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ABSTRACT

INTRODUCTION. The new SARS-CoV-2 coronavirus, first recognized in China in 2019, within a few months 
caused a global pandemic of a disease called COVID-19. The high incidence and mortality of COVID-19 was 
the reason for the beginning of intensive work on the development of an effective vaccine. In Poland, mass 
vaccinations against this disease began at the end of December 2020. 
OBJECTIVES. The aim of the presented study was to determine the effectiveness of stimulating the production 
of specific antibodies for SARS-CoV-2 by the Pfizer vaccine.
MATERIAL AND METHODS. The presence of IgA and IgG antibodies to the spike (S protein) of  SARS-
CoV-2 was tested by the ELISA/Euroimmun in serum samples obtained from 140 the employees of NIPH-NIH 
(137 were vaccinated). In addition, the presence of IgG antibodies to S protein, nucleoprotein, and mixture of 
both in selected serum samples was tested by the newly developed in NIPH-NIH in-house ELISA assay.
RESULTS. IgA and IgG antibodies to the S protein of the SARS-CoV-2 were detected by ELISA/Euroimmun, 
respectively in 136 and in all 137 vaccinated persons. There were no statistically significant differences in the 
level of antibodies depending on the sex and age of the vaccinated persons. Slightly higher levels of antibodies 
have been demonstrated in vaccinated subjects with documented preexisting SARS-CoV-2 immunity compared 
to subjects without COVID-19 history. The presence of IgA and IgG antibodies was found in respectively, 18 
(45.0%) and all 40 (100.0%) tested vaccinated persons by the in-house ELISA with mixture antigen. The study 
showed that ELISA assay with N protein as an antigen may enable the distinction between antibodies acquired 
after infection and after vaccination.
CONCLUSIONS. The results obtained in the presented study clearly demonstrate the high effectiveness of the 
Pfizer vaccine in stimulation of the human immune system to produce antibodies specific for the S protein of 
the SARS-CoV-2. It is necessary to continue testing vaccine antibody levels at various times after vaccination 
to determine the potential duration of humoral immunity.

Key words: SARS-CoV-2, COVID-19, serological tests, vaccination, antibody level, Pfizer

STRESZCZENIE

WSTĘP. Nowy koronawirus SARS-CoV-2, rozpoznany po raz pierwszy w Chinach w 2019 roku, w  ciągu kilku 
miesięcy spowodował światową pandemię choroby nazwanej COVID-19. Wysoka zachorowalność i śmiertel-
ność COVID-19 była przyczyną rozpoczęcia intensywnych prac nad opracowaniem skutecznej szczepionki. 
W Polsce masowe szczepienia przeciwko tej chorobie rozpoczęto pod koniec grudnia 2020 roku. 
CEL PRACY. Celem pracy była ocena skuteczności stymulacji przez szczepionkę firmy Pfizer  produkcji swo-
istych dla wirusa SARS-CoV-2 przeciwciał u szczepionych osób.

© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny



4

INTRODUCTION

The newly described virus from the Coronaviridae 
family called SARS-CoV-2 is responsible for causing 
of disease known as COVID-19 (1). The disease 
manifests itself in most infected people as fever, 
cough, sore muscles and throat. However, COVID-19 
may lead to a number of serious complications such 
as pneumonia, acute respiratory distress syndrome, 
metabolic acidosis, disseminated intravascular 
coagulation, shock and death. The factors predisposing 
to the severe course of the disease include mainly old 
age, obesity, coexisting diseases such as diabetes, 
chronic cardiovascular and respiratory diseases or 
deficiencies of the immune system (1, 2, 3).

From the beginning of the pandemic to April 10, 
2021, approximately 134 million cases of SARS-CoV-2 
infection were diagnosed worldwide, including nearly 
3 million deaths. In Poland, epidemiological data 
indicate about 2.5 million COVID-19 cases, including 
over 58,000 fatalities (4). Such high morbidity and 
mortality resulted in the beginning of intensive work on 
the development of an effective vaccine. Currently, four 
vaccines are approved for use in the European Union: 
Comirnata mRNA (BNT162b2) by Pfizer-BioNTech, 
Moderna mRNA (mRNA1273), AstraZeneca vector 
vaccine (ChAdOx1 nCoV-19) and Johnson & Johnson 
vaccine by Janssen (Ad26.COV. 2-S) (5).

In Poland, the first vaccine against COVID-19 used 
was a preparation from Pfizer-BioNTech. Vaccination 
is performed intramuscularly in two doses (in 
a volume of 0.3 ml each), several weeks apart. The 
active substance in Pfizer-BioNTech Comirnata is an 
RNA nucleic acid fragment (mRNA) that encodes the 

WSTĘP

Nowo opisany wirus z rodziny Coronaviridae na-
zwany SARS-CoV-2 odpowiedzialny jest za wywo-
ływanie zespołu objawów chorobowych określanych 
jako COVID-19 (1). Choroba ta u większości zaka-
żonych osób objawia się jako gorączka, kaszel, bóle 
mięśni i gardła. W przebiegu COVID-19 może dojść 
jednak do szeregu groźnych powikłań przebiegających 
jako zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności od-
dechowej, kwasica metaboliczna, zespół wykrzepia-
nia wewnątrznaczyniowego, wstrząs i śmierć. Wśród 
czynników predysponujących do ciężkiego przebiegu 
choroby zalicza się głównie podeszły wiek, otyłość, 
współistniejące choroby takie jak cukrzyca, przewle-
kłe choroby układu krążenia, układu oddechowego 
czy też niedobory układu odpornościowego (1, 2, 3). 

Od początku pandemii do 10 kwietnia 2021 roku 
rozpoznano na świecie około 134 mln przypadków 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym blisko 3 
mln przypadków śmiertelnych. W Polsce dane epi-
demiologiczne mówią o około 2,5 mln przypadków 
COVID-19, w tym ponad 58 tysięcy śmiertelnych (4). 
Tak wysoka zachorowalność i umieralność była przy-
czyną rozpoczęcia intensywnych prac nad opracowa-
niem skutecznej szczepionki. Obecnie na terenie Unii 
Europejskiej dopuszczone do stosowania są cztery 
szczepionki: mRNA Comirnaty (BNT162b2) firmy 
Pfizer-BioNTech, mRNA Moderna (mRNA1273), 
wektorowa szczepionka firmy AstraZeneca (ChA-
dOx1 nCoV-19) oraz szczepionka Johnson & Johnson 
firmy Janssen (Ad26.COV.2-S) (5).

W Polsce pierwszą zastosowaną szczepionką prze-
ciwko COVID-19 był preparat firmy Pfizer-BioNTech. 

MATERIAŁ I METODY. Obecność przeciwciał klasy IgA i IgG dla białka S wirusa SARS-CoV-2 poszuki-
wano odczynem  ELISA/Euroimmun w próbkach surowicy pobranych od 140 pracowników NIPH-PZH (137 
osób było szczepionych). Dodatkowo, obecność przeciwciał klasy IgG dla białka S, nukleoproteiny oraz miesza-
niny tych dwóch białek w wybranych próbkach surowicy została przebadana przy użyciu nowo opracowanego 
w NIZP-PZH testu in-house ELISA.
WYNIKI. Przeciwciała klasy IgA i IgG przeciwko białku S wirusa SARS-CoV-2 wykryto testem ELISA/Eu-
roimmun odpowiednio u 136 i u wszystkich 137 zaszczepionych osób. Nie stwierdzono statystycznie istotnych 
różnic poziomu przeciwciał w zależności od płci i wieku osób zaszczepionych. Nieco wyższy poziom prze-
ciwciał wykazano u zaszczepionych osób z udokumentowaną wcześniej odpornością na SARS-CoV-2 w porów-
naniu z osobami bez historii COVID-19. Obecność przeciwciał klasy IgA odczynem in-house ELISA wykazano 
u 18 (45,0%), a przeciwciał klasy IgG u wszystkich 40 (100,0%) badanych szczepionych osób. Przeprowadzone 
badania wykazały, że test ELISA z białkiem N, jako antygenem umożliwia rozróżnienie przeciwciał nabytych 
po zakażeniu od przeciwciał indukowanych po szczepieniu. 
WNIOSKI. Uzyskane w prezentowanej pracy wyniki wskazują jednoznacznie na wysoką skuteczność sty-
mulacji przez szczepionkę firmy Pfizer układu odpornościowego ludzi do produkcji przeciwciał swoistych dla 
białka S wirusa SARS-CoV-2. Konieczne jest kontynuowanie badania poziomu przeciwciał poszczepiennych 
w różnych okresach po przyjęciu szczepionki w celu określenia potencjalnego czasu utrzymywania się odpor-
ności typu humoralnego.

Słowa kluczowe: SARS-CoV-2, COVID-19, testy serologiczne, szczepienie, poziom przeciwciał, Pfizer

Waldemar Rastawicki, Klaudia Płaza
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Szczepienie wykonywane jest domięśniowo w dwóch 
dawkach (w objętości po 0,3 ml każda) w odstępie 
kilku tygodni. Substancją czynną szczepionki Pfi-
zer-BioNTech Comirnaty jest fragment kwasu nu-
kleinowego RNA (mRNA) kodujący białko S (kolca) 
wirusa SARS-CoV-2, który pełni funkcję antygenu. 
Szczepionka wywołuje odpowiedź immunologiczną 
polegającą na wytworzeniu przeciwciał neutralizują-
cych oraz odpowiedzi komórkowej na antygen białka 
szczytowego S (6, 7, 8). Przeprowadzone do tej pory 
badania wykazały wysoką skuteczność i bezpieczeń-
stwo szczepionki (9, 10). Już 7 dni po pierwszej daw-
ce szczepionki odporność na zakażenie wynosi około 
68%, a po 14 dniach odporność wzrasta do około 93%. 
Najwyższa, 95% skuteczność nabywana jest dopiero 
po 7 dniach od drugiej dawki szczepienia (11, 12). 

Według przyjętych założeń przez Narodowy Pro-
gram Szczepień pierwszą grupą zawodową, która 
powinna być zaszczepiona przeciwko COVID-19, są 
pracownicy medyczni (tzw. grupa 0). Wśród pracow-
ników NIZP-PZH szczepienia preparatem firmy Pfizer 
rozpoczęły się pod koniec grudnia 2020 roku i były 
kontynuowane w pierwszych miesiącach 2021 roku. 
Ze względu na to, że poziom oraz czas utrzymywania 
się po przebytym szczepieniu swoistych dla wirusa 
przeciwciał jest niezwykle ważną informacją w aspek-
cie humoralnej odporności poszczepiennej, postano-
wiono w prezentowane pracy sprawdzić na wybranej 
grupie pracowników NIZP-PZH skuteczność stymu-
lowania przez szczepionkę firmy Pfizer produkcji swo-
istych przeciwciał.

CEL PRACY

Celem pracy była ocena skuteczności stymulacji 
przez szczepionkę firmy Pfizer produkcji swoistych 
dla wirusa SARS-CoV-2 przeciwciał u szczepionych 
osób.

MATERIAŁ I METODY

Badane grupy osób. Badaniom poddano próbki 
surowicy uzyskane w lutym 2021 roku od 140 pracow-
ników Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Badania 
wykonano w ramach rutynowych badań diagnostycz-
nych prowadzonych w NIZP-PZH. Wszystkie osoby 
wyraziły pisemną zgodę na wykorzystanie wyników 
badania ich próbek surowicy do celów opracowań syn-
tetycznych. Uzyskano próbki surowicy od 102 kobiet 
i 38 mężczyzn. Wiek badanych osób wynosił od 23 
do 84 lat (średnia wieku 46,8 roku). Badane osoby zo-
stały poproszone o podanie terminu przeprowadzenia 
szczepienia, ewentualnych objawów poszczepiennych 
oraz udokumentowanego badaniem RT-PCR przeby-

S (spike) protein of the SARS-CoV-2 virus, which 
acts as an antigen. The vaccine induces an immune 
response consisting in the production of neutralizing 
antibodies and a cellular response to the antigen of the 
S-peak protein (6, 7, 8). The studies conducted so far 
have demonstrated the high effectiveness and safety 
of the vaccine (9, 10). Already 7 days after the first 
dose of vaccine, immunity to infection is about 68%, 
and after 14 days, immunity rises to about 93%. The 
highest, 95% effectiveness is acquired after 7 days 
from the second dose of vaccination (11).

According to National Immunization Program, 
the first professional group that should be vaccinated 
against COVID-19 are medical workers (the so-
called group 0). Among the employees of NIPH-
NIH, vaccinations with the Pfizer began at the end of 
December 2020 and were continued in the first months 
of 2021. Due to the fact that the level and duration 
of virus-specific antibodies after vaccination is 
extremely important information in terms of humoral 
immunity after vaccination, in the presented study we 
checked the effectiveness of Pfizer’s stimulation of the 
production of specific antibodies.

OBJECTIVE OF THE WORK. 

The aim of the study was to assess the effectiveness 
of the Pfizer vaccine stimulating the production of 
SARS-CoV-2 virus-specific antibodies in vaccinated 
persons.

MATERIAL AND METHODS

Study design. Serum samples obtained in February 
2021 from 140 employees of the National Institute 
of Public Health - National Institute of Hygiene in 
Warsaw were tested as part of the routine diagnosis 
conducted in our laboratory. All subjects gave their 
written consent to use the results of their serum 
samples for synthetic studies. Serum samples were 
obtained from 102 women and 38 men. The age of the 
subjects ranged from 23 to 84 years (mean age 46.8 
years). The subjects were asked to provide the date 
of vaccination, possible post-vaccination symptoms 
and history of SARS-CoV-2 infection documented by 
RT-PCR. Two doses of Pfizer’s COVID-19 vaccine, 
three weeks apart, were administered to 137 people. 
The number of days from the second dose of vaccine 
to blood collection was 4 to 43 days (mean 24 days). 
The study group of vaccinated employees included 
12 persons who had been infected with the SARS-
CoV-2 virus from 3 to 5 months before blood sampling 
for the tests (one person about 10 months before the 
study). Three of the 140 subjects were not vaccinated 
against COVID-19, two of whom were infected with 

Poziom ochronnych przeciwciał poszczepiennych... The level of protective post-vaccination antibodies...
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the SARS-CoV-2 virus (70 and 120 days before blood 
sampling, respectively), and one was not infected with 
COVID-19.

Laboratory Analysis for Samples. The presence of 
IgA and IgG antibodies to the spike protein (S1 protein) 
was tested by the Euroimmun ELISA assay (catalog 
number EI 2606-9601) in 140 serum samples according 
with the manufacturer’s instructions. In addition, the 
presence of IgM to nucleocapsid protein (N protein) 
of the SARS-CoV-2 virus in a randomly selected 28 
serum samples of vaccinated persons was tested by 
Euroimmun ELISA. This assay is a semi-quantitative 
test in which the result is given in arbitrary units. The 
manufacturer assumed a value of <0.8 as a negative 
result, a value of > 0.8 - <1.1 for a doubtful result, and 
a value of ≥ 1.1 as a positive result. Additionally to 
Euroimmun ELISA, the newly developed in-house 
ELISA assay was used to test selected serum samples. 
Three different antigen preparations were used in 
this test: recombinant nucleocapsid protein (Native 
Antigen cat.no. REC31851) with a concentration of 1.5 
µg/ml, recombinant S1 spike protein (Native Antigen 
cat. two proteins (0.75 µg/ml of N protein and 1 µg/
ml of S1 protein). A value of ≥12 was assumed as 
a positive result in the in-house set.

Statistical analysis of the results. The statistical 
analysis of the obtained results was performed with 
the use of the Open Epi program. The arithmetic 
mean of the antibody level and the standard deviation 
were calculated. The significance of differences in the 
frequency of high level detection of IgA (value ≥5.0) 
and IgG (value ≥10.0) antibodies depending on sex 
and age group was assessed by the chi-square test of 
independence using Yates’s correction. The differences 
were considered statistically significant, where the 
p-value significance levels were lower than α = 0.05.

RESULTS

Figure 1 and Table I summarize the results of testing 
serum samples from 137 vaccinated individuals with 
a ELISA/Euroimmun. At a diagnostically significant 
level, IgA antibodies were detected in 136, and IgG 
antibodies in all examined 137 persons. The level 
of detected IgA antibodies in the majority of cases 
significantly exceeded the cut-off value (value ≥1.1). 
IgG antibodies were found at an even higher level, 
because in as many as 90% of vaccinated persons this 
value exceeded the cut-off level 7 times, considered 
by the manufacturer to be diagnostically significant, 
indicating a positive human immune response to 
SARS-CoV-2 antigens. The standard deviation for IgA 
values antibodies was 3.88 and for IgG antibodies 3.02.

No statistically significant differences were found 
in the frequency of detection of antibodies to SARS-

cia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Dwie dawki 
szczepionki firmy Pfizer przeciwko COVID-19, w od-
stępie 3 tygodni, podano 137 osobom. Liczba dni od 
podania drugiej dawki szczepionki do pobrania krwi 
wynosiła od 4 do 43 dni (średnio 24 dni). W badanej 
grupie szczepionych pracowników znalazło się 12 
osób, które przeszły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 
od 3 do 5 miesięcy przed pobraniem krwi do badań 
(jedna osoba około 10 miesięcy przed badaniem). Trzy 
osoby spośród 140 zbadanych nie były zaszczepione 
przeciwko COVID-19, z czego dwie osoby przeszły 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (odpowiednio 70 
i 120 dni przed pobraniem krwi), a jedna osoba nie 
chorowała na COVID-19. 

Badanie poziomu przeciwciał. Badania wszyst-
kich próbek surowicy uzyskanych od 140 osób prze-
prowadzono zgodnie z instrukcją producenta zesta-
wem ELISA firmy Euroimmun (nr kat. EI 2606-9601) 
poszukując przeciwciał klasy IgA oraz IgG dla białka 
kolca (białko S1). Dodatkowo, w losowo wybranych 
28 próbkach surowicy szczepionych osób poszukiwa-
no zestawem ELISA firmy Euroimmun przeciwciał 
klasy IgM. W przypadku poszukiwania tej klasy im-
munoglobulin studzienki reakcyjne zestawu zostały 
opłaszczone zmodyfikowanym białkiem nukleokap-
sydu (białko N) wirusa SARS-CoV-2. Zestaw ELISA 
firmy Euroimmun jest testem półilościowym, w któ-
rym wynik podawany jest w arbitralnych jednostkach. 
Za wynik ujemny producent przyjął wartość <0,8, 
za wynik wątpliwy wartość >0,8 - <1,1, a za wynik 
dodatni wartość odcięcia (cut-off) ≥1,1. Dodatkowo, 
w prezentowanej pracy wykorzystano do badania wy-
branych próbek surowicy nowo opracowany w NIZ-
P-PZH zestaw in-house ELISA. W zestawie tym za-
stosowano trzy różne preparaty antygenowe: rekom-
binowane białko nukleokapsydu (Native Antigen nr 
kat. REC31851) o stężeniu 1,5 µg/ml, rekombinowane 
białko kolca S1 (Native Antigen nr kat. REC31806 ) 
o stężeniu 2 µg/ml oraz mix tych dwóch białek (0,75 
µg/ml białka N oraz 1 µg/ml białka S1). Za wynik do-
datni w zestawie in-house przyjęto wartość ≥12.

Statystyczne opracowanie wyników. Analizę 
statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono 
przy użyciu programu Open Epi. Obliczano średnią 
arytmetyczną poziomu przeciwciał i odchylenie stan-
dardowe. Istotność różnic w częstości wykrywania 
wysokiego poziomu przeciwciał klasy IgA (wartość 
≥5,0) i IgG (wartość ≥10,0) w zależności od płci i gru-
py wieku oceniano testem niezależności chi-kwadrat 
z zastosowaniem poprawki Yatesa. Za znamienne sta-
tystyczne przyjęto różnice, gdzie poziomy istotności 
p - value były mniejsze od α = 0,05.

Waldemar Rastawicki, Klaudia Płaza



7

CoV-2 depending on the sex and age of the vaccinated 
persons (p> 0.05). The arithmetic mean level of IgA 
and IgG antibodies was 6.84 and 12.28 for women, 
and 7.42 and 12.30 for men, respectively. In 68 persons 
under 46 years of age, the arithmetic mean level of IgA 
and IgG antibodies was 7.58 and 12.31, respectively, 

WYNIKI

Na rycinie 1 oraz w tabeli I zestawiono wyniki 
badania zestawem firmy Euroimmun próbek surowi-
cy uzyskanych od 137 szczepionych osób. Na diagno-
stycznie znamiennym poziomie przeciwciała klasy 
IgA wykryto u 136 osób, natomiast przeciwciała klasy 
IgG u wszystkich zbadanych 137 osób. Poziom wykry-
wanych przeciwciał klasy IgA u większości osób prze-
kraczał znacznie wartość poziomu cut off (wartość 
≥1,1). Przeciwciała klasy IgG stwierdzano na jeszcze 
wyższym poziomie, bo aż u ponad 90% szczepionych 
osób wartość ta przekraczała 7-krotną wartość po-
ziomu cut-off, uznanego przez producenta za diagno-
stycznie znamienną, świadczącą o dodatniej odpowie-
dzi immunologicznej człowieka na antygeny wirusa 
SARS-CoV-2. Odchylenie standardowe w przypadku 
poszukiwania przeciwciał klasy IgA i IgG wynosiło 
odpowiednio 3,88 i 3,02.

W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono 
statystycznie istotnych różnic w częstości wykrywa-
nia przeciwciał dla antygenów wirusa SARS-CoV-2 
w zależności od płci oraz wieku zaszczepionych osób 
(p>0,05). Średni arytmetyczny poziom przeciwciał 
klasy IgA i IgG wynosił odpowiednio dla kobiet 6,84 

i 12,28, a dla mężczyzn 7,42 oraz 12,30. U 68 osób 
w wieku poniżej 46 roku życia średni arytmetyczny 
poziom przeciwciał klasy IgA i IgG wynosił odpo-
wiednio 7,58 oraz 12,31, natomiast u 69 osób w wie-
ku równym lub wyższym niż 46 lat odpowiednio 6,41 
oraz 12,37. 

Tabela I. Częstość wykrywania przeciwciał klasy IgA oraz 
IgG dla antygenów wirusa SARS-CoV-2 testem ELISA/
Euroimmun w próbkach surowicy 137 osób zaszczepionych 
dwoma dawkami szczepionki firmy Pfizer. Poziom 
diagnostycznie znamienny ≥1,1.
Table I. The frequency of detection of IgA and IgG 
antibodies to SARS-CoV-2 by ELISA/Euroimmun in 
serum samples of 137 persons vaccinated with two doses 
of the Pfizer vaccine. Diagnostically significant level ≥ 1.1.

Poziom 
przeciwciał 

Przeciwciała 
klasy IgA

Przeciwciała 
klasy IgG

<1,1 1 (0,7%) -
1,1-2  11 (8,0%) -
>2-4 22 (16,0%) -
>4-6 26 (18,9%) 1 (0,7%)
>6-8 17 (12,4%) 9 (6,5%)
>8-10 32 (23,3%) 27 (19,7%)
>10-12 24 (17,5%) 34 (24,8%)
>12-14 - 24 (17,5%)
>14-16 - 22 (16,0%)
>16-18 - 17 (12,4%)

>18 4 (2,9%) 3 (2,1%)

Ryc. 1. Poziom przeciwciał klasy IgA i IgG dla antygenów wirusa SARS-CoV-2 oznaczonych zestawem ELISA/
Euroimmun w próbkach surowicy 137 osób zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki firmy Pfizer. Linią poziomą 
zaznaczono diagnostycznie znamienną wartość przeciwciał (indeks przeciwciał równy 1,1).
Fig. 1. Levels of IgA and IgG antibodies to SARS-CoV-2 detected by ELISA/Euroimmun in serum samples of 137 persons 
vaccinated with two doses of Pfizer vaccine. The horizontal line marks the diagnostically significant value of antibodies 
(antibody index equal to 1.1).

Poziom ochronnych przeciwciał poszczepiennych... The level of protective post-vaccination antibodies...
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while in 69 persons aged 46 and under, 6.41 and 12.37 
respectively.

A very important information in the aspect of 
post-vaccination immunity is the time of persistence 
of high levels of antibodies. The conducted studies 
showed the highest levels of IgA antibodies in the 
group of 36 persons who received the second dose of 
the vaccine in the last 15 days, and twice lower, and in 
the group of 33 persons who received the second dose 
32-43 days earlier. In the case of IgG antibodies such 
a clear decrease in the average level was not observed 
(Figure 2).

In the next stage of the work, 40 serum samples 
from vaccinated persons were tested with the newly 
developed in-house ELISA, in which a mixture of 
two proteins - N protein and S protein was used as an 
antigen. The study group included 12 employees with 
previous COVID-19 history and 28 randomly selected 
employees who did not report this disease in the form. 
The presence of IgG antibodies, usually at a very high 
level, was found in all 40 vaccinated persons. IgA 
antibodies were shown in 18 (45.0%) persons, of which 
in 11 cases in 12 persons with previous COVID-19 
infection and only in 7 out of 28 persons who did not 
have this disease.

In order to analyze whether the Pfizer vaccine 
stimulates the production of antibodies only for the S 
protein or also for the nucleocapsid, we used separately 
these two proteins as specific antigens in an in-house 
IgG ELISA. Serum samples from 12 subjects with 

Niezwykle ważną informacją w aspekcie odpor-
ności poszczepiennej jest czas utrzymywania się wy-
sokiego poziomu przeciwciał dla antygenów wirusa 
nabytego w wyniku szczepienia. Przeprowadzone ba-
dania wykazały najwyższe poziomy przeciwciał klasy 
IgA w grupie 36 osób, które drugą dawkę szczepionki 
otrzymały w ciągu ostatnich 15 dni, dwukrotnie niż-
sze zaś, w grupie 33 osób zaszczepionych drugą daw-
ką 32-43 dni wcześniej. W przypadku poszukiwania 
przeciwciał klasy IgG dla wirusa SARS-CoV-2 nie ob-
serwowano tak wyraźnego spadku średniego poziomu 
(Ryc. 2). 

W kolejnym etapie pracy zbadano 40 próbek suro-
wicy uzyskanych od szczepionych osób nowo opraco-
wanym zestawem in-house ELISA, w którym jako an-
tygen wykorzystano mieszaninę dwóch białek – białka 
N i białka S1. W badanej grupie znalazło się 12 osób 
z przebytym wcześniej COVID-19 oraz 28 losowo 
wybranych osób, które w formularzu nie podały prze-
bycia tej choroby. Obecność przeciwciał klasy IgG, 
z reguły na bardzo wysokim poziomie, stwierdzono 
u wszystkich 40 szczepionych osób. Przeciwciała kla-
sy IgA wykazano u 18 (45,0%) osób, z czego aż w 11 
przypadkach u 12 osób z przebytym wcześniej zaka-
żeniem COVID-19 i tylko u 7 z grupy 28 osób które 
nie przeszły tej choroby.

W celu wykazania, czy przy użyciu testów ELISA 
można rozróżnić odpowiedź naturalną po przechoro-
waniu od odpowiedzi poszczepiennej, przeprowadzo-
no badanie zestawem in-house ELISA w klasie IgG 

Ryc. 2. Średnia arytmetyczna wartość poziomu przeciwciał klasy IgA i IgG dla antygenów wirusa SARS-CoV-2 oznaczona 
zestawem ELISA/Euroimmun w próbkach surowicy 137 osób w zależności od czasu przyjęcia drugiej dawki szczepionki 
firmy Pfizer
Fig. 2. Arithmetic mean value of the level of IgA and IgG antibodies for SARS-CoV-2 detected by ELISA/Euroimmun in 
serum samples of 137 persons depending on the time of receiving the second dose of the Pfizer vaccine

Waldemar Rastawicki, Klaudia Płaza
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previous COVID-19 and 12 serum samples from 28 
subjects who had not been infected with the SARS-
CoV-2 were tested. IgG antibodies to the S1 protein 
at a diagnostically significant level were found in all 
24 vaccinated employees, regardless of whether or 
not they had been infected with the SARS-CoV-2. 
On the other hand, IgG antibodies to the N protein 
were detected in only one person without history of 
COVID-19 and in 10 (83.3%) out of 12 persons who 
had infection confirmed by RT-PCR. Similar results 
were obtained while searching for the presence of IgM 
antibodies to nucleocapsid with the use of the ELISA/
Euroimmun. Among the 28 tested samples, IgM 
antibodies were detected in only one sample, obtained 
from a vaccinated person with a previous and well-
documented SARS-CoV-2 infection. It should be noted 
that in this person, also a high level of IgG antibodies 
to nucleocapsid was detected by the in-house ELISA 
test.

To investigate whether past SARS-CoV-2 infection 
had an impact on antibody levels after vaccination we 
analyzed the results of a ELISA/Euroimmun of serum 
samples obtained from 12 subjects with documented 
previous COVID-19. The research showed that the 
arithmetic mean level of antibodies was slightly 
higher than in patients without previous disease and 
amounted to 9.62 and 7.0 in the IgA class, and 15.09 
and 12.29 in the IgG class, respectively. Significantly 
greater differences in the mean level of IgA antibodies 
in vaccinated persons with previous infection (level 
34.45) compared to those vaccinated without a history 
of disease (level 9.87) were observed in in-house 
ELISA. Interestingly, in the case of IgG antibodies, 
these differences were insignificant (25.94 and 23.09).

In the presented study, we had only results of 
ELISA/Euroimmun of serum samples obtained from 
two employers with a history of COVID-19 before 
and after administration of the Pfizer vaccine. In 
the first case, a serological test performed at the 
beginning of December, approximately 30 days after 
the onset of clinical symptoms, showed the presence of 
a diagnostically significant level of IgA (4.75) and IgG 
(4.47) antibodies. After the vaccination in February 
2021, the level of antibodies increased significantly 
compared to the previous study and amounted to 8.35 
in the IgA class and 18.10 in the IgG class, respectively. 
The second patient had a COVID-19 in April 2020. 
The serum sample obtained at the beginning of June 
showed the presence of high levels of both IgA and 
IgG antibodies (7.1 and 10.5, respectively). These 
antibodies remained at a similar level in this recovering 
man for the next 6 months. After the administration of 
two doses of Pfeizer vaccine, there was a very rapid 
increase in the level of both IgA and IgG antibodies, 
beyond the analytical resolution of the test.

stosując jako swoisty antygen oddzielnie nukleokap-
syd (białko N) oraz białko S wirusa SARS-CoV-2. 
Badaniom poddano próbki surowicy uzyskane od 12 
osób z przebytym wcześniej COVID-19 oraz 12 pró-
bek surowicy spośród 28 uzyskanych od osób, które 
nie przeszły zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Prze-
ciwciała klasy IgG dla białka S1 na diagnostycznie 
znamiennym poziomie stwierdzono u wszystkich 24 
szczepionych osób, bez względu na to, czy przebyły 
czy też nie zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Odczy-
nem in-house ELISA wykryto natomiast przeciwciała 
klasy IgG dla białka N tylko u jednej osoby, która nie 
podała w formularzu przebycia COVID-19 i aż u 10 
(83,3%) z 12 osób, które przebyły to zakażenie po-
twierdzone badaniem RT-PCR. Podobne wyniki uzy-
skano podczas poszukiwania obecności przeciwciał 
klasy IgM dla nukleokapsydu wirusa SARS-CoV-2 
zestawem firmy Euroimmun. Wśród 28 zbadanych 
próbek przeciwciała klasy IgM wykryto tylko w jed-
nej próbce, uzyskanej od osoby szczepionej z wcze-
śniej przebytym i dobrze udokumentowanym zakaże-
niem SARS-CoV-2. Należy nadmienić, że u tej osoby 
wykryto odczynem in-house ELISA wysoki poziom 
przeciwciał dla nukleokapsydu wirusa SARS-CoV-2 
również w klasie IgG.

W celu prześledzenia, czy wcześniejsze przebycie 
COVID-19 ma wpływ na poziom przeciwciał po dwu-
krotnym podaniu szczepionki firmy Pfizer przeanali-
zowano wyniki badania zestawem firmy Euroimmun 
próbek surowicy uzyskanych od 12 osób z udokumen-
towanym wcześniejszym zakażeniem wirusem SAR-
S-CoV-2. Jak wykazały badania, średni arytmetycz-
ny poziom przeciwciał był u nich nieco wyższy niż 
u osób bez przebytej choroby i wynosił odpowiednio 
9,62 i 7,0 w klasie IgA oraz 15,09 i 12,29 w klasie IgG. 
Istotnie większe różnice w średnim poziomie prze-
ciwciał klasy IgA u osób szczepionych z przebytym 
wcześniej zakażeniem (poziom 34,45) w stosunku 
do osób szczepionych bez przebytej choroby (poziom 
9,87) zaobserwowano natomiast podczas badania su-
rowic zestawem in-house ELISA. Co ciekawe, w przy-
padku badania tym odczynem przeciwciał klasy IgG 
te różnice były nieznaczne (25,94 oraz 23,09). 

W prezentowanej pracy dysponowano wynikami 
badań serologicznych przeprowadzonych zestawem 
firmy Euroimmun przed szczepieniem i po podaniu 
dwóch dawek szczepionki firmy Pfizer tylko dwóch 
osób z przebytym COVID-19. W pierwszym przy-
padku, badanie serologiczne przeprowadzone na po-
czątku grudnia, po około 30 dniach od wystąpienia 
objawów klinicznych, wykazało obecność diagno-
stycznie znamiennego poziomu przeciwciał w klasie 
IgA (4,75) i IgG (4,47). Po przeprowadzonym szcze-
pieniu w lutym 2021 poziom przeciwciał w stosunku 
do poprzedniego badania znacząco wzrósł i wynosił 
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Analysis of serum samples obtained from three 
unvaccinated persons showed elevated levels of 
antibodies by the ELISA/Euroimmun in only two 
employers who had previous SARS-CoV-2 infection. 
However, the level of antibodies was clearly lower 
(respectively in the IgA class 1.51 and 2.15; in the IgG 
class 4.87 and 4.56) than the average level of antibodies 
in the vaccinated persons. No antibodies to the SARS-
CoV-2 were found in an unvaccinated person who had 
not COVID-19.

Table II shows the incidence of side effects 
following the administration of the Pfizer vaccine. 
The most frequently vaccinated persons complained of 
hand pain at the injection site and transient fever. Most 
people had mild and short-lived symptoms. However, 
there were more severe cases, characterized by a high 
fever lasting several days with severe pain in muscles 
and joints, or even as petechiae on the lower legs.

