto tylko 145 kobiet
zakażonych HIV (13,2% ogółu). Najwięcej zakażeń
wśród kobiet odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim (37,5%) i zachodniopomorskim (33,3%). Nie odnotowano zakażeń wśród kobiet tylko w województwie
świętokrzyskim. Udział procentowy kobiet w ogólnej
liczbie nowo rozpoznanych zakażeń był mniejszy niż
10% w woj. opolskim (9,1%), kujawsko-pomorskim
(7,9%), małopolskim (6,9%), wielkopolskim (6,5%)
i pomorskim (4,5%) (Tab. III).
W tabeli IV zestawiono nowo wykryte przypadki
zakażenia HIV w 2013 roku w poszczególnych województwach, według prawdopodobnej drogi zakażenia.
Jednak podobnie jak w 2012 r. dla większości osób nie
podano informacji o prawdopodobnej drodze zakażenia wirusem HIV. Po zmniejszeniu braku informacji
odnotowanym w 2012 r. - do 55,3%, w 2013 r. odsetek
ten wzrósł ponownie do – 64,0%. Wśród osób o znanej drodze transmisji zakażenia najliczniejszą grupę
stanowią mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne
z mężczyznami (MSM) – 270 osób (68,4% przypadków
o znanej drodze transmisji) oraz osoby zakażone poprzez ryzykowne kontakty heteroseksualne – 82 osoby
(20,8%). Trzecia co do liczebności grupa zakażonych
to osoby, które prawdopodobnie zakaziły się w wyniku
stosowania środków odurzających we wstrzyknięciach
– 39 osób (9,9%). W porównaniu z 2012 r. odnotowano
znaczny spadek liczby zakażeń wykrywanych w dwóch
głównych populacjach kluczowych w Polsce: MSM –
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o 22,0% i IDU – o 7,1%. Uwagę zwracają różnice w drogach szerzenia się zakażenia w poszczególnych województwach. Wśród zakażeń ze znaną drogą transmisji,
zakażenia wśród MSM dominują w województwach:
lubuskim (100,0%), wielkopolskim (88,0%), kujawsko-pomorskim i małopolskim (po 84,6%), oraz opolskim
(83,3%), natomiast zakażenia poprzez kontakty heteroseksualne stanowią ponad połowę zakażeń w woj.
zachodniopomorskim (56,3%). Jest to również częściej
notowana droga zakażenia w woj. warmińsko-mazurskim (38,5%), podkarpackim i podlaskim (po 33,3%)
oraz dolnośląskim i lubelskim (po 31,8%). Natomiast
zakażenia w grupie IDU są istotnie częściej wykrywane
w woj. dolnośląskim (45,5%), podlaskim (33,3%) oraz
warmińsko- mazurskim (30,8%). Zakażenia wśród
dzieci odnotowano tylko w woj. warmińsko-mazurskim
(7,7%), łódzkim i dolnośląskim (po 4,5%). Szczególnie
wysoki odsetek przypadków zgłoszonych bez podania
prawdopodobnej drogi transmisji odnotowano w woj.
lubuskim (95,8%), śląskim (85,4%), dolnośląskim
(83,8%) i podlaskim (82,4%).
Zachorowania na AIDS w 2013 roku. W 2013 r.
rozpoznano 163 zachorowania na AIDS (zapadalność
0,42 na 100 tys.). Było to o 6 przypadków więcej niż
w roku poprzednim i o 10 (5,8%) mniej niż wynosiła
mediana za lata 2007-2011. Spośród przypadków
rozpoznanych w 2013 r., 20 (12,3%) zarejestrowano
dopiero w roku 2014, co wynika z procesu weryfikacji
wg kryteriów definicji. Wśród przypadków zarejestrowanych w 2013 r., zgłoszono po jednym zachorowaniu
rozpoznanym w latach: 2005 i 2006; dwa zachorowania
rozpoznane w latach 2008 i 2009, 8 w roku 2011 oraz
57 zachorowań rozpoznanych w roku 2012.
Liczba zachorowań w województwach wahała się
od 1-2 w województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim
do 41 zachorowań (25,2% przypadków) w woj. dolnośląskim. W 2013 r. wzrost zapadalności w stosunku do
2012 r. wystąpił w 6 województwach, w tym znaczący
w woj. dolnośląskim i wielkopolskim. Zapadalność
porównywalną do 2012 r. zarejestrowano w woj.
kujawsko-pomorskim (zapadalność 0,05 na 100 tys.)
i podkarpackim (0,09 na 100 tys.). W pozostałych 7
województwach odnotowano spadek zapadalności,
w tym znaczący spadek nastąpił w 3 województwach:
łódzkim, małopolskim, i pomorskim (Tab. II).
W 2013 r. rozpoznano AIDS u 133 mężczyzn
(81,6%) i 30 kobiet (18,4%). Najwięcej zachorowań
wystąpiło u osób w wieku od 30 do 39 lat – 66 zachorowań - 40,5% ogółu, natomiast 14,7% stanowiły
zachorowania w grupie w wieku od 20 do 29 lat (Tab. V,
Zachorowania na AIDS w Polsce w roku 2013, wg płci,
wieku i drogi zakażenia).
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W roku 2013 zarejestrowano podobną liczbę zachorowań na AIDS w grupie IDU jak i MSM, odpowiednio
45 - 46 przypadków (27,6% - 28,2%). W grupie MSM
podobnie jak i wśród IDU zachorowania notowano
najczęściej wśród osób w wieku 30-39 lat, odpowiednio
43,5% i 47,8%. W grupie osób, u których AIDS rozpoznano w wieku 20-29 lat, dominującą drogą transmisji
zakażenia były kontakty seksualne pomiędzy mężczyznami (Tab. V).
W 2013 r. u wszystkich 163 chorych określono
co najmniej jedną chorobę wskaźnikową AIDS, u 47
(28,8%) zdiagnozowano po 2 choroby, u 9 (5,5%) – trzy,
a u 2 osób (1,2%) – 4 choroby wskaźnikowe. Liczbę
osób, u których rozpoznano określone choroby wskaźnikowe w momencie rozpoznania AIDS przedstawia
rycina 1. Uwagę zwraca duża liczba chorych, u których
rozpoznano zespół wyniszczenia w przebiegu AIDS, 46
przypadków (28,2% wszystkich zachorowań). Zespół
ten rozwija się późno w przebiegu zakażenia HIV, które
powinno być wcześniej rozpoznane i leczone. Drugą
pod względem liczebności grupę osób stanowiły osoby
z Pneumocystis pneumonia – 31 przypadków (19,0%).
Dla 128 chorych na AIDS (78,5% ogółu), podano
liczbę komórek CD4 przy rozpoznaniu AIDS. W 57
przypadkach (44,5%) była ona niższa od 50 komórek
na mikrolitr, w 49 (38,3%) była w przedziale od 50 do
199 komórek, a u 22 osób (17,2%) przekraczała 200
komórek CD4 na mikrolitr.
Z grupy 163 chorych, u których rozpoznano AIDS
w 2013 roku, tylko 40 osób (24,5% chorych) było leczonych antyretrowirusowo (jakakolwiek próba leczenia)
przed rozwinięciem się pełnoobjawowego AIDS. W ponad połowie przypadków AIDS (56,4%, 92 osoby) zakażenie HIV rozpoznano równocześnie z AIDS. Należy
podkreślić, że tendencja wzrostowa liczby zachorowań
na AIDS dotyczyła osób z nierozpoznanym poprzednio
zakażeniem HIV, a nie tych, które znały wcześniej swój
serostatus (Tab. VI AIDS w latach 1986-2013, wg roku
rozpoznania AIDS oraz czasu między stwierdzeniem
zakażenia HIV a zachorowaniem na AIDS).
Według zgłoszeń, które wpłynęły do Zakładu Epidemiologii NIZP - PZH do końca 2014 r., w 2013 r. zmarło
46 chorych na AIDS - umieralność 0,12 na 100 000
mieszkańców. Zgonów nie odnotowano w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim i małopolskim. W pozostałych województwach liczba zgonów
była w granicach od jednego do 11, a umieralność
w tych województwach wynosiła od 0,05 na 100 tyś.
mieszkańców w woj. lubelskim czy podkarpackim do
0,38 w woj. dolnośląskim (Tab. II). Wśród zmarłych
przeważały osoby zakażone drogą wstrzykiwania substancji odurzających – 18 osób (39,1% ogółu zgonów).
Zmarło 35 mężczyzn (76,1%) i 11 kobiet (23,9%).
Większość zmarłych chorych była w grupie wieku od
30 do 49 lat – 25 osób (54,3%).
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Osoby chore na AIDS, u których przyczyny zgonu
były związane z AIDS stanowiły 84,8% ogółu (39 osób).
Do końca 2014 roku otrzymano zgłoszenia 34 zgonów
spośród 163 chorych, u których AIDS rozpoznano
w 2013 roku (20,9%). W ciągu pół roku od rozpoznania
AIDS zmarło 27 osób (wczesna śmiertelność AIDS –
16,6%).
Według wstępnych danych GUS z powodu choroby wywołanej przez wirus HIV (ICD-10 B20 – B24)
w 2013 r. zmarły 123 osoby. Jeśli przyjąć dane GUS za
kompletne, odsetek zgonów z powodu HIV/AIDS zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej wyniósł
w 2013 r. 32% (39/123).

PODSUMOWANIE
Liczba nowo wykrytych zakażeń HIV w 2013 r.
w porównaniu do 2012 r. utrzymała się na podobnym
poziomie. Po okresie wzrostu odnotowanym w latach
2004 – 2011 może to świadczyć o stabilizacji wskaźnika, choć na znacznie wyższym poziomie.
Wśród zmian pozytywnych odnotowano tendencję
spadkową liczby nowych zakażeń zarówno wśród MSM
jak i wśród IDU. Należy jednak pamiętać o wciąż dużym
odsetku zgłoszeń niekompletnych, w których brak jest
informacji na temat drogi zakażenia, co dotyczy ponad
połowy nowo rozpoznawanych zakażeń HIV i utrudnia
prowadzenie analiz i oceny sytuacji epidemiologicznej
zakażeń HIV w Polsce. Tendencje spadkowe w tych
grupach potwierdziły się także w danych z laboratoriów,
w których częstość wykrywania zakażenia HIV wśród
badających się osób spadła zarówno w grupie MSM
jak i w grupie IDU.
Znaczny spadek zapadalności na AIDS, który miał
miejsce w roku 2012 (spadek o ponad 15,5% w stosunku
do 2011 r.), nie utrzymał się w 2013 r., w którym wartość wskaźnika powróciła do poprzedniego poziomu.
Zapadalność na AIDS należy więc określić jako stabilną. Problemy z ograniczeniem zapadalności AIDS
(i umieralności związanej z zakażeniem wirusem HIV)
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wynikają w dużej mierze z nierozwiązanego wciąż problemu wcześniejszej diagnostyki. Podobnie jak w latach
ubiegłych, ponad połowę zachorowań AIDS rozpoznanych w 2013 r. rozpoznano jednocześnie z wykryciem
zakażenia HIV. Drugim problemem jest opóźnienie
w objęciu opieką medyczną. W ostatnim czasie obserwuje się występowanie kilkudziesięciu zachorowań
AIDS rocznie wśród osób z rozpoznanym wcześniej
zakażeniem HIV. Z badań wynika, że opóźnione objęcie
opieką może dotyczyć ponad 40% rozpoznań. Sugeruje
to stałą konieczność usprawniania strategii testowania
i obejmowania opieką medyczną osób z nowo rozpoznanym zakażeniem HIV, z uwagi na możliwość zapobiegnięcia AIDS w przypadku odpowiednio wczesnego
wdrożenia leczenia u osób żyjących z HIV.

WNIOSKI
1. Promocja testowania w kierunku HIV i objęcie
opieką medyczną osób, u których rozpoznaje się
zakażenie HIV pozostaje priorytetem w celu zmniejszenia zachorowań zgonów związanych z AIDS.
2. Konieczna jest poprawa systemu monitorowania sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS pod względem
kompletności zgłoszeń (droga zakażenia, miejsce
zamieszkania-województwo, płeć osób badanych).
3. Integracja różnych źródeł danych na temat HIV/
AIDS, pozwoliłaby na pełniejszą ocenę sytuacji
epidemiologicznej HIV/AIDS w Polsce.
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MALARIA W POLSCE W 2013 ROKU*
Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
- Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

STRESZCZENIE
CEL. Ocena sytuacji epidemiologicznej malarii w Polsce w 2013 r w porównaniu z latami wcześniejszymi.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę przeprowadzono w oparciu o wyniki analizy indywidualnych raportów przesy-

łanych do NIZP-PZH przez stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz danych zbiorczych publikowanych w Biuletynach rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce”. Zachorowania rejestrowano zgodnie z kryteriami
definicji przypadku obowiązującej w krajach EU.
WYNIKI. W 2013 r. w Polsce zarejestrowano 36 zawleczonych do kraju przypadków malarii, o 15 więcej niż
w 2012 r., nie odnotowano zgonów. 80% zachorowań było importowanych z krajów afrykańskich, w tym najwięcej
z Nigerii, 14% z Azji i 6% z Ameryki Płd. U jednej osoby powracającej z Filipin stwierdzono współistniejącą
infekcję wirusem dengi. Gatunek zarodźca określono w 35 na 36 zachorowań w badaniu mikroskopowym rozmazu
krwi lub w badaniu PCR. W 23 przypadkach (66%) stwierdzono inwazję P. falciparum, w 9 (26%) – P. vivax ,
po jednym przypadku P. ovale i P. malariae oraz w jednym - inwazję mieszaną.
Podobnie jak w poprzednich latach w większości przypadków do zarażenia doszło w związku z wyjazdami turystycznymi
(47%) lub zawodowymi (36%), imigranci lub studenci odwiedzający kraj pochodzenia stanowili 11% chorych, w dwóch
przypadkach (6%) cel podróży nie został ustalony. Siedem osób stosowało chemioprofilaktykę, w tym dwie osoby

zgodnie z zaleceniami.

WNIOSKI. Pomimo znaczącego wzrostu liczby zachorowań w stosunku do poprzednich lat całkowita liczba

importowanych zachorowań na malarię pozostaje na niskim poziomie. Utrzymująca się duża liczba opóźnień
w rozpoznaniu malarii oraz wysoki odsetek zachorowań o ciężkim przebiegu klinicznym wskazują na potrzebę
podnoszenia świadomości lekarzy w zakresie możliwości występowania malarii w kraju oraz przypominania
osobom podróżującym o konieczności informowania lekarza o pobycie na terenach występowania malarii w razie
wystąpienia gorączki po powrocie.
Słowa kluczowe: malaria (zimnica), epidemiologia, Polska, rok 2013
Cel pracy: ocena sytuacji epidemiologicznej malarii
w Polsce w 2013 r w porównaniu z latami wcześniejszymi.

MATERIAŁ I METODY
Ocenę sytuacji epidemiologicznej malarii w Polsce w 2013 r. przeprowadzono na podstawie wyników
analizy raportów jednostkowych o zachorowaniach
na malarię nadesłanych do NIZP-PZH przez stacje
sanitarno-epidemiologiczne oraz analizy danych z biuletynu rocznego „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce

w 2013 roku” (Czarkowski MP i in., Warszawa 2013,
NIZP-PZH i GIS). W 2013 r. rejestrowano zachorowania na malarię, które wystąpiły na terenie Polski
i spełniały kryteria definicji przypadku przyjętej przez
Komisję Europejską w decyzji z dnia 8 sierpnia 2012 r.
(2012/506/UE). Definicja przypadku malarii nie uległa zmianie w stosunku do definicji wprowadzonej
w 2008 r. Za przypadek potwierdzony uznaje się każdą
osobę z gorączką lub gorączką w wywiadzie, u której
wykazano obecność zarodźców malarii w rozmazach
krwi metodą mikroskopii świetlnej, lub wykryto we
krwi kwas nukleinowy lub antygen Plasmodium.

* Praca została wykonana w ramach zadania nr10/EM/2014 r.
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WYNIKI
Ogółem w 2013 r. zarejestrowano w Polsce 36
zachorowań na malarię (zapadalność 0,9 na 1 mln ludności), była to najwyższa liczba zgłoszonych zachorowań w ciągu ostatnich 15 lat. W porównaniu z rokiem
2012 zarejestrowano o 15 przypadków więcej (wzrost
o 71%), a w porównaniu do mediany z lat 2007-2011
odnotowano wzrost o 64%. Wszystkie zachorowania
zakończyły się wyzdrowieniem.
Podobnie jak w poprzednich latach wśród chorych
przeważali mężczyźni - 28 chorych (78%). Chorowały
osoby w wieku od 10 do 66 lat, najwięcej chorych było
w grupie 31-40 lat (28%), a mediana wynosiła 39 lat.
Wszystkie zachorowania były zawleczone z krajów endemicznego występowania malarii. U jednego chorego
objawy mogły być spowodowane nawrotem choroby,
która wystąpiła w Afryce miesiąc wcześniej, a u chorej
powracającej z Filipin rozpoznano jednoczesne zakażenie wirusem dengi.
Czterech chorych pochodziło z krajów endemicznego występowania malarii (11%), wśród nich jedna
osoba studiująca w Polsce oraz 3 osoby, które mieszkają obecnie w Polsce i odwiedzają rodziny w kraju
pochodzenia.
Do zarażenia dochodziło najczęściej podczas
wyjazdów do Afryki (80% wszystkich zachorowań),
zwłaszcza do Nigerii, a poza Afryką – do Indii (Tab.
I. Importowane zachorowania na malarię w Polsce
w 20123 r. wg kraju narażenia i gatunku Plasmodium).
W 35 przypadkach na 36 (97%) rozpoznanie malarii potwierdzono badaniem mikroskopowym rozmazu
krwi, w jednym przypadku podstawą rozpoznania
było badanie molekularne metodą PCR. U 12 chorych
wykonano również test immunochromatograficzny uzyskując w każdym przypadku co najmniej jeden wynik
dodatni, jednak w żadnym przypadku szybki test nie
był jedynym badaniem potwierdzającym rozpoznanie.
Badanie molekularne wykonano tylko u 2 osób. W 20
przypadkach (55%) rozpoznanie malarii postawiono po
upływie ponad 3 dni od początku choroby, opóźnienia
były spowodowane, podobnie jak w latach poprzednich
zarówno zbyt późnym zgłaszaniem się chorych do lekarza jak i błędnym pierwszym rozpoznaniem.
Gatunek zarodźca został określony u wszystkich
chorych poza jednym; w 23 przypadkach (66%) rozpoznano P. falciparum, w 9 (26%) - P. vivax, po jednym
przypadku P. malariae i P. ovale oraz u jednego chorego
inwazję mieszaną P. falciparum/P. vivax.
Ciężki przebieg kliniczny stwierdzono u 12 chorych
(33%), w tym u dwóch w przebiegu inwazji wywołanej
przez P. vivax. We wszystkich przypadkach o ciężkim
przebiegu (z jednym wyjątkiem - malaria vivax nabyta
w Wenezueli) doszło do zarażenia w krajach afrykań-

skich. Kryteria ciężkiej malarii wg WHO (ang. severe
malaria) spełnione były w 6 przypadkach.
Najczęściej dochodziło do zarażenia podczas wyjazdów turystycznych (47%), na drugim miejscu były
wyjazdy związane z pracą (36%); wśród wyjeżdżających zawodowo było dwóch misjonarzy. W dwóch
przypadkach cel podróży nie został ustalony.
Informację dotyczącą stosowania chemioprofilaktyki uzyskano od 35 osób - tylko 7 osób stosowało
chemioprofilaktykę przeciwmalaryczną, a spośród
pozostałych 28 - cztery osoby były zaopatrzone w odpowiednie leki, ale ich nie stosowały.
Najczęściej powtarzającym się błędem wśród osób
stosujących chemioprofilaktykę było zaprzestanie
stosowania leku zaraz po opuszczeniu kraju narażenia,
zaledwie dwóch pacjentów zapewniało, że przyjmowali
leki w pełnej zgodności z zaleceniami.

OMÓWIENIE WYNIKÓW
I PODSUMOWANIE
Pomimo znaczącego wzrostu liczby zachorowań
w porównaniu z poprzednimi latami całkowita liczba
importowanych zachorowań w Polsce nadal utrzymuje
się na niskim poziomie. Nadal, co jest ważne, utrzymuje
się niski udział osób pochodzących z krajów endemicznego występowania malarii (imigrantów, studentów)
wśród ogółu zawleczonych zachorowań do Polski.
Duża przewaga wśród chorych osób podróżujących
turystycznie lub w związku z pracą, pozostaje w kontraście do sytuacji w krajach Europy Zachodniej, gdzie
obserwuje się stale rosnący udział osób pochodzących
z krajów endemicznych (ponad 80%), które ulegają
zarażeniu odwiedzając kraj pochodzenia. Pochodzenie
chorych może mieć wpływ na przebieg kliniczny malarii
- u osób pochodzących z krajów endemicznych, odporność wytworzona podczas wcześniejszych zachorowań,
nawet jeżeli nie chroni przed kolejnymi epizodami, to
znacznie łagodzi przebieg malarii i chroni przed powikłaniami. Wśród zarażonych malarią zarejestrowanych
w Polsce przeważają osoby, które nigdy wcześniej nie
miały kontaktu z malarią, co może częściowo tłumaczyć
niepokojąco wysoki odsetek zachorowań o ciężkim
przebiegu.
Innym czynnikiem wpływającym na przebieg
kliniczny i zejście choroby, niezależnie od struktury
populacyjnej, jest czas podjęcia właściwego leczenia.
W Polsce liczba opóźnionych rozpoznań pozostaje
nadal wysoka (ponad połowa przypadków rozpoznana
po upływie 3 dni) i sytuacja w tym zakresie nie ulega
zmianie mimo przypominania przed każdym sezonem
wyjazdowym o możliwości zarażenia.
Szczególnie istotne jest przypominanie lekarzom
POZ o możliwości zawleczenia malarii, ponieważ naj-
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więcej opóźnień w podjęciu leczenia malarii wynika
z błędnych rozpoznań stawianych właśnie w podstawowej opiece zdrowotnej.
Otrzymano: 03.03.2015 r.
Zaakceptowano do druku: 09.03.2015 r.
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Małgorzata Stępień
Zakład Epidemiologii
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Zakład Higieny
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
tel. (022) 5421-248
email: mstepien@pzh.gov.pl
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GRUŹLICA W POLSCE W 2013 ROKU
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą

STRESZCZENIE
CEL PRACY. Ocena sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w Polsce w 2013 roku przez porównanie ze stanem
w krajach UE i EOG.
MATERIAŁ I METODY. Analiza przypadków zgłoszonych w 2013 roku do Krajowego Rejestru Zachorowań
na Gruźlicę oraz nadesłanych przez laboratoria wyników badania lekowrażliwości prątków; danych Głównego
Urzędu Statystycznego o zgonach z powodu gruźlicy, także danych Narodowego Instytutu Zdrowia PublicznegoPaństwowego Zakładu Higieny o przypadkach gruźlicy jako choroby wskaźnikowej AIDS oraz raportu ECDC
o sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w krajach europejskich.
WYNIKI. W 2013 roku w Polsce odnotowano 7250 przypadków gruźlicy (współczynnik 18,8 na 100 000 ludności).
Występowały, jak w latach ubiegłych, różnice terytorialne w zapadalności na gruźlicę. W woj. wielkopolskim
współczynnik wyniósł 9,9; w woj. lubelskim ─ 27,4. Średnie roczne tempo spadku zapadalności w ostatnim
pięcioleciu wynosiło 2,0%. Nowe zachorowania stanowiły 88,3% zarejestrowanych przypadków (6 403, współczynnik 16,6). Gruźlicę płuc stwierdzono u 6 835 chorych (współczynnik 17,8). Gruźlica pozapłucna wystąpiła
u 415 osób ( 5,7% ogółu zachorowań - współczynnik 1,1). Odnotowano 116 przypadków gruźlicy u dzieci do
lat 14 - 1,6% ogółu chorych. Najwięcej chorych (44,7%) było w wieku od 45 do 64 lat. Średni wiek nowych
zachorowań wynosił 53,5 roku. Zapadalność wśród mężczyzn była 2,2 razy większa niż kobiet (26,8 vs. 11,4),
większa w grupie mieszkańców miast niż ludności wiejskiej (20,0 vs. 17,1).
U 4 825 osób, w tym w 4 663 przypadkach gruźlicy płuc (66,6% wszystkich chorych i 68,2% chorych na gruźlicę płuc) uzyskano potwierdzenie bakteriologiczne choroby. 2 859 (61,3%) chorych na gruźlicę płuc z dodatnim
posiewem miało dodatni także wynik bakterioskopii plwociny. Zgłoszono 250 przypadków gruźlicy u więźniów
(zapadalność 298,0). Wśród chorych na gruźlicę zarejestrowanych w 2013 roku było 52 cudzoziemców (0,7%
zachorowań). Gruźlica była chorobą wskaźnikową u 35 chorych na HIV/AIDS. MDR-TB miało 40 chorych,
co stanowiło 0,8% przypadków ze znanymi wynikami lekowrażliwości (wyniki znane w 92,6% przypadków
z dodatnimi wynikami posiewów). W 2012 roku gruźlica była przyczyną zgonu 630 osób (współczynnik 1,6).
Współczynnik umieralności z powodu gruźlicy w grupie mężczyzn był ponad 3 razy wyższy niż kobiet (2,6
vs. 0,8).
WNIOSKI. Zapadalność na gruźlicę była w Polsce w 2013 roku wyższa niż w większości krajów europejskich,
ale niekorzystne zjawiska epidemiologiczne jak gruźlica dzieci, współwystępowanie gruźlicy i HIV i gruźlica
wielolekooporna występują w naszym kraju w mniejszym nasileniu niż w całej UE/EOC.

Słowa kluczowe: gruźlica, zapadalność, wznowy, potwierdzenie bakteriologiczne, gruźlica u dzieci, gruźlica
u imigrantów, gruźlica u więźniów, współwystępowanie gruźlicy i HIV, gruźlica wielolekooporna, umieralność,
Polska, rok 2013

WPROWADZENIE
Od 1957 roku Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
w Warszawie prowadzi Krajowy Rejestr Zachorowań
na Gruźlicę. Placówka opracowuje raporty o zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej zachoro-

waniach na gruźlicę oraz dokonuje analizy sytuacji
epidemiologicznej gruźlicy w Polsce. W Polsce nadzór
nad gruźlicą objęty jest uregulowaniami prawnymi.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r., określająca zasady
i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z dnia 30 grudnia 2008 r.)
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i ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi oraz o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.
z dnia 03.08.2012 r.) nakładają na lekarzy i felczerów
obowiązek zgłaszania zachorowań na gruźlicę. Przypadki zgłaszane są do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych lub państwowemu granicznemu
inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca
rozpoznania lub państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu lub innym podmiotom właściwym
ze względu na rodzaj choroby zakaźnej, zakażenia lub
zgonu z powodu choroby zakaźnej. Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne wysyłają formularze
zgłoszeń zebrane w ciągu kwartału do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, który, na mocy umowy z Głównym
Inspektoratem Sanitarnym, opracowuje raporty liczbowe o zarejestrowanych przypadkach. Krajowy Rejestr
Zachorowań na Gruźlicę prowadzony jest w Zakładzie
Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą Instytutu.
Cel pracy. Ocena sytuacji epidemiologicznej
gruźlicy w Polsce w 2013 roku z uwzględnieniem
zapadalności w grupach wieku i płci, udziału nowych
zachorowań i wznów oraz gruźlicy płuc i pozapłucnej,
odsetka przypadków potwierdzonych bakteriologicznie
i zapadalności na gruźlicę z definitywnym potwierdzeniem, gruźlicy u imigrantów i więźniów, współwystępowania gruźlicy i HIV, rozpowszechnienia gruźlicy
wielolekoopornej, umieralności i porównanie występujących zjawisk z sytuacją w krajach Unii Europejskiej
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

MATERIAŁ I METODY
Analiza danych zebranych z formularzy zgłoszenia
podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy (ZLK-2), dotyczących przypadków zgłoszonych w 2013 roku do
Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, analiza
wyników badania lekowrażliwości prątków uzyskanych
z laboratoriów, danych Głównego Urzędu Statystycznego o zgonach według przyczyn, danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego
Zakładu Higieny o przypadkach gruźlicy jako choroby
wskaźnikowej AIDS oraz raportu: European Centre for
Disease Prevention and Control/WHO Regional Office
for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2015. Stockholm: European Centre for
Disease Prevention and Control, 2015. W analizie zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne: liczby
bezwzględne, odsetki i współczynniki surowe (obliczone na 100 000 badanej populacji). Współczynniki
zapadalności/umieralności w określonej grupie wieku
wyrażano na 100 000 populacji w danej grupie wieku.