DISCUSSION

In our study we used the semi-quantitative 
Euroimmun test, which has been routinely performed 
for many months in our laboratory, which is 
characterized by a very high sensitivity and specificity 
(13). Recently, the anti-SARS-CoV-2 QuantiVac 
ELISA (IgG) quantitative test by Euroimmun is also 
available, in which the test results are presented in 
standardized international units: BAU / ml (BAU 
= binding antibody units). The quantitative test, 
according to the manufacturer’s assurances, shows 
a high correlation with the WHO reference material 

odpowiednio w klasie IgA 8,35 i w klasie IgG 18,10. 
W drugim przypadku, do zakażenia i przebycia CO-
VID-19 doszło w kwietniu 2020 roku. W próbce suro-
wicy uzyskanej na początku czerwca wykazano obec-
ność wysokiego poziomu przeciwciał zarówno klasy 
IgA jak i IgG (odpowiednio 7,1 i 10,5). Przeciwciała 
te utrzymywały się u tego ozdrowieńca na podobnym 
poziomie przez kolejne 6 miesięcy. Po podaniu dwóch 
dawek szczepionki Pfeizer nastąpił bardzo gwałtow-
ny, ponad rozdzielczość analityczną testu, wzrost po-
ziomu przeciwciał zarówno klasy IgA jak i IgG.

Analiza badania próbek surowicy uzyskanych od 
trzech osób, które nie były szczepione wykazała pod-
wyższony poziom przeciwciał zestawem firmy Euro-
immun tylko u dwóch osób, które przebyły zakaże-
nie wirusem SARS-CoV-2. Poziom tych przeciwciał 
u tych osób był jednak wyraźnie niższy (odpowiednio 
w klasie IgA 1,51 oraz 2,15; w klasie IgG 4,87 oraz 
4,56) niż średni poziom przeciwciał u osób szcze-
pionych. Nie stwierdzono natomiast obecności żad-
nych przeciwciał dla antygenów wirusa SARS-CoV-2 
u osoby nie szczepionej, która nie przeszła COVID-19.

W tabeli II przedstawiono częstość występowania 
objawów poszczepiennych po podaniu szczepionki fir-
my Pfizer. Najczęściej szczepione osoby skarżyły się 
ból ręki w miejscu wkłucia oraz przejściową gorączkę. 
U przeważającej liczby osób objawy poszczepienne 
miały charakter łagodny i krótkotrwały. Były jednak 
przypadki cięższe, przebiegające jako kilkudniowa 
wysoka gorączka z silnym bólem mięśni i stawów 
bądź też nawet jako wybroczyny na podudziach. 

DYSKUSJA

W przeprowadzonych przez nas badaniach posłuży-
liśmy się rutynowo wykonywanym od wielu miesięcy 
w naszym laboratorium testem półilościowym firmy 
Euroimmun, który charakteryzuje się bardzo wysoką 
czułością i swoistością w poszukiwaniu przeciwciał 
dla wirusa SARS-CoV-2 (13). Od niedawna dostępny 
jest również test ilościowy Anty-SARS-CoV-2 Quan-
tiVac ELISA (IgG) firmy Euroimmun, w którym wy-
niki oznaczeń podawane są w wystandaryzowanych, 
międzynarodowych jednostkach: BAU/ml (BAU = bin-
ding antibody units). Test ilościowy, według zapewnień 
producenta, wykazuje wysoką korelację z materiałem 
referencyjnym WHO (NIBSC code: 20/136). Co istot-
ne, w obydwu zestawach producent zastosował ten sam 
preparat antygenowy, a test ilościowy różni się od pół-
ilościowego możliwością wyznaczenia 6-punktowej 
krzywej kalibracyjnej. Niemniej jednak, przed prze-
prowadzeniem badań z powodzeniem zwalidowaliśmy 
zarówno test półilościowy firmy Euroimmun, jak i test 
in-house ELISA przy użyciu dwóch referencyjnych 
standardów (EURM-017 oraz EURM-018) opracowa-

Tabela II. Występowanie objawów poszczepiennych 
po podaniu szczepionki firmy Pfizer u 118 osób, które 
wypełniły ankietę. U niektórych osób występował więcej 
niż jeden objaw kliniczny.
Table II. Occurrence of post-vaccination symptoms after 
receiving the Pfizer vaccine in 118 persons who completed 
the questionnaire. More than one clinical symptom was 
observed in some of the persons.

Zespół objawów poszczepiennych Liczba 
(odsetek osób)

Brak klinicznych objawów 
poszczepiennych 16 (8,9% )

Ból mięśni w miejscu wkłucia 78 (66,1%)
Gorączka/stany podgorączkowe 30 (25,4%)
Dreszcze 18 (15,3%)
Ból stawów i/lub kości 14 (11,9%)
Objawy ze strony układu 
pokarmowego 8 (6,8%)

Wybroczyny 2 (1,7%)
Inne objawy (np. omdlenie, duszności, 
ból oczu) 13 (11,0%)
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(NIBSC code: 20/136). Importantly, in both tests, the 
manufacturer used the same antigenic preparation, 
and the quantitative test differs from the semi-
quantitative test by the possibility of determining 
a 6-point calibration curve. However, prior to testing, 
we successfully validated both the Euroimmun semi-
quantitative test and the in-house ELISA test using 
two reference standards (EURM-017 and EURM-
018) developed by the Joint Research Center for the 
qualitative control of immunoassays.

There are no many publications available regarding 
the level of vaccine antibodies to SARS-CoV-2 
following administration of the Pfizer vaccine. The 
study by Müller et al. (12) assessed the humoral 
response after administration of one and two doses of 
the vaccine in patients in two age groups: under 60 
and over 80 years of age. The authors showed that the 
level of antibodies in the elderly was lower than in the 
group under 60 years of age. After the second dose of 
the vaccine, as many as 31.3% of the older age group 
did not have neutralizing antibodies, while in the 
younger group only 2.2%. A strong humoral response 
to the Pfizer vaccine was also demonstrated in their 
studies by Sahin et al. (13). Twenty-one days after the 
first dose, the geometric mean concentration (GMC) 
of IgG antibodies to the S1 protein, depending on the 
dose, ranged from 49 to 1161 U/ml. Administration 
of the second dose 7 days later increased GMC to 
a range of 1384-2991 U/ml. Antibody levels declined 
over time, but until 63 days after the booster dose, 
levels ranged from 1384-2991 U/ml, well above the 
levels seen in convalescents. Kramer et al. (14) showed 
that in subjects with a history of COVID-19, the first 
administration of the Pfizer vaccine stimulated 10 
to 45 times higher levels of IgG antibodies than in 
persons who had not been infected with the SARS-
CoV-2 virus. The levels were even higher than in those 
without a history of COVID-19 after two doses of the 
vaccine. What’s more, giving the second dose of the 
vaccine to subjects with a history of the disease did not 
cause increase the level of antibodies.

The results of our research indicate a high level 
of antibodies to the S protein in all subjects who 
were vaccinated twice with the Pfizer preparation. 
Importantly, no significant differences were found 
in the level of antibodies to SARS-CoV-2 antigens 
depending on the sex and age of the vaccinated 
people. In the presented study, we did not have serum 
samples obtained from employers after the first dose 
of the vaccine. However, we observed higher levels 
of antibodies after the second dose of the vaccine, 
especially IgA, in persons with past COVID-19. 
Relatively small differences, compared to the results 
obtained by Kramer et al. (14), resulted from the fact 
that the second dose of the vaccine induced a similar 

nych przez Joint Research Centre w celu jakościowej 
kontroli testów immunologicznych.

W dostępnym piśmiennictwie jest niewiele prac 
dotyczących poziomu przeciwciał poszczepiennych 
dla wirusa SARS-CoV-2 po podaniu szczepionki fir-
my Pfizer. W pracy Müller i wsp. (14) oceniono odpo-
wiedź humoralną po podaniu jednej i dwóch dawek 
szczepionki u osób w dwóch grupach wiekowych: po-
niżej 60 lat oraz powyżej 80 lat. Autorzy wykazali, 
że poziom przeciwciał u starszych osób był niższy niż 
w grupie osób poniżej 60 roku życia. Po drugiej daw-
ce szczepionki aż 31,3% osób ze starszej grupy wieku 
nie miało przeciwciał neutralizujących, podczas gdy 
u osób z młodszych tylko 2,2%. Silną odpowiedź hu-
moralną na szczepionkę firmy Pfizer wykazali również 
w swoich badaniach Sahin i wsp. (15). Dwadzieścia 
jeden dni po podaniu pierwszej dawki średnie geo-
metryczne stężenia (GMC) przeciwciał IgG dla białka 
S1, w zależności od dawki, wynosiły od 49 do 1161 U/
ml. Podanie drugiej dawki po 7 dniach spowodowało 
wzrost GMC do zakresu 1384-2991 U/mL. Poziomy 
przeciwciał zmniejszały się z czasem, ale jeszcze 63 
dni po podaniu dawki przypominającej poziom ten 
mieścił się w zakresie 1384-2991 U/ml i był znacznie 
powyżej poziomu obserwowanego u ozdrowieńców. 
Krammer i wsp. (16) wykazali, że u osób z przeby-
tym COVID-19, pierwsze podanie szczepionki firmy 
Pfizer stymulowało 10 do 45 razy wyższy poziom 
przeciwciał klasy IgG niż u osób, które nie przeszły 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Poziom ten był na-
wet wyższy niż u osób bez przebytego COVID-19 po 
dwóch dawkach szczepionki. Co więcej, podanie dru-
giej dawki szczepionki osobom z przebytą chorobą nie 
powodowało już wzrostu poziomu przeciwciał. 

Wyniki naszych badań wskazują na wysoki po-
ziom przeciwciał dla białka S wirusa SARS-CoV-2 
u wszystkich badanych osób szczepionych dwukrotnie 
preparatem firmy Pfizer.

Co istotne, nie stwierdzono istotnych różnic w po-
ziomie przeciwciał dla antygenów wirusa SARS-
CoV-2 w zależności od płci i wieku zaszczepionych 
osób. W prezentowanej przez nas pracy nie dyspono-
waliśmy próbkami surowicy uzyskanymi od osób po 
pierwszej dawce szczepionki. Zaobserwowaliśmy jed-
nakże u osób z przebytą chorobą wyższy poziom prze-
ciwciał po drugiej dawce szczepionki, zwłaszcza klasy 
IgA, niż u osób, które nie przeszły zakażenia. Stosun-
kowo niewielkie różnice, w porównaniu z wynikami 
uzyskanymi przez Krammer i wsp. (16) wynikały 
z faktu, że druga dawka szczepionki wywoływała po-
dobną reakcję immunologiczną u osób bez COVID-19 
jak pierwsza dawka u osób z przebytym zakażeniem.

Czas utrzymywania się przeciwciał poszczepien-
nych, ani tym bardziej czas trwania odporności po po-
daniu szczepionki firmy Pfizer nie jest na razie znany 

Poziom ochronnych przeciwciał poszczepiennych... The level of protective post-vaccination antibodies...
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immune response in people without COVID-19 as the 
first dose in patients with a history of infection.

The exact duration of the presence of antibodies 
as well as immunity following the administration of 
the Pfizer vaccine is not known (11). It should also 
be remembered that the presence of antibodies does 
not necessarily mean full and long-term protective 
immunity to SARS-CoV-2 infection. Cellular T-cell 
responses are also important, as they prevent severe 
forms of the disease and can provide long-term 
protection (7). Nevertheless, one of the parameters 
that will certainly be tested in the next few months is 
the level of SARS-CoV-2 virus-specific antibodies in 
vaccinated patients. In our study, we observed a rapid 
decline in the level of vaccine IgA antibodies, despite 
the fact that we only had serum samples obtained at 
short intervals from the date of the second dose of 
the vaccine. The analysis of the humoral response in 
unvaccinated patients with a history of COVID-19 
carried out at the NIPH-NIH also shows a much faster 
decrease of IgA antibodies in relation to IgG antibodies 
(unpublished data). Similar results were also obtained 
by Röltgen et al. (7). Thus, the level of antibodies after 
infection depends on the class of immunoglobulins, 
the immune system of a vaccinated person, but also on 
the severity of clinical symptoms (7, 15, 16). 

The Pfizer vaccine contains a fragment of the RNA 
nucleic acid (mRNA) that encodes the S protein (spike) 
of the SARS-CoV-2 virus and therefore stimulates the 
humoral response only to the S protein. Our studies 
have shown the presence of IgG antibodies to the virus 
nucleocapsid in only one person vaccinated which 
did not enter COVID-19. Probably, this person had 
asymptomatic infection or did not show the information 
about disease on the form. As shown by our results, 
the use of SARS-CoV-2 virus nucleocapsid as antigen 
in the ELISA may enable the distinction between 
antibodies acquired after infection and vaccination.

 According to the product characteristics, the most 
common side effects following administration of the 
Pfizer vaccine are injection site pain (>80%), fatigue 
(>60%), headache (>50%), muscle pain and chills 
(>30%), joint pain (>20%), fever and swelling at the 
injection site (>10%) (11). Similar clinical symptoms, 
although in a slightly smaller percentage of cases, were 
provided in the forms filled in by vaccinated NIPH-
PZH employees.

CONCLUSIONS

1. The results obtained in the presented study clearly 
demonstrate the high effectiveness of the Pfizer 
vaccine stimulating the human immune system to 
produce antibodies specific for the S protein of the 
SARS-CoV-2 virus.

(11). Trzeba także pamiętać, że sama obecność prze-
ciwciał nie musi oznaczać pełnej i długotrwałej odpor-
ności ochronnej na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. 
Niezmiernie istotna jest również odpowiedź typu 
komórkowego, zależna od limfocytów T, które zapo-
biegają ciężkim postaciom choroby i mogą zapewnić 
długotrwałą ochronę (7). Niemniej jednak, jednym 
z parametrów, jaki na pewno będzie badany w naj-
bliższych kilku miesiącach, jest poziom przeciwciał 
swoistych dla wirusa SARS-CoV-2 u zaszczepionych 
osób. W naszych badaniach zaobserwowaliśmy szyb-
ki spadek poziomu przeciwciał poszczepiennych klasy 
IgA pomimo tego, że dysponowaliśmy tylko próbkami 
surowicy uzyskanymi w niewielkich odstępach cza-
sowych od daty podania drugiej dawki szczepionki. 
Przeprowadzona w NIZP-PZH analiza odpowiedzi 
humoralnej u nieszczepionych osób z przebytym CO-
VID-19 również wykazuje znacznie szybszy spadek 
przeciwciał klasy IgA w stosunku do przeciwciał kla-
sy IgG (dane nieopublikowane). Podobne wyniki uzy-
skali w swojej pracy również Röltgen i wsp. (7). Tak 
więc, poziom przeciwciał po zakażeniu zależy od kla-
sy badanych immunoglobulin, układu odpornościo-
wego danej osoby, ale również, jak pokazują własne 
obserwacje, od ciężkości objawów klinicznych. Na ten 
ostatni aspekt zwracają uwagę także inni autorzy (7, 
17, 18). 

Szczepionka firmy Pfizer zawiera fragment kwa-
su nukleinowego RNA (mRNA) kodujący białko S 
(kolca) wirusa SARS-CoV-2 i stymuluje odpowiedź 
humoralną wyłącznie dla tego białka. Z tego powodu 
do badania odporności poszczepiennej nie mogą być 
stosowane testy serologiczne oparte na białku N. Prze-
prowadzone przez nas badania wykazały obecność 
przeciwciał IgG dla nukleokapsydu wirusa tylko u jed-
nej szczepionej osoby, która nie podała w formularzu 
przebycia COVID-19. Prawdopodobnie osoba ta prze-
szła bezobjawowo zakażenie wirusem SARS-CoV-2, 
bądź też nie wykazała w formularzu zachorowania. 
Jak pokazują nasze wyniki, zastosowanie w odczynie 
ELISA jako antygenu nukleokapsydu wirusa SAR-
S-CoV-2 może umożliwić rozróżnienie przeciwciał 
nabytych po przebyciu zakażenia od przeciwciał po-
szczepiennych.

 Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego 
najczęściej występującymi działaniami niepożądany-
mi po podaniu szczepionki firmy Pfizer są: ból w miej-
scu wstrzyknięcia (>80%), zmęczenie (>60%), ból gło-
wy (>50%), ból mięśni i dreszcze (>30%), ból stawów 
(>20%), gorączka i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia 
(>10%) (11). Podobne objawy kliniczne, choć w nie-
co mniejszym odsetku przypadków, podawane były 
w formularzach wypełnianych przez szczepionych 
pracowników NIZP-PZH.

Waldemar Rastawicki, Klaudia Płaza



13

WNIOSKI

1. Uzyskane w prezentowanej pracy wyniki wska-
zują jednoznacznie na wysoką skuteczność sty-
mulacji przez szczepionkę firmy Pfizer układu 
odpornościowego ludzi do produkcji przeciwciał 
swoistych dla białka S wirusa SARS-CoV-2. 

2. Konieczne jest kontynuowanie badania poziomu 
przeciwciał poszczepiennych w różnych okresach 
po przyjęciu szczepionki w celu określenia poten-
cjalnego czasu utrzymywania się odporności typu 
humoralnego.

2. It is necessary to continue testing the level 
of vaccine antibodies at various times after 
vaccination to determine the potential duration of 
humoral immunity.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Since the SARS-CoV-2 emergence in 2019/2020, at least 158 million infections with 
this pathogen have been recorded, of which 3.29 million infected people have died. Due to the non-specific 
symptoms of SARS-CoV-2 infection, laboratory tests based on RT-PCR (reverse transcription and polymerase 
chain reaction) are mainly used in the diagnosis of COVID-19 disease. 
AIM. The aim of this study is to compare the molecular tests available on the Polish market for the diagnosis of 
SARS-CoV2 infection.
RESULTS. Based on the data provided by the manufacturers and the performed laboratory analyses, we have 
shown that the available diagnostic kits differ mainly in the sensitivity and duration of the reaction.
CONCLUSION. due to the ongoing COVID-19 pandemic, the indicated parameters are key to effective control 
of the spread of SARS-CoV2, and therefore should be mainly taken into account when choosing and purchasing 
by diagnostic centres.

Keywords: diagnostic tests; SARS-CoV-2; RT-PCR; efficacy

STRESZCZENIE

WSTĘP. Od momentu pojawienia się SARS-CoV-2 na przełomie 2019 i 2020 roku, zanotowano co najmniej 158 
milionów zakażeń tym patogenem, z czego 3,29 miliona zakażonych osób zmarło. Ze względu na niespecyficz-
ne objawy zakażenia SARS-CoV-2, w diagnostyce choroby COVID-19 stosowane są głównie testy laboratoryj-
ne oparte o reakcję RT-PCR (odwrotna transkrypcja i łańcuchowa reakcja polimerazy).  
CEL. Celem niniejszej pracy jest porównanie dostępnych na polskim rynku testów molekularnych do diagno-
styki zakażenia SARS-CoV2.
WYNIKI. Na podstawie danych udostępnionych przez producentów oraz wykonanych analiz laboratoryjnych 
wykazaliśmy, iż dostępne zestawy diagnostyczne różnią się głównie czułością oraz czasem trwania reakcji.
WNIOSKI. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19, wskazane parametry są kluczowymi do skutecznej 
kontroli rozprzestrzeniania się SARS-CoV2, tym samym powinny być głównie brane pod uwagę przy wyborze 
i zakupie przez centra diagnostyczne.

Słowa kluczowe: testy diagnostyczne; SARS-CoV-2; RT-PCR; skuteczność
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INTRODUCTION

According to the World Health Organization 
(WHO), lower respiratory tract infections are among 
the ten most common causes of death (1). In 2016, there 
were approximately 336.5 million cases of respiratory 
infections and 2.6 million people died (2). The most 
common causes of lower respiratory tract infections 
and related deaths worldwide were: Streptococcus 
pneumoniae, influenza viruses (IAVs), respiratory 
syncytial virus (RSV) and Haemophilus influenzae 
type b (2). In 2018, 1,315 cases of Streptococcus 
pneumoniae infection, 116 cases of Haemophilus 
influenzae infection and 5.2 million cases of influenza-
like infections were detected in Poland (3). In 2020, 
the newly discovered virus SARS-CoV-2 (severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2), causing 
COVID-19 (coronavirus disease 2019), joined the 
group of pathogens most often causing respiratory 
infections. Since its appearance, SARS-CoV-2 has 
caused over 158 million infections and approximately 
3.29 million deaths (1), triggering a second pandemic 
in the 21st century.

In most cases, respiratory tract infections manifest 
themselves with similar symptoms, e.g. cough, fever, 
headache, weakness, and muscle and joint pain. (4). For 
this reason, diagnosis and identification of the disease 
agent on the basis of symptoms alone is impossible. 
Therefore, in order to make a proper diagnosis, apply 
an appropriate drug therapy, e.g. oseltamivir to treat 
influenza virus infection (4), and control the spread of 
a pathogen, e.g. SARS-CoV-2, laboratory tests should 
be performed. Currently, there are three types of tests 
on the market which can be used in the diagnosis of 
SARS-CoV-2 infection: antigen tests and genetic tests 
directly detecting the presence of the virus in the 
respiratory tract (5,6) and serological tests detecting 
anti-SARS-CoV-2 antibodies. Due to the specificity of 
serological tests, they are not useful in detecting an 
ongoing SARS-CoV-2 infection and are only used in 
retrospective diagnostics (7,8). Serological tests have 
already been discussed in detail in the Epidemiological 
Review (7) and will therefore not be described in this 
article.

The mechanism of action of antigen tests,  the 
so-called rapid tests, consists in detecting specific 
SARS-CoV-2 proteins in the collected swab using 
immunochromatography. The advantage of this 
diagnostic method is the simplicity of execution, 
quick reaction time and the possibility of carrying 
out the test, e.g. at the patient’s bedside, the so-called 
diagnostics of ‘point of care’ (5–7). However, it should 
be emphasized,  that antigen tests are characterized by 
a lower sensitivity than genetic tests  (5) and therefore, 
according to the manufacturers’ recommendations, 

WSTĘP

Według Światowej Organizacji Zdrowia, jedny-
mi z dziesięciu najczęstszych przyczyn zgonów są 
zakażenia dolnych dróg oddechowych (1). W 2016 
roku odnotowano około 336,5 milionów przypad-
ków infekcji dróg oddechowych, z czego około 2,6 
miliona osób zmarło (2). Najczęstszą przyczyną za-
każenia dolnych dróg oddechowych oraz związanych  
z nimi zgonów na świecie były: Streptococcus 
pneumoniae, wirusy grypy (IAVs), syncytialny wirus 
oddechowy (RSV) oraz Haemophilus influenzae typ b 
(2). W 2018 roku w Polsce wykryto 1315 przypadków 
zakażenia Streptococcus pneumoniae, 116 przypad-
ków zakażenia Haemophilus influenzae oraz 5,2 mi-
liona przypadków zakażeń grypopodobnych (3). Na-
tomiast w 2020 roku do grona patogenów najczęściej 
wywołujących zakażenia dróg oddechowych dołączył 
nowo odkryty wirus SARS-CoV-2 (severe acute respi-
ratory syndrome coronavirus 2), wywołujący chorobę 
COVID-19. Od momentu pojawienia się  SARS-CoV-2 
wywołał ponad 158 milionów zakażeń oraz doprowa-
dził do około 3,29 milionów zgonów (1), tym samym 
wywołując drugą pandemię w XXI wieku.

W większości przypadków zakażenia dróg odde-
chowych manifestują się podobnymi objawami, np. 
kaszlem, gorączką, bólem głowy, osłabieniem oraz 
bólami mięśniowo-stawowymi (4). Z tego powodu dia-
gnoza oraz identyfikacja czynnika chorobotwórczego 
na podstawie samych objawów jest niemożliwa. Zatem 
w celu postawienia diagnozy, zastosowania odpowied-
niej terapii lekowej, np. użyciu oseltamiviru w leczeniu 
zakażenia wirusem grypy (4), oraz kontroli rozprze-
strzeniania się patogenu, np. SARS-CoV-2 w dobie pan-
demii, należy wykonać testy laboratoryjne. Obecnie 
na rynku dostępne są 3 rodzaje testów wykorzystywa-
nych w diagnostyce zakażenia wirusem SARS-CoV-2: 
testy antygenowe i testy genetyczne bezpośrednio wy-
krywające obecność wirusa w drogach oddechowych 
(5,6) oraz testy serologiczne wykrywające przeciwcia-
ła anty-SARS-CoV-2. Ze względu na specyfikę testów 
serologicznych, nieprzydatne są one w wykrywaniu 
trwającego zakażenia SARS-CoV-2 i służą jedynie 
w diagnostyce retrospektywnej (7,8). Testy serolo-
giczne zostały już szczegółowo omówione w Przeglą-
dzie Epidemiologicznym (7) i stąd nie będą omawiane  
w niniejszym artykule.

Mechanizm działania testów antygenowych, tzw. 
szybkich testów kasetkowych, polega na wykryciu spe-
cyficznych białek SARS-CoV-2 w pobranym wymazie 
przy użyciu immunochromatografii. Zaletą tej metody 
diagnostycznej jest prostota wykonania, szybki czas 
reakcji oraz możliwość przeprowadzenia testu np. przy 
łóżku pacjenta, tzw. diagnostyka ‘point of care’ (5–7). 
Należy jednak podkreślić, iż testy antygenowe odzna-

Testy genetyczne oparte o reakcję RT-PCR... Genetic tests based on the RT-PCR reaction 
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they should be used only in symptomatic patients. 
For this reason, the result of the rapid test should be 
confirmed using genetic tests, which are the gold 
diagnostic standard (5,6,9). The mechanism of genetic 
testing is based on the detection of SARS-CoV-2 genetic 
material in the collected sample using SARS-CoV-2 
unique and specific primers with reverse transcription 
(RT) and polymerase chain reaction (PCR) (5,9). 
The undoubted advantage of this method is high 
sensitivity and specificity, as well as high throughput 
and the ability to control the diagnostic process by 
introducing internal reaction control and swab control 
(5,9,10). However, it should be emphasized, that the 
above features largely depend on several factors, 
such as enzymes, primers and probes, and may differ 
between commercially available assays. Moreover, the 
admission of diagnostic tests to the European market 
and the granting of the CE-IVD certificate is based 
solely on declarations and analyses performed by the 
manufacturers themselves, hence independent testing 
of the effectiveness of the diagnostic kits is needed.

AIM OF STUDY

The aim of this study is to compare the genetic tests 
based on the RT-PCR reaction used in the diagnosis of 
SARS-CoV-2 infection available on the Polish market. 
The comparison was made on the basis of publications, 
information provided by manufacturers and test 
results obtained in two independent units (SPZOZ 
Central Clinical Hospital of the Medical University in 
Łódź and the Institute of Bioorganic Chemistry Polish 
Academy of Sciences in Poznań).

MATERIAL AND METHODS

In order to compare selected genetic tests, we 
analysed documents available on the websites of: World 
Health Organization (WHO, www.who.int), European 
Center for Disease Prevention and Control (ECDC, 
www.ecdc.europa.eu), Food and Drug Administration 
(FDA, www.fda.gov) as well as information provided 
on the websites by the manufacturers of selected tests: 
Bosphore Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection 
Kit (www.anatoliageneworks.com), VIASURE 
SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection Kit (www.
certest.es), DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-
nCoV) Detection Kit (www.solgent.com), GeneFinder 
COVID-19 Plus RealAmp Kit (www.osanghc.com), 
Liferiver Novel Coronavirus (2019-nCoV) Multiplex 
RT-PCR (www.liferiverbiotech.com), Vazyme 
2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Triplex RT-
qPCR (www.vazymebiotech.com), Vitassay qPCR 
SARS-CoV-2 (www.vitassay.com), MediPAN 2G+ 
FAST COVID test (www.medicofarma.pl). 

czają się niższą czułością niż testy genetyczne (5) i z 
tego względu, zgodnie z rekomendacjami producentów, 
powinny być używane wyłącznie u pacjentów pełnoob-
jawowych. Z tego też względu wynik szybkiego testu 
kasetkowego powinien być potwierdzony za pomocą 
testów genetycznych, będących złotym standardem 
diagnostycznym (5,6,9). Mechanizm działania testów 
genetycznych polega na wykryciu materiału genetycz-
nego SARS-CoV-2 w pobranej próbce przy użyciu uni-
katowych i specyficznych wyłącznie dla SARS-CoV-2 
starterów na drodze odwrotnej transkrypcji (RT, rever-
se transcription) oraz łańcuchowej reakcji polimerazy 
(PCR, polymerase chain reaction) (5,9). Niewątpliwą 
zaletą tej metody jest wysoka czułość i swoistość, jak 
również wysoka przepustowość oraz możliwość kon-
trolowania procesu diagnostycznego poprzez wprowa-
dzenie wewnętrznej kontroli reakcji oraz kontroli wy-
mazu (5,9,10). Należy jednak podkreślić, iż powyższe 
cechy zależą w dużej mierze od kilku czynników, m.in. 
zastosowanych enzymów, starterów i sond oraz mogą 
różnić się między komercyjnie dostępnymi testami. Co 
więcej, dopuszczenie testów diagnostycznych na rynek 
europejski oraz przyznanie certyfikatu CE-IVD opiera 
się wyłącznie na deklaracji oraz analizach wykonanych 
przez samych producentów, stąd niezmiernie ważne są 
niezależne badania skuteczności stosowanych zesta-
wów diagnostycznych.

CEL PRACY

Celem niniejszej pracy jest porównanie dostęp-
nych na polskim rynku testów genetycznych opartych 
o reakcję RT-PCR wykorzystywanych w diagnostyce 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Porównanie prze-
prowadzono na podstawie dostępnych publikacji , in-
formacji podanych przez producentów oraz wyników 
testów uzyskanych w dwóch niezależnych jednostkach 
(SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi oraz Instytut Chemii Bioorga-
nicznej PAN w Poznaniu).

MATERIAŁ I METODY

W celu porównania wybranych testów genetycz-
nych, przeprowadzono analizę dokumentów dostęp-
nych na stronach internetowych: Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO, www.who.int), Europejskiego 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, 
www.ecdc.europa.eu), Agencji Żywności i Leków 
(FDA, www.fda.gov) oraz producentów wybranych 
testów: Bosphore Novel Coronavirus (2019-nCoV) 
Detection Kit (www.anatoliageneworks.com), VIA-
SURE SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection Kit 
(www.certest.es), DiaPlexQ™ Novel Coronavirus 
(2019-nCoV) Detection Kit (www.solgent.com), Gene-

Bogusław Tymoniuk, Paweł Zmora, Julia Latowska et al.
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In the next stage of the study, we randomly selected 
40 samples from the persons diagnosed for SARS-
CoV-2 virus infection at the Laboratory of Transplant 
Immunology, SPZOZ Central Clinical Hospital of 
the Medical University in Łódź. At the mentioned 
Laboratory, viral RNA was isolated from selected 
samples using the Maxwell RSC Viral TNA kit and 
the Maxwell RSC 48 apparatus, then aliquoted and 
frozen at -80°C. Some aliquots were transported 
to IBCH PAS on dry ice. The genetic test for the 
presence of SARS-CoV-2 virus based on the RT-
PCR reaction was performed using the following 
kits: Bosphore Novel Coronavirus (2019-nCoV) 
Detection Kit, VIASURE SARS-CoV-2 Real Time 
PCR Detection Kit, DiaPlexQ ™ Novel Coronavirus, 
Vazyme 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) 
Triplex RT-qPCR and MediPAN 2G + FAST COVID 
test. Analyses were performed simultaneously in two 
independent laboratories using the AriaMx Real-Time 
PCR System (Agilent) and CFX96 Touch Real-Time 
PCR Detection System (Biorad).

RESULTS

In accordance with the requirements of Polish and 
European law, all commercially available kits for the 
diagnosis of COVID-19/SARS-CoV-2 infection are 
certified with IVD symbol and detect at least 2 viral 
genes (mostly ORF1ab and N, Tab. I), and thus meet the 
recommendations of the National Institute of Public 
Health - National Institute of Hygiene in the field of 
molecular diagnostics of SARS-CoV-2 from April 
24, 2020 (11). Moreover, all commercially available 
diagnostic tests are characterized by a sensitivity and 
specificity equal to or greater than 95% and a lack of 
cross-reactivity with other known pathogens such as 
IAVs, RSV, human metapneumovirus, Legionella spp. 
or Streptococcus pneumoniae (Table I). In addition, in 
all analysed kits it is possible to use genetic material 
isolated from the most common type of samples, 
i.e. nasopharyngeal swabs and throat swabs, and 
some manufacturers also allow the use of saliva or 
nasopharyngeal aspirates (Table I). It is also worth 
emphasizing that the analysed  kits consist of probes 
conjugated with most common fluorophores, such as 
FAM, HEX, Cy5, what enables the diagnostic test 
performance on the most frequently used real-time 
PCR devices, e.g. ABI7500 Fast PCR System (Applied 
Biosystems), CFX96 PCR System (Biorad), AriaMx 
(Agilent) or LightCycler  (Roche) (Table I). On the 
other hand, the analysed diagnostic tests differ mostly 
in terms of the smallest detectable amount of viral 
genetic material, the so-called detection limit as well 
as reaction time (Table I). The DiaplexQ 2019-nCoV 
(SolGent), Vazyme 2019-nCoV RT-qPCR (Nanjing 

Finder COVID-19 Plus RealAmp Kit (www.osanghc.
com), Liferiver Novel Coronavirus (2019-nCoV) Mul-
tiplex RT-PCR (www.liferiverbiotech.com), Vazyme 
2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Triplex RT-qP-
CR (www.vazymebiotech.com), Vitassay qPCR SAR-
S-CoV-2 (www.vitassay.com), MediPAN 2G+ FAST 
COVID test (www.medicofarma.pl). 

W kolejnym etapie badań losowo wybrano 40 pró-
bek od osób diagnozowanych w kierunku zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 w ramach działalności Pra-
cowni Immunologii Transplantacyjnej SPZOZ Cen-
tralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi. W Pracowni Immunologii Transplanta-
cyjnej z wybranych próbek wyizolowano RNA za po-
mocą zestawu Maxwell RSC Viral TNA oraz aparatu 
Maxwell RSC 48, a następnie rozporcjowano, zamro-
żono w -80°C i część przetransportowano do ICHB 
PAN na suchym lodzie.  Test genetyczny na obecność 
wirusa SARS-CoV-2 oparty o reakcję RT-PCR wyko-
nano przy użyciu następujących zestawów: Bosphore 
Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit, VIA-
SURE SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection Kit, 
DiaPlexQ™ Novel Coronavirus, Vazyme 2019-Novel 
Coronavirus (2019-nCoV) Triplex RT-qPCR oraz Me-
diPAN 2G+ FAST COVID test. Analizy zostały wy-
konane jednocześnie w dwóch niezależnych laborato-
riach przy użyciu aparatów AriaMx Real-Time PCR 
System (Agilent) oraz CFX96 Touch Real-Time PCR 
Detection System (Biorad). 

WYNIKI

Zgodnie z wymogami polskiego oraz europejskie-
go prawa wszystkie dostępne komercyjnie zestawy do 
diagnostyki zakażenia SARS-CoV-2/COVID-19 po-
siadają certyfikat IVD oraz wykrywają co najmniej 
2 geny wirusa (najczęściej ORF1ab oraz N, Tab. I), 
spełniając tym samym rekomendacje Narodowego In-
stytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu 
Higieny w zakresie diagnostyki molekularnej SAR-
S-CoV-2 z 24.04.2020 roku (11). Ponadto wszystkie 
dostępne komercyjnie testy diagnostyczne cechują 
się czułością i swoistością równą lub wyższą niż 95% 
oraz brakiem reaktywności krzyżowej z innymi do-
tychczas poznanymi patogenami, takimi jak IAVs, 
RSV, ludzki metapneumowirus, Legionella spp. czy 
Streptococcus pneumoniae (Tab. I). Co więcej, we 
wszystkich analizowanych zestawach możliwe jest 
wykorzystanie materiału genetycznego izolowanego 
z najczęstszego rodzaju próbek, tj. wymazów z noso-
gardzieli oraz wymazów z gardła, przy czym niektó-
rzy producenci dopuszczają również wykorzystanie 
izolatów ze śliny oraz aspiratów z nosogardzieli (Tab. 
I). Wartym podkreślenia jest również fakt, iż produ-
cenci analizowanych testów wykorzystali najczęściej 
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Vazyme Medical Technology) and MediPAN 2G + 
FAST COVID (Medicofarma/IBCH PAS) has the 
lowest detection limit, i.e. 200 copies / ml. The fastest 
diagnostic result is obtained with MediPAN 2G+ FAST 
COVID (Medicofarma/IBCH PAS) and Liferiver 
2019-nCoV Multiplex RT-PCR (ZJ Bio-Tech/Obelis).

Laboratory tests, carried out on 40 randomly selected 
samples from patients diagnosed for SARS-CoV-2 
virus infection, showed the presence of the pathogen 
in: 15 (Bosphore), 21 (GeneFinder), 22 (DiaPlexQ), 21 
(Vazyme) and 24 (MediPAN ) people (Fig. 1). In the 
case of two samples (397a14 and 397a15, Table II), the 
MediPAN kit identified SARS-CoV-2 infection, and in 
accordance with the manufacturer’s recommendations, 
this result should be confirmed by analysis of a swab 
taken within the next 2 days or in accordance with 
WHO recommendations, if it is not possible to collect 
the biological material again, the positive result should 
be confirmed using another test or sequencing. For 
sample 397a14, a positive result was confirmed using 
the DiaPlexQ kit and an AriaMx system (Agilent). On 
the other hand, the presence of SARS-CoV-2 in sample 
397a15 was not confirmed with other diagnostic kits, 
and the amount of material did not allow sequencing, 
which may suggest a false positive result caused by 
e.g. contamination of the sample. The obtained results 
may indicate a higher sensitivity of the MediPAN and 
DiaPlexQ sets, according to the information provided 
by the manufacturers, compared to the other diagnostic 
sets tested. On the other hand, a high number of false-
negative results for the Bosphore kit may indicate 
a lower sensitivity of this test compared to the others. 
This may be due to the limited number of PCR cycles 
recommended by the manufacturer, i.e. 35, and the low 
viral load of some swabs (Table II).

stosowane fluorofory, takie jak FAM, HEX, Cy5, tym 
samym umożliwiając korzystanie z oferowanych ze-
stawów diagnostycznych na najpowszechniej używa-
nych aparatach do PCR w czasie rzeczywistym, np.  
ABI7500 Fast PCR System (Applied Biosystems), 
CFX96 PCR System (Biorad), AriaMx (Agilent) czy 
też LightCycler Instruments (Roche) (Tab. I). Z dru-

giej strony, analizowane testy diagnostyczne różnią się 
między sobą najbardziej pod kątem najmniejszej wy-
krywalnej ilości wirusowego materiału genetycznego, 
tzw. limitu detekcji, oraz czasu reakcji (Tab. I). Najniż-
szym limitem detekcji, tj. 200 kopii/ml, wyróżniają się 
testy: DiaplexQ 2019-nCoV (SolGent), Vazyme 2019-
nCoV RT-qPCR (Nanjing Vazyme Medical Technolo-
gy) oraz MediPAN 2G+ FAST COVID (Medicofarma/
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN). Z kolei wynik 
diagnostyczny najszybciej uzyskiwany jest przy uży-
ciu MediPAN 2G+ FAST COVID (Medicofarma/
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN) oraz Liferiver 
2019-nCoV Multiplex RT-PCR (ZJ Bio-Tech/Obelis).

Badania laboratoryjne, przeprowadzone na 40 lo-
sowo wybranych próbkach od osób diagnozowanych 
w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wyka-
zały obecność patogenu u: 15 (Bosphore), 21 (GeneFin-
der), 22 (DiaPlexQ), 21 (Vazyme) oraz 24 (MediPAN) 
osób (Fig. 1). W przypadku 2 próbek (397a14 oraz 
397a15, Tab. II), zestaw MediPAN zidentyfikował za-
każenie SARS-CoV-2, przy czym zgodnie z rekomen-
dacjami producenta wynik ten powinien być potwier-
dzony analizą wymazu pobranego w ciągu kolejnych 2 
dni lub zgodnie z rekomendacjami WHO, w przypad-
ku braku możliwości ponownego pobrania materiału 
biologicznego, wynik pozytywny powinien zostać po-
twierdzony przy użyciu innego testu lub sekwencjono-
wania.W przypadku próbki 397a14, wynik pozytyw-
ny potwierdzono przy użyciu zestawu DiaPlexQ oraz 
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Figure 1. Detection of SARS-CoV-2 infection in the tested samples

Bogusław Tymoniuk, Paweł Zmora, Julia Latowska et al.



21

Table II. The Cq value and diagnostic results for the chosen samples analysed with selected genetic tests
Tabela II. Wartości Cq oraz wynik diagnostyczny dla wybranych próbek przy użyciu wybranych testów genetycznych

Sample
Bosphore* GeneFinder* DiaPlexQ* Vazyme* MediPAN**

ORF1ab E RdRp E N N ORF1a ORF1ab N ORF1ab S

397a8
29.19 28.58 27.85 28.53 26.09 29.26 27.56 25.42 24.55 26.44 26.01

Positive Positive Positive Positive Positive

397a9
N/A N/A 36.97 39.6 31.14 37.7 34.43 31.13 28.91 32.71 31.86

Negative Positive Positive Positive Positive

397a10
N/A N/A 37.54 N/A 33.56 37.95 36.18 32.79 31.85 33.64 32.89

Negative Positive Positive Positive Positive

397a12
24.47 24.18 23.31 23.09 21.79 22.78 22.87 21.27 20.86 22.10 21.41

Positive Positive Positive Positive Positive

397a13
20.64 19.69 19.62 18.8 17.19 18.34 18.95 17.82 16.31 18.69 17.96

Positive Positive Positive Positive Positive

397a20
N/A N/A 40.98 N/A 36.66 40.18 36.14 36.55 33.62 33.18 34.32

Negative Positive Positive Positive Positive

397a39
23.99 24.81 23.92 24.06 24.94 23.77 23.45 22.18 23.84 27.37 22.21

Positive Positive Positive Positive Positive

397a64
32.46 33.25 32.22 33.44 32.72 32.37 32.09 30.15 31.21 31.40 30.80

Positive Positive Positive Positive Positive

397a75
26.08 26.82 25.48 26.09 25.88 25.63 25.5 23.79 24.83 24.88 24.15

Positive Positive Positive Positive Positive

397a81
N/A N/A 35.24 40.6 34.39 35.27 34.39 32.34 32.11 33.17 32.95

Negative Positive Positive Positive Positive

397a82
N/A N/A 38.76 N/A 36.07 37.85 36.8 34.01 33.43 33.94 34.17

Negative Positive Positive Positive Positive

397a83
N/A N/A 36.56 N/A 35.02 37.77 36.05 33.09 33.09 34.60 34.25

Negative Positive Positive Positive Positive

397a11
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Negative Negative Negative Negative Negative

397a14
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 35.92 N/A

Negative Negative Negative Negative Positive

397a15
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 37.71

Negative Negative Negative Negative Positive
*Bosphor, positive – Cq below 35.0 for both or only one SARS-CoV-2 gene; *Gene Finder, positive – Cq below 43.0 for 
at least two SARS-CoV-2 genes; *DiaPlexQ, positive – Cq below 40 for both or only one SARS-CoV-2 gene; *Vazyme, 
positive – Cq below 38 for both or only one SARS-CoV-2 gene; **MediPAN, positive – Cq below 38.0 for both SARS-
CoV-2 genes, in case of Cq below 38.0 fo only one gene, it is recommended to repeat swab collection and test within two 
next days or according to WHO to perform the analysis with different method, such as sequencing.
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Table III. Comparison of Cq value and diagnostic results for the chosen samples analysed with selected PCR systems
Tabela III. Porównanie wartości Cq oraz wyników diagnostycznych wybranych próbek przy użyciu dwóch aparatów

DiaPlexQ* MediPAN**

Sample
Biorad CFX96 Agilent AriaMx  Biorad CFX96 Agilent AriaMx  

N ORF1a N ORF1a ORF1ab S ORF1ab S

397a8
29.26 27.56 24.4 24.87 26.44 26.01 25.74 24.03

Positive Positive Positive Positive

397a9
37.7 34.43 28.75 29.36 32.71 31.86 31.19 28.82

Positive Positive Positive Positive

397a10
37.95 36.18 34.81 33.92 33.64 32.89 32.9 31.07

Positive Positive Positive Positive

397a12
22.78 22.87 18.99 20.29 22.10 21.41 21.68 20.11

Positive Positive Positive Positive

397a13
18.34 18.95 14.62 16.35 18.69 17.96 18.77 16.97

Positive Positive Positive Positive

397a20
40.18 36.14 39.19 33.98 33.18 34.32 36.42 36.57

Positive Positive Positive Positive

397a39
23.77 23.45 21.22 21.65 27.37 22.21 30.91 21.82

Positive Positive Positive Positive

397a64
32.37 32.09 28.84 29.26 31.40 30.80 31.79 30.16

Positive Positive Positive Positive

397a75
25.63 25.5 23.06 23.69 24.88 24.15 25.83 23.68

Positive Positive Positive Positive

397a81
35.27 34.39 30.49 31.43 33.17 32.95 34.44 32.55

Positive Positive Positive Positive

397a82
37.85 36.8 34.1 33.68 33.94 34.17 35.89 33.98

Positive Positive Positive Positive

397a83
37.77 36.05 34.76 37.49 34.60 34.25 34.77 33.99

Positive Positive Positive Positive

397a11
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Negative Negative Negative Negative

397a14
N/A N/A 38.16 N/A 35.92 N/A N/A N/A

Negative Positive Positive* Negative

397a15
N/A N/A N/A N/A N/A 37.71 N/A N/A

Negative Negative Positive* Negative
*DiaPlexQ, positive – Cq below 40 for both or only one SARS-CoV-2 gene; **MediPAN, positive – Cq below 38.0 for both 
SARS-CoV-2 genes, in case of Cq below 38.0 for only one gene, it is recommended to repeat swab collection and test 
within two next days or according to WHO to perform the analysis with different method, such as sequencing.
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In addition, during the study, we compared two 
different real-time PCR platforms: AriaMx Real-Time 
PCR System (Agilent) and CFX96 Touch Real-Time 
PCR Detection System (Biorad). For Bosphore Novel 
Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit, VIASURE 
SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection Kit, and 
Vazyme 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Triplex 
RT-qPCR, no differences in the diagnostic results were 
observed. 

In the case of the DiaPlexQ ™ Novel Coronavirus 
and MediPAN 2G+ FAST COVID tests, differences in 
the diagnostic result depending on the used test and the 
PCR platform were shown for two samples, i.e. 397a14 
and 397a15 (Table III). The obtained results clearly 
show that the greatest difficulties in the diagnosis of 
SARS-CoV-2 infection are caused by samples with 
a low viral load and late amplification of the viral 
genetic material.

SUMMARY

The strategy to combat an epidemic caused by 
viruses, bacteria or fungi is based, among others, 
on: (i) identification of the pathogen, (ii) limiting its 
spread, (iii) finding effective drugs, and (iv) developing 
an effective vaccine to prevent infection (1). 

In case of an ongoing pandemic, SARS-CoV-2 was 
identified as the cause of severe respiratory syndrome 
as early as January 2020 (12) but no effective drug 
has yet been found that could save the lives of people 
with severe COVID-19 (13). On the other hand, 
several vaccines have been developed to effectively 
protect against SARS-CoV-2 infection and the severe 
course of COVID-19 (14–17). Unfortunately, due to 
production limitations, huge demand in virtually every 
country in the world and the lack of knowledge of how 
long protection is provided by the developed vaccines, 
it is estimated that achieving population immunity 
can be a huge challenge and take at least several 
months (18). For this reason, in order to effectively 
fight the COVID-19 pandemic, the worldwide efforts 
should focus on limiting the spread of SARS-CoV-2 
by compliance to sanitary and epidemiological 
restrictions (using mouth and nose masks, frequent 
disinfection of hands and maintaining social distance), 
isolation of infected patients as well as persons who 
had direct contact with them, and mass screening of 
the general public.

Currently, there are many molecular tests based 
on the RT-PCR reaction for detecting SARS-CoV-2 
infection on the Polish as well as European marker. 
As shown in this article, the main differences between 
these tests are the limit of virus detection and the 
reaction time. These differences are also emphasized 
by other authors (19,20), which clearly indicates that 

termocyklera AriaMx (Agilent). Natomiast obecność 
SARS-CoV-2 w próbce 397a15 nie została potwierdzo-
na przy pomocy innych zestawów diagnostycznych, 
a ilość materiału nie pozwoliła na sekwencjonowanie, 
co może sugerować wynik fałszywie dodatni spowo-
dowany np. przez zanieczyszczenie próbki. Uzyskane 
wyniki mogą świadczyć o wyższej czułości zestawów 
MediPAN i DiaPlexQ, zgodnie z informacjami produ-
centów, w porównaniu z pozostałymi badanymi zesta-
wami diagnostycznymi. Z kolei wysoka liczba wyni-
ków fałszywie ujemnych w przypadku zastosowania 
zestawu Bosphore może wskazywać na niższą czułość 
tego testu w porównaniu z pozostałymi. Może to wy-
nikać z ograniczonej liczby cykli reakcji PCR zaleca-
nej przez producenta w instrukcji użytkowania testu, 
tj 35, oraz niskiego miana wirusa w części wymazów 
(Tab. II). Ponadto, w trakcie badań porównano wyniki 
testów na obecność SARS-CoV-2 otrzymywane przy 
użyciu dwóch różnych platform: AriaMx Real-Time 
PCR System (Agilent) oraz CFX96 Touch Real-Time 
PCR Detection System (Biorad). W przypadku zesta-
wów Bosphore Novel Coronavirus (2019-nCoV) De-
tection Kit, VIASURE SARS-CoV-2 Real Time PCR 
Detection Kit oraz Vazyme 2019-Novel Coronavirus 
(2019-nCoV) Triplex RT-qPCR nie zaobserwowano 
żadnych różnic pomiędzy urządzeniami. Natomiast, 
w przypadku testów DiaPlexQ™ Novel Coronavirus 
oraz MediPAN 2G+ FAST COVID wykazano różnice 
w wyniku diagnostycznym w zależności od stosowa-
nego testu oraz platformy PCR dla dwóch próbek, tj. 
397a14 oraz 397a15 (Tab. III). Uzyskane wyniki wy-
raźnie pokazują, iż najwięcej trudności w diagnosty-
ce zakażenia SARS-CoV-2 sprawiają próbki o niskim 
mianie wirusa, w przypadku których obserwujemy 
późną amplifikację materiału genetycznego wirusa. 

PODSUMOWANIE

Strategia walki z epidemią wywołaną przez wiru-
sy, bakterie lub grzyby, opiera się między innymi na: 
(i) identyfikacji czynnika chorobotwórczego, (ii) ogra-
niczeniu jego rozprzestrzeniania się, (iii) znalezieniu 
skutecznych leków oraz (iv) opracowaniu skutecznej 
szczepionki zapobiegającej zakażeniu (1). W przypad-
ku trwającej obecnie pandemii, SARS-CoV-2 został 
zidentyfikowany jako powód ciężkiego zespołu odde-
chowego już w styczniu 2020 roku (12) jednakże do tej 
pory nie znaleziono skutecznego leku, który mógłby 
ratować życie osób z ciężką postacią COVID-19 (13). 
Opracowano natomiast szczepionki skutecznie chro-
niące przed zakażeniem SARS-CoV-2 oraz ciężkim 
przebiegiem COVID-19 (14–17). Niestety, ze względu 
na ograniczenia produkcyjne, ogromne zapotrzebo-
wanie w praktycznie każdym kraju świata oraz brak 
wiedzy jak długą ochronę zapewniają opracowane 
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these parameters should be mainly taken into account 
when choosing and purchasing diagnostic tests

It should also be emphasized that the result of the 
RT-PCR test may be affected by many factors, such as 
the method of swab collection, transport of samples 
from the swab point to the laboratory, the composition 
of the transport medium or the method of isolating 
the genetic material (5,6,21). In our opinion, the result 
of the diagnostic test (‘positive’ or ‘negative’) should 
be supplemented with the Ct value, in line with the 
suggestions of other scientists (22). Virus detection in 
samples with a high Ct value is of great importance in 
controlling the SARS-CoV-2 epidemic, as it allows the 
identification of people in the early stages of infection 
who may be the source of the virus spreading in the 
environment. An insufficiently sensitive test can give 
a negative result and thus increase the risk of virus 
transmission. The recommendation to repeat the test 
after a few days may eliminate from this subgroup 
people in the final stage of infection, freeing them 
from the need for further isolation.

Moreover, it should be remembered that the Ct 
parameter does not directly translate into clinical 
symptoms. There are cases of poorly symptomatic 
people with a high Ct value, as well as symptomatic 
patients with a lower Ct value (after the 30th cycle) (19). 
On the other hand, the high sensitivity of diagnostic 
kits increases the risk of so-called false-positive 
results, e.g. caused by contamination of the test sample 
(23). Currently, there is a discussion in the scientific 
and medical community on the interpretation of the so-
called low positive results, e.g. detection of only one of 
the two viral genes or high Cq value above cycle 35, as 
well as on the consequences of false positive/negative 
results (23–25). Surkova and colleagues indicate that 
false positive results may be associated with such 
consequences as the cancellation of a planned medical 
procedure, loss of income, incorrect estimates of the 
epidemic development and inadequate introduction of 
additional sanitary and epidemiological restrictions 
(26). On the other hand, it should be highlighted that 
false-negative results as a consequence of e.g. low 
sensitivity of the diagnostic kit or bad storage of the 
collected material may have much more catastrophic 
consequences, with new epidemic outbreaks and 
another wave of new infections (23). Therefore, the 
WHO recommends careful analysis of molecular 
test results by trained and experienced laboratory 
diagnosticians.

szczepionki, szacuje się, że osiągnięcie odporności 
populacyjnej może być ogromnym wyzwaniem oraz 
zająć co najmniej kilka-kilkanaście miesięcy (18). 
Z tego powodu w celu  efektywnej walki z pande-
mią COVID-19, nasze wysiłki powinny skupiać się 
na ograniczeniu rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 
poprzez stosowanie się do obostrzeń sanitarno-epide-
miologicznych (stosowanie maseczek zakrywających 
usta i nos, częsta dezynfekcja dłoni oraz utrzymywa-
nie dystansu społecznego), izolacji osób zakażonych 
i mających kontakt z osobą zakażoną oraz masowego 
przesiewowego testowania całego społeczeństwa. 

Obecnie, zarówno na polskim jak i europejskim 
rynku, dostępnych jest wiele testów wykrywających 
zakażenie SARS-CoV-2 opartych o reakcję RT-PCR. 
Jak wykazano w niniejszym artykule, testy te różnią 
się między sobą głównie limitem detekcji wirusa oraz 
czasem trwania reakcji. Różnice te podkreślane są 
również przez innych autorów (19,20), co jednoznacz-
nie wskazuje, iż te parametry powinny być głównie 
brane pod uwagę przy wyborze oraz zakupie testów 
diagnostycznych.

Należy również podkreślić, iż na wynik testu RT
-PCR może wpływać wiele czynników, takich jak spo-
sób pobrania wymazu, transport próbek z punktu wy-
mazowego do laboratorium, skład medium transporto-
wego czy też sposób izolacji materiału genetycznego 
(5,6,21). Naszym zdaniem wynik testu diagnostycz-
nego (‘pozytywny’ lub ‘negatywny’) powinien być 
uzupełniony o  wartość Ct, zgodnie z sugestiami także 
innych naukowców (22). Detekcja wirusa w próbkach 
o wysokiej wartości Ct ma ogromne znaczenie w kon-
troli epidemii SARS-CoV-2, ponieważ pozwala iden-
tyfikować osoby znajdujące się we wczesnej fazie za-
każenia, które mogą być źródłem rozprzestrzeniania 
się wirusa w otoczeniu. Niewystarczająco czuły test 
da w takim przypadku wynik negatywny, zwiększa-
jąc ryzyko transmisji wirusa. Zalecenie powtórzenia 
badania po kilku dniach pozwoli z kolei wyelimino-
wać z tej podgrupy osoby w końcowej fazie infekcji, 
zwalniając je z konieczności dalszej izolacji.  Poza 
tym należy pamiętać, że parametr Ct nie przekłada się 
bezpośrednio na objawy kliniczne. Zdarzają się przy-
padki osób skąpo objawowych z wysoką wartością 
Ct, a także osób chorujących z późniejszą wartością 
Ct (po 30 cyklu) (19). Z drugiej strony, wysoka czu-
łość zestawów diagnostycznych zwiększa ryzyko tzw. 
wyników fałszywie dodatnich, spowodowanych np. 
przez zanieczyszczenie badanej próby (23). Obecnie 
w środowisku naukowym i medycznym trwa dyskusja 
nad interpretacją tzw. wyników słabopozytywnych, 
np. wykrycie tylko jednego z dwóch genów wirusa lub 
wysoka wartość Cq powyżej 35 cyklu oraz nad kon-
sekwecjami wyników fałszywie dodatnich/ujemnych 
(23–25). Surkova i wsp. wskazują, iż wyniki fałszywie 
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WPŁYW PALENIA PAPIEROSÓW TRADYCYJNYCH I ELEKTRONICZNYCH NA 
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ABSTRACT

AIM OF THE STUDY. The study aims to present the current state of knowledge on the impact of traditional 
cigarettes and the nicotine contained in them on the incidence and course of SARS-CoV-2 infection. Moreover, 
we decided to exhibit the possibility of using this substance to treat COVID-19 infections.
MATERIAL AND METHODS. The latest available scientific publications were reviewed until November 14, 
2020, from the PubMed platform. 
RESULTS. Nicotine is a cholinergic agonist and pro-inflammatory cytokines inhibitor. Some authors present 
that smoking and nicotine reduce the amount of the ACE2 receptors which are used by the novel coronavirus 
to enter cells, while others claim that ACE2 receptors are upregulated in smokers. Moreover, the interaction of 
SARS-CoV-2 with nAChR is suspected of dysregulation of the nicotinic cholinergic system, which is associated 
with the pathophysiology of COVID-19. Due to the harmfulness of cigarettes, a high frequency of smokers is 
suspected among people suffering from COVID-19. However, some studies report that the number of current 
smokers hospitalized for SARS-CoV-2 infection is lower than expected, considering the prevalence of smoking 
in individual countries. Nicotine could restore the impaired function of the nicotine cholinergic system and 
possibly mitigate the cytokine storm.
CONCLUSIONS. There is no clear attitude regarding the impact of smoking on the new coronavirus infection 
now. Researchers do not recommend smoking as a tool to combat the pandemic and show the importance of 
fighting addiction to reduce the adverse health effects of smoking. Both the relationship between cigarettes 
and the morbidity and severity of COVID-19, as well as the possibility of using nicotine in the treatment of the 
disease, require further analysis.

Keywords: nicotine, smoking, COVID-19, SARS-CoV-2
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STRESZCZENIE

CEL. Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat wpływu papierosów i zawartej w nich 
nikotyny na zachorowalność i przebieg zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz ukazanie możliwości wykorzy-
stania tej substancji do leczenia COVID-19.
MATERIAŁ I METODY. Dokonano przeglądu najnowszych publikacji naukowych do dnia 14.11.2020, wyko-
rzystując w tym celu platformę PubMed. 
WYNIKI. Nikotyna jest agonistą cholinergicznym oraz inhibitorem cytokin prozapalnych. Część autorów uka-
zuje, że palenie i nikotyna zmniejszają ilość receptorów ACE2, które są wykorzystywane przez nowego korona-
wirusa do wnikania w komórki, inni z kolei twierdzą, że palacze mają podwyższoną ekspresję tych receptorów. 
Ponadto interakcja SARS-CoV-2 z nAChR podejrzewana jest o rozregulowanie nikotynowego układu choli-
nergicznego, który jest powiązany z patofizjologią COVID-19. W związku z dużą szkodliwością papierosów 
podejrzewa się częstsze występowanie palaczy pośród osób chorych na COVID-19. W części badań podano 
jednak, że liczba obecnych palaczy hospitalizowanych z powodu infekcji wirusem SARS-CoV-2 jest niższa niż 
oczekiwano, biorąc pod uwagę rozpowszechnienie palenia w poszczególnych krajach. Nikotyna potencjalnie 
mogłaby zostać wykorzystana do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2, może ona przywrócić upośledzoną 
funkcję nikotynowego cholinergicznego systemu oraz prawdopodobnie złagodzić burzę cytokin. 
WNIOSKI. W chwili obecnej nie ma jednoznacznego stanowiska odnośnie wpływu palenia na zakażenie no-
wym koronawirusem. Badacze zgodnie nie zalecają palenia jako narzędzia do walki z pandemią i ukazują 
istotę walki z nałogiem w celu zmniejszenia niepożądanych skutków zdrowotnych palenia. Zarówno zależność 
między papierosami a zachorowalnością i ciężkością przebiegu COVID-19, jak i możliwości wykorzystania 
nikotyny w leczeniu nowej choroby, wymagają dalszych pogłębionych analiz.

Słowa kluczowe: nikotyna, palenie, COVID-19, SARS-CoV-2

INTRODUCTION

Tobacco smoking is very common in the world 
nowadays. The substances contained in cigarettes 
increase the susceptibility to cancer diseases, 
respiratory system diseases (chronic obstructive 
pulmonary disease, tuberculosis), cardiovascular 
diseases (myocardial infarction, stroke), and 
neurological diseases (multiple sclerosis, Alzheimer’s 
disease) (1,2,3). The outbreak of the novel SARS-
CoV-2 coronavirus spreading by droplet transmission 
has prompted scientists to investigate the effects of 
cigarette smoking on morbidity and mortality because 
of COVID-19. It may be surprising that the results 
of some studies indicate a lower number of smoking 
patients with COVID-19 in hospitals compared to 
the general population (4-12). It was suspected that 
cigarettes, and especially the nicotine contained in 
them, may have a protective effect against SARS-
CoV-2 infection. Other studies emphasize the negative 
impact of inhaling tobacco smoke on the respiratory 
system, on infection with the novel coronavirus, and 
more severe course of the disease (5, 12-17).

Cigarette smoke lowers the immunity of the 
respiratory system by causing inflammation and 
peribronchial fibrosis, impaired mucociliary clearance, 
and disruption of the respiratory epithelium, which 
promotes both viral and bacterial infections (4). The 
possible mechanisms as a result of which smoking 
may be protective in COVID-19 include the anti-

WSTĘP 

Palenie tytoniu jest współcześnie bardzo rozpo-
wszechnione na świecie. Substancje zawarte w papiero-
sach zwiększają podatność na choroby: nowotworowe, 
układu oddechowego (przewlekła obturacyjna choroba 
płuc, gruźlica), układu krążenia (zawał mięśnia ser-
cowego, udar) oraz neurologiczne (stwardnienie roz-
siane, choroba Alzheimera) (1,2,3). Wybuch pandemii 
nowego koronawirusa SARS-CoV-2 rozprzestrzenia-
jącego się drogą kropelkową skłonił naukowców do 
zbadania wpływu palenia papierosów na zachorowal-
ność i śmiertelność z powodu COVID-19. Zaskakujący 
może okazać się fakt, że wyniki części badań wskazu-
ją na zmniejszoną liczbę palących pacjentów chorych 
na COVID-19 w szpitalach w stosunku do populacji 
ogólnej (4-12). Zaczęto więc podejrzewać, że papierosy, 
a w szczególności zawarta w nich nikotyna, może mieć 
efekt ochronny przed infekcją wirusem SARS-CoV-2. 
Inne badania podkreślają negatywny wpływ wdycha-
nia dymu tytoniowego na układ oddechowy, na infekcję 
nowym koronawirusem i jej cięższy przebieg (5,12-17).

Dym papierosowy obniża odporność układu odde-
chowego przez wywoływanie zapalenia i zwłóknie-
nia okołooskrzelowego, upośledzenie klirensu śluzo-
wo-rzęskowego oraz przerwanie ciągłości nabłonka 
oddechowego, co sprzyja zarówno wirusowym, jak 
i bakteryjnym infekcjom (4). Prawdopodobne mechani-
zmy, w wyniku których palenie może działać ochronnie 
w COVID-19, obejmują przeciwzapalne działanie ni-
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Paradoks palacza w dobie pandemii COVID-19? The smoker’s paradox during the COVID-19 pandemic? 

inflammatory effects of nicotine, a decreased 
immune response in smokers, a reduction in the risk 
of a cytokine storm, and an increased level of nitric 
oxide in the airways, which may inhibit SARS-CoV-2 
replication and its entry into cells (18). Authors of 
some research suggest that nicotine down-regulates 
the receptor for the enzyme that encodes angiotensin 
2 (ACE2), which is used by the coronavirus to enter 
epithelial cells (4). Other research, however, informs 
about an increased expression of genes and receptors 
in the respiratory tract and oral cavity epithelium in 
current smokers, thus exposing them to a higher risk of 
infection with SARS-CoV-2 virus (4,5). Can nicotine 
protect the body against infection with the novel 
coronavirus, or does it increase the risk of infection?

THE AIM OF THE STUDY

The aim of the study is to present the current state of 
knowledge on the impact of traditional and electronic 
cigarettes and the nicotine contained in them on the 
incidence and course of SARS-CoV-2 infection, as 
well as to show the possibility of using this substance 
for the treatment of COVID-19 infections.

MATERIAL AND METHODS

A review of the latest literature until 14 November 
2020 has been made. The literature review was 
carried out using materials available on the PubMed 
platform with the use of the following keywords: 
“nicotine”, “smoking”, “COVID-19”, “SARS-CoV-2”. 
Studies published in English and available as full-text 
publications were included in the review. Original and 
review studies were referred to, while studies with an 
annotation as “preprint” and comments were excluded. 
There were included 28 studies for further analysis 
after the unanimous assessment of the usefulness of 
the article by two authors (after reading the abstracts) 
(Fig. 1).

RESULTS

Mechanisms of the influence of nicotine on the 
human body in the context of SARS-CoV-2 infection

Nicotine is a cholinergic agonist and an inhibitor 
of pro-inflammatory cytokines, and its effect is the 
activation of nicotinic acetylcholine receptors - α7-
nAChRs in the cholinergic anti-inflammatory pathway 
(19, 20, 21). Nicotine inhibits tumor necrosis factor 
(TNF), interleukins IL-1, IL-6, and the high-mobility 
group protein B1 (HMGB1), without affecting anti-
inflammatory cytokines such as IL-10 (3, 20, 21). 
Patients with COVID-19 may experience a significant 
accumulation of immune cells in the lungs due to 

kotyny, osłabienie odpowiedzi immunologicznej u pa-
laczy, zmniejszające ryzyko burzy cytokinowej oraz 
zwiększony poziom tlenku azotu w drogach oddecho-
wych, mogący hamować replikację SARS-CoV-2 i jego 
wejście do komórek (18). Autorzy części badań sugeru-
ją, że nikotyna reguluje w dół receptor enzymu kodują-
cego angiotensynę 2 (ACE2), który jest używany przez 
koronawirusa podczas wnikania do komórek nabłonka 
(4). Inne prace mówią natomiast o podwyższonej eks-
presji genów i receptorów w drogach oddechowych 
oraz nabłonku jamy ustnej u obecnych palaczy, naraża-
jąc ich w ten sposób na wyższe ryzyko infekcji wirusem 
SARS-CoV-2 (4,5). Czy zatem nikotyna może chronić 
organizm przed infekcją nowym koronawirusem, czy 
może jednak zwiększa ryzyko zakażenia?

CEL PRACY

Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu 
wiedzy na temat wpływu papierosów tradycyjnych 
i elektronicznych oraz zawartej w nich nikotyny na 
zachorowalność i przebieg zakażenia wirusem SARS-
CoV-2, a także ukazanie możliwości wykorzystania tej 
substancji do leczenia zakażeń COVID-19.

MATERIAŁ I METODY

Dokonano przeglądu najnowszych publikacji nauko-
wych, korzystając z materiałów dostępnych na platfor-
mie PubMed. Przeglądu literatury dokonano w dniu 
14.11.2020 roku przy użyciu następujących słów klu-
czowych: “nicotine”, “smoking”, “COVID-19”, “SAR-
S-CoV-2”. Do przeglądu włączono prace opublikowane 
w języku angielskim i dostępne jako publikacje pełno-
tekstowe. Odniesiono się do prac oryginalnych i prze-
glądowych, natomiast wykluczono prace z adnotacją 
jako “preprint” oraz komentarze. Po przeczytaniu abs-
traktów przez dwóch autorów i jednomyślnej ocenie 
przydatności artykułu do dalszej analizy, włączono do 
przeglądu 28 prac (Ryc. 1).