WYNIKI
W 2013 roku zarejestrowano 7 250 przypadków
gruźlicy, o 292 mniej niż w roku 2012. Zapadalność na
gruźlicę wszystkich postaci w 2013 roku (współczynnik 18,8 na 100 tyś. była niższa o 4,1% w porównaniu
z rokiem 2012 oraz o 24,5% niższa niż w 2004 roku.
Średni roczny spadek zapadalności w latach 2009-2013
wynosił 2,0% i był niższy niż w pięcioleciu 2004-2008
(3,1%) (Tab. I).
Nowe zachorowania na gruźlicę – było ich 6 403,
współczynnik 16,6 – stanowiły 88,3% ogółu zachorowań w 2013 roku. Ponowne zachorowania – było ich
847 – współczynnik 2,2 – stanowiły 11,7% zarejestrowanych przypadków.
W 2013 roku współczynniki zapadalności na gruźlicę w poszczególnych województwach wykazywały
znaczące różnice. Różnice terytorialne sytuacji epidemiologicznej gruźlicy są w Polsce stałym zjawiskiem,
o utrwalonym obrazie. Najniższą zapadalność stwierdzono w woj. wielkopolskim (9,9) i podlaskim (12,5),
najwyższą w woj. lubelskim (27,4) i świętokrzyskim
(24,3) (Tab. II). W 10 województwach odnotowano
spadek zapadalności w porównaniu z rokiem 2012,
w 6 ─ lubuskim, mazowieckim, zachodnio-pomorskim,
dolnośląskim, opolskim i małopolskim ─ wzrost.
W 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich,
współczynniki zapadalności na gruźlicę wzrastały wraz
z wiekiem: od 2,0 w grupie dzieci do 14 roku życia, do
33,7 u osób w wieku 65 lat i starszych (Tab. I). Średnia
wieku chorych wynosiła 53,5 roku. Największy odsetek
przypadków (44,7% ogółu) mieścił się w przedziale
wieku 45-64 lata.
Zarejestrowano 6 835 przypadków gruźlicy płuc,
czyli 94,3% wszystkich zachorowań – współczynnik
17,8. W grupie chorych na gruźlicę płuc były 24 przypadki serowatego zapalenia płuc (0,3%) i 34 gruźlicy
włóknisto-jamistej (0,5%). W roku 2004 odsetek przypadków serowatego zapalenia płuc w tej grupie chorych
wynosił 1,9%; gruźlicy włóknisto- jamistej- 1,7%.
Gruźlica pozapłucna – 415 przypadków – współczynnik 1,1, stanowiła w 2013 roku 5,7% wszystkich
przypadków gruźlicy w 2013 roku. Najwięcej osób,
podobnie jak w latach poprzednich, chorowało na gruźlicze zapalenie opłucnej – 142, następnie na gruźlicę obwodowych węzłów chłonnych – 104, gruźlicę narządów
moczowo-płciowych – 58, gruźlicę kości i stawów – 44,
w tym 17 na gruźlicę kręgosłupa. Gruźlicze zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu zarejestrowano
w 7 przypadkach. W roku 2013 nie było zachorowań
na gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
wśród dzieci i młodzieży.
W 2013 roku dzieci do lat 14 stanowiły 1,6% ogółu chorych na gruźlicę. Zgłoszono 116 przypadków
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pediatrycznych, w tym 62 przypadki gruźlicy płuc i 54
gruźlicy pozapłucnej. Najczęstszą postacią gruźlicy
pozapłucnej u dzieci była gruźlica węzłów chłonnych
klatki piersiowej – 41 przypadków. Potwierdzenie
bakteriologiczne uzyskano w 20 przypadkach gruźlicy
dziecięcej (17,2%). W województwie lubuskim, opolskim i podlaskim nie zarejestrowano żadnego przypadku; w woj. mazowieckim były 52 zachorowania;
w woj. śląskim – 28. W tych dwóch województwach
stwierdzono też najwyższą zapadalność na gruźlicę
u dzieci– 6,3 i 4,4.
W 2013 roku zarejestrowano 113 przypadków
zachorowań na gruźlicę wśród młodzieży w wieku
15- 19 lat – współczynnik 5,2. Było to o 53 przypadki
mniej niż w roku poprzednim. Potwierdzenie bakteriologiczne gruźlicy uzyskano u 59 młodocianych
chorych (52,2%). Zapadalność wahała się od 1,0 w woj.
zachodnio-pomorskim do 13,6 w woj. mazowieckim
i 13,0 w Lubelskiem. Najwyższą zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie stwierdzono
u młodzieży w woj. lubelskim ( współczynnik 6.9).
Nastolatki z woj. świętokrzyskiego miały natomiast
najwyższą zapadalność na gruźlicę płuc z dodatnimi
rozmazami plwociny (współczynnik 4,0).
W 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich,
liczba mężczyzn chorych na gruźlicę była ponad dwukrotnie (2,2) większa niż kobiet. Zarejestrowano 4 991
zachorowań u mężczyzn – współczynnik 26,8 i 2 259
zachorowań w grupie kobiet – współczynnik 11,4.
W grupie wieku od 55 do 59 lat przewaga zapadalności mężczyzn była czterokrotna (Fig. 1). Najniższy
współczynnik zapadalności na gruźlicę w grupie kobiet
stwierdzono w Wielkopolsce- 6,2; najwyższy u mężczyzn w woj.lubelskim - 36,7.
W 2013 roku zarejestrowano 4 647 zachorowań
w miastach i 2 603 zachorowania wśród mieszkańców
wsi. Zapadalność mieszkańców miast wynosiła 20,0,
mieszkańców wsi – 17,1. Rok 2013 był czwartym
z kolei w historii Rejestru, w którym zapadalność na
gruźlicę w mieście była wyższa niż na wsi.
W 2013 roku potwierdzenie bakteriologicznie
gruźlicy, czyli definitywne rozpoznanie, uzyskano
u 4825 chorych (66,6% wszystkich przypadków),
w tym u 4 663 chorych na gruźlicę płuc (68,2% chorych
z zajęciem płuc). Zapadalność na wszystkie postaci
gruźlicy potwierdzonej bakteriologicznie wynosiła
12,5, zapadalność na gruźlicę płuc – 12,1. Najwyższą
zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną posiewem
stwierdzono u osób w grupie wieku 45-64 lata (20,2)
(Tab. III).
Gruźlicę pozapłucną potwierdzono bakteriologicznie w 39,0% przypadków. Chorzy na gruźlicę płuc,
u których prątki w plwocinie wykryto metodą bakterioskopii, stanowili 61,3% chorych na gruźlicę płuc
potwierdzoną posiewem. Zarejestrowano 2 859 takich
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najbardziej zaraźliwych przypadków – współczynnik
7,4. Występują różnice między województwami dotyczące odsetka przypadków gruźlicy płuc potwierdzonej
bakteriologicznie: od 60,4 % w woj. łódzkim do 90,5%
w woj. kujawsko- pomorskim.
Wśród chorych zarejestrowanych z powodu gruźlicy w 2013 roku było 52 cudzoziemców, średnia wieku
37,4 roku. Przypadki gruźlicy u cudzoziemców stanowiły 0,7% wszystkich zachorowań. Nieliczne były także
zachorowania na gruźlicę u osób zakażonych HIV. Wg
danych Narodowego Instytutu Zdrowia PublicznegoPaństwowego Zakładu Higieny w 2013 roku gruźlica
była chorobą wskaźnikową u 35 chorych na HIV/
AIDS. Wśród chorych na gruźlicę było 250 osób przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnych
(zapadalność 298,0; 1,6% ogółu chorych).
W 2013 roku wśród chorych zarejestrowanych
w 2013 roku wykryto 40 przypadków gruźlicy wielolekoopornej (ang. multidrugresistant tuberculosis- MDR-TB), tzn. z opornością prątków na oba najważniejsze
leki przeciwprątkowe- na izoniazyd i na ryfampicynę.
Chorzy na MDR-TB stanowili 0,8% przypadków potwierdzonych bakteriologicznie, ze znanymi wynikami
lekowrażliwości (znane u 92,6% chorych z dodatnimi
posiewami). Odsetek chorych z opornością prątków
jedynie na izoniazyd wynosił w 2013 roku 3,7%.
Nie odnotowano zachorowań na gruźlicę MDR-TB
u dzieci do 14 roku życia. Zarejestrowano 1 przypadek
u osoby w wieku 19 lat.
W 2012 roku gruźlica była przyczyną zgonu 630
osób. Współczynnik umieralności był niższy niż w roku
poprzednim – 1,6. Podobnie jak w latach poprzednich
główną przyczyną zgonów z powodu gruźlicy była gruźlica płuc – zmarło na nią 616 chorych – współczynnik
1,6. Z powodu gruźlicy o innej lokalizacji zmarło 14
chorych.
Wśród zmarłych z powodu gruźlicy znaczący jest
odsetek chorych w wieku 65 lat i więcej. Stanowili oni
37,9% ogółu zmarłych z tej przyczyny. Współczynnik
umieralności w tej grupie był najwyższy i wynosił 4,4.
Nie zarejestrowano zgonów na gruźlicę wśród dzieci
i młodzieży.
Umieralność mężczyzn z powodu gruźlicy była
ponad trzykrotnie większa niż kobiet – współczynniki –
2,6 i 0,8. Podobne różnice występowały także w latach
poprzednich.
Najwyższą umieralność z powodu gruźlicy zarejestrowano w województwach: śląskim – 2,9, lubuskim
– 2,5 i dolnośląskim – 1,9; najniższą w woj. wielkopolskim – 0,7 i podlaskim – 0,8.
Zgony z powodu gruźlicy stanowiły 0,2% ogółu
zgonów w Polsce i 24,5% zgonów z powodu wszystkich
chorób zakaźnych i pasożytniczych.
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DYSKUSJA
W 2013 roku współczynnik zapadalności na gruźlicę obliczony na 100 000 wszystkich mieszkańców
Unii Europejskiej (UE) i pozostających poza UE krajów
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wyniósł
12,7, czyli był niższy niż w Polsce (18,8). W 18 krajach
UE/EOG współczynnik zapadalności był nawet niższy
niż 10 na 100 000 (np. Czechy – 4,8; Grecja – 4,9;
Finlandia – 5,0; Holandia – 5,1; Niemcy i Włochy
– 5,3; Dania – 6,4; Słowacja – 7,4); w 6- przekroczył
20 (Rumunia, Litwa, Łotwa, Bułgaria, Portugalia
i Estonia). Krajem o najwyższej w UE zapadalności
była Rumunia (83,5), najniższej- Islandia (3,4). Prawie połowa z 64844 zarejestrowanych w UE/EOG
przypadków pochodziła z 3 krajów- Rumunii, Wielkiej
Brytanii i Polski.
W 2013 roku 28% (18 180) wszystkich chorych
na gruźlicę w UE/EOG stanowiły w osoby urodzone
w innym kraju niż ten zgłaszający zachorowanie lub
bez obywatelstwa tego kraju. Blisko 80% wszystkich
cudzoziemców chorych na gruźlicę zarejestrowanych
w UE/EOG przebywało w czasie rozpoznania we
Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej
Brytanii. Największy odsetek cudzoziemców w grupie
chorych na gruźlicę odnotowano w Luksemburgu
(95%), w Szwecji (89%), na Malcie (88%) i w Norwegii
(86%). Polska wraz z Bułgaria i Rumunią należy do
krajów o najniższym odsetku cudzoziemców w grupie
chorych na gruźlicę (<1%).
W krajach UE/EOG 77,9% wszystkich zachorowań
stanowiły nowe nieleczone w przeszłości przypadki.
Tylko w 7 krajach, w tym w Polsce, odsetek chorych
leczonych kolejny raz przekraczał 10%. W Polsce
rozpoznanie gruźlicy definitywne, tzn. potwierdzone
dodatnimi wynikami posiewów, uzyskano u większego
odsetka chorych niż w krajach UE/EOG (w UE/EOG
62,1%, w Polsce 66,6%).
W Polsce, gdzie wpływ cudzoziemców na epidemiologię gruźlicy jest niewielki, współczynniki
zapadalności na gruźlicę rosną wraz z grupą wieku.
Polska należy do grupy 11 krajów, gdzie > 25% nowych przypadków gruźlicy to były osoby w wieku ≥
65 lat. Najwyższy odsetek chorych w wieku podeszłym
odnotowano w Finlandii (47,4%) i Słowenii (41,7%).
Najstarsi chorzy na gruźlicę w UE to Maltańczycy (średnia wieku nowych zachorowań to 83 lata). Podobnie jak
w Polsce, imigranci chorzy na gruźlicę są młodsi niż
chorzy wywodzący się ze społeczności autochtonicznych tych krajów (średni wiek cudzoziemców chorych
na gruźlicę na Malcie- 26 lat).
W Polsce odsetek dzieci chorych na gruźlicę jest
mały (1,6% ogółu chorych), co wynika zapewne z faktu,
że osoby starsze, które stanowią większość chorych na
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gruźlicę w kraju, nie mają już dzieci w najbliższym
otoczeniu domowym i nie dochodzi do transmisji
zakażenia. W UE/EOG odsetek dzieci wynosił 4%;
średni współczynnik zapadalności w tej grupie wieku
(3,3) także był wyższy niż w Polsce (2,0). Najwyższe
wskaźniki zapadalności na gruźlicę u dzieci odnotowano w Rumunii (22,2), na Łotwie (15,4), w Bułgarii
(14,7) i na Litwie (8,5), czyli w krajach o najgorszej
w UE sytuacji epidemiologicznej gruźlicy i bieżącej
transmisji zakażenia.
W UE/EOG stwierdza się przewagę mężczyzn
wśród chorych na gruźlicę (1,6:1). Ponad dwukrotna
przewaga mężczyzn, jaką obserwuje się w Polsce,
występuje tylko w 8 krajach UE.
W 2013 roku, podobnie jak w latach ubiegłych,
odsetek przypadków gruźlicy pozapłucnej (5,7% ogółu
zachorowań) był w Polsce niski; w UE/EOG wynosił
22%; w Islandii, Szwecji, Holandii i Wielkiej Brytanii
przekraczał 40%. Tylko na Węgrzech udział gruźlicy pozapłucnej był równie mały jak w Polsce (5%).
Przyczyną obserwowanych różnic może być niewielki
w Polsce odsetek dzieci i młodych imigrantów wśród
chorych na gruźlicę, u których postaci pozapłucne są
częste.
W krajach UE/EOG liczba chorych na gruźlicę,
zakażonych HIV, zmniejsza się stopniowo od 2007
roku. W 2013 roku zbadano na obecność HIV 21765
chorych na gruźlicę (33,6% ogółu chorych); dodatni
wynik stwierdzono u 1060 osób (4,9% badanych). Powszechne badania chorych na gruźlicę w kierunku HIV
obowiązują w 17 krajach. Najwyższy odsetek przypadków gruźlicy z HIV stwierdzono w Portugalii – 14,5%
i Estonii – 13%. W Polsce znana jest jedynie liczba
osób, u których gruźlica była chorobą wskaźnikową
dla AIDS. Liczba ta od lat jest niska.
Odsetek przypadków z MDR-TB jest w Polsce niższy niż w UE/EOG (0,8% vs. 5%). Kraje o największym
rozpowszechnieniu MDR-TB, gdzie ta postać stanowi
od 12 do 23% przypadków gruźlicy płuc, to Estonia,
Łotwa i Litwa.
Umieralność z powodu gruźlicy zmniejszyła się
w Polsce w ostatnim pięcioleciu od 2,1 w 2008 roku
do 1,6 w roku 2012.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Polska weszła już do grupy krajów o niskiej zapadalności na gruźlicę, w których liczba zachorowań nie
przekracza 20 na 100 000 mieszkańców. W 2013 roku,
jak w latach poprzednich, ujawniły się w Polsce różnice
terytorialne dotyczące sytuacji epidemiologicznej gruźlicy: w Wielkopolsce i w woj. podlaskim współczynniki
zapadalności (9,9 i 12,5) były niższe niż unijne (12,7);
w całym kraju- wyższe (18,8).
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Gruźlica w Polsce w 2013 roku

W Polsce, w grupie chorych na gruźlicę, w odróżnieniu od wielu krajów UE, w których epidemiologia
gruźlicy kształtowana jest przez dominujący udział
imigrantów, odsetek cudzoziemców był w 2013 roku
nadal niski. W związku z tym, w Polsce najwyższa
zapadalność na gruźlicę występuje u osób w wieku
65 lat i starszych. W 2013 roku nieliczne kraje w UE
miały, jak Polska, więcej niż 25% chorych w wieku
podeszłym oraz przekraczający 10% odsetek chorych
leczonych na gruźlicę w przeszłości. Zapadalność
w grupie dzieci była w naszym kraju niższa niż w całej
UE/EOG. Stwierdzana w Polsce ponad dwukrotna przewaga mężczyzn w grupie chorych na gruźlicę wystąpiła
w 2013 roku tylko w 8 krajach UE. W Polsce w 2013
roku gruźlica wielolekooporna dotyczyła niższego
odsetka chorych niż w całej UE/EOG. Gruźlica u osób
zakażonych HIV była zjawiskiem rzadkim.
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Zapadalność na gruźlicę jest w Polsce wyższa niż
w większości krajów europejskich ale niekorzystne zjawiska epidemiologiczne jak gruźlica u dzieci, współwystępowanie gruźlicy i HIV i gruźlica wielolekooporna
występują w naszym kraju w mniejszym nasileniu niż
w całej UE/EOC.
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Problemy zakażeń
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WYSTĘPOWANIE I UTRZYMYWANIE SIĘ ZAKAŻEŃ HANTAWIRUSAMI
W POPULACJACH GRYZONI W ŚRODOWISKU NATURALNYM – WYNIKI
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STRESZCZENIE
W Polsce od roku 2007 stwierdzane są corocznie zachorowania wywołane przez hantawirusy wśród ludzi
w województwie podkarpackim, liczba zachorowań wyraźnie wzrosła w roku 2014. Jest to powód prowadzenia
na terenie kraju coraz większej liczby badań poświęconych różnym aspektom zakażeń hantawirusami.
CEL. Celem przeprowadzonych badań była ocena rozpowszechnienia, możliwość utrzymywania się i monitoring
dynamiki zakażeń hantawirusami w populacjach nornicy rudej (Myodes glareolus) i myszy leśnej (Apodemus
flavicollis) w środowisku naturalnym.
MATERIAŁ I METODY. Odłowy gryzoni przeprowadzono na 7 powierzchniach badawczych w województwie podkarpackim, w okresie od lata 2010 do wiosny 2012 roku. Do odławiania gryzoni zastosowano pułapki
żywołowne zgodnie z protokołem CMR (Catch-Mark-Release), liczebność populacji określono jako MNA
(Minimum Number Alive). Krew do badań serologicznych pobierano przyżyciowo od zwierząt z żyły odpiszczelowej. W celu stwierdzenia zakażenia nornic hantawirusami stosowano test ReaScan Ab-Dect Puumala IgG
- Reagena®, a myszy test ELISA – test Mouse Hanta Virus ELISA Kit (Version with Control Antigen Wells)
- BioCat GmbH®. Zależność między wiekiem, płcią oraz wielkością populacji a rozpowszechnieniem zakażeń
hantawirusami wykazano stosując test chi2 lub test Fishera oraz obliczając współczynnik korelacji.
WYNIKI. Łącznie odłowiono 854 gryzonie: 222 nornice, 592 myszy leśne, 4 norniki i 36 myszy polnych. Spośród
nich przebadano 564 osobniki. Obecność swoistych przeciwciał przeciwko hantawirusom stwierdzono u 9,7%
nornic i 9,5% myszy leśnych. Zaobserwowano istotne statystycznie różnice w zakażeniu samców i samic myszy
leśnej, jak również w grupie osobników dorosłych i juwenilnych. Natomiast takie różnice stwierdzono u nornicy
rudej tylko w przypadku wieku. Dynamika rozpowszechnienia zakażenia hantawirusami najbardziej zaznaczona
była na powierzchni badawczej Sanok. Współczynnik korelacji pomiędzy liczbą złowionych osobników a rozpowszechnieniem zakażenia hantawirusami wyniósł dla myszy leśnych -0,87, a dla nornicy rudej 0,76.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że zakażenia hantawirusami populacji myszy i nornic mają charakter punktowy, zmienny w czasie, a zmiany te najbardziej widoczne są po zimie,
w sezonie wiosennym. Ponadto obserwowano różnice w dynamice zakażeń w zależności od gatunku gospodarzy
zwierzęcych. Rekomendowane jest prowadzenie badań w cyklu wieloletnim, co pozwoliłoby na przeprowadzenie
oceny ryzyka możliwości przejścia punktowo zlokalizowanych ognisk populacji zakażonych do stanu utrwalenia
zakażenia w populacji zwierząt i określenie obszarów endemicznego występowania hantawirusów.
Słowa kluczowe: hantawirusy, Polska, Myodes glareolus, Apodemus flavicollis, Dobrava, Puumala
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WSTĘP
Rodzaj Hantavirus jest jednym z 5 rodzajów należących do dużej rodziny wirusów Bunyaviridae.
W rodzaju Hantavirus wyodrębniono co najmniej 29
genotypów i 23 serotypy, z których 17 jest patogennych dla człowieka (1). Rezerwuarem hantawirusów
w przyrodzie i zarazem ich przenosicielami są gryzonie,
zwierzęta owadożerne, takie jak ryjówki i krety oraz jak
stwierdzono ostatnio – nietoperze (2, 3). Hantawirusy,
w odróżnienie od czterech pozostałych rodzajów Bunyaviridae, nie są przenoszone przez stawonogi. Gryzonie
są naturalnymi gospodarzami hantawirusów i są zakażane trwale, co wiąże się m.in z przewlekłym wydalaniem wirusa przez całe życie zwierzęcia. Materiałem
zakaźnym dla ludzi są wydaliny i wydzieliny gryzoni.
Zakażenie rozprzestrzenia się drogą wziewną, z areozolem lub cząsteczkami kurzu zawierającego cząstki
wydalin i wydzielin gryzoni lub przez bezpośredni
z nimi kontakt. Fakt, iż gryzonie rozpowszechnione są
na całym świecie stanowi o tym, iż zakażenia hantawirusami należą do najbardziej rozpowszechnionych
zoonoz na świecie (2, 3).
Na terenie Polski występuje co najmniej 6 gatunków
gryzoni, które są potencjalnymi gospodarzami hantawirusów. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych
gatunków gryzoni jest nornica ruda (Myodes glareolus),
która jest gospodarzem serotypu Puumala (PUUV),
podobnie jak mysz domowa (Mus musculus). Rezerwuarem serotypu Dobrava (DOBV) jest mysz leśna
(Apodemus flavicollis), Saarema (SAAV) mysz polna
(Apodemus agrarius), a serotypu Tula (TUUV) nornik
zwyczajny (Microtus arvalis).
W Polsce pierwsze ognisko zachorowań u ludzi,
obejmujące 9 przypadków, zarejestrowano w 2007r. na
terenie województwa podkarpackiego (4). Od tego czasu
corocznie stwierdza się zachorowania na tym terenie, co
sugeruje obecność miejsc, na których występuje ryzyko
zakażenia dla człowieka. W 2014 r. zgłoszono w ramach
rutynowego nadzoru aż 55 zachorowań, w których do
zakażenia doszło na terenie województwa podkarpackiego (5). Ponadto wcześniejsze badania zrealizowane
przez NIZP-PZH dotyczące występowania przeciwciał
przeciwko hantawirusom wśród przyrodników, którzy
zawodowo zajmują się gryzoniami, wykazały obecność
przeciwciał u 26% osób objętych badaniem (6).
Podstawą wyjaśnienia mechanizmów transmisji wirusów do populacji ludzkiej są dwa elementy - poziom
rozpowszechnienia zakażenia w populacji gospodarza
oraz liczebność populacji gospodarza. W Polsce dotychczas nie prowadzono długofalowych badań terenowych
z zakresu epidemiologii środowiskowej, które mają
kluczowe znaczenie dla zrozumienia powstawania
ognisk występowania, szerzenia się i utrzymywania się
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hantawirusów w populacjach gryzoni, w tym serotypów
patogennych dla człowieka.
Celem prowadzonych badań było określenie
rozpowszechnienia zakażeń hantawirusami w populacji gryzoni na wybranych terenach województwa
podkarpackiego oraz określenie intensywności krążenia
wirusa u ich naturalnego gospodarza. W odróżnieniu od
dotychczas prowadzonych prac zastosowana metodyka
pozwalała na śledzenie w czasie tych samych populacji
zwierząt i osobników w warunkach naturalnych.

MATERIAŁY I METODY
Teren badań. Odłowy gryzoni zostały przeprowadzone w województwie podkarpackim, w nadleśnictwach Brzozów oraz Lesko. Oba nadleśnictwa
położone są w VIII Karpackiej Krainie Przyrodniczo
– Leśnej, w Dzielnicy Pogórza Środkowobeskidzkiego
i Dzielnicy Bieszczadów. Znaczne różnice wysokości
względnej i ukształtowanie terenu wpływają na zróżnicowanie klimatu, który został zaliczony do klimatów
górskich i podgórskich. W nadleśnictwie Brzozów
dominują lasy mieszane z przewagą buka i jodły (odpowiednio 50 % i 25 % powierzchni nadleśnictwa).
W bardziej wysuniętym na południe nadleśnictwie
Lesko w składzie gatunkowym drzewostanu dominuje
sosna (33%), a w następnej kolejności buk i jodła (28%
i 25% odpowiednio).
Aby prowadzić badania w najbardziej zbliżonym
do siebie pod względem typu roślinności środowisku,
w każdym z nadleśnictw wybrano podobny typ lasu.
Przeważały niewielkie płaty grądów (Tilio-Carpinetum),
występujących w tych rejonach często z domieszką jaworu, jodły i buka. Ogółem przeprowadzono odłowy na
7 powierzchniach badawczych wielkości 1 ha, na jednej
powierzchni wielkości 0,3 ha oraz na 5 transektach, czyli
pułapkach ustawionych w linii co 10 m poprowadzonej
tak, aby objąć najbardziej różne siedliska. Transekty
pozwalają na monitoring większej przestrzeni, złowienie
większej liczby osobników oraz większej liczby gatunków niż powierzchnia badawcza, lecz nie pozwalają na
monitorowanie obszaru aktywności poszczególnych
osobników. Wprowadzenie transektów do metodyki
odłowów miało na celu wstępną identyfikację miejsca
występowania zakażonej populacji gryzoni.
Odłowy gryzoni. Przeprowadzono 6 sesji odłowów
gryzoni: w 2010 r. (lato, jesień), 2011 r. (wiosna, lato,
jesień), 2012 (wiosna). Odłowy objęły głównie Nadleśnictwo Brzozów - 8 stanowisk oraz Nadleśnictwo
Lesko - 4 stanowiska.
Odłowy prowadzono metodą CMR (Catch-Mark-Release) przez kolejne cztery dni i cztery noce. Tak
zaplanowane badania dają możliwość odłowienia około
95% osobników z badanej populacji nornicy rudej
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(7). Po oznaczeniu gatunku, zważeniu, określeniu płci
i oznakowaniu gryzonia, pobierano krew i wypuszczano
osobnika w miejscu złowienia. Znakowanie indywidualnym numerem każdego nowo złowionego osobnika
miało umożliwić szacowanie liczebności populacji oraz
śledzenie losów zwierząt w kolejnych seriach odłowów.
Na podstawie wstępnych badań zakażenia populacji
wytypowano 2 powierzchnie, na których kontynuowano
monitoring dynamiki liczebności w sezonach wiosennym, letnim i jesiennym w 2011 r. oraz wiosną 2012 r.
Pozwoliło to na prześledzenie historii zakażenia osobników ponownie odławianych. W 2011 roku dodatkowo
wytypowano trzecią powierzchnię (Weremień), na której prowadzono badania jesienią 2011 i wiosną 2012 r.
Liczebność populacji przedstawiono jako MNA
(Minimum Number Alive), czyli liczbę złowionych
osobników w trakcie jednej serii odłowów.
Pobranie krwi do badań. Zwierzęta do pobrania
krwi nie były poddawane premedykacji, a krew była
pobierana z żyły odpiszczelowej, po uprzednim przygotowaniu miejsca wkłucia. Po nakłuciu naczynia krwionośnego przy pomocy jednorazowej igły, kropla krwi
pojawiająca się na powierzchni była pobierana pipetą i/
lub specjalnymi probówkami typu Microvette z kapilarą.
Badania laboratoryjne. W celu stwierdzenia zakażenia zwierząt hantawirusami stosowano testy wykrywające obecność specyficznych przeciwciał przeciwko
tym wirusom. Do badań nornic używano testu ReaScan
Ab-Dect Puumala IgG (Producent: Reagena). Test
wykonywano zgodnie z procedurą podaną przez producenta. Do odczytania wyniku używano elektronicznego
czytnika, który pozwalał na ocenę intensywności odpowiedzi immunologicznej. Do badania krwi pobranej od
myszy w pierwszym roku badań stosowano ten sam test,
którego używano do badań nornic, co dopuszczała
podana oficjalnie przez producenta specyfikacja testu.
Ponieważ w czasie dwóch sesji nie uzyskano
żadnego pozytywnego ani wątpliwego wyniku testu
z materiału pobranego od tych zwierząt, po kontakcie
z producentem podjęto decyzję o zmianie testu i kolejne
badania myszy wykonywano przy użyciu testu ELISA
– test Mouse Hanta Virus ELISA Kit (Version with
Control Antigen Wells) - producent: BioCat GmbH.
Badania rozpowszechnienia zakażenia w populacjach gryzoni. Zależność pomiędzy wiekiem, płcią oraz
wielkością populacji a rozpowszechnieniem zakażeń
hantawirusami wykazano stosując test chi2 lub test
Fishera oraz obliczając współczynnik korelacji.