WYNIKI 

Mechanizmy wpływu nikotyny na organizm czło-
wieka w kontekście zakażenia SARS-CoV-2 

Nikotyna jest agonistą cholinergicznym i inhibito-
rem cytokin prozapalnych, a efektem jej działania jest 
aktywacja nikotynowych receptorów acetylocholiny – 
α7-nAChRs w cholinergicznym przeciwzapalnym szla-
ku (19,20,21). Nikotyna hamuje czynnik martwicy no-
wotworów (TNF), interleukiny IL-1, IL-6 i białko gru-
py 1 o wysokiej ruchliwości (HMGB1), nie wpływając 
natomiast na cytokiny przeciwzapalne, takie jak IL-10 
(3,20,21). U pacjentów z COVID-19 może dochodzić do 
znacznej akumulacji komórek układu odpornościowe-
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the overproduction of pro-inflammatory cytokines 
known as a cytokine storm, ultimately damaging 
the lung architecture and contributing to further 
serious complications. Smoking, on the other hand, 
increases the inflammatory reaction associated with 
the COVID-19 response (5).

The SARS-CoV-2 virus enters the cell via the 
angiotensin-converting enzyme type 2 (ACE2) 
membrane receptors, which are recognized by the 

go w płucach z powodu nadmiernej produkcji cytokin 
prozapalnych zwanej burzą cytokinową, co ostatecznie 
uszkadza architekturę płuc i przyczynia się do dalszych 
poważnych komplikacji. Palenie natomiast zwiększa re-
akcję zapalną związaną z odpowiedzią na COVID-19 
(5). 

Wirus SARS-CoV-2 dostaje się do komórki za po-
mocą receptorów błonowych enzymu konwertującego 
angiotensynę typu 2 (ACE2), rozpoznawanych przez 

 

 

Defining the research problem:
WHAT IS THE EFFECT OF SMOKING TRADITIONAL CIGARETTES

AND E-CIGARETTES ON THE DISEASE AND COURSE OF INFECTION WITH SARS-CoV-2 VIRUS?

Zdefiniowanie problemu badawczego:
JAKI JEST WPŁYW PALENIA PAPIEROSÓW TRADYCYJNYCH 

I ELEKTRONICZNYCH NA ZACHOROWALNOŚĆ I PRZEBIEG ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2?

Locating and selecting publications (using the Pubmed database, evaluation of abstracts, inclusion of abstracts 
with the full text of the article, working with the full text of the article)

Inclusion criteria - the test must include:
1. Populations of people exposed to cigarette smoke (original papers + meta-analyzes 

and reviews relevant to the topic)
2. Endpoints: SARS-CoV-2 infection, COVID-19 incidence, disease severity

3. Article published in a peer-reviewed journal
4. The work was published up to 2 years ago

Zlokalizowanie i wybranie publikacji (wykorzystanie bazy danych Pubmed, ocena abstraktów, 
włączenie abstraktów z pełnym tekstem artykułu, praca z pełnym tekstem artykułu)

Kryteria włączenia - badanie musi obejmować: 
1. Populacje osób objętych ekspozycją na dym papierosowy (prace oryginalne + metaanalizy 

i prace przeglądowe istotne dla tematu)
2. Punkty końcowe: zakażenie SARS-CoV-2, zapadalność na COVID-19, ciężkość przebiegu choroby

3. Artykuł opublikowany w czasopiśmie recenzowanym
4. Praca ukazała się do 2 lat wstecz

Critical source evaluation (evaluation of the reliability of test results)
Application of the exclusion criteria:

1. The difference in the study groups (demographic, burden of comorbidities)
2. A small study group

3. Short observation period
4. Works with annotation as "preprint" and comments

Analyzing results and developing conclusions

Krytyczna ocena źródła (ocena wiarygodności wyników badań)
Zastosowanie kryteriów wyłączenia:

1. Różnica w grupach badanych (demograficzne, obciążenie chorobami współistniejącymi)
2. Mała grupa badana

3. Krótki okres obserwacji
4. Prace z adnotacją jako “preprint” oraz komentarze
Przeanalizowanie wyników i opracowanie wniosków

 
 

 

Fig. 1. The steps of work with the source material, inclusion and exclusion criteria for scientific papers from the review
Ryc. 1. Etapy pracy z materiałem źródłowym, kryteria włączenia i wyłączenia prac naukowych z przeglądu
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viral spike protein (S-glycoprotein). The binding 
of the virus via the S protein to the ACE2 surface 
protein protects it from the immune system, allowing 
infection and further spreading at the same time 
(5). Research into the link between smoking and 
ACE2 differs in results, and this suggestion remains 
unproven. Studies published before the COVID-19 
pandemic show that smoking and nicotine reduce the 
amount of ACE2 receptors, and more recent studies 
suggest that smokers have an increased expression of 
ACE2 in the airways (1,22,23). Nicotine may increase 
the activity of the angiotensin-converting enzyme and 
inhibit the compensatory axis of the ACE2/ANG-(1-
7) receptor, thus contributing to cardiovascular and 
pulmonary diseases (5,20). Increased ACE2 expression 
in smokers’ lungs may be the result of the smoking-
induced proliferation of secretory cells (20,23). Smith 
and co-authors estimated that age and gender did not 
significantly affect lung ACE2 levels in both rodents 
and humans. Therefore, it is unlikely that the increased 
incidence of COVID-19 in men and older patients 
is due to differences in the baseline level of ACE2 
expression in the lungs (23). Voinsky and Gurwitz 
evaluated data from two independent genome-wide 
NCBI GEO RNA expression files (GSE7894 and 
GSE994) derived from bronchial epithelial cells in 
current smokers and never smokers. People from both 
groups presented very similar levels of messenger RNA 
encoding information from the ACE2 gene, as well as 
the TMPRSS2 gene (transmembrane protease, serine 
2 initiating SARS-CoV-2 entry into the cell) and the 
ADAM17 gene (a disintegrin and metalloprotease 17, 
protease involved in the cleavage and shedding of the 
ACE2 membrane). The expression level of TMPRSS4, 
similar in function to TMPRSS2, was increased in 
bronchial epithelial cells of current smokers compared 
to those who had never smoked. Elevated levels of 
TMPRSS4 in the bronchi of smokers may put them at 
greater risk of SARS-CoV-2 infection (22). Elevated 
TPMRSS4 expression in smokers’ lung epithelial 
cells may result from chronic exposure to nicotine, 
acetaldehyde, and tar, resulting in bronchial oxidative 
stress and inflammation. Serine protease inhibitors that 
can inhibit TMPRSS2 and TMPRSS4 are considered 
in COVID-19 therapy (22). Similar conclusions were 
reached by Chakladar and co-authors whose analysis 
of data from sequencing of lung and oral epithelial 
samples obtained from The Cancer Genome Atlas 
(TCGA) showed that the levels of ACE2 and TMPRSS2 
proteins were increased in samples from the epithelial 
tissue of the lung and mouth of smokers. Moreover, it 
has been found that the androgen receptor increases 
the expression of TMPRSS2. Increased activity of 
the androgen signaling pathway in combination 
with increased ACE2 expression may be a potential 

białko wypustowe wirusa (glikoproteinę spike – S). 
Związanie wirusa za pomocą białka S z białkiem po-
wierzchniowym ACE2 chroni go przed układem im-
munologicznym, umożliwiając zarazem infekcję i dal-
sze rozprzestrzenianie się (5). Badania na temat powią-
zania palenia i ACE2 różnią się wynikami, a sugestia 
ta pozostaje niesprawdzona. Prace opublikowane przed 
pandemią COVID-19 ukazują, że palenie i nikotyna 
zmniejszają ilość receptorów ACE2, a nowsze bada-
nia sugerują, że palacze mają podwyższoną ekspresję 
ACE2 w drogach oddechowych (1,22,23). Nikotyna 
może zwiększać aktywność enzymu konwertującego 
angiotensynę i hamować kompensacyjną oś receptora 
ACE2/ANG-(1-7), a tym samym przyczyniać się do 
chorób układu krążenia i płuc (5,20). Zwiększona eks-
presja ACE2 w płucach palaczy może być skutkiem wy-
wołanego paleniem rozrostu komórek wydzielniczych 
(20,23). Smith i współautorzy ocenili, że na poziom 
ACE2 w płucach zarówno u gryzoni, jak i u ludzi nie 
ma dużego wpływu wiek ani płeć. Jest więc mało praw-
dopodobne, aby zwiększona zachorowalność mężczyzn 
i starszych pacjentów na COVID-19 wynikała z różnic 
w podstawowym poziomie ekspresji ACE2 w płucach 
(23). Voinsky i Gurwitz ocenili dane z dwóch niezależ-
nych plików ekspresji RNA całego genomu NCBI GEO 
(GSE7894 i GSE994), pochodzące z komórek nabłonka 
oskrzeli osób obecnie palących i tych, które nigdy nie 
paliły. Osoby z obu grup prezentowały bardzo zbliżo-
ne poziomy matrycowego RNA kodującego informację 
z genu ACE2, jak również genu TMPRSS2 (transmem-
branowej proteazy serynowej typu 2 inicjującej wejście 
SARS-CoV-2 do komórki) oraz genu ADAM17 (pro-
teazy zaangażowanej w rozszczepienie i złuszczanie 
błony ACE2). Poziom ekspresji TMPRSS4, o podobnej 
funkcji do TMPRSS2, był podwyższony w komórkach 
nabłonka oskrzeli u obecnych palaczy w porównaniu 
z osobami, które nigdy nie paliły. Podwyższone pozio-
my TMPRSS4 w oskrzelach u palaczy mogą narazić ich 
na większe ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 (22). Pod-
wyższona ekspresja TPMRSS4 w komórkach nabłonka 
płuc palaczy może wynikać z przewlekłego narażenia 
na nikotynę, aldehyd octowy i substancje smoliste, co 
skutkuje stresem oksydacyjnym w oskrzelach i stanem 
zapalnym. Inhibitory proteazy serynowej mogące ha-
mować TMPRSS2 i TMPRSS4 są rozważane w tera-
pii COVID-19 (22). Do podobnych wniosków doszli 
Chakladar i współautorzy, których analiza danych 
z sekwencjonowania próbek nabłonka płuc i jamy ust-
nej uzyskanych z The Cancer Genome Atlas (TCGA) 
wykazała, że poziomy białek ACE2 i TMPRSS2 były 
podwyższone w próbkach z tkanki nabłonkowej płuc 
i jamy ustnej palaczy. Stwierdzono ponadto, że recep-
tor androgenowy zwiększa ekspresję TMPRSS2. Po-
tencjalnym mechanizmem podatności na SARS-CoV-2 
zależnym od palenia może być zwiększona aktywność 
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smoking-dependent mechanism of susceptibility to 
SARS-CoV-2 (24).

Farsalinos et al. identified an amino acid sequence 
(375-390) in the SARS-CoV-2 spike glycoprotein 
receptor binding domain homologous to the snake 
venom neurotoxin NL1 sequence, which is known 
to interact with nicotinic acetylcholine receptors 
(nAChR). The interaction pattern between amino 
acids 381-386 of SARS-CoV-2 S glycoprotein and 
amino acids 189-192 of the extracellular domain 
of the α9 nAChR subunit, the region that forms the 
toxin binding site with the nAChR, is very similar to 
the interaction between the α9 nAChR and another 
neurotoxin, α-bungarotoxin. A similar interaction was 
observed between the pentameric α7 AChR chimera 
and SARS-CoV-2 S glycoprotein. Nicotine and other 
nicotinic cholinergic agonists may have therapeutic 
value in COVID-19 patients because they protect the 
receptor from the viral S protein by competitively 
binding to nAChR (19).

szlaku sygnalizacji androgenów w połączeniu ze zwięk-
szoną ekspresją ACE2 (24).

Farsalinos i wsp. zidentyfikowali sekwencję amino-
kwasów (375-390) w domenie wiążącej receptory gliko-
proteiny kolca SARS-CoV-2 homologiczną z sekwencją 
neurotoksyny NL1 z jadu węży, o której wiadomo, że 
oddziałuje z nikotynowymi receptorami acetylocholi-
ny (nAChR). Sposób interakcji między aminokwasami 
381-386 glikoproteiny S SARS-CoV-2 a aminokwasami 
189-192 domeny zewnątrzkomórkowej podjednostki 
nAChR α9, regionu, który tworzy miejsce wiązania 
toksyny z nAChR, jest bardzo podobny do interakcji 
między α9 nAChR i inną neurotoksyną – α-bungaro-
toksyną. Między pentameryczną chimerą α7 AChR 
a glikoproteiną S SARS-CoV-2 obserwowano podobną 
interakcję. Nikotyna i inni nikotynowi agoniści choli-
nergiczni mogą mieć wartość terapeutyczną u pacjen-
tów z COVID-19, ponieważ chronią receptor przed 
białkiem S wirusa poprzez kompetycyjne związanie się 
z nAChR (19). 

Table I. Characteristics of selected studies included in the analysis of the mechanisms of nicotine influence on the human 
body in the context of SARS-CoV-2 infection (4,19,22-24)
Tabela I. Charakterystyka wybranych badań włączonych do analizy dotyczących mechanizmów wpływu nikotyny na 
organizm człowieka w kontekście zakażenia SARS-CoV-2 (4,19,22-24)

Authors /
Autorzy

Type  
of study /
Rodzaj 
badania

Country /
Miejsce 

wykonania 
badania

Results /
Wyniki

Conclusions /
Wnioski

Smith J.C. 
et al.

observational 
study /
badanie 

obserwacyjne

USA

- cigarette smoke causes a dose-
dependent upregulation of ACE2 
expression, which is the SARS-
CoV-2 receptor /
- dym papierosowy powoduje 
zależną od dawki regulację 
w górę ekspresji ACE2, który jest 
receptorem SARS-CoV-2

- the increased incidence of 
COVID-19 in men and older 
patients is unlikely to be due to 
differences in the baseline level of 
ACE2 expression in the lungs /
-  jest mało prawdopodobne, aby 
zwiększona zachorowalność 
mężczyzn i starszych pacjentów 
na COVID-19 wynikała z różnic 
w podstawowym poziomie ekspresji 
ACE2 w płucach

Voinsky I. 
et al.

observational 
study /
badanie 

obserwacyjne

Israel

- increased expression of TMPRSS4 
in bronchial epithelial cells in 
current smokers compared to those 
who have never smoked, this may 
be due to chronic exposure to 
nicotine, acetaldehyde and tar and 
results in bronchial inflammation/
- podwyższony poziom ekspresji 
TMPRSS4 w komórkach nabłonka 
oskrzeli u obecnych palaczy 
w porównaniu z osobami, które 
nigdy nie paliły, może to wynikać 
z przewlekłego narażenia na 
nikotynę, aldehyd octowy 
i substancje smoliste i skutkuje 
stanem zapalnym oskrzeli

- increased levels of TMPRSS4 in 
the bronchi of smokers may put 
them at greater risk of SARS-CoV-2 
infection/
- podwyższone poziomy TMPRSS4 
w oskrzelach u palaczy mogą 
narazić ich na większe ryzyko 
zakażenia SARS-CoV-2
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Chakladar 
J. et al.

observational 
study / 
badanie 

obserwacyjne

USA

- increased levels of ACE2 and 
TMPRSS2 proteins in samples from 
the epithelial tissue of the lungs and 
mouth of smokers
- the androgen receptor increases 
the expression of TMPRSS2 /
- podwyższone poziomy białek 
ACE2 i TMPRSS2 w próbkach 
z tkanki nabłonkowej płuc i jamy 
ustnej palaczy, 
- receptor androgenowy zwiększa 
ekspresję TMPRSS2

- increased activity of the androgen 
signaling pathway in combination 
with increased ACE2 expression 
may be a potential mechanism of 
smoking-dependent susceptibility to 
SARS-CoV-2 /
- potencjalnym mechanizmem 
podatności na SARS-CoV-2 
zależnej od palenia może być 
zwiększona aktywność szlaku 
sygnalizacji androgenów 
w połączeniu ze zwiększoną 
ekspresją ACE2

Farsalinos 
K. et al.

in silico study /
badanie in 

silico
Greece

- the results of amino acid 
sequence analyzes of the viral 
S glycoprotein and α9 nAChR 
indicate the possibility of SARS-
CoV-2 interaction with nAChR, 
which confirms the hypothesis 
of dysregulation of the nicotinic 
cholinergic system in the course of 
COVID-19 /
- wyniki analiz sekwencji 
aminokwasów glikoproteiny S 
wirusa i α9 nAChR wskazują na 
możliwość interakcji SARS-CoV-2 
z nAChR, co potwierdza hipotezę 
o rozregulowaniu nikotynowego 
układu cholinergicznego 
w przebiegu COVID-19

- nicotine and other nicotinic 
cholinergic agonists protect the 
nAChR receptor from the viral 
S protein, which can be used as 
a therapeutic target /
-nikotyna i inni nikotynowi 
agoniści cholinergiczni chronią 
receptor nAChR przed białkiem S 
wirusa, co może być wykorzystane 
jako cel terapeutyczny

Simons D. 
et al.

meta-analysis 
of 32 studies /
metaanaliza 

32 badań

United 
Kingdom

- cigarette smoke reduces the 
immunity of the respiratory 
system by causing inflammation 
and peribronchial fibrosis, 
impaired mucociliary clearance 
and disruption of the respiratory 
epithelium, which promotes more 
frequent infections /
- dym papierosowy obniża 
odporność układu oddechowego 
przez wywoływanie  zapalenia 
i zwłóknienia okołooskrzelowego, 
upośledzenie klirensu śluzowo-
rzęskowego oraz przerwanie 
ciągłości nabłonka oddechowego, co 
sprzyja częstszym infekcjom

- current smokers appear to have 
a lower risk of SARS-CoV-2 
infection compared to those who 
have never smoked, while ex-
smokers appear to be at higher risk 
of hospitalization, increased disease 
severity and COVID-19 mortality /
- obecni palacze wydają się 
mieć mniejsze ryzyko zakażenia 
SARS-CoV-2 w stosunku do osób 
które nigdy nie paliły, podczas 
gdy byli palacze wydają się być 
bardziej narażeni na hospitalizację, 
zwiększoną ciężkość choroby 
i śmiertelność z powodu COVID-19

The limitation of this type of literature review is the 
lack of a large number of high-quality original studies 
verifying the hypothesis of the influence of nicotine on 
the disease and course of COVID-19. Its strength is the 
inclusion of several meta-analyses, which are the most 
reliable source of scientific knowledge according to 
the evidence-based medicine pyramid. Data from the 
analyzed literature are collected in the table (Table I).

Ograniczeniem tego typu przeglądu piśmiennictwa 
jest brak dużej ilości wysokiej jakości badań oryginal-
nych weryfikujących hipotezę wpływu nikotyny na 
zachorowanie i przebieg COVID-19. Mocną stroną jest 
uwzględnienie kilku metaanaliz, będących najbardziej 
wiarygodnym źródłem wiedzy naukowej według pira-
midy evidence-based medicine. W tabeli zebrano dane 
z analizowanej literatury (Tab. I). 
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The impact of smoking traditional cigarettes on the 
incidence of COVID-19

Smoking-related medical conditions such as lung 
cancer, COPD, and asthma are considered as risk 
factors for infection with SARS-CoV-2 virus (5). 
Therefore, a high prevalence of smoking is suspected 
among people with COVID-19.

Tsigaris and Teixiera da Silva carried out a study 
that investigated the connection between smoking 
prevalence and the incidence and mortality of 
COVID-19 in 38 European countries. It was observed 
that countries with more smokers had fewer COVID-19 
cases per million people. A nation with more than 10% 
of smokers in a million people experienced a 15% lower 
incidence of COVID-19. A statistically significant 
negative correlation was found between smoking level 
in the adult population and the prevalence of COVID-19 
after verifying potential confounding factors such as 
economic activity, COVID-19 testing rate, and the 
strength of pandemic containment policies (8).

A cross-sectional study from the United Kingdom 
investigated the association between handwashing, 
smoking, e-cigarette use and nicotine replacement 
therapy (NRT) use and subjective reporting of 
COVID-19 symptoms. 3,179 people aged over 18 
were included in the study. Tattan-Birch et al. showed 
that current smokers and long-term smokers reported 
symptoms of coronavirus much more often compared 
to non-smokers (13). However, no difference was found 
between smoking status (smoker, short-term ex-smoker 
(<1 year), long-term ex-smoker (> 1 year), and never 
smoker), use of traditional cigarettes, e-cigarettes, 
NRT, and socioeconomic status (13). Another cross-
sectional study carried out in the same country showed 
similar results. Jackson et al. investigated the effects 
of smoking on SARS-CoV-2 infection by considering 
potential confounding variables. Ultimately 53,002 
participants were enrolled in the study. The authors 
showed that current smokers are 1.8 times more likely 
to be infected with the SARS-CoV-2 virus than non-
smokers, regardless of age, gender, ethnicity, work, or 
comorbidities (14).

The impact of smoking traditional cigarettes on the 
course of SARS-CoV-2 virus infection

It was estimated that smokers were 1.4 times more 
likely to experience severe COVID-19 symptoms and 
about 2.4 times more likely to it than non-smokers 
who were placed in the intensive care unit, required 
mechanical ventilation, or died (25). However, some 
studies have noted that the number of current smokers 
hospitalized for SARS-CoV-2 infection is lower 
than expected, taking into account the prevalence 
of smoking. A comparison of five different studies 
from China showed a total of 159 smokers among 

Wpływ palenia papierosów tradycyjnych na zacho-
rowalność na COVID-19

Stany chorobowe związane z paleniem, jak rak płu-
ca, POChP czy astma są postrzegane jako czynniki ry-
zyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (5). W związku 
z tym podejrzewa się wysoką częstość występowania 
palaczy pośród osób chorych na COVID-19.

Tsigaris i Teixiera da Silva wykonali badanie, w któ-
rym zamierzali sprawdzić powiązanie między rozpo-
wszechnieniem palenia a zapadalnością i śmiertelno-
ścią z powodu COVID-19 w 38 europejskich krajach. 
Zaobserwowano, że kraje o większej liczbie palaczy 
cechowały się obecnością mniejszej liczby przypadków 
COVID-19 na milion osób. Naród mający więcej niż 
10% palaczy na milion ludzi doświadczał o 15% niższej 
częstości występowania COVID-19. Stwierdzono sta-
tystycznie istotną ujemną korelację między poziomem 
palenia w populacji dorosłych i częstością występowa-
nia COVID-19 po sprawdzeniu potencjalnych czynni-
ków zakłócających, takich jak działalność gospodarcza, 
wskaźnik przeprowadzania testów na COVID-19 i siłę 
polityki powstrzymywania pandemii (8).

W badaniu przekrojowym wykonanym w Wielkiej 
Brytanii zbadano związek między myciem rąk, pa-
leniem, stosowaniem e-papierosów oraz nikotynowej 
terapii zastępczej (NRT) a subiektywnym zgłaszaniem 
objawów COVID-19. Do badania włączono 3 179 osób 
w wieku powyżej 18 roku życia. Tattan-Birch i wsp. 
wykazali, że obecni palacze oraz palacze długotermi-
nowi zgłaszali zdecydowanie częściej objawy korona-
wirusa w porównaniu z osobami niepalącymi (13). Nie 
wykryto jednak różnicy pomiędzy statusem palenia 
(palacz, krótkoterminowy były palacz (<1 roku), dłu-
goterminowy były palacz (>1 roku) i osoba nigdy nie 
paląca), stosowaniem tradycyjnych papierosów, e-pa-
pierosów, NRT a statusem socjoekonomicznym (13). 
Inne badanie przekrojowe wykonane w tym samym 
kraju ukazało podobne wyniki. Jackson ze współpra-
cownikami badali wpływ palenia na zakażenie wiru-
sem SARS-CoV-2, uwzględniając potencjalne zmienne 
zakłócające. Do badania ostatecznie włączono 53 002 
osoby. Autorzy wykazali, że u osób obecnie palących 
prawdopodobieństwo występowania potwierdzonego 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest 1,8 razy większe, 
w stosunku do osób niepalących niezależnie od wieku, 
płci, pochodzenia etnicznego, wykonywanej pracy czy 
chorób współtowarzyszących (14).

Wpływ palenia papierosów tradycyjnych na prze-
bieg infekcji wirusem SARS-CoV-2

Szacuje się na podstawie analiz, że palacze byli 1,4 
razy bardziej narażeni na ciężkie objawy COVID-19 
i około 2,4 razy częściej niż osoby niepalące byli 
umieszczani na oddziale intensywnej terapii, wymaga-
li wentylacji mechanicznej lub umierali (25). W części 
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hospitalized COVID-19 patients, whereas, taking 
into account the smoking rate in China, the number 
of expected smoking patients with COVID-19 was 
estimated at 526 (6). A case-control study conducted 
in Italy aimed to assess the prevalence of smoking 
among patients hospitalized in seven non-intensive 
care units for COVID-19. The study included 218 
patients with confirmed SARS-CoV-2 infection and 
243 controls. Meini and co-authors observed that the 
prevalence of current smokers was significantly lower 
among people hospitalized for COVID-19 than among 
control patients hospitalized for other reasons (4.1% 
versus 16%). Non-smokers made up 71.6% of patients 
hospitalized due to COVID-19 and 56.8% hospitalized 
for other reasons. A strong and statistically significant 
negative relationship was found between current 
smoker status and COVID-19 hospitalization in terms 
of gender and age (7). Data from the Tsigaris and 
Teixier da Silva study did not indicate a relationship 
between smoking prevalence and the death rate from 
COVID-19 per million people (8).

Most meta-analyses are based on comparing 
the results of the same studies that were most often 
performed in China, taking into account different 
aspects related to smoking. The largest meta-analysis 
included in the study, aimed at determining the link 
between smoking and COVID-19, conducted by Reddy 
et al. It included 47 studies involving a total of 32,849 
patients hospitalized for COVID-19, where 8,417 
patients (25.6%) reported a smoking incident in the past. 
In 27 studies it was found that current smokers have an 
increased risk of severe symptoms and are exposed to 
the serious or critical effects of COVID-19 twice as 
often as former smokers or non-smokers. However, no 
significant influence of current smoking on hospital 
outcomes (disease progression, admission to the 
intensive care unit, need for mechanical ventilation, or 
mortality) was found (15). Taking into account not only 
current smokers, but also ex-smokers, an analysis of 
35 studies was carried out, which showed that patients 
with a history of smoking had a significantly greater 
risk of severe and critical symptoms of COVID-19 and 
hospital complications. The surprising finding is that 
a history of smoking increases the risk of in-hospital 
mortality, whereas it has not been reported among 
current smokers (15). Similar relationships between 
smoking and the severity of symptoms of SARS-
CoV-2 infection were found in the meta-analysis by 
Gülsen et al. 16 retrospective studies were included 
in the study, and 10,797 people were finally enrolled. 
Among the severe or critical patients, the average 
smoking prevalence was 8.4%. The prevalence of 
former smokers in the group of patients with severe 
and critical symptoms of COVID-19 was 12.5%, 
while in the group of patients with mild to moderate 

badań zauważono jednak, że liczba obecnych palaczy 
hospitalizowanych z powodu infekcji wirusem SARS-
CoV-2 jest niższa niż oczekiwano, biorąc pod uwagę 
rozpowszechnienie palenia. Porównanie pięciu różnych 
badań z Chin wskazywało na łącznie 159 palaczy wśród 
hospitalizowanych z powodu COVID-19, przy czym, 
uwzględniając współczynnik palaczy w Chinach, licz-
bę oczekiwanych palących pacjentów z COVID-19 sza-
cowano na 526 (6). Badanie kliniczno-kontrolne wyko-
nane we Włoszech miało na celu ocenić rozpowszech-
nienie palenia wśród pacjentów hospitalizowanych na 
siedmiu oddziałach innych niż intensywnej terapii z po-
wodu COVID-19. Do badania włączono 218 pacjentów 
z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 
i 243 osoby grupy kontrolnej. Meini ze współautorami 
zaobserwowali, iż rozpowszechnienie obecnych palaczy 
było zdecydowanie niższe wśród osób hospitalizowa-
nych z powodu COVID-19 niż wśród pacjentów z próby 
kontrolnej hospitalizowanych z innych powodów (4,1% 
vs 16%). Osoby niepalące stanowiły natomiast 71,6% 
pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 
i 56,8% przebywających w szpitalu z innych powodów. 
Wykryto silny i istotny statystycznie negatywny zwią-
zek pomiędzy statusem obecnego palacza a pobytem 
w szpitalu z powodu COVID-19 w odniesieniu do płci 
i wieku (7). Dane z badania Tsigaris i Teixiera da Silva 
nie wskazały na powiązanie między rozpowszechnie-
niem palenia a śmiertelnością z powodu COVID-19 na 
milion osób (8).

Większość metaanaliz opiera się na porównaniu wy-
ników tych samych badań, które najczęściej były wy-
konywane w Chinach, biorąc pod uwagę różne aspekty 
związane z paleniem. Największa uwzględniona me-
taanaliza, mająca na celu określenie związku między 
paleniem a COVID-19, została przeprowadzona przez 
Reddy i wsp. Liczyła ona 47 badań, do których włą-
czono w sumie 32 849 pacjentów hospitalizowanych 
z powodu COVID-19, gdzie 8 417 (25,6%) zgłosiło in-
cydent palenia w przeszłości. W 27 badaniach stwier-
dzono, że obecni palacze posiadają zwiększone ryzyko 
ciężkich objawów i są narażeni na poważne lub kry-
tyczne skutki COVID-19 dwukrotnie częściej niż byli 
palacze czy osoby niepalące. Nie stwierdzono jednak 
istotnego wpływu obecnego palenia na wyniki szpi-
talne (progresję choroby, przyjęcie na oddział inten-
sywnej terapii, potrzebę mechanicznej wentylacji czy 
śmiertelność) (15). Biorąc pod uwagę nie tylko obec-
nych palaczy, ale również byłych palaczy, dokonano 
analizy 35 badań, z której wynikało, iż pacjenci z hi-
storią palenia mieli znacznie większe ryzyko ciężkich 
oraz krytycznych objawów COVID-19 oraz powikłań 
szpitalnych. Zaskakującym odkryciem jest, że historia 
palenia w wywiadzie zwiększa ryzyko śmiertelności 
wewnątrzszpitalnej, gdzie wśród obecnych palaczy 
zjawiska tego nie odnotowano (15). Podobne zależno-
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symptoms it was 5.2%. Data in the group of current 
smokers were similar – current smokers with mild to 
moderate COVID-19 accounted for 2.9% of patients, 
while with severe or critical cases it was 5.8% patients. 
Symptoms of severe COVID-19 (21.2%) were more 
frequent among current smokers than non-smokers 
(10.7%). There was a significant correlation between 
smoking and the severity of symptoms of the disease, 
both in current as well as former smokers (16). 
Another meta-analysis presenting the relationship 
between smoking and the severity of COVID-19 was 
performed by Patanavani et al. based on 19 studies. 
A total of 11,590 patients were included in the study, of 
which 2,133 (18.4%) experienced disease progression 
and 731 (6.3%) were smokers. Among 218 smokers, 
29.8% experienced disease progression, while among 
non-smokers, it worsened among 17.6%. The authors 
found that smoking is a risk factor for COVID-19 
progression, while smokers have a 1.91 times greater 
risk of it than people who have never smoked (17).

Farsalinos and co-authors performed a meta-
analysis of the results of 18 retrospective studies 
conducted in China (n = 15), the United States (n = 
2), and South Korea (n = 1), including a total of 6,515 
patients hospitalized for COVID-19, 440 of which 
were current smokers. An unexpectedly low current 
smoking rate was detected among COVID-19 patients 
and it was approximately 1/4 of the expected smoking 
prevalence based on a gender-adjusted smoking index 
(9). Current smokers were more likely to experience 
side effects than current non-smokers, while current 
smokers were less likely to experience adverse effects 
than ex-smokers (9). A meta-analysis published 
by González-Rubio et al. showed similar results. 
It includes 18 studies considering smoking and its 
incidence in hospitalized people infected with SARS-
CoV-2 in China, the USA and Italy. In this study, two 
meta-analyses were performed – one for studies from 
China only, and the other for studies from all countries. 
These studies indicate that the proportion of smokers 
hospitalized for COVID-19 is noticeably lower than 
expected, taking into account the number of smokers 
in these countries as well as the possibility of errors in 
the reports. The percentage of smokers infected with 
the SARS-CoV-2 virus in China was 7.7% (smoking 
prevalence in this country 26.1%), in the United States 
1.7% and 5.1% (for two studies, respectively), while 
in Italy 7.6% (10). Researchers found several factors 
that could translate into results, including the lack 
of detailed studies of age groups or the concealing 
smoking in the medical interview. The results of this 
meta-analysis suggest that smoking addiction reduces 
the likelihood of hospitalization due to COVID-19 (10).

Sanchez-Ramirez and Mackey included 22 studies 
in their meta-analysis, including 13 studies on the 

ści między paleniem a nasileniem objawów zakażenia 
SARS-CoV-2 wysnuto w metaanalizie Gülsen i wsp. 
Włączono do niej 16 badań retrospektywnych, do któ-
rych ostatecznie zakwalifikowano 10 797 osób. Pośród 
pacjentów w stanie ciężkim lub krytycznym średnia 
częstość palaczy wynosiła średnio 8,4%. Powszechność 
palenia w przeszłości w grupie chorych z ciężkimi, jak 
i krytycznymi objawami COVID-19 wynosiła 12,5%, 
natomiast w grupie pacjentów z łagodnymi do umiarko-
wanych objawów zakażenia SARS-CoV-2 liczba byłych 
palaczy wynosiła 5,2%. Dane w grupie osób aktualnie 
palących były podobne – obecnie palący z łagodnym do 
umiarkowanego COVID-19 stanowili 2,9% pacjentów, 
zaś przy ciężkich lub krytycznych przypadkach było to 
5,8% osób. Wśród pacjentów obecnie palących częściej 
występowały objawy ciężkiego COVID-19 (21,2%) niż 
u osób niepalących (10,7%). Stwierdzono znaczące po-
wiązanie między paleniem a nasileniem objawów cho-
roby, zarówno u aktualnych palaczy, jak i osób z historią 
palenia (16). Kolejna metaanaliza ukazująca zależność 
między paleniem a ciężkością przebiegu COVID-19 zo-
stała wykonana przez Patanavanich i wsp. na podsta-
wie 19 artykułów. Łącznie do badania włączono 11 590 
pacjentów z czego 2 133 (18,4%) doświadczyło progresji 
choroby, a 731 (6,3%) było palaczami. Pośród 218 pa-
cjentów palących, u 29,8% doszło do progresji choroby, 
podczas gdy u osób niepalących pogorszenie nastąpiło 
wśród 17,6%. Autorzy stwierdzili, że palenie jest czyn-
nikiem ryzyka progresji COVID-19, przy czym palacze 
mają 1,91 razy większe jej ryzyko w stosunku do osób, 
które nigdy nie paliły (17).