WYNIKI
Zakażenie gryzoni hantawirusami. Odłowiono
łącznie 854 gryzonie: 222 nornice, 592 myszy leśne, 4
norniki i 36 myszy polnych. Spośród nich przebadano
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564 zwierzęta w kierunku obecności przeciwciał przeciwko hantawirusom, będących wskaźnikiem zakażenia
gryzoni tymi wirusami. W odłowach przeprowadzonych
w 2010 r. u żadnego z badanych zwierząt nie stwierdzono obecności przeciwciał świadczących o zakażeniu. Ze
względu na to, że w 2010 r. materiał pobrany od myszy
badano testem ReaScan Ab-Dect Puumala IgG, w dalszych analizach nie uwzględniono wyników tych badań.
W przeważającej większości badanych zespołów
gryzoni gatunkiem dominującym była mysz leśna,
następnie nornica ruda, a najmniej liczna była mysz
polna, która zachodzi na skraj leśnych powierzchni
głównie jesienią.
Na 564 przebadane zwierzęta przeciwciała swoiste
dla hantawirusów stwierdzono u 55 osobników. Łącznie
w okresie od lata 2010 r. do wiosny 2012 r. przebadano
222 nornice, w tym u 20 (9,7%) osobników wykryto
obecność swoistych przeciwciał (Tab. I) oraz 4 norniki,
wśród których żaden nie posiadał przeciwciał świadczących o zakażeniu. Natomiast badania myszy leśnej przeprowadzono na materiale pobranym od 348 osobników
odłowionych w okresie od wiosny 2011 do wiosny 2012 r.
W tej grupie przeciwciała stwierdzono u 33 (9,5%) osobników (Tab. I). Ponadto przebadano 36 myszy polnych.
U dwóch z nich wykryto obecność przeciwciał. Analizując dane dla całej badanej grupy stwierdzono istotnie
statystycznie wyższy odsetek (12,9%) zakażonych samców niż samic (5,6%) wśród badanych myszy (p=0,00).
Również wyższy i statystycznie istotny w porównaniu do
grupy osobników młodocianych i młodych był odsetek
zakażeń wśród dorosłych myszy leśnych (17%; p=0,000)
i dorosłych nornic (18,1%, p=0,000).
Odsetek zakażonych zwierząt różnił się także
istotnie w poszczególnych porach roku i najwyższy był
wiosną zarówno dla nornicy rudej (23%; p=0,003), jak
i dla myszy leśnej (16%; p=0,008).
W trakcie badań wykryto zakażone osobniki na
czterech z siedmiu powierzchni badawczych. Ponieważ
poszczególne serotypy hantawirusów są specyficzne
dla określonych gospodarzy zwierzęcych, a szerzenie
się i zmiany w rozpowszechnieniu zakażenia najlepiej
można obserwować w populacji na tym samym terenie
w dłuższym okresie czasu, dalsza analiza została przeprowadzona osobno w odniesieniu do poszczególnych
gatunków gospodarzy zwierzęcych. Analizowano wyniki z powierzchni badawczych, na których stwierdzono
przeciwciała u co najmniej jednego osobnika podczas
przynajmniej jednej serii odłowów.
Zakażenia hantawirusami Myodes glareolus. Analiza wyników rozpowszechnienia zakażenia wśród nornicy rudej (Tab. II) łącznie dla wszystkich 4 powierzchni
i dla wszystkich okresów badawczych wykazała, że
rozpowszechnienie zakażenia u przebadanych zwierząt
wynosi 12,5%. Przeciwciała wykrywane były zarówno
u osobników juwenilnych, jak i u osobników z grupy
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„subadultus” oraz osobników dorosłych. Odsetek rozpowszechnienia przeciwciał był statystycznie różny
i w grupie dorosłych wynosił 22,7% i był wyższy niż
u osobników juwenilnych - 3,5% i młodocianych - 3,6
(p=0,002) . Nie zaobserwowano istotnych statystycznie
różnic w rozpowszechnieniu zakażenia w grupie samców i samic. W kolejnym sezonie powtórnie złowiono
i zbadano 23 osobniki, z tego dwa były odłowione po
raz trzeci. Tylko u jednego z nich stwierdzono zmianę
statusu zakażenia z ujemnego na dodatni.
Na poszczególnych powierzchniach i dla poszczególnych sezonów odłowów rozpowszechnienie zakażeń
różniło się zarówno pomiędzy powierzchniami w tym
samym okresie roku, jak i na tej samej powierzchni
w zależności od sezonu odłowów. O ile na jesieni 2011 r.
zakażone osobniki stwierdzano na wszystkich badanych
powierzchniach, to wiosną 2012 r. nie stwierdzono ich
na żadnej (Tab. II). Dynamika rozpowszechnienia zakażenia hantawirusami zaznaczona była najbardziej na
powierzchni badawczej Sanok. Współczynnik korelacji
pomiędzy liczbą złowionych osobników w trakcie serii
odłowów a rozpowszechnieniem zakażenia hantawirusami wyniósł 0,76, co wskazuje na dodatnią korelację
pomiędzy zmianami w liczebności populacji nornicy
a rozpowszechnieniem w niej zakażenia.
Zakażenia hantawirusami Apodemus flavicollis.
Rozpowszechnienie zakażenia w populacji myszy leśnej
łącznie dla wszystkich 4 powierzchni i dla wszystkich
okresów badawczych wynosiło 9%. Przeciwciała
wykryto jedynie w grupie osobników młodocianych
i dorosłych (Tab. III). Nie stwierdzono obecności
przeciwciał wśród osobników juwenilnych (Tab. III).
Odsetek zakażeń w grupie samców był wyższy niż
w grupie samic i wynosił odpowiednio 12,9 oraz 4,7,
a różnica ta była istotna statystycznie (p=0,012).
Trzydzieści sześć osobników zostało powtórnie
złowionych i zbadanych w kolejnych sezonach, z tego
trzy były odłowione także po raz trzeci. Trzy osobniki
w trakcie ponownego złowienia zmieniły status zakażenia z ujemnego na dodatni.
Współczynnik korelacji pomiędzy liczbą złowionych osobników w trakcie serii odłowów a rozpowszechnieniem zakażenia hantawirusami dla powierzchni Sanok wyniósł -0,87, a dla Turzego Pola -0,5. Wskazuje to,
że zależność pomiędzy rozpowszechnieniem zakażenia
a liczbą osobników jest odwrotna niż w przypadku
nornicy rudej, czyli wraz ze wzrostem liczebności populacji, spada wśród nich rozpowszechnienie zakażeń
hantawirusami.

DYSKUSJA
Dotychczas prowadzone badania zakażeń hantawirusami wśród gospodarzy zwierzęcych w Polsce
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dotyczyły jedynie wykrywania i oceny ich występowania (8, 9). Uzyskane obecnie wyniki wskazują, że
zakażenia hantawirusami populacji myszy i nornic mają
charakter punktowy, zmienny w czasie, a zmiany te
najbardziej widoczne są po zimie w sezonie wiosennym.
Taki charakter występowania zakażeń powoduje, że
dużym wyzwaniem jest przede wszystkim znalezienie
populacji, w której wykrywa się osobniki posiadające
przeciwciała przeciwko hantawirusom.
Aby wyniki oraz wnioski z prowadzonych obserwacji były poparte silnymi dowodami, obserwacje
powinny być zaplanowane na dłuższy okres czasu – po
trzy sezony minimum przez trzy lata, optymalnie 5
do 10 lat. Świadczą o tym obserwacje prowadzone na
Turzym Polu, gdzie na sześć sesji odłowów nornicy
rudej zakażone zwierzęta znaleziono tylko raz, w piątej
sesji odłowów.
Otrzymane wyniki z przeprowadzonych badań
mogą posłużyć bardziej do stawiania hipotez niż do wyciągania wiążących wniosków. Jednak niektóre z nich,
a zwłaszcza współczynniki korelacji pomiędzy liczbą
złowionych osobników w trakcie jednej serii odłowów
a rozpowszechnieniem zakażenia hantawirusami oraz
różnice występowania zakażeń w zależności od wieku
i płci badanych zwierząt wskazują jednoznacznie na
to, że szerzenie się hantawirusów w populacji nornicy
rudej i populacji myszy leśnej ma inny przebieg. Wskazywałoby to, że inne czynniki mają większe znaczenie
w rozprzestrzenianiu się zakażenia wśród myszy – ma
tu prawdopodobnie znaczenie płeć i wiek osobników,
natomiast w przypadku nornicy rudej większe znaczenie
może mieć liczba osobników w populacji. Różnice te
można powiązać z odmiennymi systemami socjalnymi
tych gatunków, a tym samym z różnym mechanizmem
zwiększającym częstość kontaktów międzyosobniczych
w populacji, co w przypadku szerzenia zakażenia hantawirusami ma istotne znaczenie.

WNIOSKI
Poznanie dynamiki szerzenia się zakażeń hantawirusami w populacji zwierzęcych gospodarzy może
mieć bardzo istotne znaczenie dla zdrowia publicznego.
Prowadzenie takich badań w cyklu wieloletnim prawdopodobnie pozwoliłoby na przeprowadzenie oceny ryzyka możliwości przejścia punktowo zlokalizowanych
ognisk do stanu utrwalenia zakażenia w populacjach
gospodarzy zwierzęcych i powstanie większych lub
mniejszych obszarów endemicznego występowania
tych wirusów.
Obserwowany w roku 2014 znaczący wzrost
zachorowań ludzi wywołanych przez zakażenie hantawirusami wskazuje na istotny aspekt poznawczy
takich badań. Poznanie mechanizmów i czynników
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sprzyjających utrwaleniu się wirusa w środowisku naturalnym pozwoliłoby na opracowanie opartej na wiedzy
naukowej informacji dla społeczeństwa o czynnikach
stanowiących zagrożenie zakażeniem hantawirusami
i sposobach zapobiegania.
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STANDARDY POSTĘPOWANIA W OBJAWOWYM ZAKAŻENIU CLOSTRIDIUM
DIFFICILE (CDI)
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi
Definicja objawowego zakażenia Clostridium difficile (CDI)
Objawowe zakażenie Clostridium difficile to obecność
objawów klinicznych (najczęściej biegunki) u chorego
z potwierdzoną obecnością toksyn Clostridium difficile
lub szczepów Clostridium difficile wytwarzających toksyny w stolcu lub obecnością rzekomobłoniastego zapalenia jelit, stwierdzonego w badaniu kolonoskopowym.
Etiologia. Przyczyną choroby są szczepy Clostridium
difficile produkujące toksyny. Zakażenie Clostridium
difficile najczęściej występuje u chorych, leczonych
przeciwbakteryjnie lub przeciwnowotworowo w ciągu
8 tygodni poprzedzających wystąpienia objawów CDI.
Zdarzają się jednak zakażenia pozaszpitalne Clostridium difficile, stąd też brak wymienionego powyższego
leczenia w wywiadzie nie wyklucza CDI.
Czynniki ryzyka rozwoju CDI. Poza wymienionymi
powyżej, podeszły wiek chorego (powyżej 64 roku życia) jest najważniejszym czynnikiem rozwoju objawowego zakażenia Clostridium difficile a także ciężkiego
i powikłanego przebiegu choroby. Ponadto istotnymi
czynnikami są czas trwania leczenia szpitalnego oraz
kontakt z osobami zakażonymi Clostridium difficile
w przebiegu hospitalizacji, stosowanie inhibitorów –H2,
inhibitorów pompy protonowej oraz zakażenie HIV.
Przebieg kliniczny CDI. Zakażenie szczepami Clostridium difficile produkującymi toksyny, może nie
dawać objawów klinicznych ale także może objawiać
się biegunką od średnio nasilonej po piorunujące
i śmiertelne w skutkach rzekomobłoniaste zapalenie
jelita grubego. Wśród objawów klinicznych mogą poza
biegunką występować: gorączka, ból lub dyskomfort
w jamie brzusznej a także obwodowa leukocytoza.
Objawy pozajelitowe w postaci zapalenia stawów lub
bakteriemii występują rzadko.
Do powikłań ciężkiego przebiegu CDI należą: odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe, hipoalbuminemia,
megacolon toxicum, perforacja jelita grubego, posocznica, zespół niewydolności wielonarządowej i zgon.

Diagnostyka CDI. Materiałem do badań laboratoryjnych w przypadkach podejrzenia CDI powinien być
stolec biegunkowy (nieuformowany). Badanie stolca
w kierunku CDI u osób bezobjawowych nie jest rekomendowane z wyjątkiem badań epidemiologicznych.
Standardowy proces diagnostyczny powinien być dwustopniowy i obejmować wykrycie antygenu Cl. difficile
poprzez oznaczenie dehydrogenazy glutaminianowej
(GDH) w próbce kału metodą immunoenzymatyczną
a następnie przeprowadzenie badania cytotoksyczności
komórkowej w próbkach GDH- dodatnich. Takie postępowanie charakteryzuje się stosunkowo najwyższą
czułością i swoistością diagnostyczną przy stosunkowo
niskich kosztach, jest jednak czasochłonne.
Szybką i tanią metodą diagnostyczną jest natomiast
ocena obecności toksyny A i B Cl. difficile w kale metodą immunoenzymatyczną, jednak należy pamiętać, że
czułość tej metody nie przekracza 60 %, zatem w przypadkach ocenionych negatywnie, należy diagnostykę
rozszerzyć.
Zakażenie Cl. difficile można rozpoznać także
z zastosowaniem metod molekularnych (PCR), jednak
z powodu wysokich kosztów, nie należą one do rutynowej diagnostyki klinicznej.
W przypadkach, gdy omówione powyżej metody diagnostyczne zawodzą, można rozpoznać CDI
w trakcie kolonoskopowego badania jelita grubego,
uwidaczniając obraz rzekomobłoniastego zapalenia jelit
z typowym obrazem histopatologicznym tej choroby.
Leczenie zakażenia pierwotnego CDI. Lekiem z wyboru w leczeniu przypadków CDI o przebiegu lekkim
lub umiarkowanym jest metronidazol stosowany doustnie w dawce 500 mg trzy razy dziennie przez 10-14 dni.
Wankomycyna jest lekiem z wyboru w przypadkach
pierwotnego zakażenia o ciężkim przebiegu. Wankomycynę należy stosować doustnie w dawce 125 mg
cztery razy na dobę przez 10-14 dni. W przypadkach
o szczególnie ciężkim przebiegu, gdy powyższe leczenie nie jest skuteczne można zwiększyć doustną dawkę
wankomycyny do 500 mg cztery razy dziennie wraz
z wankomycyną we wlewie doodbytniczym z retencją,
w dawce 500 mg wankomycyny w 100 ml roztworu
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stosowanego dojelitowo co 6 godzin. Dodatkowo
w przypadkach o ciężkim przebiegu, należy zastosować
metronidazol 500 mg dożylnie co 8 godzin.
Ciężki przebieg CDI może wymagać w skrajnych przypadkach leczenia chirurgicznego w postaci subtotalnej
kolektomii z wyłonieniem odbytu.

względu na ryzyko wystąpienia porażennej niedrożności jelit oraz megacolon toxicum.
Stosowanie probiotyków zawierających Saccharomyces boulardii nie ma istotnego wpływu na leczenie
CDI, ale prawdopodobnie może zapobiegać nawrotom
choroby.

Leczenie nawrotu CDI. Pierwszy nawrót CDI należy leczyć w taki sposób, w jaki leczono zakażenie
pierwotne. Kolejne nawroty należy leczyć stosując
wankomycynę. Po pierwszych 10-14 dniach leczenia
doustną wankomycyną w dawkach 125 mg cztery razy
dziennie, leczenie można przedłużyć stosując 125 mg
dwa razy dziennie przez tydzień, następnie 125 mg
jeden raz dziennie przez tydzień, a następnie 2-3 razy
w tygodniu przez kolejne 2-8 tygodni.

Zapobieganie CDI. Nie istnieją rekomendowane metody zapobiegające zakażeniu CDI u osób leczonych
antybiotykami.

Wskazane i przeciwwskazane leczenie wspomagające. Leczenie CDI o ciężkim przebiegu poza antybiotykoterapią wymaga wyrównywania zaburzeń
wodno-elektrolitowych. W przypadku potwierdzenia
zakażenia Cl. difficile, stosowanie leków hamujących
perystaltykę jelit jest absolutnie przeciwwskazane, ze
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Toksoplazmoza to infekcyjna choroba pasożytnicza, której przebieg w ostrym okresie najczęściej jest
bezobjawowy. Zarażenie jest powszechne w świecie –
odsetek osób seropozytywnych wynosi od 5% do 90%.
W populacji polskiej odsetek ten waha się od 36,0%
(woj. małopolskie) do 62,5% (woj. pomorskie). Odsetek
seropozytywnych kobiet w świecie waha się od 10,9%
(Norwegia) do powyżej 90% (Francja Tahiti). Ryzyko
pierwotnego zarażenia w ciąży wg danych amerykańskich wynosi 0,1-1,0%. W badaniach Instytutu Matki
i Dziecka w Warszawie, zarażenie wykryto u 0,39%
kobiet seronegatywnych przed ciążą; częściej u kobiet z terenów wiejskich (1,1%) niż zamieszkujących
w miastach (0,27%).
Ryzyko transmisji pierwotniaka przez łożysko określone jest na około 40% w ciągu całej ciąży; w Europie
kształtuje się na poziomie 29%. Odsetek transmisji
wzrasta wraz z wiekiem ciążowym i wynosi w 10 tyg.
ciąży 6-8%, zaś w 38 tyg. ciąży nawet 80%. Ryzyko
fetopatii jest największe, gdy do zarażenia ciężarnej
dochodzi przed 24 tyg. ciąży i jest tym większe im
wcześniej doszło do inwazji płodu. Liczba wrodzonych
zarażeń toksoplazmowych w Polsce określona została
w badaniu z ośrodka poznańskiego jako średnio 1-2
przypadki na 2000 żywo urodzonych noworodków.

ETIOLOGIA, DROGI I ŹRÓDŁA ZARAŻENIA
Zarażenie powoduje wewnątrzkomórkowy pierwotniak Toxoplasma gondii (T. gondii) należący do
kokcidiów.
Drogi i źródła zarażenia
1. Pokarmowa – najczęściej spożywanie surowego lub
półsurowego mięsa i jego produktów zawierających
cysty pasożyta, a także spożywanie wody i pokarmów zanieczyszczonych oocystami wydalanymi
przez kota oraz drogą brudnych rąk (kontakt z ziemią). Bezpośredni kontakt z kotem nie zwiększa
ryzyka zarażenia.
2. Przezłożyskowa (od ciężarnej do płodu) - na skutek
pierwotnego zarażenia ciężarnej lub wyjątkowo od
matek seropozytywnych przed ciążą: reinfekcja
bardziej wirulentnym szczepem pierwotniaka (np.
szczepy z Ameryki Południowej) lub reaktywacja
zarażenia przewlekłego (kobiety immunoniekompetentne).
3. Potransfuzyjna – rzadko.
4. Jatrogenna – sporadycznie.
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DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
W każdym przypadku podejrzenia zarażenia T. gondii konieczne jest jego potwierdzenie lub wykluczenie
na podstawie wyników swoistych badań laboratoryjnych: serologicznych i molekularnych. Wyniki tych
badań powinny odpowiedzieć na pytanie, czy badana
osoba jest zarażona, czy zarażenie jest czynne i kiedy
doszło do zarażenia.

Nr 2

czasowo obie klasy przeciwciał, tj. IgG i IgM (ew.
dodatkowo IgA) oraz awidność IgG. W diagnostyce
toksoplazmozy wrodzonej porównuje się profil przeciwciał matki i noworodka (IgG i/lub IgM) metodą
Western-blot; do badań wykorzystywane są próbki
krwi pępowinowej i/lub surowicy krwi żylnej.
2. Badania molekularne (wykrywanie materiału genetycznego T. gondii).
		
Wykrywanie DNA T. gondii zastąpiło badania
mające na celu wykrycie pasożyta (próba biologiczna, hodowla in vitro); należy ono do badań
potwierdzających. Testy molekularne stosowane
rutynowo nie są wystandaryzowane, ich czułość
waha się w granicach od 65% do 100%. Wykrycie
materiału genetycznego T. gondii w próbce płynu
ustrojowego (płyn z komory przedniej oka, płyn
mózgowo-rdzeniowy, płyn owodniowy) lub we krwi
potwierdza aktywne zarażenie T. gondii.
Schemat swoistej diagnostyki toksoplazmozy obrazuje Ryc. 1.

1. Badania serologiczne (wykrywanie i różnicowanie
swoistych przeciwciał klas: IgG, IgM, IgA).
		
Serokonwersja, tj. zmiana wyniku badania serologicznego z ujemnego na dodatni, jest pewnym
kryterium w diagnostyce kobiet ciężarnych. U większości badanych IgA i IgM mogą być wykrywane
nawet 9 miesięcy po zarażeniu, a IgM nawet dłużej,
co utrudnia określenie czasu zarażenia. Dlatego
u ciężarnych zaleca się dodatkowo oznaczanie awidności (tj. dojrzałości) przeciwciał klasy IgG. Wysoka
awidność IgG pozwala wykluczyć zarażenie nabyte
w ostatnich 4 miesiącach. Zastosowanie leczenia
może jednak opóźnić dojrzewanie przeciwciał, co
OBRAZ KLINICZNY ZARAŻENIA
należy uwzględnić interpretując wynik. Markerem
TOKSOPLAZMOWEGO
aktywnej toksoplazmozy jest także znaczący wzrost
stężenia IgG między badaniami wykonanymi w odstępie 2-3 tygodni, uwzględniając, że zastosowanie Toksoplazmoza nabyta u osób bez zaburzeń odporności
leczenia może zmniejszyć lub zahamować wytwa- 1. Przebieg bezobjawowy (najczęściej, u około 90%
zarażonych) lub objawy grypopodobne
1. Swoista jednodiagnostyka toksoplazmozy
rzanie IgG. U ciężarnych należyRyc.
oznaczać
2. Powiększenie węzłów chłonnych (u około 10% zaRodzaj badań

BEZPOŚREDNIE
BEZPOŚREDNIE

Wykrycie pasożyta lub jego DNA
Wykrycie pasożyta lub jego DNA

• Wykrywanie materiału
genetycznego T. gondii
technikami biologii
molekularnej w próbkach:
płynu owodniowego
płynu mózgowo-rdzeniowego
płynu z komory przedniej oka
• Wykrywanie pasożyta: próba
biologiczna, hodowla

Ryc. 1.

Swoista diagnostyka toksoplazmozy

POŚREDNIE
Określenie odpowiedzi immunologicznej organizmu
na obecność pasożyta metodami serologicznymi

• Wykrywanie swoistych
przeciwciał w surowicy krwi
(klasy: IgG, IgM i IgA)
• Określenie awidności swoistych
przeciwciał klasy IgG
• Porównanie przeciwciał klasy
IgG i/lub IgM matki i noworodka
za pomocą testu Western-blot lub
ELIFA
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rażonych): najczęściej potylicznych i szyjnych, które
może utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy
3. Zespół mononukleozopodobny
4. Toksoplazmoza u kobiet ciężarnych
Do zarażenia płodu może dojść na skutek zarażenia
pierwotnego u kobiety ciężarnej, wyjątkowo na skutek
reaktywacji (zwykle u ciężarnej z immunosupresją)
lub reinfekcji innym szczepem pasożyta. Pierwotne
zarażenie toksoplazmowe ciężarnej może powodować
samoistne poronienie lub zgon wewnątrzmaciczny oraz
nieimmunologiczny obrzęk płodu, poród przedwczesny,
zahamowanie wzrastania wewnątrzmacicznego lub
zgon w okresie pourodzeniowym.
Dla potwierdzenia zarażenia ciężarnej wykorzystywane są swoiste badania serologiczne i ocena awidności
IgG. Diagnostyka płodu obejmuje wykrywanie materiału genetycznego T. godnii w płynie owodniowym.
Diagnostyka pourodzeniowa obejmuje badanie łożyska
oraz badanie serologiczne krwi pępowinowej na obecność swoistych przeciwciał klasy IgM (IgA) i IgG oraz
porównanie profilu przeciwciał w surowicy krwi matki
i noworodka metodą Western-blot lub ELIFA.

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ
SEROLOGICZNYCH U CIĘŻARNEJ:
1. IgM /+/, IgG /-/:
- wynik prawdopodobnie fałszywie dodatni; konieczne jest badanie kontrolne za 2-3 tygodnie; dalsze
postępowanie zależy od uzyskanego wyniku: gdy
wynik jest negatywny w obu klasach, postępowanie
jak w pkt.3.; gdy wynik jest dodatni w obu klasach,
lub wykryte zostaną tylko przeciwciała klasy IgG,
postępowanie jak w pkt.4.
2. IgM /-/, IgG /+/:
- infekcja prawdopodobnie nabyta w przeszłości;
wskazane jest badanie kontrolne za 2-3 tyg.
3. IgM /-/, IgG /-/:
- brak zarażenia; konieczna jest kontrola serologiczna
do końca ciąży i stosowanie zaleceń profilaktycznych
- wykrycie w kolejnym badaniu przeciwciał IgM, lub
IgM i IgG, wskazuje na świeże zarażenie; należy
oznaczyć awidność IgG, wdrożyć chemioprofilaktykę do końca ciąży i kontynuować badania serologiczne co 2-3 tyg. W celu wykluczenia/potwierdzenia
przeniesienia zarażenia na płód należy wykonać
badanie płynu owodniowego na obecność DNA T.
gondii.
4. IgM /+/, IgG /+/:
- prawdopodobne czynne zarażenie
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- wskazane określenie awidności IgG. Awidność wysoka, >30% (indeks > 300), wskazuje na zarażenie
nabyte ponad 4 miesiące od daty pobrania próbki.
Kontrola serologiczna za 2-3 tyg. Jeżeli stężenie
IgG w drugiej próbce jest porównywalne, to przy
wysokiej awidności oznacza to zarażenie nabyte
w czasie dłuższym niż 2 miesiące od pobrania pierwszej próbki. Niski indeks awidności IgG i znaczący
wzrost stężenia IgG w drugiej próbce, wskazuje na
zarażenie nabyte poniżej 2 miesięcy od pobrania
pierwszej próbki krwi. Należy wdrożyć chemioprofilaktykę oraz wykonać badanie molekularne płynu
owodniowego celem potwierdzenia lub wykluczenia
zarażenia płodu.
Optymalnym postępowaniem jest wykonywanie
badań u kobiet przed planowaną ciążą. U ciężarnych
dotychczas nie diagnozowanych w kierunku zarażenia
toksoplazmowego, badania należy wykonać jak
najwcześniej po zajściu w ciążę. W przypadku negatywnego wyniku badania serologicznego, konieczne jest
kontynuowanie badań serologicznych do końca ciąży,
przynajmniej trzykrotnie (na początku ciąży, ok. 24 tyg.
ciąży oraz 2 tyg. przed terminem porodu) oraz udzielenie informacji w jaki sposób można się zarazić i jak
należy postępować, aby uniknąć zarażenia. Diagnostyka
płodu obejmuje badanie płynu owodniowego (amniopunkcja powyżej 18-21 tyg. ciąży). Ponieważ ciężkie
objawy kliniczne wrodzonej toksoplazmozy występują
prawie zawsze wówczas, gdy pierwotna infekcja matki
miała miejsce w I lub II trymestrze ciąży, pojawiła się
propozycja, aby badanie płynu owodniowego wykonywać w 21 tygodniu ciąży, a do tego czasu stosować
spiramycynę celem zmniejszenia odsetka transmisji
toksoplazm do płodu. Termin 21 tygodni został zaproponowany z uwagi na odstęp czasowy pomiędzy
zarażeniem matki i płodu, jak również wiek ciążowy, od
którego można stosować pirymetaminę z sulfadiazyną
w leczeniu zarażonego płodu.
Badania obrazowe płodu (ultrasonografia, rezonans
magnetyczny) należy wykonywać stosowanie do sytuacji klinicznej ciężarnej z zarażeniem toksoplazmowym.
Lekarz neonatolog powinien uzyskać wyczerpujące
informacje odnośnie postępowania diagnostyczno-leczniczego u ciężarnej, a następnie wdrożyć procedurę diagnostyczną w kierunku zarażenia wrodzonego
u noworodka, celem potwierdzenia lub wykluczenia
choroby, poprzez wykonanie badań serologicznych
z krwi pępowinowej lub żylnej oraz wykonanie badań
uzupełniających, w tym badań obrazowych i specjalistycznych konsultacji (okulistycznej, neurologicznej
i innych, stosowanie do wskazań). Należy także zaplanować dalsze postępowanie po wypisaniu dziecka
z oddziału noworodkowego.
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potwierdzenie biernego przeniesienia przeciwciał na
Toksoplazmoza wrodzona
Objawowa toksoplazmoza wrodzona występuje podstawie zgodnego profilu przeciwciał noworodka
i matki w testach Western-blot lub ELIFA.
u około 5%-10% dzieci, jako:
1. Triada Sabina-Pinkertona (obecnie rzadko): zapalenie siatkówki-naczyniówki, wodogłowie lub Toksoplazmoza oczna
Zmiany w narządzie wzroku powstają w przebiegu
małogłowie, zwapnienia śródmózgowe
zarażenia
nabytego lub wrodzonego. W obydwu posta2. Zakażenie uogólnione
ciach,
w ostrym okresie zarażenia dochodzi do zapale3. Postacie narządowe (zmiany oczne, zapalenie mięRodzaj
badań
nia siatkówki i naczyniówki oraz do wysięku w ciele
śnia sercowego, wątroby, jelit)
Ponadto występować mogą: wcześniactwo, hipotro- szklistym. Ogniska zapalne z reguły zlokalizowane są
fia, drgawki. Odległe następstwa to trwałe uszkodze- w tylnym biegunie gałki ocznej, jako kremowo-biała
nia wzroku i ośrodkowego układu nerwowego – 3%, zmiana (tzw. ognisko „waty”). Po 2-6 tygodniach zaa ryzyko zgonubezpośrednie
pre- lub postnatalnego wynosi 2% lub palenie ustępuje samoistnie z pozostawieniem blizny
pośrednieZe względu
więcej. Także w grupie dzieci, które po urodzeniu nie zawierającej przegrupowujący się barwnik.
demonstrują objawów klinicznych (90%), po miesią- na identyczny obraz kliniczny zmian zapalnych w prze1. wykrywanie i różnicowanie
i wrodzonego, różnicocach lub latach pojawić się mogą odległe następstwa biegu zarażenia nabytego jak
swoistych przeciwciał klasy IgG,
wanie
na
podstawie
wyglądu
blizn,
niepłyn
jestm-rdz.,
możliwe.
z szacunkową częstością 7%-15%.
IgM i IgA (krew,
płyn
1. Wykrywanie antygenów
Nie
ma
także
korelacji
pomiędzy
stężeniem
swoowodniowy)
1. klasyczna histologia
(krew oraz płyny
2.
Określenie
awidności
swoistych
istych
przeciwciał
a
aktywnością
stanu
zapalnego
Toksoplazmozę
wrodzoną
rozpoznaje
się
na
podstapreparat bezpośredni (płyn
biologiczne)
przeciwciał klasy IgG
wie łącznej
wyników
badania siatkówki-naczyniówki.
m-rdz.,
preparatyoceny danych z wywiadu,
2. Wykrywanie
materiału
3. Okreslenie współczynnika
tkankowe,
w
tym
tkanki
genetycznego
DNA
W diagnostyce toksoplazmozy ocznej oprócz badań
pediatrycznego, okulistycznego i neurologicznego, wyantibody-load
łożyska)
(metodą PCR)
w płynie
mserologicznych wykonywane są również: badanie dna
ników swoistych badań laboratoryjnych
oraz
wyników
2. Próba biologiczna
rdz., w płynie owodniowym
oka (w każdym przypadku), angiografia fluoresceinowa
badań obrazowych (USG, TK, MR).
w celu uwidocznienia satelitarnych ognisk zapalnych,
Interpretację wyników swoistych badań serolo- tomografia siatkówki, badanie ultrasonograficzne,
gicznych u noworodków i niemowląt z podejrzeniem badanie płynu z komory przedniej oka metodą PCR.
toksoplazmozy wrodzonej obrazuje Ryc. 2
Zarażenie toksoplazmowe u kobiet z niedoborem odNie należy zapominać o biernym przeniesieniu porności
U pacjentów z niedoborem odporności spowoprzez łożysko swoistych
przeciwciał klasy IgG od
Ryc. 2. Interpretacja wyników swoistych badań serologicznych u niemowląt z podejrzeniem toksoplazmozy wrodzonej
matki. Klasycznym kryterium potwierdzającym dowanym np. zakażeniem HIV, immunoterapią, czy
bierne przeniesienie przeciwciał jest zanik IgG do przeszczepieniem narządów dochodzić może do zara11-12 miesiąca życia dziecka. Możliwe jest również żenia pierwotnego, jak i do reaktywacji zarażenia przeIgG(+), IgM(+), IgA(+)

toksoplazmoza wrodzona
- konieczne leczenie oraz
opieka prospektywna

IgG(+), IgA(+)

noworodek,
niemowlę

2-3 tyg.

IgG(+),IgM(+)

IgG(+), IgM(+)
2-3 tyg.

IgG(+), IgM()

2-3 tyg.
IgG(+), IgM(-)

2-3 tyg.
2-3 tyg.

Ryc. 2.

IgG(+), IgM()

możliwość przecieków IgM przezłożyskowych
lub podczas porodu,
dalsza kontrola; porównanie profilu przeciwciał
matki i dziecka metodą Western-blot IgG/IgM
prawdopodobnie bierne przeniesienie IgG,
kontrola co 2-3 miesiące do uzyskania ujemnych
wyników; porównanie profilu przeciwciał matki i
dziecka metodą Western-blot IgG/IgM

IgG(+), IgM()
IgG(+), IgM(+)

toksoplazmoza wrodzona,
- konieczne leczenie oraz
opieka prospektywna

Interpretacja wyników swoistych badań serologicznych u niemowląt z podejrzeniem toksoplazmozy wrodzonej
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wlekłego. Stopień supresji układu immunologicznego
mierzony jest m.in. liczbą limfocytów CD4+. U chorych
HIV (+) z liczbą CD4+ poniżej 100 komórek/µl, istnieje ryzyko reaktywacji i możliwość zarażenia płodu.
Prawidłowa liczba CD4+ (> 500 komórek/µl) może
stanowić ochronę zarówno przed reaktywacją jak też
przed ciężkim przebiegiem zarażenia pierwotnego T.
gondii. Uważa się, że u kobiet pozostających w immunosupresji, parazytemia może utrzymywać się dłużej.
U osób z deficytem odporności, ze względu na możliwe upośledzenie syntezy swoistych przeciwciał mimo
istniejącego zarażenia, badaniem rozstrzygającym jest
badanie molekularne metodą PCR. U kobiet HIV (+)
skutecznie leczonych antyretrowirusowo (z nieoznaczalną wiremią HIV) amniopunkcja jest rekomendowana tak samo jak u kobiet HIV (-). Amniopunkcja
u kobiety HIV (+) nie leczonej antyretrowirusowo może
istotnie zwiększyć ryzyko transmisji wirusa HIV do
płodu. W każdym przypadku, przed wykonaniem amniopunkcji u kobiety o nieznanym statusie HIV, należy
wykonać test w kierunku tego zakażenia.
U ciężarnych <18 tyg. ciąży z upośledzeniem odpowiedzi immunologicznej, w leczeniu należy zastosować
spiramycynę. Gdy potwierdzone zostanie zarażenie
płodu, należy zastosować pirymetaminę z sulfadiazyną
oraz kwas folinowy codziennie w czasie leczenia pirymetaminą i przez tydzień po jego zakończeniu. Gdy
czynne zarażenie toksoplazmowe rozpoznane zostanie
u kobiety >18 tyg. ciąży, proponuje się od początku
wdrożyć leczenie pirymetaminą z sulfadiazyną i kwas
folinowy.
Kobietom HIV (+) z liczbą limfocytów CD4+ poniżej 200 komórek/µl, u których stwierdza się wykładniki
serologiczne zarażenia T. gondii, zaleca się profilaktykę
wtórną z zastosowaniem kotrymoksazolu w dawce
480 mg/dobę. Wtórną profilaktykę toksoplazmozy należy rozważyć także u ciężarnych HIV (+), u których
stwierdza się wysokie stężenie swoistych przeciwciał
toksoplazmowych.
Wszystkim ciężarnym seronegatywnym z immunosupresją zaleca się skrupulatne przestrzeganie zasad
profilaktyki przed zarażeniem T. gondii oraz specjalistyczną opiekę medyczną.
Tab. 1
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LECZENIE TOKSOPLAZMOZY
Wskazania do leczenia:
- toksoplazmoza wrodzona – postać objawowa i bezobjawowa
- pierwotna toksoplazmoza u ciężarnych
- toksoplazmoza nabyta z zajęciem życiowo ważnych
narządów
- czynne zapalenie siatkówki-naczyniówki
Należy dążyć do jak najwcześniejszego wdrożenia leczenia po rozpoznaniu inwazji pierwotnej lub
wznowy, w czynnej fazie zarażenia, gdyż wszystkie
stosowane leki działają parazytostatycznie, hamując
namnażanie pasożyta; żaden z leków nie działa parazytobójczo, ani nie przenika do cyst tkankowych.
Leki
- chemioterapeutyki działające synergistycznie:
pirymetamina (daraprim) i sulfonamidy (z wyboru
sulfadiazyna). W przypadku uczulenia na sulfadiazynę zaleca się zastąpienie sulfadiazyny antybiotykiem
klindamycyną lub kontynuowanie leczenia samą
pirymetaminą.
- antybiotyki parazytostatyczne: spiramycyna (rowamycyna), klindamycyna, azytromycyna, klarytromycyna i inne.
- preparaty złożone: Fansidar (pirymetamina z sulfadoksyną), kotrymoksazol (trymetoprym z sulfametoksazolem).
- glikokortykosteroidy: stosuje się je w określonych
wskazaniach, zawsze równocześnie z leczeniem
przeciwpierwotniaczym
- kwas folinowy: w trakcie leczenia antyfoliantami
zaleca się stosowanie kwasu folinowego (Calcium
folinate, Leucovorine, Lederfolate) - nie foliowego!
Sposób leczenia zależy od postaci klinicznej.
Dawki leków dla dzieci i osób dorosłych podano
w Tab. 1.
Leczenie toksoplazmozy u kobiet ciężarnych
Ujednolicenie postępowania chemioprofilaktycznego podczas ciąży jest bardzo trudne. Na wybór metody
leczenia ma wpływ termin rozpoznania zarażenia u cię-

Dawkowanie leków przeciwpasożytniczych stosowanych w profilaktyce i leczeniu toksoplazmozy.

Nazwa leku
pirymetamina

Dzieci
2 mg/kg/dobę przez 2 dni, potem 1 mg/kg/dobę w 1
dawce (max.25 mg)
sulfadiazyna
50-100 mg/kg/dobę, w 2-3 dawkach
Fansidar (pirymetami- 1 tabl. na 20 kg masy ciała, 1 x w tygodniu
na z sulfadoksyną)
kwas folinowy
5-10 mg/dawkę, 3 x w tygodniu (wyższa dawka w supresji szpiku)
spiramycyna
150-300 tys.j.m./kg/dobę w 2-3 dawkach
Klindamycyna
20-30 mg/kg/dobę w 4 dawkach

Dorośli
2x50 mg przez 2 dni, następnie 50 mg/dobę, w 1 dawce
3 g/dobę, w 2 dawkach
2 tabl., 1 x w tygodniu
5-20 mg, 1x dziennie (wyższa dawka w supresji szpiku)
9 mln.j.m. w 3 dawkach
600 mg 4 x dziennie
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Proponowane wielospecjalistyczne badania kliniczne i laboratoryjne u dzieci z toksoplazmozą wrodzoną obserwowanych w sposób prospektywny (do 2. roku życia) *

Termin badania dziecka wiek w tygodniach, miesiącach
wywiady, badanie pediatryczne
badania serologiczne swoiste
morfologia krwi, biochemia**
ultrasonografia przezciemiączkowa***
elektroencefalogram*
Neurolog
Okulista
Audiolog
Psycholog

1 - 4 tyg.

5 - 8 tyg.

9 - 12 tyg.

6 mies.

9 mies.

12 mies.

24 mies.

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x****

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

* częstotliwość badań może ulegać zmianie, zależnie od stanu dziecka
** morfologia - białe krwinki (z rozmazem), płytki krwi; w czasie codziennego leczenia pirymetaminą kontrola morfologii co 7 - 10 dni,
biochemia - mocznik, kreatynina, AlAt
*** po zarośnięciu ciemienia dużego lub w razie wskazań także we wcześniejszym terminie tomografia komputerowa mózgu lub MR mózgu
**** badanie przesiewowe słuchu

żarnej i u płodu. Wybierając metodę leczenia należy
pamiętać, że:
- pirymetaminy nie stosuje się nigdy w I trymestrze
ciąży
- amniopunkcję wykonuje się w 18-21 tygodniu ciąży
u ciężarnych z potwierdzonym czynnym zarażeniem
toksoplazmowym
- należy indywidualnie rozważyć, czy po zarażeniu
ciężarnej po 24 tygodniu ciąży, stosować do końca
ciąży wyłącznie spiramycynę, czy wykonać amniopunkcję i w zależności od wyniku badania płynu
owodniowego metodą PCR wdrożyć leczenie pirymetaminą z sulfadiazyną po potwierdzeniu zarażenia
płodu
Propozycje postępowania leczniczego:
1. Do 18-21 tygodnia ciąży (czyli do czasu wykonania
amniopunkcji), lub do końca ciąży, jeżeli nie wykryto zarażenia płodu:
spiramycyna (Rowamycyna) w dawce 9,0 mln.j.m./
dobę w 3 dawkach podzielonych
Uwaga! Spiramycyna zmniejsza ryzyko transmisji
pierwotniaka od matki do płodu, natomiast nie przenika przez barierę łożyskową; stosowana jest jako
chemioprofilaktyka.
2. Po wykryciu zarażenia płodu na podstawie wyniku
badania płynu owodniowego metodą PCR zaleca
się:
pirymetaminę: dawka nasycająca 50 mg co 12 godzin przez 2 dni; od 3. dnia 50 mg 1x dziennie, do
końca ciąży, z sulfadiazyną: 3,0 g/dobę w 2 dawkach
podzielonych, do końca ciąży
3. Kwas folinowy 5-20 mg codziennie do końca ciąży
W czasie leczenia pirymetaminą konieczna jest kontrola morfologii krwi, wskaźników funkcji wątroby
i nerek oraz badania ogólnego moczu co 7-10 dni, lub
rzadziej, przy prawidłowych uprzednio parametrach.
W trakcie leczenia sulfonamidami konieczne jest

prawidłowe nawodnienie pacjentki.
Leczenie toksoplazmozy wrodzonej
1. U niemowląt z ciężką postacią toksoplazmozy należy
codzienne stosować pirymetaminę z sulfadiazyną
przez 6 miesięcy, a następnie 4-tygodniowe cykle
naprzemienne ze spiramycyną, lub Fansidar co 7 dni,
do końca 12 miesiąca życia, lub dłużej w zależności
od stanu klinicznego.
2. W postaci łagodniejszej codzienne leczenie pirymetaminą z sulfadiazyną trwa nie krócej niż 2 miesiące,
a następnie w/w leki stosuje się naprzemiennie ze
spiramycyną w cyklach 4-tygodniowych, albo podaje się Fansidar co 7 dni, do końca 12 miesiąca życia,
lub dłużej w zależności od stanu klinicznego.
3. W zarażeniu subklinicznym lub postaci bezobjawowej podaje sie pirymetaminę z sulfadiazyną przez
4 tygodnie, naprzemiennie ze spiramycyną przez 6
tygodni (tzw. “wysokie’ dawki) albo stosuje Fansidar
jednorazowo co 7 dni (tzw. “niskie” dawki) do końca
12 miesiąca życia.
W czasie leczenia pirymetaminą konieczne jest
podawanie kwasu folinowego oraz kontrolowanie morfologii krwi z rozmazem i płytkami krwi, wskaźników
funkcji wątroby i nerek oraz badania ogólnego moczu
co 7-10 dni, lub rzadziej, przy prawidłowych uprzednio parametrach. W trakcie leczenia sulfonamidami
konieczne jest prawidłowe nawodnienie dziecka.
W przypadku wskazań (wysokie stężenie białka
w płynie mózgowo-rdzeniowym >1,0 g/dl; czynne zapalenie siatkówki-naczyniówki) można dodatkowo
stosować glikokortykosteroidy do czasu normalizacji stężenia białka w płynie mózgowo-rdzeniowym
i ustąpienia czynnego zapalenia siatkówki-naczyniówki. Stosowanie glikokortykosteroidów powinno
odbywać się wyłącznie w ośrodkach referencyjnych;
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w przypadku zmian w narządzie wzroku zawsze we
współpracy z okulistą.
W każdym potwierdzonym przypadku toksoplazmozy wrodzonej, konieczne jest leczenie przez cały
okres niemowlęcy, zarówno w postaci objawowej jak
i bezobjawowej.
Dzieci z toksoplazmozą wrodzoną należy objąć programem wielospecjalistycznych badań prospektywnych
(patrz Tab. 2); zakres i częstotliwość badań zależą od
stanu klinicznego. Obligatoryjne jest rokroczne badanie
okulistyczne z uwagi na dość częste ryzyko nawrotów
zmian zapalnych w obrębie siatkówki.
Kompleksowe usprawnianie
Odległe, ciężkie następstwa wrodzonej toksoplazmozy, związane z pozapalnym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, to przeważnie: niedowład
spastyczny czterokończynowy z towarzyszącym wodogłowiem i/lub małogłowiem, padaczka mogąca ujawnić
się już w pierwszym roku życia, upośledzenie umysłowe
oraz uszkodzenie narządów zmysłów, głównie narządu
wzroku, rzadziej słuchu.
Usprawnianie ruchowe należy rozpocząć już
w pierwszych 3 miesiącach życia dziecka. Dobór
ćwiczeń jest indywidualny i uwarunkowany stanem
neurologicznym, to jest obecnością nieprawidłowych
wzorców ruchowych, takich jak: przetrwałe odruchy
toniczne, nadmierny odruch Moro, hipotonia osiowa,
tendencja do ułożenia w opistotonus, silne odruchy
chwytne. Dzieci z wrodzoną toksoplazmozą najczęściej
prezentują wzmożone, rzadziej obniżone napięcie
mięśniowe.
W usprawnianiu niemowląt przeważnie stosuje
się metodę NDT Bobath i metodę Voyty. W procesie
usprawniania starszych dzieci stosowane są także metody torowania nerwowo-mięśniowego (Proprioceptive
Neuromuscular Facilitation - PNF) i metoda Peto.
Ważna jest również integracja sensoryczna (Sensory
Integration - SI).
Proces usprawniania dzieci z wrodzoną toksoplazmozą utrudniają problemy okulistyczne, audiologiczne, obecność układu zastawkowego, padaczki
lekoopornej.
U starszych dzieci z nasiloną spastycznością nierzadko konieczne jest stosowanie leków zwiotczających, toksyny botulinowej lub przeprowadzenie zabiegów ortopedycznych np. tendotomia ścięgna Achillesa.
Konieczne może być również stosowanie ortez, obuwia
ortopedycznego i zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny.
Bardzo ważna jest rola psychologa, który jest nie
tylko wsparciem w trudnej sytuacji życiowej, ale może
także wpłynąć na postawę rodziców, ich motywację
i współdziałanie w aktywnym, kompleksowym, wieloletnim procesie usprawniania dziecka.
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Leczenie toksoplazmozy nabytej u osób bez zaburzeń
odporności
1. postać z zajęciem ważnych życiowo narządów: pirymetamina z sulfadiazyną lub w/w leki naprzemiennie
z rowamycyną, przez 4-6 tygodni, lub dłużej; leczenie należy kontynuować jeszcze przez 2 tygodnie po
ustąpieniu objawów klinicznych
2. postać węzłowa przeważnie nie wymaga leczenia;
jeśli limfadenopatii towarzyszą inne zmiany narządowe lub równocześnie stwierdza się inną przewlekłą chorobę, postępowanie jak wyżej
Leczenie toksoplazmozy ocznej
Konieczne jest leczenie zmian czynnych niezależnie, czy jest to postać wrodzona, czy nabyta,
zarażenie pierwotne, czy nawrót. Leczenie powinno
być skojarzone i stosowane przez 4-6 tygodni; leczenie
należy kontynuować jeszcze przez 2 tygodnie po ustąpieniu czynnego zapalenia siatkówki-naczyniówki. Decyzja o podjęciu leczenia należy do lekarza okulisty lub
odbywa się w uzgodnieniu z okulistą. W leczeniu zmian
ocznych można stosować Fansidar; wykazano również
skuteczność leczenia klindamycyną i azytromycyną.
Stosowanie glikokortykosteroidów w leczeniu
aktywnego zapalenia siatkówki i naczyniówki
w przebiegu zarażenia T. gondii może być kontrowersyjne i powinno się odbywać wyłącznie w ośrodkach
referencyjnych.

ZAPOBIEGANIE
- unikanie spożywania surowego lub półsurowego
mięsa i jego przetworów
- dokładne mycie rąk i przedmiotów używanych
podczas obróbki mięsa
- mycie warzyw i owoców przed spożyciem
- ochrona żywności przed karaluchami i muchami
przenoszącymi pasożyty
- picie przegotowanej wody i mleka
- dokładne mycie rąk po kontakcie z ziemią lub praca
w rękawicach ochronnych
- unikanie kontaktu z przedmiotami, które mogły
zostać zanieczyszczone kocim kałem
- ciężarne mieszkające w krajach o niskim ryzyku
zarażenia powinny unikać podróży do krajów o wysokim ryzyku.

PODSUMOWANIE
Przedstawione rekomendacje postępowania w zarażeniu toksoplazmowym opracowane przez Zespół
Ekspertów, kierujemy do lekarzy różnych specjalności,
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w celu ujednolicenia i ułatwienia postępowania diagnostyczno-leczniczego.
Wczesne rozpoznanie zarażenia wrodzonego zarówno objawowego jak i bezobjawowego już w okresie
noworodkowym i zastosowanie właściwego leczenia
oraz długoterminowy, wielospecjalistyczny nadzór
z uwzględnieniem wielonarządowego usprawniania
dzieci, może zapobiec lub ograniczyć następstwa wrodzonej toksoplazmozy.
Edukacja zdrowotna, nie zawsze doceniana, powinna być skierowana głównie do dziewcząt i kobiet
w wieku prokreacyjnym w celu uniknięcia zarażenia
podczas ciąży.
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REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA W RIKETSJOZACH
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
WSTĘP
Riketsjozy stanowią grupę ostrych chorób gorączkowych, wywołanych przez różne gatunki bakterii należących do rzędu Rickettsiales. Ich przebieg kliniczny
może być podobny, tym niemniej cechy epidemiologiczne i etiologiczne są dosyć odmienne . Próby systematyki
riketsjoz doprowadziły do wyróżnienia następujących
grup chorób:
1. Grupa durów wysypkowych: dur wysypkowy epidemiczny, sporadyczny i szczurzy.
2. Grupa gorączek plamistych: gorączka plamista Gór
Skalistych, gorączka śródziemnomorska, północnoazjatycka gorączka kleszczowa, ospa riketsjozowa,
dur kleszczowy z Queensland, dur zaroślowy.
3. Zakażenia wywołane przez drobnoustroje z rodzaju
Coxiella, Bartonella, Anaplasma
W naszym kraju większość riketsjoz ma charakter
importowany, a podstawowe znaczenie w sensie endemicznego występowania mają jedynie anaplazmoza granulocytarna i bartoneloza (2). Pozostałe są najczęściej
efektem zakażenia poza granicami Polski. Jak wskazują
dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, sporadycznie możliwe jest
zawleczenie do polski także riketsji z grupy gorączek
plamistych. W latach 2006-2012 stwierdzono obecność
wykładników serologicznych dla tej grupy bakterii u 5
pacjentów. Uważa się, że pewną rolę w epidemiologii
tych chorób mogą odgrywać ptaki przylatujące do naszego kraju z odległych rejonów (3). W ostatnich latach
rozpoznano w Klinice Chorób Zakaźnych w Lublinie
u osoby powracającej z Republiki Południowej Afryki
afrykańską gorączkę odkleszczową (4).
Istnieje duża grupa przedstawicieli rzędu Rickettsiales, które są izolowane z organizmów wektorów, a ich
rola w patologii człowieka pozostaje nieznana, jak na
przykład R. amblyommi. W ostatnich latach niektóre
z riketsji uznawanych wcześniej za niepatogenne, jak
np.. R. slovaca, R. helvetica czy R. raoulti są czynnikami
etiologicznymi TIBOLA/DEBONEL (5,6).
Riketsje są przenoszone przez wektory, którymi są
różne gatunki stawonogów (kleszcze, pchły, wszy, roztocza). Informacja o narażeniu na kontakt z wektorem

może stanowić istotny element w procesie diagnostycznym, ale brak takich danych z wywiadu nie stanowi
warunku wykluczającego rozpoznanie riketsjozy.

DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ RIKETSJAMI
Elementy rozpoznania:
1. Wywiad epidemiologiczny, obraz kliniczny.
Wywiad pełni olbrzymią rolę ze względu na geograficzne uwarunkowania występowania poszczególnych
jednostek chorobowych, a także wektorów przenoszących
riketsje. Warto pamiętać, że istnieje całą grupa chorób
występujących w krajach o klimacie umiarkowanym.
Wiele z nich jest obecnych na obszarach nie kojarzonych
tradycyjnie z endemicznością chorób infekcyjnych, na
przykład w Stanach Zjednoczonych (7,8). Obraz kliniczny
zależy od tego do jakiej grupy riketsjoz należy dany pacjent. Należy przy tym zaznaczyć, że, zdaniem niektórych,
riketsje mogą być drugą po malarii przyczyną gorączki
u osób powracających z wyjazdów zagranicznych.
2. Badania laboratoryjne:
– Serologia – zazwyczaj test immunofluorescencji
(należy pamiętać o tym, że przeciwciała pojawiają
się 7-10 dni od wystąpienia ogólnych objawów
chorobowych)
– PCR – wynik dodatni przed pojawieniem się przeciwciał, rodzaj materiału zależy od rodzaju jednostki
chorobowej (podejrzewanej), np. krew, biopsja skóry
czy strup (np. afrykańska gorączka kleszczowa)
– Hodowla komórkowa (podłoża swoiste)
– Badanie PCR w oparciu o hodowle komórkowe
wymazów ze skóry (nowość)
3. Wykazanie obecności IgM
W przypadku badań serologicznych, które w sposób
pośredni mogą służyć rozpoznaniu choroby, należy
pamiętać o możliwości reakcji krzyżowych z innymi
riketsjami, jak na przykład R. rickettsii, R. typhi, R.
slovaca, a także fałszywie dodatnich wynikach badań
w przebiegu mononukleozy zakaźnej i zakażenia HIV.
Czasami pewne informacje uzyskujemy po wykonaniu
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Tabela 1. Diagnostyka laboratoryjna riketsjoz
Choroba

Odchylenia od normy w badaniach laboratoryjnych
• WBC N
• Liczba płytek krwi ↓
• Poziom sodu↓(nieznacznie)
• Transaminazy ↑ (nieznacznie)

Kryteria laboratoryjne potwierdzenia

W badaniu serologicznym pary surowic w okresie ostrym i zdrowienia
wykrycie 4-krotnego wzrostu miana przeciwciał
lub
Wykrycie DNA R. rickettsii
W badaniu serologicznym pary surowic w okresie ostrym i zdrowienia
wykrycie 4-krotnego wzrostu miana przeciwciał
• WBC ↓ u ≤53%
lub
Ludzka erlichioza
• Liczba płytek krwi↓ u ≤94%
Wykrycie DNA E. chaffeensis
monocytarna
• Transaminazy ↑ (2–8
lub
razy GGN)
Wykrycie obecności moruli w leukocytach i dodatni wynik badania serologicznego
W badaniu serologicznym pary surowic w okresie ostrym i zdrowienia
wykrycie 4-krotnego wzrostu miana przeciwciał
• WBC ↓ u ≤53%
lub
Ludzka anaplazmo- • Liczba płytek krwi↓ u ≤94%
Wykrycie DNA A. phagocytophilum
za granulocytarna
• Transaminazy ↑ (2–8
lub
razy GGN)
Wykrycie obecności moruli w leukocytach i dodatni wynik badania serologicznego
W badaniu serologicznym pary surowic w okresie ostrym i zdrowienia (po
1-14 dniach) wykrycie 4-krotnego wzrostu miana przeciwciał
lub
Wykrycie obecności IgM (wartość diagnostyczna wątpliwa)
lub
Bartoneloza (ogólWykrycie DNA Bartonella spp. (najczęściej gen gltA)
nie dla Bartonella
lub
spp.)
W badaniu histopatologicznym - wykrycie obecności ziarniniaków z
martwicą może świadczyć o chorobie kociego pazura;
Wykrycie proliferacji naczyniowej diagnostyczne dla naczyniakowatości
bakteryjnej (bacillary angiomatosis)
Uwaga - konieczne dostosowanie barwień do materiału diagnostycznego i
spodziewanej jednostki chorobowej
N-prawidłowe; ↑-zwiększone; ↓-zmniejszone; GGN-górna granica normy.
Gorączka plamista
Gór Skalistych

testu Western-blot, aczkolwiek dla wielu spośród omawianych bakterii nie jest on dostępny (7).
W tabeli zestawiono wytyczne dotyczące rozpoznania niektórych jednostek chorobowych wywołanych
infekcją przez przedstawicieli rodziny Rickettsiale,
z uwzględnieniem możliwych odchyleń od normy w rutynowych badaniach laboratoryjnych oraz zalecanych
testów diagnostyki swoistej z ich interpretacją (9-14).

a E. chaffeensis określa się obecność w surowicy
pacjentów białka p44.
4. Możliwa jest hodowla A. phagocytophilum na
ludzkich komórkach promielocytarnych linii HL60. Izolacja bakterii i szybkiego postępu zmian
cytopatycznych w komórkach, stanowi ostateczne
i niepodważalne potwierdzenie rozpoznania ludziej
anaplazmozy granulocytarnej (9,13,14).