Farsalinos wraz ze współautorami wykonali meta-
analizę wyników 18 badań retrospektywnych przepro-
wadzonych w Chinach (n=15), Stanach Zjednoczonych 
(n=2) i Korei Południowej (n=1), obejmującą łącznie 6 
515 pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19, 
z czego 440 było obecnymi palaczami. Wykryto nie-
oczekiwanie niską częstość aktualnego palenia wśród 
pacjentów z COVID-19 i stanowiła ona około 1/4 spo-
dziewanego rozpowszechnienia palenia opartego na 
wskaźniku palenia dostosowanego do płci (9). Obecni 
palacze mieli większe szanse na działania niepożądane 
w porównaniu z osobami obecnie niepalącymi, z kolei 
u obecnych palaczy prawdopodobieństwo wystąpienia 
niekorzystnych następstw było mniejsze w porówna-
niu z byłymi palaczami (9). Metaanaliza opublikowana 
przez González-Rubio i wsp. ukazała podobne wyniki. 
Uwzględniono w niej 18 badań dotyczących zjawiska 
palenia oraz jego częstości występowania u hospitali-
zowanych osób zakażonych SARS-CoV-2 w Chinach, 
USA i Włoszech. W powyższej pracy wykonano dwie 
metaanalizy – jedną wyłącznie dla badań z Chin, drugą 
zaś dla badań ze wszystkich krajów. Badania te wska-
zują, że odsetek palaczy hospitalizowanych z powodu 
COVID-19 jest dostrzegalnie niższy niż zakładano, 
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biorąc pod uwagę liczbę osób palących w tych krajach, 
jak i możliwość występowania błędów w raportach. 
Odsetek palaczy zakażonych wirusem SARS-CoV-2 
w Chinach wynosił 7,7% (rozpowszechnienie palenia 
w tym kraju 26,1%), w Stanach Zjednoczonych 1,7% 
i 5,1% (odpowiednio dla dwóch badań), natomiast we 
Włoszech 7,6% (10). Badacze spostrzegli kilka czynni-
ków, które mogły przełożyć się na wyniki, między in-
nymi brak szczegółowych badań grup wiekowych czy 
zatajanie palenia w wywiadzie. Wyniki tej metaanalizy 
sugerują, że nałóg palenia zmniejsza prawdopodobień-
stwo hospitalizacji z powodu COVID-19 (10).

Sanchez-Ramirez i Mackey do swojej metaanalizy 
włączyli 22 badania, w tym 13 badań na temat związ-
ku między paleniem tytoniu (obecnie lub w przeszło-
ści) a ciężkością przebiegu potwierdzonego COVID-19. 
Zaobserwowano częstszą obecność palaczy, zarówno 
obecnych, jak i byłych, pośród pacjentów w ciężkim 
przebiegiem COVID-19 (odpowiednio 13% i 6%). 
U pacjentów z lżejszym przebiegiem zakażenia wiru-
sem SARS-CoV-2 rzadziej stwierdzano narażenie na 
dym tytoniowy - obecni palacze stanowili 6%, a byli 
palacze – 3% pacjentów (11). Alqahtani i wsp. w swojej 
pracy opierającej się na 8 badaniach dotyczących pale-
nia (221 osób z potwierdzonym zakażeniem), wykazali 
obecność 9% obecnych palaczy wśród pacjentów z CO-
VID-19, przy czym w ogólnej populacji szacuje się czę-
stość palenia na 25,2%. Ponadto ocenili, że 22,3% obec-
nych i 46% byłych palaczy miało poważne powikłania, 
wykryli również większą śmiertelność u obecnych pa-
laczy osiągającą 38,5% (12). Oba badania wskazują na 
zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia no-
wym koronawirusem u obecnych i byłych palaczy. Pod-
sumowanie przedstawiono w poniższej tabeli (Tab. II).

relationship between smoking (now or in the past) 
and the severity of confirmed COVID-19. There was 
a higher prevalence of smokers, both current and ex-
smokers, among patients with severe COVID-19 (13% 
and 6%, respectively). Patients with a milder course of 
SARS-CoV-2 infection were less frequently exposed 
to tobacco smoke – current smokers accounted for 
6%, and ex-smokers – 3% of patients (11). Alqahtani 
et al. analyzed 8 studies on smoking (221 people with 
confirmed infection) and found 9% of current smokers 
among COVID-19 patients, with an estimated 25.2% 
of smoking prevalence in the general population. 
Additionally, they estimated that 22.3% of current and 
46% of ex-smokers had serious complications, and 
found higher mortality rates among current smokers, 
reaching 38.5% (12). Both studies indicate an increased 
risk of severe infection with the novel coronavirus in 
current and former smokers. The summary is presented 
in the table below (Table II).

Comparison of smoking electronic cigarettes and 
traditional cigarettes in the context of COVID-19 
incidence

Electronic cigarettes have grown in popularity in 
recent years, especially among younger people. This 
trend is worrying because these devices are not safer 
– they are still tobacco products that, like traditional 
cigarettes, can cause lung damage (1,25).

In the United States, a survey of adolescents and 
young adults (n=4,351) aged 13-24 years (n=4,351) 
aged 13-24 was conducted in May, which assessed that 
the incidence of COVID-19 was associated with the 
use of e-cigarettes alone and the concomitant use of 
e-cigarettes and traditional cigarettes. A diagnosis of 

Table II. Characteristics of selected studies included in the analysis of the influence of smoking traditional cigarettes on 
the incidence and the course of COVID-19 (7-12,15-17)
Tabela II. Charakterystyka wybranych badań włączonych do analizy dotyczących wpływu palenia papierosów tradycyjnych 
na zachorowalność i przebieg COVID-19 (7-12,15-17)

Authors /
Autorzy

Type of 
study /
Rodzaj 
badania

Country /
Miejsce 

wykonania 
badania

Study group /
Grupa badana

Results /
Wyniki

Conclusions /
Wnioski

Tsigaris P. 
et al.

observational 
study /
badanie 

obserwacyjne

Canada not applicable /
nie dotyczy

- a nation with more than 10% of smokers 
per million people experienced a 15% lower 
incidence of COVID-19, a statistically 
significant negative correlation between 
smoking levels and the incidence of 
COVID-19
- no link was found between smoking 
prevalence and COVID-19 mortality /
- naród mający więcej niż 10% palaczy na 
milion ludzi doświadczał o 15% niższej 
częstości występowania COVID-19, 
statystycznie istotna ujemna korelacja między 
poziomem palenia i częstością występowania 
COVID-19,- nie wykryto powiązania między 
rozpowszechnieniem palenia a śmiertelnością 
z powodu COVID-19

- countries with more smokers 
had fewer COVID-19 cases per 
million people /
- kraje o większej liczbie 
palaczy cechowały się 
obecnością mniejszej liczby 
przypadków COVID-19 na 
milion osób
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Meini S. 
et al.

observational 
study (case-

control) /
badanie 

obserwacyjne 
(kliniczno- 
kontrolne)

Italy

218 patients 
with confirmed 
SARS-CoV-2 

virus infection and 
243 people in the 
control group /
218 pacjentów z 
potwierdzonym 

zakażeniem 
wirusem SARS-

CoV-2 i 243 osoby 
grupy kontrolnej

- prevalence of current smokers was 
significantly lower among people hospitalized 
due to COVID-19 than among control patients 
hospitalized for other reasons (4.1% versus 
16%)
- non-smokers accounted for 71.6% of 
patients hospitalized due to COVID-19 and 
56.8% hospitalized for other reasons /
- rozpowszechnienie obecnych palaczy 
było zdecydowanie niższe wśród osób 
hospitalizowanych z powodu COVID-19 
niż wśród pacjentów z próby kontrolnej 
hospitalizowanych z innych powodów (4,1% 
vs 16%),- osoby niepalące stanowiły 71,6% 
pacjentów hospitalizowanych z powodu 
COVID-19 i 56,8% przebywających w 
szpitalu z innych powodów

- unexpectedly low prevalence 
of current smokers among 
COVID-19 patients hospitalized 
in non-ICU units
- strong and statistically 
significant negative relationship 
between current smoker status 
and COVID-19 hospital stay in 
terms of gender and age /
- nieoczekiwanie niska 
częstość obecnych palaczy 
wśród pacjentów z COVID-19 
hospitalizowanych na 
oddziałach innych niż OIT- 
silny i istotny statystycznie, 
negatywny związek pomiędzy 
statusem obecnego palacza a 
pobytem w szpitalu z powodu 
COVID-19 w odniesieniu do 
płci i wieku

Reddy R.K. 
et al.

meta-analysis 
of 47 studies 
(from China 
and USA) /
metaanaliza 
47 badań (z 
Chin i USA)

United 
Kingdom

32,849 patients 
hospitalized 

for COVID-19 
(25.6% reported 

a smoking incident 
in the past) /

32 849 pacjentów 
hospitalizowanych 

z powodu 
COVID-19 

(25,6% zgłosiło 
incydent palenia w 

przeszłości)

- current smokers have an increased risk 
of severe symptoms and are exposed to the 
serious or critical effects of COVID-19 twice 
as often as former smokers or non-smokers
- no significant influence of current smoking 
on hospital outcomes (disease progression, 
admission to the ICU, need for mechanical 
ventilation or mortality)
- a history of smoking increases the risk of 
in-hospital mortality, which has not been 
reported among current smokers /
- obecni palacze posiadają zwiększone ryzyko 
ciężkich objawów i są narażeni na poważne 
lub krytyczne skutki COVID-19 dwukrotnie 
częściej niż byli palacze czy osoby niepalące,-  
brak istotnego wpływu obecnego palenia 
na wyniki szpitalne (progresję choroby, 
przyjęcie na OIOM, potrzebę mechanicznej 
wentylacji czy śmiertelność)- historia palenia 
w wywiadzie zwiększa ryzyko śmiertelności 
wewnątrzszpitalnej, czego nie odnotowano 
wśród obecnych palaczy

- both current smoking and 
smoking history significantly 
increased the severity of 
COVID-19
- smoking history significantly 
increased the risk of mortality 
from COVID-19 /
- zarówno obecne palenie, jak 
i historia palenia znacząco 
zwiększały ciężkość COVID-19, 
- historia palenia znacząco 
zwiększała ryzyko śmiertelności 
z powodu COVID-19

Gülsen A. 
et al.

meta-
analysis of 16 
retrospective 
studies from 

China and the 
USA /

metaanaliza 
16 badań 
retrospek- 
tywnych z 

Chin i USA

Germany

10,797 COVID-19 
patients /

10 797 pacjentów z 
COVID-19

- in the group with severe and critical 
symptoms of COVID-19, the number of 
ex-smokers was 12.5%, while among patients 
with mild to moderate symptoms - 5.2%
- current smokers with mild to moderate 
COVID-19 accounted for 2.9% of patients, 
and 5.8% of patients with severe or critical 
course
- among current smokers, symptoms of severe 
COVID-19 were more frequent (21.2%) than 
non-smokers (10.7%) /
- w grupie z ciężkimi i krytycznymi 
objawami COVID-19 odsetek byłych palaczy 
wynosił 12,5%, natomiast wśród pacjentów 
z łagodnymi do umiarkowanych objawów 
- 5,2%,- obecnie palący z łagodnym do 
umiarkowanego COVID-19 stanowili 2,9% 
pacjentów, zaś z ciężkim lub krytycznym 
przebiegiem 5,8% osób,- wśród pacjentów 
obecnie palących częściej występowały 
objawy ciężkiego COVID-19 (21,2%) niż u 
osób niepalących (10,7%)

- there was a significant 
association between smoking 
and the severity of symptoms 
of the disease, both in current 
smokers and people with 
a history of smoking /
- stwierdzono znaczące 
powiązanie między paleniem a 
nasileniem objawów choroby, 
zarówno u aktualnych palaczy, 
jak i osób z historią palenia
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Patanavanich 
R. et al.

meta-analysis 
of 19 studies 
from China, 

Korea and the 
USA /

metaanaliza 
19 badań z 

Chin, Korei i 
USA

USA

11,590 patients 
(6.3% were 
smokers) /

11 590 pacjentów 
(6,3% stanowili 

palacze)

- out of 218 smoking patients, 29.8% 
had progression, while non-smokers had 
deterioration among 17.6% /
- pośród 218 pacjentów palących, u 29,8% 
doszło do progresji choroby, podczas gdy 
u osób niepalących pogorszenie nastąpiło 
wśród 17,6%

- smoking is a risk factor for 
the progression of COVID-19, 
smokers have a 1.91 times 
higher risk than people who 
have never smoked /
- palenie jest czynnikiem ryzyka 
progresji COVID-19, palacze 
mają 1,91 razy większe jej 
ryzyko w stosunku do osób, 
które nigdy nie paliły

Farsalinos 
K. et al.

meta-
analysis of 18 
retrospective 

studies 
(China, USA 

and South 
Korea) /

metaanaliza 
18 badań 
retrospek- 
tywnych 
(Chiny, 

USA i Korea 
Południowa)

Greece

6,515 patients 
hospitalized 

for COVID-19, 
440 are current 

smokers /
6 515 pacjentów 

hospitalizowanych 
z powodu 

COVID-19, z 
czego 440 to 

obecni palacze

- the unexpectedly low incidence of current 
smoking among COVID-19 patients at 6.8%, 
was about 1/4 of the expected smoking 
prevalence based on the gender-adjusted 
smoking index
- current smokers were more likely to suffer 
adverse effects compared to current non-
smokers, but less compared to ex-smokers /
- nieoczekiwanie niska częstość aktualnego 
palenia wśród pacjentów z COVID-19 
na poziomie 6,8%, stanowiła około 1/4 
spodziewanego rozpowszechnienia 
palenia opartego na wskaźniku palenia 
dostosowanego do płci,- obecni palacze byli 
bardziej narażeni na niekorzystne następstwa 
w porównaniu z osobami obecnie nie 
palącymi, ale mniej w porównaniu z byłymi 
palaczami

- current smokers are more 
likely to experience side effects 
than current non-smokers, but 
lower than ex-smokers
- smoking cannot be considered 
a protective measure against 
COVID-19, due to the associated 
risk of morbidity and mortality 
from cardiovascular and 
respiratory diseases and cancer /
- większe szanse na wystąpienie 
działań niepożądanych u 
obecnych palaczy w porównaniu 
z osobami obecnie niepalącymi, 
mniejsze jednak w porównaniu 
z byłymi palaczami,- palenia 
nie można uznać za środek 
ochronny przeciw COVID-19, 
ze względu na związane z 
nim ryzyko zachorowalności i 
śmiertelności na choroby układu 
krążenia, układu oddechowego 
oraz  nowotwory

González-
Rubio J. 

et al.

meta-analysis 
of 18 studies 
from China, 

USA and 
Italy /

metaanaliza 
18 badań z 

Chin, USA i 
Włoch

Spain

7,671 COVID-19 
patients /

7 671 pacjentów z 
COVID-19

- the proportion of smokers infected with 
the SARS-CoV-2 virus in China was 7.7% 
(smoking prevalence in this country 26.1%), 
in the United States 1.7% and 5.1% (for two 
studies, respectively), while in Italy 7.6% /
- odsetek palaczy zakażonych wirusem 
SARS-CoV-2 w Chinach wynosił 7,7% 
(rozpowszechnienie palenia w tym kraju 
26,1%), w Stanach Zjednoczonych 1,7% 
i 5,1% (odpowiednio dla dwóch badań), 
natomiast we Włoszech 7,6%

- the proportion of smokers 
hospitalized for COVID-19 is 
noticeably lower than expected, 
taking into account the number 
of smokers in these countries as 
well as the possibility of errors 
in reports
- the habit of smoking reduces 
the likelihood of hospitalization 
due to COVID-19 /
- odsetek palaczy 
hospitalizowanych z powodu 
COVID-19 jest dostrzegalnie 
niższy niż zakładano, biorąc 
pod uwagę liczbę osób palących 
w tych krajach, jak i możliwość 
występowania błędów w 
raportach,- nałóg palenia 
zmniejsza prawdopodobieństwo 
hospitalizacji z powodu 
COVID-19

Sanchez-
Ramirez 

D.C. et al.

meta-analysis 
of 22 studies 
from China 

and the USA /
metaanaliza 
22 badań z 
Chin i USA

Canada

9,440 COVID-19 
patients /

9440 pacjentów z 
COVID-19

- more frequent presence of both current 
and ex-smokers in the group of patients with 
a severe course of COVID-19 (13% and 6%, 
respectively)
- in patients with a milder course of 
COVID-19, exposure to tobacco smoke was 
reported less frequently (current smokers 
accounted for 6%, and ex-smokers - 3% of 
patients) /
- częstsza obecność zarówno obecnych, jak i 
byłych palaczy  w grupie pacjentów z ciężkim 
przebiegiem COVID-19 (odpowiednio 13% 
i 6%),- u  pacjentów z lżejszym przebiegiem 
COVID-19 rzadziej stwierdzano narażenie na 
dym tytoniowy (obecni palacze stanowili 6%, 
a byli palacze – 3% pacjentów)

- increased risk of severe 
infection with the new 
coronavirus in current and 
former smokers /
- zwiększone ryzyko ciężkiego 
przebiegu zakażenia nowym 
koronawirusem u obecnych i 
byłych palaczy
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Alqahtani 
J.S. et al.

meta-analysis 
of 8 studies /
metaanaliza 8 

badań

United 
Kingdom

221 people 
with confirmed 

COVID-19 /
221 osób z 

potwierdzonym 
COVID-19

- current smokers accounted for 9% of 
COVID-19 patients (smoking incidence in the 
general population - 25.2%)
- 22.3% of current and 46% of ex-smokers 
had serious complications in the course of 
COVID-19
- higher mortality in current smokers 
reaching 38.5% /
- obecni palacze stanowili 9% pacjentów 
z COVID-19 (częstość palenia w ogólnej 
populacji - 25,2%)-  22,3% obecnych i 46% 
byłych palaczy miało poważne powikłania w 
przebiegu COVID-19,- większa śmiertelność 
u obecnych palaczy osiągająca 38,5%

- increased risk of severe 
infection with the novel 
coronavirus in current and 
former smokers /
- zwiększone ryzyko ciężkiego 
przebiegu zakażenia nowym 
koronawirusem u obecnych i 
byłych palaczy

COVID-19 was five times more likely in the group of 
only e-cigarette users, seven times more likely among 
ever-smokers of both types of cigarettes, and 6.8 
times more likely among those who smoked both in 
the last 30 days. The onset of symptoms was 4.7 times 
more likely in people who used both traditional and 
electronic cigarettes in the last 30 days (26).

 
Comparison of smoking electronic cigarettes and 
traditional cigarettes in the context of the course of 
SARS-CoV-2 infection

The World Health Organization emphasizes that 
smokers of traditional cigarettes, e-cigarettes, or 
waterpipe, may be more prone to an exacerbation 
of COVID-19 and serious health consequences (for 
example, conditions requiring mechanical ventilation) 
compared to non-smokers. There is evidence that 
e-cigarette fumes are less toxic than tobacco smoke 
from traditional cigarettes. Nevertheless, smoking 
e-cigarettes causes endothelial dysfunction, increases 
vascular and cerebral oxidative stress, and raises blood 
pressure. It is emphasized that smoking cessation 
is the most important way to prevent cardiovascular 
and respiratory diseases caused by smoking, which in 
themselves may increase the risk of a severe course of 
COVID-19 (2).

Increasing the activity of the ACE2 receptor may 
apply to new electronic smoking devices such as 
electronic cigarettes and IQOS devices of the “heat-
not-burn” type (1). Lee et al. found that using tobacco 
and flavored or nicotine-containing e-cigarettes can 
lead to an increased inflammatory response, but only 
tobacco increases ACE2 activity. Smoking traditional 
and electronic cigarettes can critically exacerbate the 
inflammation associated with COVID-19 or increase 
susceptibility to the disease. Smoking is associated 
with increased immune cell infiltration, and elevated 
CD4 T cells in current tobacco smokers may lead 
to elevated levels of pro-inflammatory cytokines, 
making tobacco smokers more susceptible to an 
aggressive immune response. In users of e-cigarettes 
without nicotine and without flavor, no significant 

Porównanie palenia papierosów elektronicznych 
i papierosów tradycyjnych w kontekście zachorowal-
ności na COVID-19

Papierosy elektroniczne zyskały na popularności 
w ostatnich latach, szczególnie wśród osób w młod-
szym wieku. Tendencja ta jest niepokojąca, ponieważ 
urządzenia te nie są bezpieczniejsze – nadal są to wyro-
by zawierające tytoń, które, podobnie jak w przypadku 
tradycyjnych papierosów, mogą powodować uszkodze-
nie płuc (1,25). 

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono w maju 
badanie ankietowe wśród młodzieży i młodych doro-
słych (n=4351) w wieku 13-24 lat, w którym oceniono, 
że zachorowalność na COVID-19 wiąże się z używa-
niem przez młodzież wyłącznie e-papierosów oraz jed-
noczesnego używania e-papierosów i papierosów. Dia-
gnoza COVID-19 była pięciokrotnie bardziej prawdo-
podobna w grupie osób kiedykolwiek używających tyl-
ko e-papierosów, siedem razy bardziej prawdopodobna 
wśród kiedykolwiek palących oba rodzaje papierosów 
i 6,8 razy bardziej prawdopodobna wśród palących oba 
rodzaje papierosów w ostatnich 30 dniach. Pojawienie 
się objawów było 4,7 razy bardziej prawdopodobne 
u osób stosujących papierosy tradycyjne i elektroniczne 
w ciągu ostatnich 30 dni (26).

Porównanie palenia papierosów elektronicznych 
i papierosów tradycyjnych w kontekście przebiegu 
infekcji SARS-CoV-2

Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, iż oso-
by palące papierosy tradycyjne, elektroniczne lub fajkę 
wodną mogą być bardziej podatne na zaostrzony prze-
bieg COVID-19 i poważne konsekwencje zdrowotne 
(na przykład stany wymagające wentylacji mechanicz-
nej) w porównaniu z osobami niepalącymi. Istnieją do-
wody na to, że opary e-papierosów są mniej toksyczne 
niż dym tytoniowy z papierosów tradycyjnych. Nie-
mniej jednak, palenie e-papierosów powoduje dysfunk-
cję śródbłonka, zwiększa naczyniowy i mózgowy stres 
oksydacyjny oraz podwyższa ciśnienie tętnicze krwi. 
Podkreśla się, że zaprzestanie palenia jest najważniej-
szym sposobem zapobiegania chorobom układu krąże-
nia i układu oddechowego wywołanym paleniem, które 
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dysregulation of cytokines was found (only interferon 
alfa-8 was significantly increased) (27).

The detrimental effect of smoking traditional 
cigarettes and e-cigarettes on the integrity of the 
blood-brain barrier has been reported, which may 
cause the SARS-CoV-2 virus to accumulate in the 
central nervous system and lead to a more severe 
course of infection. At the same time, smoking 
increases the expression of the mediator of ACE2 viral 
invasion in endothelial cells, glial cells, and neurons. 
Also, elevated levels of von Willebrand factor in the 
bloodstream and lowered levels of thrombomodulin in 
smokers of both types of cigarettes can disrupt blood 
homeostasis promoting blood clotting and thrombus 
formation, severely increasing the risk of stroke and 
other cardiovascular events. The need for further 
research in this area was indicated (3).

Exposure to inhalation of nicotine and other 
irritants from electronic cigarettes has been shown 
to disrupt the homeostasis of the renin-angiotensin 
system. Inhibition of local compensatory mechanisms 
may lead to increased susceptibility to cardiovascular 
and respiratory disorders, hypothetically increasing 
the risk of severe COVID-19, similar to smoking 
traditional cigarettes. There was a significant increase 
in mucin 4, cell surface associated (MUC4) and an 
increase in the ratio of MUC5AC to MUC5B secretory 
mucins among e-cigarette users compared to non-
smokers (25) (Table III).

The possibility of using nicotine to treat infection 
with SARS-CoV-2 virus

Nicotine might be a new potential therapy for CRS 
(cytokine release syndrome) in patients with severe 
SARS-CoV-2. The use of nicotine pharmaceuticals 
such as nicotine patches, gums or inhalers as competing 
agonists for nAChRs may restore the impaired function 
of the nicotinic cholinergic system and possibly 
mitigate the cytokine storm more effectively than 
when using single cytokine inhibitors (6). Nicotine 
inhibits pro-inflammatory cytokines such as TNF, IL-
1, IL-6, and HMGB1, which, elevated among patients 
with COVID-19, induce a cytokine storm. It can cause 
acute respiratory distress syndrome (ARDS) and 
multisystem organ failure (5,21,22). It was emphasized 
that smoking cannot be used to prevent infection with 
the SARS-CoV-2 virus. However, it seems extremely 
important to further investigate nicotine function 
in restoring the functioning of the cholinergic anti-
inflammatory system as well as in the fight against the 
COVID-19 pandemic (21).

Mohammadi et al. investigated the interaction 
between caffeine and nicotine and the human ACE2 
receptor S protein of SARS-CoV-2 virus using 
molecular dynamics simulations. The simulation 

same w sobie mogą zwiększać ryzyko ciężkiego prze-
biegu COVID-19 (2).

Zwiększenie aktywności receptora ACE2 może do-
tyczyć nowych elektronicznych urządzeń do palenia, 
takich jak papierosy elektroniczne i urządzenia IQOS 
typu „heat-not-burn” (1). Lee i wsp. stwierdzili, że uży-
wanie tytoniu i aromatyzowanych lub zawierających ni-
kotynę e-papierosów może prowadzić do zwiększonej 
odpowiedzi zapalnej, ale tylko tytoń zwiększa aktyw-
ność ACE2. Palenie papierosów tradycyjnych i elek-
tronicznych może krytycznie zaostrzyć stan zapalny 
związany z COVID-19 lub zwiększyć podatność na 
zachorowanie. Palenie tytoniu wiąże się ze zwiększoną 
infiltracją komórek odpornościowych, a podwyższony 
poziom limfocytów T CD4 u obecnych palaczy tytoniu 
może prowadzić do podniesienia poziomu cytokin pro-
zapalnych, czyniąc palaczy tytoniu bardziej podatnymi 
na agresywną odpowiedź immunologiczną. U użyt-
kowników e-papierosów bez nikotyny i bez aromatu 
nie stwierdzono znaczącego rozregulowania cytokin 
(odnotowano znacząco podniesiony poziom tylko inter-
feronu alfa-8) (27). 

Wskazuje się na szkodliwy wpływ palenia papiero-
sów tradycyjnych i e-papierosów na integralność barie-
ry krew-mózg, co może powodować gromadzenie się 
w ośrodkowym układzie nerwowym wirusa SARS-
CoV-2 i prowadzić do cięższego przebiegu zakażenia. 
Jednocześnie palenie zwiększa ekspresję mediatora 
inwazji wirusa ACE2 w komórkach śródbłonka, gleju 
i neuronach. Ponadto, podwyższony poziom czynnika 
von Willebranda w krwiobiegu i obniżone poziomy 
trombomoduliny u palaczy obu rodzajów papierosów 
mogą zaburzać homeostazę krwi, sprzyjając krzepnię-
ciu krwi i tworzeniu zakrzepu, co poważnie zwiększa 
ryzyko udaru i innych zdarzeń sercowo-naczyniowych. 
Wskazano na konieczność dalszych badań w tym za-
kresie (3).

Wykazano, że narażenie na wdychanie nikotyny 
i innych czynników drażniących pochodzących z pa-
pierosów elektronicznych zaburza homeostazę układu 
renina-angiotensyna. Hamowanie lokalnych mechani-
zmów kompensacyjnych może prowadzić do zwięk-
szonej podatności na zaburzenia sercowo-naczyniowe 
i oddechowe, hipotetycznie zwiększając ryzyko cięż-
kiego przebiegu COVID-19, podobnie jak przy paleniu 
papierosów tradycyjnych. Wśród użytkowników papie-
rosów elektronicznych, w porównaniu z osobami niepa-
lącymi, odnotowano znaczący wzrost mucyny zakotwi-
czonej w błonie (MUC4) oraz wzrost stosunku mucyn 
wydzielniczych MUC5AC do MUC5B (25) (Tab. III).

Możliwość wykorzystania nikotyny do leczenia in-
fekcji wirusem SARS-CoV 2

Nikotyna może stanowić nową potencjalną terapię 
CRS (cytokine release syndrom) u pacjentów z ciężkim 
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results showed promising trend nicotine/caffeine 
bonding to the ACE2 receptor, which may block this 
receptor and prevent SARS-CoV-2 from entering the 
host cells. Furthermore, the mole ratio of caffeine and 
nicotine from 6LZG and 6VWF (two key active sites 
of the SARS-CoV-2 protein S) has a significant impact 
on the blocking of the ACE2 receptor. The authors also 
pointed to the possibility of using a combination of 
nicotine and favipiravir in blocking 6LZG (28).

Interestingly, nicotine might counteract some of 
the neurological effects of COVID-19 through its anti-

Table III. Characteristics of selected studies included in the analysis comparing smoking of electronic cigarettes and 
traditional cigarettes in the context of the incidence and course of SARS-CoV-2 infection (26,27)
Tabela III. Charakterystyka wybranych badań włączonych do analizy porównujących palenie papierosów elektronicznych 
i papierosów tradycyjnych w kontekście zachorowalności i przebiegu infekcji SARS-CoV-2 (26,27)

Authors /
Autorzy

Type of study /
Rodzaj 
badania

Country /
Miejsce 

wykonania 
badania

Study group /
Grupa badana

Results /
Wyniki

Conclusions /
Wnioski

Gaiha 
S.M. et al.

survey study /
badanie 

ankietowe
USA

4,351 people 
aged 13-24 /
4 351 osób w 

wieku 13-24 lat

- COVID-19 is 5 times more likely 
in the group of people who ever use 
only e-cigarettes, 7 times more likely 
among ever smokers of e-cigarettes 
and traditional cigarettes, and 6.8 times 
more likely among people who smoke 
both types of cigarettes in the last 30 
days /
- zachorowanie na COVID-19 jest 
5 razy bardziej prawdopodobne w 
grupie osób kiedykolwiek używających 
tylko e-papierosów, 7 razy bardziej 
prawdopodobne wśród kiedykolwiek 
palących e-papierosy i papierosy 
tradycyjne oraz 6,8 razy bardziej 
prawdopodobne wśród palących oba 
rodzaje papierosów w ostatnich 30 
dniach,

- the incidence of 
COVID-19 is associated 
with the use of only 
e-cigarettes by adolescents 
and the simultaneous use of 
e-cigarettes and cigarettes /
- zachorowalność na 
COVID-19 wiąże się z 
używaniem przez młodzież 
wyłącznie e-papierosów 
oraz jednoczesnego 
używania e-papierosów i 
papierosów

Lee A.C. 
et al.

observational 
study /
badanie 

obserwacyjne

USA not applicable /
nie dotyczy

- elevated levels of CD4 T cells in 
current tobacco smokers can lead to 
increased levels of pro-inflammatory 
cytokines, making tobacco smokers 
more susceptible to an aggressive 
immune response
- in users of e-cigarettes without 
nicotine and without flavor, no 
significant dysregulation of cytokines 
was found (only interferon alfa-8 was 
significantly increased) /
-  podwyższony poziom limfocytów 
T CD4 u obecnych palaczy tytoniu 
może prowadzić do podniesienia 
poziomu cytokin prozapalnych, 
czyniąc palaczy tytoniu bardziej 
podatnymi na agresywną odpowiedź 
immunologiczną,- u użytkowników 
e-papierosów bez nikotyny i bez 
aromatu nie stwierdzono znaczącego 
rozregulowania cytokin (odnotowano 
znacząco podniesiony poziom tylko 
interferonu alfa-8)

- using tobacco and flavored 
or nicotine-containing 
e-cigarettes can lead to an 
increased inflammatory 
response, but only tobacco 
increases ACE2 activity
- smoking traditional and 
electronic cigarettes can 
increase the susceptibility to 
COVID-19 /
- używanie tytoniu i 
aromatyzowanych lub 
zawierających nikotynę 
e-papierosów może 
prowadzić do zwiększonej 
odpowiedzi zapalnej, 
ale tylko tytoń zwiększa 
aktywność ACE2- palenie 
papierosów tradycyjnych 
i elektronicznych może 
zwiększyć podatność na 
zachorowanie na COVID-19

SARS-CoV-2. Wykorzystanie nikotynowych produk-
tów farmaceutycznych, takich jak plastry nikotynowe, 
gumy czy inhalatory jako konkurencyjnych agonistów 
dla nAChRs może przywrócić upośledzoną funkcję ni-
kotynowego cholinergicznego systemu oraz prawdopo-
dobnie złagodzić burzę cytokin skuteczniej niż podczas 
użycia środków hamujących pojedyncze cytokiny (6). 
Nikotyna hamuje cytokiny prozapalne, takie jak TNF, 
IL-1, IL-6 i HMGB1, które będąc podwyższone wśród 
pacjentów z COVID-19, wywołują burzę cytokinową. 
Może to prowadzić do zespołu ostrej niewydolności 
oddechowej (ARDS) i niewydolności wielonarządowej 
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inflammatory, neuroprotective, and mood-boosting 
properties (20).

CONCLUSIONS

Some studies have shown smoking as a risk 
factor for infection with the new coronavirus and 
a more severe course of COVID-19. Other studies 
indicated a reduced number of smokers among people 
hospitalized for COVID-19 compared to the prevalence 
of smoking in the studied populations. Researchers do 
not recommend smoking as a tool to fight the pandemic 
and show the importance of fighting addiction to 
reduce the adverse health effects of smoking. They 
also indicate the harmfulness of devices often used 
as a replacement for traditional cigarettes to fight 
addiction – e-cigarettes, IQOS, and waterpipe. Studies 
inform about the possibility of a protective effect of 
nicotine by reducing the penetration of the SARS-
CoV-2 virus into human cells through ACE2 receptors 
and by weakening the mechanism of a cytokine storm. 
Both the relationship between the use of nicotine and 
the morbidity and severity of COVID-19, as well as 
the possibility of using nicotine in the treatment of the 
new disease require further in-depth analyzes. Claims 
about the protective effect of nicotine must be handled 
with special care by both healthcare professionals and 
the general public.
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ABSTRACT

Currently, the issue of lifestyle combined with lack of physical activity in quarantine conditions during the 
COVID-19 pandemic has become a major health problem in many countries around the world. Increased 
inactivity is associated with increased obesity as well as decreased physical activity and general health. Kidney 
stones are the third most common urinary tract disease. Prevention of non-communicable diseases depends 
on controlling risk factors such as low levels of physical activity. Kidney stones are also among the non-
communicable diseases that can be prevented by changing behavioral habits. Physical activity is a behavior that 
has many proven health benefits and is one of the most effective ways to prevent chronic diseases. The aim of this 
study was to investigate sedentary lifestyle and its relationship with oxidative stress and kidney stone formation, 
and finally to provide medical solutions and recommendations.