Rozważania diagnostyczne:
Ludzka anaplazmoza granulocytarna:
1. Obecność morul w preparacie rozmazu krwi obwodowej lub szpiku barwionym metodą Wrighta lub
Giemsy w ostrej fazie choroby stwierdza się u ponad
połowy pacjentów.
2. W diagnostyce serologicznej należy uwzględnić
możliwość reakcji krzyżowej, które typowo mogą
wystąpić u pacjentów z innymi riketsjozami, gorączką Q, zakażeniem wirusem Epsteina-Barr, czy też
przy obecności autoprzeciwciał antyleukocytarnych.
3. W niektórych laboratoriach dostępny jest immunoblotting z wykorzystaniem rekombinowanych
immunodominujących antygenów A. phagocytophilum (białek błonowych o masie 42-49 kDa). W różnicowaniu zakażeń między A. phagocytophilum

Bartoneloza:
1. Przy odpowiednim barwieniu rozmazów krwi
(Giemsa, Warthin-Starry, Steiner) możliwa identyfikacja poszczególnych gatunków Bartonella, choć
swoistość diagnostyczna jest dyskusyjna
2. Badanie immunochemiczne materiału klinicznego,
na przykład w chorobie kociego pazura, pozwala na
postawienie właściwego rozpoznania w mniej niż
połowa przypadków.
3. Hodowla nie jest zalecanym postępowaniem diagnostycznym w bartonelozie, czasami może być pomocna w sugestii rozpoznania bartonelozy na przykład
w diagnostyce gorączki o nieznanym pochodzeniu.
4. W interpretacji badań serologicznych należy brać
pod uwagę reaktywność krzyżową, na przykład
z Coxiella burnetii lub Chlamydia (10-12).
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Tabela 2. Postępowanie terapeutyczne w riketsjozach (na podstawie 9, 16-23)
Osoby dorosłe
Schemat: Z-zalecany
A-alternatywny
Doksycyklina 100mg 2x/dobę przez 14 dni
Z

Choroba
Ludzka anaplazmoza
granulocytarna

Ciąża
Ryfampicyna 600mg/d

Ryfampicyna 600 mg/dobę przez 7-10 dni
Doksycyklina*
Ciprofloksacyna (lub inne fluorochinolony) przez 7-10 dni
Doksycyklina 2x100 mg lub Erytromycyna przez okres 3-6 tygodni
W przypadku niepowodzenia należy rozważyć zmianę na AzytroAmoksycylina lub ErytromyZ
mycynę (przez niektórych uważana za lek z wyboru) w dawce 500 cyna
mg pierwszego dnia, następnie 250mg 1x/dobę przez 4 dni
A Kotrimoksazol lub fluorochinolon
A

Bartoneloza
Choroba kociego pazura
Bartoneloza
Naczyniakowatość bakteryjna
Gorączka śródziemnomorska

Z

Z Doksycyklina 200mg 1x lub 100mg 2x/dobę przez 2-5 dni
A

Gorączka plamista Gór
Skalistych
Inne gorączki plamiste

Dur szczurzy

Dur wysypkowy epidemiczny

Doksycyklina lub Erytromycyna
Erytromycyna lub Ryfampicyna
W ciężkich przypadkach Doksycyklina + Ryfampicyna do 3 miesięcy
Josamycyna 1g co 8 godzin (w
ciężkiej postaci dopuszcza się
zastosowanie pojedynczej dawki doksycykliny

Josamycyna 1g co 8 godzin przez 5 dni
Ciprofloksacyna (w Europie doniesienia o jej nieskuteczności)

Z Doksycyklina 100mg 2x/dobę przez 5-10 dni

Doksycyklina 100mg 2x/dobę
przez 5-10 dni (choroba zagrażająca życiu ciężarnej)

Z Doksycyklina 200mg 1x lub 100mg 2x/dobę przez 2-5 dni
Doksycyklina 100mg 2x/dobę kontynuowane przez 3 dni po ustąZ
Doksycyklina w 3 trymestrze*
pieniu objawów
Fluorochinolony
Ciprofloksacyna (w Europie doniesienia o jej nieskuteczności
A
Chloramfenikol 60-75 mg/kg/dobę w czterech dawkach podzielonych
Doksycyklina 100mg 2x/dobę przez 5 dni lub 2-4 dni po ustąpieniu
Z
gorączki
Chloramfenikol 60-75 mg/kg/dobę w czterech dawkach podzieloDoksycyklina 100-200mg pojeA
nych
dyncza dawka*

*Rekomendacje dotyczące doksycykliny w ciąży pochodzą z rynku amerykańskiego,
doksycyklina dopuszczona do stosowania w Polsce u dzieci >12r.ż., w USA >8r.ż.

U pacjentów z wysypką i gorączką, u których
istnieje podejrzenie riketsjozy, należy przeprowadzić
odpowiednią diagnostykę różnicową (15). Brak swoistości objawów sprawia, że należy uwzględnić bardzo
liczne jednostki chorobowe. Przy braku możliwości
wykluczenia zakażenia Rickettsia należy wdrożyć
terapię po wcześniejszym pobraniu odpowiedniego
materiału do badań.

POWIKŁANIA
• Gorączka Boutonneuse : Możliwe uszkodzenie wielonarządowe, encefalopatia i zaburzenia krzepnięcia
zakończone zgonem
• Dur plamisty epidemiczny: Rzadkie, ale poważne np.
zgorzel, zapalenie ucha środkowego, ślinianek, zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia, zapalenie płuc
• Choroba Brill-Zinsser: Powikłania podobne jak
w chorobie podstawowej
• Choroba Tsutsugamushi: Powikłania rzadkie, ale

poważne, np. głuchota, zapalenie płuc, RDS, zapalenie mięśnia sercowego, zespół DIC
• Gorączka Q : przewlekła gorączka Q, endocarditis,
myocarditis, meningoencephalitis, glomerulonephritis
• Anaplazmoza granulocytarna: zakażenia oportunistyczne, niewydolność nerek, martwica hepatocytów, małopłytkowość.
• Bartoneloza: liczne powikłania zależne od lokalizacji infekcji, na przykład w przebiegu bartonelozy
ocznej: zapalenie siatkówki, rogówki, nerwu wzrokowego (9-12).

POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE
W RIKETSJOZACH
Ocena wrażliwości na antybiotyki nie jest powszechnie stosowana. Z uwagi na wewnątrzkomórkowy
charakter zakażenia nie znajdują zastosowania standardowe metody oceny antybiotykowrażliwości (9,14).
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• Złotym standardem są próby na hodowlach komórkowych (plaque assay system), które jednakże mają
zastosowanie nie dla wszystkich riketsji
• W ostatnim czasie wprowadza się do oceny wrażliwości na antybiotyki metodę ilościową reakcji
łańcuchowej polimerazy (PCR)
Leczenie różnych riketsjoz jest podobne, chociaż
istnieją pewne różnice pomiędzy poszczególnymi jednostkami chorobowymi(9, 16-23).
1. Lekiem z wyboru jest doksycyklina, która nie może
być stosowana w przypadku kobiet ciężarnych,
dzieci oraz alergii na tetracykliny.
2. Antybiotyki alternatywne: ich tolerancja i skuteczność może być przyczyną niepowodzeń terapeutycznych. Występują różnice pomiędzy rekomendacjami
obowiązującymi w różnych krajach w związku
z akceptacją lub jej brakiem ze strony agencji leków
(np., FDA, EMEA)
Uwagi dotyczące terapii riketsjoz:
1. Krótkotrwałe stosowanie doksycykliny (200mg
przez 1 dzień) w grupie gorączek plamistych wydaje
się być równie skuteczne co terapia wielodniowa,
a także bezpieczne u dzieci <8 r.ż.
2. Fluorochinolony wykazywały znacznie wolniejsze
działanie w porównaniu z doksycykliną – dłuższe
utrzymywanie się objawów, rozwój ciężkich postaci
riketsjoz – i wiązały się z dłuższym czasem hospitalizacji.
3. Makrolidy (klarytromycyna 15mg/kg/d; josamycyna
50mg/kg/d; azytromycyna 10mg/kg/d) w przeszłości
były stosowane do terapii gorączki śródziemnomor-

Nr 2

skiej i mogą stanowić alternatywę dla doksycykliny,
choć brak jest badań porównawczych z doksycykliną.
4. Nie wykazano zasadności stosowania glukokortykosteroidów, aczkolwiek uważa się, że mogą zapobiegać wczesnej śmierci po zastosowaniu antybiotyków
(zwłaszcza chloramfenikolu) związanej prawdopodobnie z aktywacją układu toksyna-antytoksyna
(vapC-vapB)
5. W przypadku ludzkiej anaplazmozy granulocytarnej,
ale również innych jednostek chorobowych nie zaleca się terapii osób seropozytywnych bez objawów
chorobowych (9, 19).
Oczywiście jak w każdych zaleceniach diagnostycznych, a zwłaszcza terapeutycznych odpowiednie postępowanie zależy od wielu czynników. Indywidualizacja
w podejściu do każdego pacjenta jest nieodłącznym
elementem sztuki medycznej. Przedstawione propozycje są efektem doświadczeń wielu autorów, zawartych
w artykułach naukowych, rekomendacji towarzystw
naukowych oraz doświadczeń własnych.
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Bakteryjne ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (BZOMR) jest ostrym zakażeniem
przestrzeni podpajęczynówkowej, z zajęciem opon
mózgowo-rdzeniowych i miąższu mózgu. Jest to
jedna z 10 najczęstszych przyczyn zgonów z powodu chorób zakaźnych. Rocznie na świecie notuje się
około 1,2 milionów zachorowań, przy zapadalności
5/100 000 w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Płn.
i w krajach rozwijających się te wskaźniki są 10-krotnie wyższe (2). W Polsce w 2014 r., zanotowano 192
zachorowania o etiologii Streptococcus pneumoniae,
zapadalność - 0,5/100 000, 120 zachorowań wywołanych przez N. meningitidis, zapadalność - 0,31/100 000,
i tylko 11 wywołanych przez Haemophilus influenzae,
zapadalność - 0,03/100 000. Najwięcej było zachorowań innych i nieokreślonych – 746 (3). W ostatnich
25 latach doszło do istotnych zmian epidemiologii
w związku z upowszechnieniem się szczepień ochronnych. Obecnie u dorosłych zachorowania są najczęściej
wywoływane przez Streptococcus pneumoniae (50%)
i Neisseria meningitidis (25%), paciorkowce grupy B
(15%), Listeria monocytogens (10%), i <10% przez
Haemophilus influenzae. Coraz częściej przyczyną są
Gram (-) pałeczki jelitowe, zwłaszcza u osób starszych
i z przewlekłymi chorobami upośledzającymi odporność. W Polsce, według danych Krajowego Ośrodka
Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń
Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) najczęściej rejestrowano zakażenia wywołane przez Neisseria meningitidis B (48,8%), meningokoki C (36,6%),
sporadycznie meningokoki Y (1,2%) i meningokoki
W-135 (1,2%). Najwyższą śmiertelność stwierdzano
w zakażeniach spowodowanych przez meningokoki B
(10,3%) i meningokoki C (8,8%). Analiza wrażliwości
na antybiotyki 1373 izolatów wykazała, że wszystkie
szczepy były wrażliwe na cefalosporyny III generacji,
chloramfenikol oraz cyprofloksacynę. 84,2% izolowanych meningokoków wykazywało wysoką wrażliwość
na penicyline (PNC), średnią 14,3% izolatów, a jedynie
1,5% szczepów było opornych na penicylinę i 1% opor-

nych na rifampicynę. Podstawą rozpoznania BZOMR
jest badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Najczęściej
PMR wypływa pod wzmożonym ciśnieniem (200-500
mm słupa wody) i jest mętny. Niekiedy jest to gęsta ropa
o wzmożonej konsystencji, z trudem wydostająca się
z igły punkcyjnej. Pleocytoza, w >80% neutrofilowa,
przekracza wartość 1000 komórek w 1 μl .Wyjątkiem
jest przewaga limfocytów w zakażeniach bakteriami
Gram (-) u noworodków i w listeriozie. Stężenie białka
jest podwyższone, od 1-5 g/l i więcej. Wartość stężenia
glukozy jest niska, czasem nieoznaczalna. „Złotym
standardem” w diagnostyce BZOMR pozostaje posiew.
Skuteczność diagnostyczna wynosi średnio 70-85%,
96% w zakażeniu H. influenzae, 87% z zakażeniem
S. pneumoniae i u 80% z zakażeniem N. meningitidis.
Badanie bakterioskopowe jest prostą, tanią i szybką
metodą diagnostyczną o czułości od 75 do 90% (5,
17,25). Barwienia preparatu z osadu PMR metodą Gram
lub błękitem metylenowym, umożliwia rozróżnienie
rodzaju bakterii - Gram-dodatnie czy Gram-ujemne
oraz określenie ich morfologii: ziarenkowce, pałeczki.
(12, 13). Czułość metody zależy od gatunku bakterii
i w przypadku S. pneumoniae i S. aureus wynosi 90%,
H. influenzae – 86%, N. meningitidis – 75%, dla Gram
ujemnych pałeczek –50%, L. monocytogenes i najmniej
dla bakterii beztlenowych <50%. Badanie wykonane
przed rozpoczęciem antybiotykoterapii, kiedy stężenie
bakterii jest duże, zapewnia czułość 60-90% i swoistość
>97%. Testy lateksowe służą do szybkiego wykrywania
jakościowego antygenów bakterii żywych i martwych
w PMR lub moczu, co umożliwia wstępne ustalenie
etiologii, nawet po rozpoczęciu antybiotykoterapii.
Na rynku są dostępne testy pozwalające na wykrycie
antygenów H. influenzae typu B, S. pneumoniae, N.
meningitidis A, B, C, Y I W135, paciorkowców grupy
B oraz Escherichia coli K1. Swoistość testów dla
antygenów S. pneumoniae i N. meningitidis zawiera
się w przedziale 95-100%, co pozwala na rozpoznanie
etiologii, podczas gdy czułość dla antygenów pneumokokowych wynosi 70-100%, a meningokowych
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33-70%, stąd ujemny wynik aglutynacji lateksowej
nie upoważnia do wykluczenia zakażenia tymi bakteriami, zapewnia100% czułości i 97% swoistości
wyniku. Zaletą jest możliwość uzyskania wyników
dodatnich po wdrożenia antybiotykoterapii. Posiewy
krwi należy wykonać w przypadku przeciwwskazań do
punkcji lędźwiowej, jeszcze przed wdrożeniem leczenia
antybiotykowego. Badania neuroobrazowe nie mają
znaczenia dla ustalenia etiologii BZOMR. Natomiast są
przydatne w rozpoznaniu obrzęku mózgu i/lub ognisk
zapalnych w tkance nerwowej mózgu, również ropni.
Neuroobrazowanie umożliwia ocenę nasilenia obrzęku
oraz rozpoznawania powikłań takich jak wodogłowie,
zmiany krwotoczne lub niedokrwienne. TK/MR powinno być wykonywane także w przypadku objawów
nadciśnienia czaszkowego. Przy braku tych objawów
wykonywanie badań obrazowych jest przyczyną niepotrzebnej zwłoki i opóźnia leczenie, nie powinno
być zatem postępowaniem rutynowym.(13,20,24)
Rozpoznanie wstępne ustala się na podstawie objawów kardynalnych, jak bóle głowy, gorączka, zespół
oponowy i charakterystyczne zmiany zapalne w PMR.
Niezależnie od nasilenia objawów klinicznych, chorobę
zawsze należy podejrzewać w przypadku stwierdzenia

wysokiej pleocytozy neutrofilowej, niskiego stężenia
glukozy i wysokiego stężenia białka w PMR. Ponieważ opóźnienie leczenia zawsze pogarsza rokowanie,
antybiotykoterapia empiryczna powinno być wdrożona
jak najszybciej, bez oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych i neuroobrazowych.
Antybiotykoterapia empiryczna
W BZOMR rokowanie jest poważne i zależy od
czynnika etiologicznego, wieku chorego, chorób współistniejących oraz szybkości wdrożenia właściwego leczenia (4). O jego skuteczności decyduje szybkie rozpoczęcie terapii antybiotykowej i wspomagającej (1).
Ze względu na ciężki przebieg choroby, wysoką śmiertelność oraz możliwość wczesnych powikłań, szczególnie w początkowym okresie choroby, pacjent powinien
być hospitalizowany w OIT (5,6). Antybiotykoterapia
empiryczna, powinna być wprowadzona szybko, optymalnie w ciągu pierwszej godziny po hospitalizacji.
W ustaleniu składników terapii znaczenie ma nie tylko
zakres działania leków i przenikanie przez barierę krew-mózg, ale również inne niezależne od wieku czynniki
wskazujące na etiologię, takie jak choroby współistniejące, przebyte operacje i urazy oraz lokalna sytuacja

Tabela I. Schematy antybiotykoterapii empirycznej ropnego ZOMR w zależności od szacowanych czynników ryzyka lub
innych zmiennych wpływających na dobór leczenia
Czynniki ryzyka
Wiek pacjenta
do 1 m-ca życia
1 m-ca do 5 rż
Dzieci od 5 rż oraz
dorośli do 50 rż
> 50 rż
Zaburzenia odporności, choroba
nowotworowa, alkoholizm
Zabieg neurochirurgiczny; uraz głowy
Zakażenie zastawki komorowootrzewnowej (przedsionkowej)
Zakażenia szpitalne

Czynnik etiologiczny

Schemat terapii empirycznej

N.meningitidis; S.pneumoniae; H.influenzae

ampicylina + cefotaksym
lub
ampicylina + aminoglikozyd
ceftriakson + wankomycyna

N.meningitidis; S.pneumoniae

ceftriakson + wankomycyna

S.pneumoniae; N.meningitidis;
L. monocytogenes
L.monocytogenes;
pałeczki jelitowe Gram-ujemne;

ampicylina + ceftriakson +
wankomycyna
ampicylina + ceftriakson +
wankomycyna
cefepim + wankomycyna
lub
meropenem + wankomycyna
cefepim + wankomycyna
lub
meropenem + wankomycyna

S.agalactiae; E.coli; L.monocytogenes;
pałeczki jelitowe Gram-ujemne

S.pneumoniae; S.aureus; pałeczki jelitowe
Gram-ujemne; P.aeruginosa
S.aureus;
gronkowce koagulazo-ujemne; pałeczki jelitowe
Gram-ujemne
wielooporne pałeczki Gram-ujemne;
metycylinooporne gronkowce

meropenem + wankomycyna

Uczulenie na penicylinę
S.pneumoniae; N.meningitidis; H.influenzae
L.monocytogenes
Wynik barwienia metodą Grama
Ziarenkowce (dwoinki) Gram-ujemne
Ziarenkowce (dwoinki) Gram-dodatnie
Pałeczki Gram-dodatnie
Pałeczki Gram-ujemne

N.meningitidis
S.pneumoniae
L.monocytogenes
H.influenzae; pałeczki jelitowe Gram-ujemne;
pałeczki Gram-ujemne niefermentujące

meropenem + wankomycyna
lub
moksyfloksacyna
kotrymoksazol lub meropenem
ceftriakson lub cefotaksym
ceftriakson + wankomycyna
ampicylina + aminoglikozyd
cefepim + aminoglikozyd
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epidemiologiczna. Konieczne jest rozróżnienie zakażenia pozaszpitalne od szpitalnego. Wpływ na dobór
antybiotyków ma także coraz częstsze występowanie
bakterii wielolekoopornych, nie tylko wśród szczepów
szpitalnych, ale także wśród szczepów środowiskowych. Obraz kliniczny niezależnie od etiologii jest
podobny. Jednak dokładna analiza danych z wywiadu,
okoliczności zachorowania i objawów przedmiotowych
pozwalają na ostrożne przewidywanie etiologii. Na
zakażenie Haemophilus influenzae wskazuje zachorowanie przez ukończeniem 5 lat i brak odpowiednich
szczepień. Natomiast u dorosłych bakterie te są rzadkim
czynnikiem etiologicznym, <10% zachorowań. Nagłe
zachorowanie, przed ukończeniem 5 r. ż. lub w okresie
dorastania, typowo w okresie zimy lub wiosny, krótki
okres wylęgania, charakterystyczna wysypka na skórze,
błonach śluzowych i spojówkach oraz gwałtowny przebieg choroby najbardziej wskazują na zakażenie Neisseria meningitidis. Etiologię pneumokokową należy
podejrzewać u dzieci przed ukończeniem 2 r. ż., u dorosłych po 65 r. ż., niezależnie do wieku u osób z niedoborem odporności, z trudnym do określenia czasem
wylęgania i nagłym początkiem lub stopniowym narastaniem objawów, w przypadku kiedy punktem wyjścia
jest ognisko ropne w uchu lub zatokach obocznych nosa.
Liczba antybiotyków w zestawie powinna być ograniczona do niezbędnego minimum, ponieważ ich nadmiar
sprzyja presji selekcyjnej i rozwojowi oporności oraz
polekowych reakcji niepożądanych. Najważniejsze
schematy antybiotykoterapii empirycznej przedstawiono w Tabeli I. Kluczowe znaczenie rokownicze ma
szybkie podanie antybiotyku, najlepiej w ciągu pierw-

szej godziny po hospitalizacji.. W przypadku uzasadnionego podejrzenia N. meningitidis, należy rozważyć
podanie pierwszej dawki odpowiedniego antybiotyku
jeszcze przed skierowaniem pacjenta do szpitala. Przy
doborze antybiotyków należy uwzględnić nie tylko
zakres działania leku, ale również jego przenikalność
do przestrzeni podpajęczynówkowej, warunkującą
uzyskanie stężenia terapeutycznego. Antybiotyki należy podawać drogą dożylną w takiej samej dawce przez
cały okres terapii, ponieważ w miarę ustępowania zapalenia czynność bariery krew-mózg ulega poprawie,
przez co maleje jej przepuszczalność i stężenia leków
mogą być suboptymalne. Lepszą przenikalność mają
leki o małej masie cząsteczkowej, niskim stopniu wiązania z białkami, dobrej rozpuszczalności w tłuszczach
i niskim stopniu zjonizowania w fizjologicznym pH.
Natomiast wysokie stężenie białka, duża gęstość bakterii w PMR ograniczają aktywność bakteriobójczą.
Najlepszą zdolność osiągania wysokiego stężenia
w PMR, powyżej minimalnych stężeń hamujących
(MIC), mają antybiotyki beta-laktamowe. Podawanie
dokanałowe lub dokomorowe leków ograniczone jest
do wyjątkowych sytuacji klinicznych i można je rozważyć u chorych po zabiegach neurochirurgicznych lub
u pacjentów z zastawkami odbarczającymi, także w zakażeniach wywołanych przez wielolekooporne szczepy
Staphylococcus aureus lub pałeczki Gram-ujemne
niefermentujące. Najczęściej stosuje się wówczas wankomycynę, aminoglikozydy lub kolistynę. Dawkowanie
leków przeciwdrobnoustrojowych przedstawiono
w Tabeli II. W leczeniu stosuje się antybiotyki beta-laktamowe, takie jak penicyliny, cefalosporyny, mo-

Tabela II. Zalecane dawkowanie antybiotyków (chemioterapeutyków) w terapii ropnych ZOMR meningitis.
Lek
Penicylina G
Ampicylina
Ceftriakson
Cefotaksym
Ceftazydym
Cefepim
Meropenem
Aztreonam
Amikacyna
Amikacyna
Gentamycyna
Wankomycyna
Wankomycyna
Ciprofloksacyna
Moksyfloksacyna
Linezolid
Metronidazol
Rifampicyna
Kolistyna
Kotrymoksazol

Droga podania

Dawkowanie (u dorosłych) / dobę

Dawkowanie (u dzieci) / na dobę

Dożylna

4 x 6 mln j.

4 x 75 tys j./kg mc

Dożylna
Dożylna
Dożylna
Dożylna
Dożylna
Dożylna
Dożylna
Dożylna
Dokanałowo
Dożylna
Dożylna
Dokanałowo
Dożylna
Dożylna
Dożylna
Dożylna
Doustna
Dokanałowo (dooponowo)

6x2g
2x2g
4x3g
3x2g
3x2g
3x2g
3x2g
3 x 5 mg/kg mc
1 x 0,02 g
3 x 2,5 mg/kg mc
2x1g
1 x 0,01 – 0,02 g
2 x 0,4 g
1 x 0,4 g
2 x 0,6 g
3 x 0,5 g
1 x 0,6 g
3 x 2-3 mln j.
4 x 5 mg/kg mc
(w przeliczeniu na trymetoprym)

6 x 50 mg/kg mc
1 x 100 mg/kg mc
4 x 50 mg/kg mc
3 x 50 mg/kg mc
3 x 50 mg/kg mc
3 x 40 mg/kg mc
3 x 50 mg/kg mc
3 x 5 mg/kg mc

Dożylna

3 x 2,5 mg/kg mc
4 x 15 mg/kg mc
2 x 5 mg/kg mc
3 x 10 mg/kg mc
1 x 10-20 mg/kg mc
4 x 5mg/kg mc
(w przeliczeniu na trymetoprym)
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Tabela III. Zalecane schematy leczenia ropnego ZOMR w zależności od wzorca oporności izolowanych czynników etiologicznych
Czynnik etiologiczny
S. pneumoniae
wrażliwe na penicylinę
obniżona wrażliwość na penicylinę
penicylinooporne (PRSP)
N. meningitidis
wrażliwe na penicylinę
obniżona wrażliwość na penicylinę
H. influenzae
β-laktamazo-ujemne
β-laktamazo-dodatnie
S. aureus;
gronkowce koagulazo-ujemne
metycylinooporne (MRSA / MRCNS)
obniżona wrażliwość lub
wankomycynooporne (VISA / VRSA)
Enterococcus spp
wankomycynooporne (VRE)
Pałeczki Gram-ujemne ESβL

Proponowane leczenie

Terapia alternatywna

penicylina G
Ceftriakson lub cefotaksym
Ceftriakson lub cefotaksym +
wankomycyna

ceftriakoson; cefotaksym
meropenem; cefepim

penicylina G
Ceftriakson lub cefotaksym

ceftriakson lub cefotaksym
meropenem; moksyfloksacyna

Ampicylina
Ceftriakson lub cefotaksym

ceftriakson; cefotaksym; cefepim; aztreonam
cefepim; aztreonam; flurochinolony

wankomycyna
Linezolid

moksyfloksacyna; moksyfloksacyna + rifampicyna

linezolid; kotrymoksazol lub rifampicyna w terapii
skojarzonej
kotrymoksazol lub rifampicyna w terapii
skojarzonej