Keywords: Quarantine, SARS-CoV-2, COVID-19, Sedentary lifestyle, Oxidative stress, kidney stones
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Abbreviations:

COVID-19: Coronavirus disease of 2019
SARS-CoV-2: Severe acute respiratory syndrome-
related coronavirus-2
WHO: World Health Organization 
IL-6: Interleukin 6 
ARDS: Acute respiratory distress syndrome 
TNF-α: Tumor necrosis factor 
ROS: Reactive oxygen substance
RNS: Reactive nitrogen substance
CDC: Centers for Disease Control and Prevention 

INTRODUCTION 

Currently, what has caused fear and anxiety in 
different countries, it is new virus that was first identified 
in Wuhan. This new virus, entitled, Named COVID-19. 
Lack of treatment and Definitive prevention of the 
disease caused by this virus has caused a lot of stress 

and anxiety among people. Given that the only way to 
control COVID-19 is through public health measures, 
the disease has led to severe quarantine measures 
around the world in a short period of time (1,2). with 
the widespread outbreak of coronavirus, followed by 
quarantine, and the restrictions that have been put in 
place have increased the incidence of chronic diseases 
(3,4). Studies on inactivity and general health have 
shown that increased inactivity is associated with 
increased obesity as well as decreased physical activity 
and general health (5). Regular physical activity is 
essential for human health. And inactivity is a global 
problem in promoting public health, and is one of the 
ten leading causes of death in the world (6). Although 
proper physical activity is one of the easiest ways to 
stay healthy and experts emphasize increasing physical 
activity, with the outbreak of the COVID-19 virus, 
sedentary lifestyles have increased. Kidney stones 
are one of the most common diseases of the urinary 
system. The possible side effects of stones are also 
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significant, therefore, early diagnosis and treatment of 
kidney and urinary tract stones and its excretion can 
prevent the enlargement of the stone and its subsequent 
complications. These rocks are composed of salts, 
especially phosphates or oxalates, or urea salts. The 
urinary stones form in the upper part of the urinary 
system and then move to the lower parts. The patient 
will not have any symptoms until these stones cause 
obstruction, but if the obstruction causes symptoms 
such as severe side pain, nausea, vomiting and blood in 
the urine. If the blockage is accompanied by infection, 
the patient may also have a fever and chills. If the 
disease is not controlled, the kidney is damaged and 
needs additional treatment, which in addition to severe 
pain, will cost a lot (7-9). People who lead sedentary 
lifestyles are more at risk for kidney stones. It seems 
that the best way to control kidney stones and their 
complications, especially in developing countries, is to 
prevent the growth of stones or the formation of new 
stones (10,11). Currently, the issue of lifestyle combined 
with lack of physical activity in quarantine conditions 
during the Covid Pandemic has become a major health 
problem in many countries around the world. The aim 
of this study was to investigate sedentary lifestyle and 
its relationship with oxidative stress and kidney stone 
formation, and finally to provide medical solutions and 
recommendations.

PHYSICAL INACTIVITY IN QUARANTINE 
DURING THE COVID-19 EPIDEMIC

With the global epidemic of COVID-19 and the 
establishment of global quarantine in all countries 
in an effort to prevent the spread of coronavirus and 
a major problem of the destructive effects of quarantine 
on inactivity and physical activity is a threat to public 
health (12). However, along with creating this problem, 
people in developed countries have been allowed 
to exercise and do physical activity in the open air, 
which seems to reduce the stress of physical inactivity 
(13). The WHO has developed clear guidelines on 
the minimum physical activity necessary to maintain 
adequate health and fitness (14). It is recommended 
that adults between the ages of 18 and 64 (the age 
group most affected by recent COVID-19) should 
have at least 150 minutes of moderate-intensity 
physical activity or 75 minutes of vigorous physical 
activity per week (15). Limited physical activity with 
restrictions on regular walking from home due to 
severe quarantine in the elderly may be associated with 
adverse metabolic effects that significantly increase the 
risk of many severe and debilitating disorders such as 
diabetes, cancer, osteoporosis, disease, cardiovascular 
disease and kidney disease (16). In addition, decreased 
physical activity may affect a person’s mental health, 

which may manifest as unpleasant feelings (17). In 
other studies, the destructive effects of acute cessation 
of physical activity, which occur after a sudden and 
severe quarantine, can be much more destructive (18). 
Abrupt cessation of exercise is associated with the 
rapid onset of insulin resistance in muscle tissue and 
decreased use of muscle glucose associated with muscle 
atrophy. Impaired aerobic activity and increased blood 
pressure reduce muscle energy expenditure, leading to 
the redistribution of metabolic substrates to the liver, 
where the production of atherogenic lipoproteins may 
be enhanced (19). On the other hand, in the position of 
reduced bad activity, cytokines IL-6 and TNF-a higher 
incidence of ARDS, compared to non-severe cases, 
indicate a greater inflammatory response (20). During 
quarantine we need to promote a healthy diet and 
physical activity at home. After quarantine, need to re-
evaluate Health of the cardiovascular system, kidneys, 
etc. in all age groups (21).

FREE RADICALS (OXIDATIVE STRESS)

Under natural conditions, between the production 
and elimination of free radicals, there is a balance. 
And the imbalance between the two indicates 
oxidative stress. In fact, oxidative stress is defined as 
a process that occurs due to an imbalance between the 
reactions that produce free radicals and the processes 
that neutralize these radicals (22,23). Free radicals 
are compounds that are unstable. And are highly 
reactive. These compounds are ubiquitous and are 
usually derived from oxygen. They are also produced 
naturally in living cells, and their products increase 
under pathological conditions. Some types of free 
radicals, including superoxide dismutase and hydroxyl, 
are products of oxygen metabolism. Also, Hydrogen 
peroxide and peroxynitrite are capable of producing 
free radicals. Intracellular metabolism it causes 
ROS and RNS. ROS and RNS free radicals through 
oxidation of membrane lipids, Proteins and DNA cause 
cell damage (24,25). Reaction between reactive oxygen 
metabolites and unsaturated lipids and as a result 
of their peroxidation, as one of the most significant 
biological damage is active oxygen metabolites. The 
increase in the production of free radicals is due to the 
increase in exposure to environmental oxidants and 
the increase in production in the body and the decrease 
in antioxidant capacity (26).

PHYSICAL ACTIVITY AND ITS 
RELATIONSHIP WITH OXIDATIVE STRESS

The type of physical activity performed plays an 
important role in the rate of oxidative damage and 
the body’s defense response. Doing regular physical 
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activity can act as a defense system and cause a positive 
regulation of the body’s anti-oxidation systems (27). 
According to research, endurance training has been 
shown to prevent some of the symptoms of free radical 
scavenging. In contrast, free radical damage improves 
tissue antioxidant defenses by increasing the activity 
of antioxidants such as glutathione peroxidase and 
superoxide dismutase and catalase (28). the important 
point is that, However, not all research supports this 
and the response of different body tissues can be 
different. The production of free radicals seems to 
stimulate the antioxidant system to a certain extent, 
which can be considered as a cell defense mechanism. 
If the production of reactive oxygen species is too 
high, it can weaken the body’s antioxidant system. 
Intense aerobic exercise, more than any other exercise, 
causes oxidative stress (29). So this point has to be 
taken into account, that physical activity and mobility 
is not just about doing strenuous activities, and the 
equilibrium limit must be considered. Maintaining an 
active lifestyle by doing daily activities, along with 
doing some gentle exercise, can help maintain good 
health. Also, regular physical activity is one of the 
ways to strengthen the immune system and prevent 
non-communicable diseases.

SEDENTARY LIFESTYLE AND OBESITY 
AND ITS ASSOCIATION WITH KIDNEY 

STONE FORMATION

According to the evidence and some studies on 
sedentary lifestyle and general health, increased 
inactivity has been shown to be associated with 
increased obesity. Because kidney stone disease 
is also affected by lifestyle changes and physical 
activity, sedentary lifestyle can lead to obesity and its 
consequences for other organs, including the kidneys. 
In addition, weight gain and obesity are important 
factors in the recurrence of urinary stones. Studies 
have shown that prolonged rest and inactivity lead to 
increased urinary calcium and subsequent formation 
of calcium oxalate and calcium phosphate crystals (30-
33). Evidence suggests that obesity and overweight 
play a greater role in stone formation than nutritional 
factors. Changes in body composition, expose a person 
to biophysical challenges associated with impaired 
regulation of temperature and body fluids. Due to 
the fact that body fat is hydrophobic, with increasing 
obesity, the total amount of water in the body decreases, 
thus it can cause dehydration. In addition, reducing 
the ratio of surface area to body volume disrupts heat 
exchange and the body’s metabolism. Obesity causes 
an inflammatory condition in the body which upsets 
the electrolyte balance and changes the composition 
of the urine. These people are prone to developing uric 

acid stones. In general, the frequency of overweight 
and obese people in patients with kidney stones is very 
high. This indicates the role of weight gain and obesity 
in the formation of urinary stones. And supports the 
theory that in these people, due to increased secretion 
of uric acid and oxalate, an oversaturation of these 
salts occurs in the urine, which leads to the formation 
of their central nucleus (34-36).

KIDNEY STONE DISEASE MANAGEMENT 
DURING THE COVID-19 EPIDEMIC

The SARS-Cov-2 (COVID-19) epidemic is a social 
catastrophe and has a global impact on our life. While 
there are immediate challenges to prioritizing and 
increasing clinical activity (37). Urinary tract disease 
forms a significant part of the clinical burden of many 
urologists. Kidney stone disease is a crystal concretion 
formed usually within the kidneys. It is an increasing 
urological disorder of human health, affecting about 
12% of the world population (38). It has been associated 
with an increased risk of end-stage renal failure. The 
etiology of kidney stone is multifactorial. To our 
knowledge, it is unknown whether decreased physical 
activity increases the risk of kidney stones. A recent 
observational study showed that in postmenopausal 
women increased physical activity and lower energy 
intake were associated with a significant reduction in 
the kidney stone risk (39). During CoV-2 (COVID-19) 
epidemic, the acuity of presentation can range from 
emergent (infected obstructing ureteral stones) to 
completely no urgent (no obstructing renal stones). 
Therefore, the health of the kidney system in people 
with kidney stones due to not having the necessary 
priority to go to the treatment department will be 
more endangered than ever (40). In this time Patients 
should follow the instructions considering principles 
of the Urological Association/End urological Society 
Surgical Management of Stones Guidelines (41).

RECOMMENDATIONS OF SPORTS 
MEDICINE, WHO AND CDC IN 

QUARANTINE

WHO considers it necessary to have adequate 
physical activity during quarantine to help maintain 
good health. Recommendations for increasing 
physical activity during outdoor quarantine include: 
Having a mask (extra carrying), proper disinfection, 
sunscreen, and drinking enough water during 
aerobic exercise are essential (42). before using the 
facility. Foreign sports that are needed should allow 
the previous person to leave and spend enough time 
disinfecting the area. When actively participating in 
group sports, there should be a distance of at least 6 
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feet between individuals (43). Low-intensity exercise 
Emphasize covering and practicing social distance for 
low-intensity exercise (44). High-intensity exercise 
People who do strenuous activity, such as running, 
may not be able to wear a mask if they have difficulty 
breathing. If you cannot use a mask, do the activity 
in a place with more ventilation and air exchange (for 
example, outdoors in front of the house) and where 
you can maintain a physical distance from others (45). 
In situations where people may use loud noises, other 
people should wear exposed masks. It is not clear 
whether facial protectors provide benefits as a control 
source to protect others from inhaling particulate 
matter (46). However, the CDC does not recommend 
the use of face shields instead of masks for normal 
daily activities, and the use of masks is mandatory 
(47).

CONCLUSION

People who lead sedentary lifestyles are more at 
risk for kidney stones .In addition, weight gain and 
obesity are important factors in the recurrence of 
urinary stones. Obesity is also more involved in stone 
formation than nutritional factors. Exercise as one of 
the appropriate lifestyles is associated with favorable 
changes in blood pressure, fat metabolism and body 
weight. The type of physical activity performed plays 
an important role in the rate of oxidative damage 
and the body’s defense response. Therefore, exercise 
should always be considered as an important and 
inseparable part of people’s daily lives. And one of the 
effective ways to prevent it is to adjust your diet and 
lose weight through physical activity which effectively 
reduces the secretion of the main constituents of the 
stone. Therefore, with proper training to people in 
quarantine conditions, inactivity and obesity, followed 
by the formation of kidney stones can be prevented. 
It should be noted that physical activity, any daily life 
activity includes work tasks, housework and other 
daily tasks up to exercise.
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ABSTRACT

PURPOSE. This study was conducted to examine the effect of quarantine caused by COVID-19 on people’s 
mental health and social trust. 
METHOD. In this study, the sample size covers 2919 people in the southwest of Iran that was selected cluster 
sample method and was evaluated online using tools of social trust and a checklist of mental disorder syndrome.
RESULTS. Due to the results, COVID-19 affected all people’s mental health negatively, but there was a significant 
difference between the rates of COVID-19 caused anxiety and the dimensions of the psychological problems 
and social trust different between men and women and married and single people, and also the education level. 
There was no significant relationship between any of the demographic variables and social trust variables, 
corona anxiety, and dimensions of psychological problems. And there was a negative and significant relationship 
between the dimensions of social trust and the dimensions of psychological problems. Moreover, the social trust 
rate in the subjects was desirable. Based on the results and the cutoff point of 2.5 as a border of healthy and 
unhealthy psychological dimensions, 4.5% had pathological anxiety, 7.3% had pathological depression, 5% had 
aggression, and 5.9 % had pathological obsessive-compulsive disorder. Depression had the highest scores, and 
aggression had the lowest scores. 
CONCLUSION. Due to this study’s results, policymakers should consider measures that should be taken in 
crisis to support all people, especially vulnerable people in psychological, economic, social, spiritual, and 
psychological fields. On the other hand, the government must train the public through the mass media to cope 
with COVID-19  
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INTRODUCTION

After increasing the incidence and spread of the 
coronavirus universally, the WHO announced the new 
coronavirus outbreak is the sixth leading reason for 
public health emergency in the world and is considered 
a threat to all countries (1). According to the reports 
published by WHO, the coronavirus is a global crisis 
that has not endangered public health (2). The virus 
is transmitted through person-to-person contact and 
is extremely contagious. Consequently, restricting 
people’s contact, social distancing, and quarantine is 
one of the first preventive measures to break the chain 

of transmission (3). Recognizing the importance of 
coronary disease caused that people in some countries 
to be quarantined or have extensively restricted their 
commuting. So that people have to stay at home and 
do not leave the house for many days (4). Hence, 
some countries had to declare full quarantine (such as 
China and Italy) or implement preventive care (social 
distancing) at the macro and national levels (such as 
Iran, USA, UK, Germany) regionally or generally (5).

Quarantine provides economic, social, and 
performance limitations. Research explains that 
quarantine and observing social distancing at the 
time of the prevalence of epidemic diseases increase 
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the possibility of developing into mental illnesses (6). 
Following these conditions, some factors such as fear 
of disease, fear of death, broadcasting false news and 
rumors, interference in daily activities, regulations 
prohibiting or restricting travel and commuting, 
reducing social spirits, the occurrence of job and 
financial problems, and dozens of factors related to 
these conditions have put at risk the people’s mental 
health in the community (2).

Quarantined people are predisposed to depression, 
anxiety, sleep disorders, stigmatization, avoidance 
behaviors, and Post-traumatic stress disorder 
(PTSD). Some factors also increase the possibility of 
psychological damages during the quarantine, such as 
fear of developing into the disease, feelings of inability, 
boredom, the concern of economic consequences, 
disease outbreaks, and concern of famine (1, 2). The 
results obtained by a study that examined people’s 
immediate psychological responses to COVID-19 on 
1,210 people in 194 centers in China showed a mean 
prevalence of depression symptoms of 16.5% and severe 
28.8%. Symptoms of moderate to severe anxiety and 
stress have also been reported. Most respondents spent 
20 to 24 hours a day at home (84.7%) and were worried 
about their family members (7). Corona can create 
disappointment, fear, anxiety, and stigma, isolation, 
depression, irritability, violence, and family problems 
in people (8).

Social trust can be influenced during quarantine 
and communication constraints. Furthermore, these 
conditions and spreading false news and rumors, 
intervention in daily activities, regulations to prohibit 
or restrict travel and commuting, reducing social 
relations with colleagues, friends and even family, 
job and financial problems and factors related to these 
conditions (9) may decrease social trust in people in 
the community (10). The COVID-19 epidemic crisis 
changes dramatically all aspects of human interactions, 
such as social trust. There are many socio-economic 
consequences of the coronavirus epidemic (11). The 
results of a study conducted by Ki and Huang showed 
that the trust in society, the people, and the government 
had been improved because of the Corona, while trust in 
the religious press and organizations has been reduced 
(12). The relationship between social and political trust 
on the one hand and the responses of the government and 
citizens to the epidemic on the other hand and also trust 
between the people and the government can be regarded 
as essential to manage the epidemic (11). Higher social 
trust results in higher agreement with health policies 
- such as measures related to quarantine, testing, and 
restrictions on large groups. In reality, this perspective 
is consistent with the experience of past epidemics, such 
as the Ebola outbreak in West Africa in 2014-2016 (13, 
14) or the Acute Respiratory Syndrome (SARS) (15). 

Considering the importance of individuals’ social trust, 
cooperation, and association in the epidemic conditions, 
this study was conducted to investigate the effect of 
quarantine caused by COVID-19 on people’s mental 
health and social trust in southwestern Iran.

METHOD

This study was descriptive-analytical research that 
was accepted at Shahrekord University of Medical 
Sciences after receiving the necessary licenses and with 
the ethical code of IR.SKUMS.REC.1399.016. The study 
population covered 2919 people in southwestern Iran. In 
this study, sampling was performed in the cluster method, 
and SCL 90 standard scale and social trust scale were used 
to collect the information. After designing the Android 
system questionnaire and uploading it in this system, 
it was sent to the people by message, and the people 
completed the questionnaire online. SPSS 23 software 
using descriptive and inferential statistical methods, 
including t-test, correlation, and regression were applied 
to analyze data. Symptom checklist -90- revised, the 
R-90-SCL questionnaire is used to diagnose psychiatric 
problems. This questionnaire includes 90 questions to 
evaluate psychological symptoms and is reported by the 
respondent. This questionnaire also can diagnose healthy 
people from patients. Dragotis et al. introduced this 
questionnaire in 1973. Each question in the questionnaire 
includes a 5-point range of distress ranging from a score 
of zero “none” to four “seriously”. The questionnaire 
has made of 9 different dimensions, including physical 
complaints, obsessive-compulsive disorder, sensitivity 
in interactions and relationships, depression, anxiety, 
aggression, the fear of illness, paranoid, and psychosis 
thoughts. The short form with 48 questions has been 
used in this study. That measures obsessive-compulsive 
disorder, sensitivity in relationships, depression, anxiety, 
and aggression. It was used to determine the prevalence 
of psychiatric symptoms in each symptom after the cut-
off point of 2.5, and the mean score after the cut-off point 
of 2.5 in each dimension is considered as the disease 
state. The checklist’s validity was achieved at 0.98 and 
0.82, respectively, using internal consistency and retest 
coefficients by Cronbach’s alpha and Pearson correlation 
(16).

Social Trust Scale: Saffari Nia and Sharif provided 
this scale, and this scale includes 95 items and 5 
dimensions, that 5 questions have been considered for 
each dimension. Trust-based behavior, collaborative 
tendencies, explicitness, honesty, and trust form 
five dimensions of this questionnaire. The subjects 
responded to the questions based on the 5- point Likert 
scale (1 completely disagree to 5 completely agree). 
Cronbach’s alpha coefficient related to the social trust 
scale was achieved equal to 0.954 and Cronbach’s alpha 
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coefficient related to all 5 dimensions was achieved 
0.971, 0.971, 0.961, 0.969 and 0.967) (17).

RESULTS

The research results showed that 35.67% of the 
studied subjects are male ad 64.33 are female .45.71% 
are single, and 54.29% are married (Table I).

Considering the total scores of social trusts, the 
results indicate that 15% of the subjects have moderate 
social trust, and 85% are very good in terms of social 
trust. Furthermore, according to the results,1% are in 
the weak level,26.1% in the moderate level, and 72.9% in 
the very good level in terms of the trust-based behavior. 
3% are at a weak level, 27.1% are at a moderate level, 
and 72.6% are at a very good level considering the 
component of cooperative tendencies. 0.8% are at the 
weak level, 10.7% at a moderate level, and 88.5% at the 
very good level considering the explicitness component. 
1.2% are at the weak level, 49.2% at the moderate level, 
and 55.9% at the very good level in terms of the honesty 

component. 13.1% are at the weak level, 47.8% at the 
moderate level, and 39.1% at the very good level in 
terms of the confidence component. As the obtained 
scores show, the highest level of social trust obtained 
belongs to the explicitness component with 88% at a 
very good level. The lowest level of social trust belongs 
to the confidence component, with 39% (Table II).

Based on cut-off point of 2.5 as the healthy and 
unhealthy border of psychological dimensions, 95.5 % 
of the healthy sample and 4.5 % of higher than the set 
cut-off point have pathological anxiety and 92.7% of 
the healthy sample and 7-3 % higher than the set cut-off 
point have pathological depression, 95 % of the healthy 
sample and 5% higher than the set cut-off point have 
aggression, 92% of the healthy sample and 7.3% higher 
than the set cut-off point have pathological depression 
and 94.1% of the healthy sample and 5.9% higher 
than the set cut-off point have pathological obsessive-
compulsive disorder (Table III).

Considering the dimensions of psychological 
problems, the results indicated that depression has the 

Table I .The results related to the demographic distribution related to the research subjects
PercentFrequency

35.71004male
Gender 64.31811female

1002815total
9.0262High school

Education

29.5857Diploma
45.31317Bachelor
10.1294Masters
3.185Phd
1002815Total
45.71287single

Marital status 54.31528married
1002815total
77.32151private house

Accommodation 22.7631rented house
100.02782Total
12.53511

Numberroom
52.614832
28.98133
6.1171more than 3

100.02818Total
3.51001

Number
Of family

11.93352
22.06193
38.610884
24.0675more than 4
100.02817Total

Investigating the effect of quarantine caused by COVID-19 on mental health and social trust
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highest scores, and aggression has the lowest scores. And 
there is no statistically significant difference between 
men and women in the dimensions of psychological 
problems (p> 0.05) (Table IV).

According to the study results, there is no significant 
relationship between any of the demographic variables 
with the variables of social trust and the dimensions of 
psychological problems (p> 0.05) (Table V).

Furthermore, the dimensions of social trust can 
predict 2% of changes related to anxiety in total with 

Table II: The results related to the components of social trust variable
Social trust component Range Frequency Percent

Trust-based behavior

(5-10) weak 29 1.0

(10-15)average 753 26.1

(15-25)good 2106 72.9

Collaborative tendencies

(5-10) weak 9 .3

(10-15)average 784 27.1

(15-25)good 2103 72.6

Explicitness

(5-10) weak 24 .8

(10-15)average 310 10.7

(15-25)good 2570 88.5

Honesty

(5-10) weak 34 1.2

(10-15)average 1244 42.9

(15-25)good 1620 55.9

Trust

(5-10) weak 380 13.1

(10-15)average 1386 47.8

(15-25)good 1132 39.1

Total

(25-50) weak - -

(50-75)average 438 15.2

(75-100)good 2442 84.8

Table III. Results related to the investigation of psychological problems in the research sample
Social trust component Range Frequency Percent

anxiety
0-2.5 2777 95.5

2.5-4 132 4.5

depression
0-2.5 2698 92.7

2.5-4 211 7.3

agression
0-2.5 2755 95

2.5-4 145 5

sensitivity in relationships
0-2.5 2771 95.3

2.5-4 138 4.7

ocd

0-2.5 2738 94.1

2.5-4 171 5.9

0-2.5 2777 95.5

a correlation of 16%, can predict 3% of changes related 
to depression with a correlation of 19%, can predict 3% 
of changes related to the aggression with a correlation 
of 15%, can predict 3% of changes in interpersonal 
sensitivity with an 18% correlation, and can predict 4% 
of changes related to obsessive-compulsive disorder 
scores with a 22% correlation.
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DISCUSSION

The results achieved by the study, there was no 
statistically significant difference between males and 
females and single and married people concerning 
Anxiety caused Corona and psychological problems 
and social trust and also in terms of the education level. 
But there is a negative and significant relationship 
between social trust dimensions and the dimensions of 
psychological problems.

COVID-19 has many social and economic 
consequences (10). Quarantine is the most common and 
best strategy to prevent the spread of the disease during 
the spread of the disease COVID-19 (8). Implementing 
quarantine health policies, despite the positive 
consequences, has caused negative psychological 
effects in the community. Fear of the disease, death, 
spreading false news and rumors, interference in daily 

Table IV. Dimensions of psychological problems

Gender Mean Std. Deviation Mean 
Difference sig

anxiety

male 19.85 7.47

-.39489 .199female 20.24 7.97

Total 20.10 7.80

depression

male 28.76 10.24

-.52792 .201female 29.29 10.63

Total 29.10 10.49

agression

male 12.23 4.63

-.22474 .223female 12.46 4.71

Total 12.38 4.68

sensitivity in relationships

male 19.46 6.43

-.22643 .377female 19.68 6.56

Total 19.60 6.51

ocd

male 23.46 6.97

-.27524 .328female 23.73 7.23

Total 23.64 7.14

Table V. Results of examining the correlation between demographic variables and social trust variables, and dimensions 
of psychological problems

social trust anxiety depression agression Sensitivity in 
relationships ocd

Gender .010 .024 .024 .023 .017 .018

Age -.010 .025 .024 .031 .013 .019

Situation .002 .029 .035 .036 .000 .028

Income .015 .015 .009 .006 .001 .015

Education -.002 .005 .011 -.016 .011 .018

Accommodation -.005 -.008 -.025 -.029 -.026 -.030

activities, regulations to prohibit or restrict travel and 
commuting, reduce social relationships, job and financial 
problems and dozens of other consequences, and doubt 
the people’s mental health in the community. The most 
common causes to create stress and psychological 
disorders in quarantined people due to COVID-19 have 
included fear of being infected or infect others, long 
period of quarantine, insufficient support and lack of 
access to adequate medical care and food, and finally, 
fatigue and boredom caused by quarantine and isolation. 
Adding some unpleasant thoughts such as loneliness, 
stigmatization, denial, hopelessness, and aggression and 
suicidal thoughts in more severe degrees may ultimately 
cause people to lose the psychological support from 
family and friends, which intensifies psychological stress 
and damages(18).Quarantine causes emotional distress, 
depression, stress, mood fluctuations, irritability, 

Investigating the effect of quarantine caused by COVID-19 on mental health and social trust
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insomnia, decreased attention, post-traumatic stress, and 
disorder, anger, emotional insensibility (6, 8).

This study revealed about 5% of the various 
psychological problems, and the most influences caused 
by the quarantine on the subject’s mental health were 
related to increased depression, anxiety, aggression, etc.

The results of other studies showed that about 1% 
of individuals and hospital personnel exhibited severe 
symptoms of depression 9 years after quarantine.The 
psychological influence of quarantine is deep-felt and 
can be permanent. People become anxious and stressed 
because they do not know the exact timing of the end 
of the crisis and obligatory isolation (6). This anxiety 
can cause irritability and increase the risk of violence. 
In these situations, anxiety can advance to depression, 
which is a frequent risk because the person feels a lack 
of social contact severely. This concern is especially 
higher for people who have already had a mental illness 
because it is even highly difficult and restricted to access 
to the doctor and psychiatrist in imprisonment and 
quarantine conditions. The World Health Organization 
says quarantine may increase the world’s death rate 
because it raises the risk of cardiovascular disease, 
diabetes, and obesity and increases the risk of colon 
cancer, hypertension, osteoporosis, fat metabolism 
disorders, depression, and anxiety (19).

According to the study results, the majority of the 
studied subjects behaved based on trust, cooperative 
tendencies, sincerity, honesty, and confidence, and 
there was no statistically significant difference between 
females and males in the social trust variable.

Corona can affect the social indexes in addition to 
the negative psychological effects such as stress. Critical 
situations of the disease can cause positive and negative 
psychological and social effects that can affect people’s 
mental health in society. Hence, it is necessary to 
examine and explain mental health changes according 
to psychological and social factors. In conditions of 
crisis, the social and individual structures of life are 
disturbed. Disturbance of individual structures means 
to reduce individual control and the predictability of the 
life flow. The influence of these conditions on society 
shows different and dual consequences and effects. 
On the other hand, it causes a social disturbance, 
weakens social rules, and increases self-interest with 
social differences and selfishness. But on the other 
hand, it may strengthen social solidarity, the people’s 
cooperation, development of charitable activities 
and non-governmental organizations, strengthening 
emotional relations and connections, strengthening 
family and also increasing motivation to work and effort, 
participation and altruism and in general, it increases 
participation and social solidarity.

The results of this study also showed that the subject’s 
social trust in quarantine conditions is in a desirable 

condition. The results of this study also revealed that 
there is a significant negative relationship between 
social trust and the dimensions of psychological distress. 
Studies have revealed that a person’s mental health will 
be threatened in this situation because social support 
positively affects mental obstinacy and quality of life (6, 
8, 18). The results achieved by this study also confirm 
this case. So that the dimensions of social trust were 
able to predict psychological distress.

Adaptive structures may also be created in critical 
situations. For example, critical situations cause all 
society members to try and operate to stop and control 
the disease in a joint move with common purposes and 
values. In other words, critical situations cause a new 
meaning in people’s social life. In Iranian society, we 
have perpetually observed in critical situations that new 
structures based on these values   have been developed 
and have caused social harmony and collective solidarity 
due to ethnic culture and national and religious values   
based on unity and solidarity. Critical conditions caused 
by Corona disease and increasing negative factors such 
as anxiety have also caused positive factors such as 
solidarity and social participation, which have a negative 
and positive effect on mental health (11).Trust increases 
compliance (20, 21) and decreases mortality (22).

CONCLUSION

As the study results show, although quarantine can 
cause psychological distress, these effects are moderate. 
On the other hand, the critical condition of corona disease 
has increased negative factors such as anxiety and has 
created positive factors such as social trust, affecting 
mental health. Consequently, it is recommended to use 
this important social capacity to maintain and promote 
society’s mental health.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Lyme disease is the most common tick-borne disease, caused by spirochetes of the genus 
Borrelia, transmitted by ticks of the Ixodes genus. According to ECDC, Poland should be considered as an 
endemic area. The risk of Lyme disease incidence in-creases with tick habitats increase, which is a response to 
environmental factors and climate change.
AIM OF THE STUDY. The aim of the study is to assess the epidemiological situation of Lyme disease in 
Poland in 2018 compared to the situation in previous years.
MATERIAL AND METHODS. The epidemiological situation of Lyme disease in Poland was assessed on 
the basis of the data sent to NIPH-NIH by voivodeship sanitary-epidemiological stations and published in the 
bulletin ‘Infectious diseases and poisoning in Poland in 2018’ .
RESULTS. In 2018; 20,150 Lyme disease cases was registered, 2,124 people were hospitalized. You can also see 
an increase in cases in the second and third quarter in favor of the fourth quarter. The epidemiological situation 
in Western European countries is similar to the situation in Poland.
SUMMARY AND CONCLUSION. The inability to determine the clear trend of the epidemiological situation 
in Poland indicates the sensitivity of the surveillance system, but also the difficulty in new cases diagnosis. You 
can also see a decrease in the number of cases, which may be a sign of having the right tools or experience in 
the Lyme disease diagnosis.

Key words: Lyme borreliosis, epidemiology, Poland, 2018

STRESZCZENIE

WSTĘP. Borelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową, wywołaną przez krętki Borrelia, przenoszoną 
przez kleszcze rodzaju Ixodes. Według ECDC obszar całej Polski należy uznać za teren endemiczny. Ryzyko 
zachorowania na boreliozę wzrasta wraz ze wzrostem siedlisk kleszczy, co jest odpowiedzią na czynniki 
środowiskowe oraz zmiany klimatu.
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej boreliozy w Polsce w 2018 r. w porównaniu 
do sytuacji w ubiegłych latach.
MATERIAŁ I METODY. Do przeprowadzenia analizy sytuacji epidemiologicznej boreliozy w Polsce 
wykorzystano dane nadsyłane do NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne 
i publikowane w biuletynie rocznym: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2018 r.”
WYNIKI. W 2018 r. zarejestrowano 20150 zachorowań na boreliozę, hospitalizacji poddano 2124 osoby. Można 
także zauważyć wzrost zachorowań w II i III kwartale na rzecz IV kwartału. W Polsce sytuacja epidemiologiczna 
jest podobna do ogólnej sytuacji w krajach zachodniej Europy.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Brak możliwości określenia jednoznacznego trendu sytuacji 
epidemiologicznej w Polsce wskazuje na czułość systemu nadzoru, ale także na trudność w diagnostyce nowych 
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przypadków. Można zauważyć także spadek liczby zachorowań, co może być oznaką posiadania odpowiednich 
narzędzi lub doświadczenia w diagnostyce tej jednostki chorobowej.

Słowa kluczowe: borelioza z Lyme, epidemiologia, Polska, rok 2018

INTRODUCTION

Lyme borreliosis is a tick-borne disease with 
various clinical manifestations, such as skin, 
neurological and arthritis osteoarticular symptoms 
(1). It is caused by spirochetes of the genus Borrelia, 
transmitted by ticks of the Ixodes genus. It is the 
most common tick-borne disease in Europe and the 
United States of America. In Poland, the highest 
incidence rate is in the eastern part of the country, 
i.e. in voivodeships: Podlaskie and Lubelskie, but 
also to the north-eastern and south-eastern parts 
of the country, i.e. the Warmińsko-mazurskie and 
Podkarpackie voivodeships. You can also see the 
high incidence rate in the south of the country (in 
the Małopolskie voivodeship). Borrelia burgdorferi 
infection occurs in urban and rural areas, according 
to ECDC recommendations, the whole country 
should be considered endemic to Lyme disease. The 
Lyme disease incidence rate is seasonal and increases 
with tick habitats increase, which is a response to 
environmental factors and climate change (2). The 
highest tick activity in Poland falls from May to 
November. Most often infection occurs in Q3 and Q4, 
however, you can notice less differences between Q2 
and Q4 quarter.

AIM OF THE STUDY

The aim of the study is to assess the epidemiological 
situation of Lyme disease in Poland in 2018 compared 
to the situation in previous years.

MATERIAL AND METHODS

The epidemiological situation of Lyme disease in 
Poland was assessed on the basis of the data sent to 
NIPH-NIH by voivodeship sanitary-epidemiological 
stations and published in annual bulletines and 
individual epidemiological interviews from the 
electronic Epidemiological Records Registration 
System (3, 4). The classification of Lyme disease in 
2018 was based on the case definition developed for 
the needs of epidemiological surveillance, applicable 
in 2018 (“Definitions of infectious disease cases for 
the needs of epidemiological surveillance”, 2018 
Department of Epidemiology NIZP-PZH). 

WSTĘP

Borelioza z Lyme jest chorobą odkleszczową z róż-
nymi objawami klinicznymi, jak na przykład: objawy 
skórne, neurologiczne czy kostno-stawowe (1). Wywoła-
na jest przez krętki z rodzaju Borrelia oraz przenoszona 
przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Jest to najczęstsza cho-
roba odkleszczowa w Europie i Stanach Zjednoczonych 
Ameryki. W Polsce największa zapadalność przypada 
na wschodnią część kraju, czyli dotyczy województw: 
podlaskiego i lubelskiego, ale także północno-wschod-
nich oraz południowo-wschodnich części kraju tj. woj. 
warmińsko-mazurskiego oraz podkarpackiego. Można 
dostrzec także wysoką zapadalność na południu kraju 
w województwie małopolskim. Do zakażenia krętkami 
Borrelia burgdorferi dochodzi zarówno na terenach 
wiejskich jak i miejskich, zatem zgodnie z zaleceniami 
ECDC teren całego kraju należy uznawać za endemicz-
ny dla boreliozy. Zachorowania na boreliozę wykazują 
pewną sezonowość, jest to związane ze wzrostem sie-
dlisk kleszczy, co z kolei jest uwarunkowane czynnika-
mi środowiskowymi i zmianami klimatu (2). Aktyw-
ność kleszczy w Polsce przypada na okres od maja do 
listopada. Najczęściej do zakażeń dochodzi w III i IV 
kwartale, jednak można zauważyć zmniejszenie różni-
cy pomiędzy II a IV kwartałem.

CEL PRACY

Celem pracy jest omówienie sytuacji epidemiolo-
gicznej boreliozy w Polsce w 2018 r. w porównaniu do 
sytuacji w ubiegłych latach.

MATERIAŁ I METODY

Do przeprowadzenia analizy porównawczej i oce-
ny epidemiologicznej występowania boreliozy z Lyme 
wykorzystano dane nadsyłane do NIZP-PZH przez 
Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne i pu-
blikowane w biuletynach rocznych oraz jednostkowe 
wywiady epidemiologiczne z elektronicznego Syste-
mu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych (3, 4). 
Klasyfikacji zakażeń dokonano w oparciu o definicje 
przypadków chorób zakaźnych opracowane na potrze-
by nadzoru epidemiologicznego (wersja obowiązująca 
w roku 2018, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych 
i Nadzoru, NIZP-PZH).

Borelioza z Lyme w Polsce w 2018 rokuLyme disease in Poland in 2018
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RESULTS

The number of cases of Lyme disease in 2018 
was 20,050 cases. Compared to 2017, there was 
a decrease by 6.33%. The decrease also applies to 
the overall incidence, which was 52.5 per 100,000 
population and was lower by 6.25% than in 2017 
(Table I). A significant difference was observed 
between Eastern and Western Poland. The highest 
incidence were recorded in the east (Podlaskie and 
Lubelskie voivodeships), the north-east (Warmińsko-
Mazurskie voivodeship) and in the south and south-
east (Małopolskie, Podkarpackie). However, the 
lowest incidence were recorded in central, western 
and south-eastern areas. (i.e. Mazowieckie, Łódzkie, 
Świętokrzyskie, Wielkopolskie and Kujawsko-
Pomorskie). There is a significant territorial 
differentiation in incidence: from 14.9 per 100,000 
in the Wielkopolskie voivodeship up to 108.8 per 
100,000 in the Podlaskie voivodeship. As mentioned 
earlier, the low incidence rates were recorded in 
6 voivodeships: Wielkopolskie (14.9 per 100,000), 
Kujawsko-Pomorskie (17.7 per 100,000), Łódzkie 
(24.2 per 100,000), Mazowieckie (30 per 100,000), 
Świętokrzyskie (33.8 per 100,000) and Śląskie (29.3 

WYNIKI

Liczba zachorowań na boreliozę w 2018 r. wynio-
sła 20150 przypadków. W porównaniu do ubiegłego 
roku, zanotowano spadek liczby przypadków boreliozy 
o 6,33%. Spadek dotyczy także ogólnej zapadalności, 
która wynosiła 52,5 na 100 tys. ludności i była o 6,25% 
niższa niż w roku 2017 (Tab. I). Zaobserwowano znacz-
ną różnicę pomiędzy wschodnią a zachodnią Polską. 
Najwyższe zapadalności zanotowano na wschodzie 
(województwo podlaskie, lubelskie), północnym wscho-
dzie (warmińsko-mazurskie) oraz na południu i połu-
dniowym wschodzie (małopolskie, podkarpackie). Na-
tomiast najniższe zapadalności dotyczą obszarów cen-
tralnej, zachodniej oraz południowo-wschodniej Polski 
(tj. województwo mazowieckie, łódzkie, świętokrzy-
skie, wielkopolskie oraz kujawsko-pomorskie). Zatem 
istnieje znaczne zróżnicowanie terytorialne zapadalno-
ści: od 14,9 na 100 tys. w województwie wielkopolskim 
do 108,8 na 100 tys. w województwie podlaskim. Jak 
zostało wcześniej wspomniane, niski wskaźnik zapa-
dalności zanotowano w 6 województwach: wielkopol-
skim (14,9 na 100 tys.), kujawsko-pomorskim (17,7 na 
100 tys.), łódzkim (24,2 na 100 tys.), mazowieckim (30 
na 100 tys.), świętokrzyskim (33,8 na 100 tys.) oraz ślą-

Table I. Lyme disease. Number of cases and incidence per 100 000 population by voivodeships in 2018
Tabela I. Borelioza z Lyme. Liczba zachorowań oraz zapadalność na 100 tys. mieszkańców wg województw w 2018 roku 

Województwo 
(Voivodeship)

Liczba zachorowań w kwartałach 
(Number of incident cases in 

quarters)

Liczba 
zachorowań 

w roku 
(Number 

of incident 
cases - total)

Zapadalność 
na 100 tys. 
(Incidence 

per 100 000)

Hospitalizacja 
(Hospitalisation)

I II III IV Liczba 
(Number) %

Polska 
(Poland)

2017 r. 3633 3935 7548 6396 21512 56,0 2327 10,8
2018 r. 3261 4088 7413 5388 20150 52,5 2124 10,5

Dolnośląskie 119 163 337 230 849 29,3 85 10,0
Kujawsko-Pomorskie 57 76 158 77 368 17,7 32 8,7

Lubelskie 427 446 576 502 1951 92,0 297 15,2
Lubuskie 105 146 173 191 615 60,6 33 5,4
Łódzkie 101 111 240 146 598 24,2 75 12,5

Małopolskie 432 688 1551 970 3641 107,2 160 4,4
Mazowieckie 330 310 540 440 1620 30,0 204 12,6

Opolskie 78 133 319 163 693 70,1 103 14,9
Podkarpackie 216 330 735 461 1742 81,8 214 12,3

Podlaskie 235 312 415 325 1287 108,8 178 13,8
Pomorskie 204 231 404 308 1147 49,3 123 10,7

Śląskie 415 495 903 812 2625 57,8 296 11,3
Świętokrzyskie 83 58 160 120 421 33,8 46 10,9

Warmińsko-Mazurskie 267 301 414 324 1306 91,2 130 10,0
Wielkopolskie 52 95 214 158 519 14,9 98 18,9

Zachodniopomorskie 140 193 274 161 768 45,1 50 6,5
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per 100,000). The highest incidence (over 90 per 
100,000) was observed in 4 voivodeships: Podlaskie 
(108.8 per 100,000), Małopolskie (107.2 per 100,000), 
Lubelskie (92 per 100,000) and Warmińsko-
Mazurskie (91.2 per 100,000). 

Over half of all Lyme disease cases (57.5%) 
were reported from five voivodeships: Małopolskie, 
Śląskie, Lubelskie, Podkarpackie and Mazowieckie. 
Similarly, it was in 2017, when 48% of cases were 
reported from these voivodeships (excluding 
Podkarpackie Voivodeship).

The quarterly number of Lyme disease cases 
confirms the increase in diagnoses during the period 
when tick activity is high, i.e. May-November, 
especially in the third quarter of 2018. The percentage 
share of cases for individual quarters is as follows: 
Q1 - 16.18%, Q2 - 20.29%, Q3 - 36.79%, Q4 - 26.74%. 
2018 in quarters is very similar to the 2017, only 
a noticeable shift in the number of cases from Q4 to 
Q3 and Q2 (decrease of Q4 by 2.93 percentage point 
and increase of Q3 by 1.71 and Q2 by 1.95 percentage 
points).

A total of 2,124 people were hospitalized 
(10.5% of all Lyme disease cases). Similar level of 
hospitalization was in the previous year (a slight 
decrease of 0.3 percentage point). A low percentage 
of hospital treatment occurred mainly in voivodeships 
with a small number of cases with exception in 
Małopolskie Voivodeship, where despite the highest 
number of cases (3641 cases) the lowest percentage of 
hospitalization was also recorded (4.4%). The highest 
percentage was in Zachodniopomorskie Voivodeship 
- 18.9%, and Lubelskie Voivodeship still maintains 
a high rate of hospitalization despite a decrease of 3.8 
percentage points (in 2018 - 15.2%, in 2017 - 19%).

The epidemiological situation in Poland is no 
different from the situation in Western Europe. The 
estimated incidence was 56.3 per 100,000, which does 
not differ from the incidence in Poland. Attention 
was drawn to the huge differences in the incidence in 
individual countries (5). 

SUMMARY AND CONCLUSION

There is a noticeable shift in Lyme disease cases 
in Q4 to Q2 and Q3. The hospitalization rate is similar 
to the previous year and amounts to approx. 10%. 
However, the number of cases dropped by 6.33% 
compared to 2017. The lack of a clear trend in cases 
may indicate a high sensitivity of epidemiological 
surveillance in Poland. The number of cases depends 
on tick activity, which falls in May-November. 
This does not mean, that there are no cases in the 
remaining months.

skim (29,3 na 100 tys.). Wysoką zapadalność (powyżej 
90 na 100 tys.) zaobserwowano w 4 województwach: 
podlaskim (108,8 na 100 tys.), małopolskim (107,2 na 
100 tys.), lubelskim (92 na 100 tys.) oraz warmińsko
-mazurskim (91,2 na 100 tys.).

Ponad połowa wszystkich przypadków boreliozy 
(57,5%) została zgłoszona z pięciu województw: mało-
polskiego, śląskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz 
mazowieckiego. Podobnie było w roku 2017, gdy 48% 
przypadków została zgłoszona z tychże województw 
(bez województwa podkarpackiego).

Kwartalne zestawienie liczby zachorowań na bore-
liozę potwierdza wzrost rozpoznań podczas okresu naj-
większej aktywności kleszczy tj. maj-listopad, szcze-
gólnie w III kwartale 2018 roku. Procentowy udział za-
chorowań dla poszczególnych kwartałów prezentuje się 
następująco: I kwartał – 16,18%, II kwartał – 20,29%, 
III kwartał – 36,79%, IV kwartał – 26,74%. Rok 2018 
pod względem kwartalnym jest bardzo podobny do 
roku poprzedniego, jedynie zauważalne jest przesunię-
cie liczby zachorowań z IV kwartału na rzecz III oraz 
II kwartału (spadek IV kwartału o 2,93 punktu procen-
towego oraz wzrost III kwartału o 1,71 i II kwartału 
o 1,95 punktu procentowego).

Hospitalizacji poddano łącznie 2124 osoby czyli 
10,5% wszystkich zachorowań na boreliozę. Poziom 
hospitalizacji jest więc podobny jak w roku poprzed-
nim (nieznaczny spadek o 0,3 punktu procentowego). 
Niski odsetek leczenia szpitalnego występował głównie 
w województwach o małej liczbie przypadków, wyjąt-
kiem jest województwo małopolskie, gdzie pomimo 
najwyższej liczby zachorowań (3641 przypadków) od-
notowano też najniższy odsetek hospitalizacji (4,4%). 
Najwyższy odsetek natomiast był w województwie za-
chodniopomorskim i wyniósł 18,9%, a województwo 
lubelskie nadal utrzymuje wysoki odsetek hospitalizacji 
mimo spadku o 3,8 punktu procentowego (w 2018 roku 
– 15,2%, w 2017 roku – 19%).

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie różni się od 
sytuacji w zachodniej Europie. Oszacowana zachoro-
walność wyniosła 56,3 na 100 tys., co nie odbiega od 
zachorowalności w Polsce. Zwrócono natomiast uwagę 
na ogromne rozbieżności jeżeli chodzi o zapadalność w  
poszczególnych krajach (5).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Zauważalne jest przesunięcie zachorowań na bore-
liozę z IV kwartału na rzecz II i III kwartału. Odse-
tek hospitalizacji jest podobny do poprzedniego roku  
i wynosi ok. 10%. Natomiast zanotowano spadek liczby 
przypadków o 6,33% w porównaniu do 2017 r. Brak 
jednoznacznego trendu w zachorowaniach może świad-
czyć o wysokiej czułości nadzoru epidemiologicznego 
w Polsce. Liczba przypadków jest zależna od aktywno-

Borelioza z Lyme w Polsce w 2018 rokuLyme disease in Poland in 2018
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The low percentage of hospitalizations shows 
that Lyme disease is a demanding disease in 
terms of diagnosis and it does not always require 
hospitalization.

Data on Lyme disease in Europe are more or 
less complete and various quality depending on the 
country. Considering the calculated incidence rate 
for Western Europe, it can be concluded that the 
epidemiological situation in Poland is similar to the 
overall situation in Western Europe.
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ści kleszczy, która to przypada na okres maj-listopad. 
Nie oznacza to jednak braku zachorowań w pozosta-
łych miesiącach.

Niski odsetek hospitalizacji pokazuje, że borelioza 
jest chorobą wymagającą w kwestii diagnostyki oraz jej 
przebieg nie zawsze powoduje konieczność hospitaliza-
cji.

Dane dotyczące zachorowań na boreliozę w Europie 
są mniej lub bardziej kompletne oraz różnej jakości za-
leżnie od kraju. Mając na uwadze wyliczoną zapadal-
ność dla zachodniej Europy można stwierdzić, że sytu-
acja epidemiologiczna w Polsce jest zbliżona do ogólnej 
sytuacji w zachodniej Europie.

Received: 09.06.2021      
Accepted for publication: 21.06.2021   
Otrzymano: 09.06.2021 r. 
Zaakceptowano do publikacji: 21.06.2021 r.

Address for correspondence:
Adres do korespondencji:
Mgr Jakub Zbrzeźniak 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
e-mail: jzbrzezniak@pzh.gov.pl

Jakub Zbrzeźniak, Iwona Paradowska-Stankiewicz 

mailto:jzbrzezniak@pzh.gov.pl


63

PRZEGL EPIDEMIOL 2021;75(1): 63-75 Epidemiological chronicle / Kronika epidemiologiczna

https://doi.org/10.32394/pe.75.07

Jakub Zbrzeźniak, Iwona Paradowska-Stankiewicz 

MENINGITIS AND ENCEPHALITIS IN POLAND IN 2018*
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Infectious diseases of the nervous system are most often manifested in the form of 
meningitis. We distinguish meningitis and/or encephalitis according to their etiology, i.e. bacterial and viral. 
The study discusses meningitis and encephalitis caused by: N. meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae and 
tick-borne encephalitis virus. This is due to the epidemiological surveillance of these diseases and the available 
prevention in the form of vaccinations against these diseases.
AIM OF THE STUDY. The aim of the study is to assess the epidemiological situation of meningitis and 
encephalitis in Poland in 2018.
MATERIAL AND METHODS. The epidemiological situation of meningitis and encephalitis in Poland was 
assessed on data from the annual bulletin “Infectious diseases and poisoning in Poland in 2018” and “Vaccinations 
in Poland in 2018”.  
RESULTS. In 2018, a total of 2406 cases of meningitis and/or encephalitis were registered in Poland. It is 
a 14.7% increase in incidence compared to 2017. An increase was recorded in the viral infections from 1212 
to 1533 cases. In contrast, the number of infections with bacterial etiology decreased from 886 to 873 cases. 
Meningitis and/or encephalitis caused by pathogens specified in epidemiological surveillance have noticed a 
decreased incidence. The only exception is the increase in cases caused by S. pneumoniae, compared to 2017, 
from 177 to 212. This is an increase of 19.8% compared to the previous year. However, the number of cases of 
N. meningitidis showed a decrease of 16.4% during this period. Viral infections constituted 63.7% of all cases. 
Compared to 2017, it means an increase in the percentage of viral infections by 5.9 percentage points.
Among laboratory confirmed cases of meningitis and/or encephalitis of known etiology, cases caused by 
Neisseria meningitidis (102 cases), Streptococcus pneumoniae (212 cases) and tick-borne encephalitis (197 
cases) were predominant.
SUMMARY AND CONCLUSION. There is a general increasing trend in the number of cases of viral 
meningitis and/or encephalitis. On the other hand, thanks to vaccinations, no significant increase was noted 
in H. influenzae, meningococcal and TBE infections. There is a chance to minimize the incidence of bacterial 
meningitis and/or encephalitis as in the H. influenzae infections. On the other hand, it should be seen that the 
problem of diagnosing cases of viral etiology should be considered. This is more related to the determination 
of the etiological factor than the diagnosis of viral meningitis and/or encephalitis. Difficulties in determining 
the etiological factor indicate that, meningitis and/or encephalitis remain a challenge for healthcare and 
epidemiological surveillance institutions.

Key words: meningitis, encephalitis, epidemiology, Poland, 2018
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STRESZCZENIE

WSTĘP. Choroby zakaźne układu nerwowego najczęściej występują pod postacią zapalenia opon mózgowo-
rdzeniowych. Wyróżniamy zapalenia opon i /lub mózgu zgodnie z ich etiologią tj. bakteryjne i wirusowe. W 
opracowaniu omówiono zapalenia opon i/lub mózgu wywołane przez: N. meningitidis, S. pneumoniae, H. 
influenzae oraz wirus kleszczowego zapalenia mózgu. Wynika to z prowadzenia nadzoru epidemiologicznego 
nad tymi chorobami oraz dostępnej profilaktyki w postaci szczepień przeciw tym groźnym chorobom. 
CEL PRACY. Celem pracy była ocena epidemiologiczna występowania zachorowań na zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu w Polsce w 2018 r.
MATERIAŁ I METODY. Do przeprowadzenia analizy epidemiologicznej występowania zapalenia opon 
mózgowo-rdzeniowych i zapaleń mózgu wykorzystano dane 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 2018 w Polsce zarejestrowano ogółem 2406 zachorowań na zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu. Jest to wzrost zachorowań o ok. 14,7% w porównaniu do roku 2017. Wzrost 
zanotowano głównie w przypadku infekcji o etiologii wirusowej: z 1212 do 1533 przypadków. Natomiast 
spadła liczba infekcji o etiologii bakteryjnej z 886 do 873 przypadków. Jedynym wyjątkiem jest wzrost liczby 
przypadków ze 177 do 212 zachorowań wywołanych przez S. pneumoniae w porównaniu do roku 2017. Jest to 
wzrost o 19,8% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast liczba zachorowań o etiologii N. meningitidis spadła 
o 16,4%. Spośród wszystkich zarejestrowanych zachorowań 63,7% stanowiły infekcje o etiologii wirusowej. W 
porównaniu do roku 2017 jest to wzrost procentowego udziału infekcji wirusowych o 5,9 punktu procentowego.
Wśród laboratoryjnie potwierdzonych przypadków zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i/lub zapaleń mózgu 
o ustalonej etiologii, dominują zachorowania wywołane przez Neisseria meningitidis (102 zachorowania), 
Streptococcus pneumoniae (212 zachorowań) oraz kleszczowe zapalenie mózgu (197 zachorowań).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Zaobserwowano ogólną tendencję wzrostową zachorowań na wirusowe 
zapalenia opon i/lub mózgu. Natomiast dzięki szczepieniom, nie zanotowano wzrostu zakażeń H. influenzae, 
meningokokowych oraz KZM. Zaznaczyła się tendencja zmniejszenia zachorowań na zapalenia opon i /lub 
mózgu o etiologii bakteryjnej, również w przypadku H. influenzae. Jednak z drugiej strony zaobserwowano, 
że nadal utrzymuje się problemem wykonawstwa szczegółowej diagnostyki zachorowań o etiologii wirusowej 
tzn. diagnostyki z określeniem czynnika etiologicznego. Niedostateczne wykonawstwo badań z określeniem 
czynnika etiologicznego świadczy, że nadal zapalenia opon i/lub mózgu stanowią wyzwanie dla opieki 
zdrowotnej oraz instytucji nadzoru epidemiologicznego.

Słowa kluczowe: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, epidemiologia, Polska, rok 2018

INTRODUCTION

We distinguish bacterial or viral etiology of 
meningitis and/or encephalitis. Bacterial meningitis 
and/or encephalitis are characterized by very high 
morbidity and mortality in children. This is especially 
noticeable in poorer countries. Most often these cases 
are caused by N. meningitidis, S. pneumoniae and H. 
influenzae (1).

For meningitis and/or encephalitis with viral 
etiology, tick-borne encephalitis virus is the main 
etiological factor. The share of TBE virus in central 
nervous system infections is the largest among viral 
encephalitis in Europe. In Poland, this problem mainly 
concerns the eastern part of the country. The most 
cases and the highest incidence occur in Podlaskie 
voivodeship. Therefore, Podlaskie voivodeship has 
the best diagnostics in the direction of TBE. Infection 
usually occurs as a result of a tick bite. However, 
there are cases of infection through the consumption 

WSTĘP

Zapalenia opon mózgowych i zapalenia mózgu są 
etiologii bakteryjnej lub wirusowej. Zakażenia bak-
teryjne opon mózgowych i mózgu charakteryzują się 
bardzo wysoką zachorowalnością oraz śmiertelnością 
wśród dzieci. Dotyczy to szczególnie biedniejszych 
krajów. Najczęściej są to zachorowania wywołane 
przez N. meningitidis, S. pneumoniae oraz H. influen-
zae (1).

W przypadku zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych 
i/lub mózgu o etiologii wirusowej, głównym czynni-
kiem etiologicznym jest wirus kleszczowego zapale-
nia mózgu. Udział wirusa KZM w zakażeniach ośrod-
kowego układu nerwowego jest największy wśród 
wirusowych zapaleń mózgu w Europie. W Polsce pro-
blem ten dotyczy przede wszystkim wschodniej części 
kraju. Najwięcej przypadków oraz największa zapa-
dalność występuje w województwie podlaskim. Wo-
jewództwo podlaskie posiada najlepszą diagnostykę 

Jakub Zbrzeźniak, Iwona Paradowska-Stankiewicz 
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of unpasteurized milk from an animal in the viremia 
phase, in particular raw goat milk (2).

Vaccines are used to combat meningitis and 
encephalitis. They are most popular against N. 
meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae and tick-
borne encephalitis. Three types of N. meningitidis 
vaccines were available and used in Poland: 
monovalent C, monovalent B, quaternary A + C + 
Y + W135 and unconfigured (polysaccharide) A, C. 
According to the Protective Vaccination Program in 
2018, meningococcal vaccinations are recommended 
and can be used in children from 2 months of age (3). 
Vaccination against S. pneumoniae was compulsory 
for children from 2 months of age. up to 5 years of age 
from high-risk groups with specific health indications. 
It was also recommended for adults from risk groups, 
people over 65 years of age. and children up to 5 years 
of age from risk groups other than those listed for 
compulsory vaccinations (3).

Vaccination against H. influenzae type B is 
compulsory for children from 2 months of age in four-
dose scheme, and in case older children: from 6 months 
of age to twelve months of age in two-dose scheme, 
and in case children above 1 year of age should be 
vaccinated with one dose. In addition, vaccination is 
recommended for children up to 6 years of age who 
have not been vaccinated so far under compulsory 
vaccinations and for children who are particularly 
exposed to infection. given. and for children up to 6 
years of age who are particularly exposed to infection 
(3). 

In addition, the Ministry of Health recommended 
vaccinations against TBE (3 basic doses and reminders 
every 3-5 years) for people staying temporarily or 
permanently in areas with high prevalence of the 
disease (3).

AIM OF THE STUDY

The aim of the study is to assess the epidemiological 
situation of meningitis and encephalitis in Poland in 
2018.

MATERIAL AND METHODS

To carry out comparative analysis and 
epidemiological assessment of the occurrence of 
meningitis and/or encephalitis, data sent to NIPH-
NIH by voivodeship sanitary-epidemiological stations 
and published in annual bulletins and individual 
epidemiological interviews from the electronic 
Epidemiological Interview Recording System were 
used (3,4). 

Classification of infections was made on the basis 
of definitions of infectious disease cases developed 

w kierunku KZM. Do zakażenia dochodzi najczęściej 
w następstwie ukłucia przez kleszcza. Jednak zdarza-
ją się przypadki zakażenia poprzez spożycie niepaste-
ryzowanego mleka od zwierzęcia będącego w fazie 
wiremii, w szczególności surowego mleka koziego (2). 

W celu zwalczania zapaleń opon mózgowych oraz 
zapaleń mózgu stosowane są szczepionki przeciw cho-
robom wywołanym przez N. meningitidis, S. pneumo-
niae, H. influenzae oraz kleszczowemu zapaleniu mó-
zgu. W Polsce dostępne i stosowane były trzy rodzaje 
szczepionek przeciw N. meningitidis: monowalentna 
C, monowalentna B, czterowalentna A+C+Y+W135 
oraz polisacharydowa A, C. Zgodnie z Programem 
Szczepień Ochronnych w 2018 r. szczepienia przeciw 
meningokokom są zalecane i mogą być stosowane od 
2 m.ż. (3). Szczepienie przeciw S. pneumoniae należy 
do szczepień  obowiązkowych, począwszy od 2017 r., 
a ponadto jest realizowane u dzieci od 2 m.ż. do 5 r.ż. 
z grup podwyższonego ryzyka ze szczególnymi wska-
zaniami zdrowotnymi. Również było (i nadal jest) za-
lecane osobom dorosłym z grup ryzyka, osobom po-
wyżej 65 r.ż. oraz dzieciom do 5 r.ż. z grup ryzyka 
innych niż wymienione dla szczepień obowiązkowych 
(3).

Szczepienie przeciw H. influenzae typu B jest obo-
wiązkowe dla dzieci od 2 m.ż. w schemacie cztero-
dawkowym, w przypadku dzieci od 6 m.ż. do 12 m.ż. 
w schemacie dwudawkowym, a w przypadku dzieci 
starszych tzn. powyżej jednego roku życia należy po-
dać jedną dawkę szczepionki. Ponadto szczepienie jest 
zalecane dzieciom do 6 roku życia nieszczepionych 
dotychczas w ramach szczepień obowiązkowych oraz 
dzieciom które są narażone w sposób szczególny na 
zakażenie (3).

Dodatkowo, Ministerstwo Zdrowia zalecało szcze-
pienia przeciw KZM (3 dawki podstawowe oraz daw-
ki przypominając co 3-5 lat) osobom przebywającym 
czasowo lub stale na terenach o nasilonym występo-
waniu choroby (3).

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena epidemiologiczna występo-
wania zachorowań na zapalenie opon mózgowo-rdze-
niowych oraz zapalenia mózgu w Polsce w 2018 r.

MATERIAŁ I METODY

Do oceny epidemiologicznej występowania za-
palenia opon mózgowo-rdzeniowych i/lub zapalenia 
mózgu wykorzystano dane nadsyłane do NIZP-PZH 
przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologicz-
ne i publikowane w biuletynach rocznych oraz jednost-
kowe wywiady epidemiologiczne z elektronicznego 
Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych 
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for the needs of epidemiological surveillance (version 
in force in 2018, Department of Epidemiology of 
Infectious Disease and Surveillance, NIPH-NIH). 
Case definitions were used for: N. meningitidis, S. 
pneumoniae, H. influenzae and tick-borne encephalitis. 
The analysis of the vaccination status against selected 
diseases took into account the recommendations of the 
“Protective Vaccination Program for 2018” (Annex to 
the Communication of the Chief Sanitary Inspector of 
October 31, 2017).

RESULTS

BACTERIAL MENINGITIS AND 
ENCEPHALITIS

In 2018; 873 cases of bacterial meningitis and/or 
encephalitis were registered in Poland (Table I), this is 
a similar number of cases to the previous year, taking 
into account similar incidence (about 2.3 per 100,000). 
The highest incidence was recorded in the Mazowieckie 
voivodeship - 108 (incidence of 2 per 100,000), the least 
in Lubuskie and Opolskie voivodeships - 24 cases each 
(incidence of 2.36 per 100,000 Lubuskie voivodeship, 
2.43 per 100,000 Opolskie voivodeship). The situation 
is different in incidence rate. The highest incidence 
was recorded in Pomorskie voivodeship - 3.52 per 
100,000, the lowest in the Małopolskie voivodeship - 
1.44 per 100,000 population. Compared to 2017, there 
are similarities where there were the most/least cases 
and where the highest incidence was recorded (Table 
VIII).

Similarly to 2017, in 2018 the incidence among men 
was higher than among women. Of the listed etiological 
factors, the largest difference was in pneumococcal 
infections (0.68 per 100,000 for men and 0.43 per 
100,000 for women). Incidence by age did not differ 
much from last year, only significant decreases in 
meningococcal and pneumococcal infections were 
noted among women. However, as regards the 
incidence by place of residence, there was an increase 
in the incidence of pneumococcal infections in urban 
areas (from 0.44 to 0.61 per 100,000) and a decrease 
in other meningitis and/or encephalitis in rural areas 
(from 1.01 to 0.86 per 100,000) (Table III).

Meningitis and/or encephalitis caused by bacteria 
of known etiology most often affects young people 
under 24 years of age, only Haemophilus influenzae 
infection more often affected people over 24 years of 
age. Whereas the most exposed to bacterial meningitis 
and/or encephalitis in general are children under 4 
years of age. (almost 21% of all cases of non-reported 
infections in other diseases) and people in the 45-64 
age group (29% of all cases). The highest number 
of cases of N. meningitidis infections was observed 

(3,4). Klasyfikacji zakażeń dokonano w oparciu o de-
finicje przypadków chorób zakaźnych opracowane na 
potrzeby nadzoru epidemiologicznego (wersja obo-
wiązująca w roku 2018, Zakład Epidemiologii Chorób 
Zakaźnych i Nadzoru, NIZP-PZH).

Definicje przypadków zastosowano dla: N. menin-
gitidis, S. pneumoniae, H. influenzae oraz kleszczo-
wego zapaleniu mózgu. Analiza stanu zaszczepienia 
przeciw wybranym chorobom uwzględniała zalecenia 
„Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018” (Za-
łącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitar-
nego z dn. 31 października 2017 r.).

WYNIKI

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-
RDZENIOWYCH I ZAPALENIE MÓZGU

O ETIOLOGII BAKTERYJNEJ

W roku 2018 w Polsce zarejestrowano 873 zacho-
rowania na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/
lub mózgu o etiologii bakteryjnej (Tab. I). Jest to po-
równywalna liczba przypadków do roku poprzednie-
go, biorąc pod uwagę zbliżoną zapadalność (ok. 2,3 na 
100 tys.). Najwięcej zachorowań zanotowano w woje-
wództwie mazowieckim – 108 (zapadalność 2 na 100 
tys.), najmniej w województwach lubuskim i opolskim 
– po 24 przypadki (zapadalność 2,36 na 100 tys. wo-
jewództwo lubuskie; 2,43 na 100 tys. województwo 
opolskie). Natomiast pod względem zapadalności do-
minowało województwo pomorskie– 3,52 na 100 tys., 
a najniższa zapadalność wystąpiła w województwie 
małopolskim – 1,44 na 100 tysięcy osób. Sytuacja do-
tycząca zarówno liczby zachorowań jak i zapadalności 
w porównaniu do roku 2017 jest porównywalna (Tab. 
VIII).

Podobnie do roku 2017, w roku 2018 zapadalność 
wśród mężczyzn była wyższa niż u kobiet. Spośród 
omawianych czynników etiologicznych, największa 
różnica dotyczyła zakażeń pneumokokowych: 0,68 na 
100 tys. dla mężczyzn oraz 0,43 na 100 tys. dla ko-
biet. Zapadalność wg wieku nie różniła się zasadniczo 
od zeszłorocznej, jedynie zanotowano znaczne spadki 
zakażeń meningokokowych oraz pneumokokowych 
wśród kobiet. Natomiast zapadalność wg miejsca za-
mieszkania wskazuje na jej wzrost w wyniku zakażeń 
pneumokokowych w obszarach miejskich (z 0,44 do 
0,61 na 100 tys.) oraz spadek innych zapaleń opon mó-
zgowo-rdzeniowych i/lub mózgu na obszarach wiej-
skich (z 1,01 do 0,86 na 100 tys.) (Tab. III).

Zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu wywoła-
ne przez bakterie o znanej etiologii najczęściej doty-
czy osób młodych do 24 roku życia, jedynie zakażenia 
Haemophilus influenzae częściej dotyczyło osób od 25 
roku życia. Natomiast najbardziej narażoną na bakte-

Jakub Zbrzeźniak, Iwona Paradowska-Stankiewicz 
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among children under 4 years of age. The number of 
S. pneumoniae infections was higher in people over 
25 years of age, however, the highest incidence was in 
children under 4 years of age (Table IV).