Linezolid
Meropenem

Pałeczki Gram-ujemne AMPC

Meropenem

Pałeczki Gram-ujemne MBL
Pałeczki Gram-ujemne KPC

Kolistyna
Kolistyna

nobaktamy, karbapenemy i inhibitory beta-laktamaz.
Leki te pomimo niepełnego przenikania przez barierę
krew-mózg, osiągają w PMR znacznie wyższe stężenia
od MIC dla większości patogenów wywołujących
BZOMR. W stanie zapalnym przenikalność tych antybiotyków do PMR zwiększa się wyraźnie. Dlatego też
antybiotyki z tej grupy są podstawowymi lekami w terapii tego typu zakażeń (15, 17). Penicyliny naturalne
– benzylpenicylina (penicylina G) – osiągają stężenie
terapeutyczne w PMR już przy dawce dobowej 24 mln
j. i wyższej, przy dawkowaniu 4 - 6 razy dziennie.
Jednak obecnie penicylina, ze względu na narastanie
oporności, szczególnie wśród pneumokoków, nie jest
zalecana jako antybiotyk pierwszego rzutu w terapii
empirycznej (16). Wskazaniem do zastosowania penicyliny G, są wciąż zakażenia wywołane przez meningokoki, pneumokoki, paciorkowce z grupy B oraz Listeria monocytogenes, o potwierdzonej wrażliwości na
ten lek. Głównym wskazaniem do leczenia ampicyliną
są zakażenia wywołane przez Listeria monocytogenes;
dodanie aminoglikozydu zwiększa efekt biobójczy.
Ampicylina w PMR osiąga blisko 15% stężenia w surowicy (15, 18). Cefalosporyny III generacji charakteryzują się szerokim zakresem działania, obejmującym
bakterie Gram-dodatnie, jak i Gram-ujemne, w tym
często wywołujące BZOMR. Dlatego też są antybiotykami pierwszego rzutu w terapii empirycznej. Z wyboru zalecane jest stosowanie ceftriaksonu lub cefotaksymu (19). Cefotaksym jest antybiotykiem preferowanym
u dzieci, ponieważ charakteryzuje się niższym stopniem

ciprofloksacyna; moksyfloksacyna; aminoglikozydy
cefepim; aminoglikozydy; flurochinolony;
aminoglikozydy
aztreonam; fluorochinolony; aminoglikozydy

wiązania z białkami, brakiem sekrecji z żółcią, mniejszym ryzykiem hiperbilirubinemii i słabszym wpływem
na florę bakteryjną jelit w porównaniu do ceftriaksonu
(15). Jeśli po włączeniu ceftriaksonu lub cefotaksymu
nie dochodzi do oczekiwanej poprawy, należy podejrzewać zakażenie wywołane przez pałeczki Gram-ujemne wykazujące mechanizm oporności ESβL
(β-laktamaza o rozszerzonym spektrum działania),
AMPC (β-laktamaza typu AmpC), MBL (metaloβ-laktamaza) lub KPC (karbapenemaza typu KPC) lub
zakażenie wywołane przez bakterie naturalnie oporne
na te antybiotyki, to jest L. monocytogenes, Staphyloccocus spp., Enterococcus spp. lub pneumokoki oporne
na penicylinę i ceftriakson (20). Ceftriakson wykazuje
najwyższą aktywność wobec Haemophilus influenzae
i Neisseria meningitidis. W przypadku potwierdzonego
zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii
Pseudomonas aeruginosa, antybiotykiem z wyboru jest
ceftazydym (15). Cefepim zaliczany do cefalosporyn
IV generacji, charakteryzuje się podobnym zakresem
aktywności jak cefalosporyny III generacji (21). Antybiotyk monobaktamowy – aztreonam, jest zalecany
głównie w terapii celowanej zapaleń opon wywołanych
przez H. influenzae lub P. aerugionosa. W PMR antybiotyk ten osiąga 30-52% stężenia w krwi (15). Z grupy karbapenemów zalecany jest jedynie meropenem,
ponieważ stosowanie imipenemu niesie ryzyko wystąpienia drgawek (22). Meropenem charakteryzuje się
wysokim przenikaniem przez barierę krew-płyn mózgowo-rdzeniowy oraz szerokim spektrum działania,
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praktycznie obejmującym większość patogenów wywołujących BZOMR (15). Spośród antybiotyków glikopeptydowych dostępnych w lecznictwie, zastosowanie w leczeniu zapaleń opon ma jedynie wankomycyna,
ponieważ teikoplanina nie przenika przez barierę
krew-płyn mózgowo-rdzeniowy (15). W zasadzie wankomycyna powinna być zarezerwowana do terapii celowanej. Jednak dopuszczalne jest wykorzystanie
wankomycyny w terapii empirycznej, o ile spełnione
są przesłanki wskazujące na zakażenie gronkowcowe,
duży odsetek szczepów MRSA lub pneumokoków
opornych na penicylinę i cefalosporyny. Wankomycyna
jest antybiotykiem o niskiej penetracji do PMR, dlatego powinna być stosowana w skojarzeniu z antybiotykami beta-laktamowymi (15, 23). Fluorochinolony II
generacji, z względu na narastanie oporności, nie powinny być stosowane w terapii empirycznej, jak i w monoterapii. Lekiem z wyboru powinna być moksyfloksacyna, która bardzo dobrze przenika do PMR i osiąga
tam ok. 50% stężenia we krwi. Antybiotyk ten charakteryzuje się wysoką aktywnością wobec ziarenkowców
Gram dodatnich, w tym szczepów S. pneumoniae
opornych na penicylinę (1, 24). W Polsce moksyfloksacyna nie jest zarejestrowana w postaci dożylnej.
Aminoglikozydy słabo przenikają do PMR w warunkach fizjologicznych, natomiast w stanie zapalnym o wiele lepiej, dlatego są warunkowo dopuszczone do stosowania w leczeniu BZOMR. Wadą jest słabe przenikanie
przez bariery lipidowe, mała aktywności w środowisku
ropnego płynu, w warunkach niskiego pH i względnie
beztlenowych. Dla uzyskania należytego stężenia w PMR,
konieczne jest stosowanie dużych dawek aminoglikozydów, co zwiększa ryzyko działań niepożądanych.
Antybiotyki z tej grupy powinny być stosowane tylko
w terapii celowanej oraz wyłącznie w połączeniu z antybiotykami beta-laktamowymi lub glikopeptydami
(15). Rifampicyna charakteryzuje się dobrymi właściwościami lipofilnymi, i dlatego może być antybiotykiem drugiego rzutu w terapii skojarzonej z wankomycyną w BZOMR wywołanym przez szczepy MRSA.
W przypadku pneumokokowego zapalenia opon, rifampicynę można podawać razem z wankomycyną, ponieważ występuje wówczas działanie synergistyczne (25).
Spośród sulfonamidów w leczeniu BZOMR zastosowanie znalazł kotrimoksazol, który osiąga w PMR ok.
40-50% stężenia w surowicy i jest wymieniany w schematach drugiego rzutu terapii celowanej zakażeń wywołanych przez szczepy MRSA (15). Metronidazol
w PMR osiąga stężenie podobne jak w surowicy. Chemioterapeutyk ten ma zastosowanie w leczeniu ropni
mózgu, które są często wywołane przez bakterie beztlenowe (15). Linezolid, antybiotyk oksazolidynowy,
jest aktywny wobec wieloopornych szczepów S. pneumoniae, enterokoków opornych na wankomycynę oraz
gronkowców opornych na metycylinę i wankomycynę.
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W PMR osiąga blisko 60% stężenia we krwi. Wskazaniem do jego zastosowania jest zakażenie wywołane
przez szczepy gronkowców o obniżonej wrażliwości
lub oporne na wankomycynę (VISA / VRSA) lub przez
enterokoki oporne na wankomycynę (VRE) (1, 26).
W leczeniu BZOMR, ze względu na ich niekorzystne
właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne,
nie stosuje się makrolidów, linkozamidów, tetracyklin,
tygecykliny, ketolidów i kolistyny (15). Kolistyna może
być podawana dokomorowo w przypadku zakażeń
wywołanych przez wielolekooporne szczepy pałeczek
niefermentujących (27). Antybiotykoterapia empiryczna powinna podlegać weryfikacji po ustaleniu czynnika etiologicznego i dobrana w zależności od wyników
antybiogramu. W Tabeli III przedstawiono opcje terapeutyczne dla możliwych mechanizmów oporności
patogenów wywołujących BZOMR. Długość terapii
uzależniona jest od przebiegu klinicznego oraz czynnika etiologicznego. Antybiotykoterapia powinna trwać
co najmniej 7-10 dni, a po ustąpieniu gorączki jeszcze
przez kolejne 5 dni. W przypadku zakażenia Neisseria
meningitidis lub Haemophilus influenzae czas ten nie
powinien być krótszy niż 7 dni, w infekcji Streptococcus pneumoniae – 14 dni, 14-21 w zakażeniu Streptococcus agalactiae, co najmniej 21 dni, a w zakażeniu
Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa – 21
dni; podobnie w zakażeniach jelitowymi pałeczkami
Gram-ujemnymi – 21 dni; Staphylococcus aureus – 14
dni i usunięcie zakażonej zastawki (2, 11). Celem ograniczenia odczynu zapalnego, nasilającego się po podaniu antybiotyków bakteriobójczych, zaleca się podanie
dawki deksametazonu w dawce 10 mg co 6 godz., na
ok. 15 - 20 min przed lub łącznie z pierwszą dawką
antybiotyku i kontynuowanie tej terapii przez 2-4 dni.
Późniejsze podanie deksametazonu nie poprawia wyników leczenia i nie ogranicza narastającego odczynu
zapalnego. Obrzęk mózgu i wzrost ciśnienia śródczaszkowego można zmniejszyć poprzez elewację głowy
pod kątem 30-45°, i farmakoterapię mannitolem oraz
furosemidem, obniżanie temperatury ciała, stosowanie
hiperwentylacji (wykorzystanie możliwości już zastosowanej respiratoroterapii) lub wprowadzeniem pacjenta w śpiączkę farmakologiczną pentobarbitalem. Ciężkie, powtarzające się drgawki powinny być energicznie
zwalczane, ponieważ mogą doprowadzić do uszkodzenia niedokrwiennego OUN, szczególnie wrażliwych
okolic skroniowych, móżdżku i wzgórza, a w stanie
padaczkowym do trwałego uszkodzenia mózgu. Najpierw stosuje się antykonwulsanty; lorazepam/diazepam, a jeśli takie leczenie zawodzi, podaje się leki
długodziałające – fenytoinę lub fenytoinę z fenobarbitalem. Konieczna jest także profilaktyka przeciwzakrzepowa, stosowanie inhibitorów pompy protonowej,
a w przypadku niewydolności oddechowej tleno- lub
respiratoroterapia. Niekiedy (częściej u dzieci niż u do-
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rosłych) rozwija się zespół nieadekwatnego wydzielania
hormonu antydiuretycznego przebiegających z hyponatremią i normowolemią. Czas trwania hyponatremii
koreluje z częstością powikłań neurologicznych. Niezbędne jest utrzymanie ciśnienia tętniczego na prawidłowym poziomie dla zapobiegania skutkom hypoperfuzji mózgu (1, 12, 28). Zalecenia pielęgnacyjne
obejmują leżenie w łóżku w ostrym okresie choroby,
fizjoterapię oraz właściwe żywienie. Po odgorączkowaniu i ustąpieniu objawów można pozwolić choremu
na wstawanie pod opieką i wyłącznie w celach higienicznych i załatwieniu potrzeb fizjologicznych. Przez
następne 14 dni pacjent powinien przebywać głównie
w łóżku.
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Od wielu lat obserwuje się w Europie, Azji i Ameryce wzrost częstości występowania chorób przenoszonych przez kleszcze, przede wszystkim: boreliozy,
babeszjozy, anaplazmozy granulocytarnej, jak również
kleszczowego zapalenia mózgu. Geograficzne rozprzestrzenienie i liczebność kleszczy Ixodes ricinus,
występujących w Europie ulega systematycznej zmianie. Najwyższą liczebność tych kleszczy stwierdza się
w lesie, a najniższą na otwartych łąkach i pastwiskach.
Natomiast najwyższą liczebność kleszczy Dermacentor reituculatus na łąkach i otwartych pastwiskach ora
śródleśnych polanach w lasach liściastych.
Ryzyko zakażenia ludzi zależy od regionu geograficznego i częstości występowania patogenów w rezerwuarze zwierzęcym i w kleszczach. Tijsse-Klasen i wsp.
oceniają, że ryzyko wystąpienie objawów miejscowych
po pokłuciu przez kleszcza wynosi 11,4%. Ryzyko
zachorowania na boreliozę po jednorazowym pokłuciu
przez kleszcza szacują na poniżej 1%, natomiast ryzyko
wystąpienia zachorowania na riketsjozy, erlichiozy czy
babeszjozę wynosi poniżej 0,5%. Ocenia się, że prawdopodobieństwo wytworzenia swoistych przeciwciał
przeciwko B. burgdorferi po pokłuciu przez kleszcza
wynosi 3–6%, a klinicznie jawna choroba powstaje
tylko po 0,3–1,4% pokłuć przez kleszcze.
W Europie największa zapadalność na boreliozę
z Lyme występuje w Niemczech, Austrii, Słowenii,
Szwecji i w Polsce. W Polsce według danych Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny liczba zachorowań na boreliozę systematycznie wzrasta – w 2012 roku zarejestrowano 8 794
zachorowania (zapadalność 22,8/100 000), a w 2013
roku 12 763 zachorowania (zapadalność 33,12/100000).
Najwyższą zapadalność w 2012 roku zarejestrowano
w województwach podlaskim (81,4/100 000) i warmińsko-mazurskim (47,9/100 000)

Drugą najczęściej rozpoznawaną chorobą przenoszoną przez kleszcze I. ricinus, w Europie jest kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). W latach 1990-2007
w Europie stwierdzono 157 584 zachorowania, co
średnio stanowi 8 755 zachorowań rocznie. W Polsce
liczba zachorowań na KZM zarejestrowanych przez
Państwowy Zakład Higieny w roku 2012 wynosiła 189
zachorowań (zapadalność 0,49/100 tys. mieszkańców),
zaś w 2013 wyniosła 225 (zapadalność: 0,58/100 tys.).
Województwo podlaskie cechuje się najwyższą zapadalnością, w 2012 r. odnotowano 101 zachorowań
(zapadalność: 8,5/100 tys. ), co stanowiło 53,44% zachorowań w Polsce, a w 2013 – 111 zachorowań (zapadalność: 9,2/100 tys. ) tj. 49,33% zachorowań w Polsce.

KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU (TICKBORNE ENCEPHALITIS
Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (Tick-borne
encephalitis virus), rodzina Flaviviridae, zawiera trzy
podtypy: europejski określany jako zachodni (W-TBEV) (wektor I. ricinus) oraz podtypy syberyjski
(S-TBEV) i dalekowschodni (FE-TBEV) (wektor I.
persulcatus). Trzy podtypy mogą występować na jednym obszarze (np. Estonia, Litwa).
Zakażenie następuje podczas pokłucia przez zakażonego kleszcza (wirus znajduje się w gruczołach
ślinowych kleszcza) lub rzadziej drogą pokarmową po
spożyciu niepasteryzowanego mleka zakażonych kóz,
owiec lub krów albo produktów mlecznych (jogurty,
sery, masło). Pasteryzacja mleka całkowicie zabezpiecza przed zakażeniem.
Opisano rzadkie zakażenia laboratoryjne (przypadkowe zakłucie, zranienie) oraz na drodze aerozolowej.
Okres wylęgania KZM wynosi od 4 do 28 dni po po-
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kłuciu przez kleszcze, a od 3 do 4 dni przy zakażeniu
drogą pokarmową.
Przebieg choroby. Charakterystyczny dwufazowy
przebieg choroby obserwowany jest u 74-87% chorych.
Pierwsza faza choroby trwająca 4 (1-8) dni charakteryzuje się nagłym początkiem, grypopodobnymi
objawami z gorączką, bólami głowy oraz nudnościami
i wymiotami. W badaniach w tym okresie można obserwować leukopenię i trombocytopenię oraz wzrost
stężenia albumin w pmr. U około 13 -26% zakażonych
choroba kończy się na pierwszej fazie, a u pozostałych,
zwykle po 8 (1-33) dniach dobrego samopoczucia
występuje druga faza tzw. neurologiczna. Ponownie
pojawiają się: gorączka do 40°C, bóle głowy, nudności,
wymioty, objawy oponowe oraz bóle mięśni i stawów.
Wyróżnia się postacie: oponową, przebiegającą najłagodniej, z objawami typowymi dla limfocytarnego
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (ok. 49%
chorych): oponowo-mózgową przebiegająca ciężej,
z cechami zapalenia mózgu, w której mogą wystąpić:
ataksja, zaburzenia świadomości i niekiedy porażenie
nerwów czaszkowych; oponowo-mózgowo-rdzeniową
najcięższą (ok. 10% chorych) z cechami uszkodzenia
rogów przednich rdzenia kręgowego i wiotkim porażeniem kończyn. Zajęcie rdzenia przedłużonego oraz
pnia mózgu pogarsza rokowanie; zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i korzeni nerwowych
(meningoencephaloradiculitis) przebiegające z objawami oponowymi, objawami ogniskowego uszkodzenia
OUN oraz korzeni nerwowych i nerwów obwodowych.
Śmiertelność. Śmiertelność z powodu KZM wynosi
do 5%.
Powikłania. Częstość powikłań neurologicznych
ocenia się od 20-50%. Najczęstszymi są: porażenia
lub niedowłady nerwów czaszkowych, wielonerwowe
uszkodzenia z porażeniem różnych grup mięśniowych
najczęściej pasa barkowego, wiotkie porażenia kończyn, uszkodzenia móżdżku (zaburzenia chodu, mowy,
oczopląs, drżenie zamiarowe), napady padaczki a także
zaburzenia sfery intelektualnej zaburzenia koncentracji,
uwagi, pamięci trwałej i świeżej.
Diagnostyka. Możliwe jest wyizolowanie wirusa
KZM z surowicy i płynu mózgowo-rdzeniowego (pmr),
wykazanie jego genomu metodą RT-PCR (reverse-transcriptase polymerase chain reaction) w surowicy
krwi i w pmr w ostrej fazie choroby. Ma to małe znaczenie w rutynowej diagnostyce, gdyż w fazie neurologicznej, gdy pacjenci są hospitalizowani wirus jest już
nieobecny w surowicy i w pmr.
Podstawą diagnostyki jest stwierdzenie swoistych
przeciwciał w klasie IgM i/lub IgG, w surowicy krwi
i w pmr metodą ELISA. Przeciwciała w klasie IgM
pojawiają się w surowicy po 10-14 dniach od zakażenia,
a zanikają po kilku tygodniach. Przeciwciała w klasie
IgG pojawiają się po 3-4 tygodniach od zakażenia, ze
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szczytem w szóstym tygodniu. W fazie objawowej
przeciwciała obu klas mogą być wykrywane w surowicy i w pmr.
W okresie wylęgania i w pierwszej, niecharakterystycznej fazie choroby nie stwierdza się przeciwciał
w surowicy krwi i w pmr . W takim przypadku badanie
należy wykonać ponownie po upływie 1 -2 tygodni.
W podstawowych badaniach laboratoryjnych,
w fazie początkowej obserwuje się trombocytopenię
i leukopenię, niekiedy wzrost aktywności aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej.
W płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdza się
cytozę od kilkudziesięciu do ponad 100 komórek w 1
μl z przewagą granulocytów w pierwszych 4 dniach
infekcji, a później dominacją limfocytów. Stężenie glukozy i chlorków pozostaje w zakresie normy, a stężenie
białka wzrasta nawet powyżej 100 mg/dl.
Leczenie. Polega na stosowaniu leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, zmniejszających ciśnienie
wewnątrzczaszkowe (20% mannitol). W wyjątkowych
przypadkach możliwe jest stosowanie kortykosteroidów.
Zapobieganie stosowanie szczepień uodparniających. Schemat szczepień stosować zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki.
Szczepienie podstawowe składa się z dwóch dawek
szczepionki podawanych w odstępie od miesiąca do
trzech miesięcy i trzeciej dawki podawanej po 5 – 12
miesiącach od dawki drugiej. Dawki przypominające,
zależnie od narażenia na zakażenie, są podawane od 3 do
5 lat od ostatniego szczepienia. Istnieje tak zwany schemat przyspieszony składający się z dawek podawanych
w dniach 0, 7 i 21, a następnie po roku. Szczepionki dla
dzieci zawierające połowę ze stosowanej u dorosłych
dawki wirusa KZM: Prawidłowo zastosowany schemat
szczepień pozwala na uzyskanie trwałej odporności
u 98% szczepionych.
Szczepionki przeciwko KZM Encepur i FSME
IMMUN są skuteczne, bezpieczne i wysoko immunogenne. Indukują produkcję przeciwciał neutralizujących
wykazujących krzyżową reakcję przeciwko różnym
szczepom wirusa w Europie i Azji (łącznie z subtypem
syberyjskim i dalekowschodnim).

BORELIOZA Z LYME
Borelioza z Lyme jest wielonarządową chorobą wywołaną przez krętki Borrelia burgdorferi, przenoszone
przez kleszcze Ixodes, której obraz kliniczny wiąże się
z zajęciem skóry, stawów, układu nerwowego i serca.
Opisano 18 genogatunków krętków tworzących
kompleks Borrelia burgdorferi sensu lato, występujących u zwierząt dziko żyjących i przenoszonych przez
kleszcze. Spośród nich na pewno patogenne dla człowieka są: B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii i B.
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Borelioza
Erythema migrans

Wczesna

Borrelial
lymphoma

Wczesna
neuroborelioza

Lyme carditis

Lyme arthritis

Neuroborelioza

Późna
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Choroby przenoszone przez kleszcze

Lyme arthritis
Acrodermatitis
chronica
athrophicans

Objawy
Rumień w miejscu pokłucia w czasie do
miesiąca od pokłucia, niekiedy rumień
mnogi
Sinoczerwony guzek na płatku ucha,
mosznie, brodawce sutkowej.
Przebyty lub obecny EM
Meningoradiculitis, meningitis.
Porażenie nerwu VII i ewentualnie
innych nerwów czaszkowych

Badania laboratoryjne
Nie wykonywać badań serologicznych

Rozpoznanie
Podstawą rozpoznania jest stwierdzenie przynajmniej jednego z następujących objawów klinicznych:
Rumień wędrujący Erythema migrans (EM)
Charakterystyczny objaw wczesnego zlokalizowanego zakażenia. Występuje od 3 do 30 dnia od zakażenia
u około 80% chorych, u dorosłych najczęściej na kończynach i tułowiu, a u dzieci na głowie i szyi. U osób
nieleczonych antybiotykami rumień spontanicznie
cofa się w ciągu od kilku dni do kilku tygodni (średnio
w ciągu 4 tygodni).
Rozpoznanie opiera się wyłącznie na obrazie klinicznym, a rozpoczęcia leczenia nie należy uzależniać
od wykonywania badań serologicznych.
Nietypowe postaci rumienia mają kształt nieregularny, z obecnością wybroczyn lub pęcherzyków i jeżeli

Wycinek skórny z
obrzeża rumienia

ELISA
Obecne IgG i/lub IgM

W płynie mózgowo-rdzeniowym
pleocytoza limfocytarna
ELISA IgM i/lub narastanie miana IgG
w surowicy
Wewnątrzoponowa produkcja
przeciwciał przeciwko B. burgdorferi
EM przebyty lub obecny.
ELISA
Blok przedsionkowo-komorowy.
Przeciwciała IgM + IgG (narastanie
Zaburzenie rytmu serca, myocarditis lub miana IgG)
pancarditis
Obrzęk, ograniczenie
ELISA
Przeciwciała IgM i/lub narastanie miana
ruchomości stawów.
Monoarthritis, oligoarthritis,
IgG w surowicy.
poliarthritis
ELISA
Encephalomyelitis.
Przeciwciała IgM i/lub narastanie miana
Radiculoneuritis.
IgG w surowicy.
Meningitis, occlusive vasculitis,
Wewnątrzoponowa produkcja
cerebral infarct
przeciwciał,
pleocytoza limfocytarna
Polineuropatia obwodowa
Przeciwciała IgG w surowicy
Obrzęk, ograniczenie
ELISA
ruchomości stawów.
Przeciwciała IgG w surowicy
Monoarthritis, oligoarthritis,
poliarthritis
Skóra sinoczerwona, stopniowy zanik
ELISA
skóry,
Przeciwciała IgG w surowicy
Badanie histopatologiczne wycinka
skórnego

afzelii i wykryta w 2009 r B. bavariensis.. Potencjalnie
chorobotwórcze są B. bissettii, B. valaisiana (izolowane
od chorych z boreliozą), B. lusitaniae (rola niejasna, objawy kliniczne nie pasują do znanych cech boreliozy), B.
spielmanii (izolowana ze skóry w Erythema migrans).

Badanie metodą PCR

Płyn mózgowordzeniowy

Płyn stawowy

Płyn mózgowordzeniowy

Płyn stawowy

Wycinek skórny ze
zmiany

wykazują tendencję do powiększania średnicy (ponad
5 cm) należy je traktować jako rumień wędrujący.
W postaciach nietypowych potwierdzenie laboratoryjne
może być pomocne, ale dopiero po upływie 2 tygodni
od wystąpienia zmiany.
EM jest mylony z zmianami po pokłuciu przez
owady pojawiającymi się natychmiast po pokłuciu,
o dużym nasileniem i ustępującymi szybko bez antybiotykoterapii.
Leczenie EM u kobiet w ciąży antybiotykiem beta-laktamowym jest skuteczne i nie obarczone ryzykiem
wystąpienia powikłań u matek czy noworodków.
Diagnostyka serologiczna nie ma istotnego znaczenia w typowych przypadkach rumienia wędrującego,
gdyż do rozpoznania wystarczająca jest obecność charakterystycznej zmiany skórnej w połączeniu z wywiadem pokłucia przez kleszcza. Znaczenie diagnostyczne
ma rumień o średnicy większej niż 5 cm.
Leczenie doksycykliną (2×100 mg) lub amoksycyliną (1,5–2,0 g/24 h) albo cefuroxime axetyl 2×500 mg
trwa od 14 -28 dni.
Rumień mnogi jest dowodem spirochetemii, a nie
licznych pokłuć przez kleszcze. Zaleca się leczenie
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chorych z rumieniem mnogim, bez zajęcia układu
nerwowego, czy innych narządów, takimi samymi antybiotykami jak w przypadkach rumienia pojedynczego.

BORRELIAL LYMPHOMA
Rzadka postacią boreliozy z Lyme występująca
głównie w Europie. Ujawnia się jako pojedynczy, niebolesny guzek barwy sinoczerwonej zlokalizowany na
płatku ucha, małżowinie usznej, brodawce sutkowej lub
mosznie w ciągu 2 miesięcy od zakażenia i występuje
u około 2% chorych, częściej u dzieci niż u dorosłych.
Wymaga potwierdzenia badaniami serologicznymi.
Najczęściej można stwierdzić przeciwciała IgM i narastanie miana przeciwciał w klasie IgG.
Leczenie doksycyklina (2×100 mg) lub amoksycyliną (1,5–2,0 g/24 h) albo cefuroxime axetyl 2×500 mg
trwa od 14 -28 dni.

LYME CARDITIS
Zmiany w mięśniu sercowym występują we wczesnej fazie choroby, średnio około 21 dnia od początku
zakażenia (od 1 tygodnia do 7 miesięcy). Mężczyźni
chorują częściej niż kobiety. Charakterystycznymi
cechami są ostry początek, zaburzenia przewodnictwa
przedsionkowo-komorowego: blok przedsionkowo-komorowy I stopnia, II stopnia lub całkowity, blok odnóg
pęczka Hisa lub wiązek układu bodźco-przewodzącego.
Rzadko dochodzi do zapalenia mięśnia sercowego,
osierdzia, niewydolności mięśnia sercowego, przewlekłej zastoinowej kardiomiopatii.
W badaniach serologicznych najczęściej można
stwierdzić przeciwciała IgM i narastanie miana przeciwciał w klasie IgG.
Leczenie doksycyklina (2×100 mg) lub amoksycyliną (1,5–2,0 g/24 h) albo ceftriakson (2,0/24 h) trwa od
28-30 dni. Rokowanie jest dobre, u ponad 90% chorych
zaburzenia ustępują po leczeniu.

ZAPALENIE STAWÓW
Lyme arthritis (LA) jest częstymobjawem zakażenia
B. burgdorferi zarówno we wczesnym rozsianym stadium boreliozy, jak i w stadium zakażenia późnego.
W Europie, gdzie czynnikiem wywołującym boreliozę częściej jest B. garinii i B. afzelii niż B. burgdorferi
sensu stricto LA obserwuje się tylko u 3–25% chorych.
Dolegliwości najczęściej dotyczą dużych stawów,
zwłaszcza kolanowych, rzadziej stawów ramienno –
barkowych, łokciowych, nadgarstkowych, biodrowych
i skokowych. Bardzo rzadko proces zajmuje stawy skro-
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niowo-żuchwowe i drobne stawy rąk i stóp. Epizody
ostrego zapalenia stawów z towarzyszącym bolesnym
obrzękiem, rzadziej ze wzmożonym ociepleniem i zaczerwienieniem, najczęściej dotyczące asymetrycznych,
pojedynczych, dużych stawów, mogą utrzymywać się
kilka tygodni. Rzadko obserwuje się symetryczne zapalenie wielostawowe. Choroba ma najczęściej charakter
samoograniczający.
Objawy LA ustępują po doustnym leczeniu doksycykliną przez 1–2 miesiące i miesięcznym leczeniu
dożylnym ceftriaksonem. Jeśli mimo leczenia antybiotykami objawy utrzymują się, może to wskazywać na
antybiotykooporne zapalenie stawów. W takiej sytuacji
badaniem rozstrzygającym o konieczności dalszego
leczenia antybiotykami jest stwierdzenie DNA B.
burgdorferi w płynie stawowym. Jeśli nie wykazuje
się DNA krętków, należy rozważyć leczenie niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi lub sterydami oraz
konieczność wykonania synowektomi.
Badaniami serologicznymi w zapaleniu stawów
w boreliozie wczesnej rozsianej, najczęściej można
stwierdzić przeciwciała IgM i narastanie miana przeciwciał w klasie IgG. Natomiast w przebiegu boreliozy
późnej stwierdza się przeciwciała IgG, a obecność
przeciwciał IgM nie ma znaczenia diagnostycznego.
Leczenie doksycyklina (2×100 mg) albo ceftriakson
(2,0/24 h) trwa od 28-30 dni.

NEUROBORELIOZA
Neuroborreliosis (NB) jest najczęstszą postacią rozsianego zakażenia B. burgdorferi w Europie; u chorych
w USA jest rejestrowana rzadziej.
W stadium wczesnym rozsianym neuroborelioza
może przebiegać jako:
1. porażenie nerwów czaszkowych, najczęściej nerwu
twarzowego, którym mogą towarzyszyć zmiany
zapalne w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR).
Porażenie innych nerwów czaszkowych, w tym
nerwu odwodzącego i nerwów węchowych, występuje rzadko. Każde porażenie nerwu VII musi
być leczone antybiotykami w celu zapobieżenia
dalszemu rozwojowi boreliozy. Leczenie doustne
antybiotykiem jest efektywne, a stosowanie sterydów nie przyśpiesza cofania się porażenia.
2. porażenie korzeni nerwowych lub pojedynczych
nerwów obwodowych,
3. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (meningitis),
zapalenie mózgu (encephalitis) lub zapalenie mózgu
i rdzenia kręgowego (encephalomyelitis).
W okresie późnym neuroborelioza może przebiegać jako zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (encephalomyelitis) o powolnym, postępującym przebiegu
z zajęciem istoty białej. Konieczne jest różnicowanie
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ze stwardnieniem rozsianym, które należy wykluczyć
poprzez badanie pmr i obecność w surowicy krwi przeciwciał przeciwko B. burgdorferi.
Rzadką postacią neuroboreliozy jest cerebral borrelial vasculitis, które może doprowadzić do wystąpienia
zawału mózgu lub udaru mózgu.
W okresie boreliozy późnej neuroborelioza może
także przebiegać pod postacią obwodowej neuropatii
charakteryzującej się zaburzeniami czucia, parestezjami,
bólami korzeniowymi, a niekiedy również niedowładami.
Objawy neuroboreliozy są mało specyficzne i dlatego
jej rozpoznanie musi być potwierdzone obecnością pleocytozy w pmr i wewnątrzoponową produkcją przeciwciał
przeciwko B. burgdorferi zarówno w klasie IgM, jak i IgG.
Indeks produkcji przeciwciał we wczesnym stadium
choroby może być negatywny i wtedy kryterium obecność
procesu zapalnego stanowi obecność pleocytozy w pmr.
Wewnątrzoponowa produkcja przeciwciał może
utrzymywać się jeszcze nawet przez kilka miesięcy po
ustąpieniu stanu zapalnego.
Zgodnie z rekomendacjami European Federation
of Neurological Societies (EFNS) pewne rozpoznanie
neuroboreliozy można ustalić, jeśli spełnione są następujące kryteria: chory ma objawy neurologiczne
przemawiające za neuroboreliozą, w pmr stwierdza się
pleocytozę i wewnątrzoponową produkcję przeciwciał
p. B. burgdorferi. Możliwe rozpoznanie neuroboreliozy można ustalić, jeśli spełnione są przynajmniej dwa
z trzech poniższych kryteriów: występuje neuropatia
obwodowa, jest rozpoznane przewlekłe zanikowe
zapalenie skóry kończyn (ACA) i są obecne we krwi
przeciwciała przeciwko B. burgdorferi.
Jednak niemożność wykrycia specyficznych,
wewnątrzoponowych, przeciwciał nie wyklucza neuroboreliozy (badanie we wczesnym okresie zapalenia,
przejściowa immunosupresja spowodowanej koinfekcjami patogenami odkleszczowymi, leczenie sterydami). Wtedy rozstrzygającym może być stwierdzenie
DNA krętków w pmr.
Leczenie:
· Porażenie nerwów czaszkowych – doksycyklina 2
x 100 mg przez 14 – 28 dni,
· Merningitis, radiculopathia, cerebral borrelial
vasculitis.- doksycyklina 2×100 mg lub ceftriakson
2,0 g/dobę i.v. przez 14 – 28 dni.
· Encephalomyelitis, Radiculoneuritis, Meningitis,
Occlusive vasculitis, Cerebral infarct - ceftriakson
2,0g/dobę przez 21 – 28 dni.

PRZEWLEKŁE ZANIKOWE ZAPALENIE
SKÓRY
Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) jest
czerwoną lub sinoczerwoną zmianą występującą najczę-

ściej na skórze dystalnych części kończyn, pojawiającą
się kilka lub kilkanaście lat po zakażeniu (średnio po
10 latach). Zmiany skórne mogą pojawiać się również
na twarzy i tułowiu. Niekiedy ACA towarzyszy polineuropatia i wtedy chorzy skarżą się na bóle, świąd
i parestezje.
Badaniami serologicznymi w ACA należy potwierdzić obecność przeciwciał w klasie IgG.
Antybiotykoterapia trwa od 14 do 21 dni. Skuteczne
jest leczenie doksycykliną 2× 100 mg p.o, lub ceftriaksonem 2.0 g/dobę i.v, albo amoksycyliną 1,5–2,0 g/24
h p.o czy też cefuroxime axetil 2 × 500 mg p.o.

REINFEKCJA
Zakażenie B. burgdorferi sensu lato nie powoduje
trwałej odporności. Do rozpoznania reinfekcji konieczne jest rozpoznanie rumienia wędrującego albo wykazanie badaniami serologicznymi serokonwersji między
ostrą fazą choroby a fazą rekonwalescencji

ROZPOZNANIE
Rozpoznanie boreliozy z Lyme musi opierać się
na kryteriach z których najważniejsze są historia pokłucia przez kleszcze i objawy kliniczne. Diagnostyka
laboratoryjna opiera się na „dwuetapowym protokole
diagnostycznym” polegającym na wykrywaniu swoistych przeciwciał metodą immunoenzymatyczną
oraz techniką Western blot, najlepiej z antygenami
rekombinowanymi (p100, p58, p41i, VlsE, OspC,
DbpA), zamiast antygenów z lizatu komórkowego.
Metody ELISA i Western blot mają podobną czułość,
ale swoistość metody Western blot jest wyższa, gdyż
interpretacja polega na stwierdzeniu specyficznych
immunoreaktywnych pasków. Serokonwersja następuje
niezależnie od antybiotykoterapii zwykle po 2 tygodniach od początku choroby.
Wyniki fałszywie dodatnie w teście ELISA są spowodowane obecnością słabo reaktywnych przeciwciał
przeciwko antygenom 41-kDA i OspC w surowicy
osób chorujących na inne zakaźne i niezakaźne choroby. Takie wyniki mogą występować m.in. u chorych
z kiłą i innymi krętkowicami, bakteryjnym zapaleniem
wsierdzia, reumatoidalnym zapaleniem stawów, mononukleozą zakaźną, chorobami autoimmunologicznymi,
zakażeniem Helicobacter pylori. Dotyczą one przede
wszystkim przeciwciał w klasie IgM i
Swoiste przeciwciała w klasie IgM mogą utrzymywać się przez kilka lat po leczeniu. Ich obecność
w późnej boreliozie nie ma znaczenia diagnostycznego,
nie rozstrzyga o czynnym procesie chorobowym, nie
jest wskazaniem do leczenia. Przeciwciała w klasie IgG
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utrzymują się przez wiele lat, choć ich miano w badaniu
metodą ELISA lub ilość prążków w badaniu metodą
Western blot wykazuje tendencję do powolnego spadku.
Większość chorych z wczesną rozsianą boreliozą
jest seropozytywna (silna reaktywność IgM dla OspC
w metodzie Western blot. Pacjenci z boreliozą późną
mają wysokie miana przeciwciał IgG, a w metodzie
Western blot wiele pasków w klasie IgG.
Nieobecność przeciwciał przeciwko B. burgdorferi
u chorych z podejrzeniem późnej boreliozy z Lyme
praktycznie wyklucza rozpoznanie.

BADANIA METODĄ PCR
Obecnie zaleca się wykrywanie DNA krętków B.
burgdorferi metodą PCR w wycinku skórnym pobranym
z rumienia wędrującego albo przewlekłego zanikowego
zapalenia skóry kończyn, płynu stawowego i pmr. Nie
zaleca się wykonywania badania metodą PCR we krwi.
Możliwe jest wykonywanie badania PCR z pmr do 6
tygodni od zakażenia, w okresie, gdy badania immunoserologiczne są jeszcze negatywne.
Ograniczeniem metody PCR w diagnostyce boreliozy z Lyme jest brak standaryzacji.
W diagnostyce nie należy wykorzystywać metod nie
mających potwierdzonego znaczenia diagnostycznego,
a polegających na:
1. oznaczaniu chemokiny CXCL13 limfocytów B,
2. poszukiwaniu antygenów B. burgdorferi w PMR
i moczu,
3. poszukiwaniu cyst, sferoplastów albo form L B.
burgdorferi,
4. oceny subpopulacji limfocytów CD57+/CD3
5. testu transformacji limfocytów (LTT)

LECZENIE
Leczenie boreliozy z Lyme trwa przynajmniej 21
dni i opiera się na antybiotykoterapii, która w zależności
od postaci klinicznej choroby i tolerancji przez pacjenta
obejmuje przede wszystkim: doksycyklinę, amoksycylinę, cefuroksym, ceftriakson lub cefotaksym.
Antybiotykami drugiego rzutu są klarytromycyna,
azytromycyna i erytromycyna. Antybiotyki makrolidowe
mają mniejszą skuteczność niż tetracykliny, nie są zalecane
jako antybiotyki pierwszego rzutu i mogą być stosowane,
gdy występuje nietolerancja lub istnieją przeciwwskazania
do leczenia antybiotykami pierwszego rzutu.
Nie zaleca się leczenia boreliozy z Lyme:
· cefalosporynami I generacji, fluorochinolonami,
karbapenemami, wankomycyną, metronidazolem,
tinidazolem, trimetoprimem-sulfametoksazolem,
penicyliną benzatynową lub flukonazolem
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· stosowania wielomiesięcznej antybiotykoterapii lub
jej wielokrotnego powtarzania jak również skojarzonego leczenia kilkoma antybiotykami.
Profilaktyczne leczenie antybiotykami po pokłuciu
przez kleszcze nie jest zalecane Rozważać je należy
w indywidualnych, wyjątkowych przypadkach wielokrotnych pokłuć przez kleszcze podczas pobytu w terenie endemicznego występowania choroby.

LUDZKA ANAPLAZMOZA
GRANULOCYTARNA (HGA)
Ludzka anaplazmoza granulocytarna (HGA) jest
chorobą odzwierzęcą występującą w strefie klimatu umiarkowanego na półkuli północnej w Europie
i Ameryce Północnej, oraz Azji. Pierwsze zachorowania
opisano w 1994 r. w USA, a w Polsce w 2001 roku.
Czynnik etiologiczny. A. phagocytophilum jest
niewielką Gram-ujemną bakterią o kształtach pleomorficznych z przewagą form kulistych lub owalnych,
najczęściej ziarniniaków. Jest bakterią wewnątrzkomórkową, wykazującą tropizm do granulocytów obojętnochłonnych.
Wektorem są kleszcze Ixodes: w Europie I. ricinus, a w Ameryce Północnej I. scapularis, I. pacificus,
I spinipalpis, a w Azji I. persulcatus i I. ovatus.
Rezerwuarem są dziko żyjące zwierzęta kopytne
(jelenie, sarny) oraz mniejsze i większe gryzonie.
Odsetek zakażenia kleszczy na terenie Europy, w zależności od regionu oraz stosowanej metody waha się
od 1,1% do 19,5%, ale w większości krajów oscyluje
w granicach 2-3%.
Zakażenie Do zakażenia A. phagocytophilum najczęściej dochodzi w wyniku pokłucia przez zakażone
kleszcze, ale możliwe jest także zakażenie perinatalne
lub podczas transfuzji krwi.
Obraz kliniczny Zakażenie człowieka ma przebieg niecharakterystyczny od bezobjawowego przez
łagodny, aż do ciężkiego, który może zakończyć się
śmiercią pacjenta.
Objawowe zakażenie jest chorobą gorączkową
o ostrym przebiegu, z okresem wylęgania od 5 do 21
dni (średnio 11 dni). Typowymi objawami są: gorączka
w granicach 38-39 °C, bóle głowy, stawów i mięśni,
ogólne złe samopoczucie. Mogą również wystąpić
wymioty i nudności, bóle brzucha, biegunka i kaszel.
Objawom choroby często towarzyszy splenomegalia
i powiększenie wątroby z cechami uszkodzeniem
hepatocytów. Gorączka utrzymuje się od 2 do 11 dni
( średnio 10 dni). Objawy u większości chorych cofają się w ciągu 30 dni. Wysypka plamisto grudkowa,
wybroczynowa występuje na całym ciele poza twarzą,
dłońmi i podeszwami stóp u <10% chorych
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W większości przypadków zakażenie A. phagocytophilum ma przebieg bezobjawowy, samoograniczający
się, którego jedynym dowodem jest obecność swoistych
przeciwciał.
Zachorowania występują najczęściej od kwietnia
do października ze szczytem w lipcu
Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego
w przebiegu HGA występuje tylko u ok. 1% chorych.
Opisano uszkodzenie splotu barkowego, porażenie
nerwu twarzowego i innych nerwów czaszkowych,
polineuropatie utrzymujące się kilka miesięcy. W płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdza się pleocytozę
limfocytarna i niewielki wzrost stężenia białka. Należy
różnicować z kleszczowym zapaleniem mózgu, boreliozą z Lyme, koinfekcją z B. burgdorferi i zakażeniami
oportunistycznymi.
Śmiertelność wśród chorych wynosi poniżej 1%,
ale wśród dzieci, osób z upośledzoną odpornością
i starszych wynosi od7 do 10%.
Ciężki przebieg kliniczny obserwuje się, u chorych
w starszym wieku, leczonych lekami immunosupresyjnymi, z przewlekłymi chorobami zapalnymi lub
chorobami nowotworowymi.
Reinfekcja Zakażenie HGA powoduje trwałą odporność. Przeciwciała utrzymują się kilka lat.
Diagnostyka laboratoryjna W pierwszym
tygodniu choroby stwierdza się leukopenię, trombocytopenię, niewielki wzrost aktywności aminotrasferazy asparaginianowej (AspAT) i alaninowej (ALAT),
dehydrogenazy kwasu mlekowego LDH, fosfatazy
alkalicznej, niekiedy wzrost stężenia bilirubiny, białka
CRP i kreatyniny, a hyponatremię u 50% dorosłych
i 70% dzieci.
Zmiany te cofają się w ciągu 14 dni od początku
choroby.
Rozmaz krwi. Szybką metodą diagnostyczną jest
wykonanie rozmazu krwi obwodowej barwionego
metodą May-Grunwald-Giemsa. W granulocytach
obojętnochłonnych wykrywa się wtręty (morule) A.
phagocytophilum. Rozmaz krwi musi być wykonany
przed rozpoczęciem leczenia doksycykliną, gdyż morule znikają ze krwi w ciągu 24-72 godzin od rozpoczęcia
terapii tym antybiotykiem. Badanie ma najwyższą
czułość w ciągu 7 dni od wystąpienia gorączki.
Diagnostyka metodą PCR We wczesnym etapie
zakażenia można wykrywać w krwi pełnej DNA A.
phagocytophilum za pomocą metody PCR. Badanie
metodą PCR charakteryzuje się wysoką specyficznością
i czułością sięgającą 67 – 90%. Badanie metodą PCR
ma największą czułość w pierwszym tygodniu choroby
w fazie bakteriemii.
Leczenie doksycykliną należy rozpocząć, po pobraniu krwi na badanie PCR, ale przed uzyskaniem wyniku
badania.(leczenie doksycykliną utrudnia wykrycie DNA
bakterii)
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Diagnostyka immunoserologiczna. Złotym standardem diagnostycznym są badania serologiczne metodą immunofluorescencji pośredniej (IFA). Przeciwciała
klasy IgM pojawiają się po 10-14 dniach od zakażenia.
Za wynikiem dodatnim przemawia 4-krotny wzrost
miana przeciwciał IgM obserwowany w dwóch próbach
pobranych w odstępie 2-4 tygodni lub pojawienie się
przeciwciał IgG. Najwyższą czułość badania immunoserologiczne mają w 2-4 tygodniu choroby.
Hodowla HGA. Hodowla na podłożach z ludzkich
białaczkowych komórek promielocytarnych ze względu
na długi czas badania nie jest rutynowo stosowana.
Diagnostyka różnicowa.Wczesny okres choroby
charakteryzuje się niecharakterystycznymi objawami
stąd konieczne jest różnicowanie m.in. z: grypą i innymi zakażeniami wirusowymi, zakażeniami układu
oddechowego, leptospirozą, tularemia, posocznicą,
zapaleniem wątroby. U chorego z wywiadem pokłucia przez kleszcze i pobytem w terenie endemicznym
należy brać pod uwagę kleszczowe zapalenie mózgu,
boreliozę z Lyme, ludzką babeszjozę i inne zakażenia
spowodowane przez riketsje.
Leczenie Zaleca się leczenie doksycykliną przez
5 – 14 dni (uwzględniać przeciwwskazania do stosowania doksycykliny, szczególnie u dzieci <12 r.ż. i kobiet
w ciąży).
Antybiotykiem drugiego rzutu jest rifampicyna
stosowana u dorosłych w dawce 2 razy po 300 mg
p.o, a u dzieci 10 mg/kg (maksymum 300 mg/dawkę).
Leczenie powinno być kontynuowane przez 3 dni po
ustąpieniu gorączki.
Nie powinno się stosować fluorochinolonów, antybiotyków beta laktamowych, cefalosporyn, makrolitów
i aminoglikozydów.
Nie zaleca się stosowania antybiotyków po pokłuciu
przez kleszcze jako profilaktyki z powodu niskiego
ryzyka zakażenia HGA.

BABESZJOZA (BABESZIOSIS)
Babeszjoza jest chorobą pasożytniczą przenoszoną
przez kleszcze rodzaju Ixodes. Spośród 100 gatunków
Babesia spp chorobotwórcze dla człowieka są: Babesia microti, Babesia divergens, Babesia venatorum,
Babesia duncani.
Rezerwuar: drobne gryzonie, bydło, owce, jeleniowate, renifery, konie, psy.
Wektor. Kleszcze Ixodes przenoszą B. microti
(Ameryka Północna, Europa, Azja) na człowieka i gryzonie, a B. divergens (Europa) na człowieka, bydło
i jeleniowate.
Zakażenie. Pokłucie przez kleszcze oraz zakażenia
podczas transfuzji krwi (dawcy krwi z bezobjawową
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parazytemią) oraz zakażenie przez łożysko - babeszjoza
noworodków.
Obraz kliniczny. Postać objawowa ujawnia się
po 1-6 tygodniach od pokłucia przez kleszcza lub
6-9 tygodniach po przetoczeniu krwi i zazwyczaj ma
łagodny przebieg. Dominują niespecyficzne objawy
grypopodobne: apatia, gorączka, potliwość, dreszcze,
bóle mięśni i stawów, bóle głowy, nudności i wymioty..
Ciężki przebieg zakażenia Babesia spp, przypominający malarię, zazwyczaj wiąże się z masywną parazytemią. Charakterystyczne objawy: hepatomegalia,
splenomegalia, postępująca niedokrwistość hemolityczna, żółtaczka, niewydolność nerek z hemoglobinurią
i białkomoczem, a nawet ostra niewydolność oddechowa (ARDS), czy powikłania ze strony serca i układu
krążenia. Anemia hemolityczna może utrzymywać się
od kilku dni do kilku miesięcy – zwykle u osób po
splenektomii albo w starszym wieku.
Diagnostyka. Badania laboratoryjne. W morfologii krwi obwodowej: niedokrwistość hemolityczna,
małopłytkowość i leukopenia. Badanie ogólne moczu:
hemoglobinuria, krwinkomocz i białkomocz. Ponadto podwyższona aktywność aminotransferaz, a przy
niewydolności nerek wyższe stężenia mocznika i kreatyniny.

Rozmaz krwi. Złoty standard w diagnostyce
babeszjozy – badanie mikroskopowe barwionych
rozmazów krwi.(cienki rozmaz krwi i gruba kropla
krwi)
W rozmazie krwi pełnej barwionym metodą May-Grunwalda-Giemsy po 12-17 dniach od pokłucia przez
kleszcza można zaobserwować wewnątrzerytrocytarne wtręty gruszkowatych, owalnych, amebowatych
bądź pierścieniowatych form z niebieską cytoplazmą
i czerwoną chromatyną. Konieczne jest wykluczenie
zakażenia pierwotniakami Plasmodium.
Konieczne jest określenie intensywności inwazji odstetek zarażonych erytrocytów (cienki rozmaz krwi,
gruba kropla krwi). W wypadku niskiej parazytemii
należy powtórzyć badanie w 2-3 dniach. Parazytemia
może utrzymywać się u pacjentów nieleczonych ponad
rok.
Badania molekularne. Metoda PCR umożliwia
wykrywanie materiału genetycznego Babesia spp. we
krwi we wczesnym okresie u chorych z niską parazytemią lub bez dostrzegalnej parazytemii. Jej zastosowanie
do wykrycia obecności pierwotniaka jest konieczne
w każdym przypadku.
W diagnostyce molekularnej babeszjozy wykorzystywane są geny z silnie konserwatywnymi regionami:
18S rDNA, β-tubulina oraz hsp70.
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Dodatni wynik metodą PCR musi być potwierdzony sekwencjonowaniem produktu, co umożliwi
określenie gatunku pasożyta i wykluczy tzw wyniki
„fałszywie dodatnie”.
Badania serologiczne. Produkcja swoistych przeciwciał anti-Babesia rozpoczyna się już po około 14
dniach trwania infekcji i może być wykrywana metodą
immunofluorescencji pośredniej (IFA). Za wynik dodatni jest uznawane uzyskanie w klasie IgM lub IgG
miana przeciwciał 1:64, natomiast wyższe miana (1:128
i 1:256) ostatecznie potwierdzają zakażenie Babesia
spp. Przeciwciał te mogą być wykrywane w okresie od
1 roku do 6 lat od zakażenia.
Dostępne standaryzowane testy immunofluorescencji pośredniej (IFA) na obecność przeciwciał w klasie
IgM i IgG przeciwko B. microti w Europie mają ograniczoną przydatność dlatego, że Babesia microti nie
jest dominującym i jedynym czynnikiem etiologicznym
ludzkiej babeszjozy.
Badania laboratoryjne w kierunku babeszjozy
powinny być wykonywane jedynie w przypadku
uzasadnionego podejrzenia zarażenia u: pacjentów
zamieszkujących lub przyjeżdżających z terenów
endemicznych z wywiadem pokłucia przez kleszcza,
chorych, którzy w ciągu 6 miesięcy przed wystąpienie
objawów mieli przetaczaną krew, kobiet w ciąży pokłutych przez kleszcze.
Leczenie: Stosuje się: azytromycynę, klindamycynę chininę, atovaguone, klindamycynę.
Nie powinno się stosować leczenia empirycznego
bez obiektywnych objawów choroby i potwierdzenia
parazytemii we krwi !
Zakażenia bezobjawowego nie powinno się leczyć,
chyba że parazytemia utrzymuje się powyżej 3 miesięcy (rozmaz krwi lub badanie PCR). Wtedy rozważyć
leczenie atovaquone lub azytromycyną.
Pacjenci z z pozytywną serologią, ale z negatywnym
wynikiem rozmazu krwi i badania PCR nie powinni
być leczeni.
Piśmiennictwo u autorów.
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WPROWADZENIE
W diagnostyce chorób wątroby, poza określeniem
czynnika przyczynowego, niezbędna jest ocena stopnia
uszkodzenia tego narządu. Przez wiele lat praktycznie jedyną metodą oceny zaawansowania włóknienia wątroby
było badanie histopatologiczne materiału pobranego podczas biopsji wątroby, rzadziej w trakcie zabiegu chirurgicznego. Postęp techniczny w medycynie, szczególnie
w technikach ultrasonograficznych sprawił, że możliwe
jest obecnie ocena nieinwazyjna stopnia uszkodzenia
wątroby z wykorzystaniem technik elastograficznych.
Techniki te są stosowane na całym świecie, także ich
dostępność w Polsce jest coraz większa. Wynik badania
może mieć znaczenie decydujące o postepowaniu z pacjentem i wyborze sposobu leczenia, dlatego niezmiernie istotne jest ujednolicenie sposobu przygotowania
pacjenta, techniki badań oraz interpretacji wyników
porównywalnych między Ośrodkami.

KLASYFIKACJA TECHNIK
ELASTOGRAFICZNYCH
Klasyfikacja metod elastograficznych opracowana
została przez Europejską Federację Towarzystw Ultrasonograficznych w Medycynie i Biologii (European
Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and
Biology - EFSUMB). Podział ten opiera się na technikach oceny stopnia uszkodzenia/włóknienia wątroby
stosowanych w poszczególnych metodach (1).
I. Elastografia fali poprzecznej (Shear Wave Elastography - SWE), pozwalająca na ilościową nieinwazyjną
ocenę stopnia uszkodzenia/włóknienia wątroby, która
obejmuje następujące metody:
a. elastografia dynamiczna impulsowa jednowymiarowa(Transient Elastography- TE);
b. elastografia fali poprzecznej punktowa (Point SWE):
- elastografia impulsu mocy promieniowania akustycznego (Acoustic Radiation Force Impulse Elastography
- ARFI)

- elastografia z zastosowaniem techniki ElastPQ;
c. elastografia fali poprzecznej czasu rzeczywistego
(Real Time Shear Wawe Elastography):
- elastografia fali poprzecznej dwuwymiarowa (2D-SWE).
II. Elastografia quasi-statyczna czasu rzeczywistego
(Strain Elastography - SE).
Metoda ta pozwala jedynie na jakościową, nieinwazyjną, subiektywną ocenę zaawansowania włóknienia.
W celu dokonania oceny ilościowej konieczne jest
w przypadku tej metody zastosowanie dodatkowych
narzędzi informatycznych.
Elastografia jest metodą przydatną w diagnostyce
chorób o etiologii zakaźnej i niezakaźnej oraz w monitorowaniu pacjentów po transplantacji wątroby; zalecaną przez najważniejsze hepatologiczne towarzystwa
naukowe (European Association for the Study of the
Liver- EASL, American Association for the Study of Liver Diseases-AASLD, Asian-Pacific Association for the
Study of the Liver- APASL), a także przez Polską Grupę
Ekspertów HBV oraz Polską Grupę Ekspertów HCV.

FIBROSCAN
Najszerzej stosowana w praktyce jest elastografia
dynamiczna impulsowa (transient elastography - TE),
dostępna w urządzeniu FibroScan. Ta właśnie metoda
jest wskazana w rekomendacjach EASL (2), AASLD oraz
APASL jako podstawowa technika elastograficzna przy
kwalifikacji do leczenia przewlekłego zapalenia wątroby
typu C. Przydatność elastografii dynamicznej impulsowej
w praktyce klinicznej została potwierdzona licznymi badaniami naukowymi, obejmującymi łącznie ponad 13000
pacjentów (3). FibroScan, jako wysoce powtarzalna metoda oceny stopnia zaawansowania uszkodzenia/włoknienia wątroby, jest stosowany w większości prowadzonych
obecnie badań klinicznych. Ponadto aparaty posiadające
opcję oceny kontrolowanego wskaźnika tłumienia fali
(controlled attenuation parameter-CAP) umożliwiają
ilościową ocenę stłuszczenia wątroby. Zaletą metody

© Copyright Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

430

Nr 2

Ewa Janczewska, Arkadiusz Pisula, Krzysztof Simon

jest łatwość wykonania, powtarzalność wyników oraz
system automatycznej kontroli nacisku głowicy (który
nie jest dostępny w innych urządzeniach stosowanych
w elastografii wątroby). Przeciętny czas wykonania
badania nie przekracza 5 minut. Możliwość uzyskania
wiarygodnego wyniku badania może ograniczać znaczna
otyłość (4,5), zaostrzenie zapalenia wątroby (tzn. wysokie aktywności aminotransferaz) (6-10), wodobrzusze
(11), cholestaza (12), zastoinowa niewydolność krążenia
(13,14), spożycie posiłku w czasie krótszym niż 6 godzin
przed badaniem (15-17). Badanie jest przeciwwskazane
u kobiet w ciąży i osób z wszczepionym rozrusznikiem.

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE
WYKONANIA BADANIA FIBROSCAN
1. Przygotowanie do badania
*Przed wykonaniem badania należy zebrać wywiad co
do etiologii choroby wątroby, chorób towarzyszących,
pory spożycia ostatniego posiłku, a także przeanalizować wyniki badań laboratoryjnych, szczególnie aktywność AlAT w aktualnej i historycznej dokumentacji.
*Istnienie czynników mogących wpłynąć na zafałszowanie wyniku (spożyty posiłek, zaostrzenie choroby
wątroby, cholestaza wewnątrzwątrobowa, obecność wodobrzusza, zastoinowa niewydolność krążenia itp.) lub
stanowiących przeciwwskazanie do wykonania badania
elastograficznego (ciąża, wszczepiony rozrusznik itp.)
skutkuje rezygnacją lub odłożeniem badania w czasie
aż do ustąpienia okoliczności stanowiących przeszkodę
w prawidłowym jego wykonaniu.
*Badanie wykonywać należy na czczo lub co najmniej
6 godzin po ostatnim posiłku.
*Pacjent przyjmuje pozycję leżącą z prawym ramieniem
uniesionym i umieszczonym za głową .
*W przypadku trudnych warunków anatomicznych dopuszczalne jest podłożenie wałka w okolicy lędźwiowej
i niewielki skręt tułowia pacjenta.
2. Wykonanie badania
*Badanie powinien wykonywać operator, przeszkolony
przez producenta urządzenia, posiadający stosowny
certyfikat.
*Wybór głowicy (M, XL lub S) zależy od warunków
anatomicznych pacjenta. W aparatach nowszej generacji
wbudowany system elektroniczny wspomaga decyzję
operatora o wyborze rodzaju głowicy.
*Głowicę należy umieścić pomiędzy żebrami na wysokości, na której warstwa miąższu wątroby jest najgrubsza, unikając pomiaru w pobliżu dolnego lub górnego
brzegu wątroby (możliwość zawyżenia wyniku pomiaru
w okolicy podtorebkowej).
*W wyborze odpowiedniego miejsca można posłużyć
się opukiwaniem lub konwencjonalnym badaniem USG.

*Przed badaniem należy zaaplikować odpowiednią
ilość żelu.
*Sonda musi być ułożona prostopadle do powłok,
a ułożenie to musi być kontrolowane wzrokiem przed
każdym kolejnym pomiarem.
*W okienku obrazującym prezentację M należy uzyskać
homogenny obraz wątroby o głębokości 6 cm, bez obecności naczyń krwionośnych lub innych struktur, które
mogłyby zaburzać propagację fali. Równocześnie obraz
w prezentacji A powinien być najbardziej zbliżony do
liniowego, bez większych zakrzywień.
*Bezpośrednio po wykonaniu pojedynczego pomiaru
należy ocenić każdy z wykonanych elastogramów.
Prawidłowy elastogram powinien mieć regularny
przebieg, równolegly do przerywanej linii nakreślonej
przez urządzenie. Fale zakrzywione, rozdwojone (fale
A), poszerzone (fale E) mogą wpływać na zawyżenie
wyniku. Operator odpowiada za rozpoznanie problemu, zmianę techniki badania i wydanie ostatecznego
wyniku z serii 10 badań nieobarczonych tymi błędami.
3. Wynik badania
*Ostateczny wynik pomiaru sztywności wątroby stanowi medianę ze wszystkich trafnych pomiarów.
*Rekomenduje się, aby liczba trafnych pomiarów wykonanych w tym samym punkcie była nie mniejsza niż 10.
*Miarą rozrzutu wyników jest odstęp międzykwartylowy
(lnterquartile Range- IQR). Współczynnik ten nie powinien przekraczać 30%, jeżeli końcowa mediana badania
jest większa niż 7,1 kPa. W przypadku niższych wyników
IQR nie ma wpływu na jakość badania. (Tab. I) (4).
Tabela I. Kryteria wiarygodnego wyniku w TE
Parametr
IQR
IQR
LS
IQR
LS

Wartość
≤ 10%
11-30%, >30%
<7,1 kPa
>30%
>7,1 kPa

Wiarygodność wyniku
Bardzo wysoka
Wysoka
Niska

*Zgodnie z dotychczasowymi kryteriami jakości, odsetek trafnych pomiarów w stosunku do ich całkowitej
liczby (Success Rate-SR) powinien być wyższy niż 60.
Najnowsze badania wskazują, że Succes Rate nie ma jednak istotnego wpływu na jakość diagnostyczną badania.
*Wyniki, które nie spełniają powyższych kryteriów
jakości, nie powinny być wydawane pacjentowi. Jeżeli
w kolejnych próbach nie udaje się uzyskać wiarygodnych wyników, należy zaproponować inną metodę
oceny stopnia uszkodzenia/włóknienia wątroby.
*Ostateczna interpretacja uzyskanego wyniku powinna
uwzględniać etiologię choroby oraz dane dotyczące
bieżącego stanu klinicznego pacjenta.
*Wydawany pacjentowi wynik stanowi oryginalny
wydruk z urządzenia lub programu archiwizującego
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z naniesioną przez operatora interpretacją wyniku
i podpisem.
4. Archiwizacja wyników. Uzyskane wyniki powinny
być dostępne w ośrodku wykonującym badania i możliwe do odtworzenia. Zaleca się stosować oryginalny
program archiwizacji wyników.
5. Zalecenia techniczne. Wymagana jest regularna
kalibracja głowicy urządzenia.

ARFI
Elastografia impulsu mocy promieniowania akustycznego (Acoustic Radiation Force Impulse Elastography) dostępna jest jako dodatkowa opcja (Virtual
Touch TM) w konwencjonalnych aparatach USG Siemens Acuson S2000 i Acuson S3000). Zasada działania
polega na ocenie właściwości sprężystych konkretnego
obszaru anatomicznego, w prezentacji B-Mode
z wykorzystaniem „obszaru zainteresowania” (Region
Of Interest - ROI) w postaci kursora pozwalającego na
wybór miejsca badania. Wymiary graficzne obszaru
ROJ to 10 mm długości i 6 mm szerokości. Wyniki są
wyrażone w metrach na sekundę, w zakresie 0,5 - 4,4
m/s, z dokładnością ± 20%) [18,19]. Na wyświetlaczu,
poza wynikiem, podana jest również głębokość, na
której dokonywany jest pomiar. Liczba dostępnych
publikacji dla tej metody jest, jak dotąd, znacznie
mniejsza niż dla TE. W przeciwieństwie do FibroScanu,
producent sprzętu nie zaleca określonych kryteriów
jakościowych wykonanych pomiarów. W badaniach
przeprowadzonych w Rumunii (19, 20) wykazano
jednak, że zastosowanie parametrów technicznych
IQR <30 i ≥ 60 SR zapożyczonych z wytycznych dla
badania TE, znacznie zwiększyło dokładność pomiarów. Zaletą metody jest możliwość przeprowadzenia
całościowej ultrasonograficznej oceny miąższu wątroby, przepływów w układzie wrotnym, a także oceny
pozostałych narządów jamy brzusznej. Badanie ARFI
trwa około 15 minut, natomiast w połączeniu z oceną
ultrasonograficzną narządów jamy brzusznej ten czas
wydłuża się, w zależności od zakresu zaplanowanych
badań. Ograniczenia dotyczące pomiarów są podobne
do TE (21). Nie ma przeciwwskazań do wykonywania
badania ARFI w ciąży.

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE
WYKONANIA BADANIA ARFI
1. Przygotowanie do badania
*Przed przystąpieniem do badania należy zebrać
wywiad dotyczący etiologii choroby wątroby, chorób
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towarzyszących, pory spożycia ostatniego posiłku,
a także przeanalizować wyniki badań laboratoryjnych,
szczególnie aktywność AlAT w aktualnej i historycznej
dokumentacji.
*Jeżeli wywiad wskazuje na istnienie czynników
mogących wpłynąć na zafałszowanie wyniku (spożyty posiłek, zaostrzenie choroby wątroby, cholestaza
wewnątrzwątrobowa, obecność wodobrzusza, zastoinowa niewydolność krążenia itp.), z badania należy
zrezygnować lub odłożyć je w czasie aż do ustąpienia
okoliczności stanowiących przeszkodę w prawidłowym
jego wykonaniu czy prawidłowej interpretacji wyników.
*Badanie wykonywać należy na czczo lub co najmniej
6 godzin po posiłku.
*Pacjent przyjmuje pozycję leżącą z prawym ramieniem
uniesionym i umieszczonym za głową
*W przypadku trudnych warunków anatomicznych
dopuszczalne jest ułożenie pacjenta w pozycji leżącej
na lewym boku.
2. Wykonanie badania
* Wykonujący badanie musi posiadać umiejętności ultrasonografisty i dodatkowo być przeszkolonym przez
producenta urządzenia.
*Przed badaniem należy zaaplikować odpowiednią
ilość żelu
*Głowicę (4C1) umieszcza się w międzyżebrzu po stronie prawej, równolegle do przestrzeni międzyżebrowej,
z wywieraniem minimalnego nacisku na ścianę klatki
piersiowej, najlepiej z wstrzymaniem oddechu (bez
wdechu czy też wydechu - tylko wstrzymanie ruchu)
w celu zminimalizowania ruchu oddechowego. Nie zaleca się wykonywana badania z dostępu podżebrowego.
W metodzie tej nie przewidziano obiektywnej kontroli
siły nacisku głowicy wywieranego przez operatora na
ścianę klatki piersiowej. W odróżnieniu od typowego
badania USG głowica powinna pozostawać nieruchoma.
*Badający umieszcza kursor obszaru zainteresowania
(ROI) w regionie wątroby najbardziej reprezentatywnym, homogennym, bez dużych naczyń, bez zmian
ogniskowych czy też artefaktów. Nie należy umieszczać
ROI podtorebkowo.
*Pomiary należy prowadzić na głębokości 1-2 cm poniżej
torebki wątroby i tylko w prawym płacie, ponieważ wartości uzyskane w lewym płacie wątroby są znacznie wyższe,
ze względu na brak ochrony przed nadmiernym uciskiem,
jaką dla prawego płata stanowią żebra. Najlepiej badanie
przeprowadzić w segmentach V i VIII (19-24).
3. Wynik badania
*Wskazane jest wykonanie 10 trafnych pomiarów
i obliczenie mediany.
*Podobnie jak w TE, rekomenduje się zastosowanie
parametrów jakości wyniku (IQR <30 i SR> 60) celem
zwiększenia dokładności pomiarów.
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*Wyniki, które nie spełniają powyższych kryteriów
jakości nie powinny być wydawane pacjentowi. Jeżeli
w kolejnych próbach nie udaje się uzyskać wiarygodnych wyników, należy zaproponować inną metodę
oceny stopnia uszkodzenia wątroby.
*Ostateczna interpretacja uzyskanego wyniku powinna
uwzględniać etiologię choroby oraz dane dotyczące
bieżącego stanu klinicznego pacjenta.
*Wydawany pacjentowi wynik stanowi seria zdjęć
wydrukowanych bezpośrednio z urządzenia i wymaga
opisu ze strony operatora z interpretacją wyniku oraz
podpisem.
4. Archiwizacja wyników. Uzyskane wyniki powinny
być dostępne w ośrodku wykonującym badania i możliwe do odtworzenia.
5. Zalecenia techniczne. Wymagane jest dokonywanie
przeglądów urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Kalibracja głowicy nie jest wymagana.

2D-SWE
Kolejną techniką elastograficzną stosowaną w ocenie
uszkodzenia wątroby jest dwuwymiarowa elastografia
fali poprzecznej (2D-Real Time Shear Wawe Elastography). Liczba dostępnych publikacji dotyczących tej
metody jest, jak dotąd, znacznie mniejsza niż dla TE.
Technika 2D-SWE jest wykorzystywana w urządzeniu
Aixplorer® firmy (SuperSonic), posiadającym ponadto
pełną funkcjonalność konwencjonalnego aparatu USG.
Zasada działania opiera się na rejestracji fali poprzecznej
rozchodzącej się w tkankach w czasie rzeczywistym,
z utworzeniem kodowanej kolorem mapy elastyczności
obserwowanego obszaru. Mapa nałożona jest na obraz
w prezentacji B. Aparat wylicza wartości LS (Iiver stiffness): maksymalną, minimalną oraz średnią mierzone
w obszarze zainteresowania (ROI), którego wielkość
jest modyfikowana przez operatora, a także odchylenie
standardowe (1,26). Wynik podawany jest w kPa lub m/s.
Wykonanie badania wymaga od operatora umiejętności
ultrasonografisty i dodatkowo przeszkolenia zorganizowanego przez producenta urządzenia. Nie określono
jednoznacznych kryteriów jakości wyniku. Producent
zaleca, by za wiarygodny wynik uznawać średnią z 3
trafnych pomiarów o zbliżonych wartościach Nowe
doniesienia wskazują, że wiarygodność wyniku zwiększa 6 pomiarów (27). Podobnie jak w przypadku ARFI,
Aixplorer umożliwia przeprowadzenie całościowej oceny
miąższu wątroby, przepływów w układzie wrotnym,
a także oceny pozostałych narządów jamy brzusznej.
Badanie 2D-SWE trwa około 10 minut, natomiast w połączeniu z oceną USG narządów jamy brzusznej ten czas
wydłuża się, w zależności od zakresu zaplanowanych
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badań. Ograniczenia dotyczące pomiarów są podobne
do TE. Wyjątkiem jest wodobrzusze, które, wg informacji producenta, nie ogranicza możliwości wykonania
SWE. Wartość badania mogą też obniżać: zakrzepica
żył wątrobowych i pelioza wątroby. Brak jest informacji
o bezpieczeństwie 2D-SWE u kobiet w ciąży.

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE
WYKONANIA BADANIA 2D-SWE
1. Przygotowanie do badania
*Przed badaniem należy zebrać wywiad dotyczący
etiologii choroby wątroby, chorób towarzyszących, pory
spożycia ostatniego posiłku, a także przeanalizować wyniki badań laboratoryjnych, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na aktywność AlAT w aktualnej i historycznej
dokumentacji.
*Jeżeli wywiad wskazuje na istnienie czynników
mogących wpłynąć na zafałszowanie wyniku (spożyty posiłek, zaostrzenie choroby wątroby, cholestaza
wątrobowa, zastoinowa niewydolność krążenia itp.),
z badania należy zrezygnować lub odłożyć je w czasie
aż do ustąpienia okoliczności stanowiących przeszkodę
w prawidłowym jego wykonaniu
*Badanie wykonywać należy na czczo lub co najmniej
6 godzin po ostatnim posiłku.
*Pacjent przyjmuje pozycję leżącą z prawym ramieniem
uniesionym i umieszczonym za głową .
*W trudnych warunkach anatomicznych dopuszczalne
jest ułożenie pacjenta na lewym boku.
2. Wykonanie badania
*Badanie powinien wykonywać operator, posiadający
umiejętność wykonywania konwencjonalnych badań
USG, który dodatkowo przeszedł szkolenie organizowane przez producenta urządzenia.
*Przed badaniem należy zaaplikować odpowiednią
ilość żelu.
*Głowicę (SC6-1) umieszcza się w międzyżebrzu po
stronie prawej, równolegle do przestrzeni międzyżebrowej, opierając ją o żebra i kierując wiązkę fal przez
przestrzenie międzyżebrowe. Pozwala to uniknąć nadmiernego ucisku głowicą na miąższ wątroby. Nie zaleca
się wykonywana badania w podżebrzu. W metodzie
tej nie przewidziano obiektywnej kontroli siły nacisku
głowicy wywieranej przez operatora na ścianę klatki
piersiowej. W odróżnieniu od typowego badania USG
głowica powinna pozostawać nieruchoma.
*Operator umieszcza ROI (określony w tym przypadku
jako SWE-box) w regionie o homogennym echu, wolnym od dużych naczyń i innych struktur zakłócających
pomiar, w odległości od 2 do 8 cm poniżej torebki wątroby. Optymalną jakość pomiaru uzyskuje się w miąższu
położonym pomiędzy 3 a 7 cm poniżej torebki wątroby.
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*Przed dokonaniem pomiaru pacjent powinien wstrzymać oddech na co najmniej 4 sekundy, co umożliwia
stabilizację obrazu.
*Obszar, w którym dokonuje się pomiaru (Q-box) powinien być umieszczony w centrum SWE-box zwykle
ma średnicę 15-20 mm.
*Nie zaleca się przeprowadzania pomiaru w lewym płacie wątroby ze względu na brak ochrony przed nadmiernym uciskiem, jaką dla prawego płata stanowią żebra.

bardzo niewielką liczbę dostępnych publikacji, brak
jest jednoznacznych zaleceń co do sposobu wykonania
badania i punktów odcięcia dla poszczególnych stopni
włóknienia, metody tej nie można obecnie rekomendować do rutynowego stosowania w diagnostyce chorób
wątroby.

3. Wynik badania.
Wskazane jest wykonanie co najmniej 3 trafnych pomiarów o zbliżonych wartościach i obliczenie średniej
wydawanej jako wynik ostateczny. Jeżeli wyniki tych
pomiarów nie są zbieżne, nie powinny być wydawane
pacjentowi. Jeżeli w kolejnych próbach nie udaje się
uzyskać zbieżnych wyników, należy zaproponować inną
metodę oceny stopnia uszkodzenia wątroby.
*Ostateczna interpretacja uzyskanego wyniku powinna
uwzględniać etiologię choroby oraz dane dotyczące
bieżącego stanu klinicznego pacjenta.
*Wydawany pacjentowi wynik stanowi seria zdjęć
wydrukowanych bezpośrednio z urządzenia i wymaga
opisu ze strony operatora z interpretacją wyniku oraz
podpisem.

Ten typ techniki elastograficznej jest dostępny
w większości konwencjonalnych systemów USG. Określany jest jako elastografia quasi-statyczna i jej główne
zastosowanie sprowadza się do diagnostyki zmian
ogniskowych, zwłaszcza w narządach położonych
powierzchownie. Jako że ocena różnic w elastyczności
tkanek ma w tym przypadku charakter jakościowy (np.
zobrazowanie tkanki guza nowotworowego o innej spoistości niż otaczający zdrowy miąższ narządu), technika
ta ma małą przydatność w ocenie stopnia uszkodzenia
wątroby, gdzie niezbędna jest obiektywna, ilościowa
ocena sztywności narządu. Liczba publikacji dotyczących zastosowania tej metody w ocenie zaawansowania
włóknienia jest stosunkowo niewielka, dlatego tej metody nie można obecnie rekomendować do rutynowego
stosowania w diagnostyce chorób wątroby.

4. Archiwizacja wyników. Wyniki wszystkich dokonanych pomiarów powinny być dostępne w ośrodku
wykonującym badania i możliwe do odtworzenia.
5. Zalecenia techniczne .Wymagane jest dokonywanie
przeglądów urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Kalibracja głowicy nie jest wymagana.

ELASTPQ
Technika ElastPQ jest to zintegrowany system
elastografii zintegrowany z konwencjonalnym USG
Philips (EPIQ7 z xMATRIX,) Jest to metoda podobna
do 2D- SWE, ale w klasyfikacji EFSUMB umieszczona
została obok ARFI, wśród metod punktowych SWE.
Zasada działania polega na wytworzeniu ciśnienia
fali ultradźwiękowej propagowanej przez tkanki. Do
obrazowania wykorzystuje się tryb dopplerowski,
wykorzystujący zmiany częstotliwości fali ultradźwiękowej w zależności od kierunku ruchu. Podobnie jak
w elastografii z wykorzystaniem ARFI, fale poprzeczne
rozchodzą się przez obszar zainteresowania (ROI) o wymiarach (długość 15 mm i szerokości 5 mm). Prędkość
fali poprzecznej przedstawiona jest na ekranie. Operator
może wybrać wyświetlanie wyników w m/s lub w kPa.
Jest to technika stosunkowo nowa i ze względu na

STRAIN ELASTOGRAPHY

Tabela II. Proponowane zakresy wartości wyników w zależności od zaawansowania włóknienia i użytego
rodzaju elastografii (wytyczne polskie)
Eltiologia
TE (kPa)
Zdrowy 2,5 - 5,0
HCV
F≥1 5,1 - 7,0
F≥2 7,1 - 9,5
F≥3 9,6 - 12,5
F=4 ≥ 12,6
HBV
F≥1 5,1 - 7,0
F≥2 7,1 - 8,0
F≥3 8,1 - 11,5
F=4 ≥ 11,6
NAFLD F≥1 5,1-7,0
F≥2 7,1- 10,5
F≥3 10,6 – 11,5
F=4 ≥ 11,6

2D SWE (kPa)
do 5,7
F≥1 5,8 - 7,0
F≥2 7,1 - 8,6
F≥3 8,7 - 10,3
F≥4 ≥ 10,4
F≥1 5,8 - 7,0
F≥2 7,1 - 8,0
F≥3 8,1 - 10,0
F=4 ≥10,1
F≥1 ND
F≥2
F≥3
F=4

ARFI (m/s)
1,0 - 1,2
F≥1 1,21 -1,3
F≥2 1,31-1,5
F≥3 1,51-1,9
F=4 ≥ 1,91
F≥1 1,21 -1,3
F≥2 1,31-1,5
F≥3 1,51-1,9
F=4 ≥ 1,91
F≥1 ≥ 1,10
F≥2 ≥ 1,16
F≥3 ≥ 1,48
F=4 ≥ 1,63
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INSTRUKCJA DLA AUTORÓW
ZASADY PRZYGOTOWANIA MANUSKRYPTÓW KIEROWANYCH DO PUBLIKACJI
W PRZEGLĄDZIE EPIDEMIOLOGICZNYM - EPIDEMIOLOGICAL REVIEW
Prawa autorskie do prac publikowanych w Przeglądzie Epidemiologicznym- Epidemiological Review są
zarezerwowane dla wydawcy – Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.
Oznacza to, że artykuły czy ich fragmenty nie mogą być
publikowane lub kopiowane gdzie indziej, bez zgody
wydawcy.
Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological
Review jest pismem dwujęzycznym angielskim
i polskim.
Publikuje:
a) prace doświadczalne, metodyczne i doniesienia
z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i niezakaźnych; analizy
i szacunki
epidemiologiczne;
b) prace z zakresu zdrowia publicznego;
c) prace oraz doniesienia kliniczne z zakresu chorób
zakaźnych;
d) prace poglądowe z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i kliniki chorób zakaźnych
i zdrowia publicznego;
e) oceny książek i wydawnictw z wyżej wymienionych
dziedzin oraz listy do Redakcji
1. Zasady przyjmowania artykułu przesyłanego do
publikacji
Manuskrypt pracy należy nadesłać do Redakcji z pismem przewodnim, w którym autor korespondencyjny
zwraca się o opublikowanie pracy podając tytuł pracy
i wymieniając nazwiska autorów oraz swoje miejsce
zatrudnienia, adres, numer telefonu i adres e-mail.
W pracach oryginalnych (badawczych) pismo
przewodnie powinno zawierać aprobatę kierownika zakładu lub kliniki, w których zostały wykonane badania,
potwierdzoną jego podpisem.
Do pisma przewodniego należy dołączyć pisemne
oświadczenie zawierające następujące informacje:
A. Praca nie została i nie zostanie złożona do druku
w innym czasopiśmie przed opublikowaniem jej
w Przeglądzie Epidemiologicznym- Epidemiological Review.
B. Określenie udziału (wkładu) poszczególnych autorów w opracowanie artykułu.
C. Praca nie narusza praw autorskich, ani innych praw
stron trzecich i nie zachodzi konflikt interesów
z innymi osobami lub instytucjami.

2. Zasady przygotowania manuskryptu pracy przesyłanej do publikacji
Redakcja przyjmuje prace w wersjach polskiej i angielskiej.
Wyjątkowo, jeżeli przygotowanie tekstu w języku
angielskim mogłoby nastręczać trudności, prosimy
o załączenie listy użytych specjalistycznych nazw
i określeń z tłumaczeniem na język angielski.
Strona edytorska tych prac powinna być zgodna z Instrukcją dla Autorów: streszczenie w językach polskim
i angielskim, słowa kluczowe, podpisy tabel i rycin –
w języku polskim i angielskim.
Uwaga! Objętość nadsyłanych manuskryptów nie
może przekraczać 12 stron, łącznie ze streszczeniem,
piśmiennictwem, rycinami i tabelami.
2. Instrukcja dotycząca przygotowania manuskryptu
2.1. Prace przeznaczone do druku powinny być nadesłane do Redakcji w jednym egzemplarzu manuskryptu
o formacie A4, pisane jednostronnie z zachowaniem
marginesu 4 cm z lewej strony i 1,5 odstępu pomiędzy
wierszami (28-31 wierszy na stronie). Poszczególne
strony manuskryptu powinny być numerowane.
Do wydruku manuskryptu należy załączyć plik artykułu
w formie elektronicznej (na płycie CD) lub przesłać na
adres email: przegepidem@pzh.gov.pl ).
Wersja elektroniczna musi być identyczna z tekstem
wydruku i zawierać nazwę pliku, w którym jest zapisany artykuł.
Pliki i wersja papierowa powinny być przygotowane
z wykorzystaniem czcionki typu Arial do rycin, wykresów i fotografii (10–12 pkt) oraz czcionki typu Times
do podpisów pod ryciny i pisania tekstu podstawowego.
2.2. Pierwsza strona tekstu powinna zawierać kolejno
na środku strony: pełne imię i nazwisko autora (autorów) kursywą, tytuł polski pracy (dużymi pogrubionymi literami alfabetu), tytuł angielski (dużymi
niepogrubionymi literami alfabetu), nazwę (nazwy)
placówki, w której wykonano pracę (Times 10-12
pkt). Streszczenie i abstrakt należy dołączyć na oddzielnych kartkach.
2.3. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych i nazewnictwa
oraz dokonywania za zgodą Autorów koniecznych
skrótów w tekście.
W tekście artykułu należy wyróżnić następujące części:
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja,
Wnioski, Piśmiennictwo, Adres do korespondencji.
W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyróżnić:
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Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski
(wersaliki, druk 10 pogrubiony).
Poszczególne części tekstu mogą być wyróżnione podtytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.
STRESZCZENIE I ABSTRAKT - Streszczenie powinno rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pracy
– ok. 250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy dołączyć do manuskryptu na oddzielnych, nienumerowanych kartkach.
SŁOWA KLUCZOWE (3-5) - w języku polskim
i angielskim powinny być umieszczone: polskie pod
streszczeniem, angielskie pod abstraktem, np.
Słowa kluczowe: Hib, szczepienia, skuteczność
Key words: Hib, vaccination, effectiveness
WSTĘP – należy omówić uzasadnienie podjętych badań i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel
prowadzonych badań.
Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograniczyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek
z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników
ani wniosków z przeprowadzonych badań.
MATERIAŁ I METODY – dla powszechnie znanych
metod należy podać pozycję piśmiennictwa, łącznie
z metodami statystycznymi stosowanymi w pracy. Dla
metod już opublikowanych, ale powszechnie nieznanych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa,
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych
metod – podać ich pełny opis.
W pracach epidemiologicznych należy podać informacje o planie (protokole) badania obejmującym badaną
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przydziału do poszczególnych grup.
WYNIKI – należy podać w logicznej sekwencji w tekście, z ewentualnym powołaniem się na tabele i ryciny.
Danych z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście,
gdzie powinny być podsumowane najważniejsze informacje.
DYSKUSJA – należy podkreślić nowe lub ważne
aspekty wyników badań i omówić ich implikacje oraz
podać ich ograniczenia. Wyniki własnych badań powinny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzystywanego przez autorów artykułu. Nie należy powtarzać
szczegółowych danych przedstawionych w poprzednich częściach artykułu.
WNIOSKI – należy sprecyzować w punktach lub podać krótko w formie opisowej. Wnioski powinny łączyć się logicznie z celami pracy przedstawionymi we
wstępie.
Należy unikać stwierdzeń i wniosków niewynikających z własnej obserwacji.
Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat
kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera eko-
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nomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się
hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza. Nie
należy we wnioskach zamieszczać wyników!
PIŚMIENNICTWO – należy ograniczyć tylko do
pozycji cytowanych w tekście i mających bezpośredni
związek z tematem pracy – nie więcej niż 30 pozycji.
Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w kolejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac w tekście
należy podawać w nawiasach okrągłych tylko liczbę
porządkową odnośnej publikacji w spisie piśmiennictwa. Należy również podać pozycje cytowane w tabelach lub w legendzie rycin.
Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepublikowane, powinny być oznaczone jako: „w druku”; autorzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie
takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca
została zaakceptowana do druku.
W wykazie piśmiennictwa należy zachować następującą kolejność:
a) nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion.
Jeżeli liczba autorów nie przekracza
trzech należy zacytować wszystkich, jeżeli autorów jest
więcej niż trzech, należy
zacytować trzech i dodać „i in” (et al.).
b) tytuł pracy w pełnym brzmieniu;
c) tytuł czasopisma w uznanym skrócie (według The
List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) rok;
e) tom;
f) pierwsza i ostatnia strona pracy
Dla wydawnictw nieperiodycznych (np. książek) należy podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach zbiorowych, tytuł książki, nazwisko i inicjały jej redaktora,
miejsce wydania, wydawcę i rok wydania oraz strony
od – do cytowanego rozdziału.
PRZYKŁADY:
Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U,et al. Pertussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med 1996;124(11):980–3.
Pozycje bez autora należy cytować jako: Anonimowe
lub Editorial. Np.: Cancer in South Africa [editorial].
S Afr Med J 1994;84:15.
Artykuły z polskojęzycznego czasopisma medycznego:
Kostrzewski J. Postępy wykorzenienia poliomyelitis
w świecie. Przegl Epidemiol 1994;48:355–60.
Naruszewicz-Lesiuk D, Wieczorkiewicz N, Iwińska-Buksowicz B, i in. Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) w Polsce w latach 1990–1993. V
etap badań epidemiologicznych. Przegl Epidemiol
1995;49:261–6.
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Książki i monografie
Uwaga! Należy koniecznie podawać strony, na które powołuje się Autor.
1. Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa
chorób zakaźnych. Wyd 2. Warszawa: Wydaw. Lek.
PZWL; 1996: strona od – do.
2. Jeśli autorem jest organizacja: World Health Organization / United Nations Children’s Fund. State of
the world’s vaccines and immunization. Geneva:
WHO; 1996: strona od – do.
3. Rozdział w książce: Krotochwil-Skrzypkowa M.
Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec
B, Magdzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd 2.
Warszawa: PZWL;1991: 76–81.
4. Doniesienie z konferencji: Bengtsson S, Solheim
BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92.
Proceedings of the 7thWorld Congress on Medical
Informatics; 1992 Sep 6–10; Geneva, Switzerland.
Amsterdam: Nort-Holland; 1992,1561–5.
5. Cytowanie artykułów rozpowszechnianych w formie
elektronicznej przez internet może być dokonywane
przez podanie ich adresu internetowego oraz danych
bibliograficznych ich wersji drukowanej, jeśli taka
istnieje, np. Outbreak of Bacterial Conjunctivitis at
a College--New Hampshire. MMWR 2002;51:2057. http://www.cdc.gov/mmwr/
Adres do korespondencji – należy podawać nazwę
i adres miejsca pracy lub prywatny autora (autorów)
oraz podać numery telefonów i adres e-mail.
Tabele – należy umieścić na oddzielnych stronach/
arkuszach i ponumerować kolejno cyframi rzymskimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chronologii lub pojawianiu się w tekście.
Tabele powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry)
w języku polskim i angielskim.
Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki nagłówek, a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczone w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku.
W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowane statystyczne miary zmienności, takie np. jak standardowe odchylenie czy standardowy błąd średnich.
Liczbę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie niezbędnych dla dokumentacji uzyskanych wyników.
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Ryciny – powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: PDF, JPG, PNG, GIF, TIFF, mapa
bitowa ( w odpowiedniej rozdzielczości) i załączone
na oddzielnych wydrukach, w wersji elektronicznej
w oddzielnych plikach.
Ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy w języku polskim i angielskim.
W przypadku fotografii i plików graficznych utworzonych bez podpisu – numeracja i podpis (w całości)
powinny być zawarte w nazwie pliku lub należy dołączyć oddzielny plik z wykazem rycin z podpisami.
W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w nawiasach kolejne numery rycin lub tabel np. (ryc. 1)
lub (tab. I). Miejsca włączenia materiału ilustracyjnego powinny być zaznaczone ołówkiem na marginesie
manuskryptu.
Po zaakceptowaniu do druku tabele i ryciny są dołączane wyłącznie do wersji angielskiej artykułu (która
stanowi wersję pierwotną), dlatego też zawartość tekstowa tabel, diagramów i rycin oraz tytuły osi i legenda wykresów powinny być przygotowane w języku
angielskim. Wersja artykułu w języku polskim jest
wersją skróconą i zawiera jedynie numery tabel lub
rycin w odpowiednich miejscach tekstu.
ZASADY RECENZOWANIA
Każda praca jest poddawana ocenie przez co najmniej
2 niezależnych recenzentów.
Recenzenci i autorzy prac nie znają swoich tożsamości
(tzw.”double-blind review process”).
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu
do publikacji, dopuszczenia po poprawkach lub jego
odrzucenia.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułów do
publikacji podejmuje redakcja na podstawie uzyskanych
recenzji.
Raz w roku czasopismo podaje do wiadomości listę
recenzentów współpracujących z redakcją.
INNE
Za prace publikowane w Przeglądzie Epidemiologicznym - Epidemiological Review nie są pobierane
opłaty. Wydawca zastrzega sobie prawo przeznaczenia
niektórych odbitek do handlu księgarskiego.