In the group of 873 cases of bacterial meningitis and/
or encephalitis for 320 (36.7%) the etiological factor 
was one of three pathogens: Neisseria meningitidis, 
Streptococcus pneumoniae, and Haemophilus 
influenzae (Table I). In this group, meningococcal and 
pneumococcal infections accounted for 98.1%.

Among children and adolescents up to 19 years 
of age, as in 2017, cases of N. meningitidis were 
predominant (61 cases, 60% of all meningococcal 
infections). In contrast, 85.8% of S. pneumoniae 
infections were registered in people over 24 years of 
age (182 cases). The highest incidence of bacterial 
meningitis and/or encephalitis among children and 
adolescents up to 19 years of age. can be seen in the 
group of children up to 4 years of age regardless of the 
etiology (Table IV).

Neisseria meningitidis. The number of cases and 
the incidence of meningitis and/or encephalitis caused 
by N. meningitidis recorded in 2018 was 102 (incidence 
0.27 per 100,000), which means a decrease compared 
to 2017 - 122 cases (incidence 0.32 per 100,000) (Table 

ryjne zapalenia opon mózgowych i/lub mózgu ogółem 
są dzieci do 4 r.ż. (prawie 21% wszystkich zgłoszonych 
zakażeń) oraz osoby w grupie wieku 45-64 lata (29% 
wszystkich przypadków). Największą liczbę zakażeń 
wywołanych N. meningitidis zaobserwowano wśród 
dzieci do 4 roku życia. Liczba zakażeń o etiologii S. 
pneumoniae była większa u osób powyżej 25 roku ży-
cia, jednak najwyższa zapadalność dotyczyła dzieci 
do lat 4 (Tab. IV).

W grupie 873 przypadków bakteryjnego zapa-
lenia opon mózgowo-rdzeniowych i/lub zapalenia 
mózgu u 320 (36,7%) czynnikiem etiologicznym był 
jeden z trzech drobnoustrojów: Neisseria meningiti-
dis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influen-
zae (Tab. I). W tej grupie zakażenia meningokokowe 
i pneumokokowe stanowiły 98,1%.

Wśród dzieci i młodzieży do 19 r.ż., podobnie jak 
w roku 2017, dominowały zachorowania o etiologii N. 
meningitidis (61 zachorowań, 60% ogółu zakażeń me-
ningokokowych). Natomiast u osób powyżej 24 roku 
życia zarejestrowano 85,8% zakażeń o etiologii S. 
pneumoniae (182 zachorowania). Najwyższą zapadal-
ność na bakteryjne zapalenia opon i/lub mózgu wśród 
dzieci i młodzieży do 19 r.ż. można zaobserwować 

Jakub Zbrzeźniak, Iwona Paradowska-Stankiewicz 

Table II. Bacterial meningitis and/or encephalitis. Number of cases and incidence per 100 000 population by etiological 
agent in 2017 and 2018
Tabela II. Bakteryjne zapalenia opon i/lub mózgu - Zachorowania i zapadalność na 100 tys. mieszkańców wg czynnika 
etiologicznego w 2017 oraz 2018 roku 

Jednostka 
chorobowa 
(Disease)

Czynnik 
etiologiczny 
(Etiological 

factor)

2017 2018

Zachorowania 
(Cases)

Zapadalność 
(Incidence)

Zachorowania 
(Cases)

Zapadalność 
(Incidence)

za
pa

le
ni

e 
op

on
 m

óz
go

w
yc

h 
i/l

ub
 m

óz
gu

 (m
en

in
gi

tis
 a

nd
/o

r 
en

ce
ph

al
iti

s)

Neisseria 
meningitidis 122 0,32 102 0,27

Haemophilus 
influenzae 11 0,03 6 0,03

Streptococcus 
pneumoniae 177 0,46 212 0,55

inne określone 
(G00.2-G00.8; 
G04.2) (other 

specified)

125 0,33 120 0,31

inne nieokreślone 
(G00.9; 

G04.2) (other 
unspecified)

231 0,6 216 0,56

w innych 
chorobach 
objętych 

obowiązkiem 
zgłaszania 

(reported in other 
diseases)

220 0,57 217 0,56

RAZEM (TOTAL) 886 2,31 873 2,28



69

Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózguMeningitis and encephalitis in Poland in 2018

Ta
bl

e 
II

I. 
M

en
in

gi
tis

 a
nd

/o
r e

nc
ep

ha
lit

is
. I

nc
id

en
ce

 p
er

 1
00

 0
00

 b
y 

se
x 

an
d 

lo
ca

tio
n

Ta
be

la
 II

I. 
Za

pa
le

ni
a 

op
on

 i/
lu

b 
m

óz
gu

. Z
ap

ad
al

no
ść

 n
a 

10
0 

ty
s. 

w
g 

pł
ci

 i 
śr

od
ow

is
ka

Cz
yn

ni
k 

et
io

lo
gi

cz
ny

 
(E

tio
lo

gi
ca

l f
ac

to
r)

20
17

20
18

M
ia

st
o 

(U
rb

an
)

W
ie

ś (
R

ur
al

)
O

gó
łe

m
 (T

ot
al

)
M

ia
st

o 
(U

rb
an

)
W

ie
ś (

R
ur

al
)

O
gó

łe
m

 (T
ot

al
)

M
ęż

-
cz

yź
ni

 
(M

en
)

K
ob

ie
ty

 
(W

om
en

)

M
ęż

-
cz

yź
ni

 
(M

en
)

K
ob

ie
ty

 
(W

om
en

)

M
ęż

-
cz

yź
ni

 
(M

en
)

K
ob

ie
ty

 
(W

om
en

)
M

ia
st

o 
(U

rb
an

)
W

ie
ś 

(R
ur

al
)

M
ęż

-
cz

yź
ni

 
(M

en
)

K
ob

ie
ty

 
(W

om
en

)

M
ęż

-
cz

yź
ni

 
(M

en
)

K
ob

ie
ty

 
(W

om
en

)

M
ęż

-
cz

yź
ni

 
(M

en
)

K
ob

ie
ty

 
(W

om
en

)
M

ia
st

o 
(U

rb
an

)
W

ie
ś 

(R
ur

al
)

N
ei

ss
er

ia
 

m
en

in
gi

tid
is

0,
36

0,
28

0,
31

0,
33

0,
34

0,
3

0,
32

0,
32

0,
38

0,
16

0,
34

0,
18

0,
37

0,
17

0,
27

0,
26

H
ae

m
op

hi
lu

s 
in

flu
en

za
e

0,
03

0,
02

0,
03

0,
04

0,
03

0,
03

0,
03

0,
03

0
0,

02
0,

03
0,

01
0,

01
0,

02
0,

01
0,

02

St
re

pt
oc

oc
cu

s 
pn

eu
m

on
ia

e
0,

66
0,

24
0,

59
0,

33
0,

63
0,

27
0,

44
0,

46
0,

66
0,

58
0,

72
0,

20
0,

68
0,

43
0,

61
0,

46

O
kr

eś
lo

ne
, N

G
I 

or
az

 N
ie

ok
re

ślo
ne

 
(s

pi
ec

ifi
ed

, 
un

sp
ec

ifi
ed

 a
nd

 
re

po
rt

ed
 in

 o
th

er
 

di
se

as
es

, n
ot

 
el

se
w

he
re

 c
la

ss
ifi

ed
)

1,
07

0,
71

1,
35

0,
68

1,
18

0,
7

0,
88

1,
01

1,
16

0,
63

1,
14

0,
59

1,
15

0,
62

0,
88

0,
86

Ta
bl

e 
IV

. B
ac

te
ria

l m
en

in
gi

tis
 a

nd
/o

r e
nc

ep
ha

lit
is

. N
um

be
r o

f c
as

es
 a

nd
 in

ci
de

nc
e 

pe
r 1

00
 0

00
 p

op
ul

at
io

n 
by

 a
ge

 a
nd

 e
tio

lo
gi

ca
l a

ge
nt

Ta
be

la
 IV

. B
ak

te
ry

jn
e 

za
pa

le
ni

a 
op

on
 i/

lu
b 

m
óz

gu
 - 

Li
cz

ba
 z

ac
ho

ro
w

ań
 o

ra
z 

za
pa

da
ln

oś
ć 

na
 1

00
 ty

s. 
m

ie
sz

ka
ńc

ów
 w

g 
w

ie
ku

 i 
cz

yn
ni

ka
 e

tio
lo

gi
cz

ne
go

Cz
yn

ni
k 

et
io

lo
gi

cz
ny

 
(e

tio
lo

gi
ca

l f
ac

to
r)

G
ru

pa
 w

ie
ku

 (l
at

a)
 (A

ge
 g

ro
up

 in
 y

ea
rs

)
0-

4
5-

9
10

-1
4

15
-1

9
20

-2
4

25
-4

4
45

-6
4

65
+

Liczba zachorowań 
razem (Total num-

ber of cases)

Li
cz

ba
 

za
ch

-
or

ow
ań

 
(n

um
be

r 
of

 c
as

es
)

Za
pa

da
l-

no
ść

 n
a 

10
0 

ty
s. 

(in
ci

-
de

nc
e 

pe
r 

10
0 

00
0)

Li
cz

ba
 

za
ch

-
or

ow
ań

 
(n

um
be

r 
of

 c
as

es
)

Za
pa

da
l-

no
ść

 n
a 

10
0 

ty
s. 

(in
ci

-
de

nc
e 

pe
r 

10
0 

00
0)

Li
cz

ba
 

za
ch

-
or

ow
ań

 
(n

um
be

r 
of

 c
as

es
)

Za
pa

da
l-

no
ść

 n
a 

10
0 

ty
s. 

(in
ci

-
de

nc
e 

pe
r 

10
0 

00
0)

Li
cz

ba
 

za
ch

-
or

ow
ań

 
(n

um
be

r 
of

 c
as

es
)

Za
pa

da
l-

no
ść

 n
a 

10
0 

ty
s. 

(in
ci

-
de

nc
e 

pe
r 

10
0 

00
0)

Li
cz

ba
 

za
ch

-
or

ow
ań

 
(n

um
be

r 
of

 c
as

es
)

Za
pa

da
l-

no
ść

 n
a 

10
0 

ty
s. 

(in
ci

-
de

nc
e 

pe
r 

10
0 

00
0)

Li
cz

ba
 

za
ch

-
or

ow
ań

 
(n

um
be

r 
of

 c
as

es
)

Za
pa

da
l-

no
ść

 n
a 

10
0 

ty
s. 

(in
ci

-
de

nc
e 

pe
r 

10
0 

00
0)

Li
cz

ba
 

za
ch

-
or

ow
ań

 
(n

um
be

r 
of

 c
as

es
)

Za
pa

da
l-

no
ść

 n
a 

10
0 

ty
s. 

(in
ci

-
de

nc
e 

pe
r 

10
0 

00
0)

Li
cz

ba
 

za
ch

-
or

ow
ań

 
(n

um
be

r 
of

 c
as

es
)

Za
pa

da
l-

no
ść

 n
a 

10
0 

ty
s. 

(in
ci

-
de

nc
e 

pe
r 

10
0 

00
0)

N
ei

ss
er

ia
 m

en
in

gi
tid

is
45

2,
36

3
0,

15
5

0,
26

8
0,

43
6

0,
28

16
0,

14
14

0,
14

5
0,

01
10

2
H

ae
m

op
hi

lu
s i

nfl
ue

nz
ae

1
0,

05
0

0,
00

0
0,

00
0

0,
00

0
0,

00
1

0,
01

1
0,

01
3

0,
01

6
St

re
pt

oc
oc

cu
s 

pn
eu

m
on

ia
e

24
1,

26
2

0,
10

1
0,

05
3

0,
16

2
0,

09
48

0,
41

78
0,

77
54

0,
13

21
2

In
ne

 b
ak

te
ry

jn
e 

ok
re

ślo
ne

 i 
ni

eo
kr

eś
lo

ne
 

(o
th

er
 b

ac
te

ria
l, 

sp
ec

ifi
ed

 
an

d 
un

sp
ec

ifi
ed

)

66
3,

46
12

0,
59

4
0,

21
11

0,
60

11
0,

51
68

0,
57

96
0,

95
68

0,
16

33
6



70

I). Meningitis and/or encephalitis of the etiology of 
N. meningitidis mainly affects children under 4 years 
of age, the highest incidence (2.36 per 100,000) was 
observed in this age group.

In addition, the number of cases in children under 
4 years of age is 44% of all meningococcal infections 
in 2018 (Table IV).

Meningococcal infections have been more 
commonly reported in men, regardless to the place of 
residence. On the other hand, the incidence is similar 
in urban and rural areas (0.27 per 100,000 – urban 
area, 0.26 per 100,000 – rural area), as in 2017 (0.32 
per 100,000 for urban and rural areas) (Table III).

The highest incidence was recorded in 
Zachodniopomorskie voivodeship (0.7 per 100,000), 
and the largest number of cases was recorded in 
Wielkopolskie voivodeship (15 cases). Whereas the 
smallest incidence rate was recorded in Podlaskie 
voivodeship (0.08 per 100,000), and the smallest 
number of cases was in the Podlaskie and Opolskie 
voivodeships (one case each). Comparing to the 
previous year, cases occurred in each voivodeship, 
however, the number of cases and the incidence in 
individual voivodeships was lower. The situation 
was identical to the previous year only in Podlaskie 
voivodeship. Comparing incidence in quarters, in 
2018, just like in 2017, the largest number of cases was 
in Q1 (34% of all cases), but there was a decrease in 
cases in Q3 (Table V).

In 2018, the number of people vaccinated against N. 
meningitidis were 98 223 people, i.e. 75.9% more than 
in 2017 (55 847 people). 92% of all vaccinated persons 
were children and adolescents up to 19 years of age.

Haemophilus influenzae typu B. The number of 
meningitis and/or encephalitis cases caused by H. 
influenzae type B remains low - in 2018 there were 6 
cases. Despite the decrease in incidence, the incidence 
remains at the same level as in 2017 (incidence of 0.03 
per 100,000) (Table I). In 2018, cases were recorded in 
4 voivodeships. The highest number of cases occurred 
in Mazowieckie voivodeship - 3 (incidence 0.06 per 
100,000), i.e. half of all cases. A total of 5 cases (83.3%) 
of people over 34 years of age were reported, of whom 
60% were rural residents. There was one case in the 
age group 0-4 years (incidence - 0.05 per 100,000).

In 2018, the vaccination status of 2-year-olds 
(primary vaccination) against H. influenzae in 
individual voivodeships ranged from 91.1% in 
Podlaskie voivodeship to 98.4% in Warmińsko-
Mazurskie voivodeship. For comparison, the average 
vaccination status for Poland was 95.4%.

Streptococcus pneumoniae. In 2018, a total of 
212 cases (incidence 0.55 per 100,000) of meningitis 
and/or encephalitis caused by S. pneumoniae were 
registered in Poland (Table 1). This is an increase 

w grupie dzieci do 4 r.ż. niezależnie od etiologii (Tab. 
IV).

Neisseria meningitidis. Zachorowania i zapa-
dalność na meningokokowe zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych i/lub mózgu zarejestrowane w 2018 
roku wyniosły odpowiednio: 102 i 0,27 na 100 tys., co 
oznacza spadek w porównaniu do roku 2017, w któ-
rym wystąpiły – 122 zachorowania z zapadalnością 
0,32 na 100 tys. (Tab. I). Zapalenie opon mózgowo-r-
dzeniowych i/lub mózgu o etiologii N. meningitidis 
dotyczy głównie dzieci do 4 r.ż., właśnie w tej grupie 
wieku zaobserwowano najwyższą zapadalność (2,36 
na 100 tys.). Dodatkowo liczba przypadków u dzieci 
do 4 r.ż. wynosi 44% wszystkich przypadków zakażeń 
meningokokowych w 2018 roku (Tab. IV).

Zakażenia meningokokowe zanotowano częściej 
u mężczyzn niezależnie od miejsca zamieszkania. Na-
tomiast zapadalność zarówno w mieście jak i na wsi 
jest porównywalna: 0,27 na 100 tys. – miasto; 0,26 na 
100 tys. – wieś, podobnie jak w 2017 roku (0,32 na 
100 tys. zarówno dla miasta jak i wsi) (Tab. III). Naj-
wyższą zapadalność zarejestrowano w województwie 
zachodniopomorskim (0,7 na 100 tys.), a największa 
liczba przypadków została odnotowana w wojewódz-
twie wielkopolskim (15 przypadków). Natomiast naj-
niższy współczynnik zapadalności zarejestrowano 
w województwie podlaskim (0,08 na 100 tys.), a naj-
mniejsza liczba przypadków była w województwie 
podlaskim i opolskim (po jednym przypadku). Porów-
nując do poprzedniego roku, zachorowania wystąpiły 
w każdym województwie, jednak liczba przypadków 
i zapadalność w poszczególnych województwach była 
niższa. Taką samą sytuację zaobserwowano w roku 
poprzednim jedynie w województwie podlaskim. 
Porównując zachorowalność w kwartałach zaobser-
wowano, że w 2018 podobnie jak w 2017, najwięcej 
zachorowań wystąpiło w I kwartale (34% wszystkich 
przypadków), ale nastąpił znaczy spadek przypadków 
w III kwartale (Tab. V). 

W 2018 r. liczba zaszczepionych osób przeciw N. 
meningitidis wyniosła 98 223 osób, tj. o 75,9% więcej 
niż w roku 2017 (55 847 osób). 92% ogółu zaszczepio-
nych stanowiły dzieci i młodzież do 19 r.ż.

Haemophilus influenzae typu B. Liczba zachoro-
wań na zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu wy-
wołane przez H. influenzae typu B utrzymuje się na 
niskim poziomie – w 2018 r. wystąpiło 6 zachorowań. 
Pomimo spadku zachorowań, zapadalność pozostaje 
na takim samym poziomie jak w roku 2017 tj. 0,03 na 
100 tys. (Tab. I). W 2018 r. zachorowania zarejestrowa-
no w 4 województwach. Najwięcej zachorowań wystą-
piło w województwie mazowieckim - 3 (zapadalność 
0,06 na 100 tys.), czyli połowa wszystkich przypad-
ków. Zgłoszono ogółem 5 zachorowań (83,3%) u osób 
powyżej 34 r.ż., z których 60% stanowili mieszkańcy 

Jakub Zbrzeźniak, Iwona Paradowska-Stankiewicz 
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Table V. Meningococcal disease: meningitis and/or encephalitis. Number of cases and incidence per 100 000 population 
by voivodeships in 2018
Tabela V. Choroba meningokokowa: Zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu - Liczba zachorowań oraz zapadalność na 
100 tys. mieszkańców wg województw w 2018 roku

Województwo 
(Voivodeship)

Liczba zachorowań w kwartałach (Number of cases in 
quarters)

Liczba 
zachorowań 

w roku 
(Number of 
cases - total)

Zapadalność 
na 100 tys. 
(Incidence 

per 100 000)I II III IV

Polska 
(Poland)

2017 r. 39 31 23 29 122 0,32
2018 r. 35 26 9 32 102 0,27

Dolnośląskie 1 3 3 0 7 0,24
Kujawsko-Pomorskie 1 0 0 2 3 0,14

Lubelskie 1 0 1 1 3 0,14
Lubuskie 1 1 0 0 2 0,20
Łódzkie 1 1 0 2 4 0,16

Małopolskie 1 4 0 1 6 0,18
Mazowieckie 5 2 2 4 13 0,24

Opolskie 0 1 0 0 1 0,10
Podkarpackie 2 2 0 2 6 0,28

Podlaskie 1 0 0 0 1 0,08
Pomorskie 4 4 0 2 10 0,43

Śląskie 6 0 2 3 11 0,24
Świętokrzyskie 3 0 0 0 3 0,24

Warmińsko-Mazurskie 1 0 0 4 5 0,35
Wielkopolskie 5 4 0 6 15 0,43

Zachodniopomorskie 2 4 1 5 12 0,70

wsi. W grupie wieku 0-4 lata wystąpiło jedno zacho-
rowanie (zapadalność – 0,05 na 100 tys.).

W 2018 r. stan zaszczepienia 2-latków (szczepienie 
pierwotne) przeciw H. influenzae w poszczególnych 
województwach zawierał się w przedziale od 91,1% 
w województwie podlaskim do 98,4% w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim. Natomiast ogółem stan 
zaszczepienia dla Polski wyniósł 95,4%.

Streptococcus pneumoniae. W 2018 r. zarejestro-
wano w Polsce ogółem 212 zachorowań (zapadalność 
0,55 na 100 tys.) na zapalenie opon mózgowo-rdze-
niowych i/lub mózgu wywołanych przez S. pneumo-
niae (Tab. I). Jest to wzrost przypadków o prawie 24% 
względem roku 2017. Najwięcej przypadków, tj. 25, za-
rejestrowano w województwie mazowieckim (11,8%), 
najmniej w województwie warmińsko-mazurskim (7 
przypadków). Natomiast najwyższą zapadalność zano-
towano w województwie zachodniopomorskim – 1,06 
na 100 tys., a najniższą w województwie podlaskim 
0,17 na 100 tys. (Tab. VI). Zapadalność na zapalenie 
opon mózgowo - rdzeniowych i/lub mózgu wywołane 
przez S. pneumoniae była wyższa w mieście niż na 
wsi (0,61 na 100 tys. na terenach miejskich oraz 0,46 
na 100 tys. na obszarach wiejskich). Wzrost zapadal-
ności wystąpił na obszarach miejskich, a na obszarach 

in the number of cases by almost 24% compared 
to 2017. The most cases, i.e. 25, were registered 
in Mazowieckie voivodeship (11.8%), the least in 
Warmińsko-Mazurskie voivodeship (7 cases). On the 
other hand, the highest incidence was recorded in 
Zachodniopomorskie voivodeship - 1.06 per 100,000, 
and the lowest in Podlaskie voivodeship 0.17 per 
100,000 (Table VI). The incidence of meningitis and/
or encephalitis caused by S. pneumoniae was higher 
in urban than in rural areas (0.61 per 100,000 in urban 
area and 0.46 per 100,000 in rural area). Increase 
of incidence occurred in urban areas, while in rural 
areas it remained at the level from last year (Table III). 
84.9% of cases occurred in people over 24 years of 
age, in this group the most represented were people 
in age group 45-64 (36.8% of all cases caused by S. 
pneumoniae) (Table IV). This is a similar percentage 
of cases in these age groups as in 2017. The increase 
in the share of cases of children in age group 0-4 
years compared to 2017 is worth to note. In this age 
group, the incidence accounted for 11.3%; whereas the 
incidence totaled 1.26 per 100,000.

In 2018, 188,291 people were vaccinated against S. 
pneumoniae, which is an increase of 1.3% compared 
to 2017. 87% of those vaccinated are children up to 4 



72

years of age. In 2018, the highest percentage of people 
vaccinated against S. pneumoniae in Poland (15.1%) 
were in Mazowieckie voivodeship.

VIRAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS

In 2018, a total of 1,533 cases of viral meningitis 
and/or encephalitis were recorded (incidence of 4 per 
100,000), which is an increase of 26.5% compared to 
2017. In this group, most often (72.3%) other specified 
and unspecified viral meningitis was diagnosed (1108 
cases; incidence of 2.88 per 100,000) (Table I).

Tick-borne encephalitis (TBE). In 2018, a total 
of 197 cases of tick-borne encephalitis (A84) were 
reported in 13 of 16 voivodeships (Table VII); 
incidence was 0.51 per 100,000. Compared to 2017, the 
number of cases and the incidence dropped; number of 
cases by 43.6% and incidence by 68.9%. Most cases, as 
in previous years, were recorded in the north-eastern 
areas of Poland, in Podlaskie (37% of all cases), 
Warmińsko-Mazurskie and Mazowieckie (12.7% of 
all cases) voivodeships. The highest incidence of TBE 
was recorded in Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie 
voivodeships; it was, respectively: 6.17 and 1.75 per 
100,000, which compared to the previous year is 
a significant decrease (by more than 50%). In other 

wiejskich pozostał na poziomie z zeszłego roku (Tab. 
III). Ponad ¾ zachorowań tj. 84,9% wystąpiło u osób 
powyżej 24 r.ż., w tej grupie najliczniej reprezentowa-
ne były osoby w wieku 45-64 lata (36,8% wszystkich 
zachorowań wywołanych przez S. pneumoniae) (Tab. 
IV). Jest on porównywalny z odsetkiem zachorowań 
w tych grupach wieku w 2017 roku. Warto podkreślić 
wzrost udziału zachorowań dzieci w wieku 0-4 lata 
w porównaniu do 2017 roku. W tej grupie wieku za-
chorowania stanowiły 11,3%; zapadalność natomiast 
wyniosła ogółem 1,26 na 100 tys.

W 2018 r. - drugim roku obowiązkowych szcze-
pień przeciw pneumokokom -zaszczepiono prze-
ciw S. pneumoniae 188 291 osób, co stanowi wzrost 
w stosunku do 2017 r. o 1,3%. Natomiast 87 % osób 
szczepionych stanowią dzieci do 4 r.ż. W 2018 roku 
najwyższy odsetek osób zaszczepionych przeciw S. 
pneumoniae w Polsce (15,1%) przypada na wojewódz-
two mazowieckie.

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-
RDZENIOWYCH I ZAPALENIE MÓZGU

O ETIOLOGII WIRUSOWEJ

W 2018 r. zarejestrowano ogółem 1533 przypadki 
zapaleń opon i/lub mózgu o etiologii wirusowej (za-

Table VI. Disease caused by S. pneumoniae: meningitis and/or encephalitis. Number of cases and incidence per 100 000 
population by voivodeships in 2018
Tabela VI. Choroba wywołana przez S. pneumoniae, inwazyjna: Zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu - Liczba 
zachorowań oraz zapadalność na 100 tys. mieszkańców wg województw w 2018 roku

Województwo 
(Voivodeship)

Liczba zachorowań w kwartałach
(Number of cases in quarters)

Liczba 
zachorowań  
(Number of 

cases )

Zapadalność 
na 100 tys. 
(Incidence 

per 100 000)I II III IV

Polska 
(Poland)

2017 r. 54 55 21 47 177 0,46
2018 r. 68 60 35 49 212 0,55

Dolnośląskie 4 9 2 8 23 0,79
Kujawsko-Pomorskie 5 2 2 4 13 0,63

Lubelskie 2 4 1 3 10 0,47
Lubuskie 3 3 0 2 8 0,79
Łódzkie 9 2 1 3 15 0,61

Małopolskie 4 2 1 2 9 0,27
Mazowieckie 6 6 10 3 25 0,46

Opolskie 1 1 0 3 5 0,51
Podkarpackie 3 3 0 2 8 0,38

Podlaskie 0 1 1 0 2 0,17
Pomorskie 6 5 3 2 16 0,69

Śląskie 6 7 4 5 22 0,48
Świętokrzyskie 3 4 1 2 10 0,80

Warmińsko-Mazurskie 3 2 0 2 7 0,49
Wielkopolskie 7 4 5 5 21 0,60

Zachodniopomorskie 6 5 4 3 18 1,06
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Table VII. Tick-borne encephalitis. Number of cases and incidence per 100 000 population by voivodeships in 2018 
Tabela VII. Kleszczowe zapalenie mózgu. Liczba zachorowań oraz zapadalność na 100 tys. mieszkańców wg województw 
w 2018 roku

Województwo 
(Voivodeship)

Liczba zachorowań w kwartałach
(Number of cases in quarters)

Liczba 
zachorowań 
(Number of 

cases )

Zapadalność 
na 100 tys. 
(Incidence 

per 100 000)I II III IV

Polska 
(Poland)

2017 r. 8 33 101 141 283 0,74
2018 r. 12 31 83 71 197 0,51

Dolnośląskie 2 1 10 5 18 0,62
Kujawsko-Pomorskie 0 0 0 0 0 0

Lubelskie 1 3 5 1 10 0,47
Lubuskie 0 0 0 0 0 0
Łódzkie 2 0 4 0 6 0,24

Małopolskie 0 0 7 10 17 0,50
Mazowieckie 2 4 5 14 25 0,46

Opolskie 0 2 5 1 8 0,81
Podkarpackie 0 0 0 2 2 0,09

Podlaskie 3 16 30 24 73 6,17
Pomorskie 0 0 0 0 0 0

Śląskie 0 0 0 2 2 0,04
Świętokrzyskie 1 1 4 3 9 0,72

Warmińsko-Mazurskie 1 4 12 8 25 1,75
Wielkopolskie 0 0 1 0 1 0,03

Zachodniopomorskie 0 0 0 1 1 0,06

Table VIII. Bacterial meningitis and/or encephalitis. Number of cases and incidence per 100 000 population by voivodeships 
in 2018 
Tabela VIII. Bakteryjne zapalenie opon i/lub mózgu. Liczba zachorowań oraz zapadalność na 100 tys. mieszkańców wg 
województw w 2018 roku 

Województwo 
(Voivodeship)

Liczba zachorowań w kwartałach
(Number of incident cases in quarters)

Liczba 
zachorowań 
(Number of 

cases )

Zapadalność 
na 100 tys. 
(Incidence 

per 100 000)I II III IV

Polska 
(Poland)

2017 r. 235 197 208 246 886 2,31
2018 r. 226 214 195 238 873 2,27

Dolnośląskie 10 23 15 23 71 2,45
Kujawsko-Pomorskie 8 12 7 11 38 1,83

Lubelskie 7 10 7 12 36 1,70
Lubuskie 5 6 8 5 24 2,36
Łódzkie 19 6 12 14 51 2,06

Małopolskie 11 13 14 11 49 1,44
Mazowieckie 39 27 22 20 108 2,00

Opolskie 4 4 8 8 24 2,43
Podkarpackie 19 17 12 18 66 3,10

Podlaskie 5 6 6 13 30 2,54
Pomorskie 16 25 20 21 82 3,52

Śląskie 29 25 24 18 96 2,11
Świętokrzyskie 9 6 4 13 32 2,57

Warmińsko-Mazurskie 7 5 3 15 30 2,10
Wielkopolskie 25 16 22 20 83 2,38

Zachodniopomorskie 13 13 11 16 53 3,11

Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózguMeningitis and encephalitis in Poland in 2018
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voivodeships, the incidence of TBE did not exceed 
0.9 per 100,000. (Table VII). The risk of tick-borne 
encephalitis is greater for people spending time near 
forests or in the woods, whether it is for recreation or 
work. That is why TBE most often concerns forest 
workers, farmers, students and pensiones (5).

In 2018, a total of 58,998 people received a last dose 
of the TBE primary vaccination course or a booster 
dose, i.e. 19,461 people (49.2%) more compared to 
2017. Most people were vaccinated in Mazowieckie 
voivodeship 16,259, least in Podkarpackie voivodeship 
- 1068 people. Such a large increase in vaccinations 
at TBE is amazing, despite the continuous increase 
in rejection of compulsory vaccinations (from less 
than 30,000 in 2017 to almost 40,000 in 2018), which 
indicates a lack of confidence in vaccines.

SUMMARY AND CONCLUSION

In 2018, was recorded an increase (by 14.7%) 
incidence of meningitis and/or encephalitis compared 
to 2017 in Poland. This is mainly the result of an increase 
in the number of cases of meningitis other specified 
and unspecified. Thanks to vaccinations, no major 
increase was noted in H. influenzae, meningococcal 
and TBE infections. A large decrease in the number 
of cases of TBE may be due to a significant increase 
in vaccinations against tick-borne encephalitis. It can 
be assumed that the introduction of the mandatory 
vaccination against N. meningitidis may, in the long 
run, reduce the number of cases to the level of H. 
influenzae infections.

The number of infections with bacterial etiology 
in 2018 remains at a similar level as in the previous 
year, just like the incidence of bacterial infections, 
which remains at around 2.3 per 100,000. In contrast, 
viral infections have increased, which is mainly due 
to a greater number of viral meningitis of another 
specified and unspecified etiology.

In summary, we observe a general upward trend 
in the incidence, but mainly viral meningitis and/
or encephalitis of a different and undefined etiology. 
There was no noticeable increase in the incidence 
of bacterial infections with H. influenzae, N. 
meningitidis, or viral tick-borne encephalitis (TBE), 
which may indicate the effectiveness of vaccination. 
The only exception is S. pneumoniae infections, where 
an increase in the incidence has been noted. The 
presentation of the incidence by age group shows very 
well that the introduction of mandatory vaccination 
against S. pneumoniae brings very good results 
(most cases were related to adults). A significant 
increase in viral meningitis indicates basic diagnosis 
of meningitis and/or encephalitis, but insufficient 
detailed diagnosis of the etiology of these infections. 

padalność 4 na 100 tys.), co stanowi wzrost o 26,5% 
w stosunku do 2017 roku. W tej grupie najczęściej 
(72,3%) diagnozowano zapalenia opon i/lub mózgu 
jako inne określone i nieokreślone wirusowe zapale-
nie opon mózgowo-rdzeniowych (1108 przypadków; 
zapadalność 2,88 na 100 tys.) (Tab. I).

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). W 2018 r. 
zgłoszono ogółem 197 zachorowań na kleszczowe 
zapalenie mózgu (A84) w 13 z 16 województw (Tab. 
VII); zapadalność wyniosła 0,51 na 100 tys. W porów-
naniu do 2017 r. zachorowania oraz zapadalność spa-
dły odpowiednio: o 43,6% i o 68,9%. Najwięcej przy-
padków, podobnie jak w poprzednich latach, zareje-
strowano na obszarach północno-wschodniej Polski, 
w województwie podlaskim (37% ogółu zachorowań), 
warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim (po 12,7% 
wszystkich zachorowań). Największą zapadalność na 
KZM zanotowano w województwie podlaskim i war-
mińsko-mazurskim; wyniosła ona odpowiednio: 6,17 
oraz 1,75 na 100 tys. co w porównaniu do poprzednie-
go roku jest znaczącym spadkiem (o ponad połowę). 
W pozostałych województwach zapadalność na KZM 
nie przekraczała 0,9 na 100 tys. (Tab. VII). Ryzyko za-
chorowania na kleszczowe zapalenie mózgu jest więk-
sze dla osób spędzających czas w okolicach zalesio-
nych lub w lesie, niezależnie czy dotyczy to rekreacji 
czy pracy zawodowej. Dlatego KZM najczęściej do-
tyczy pracowników leśnych, rolników, osób uczących 
się oraz emerytów (5).

W 2018 r. dawkę szczepionki przeciw KZM koń-
czącą cykl szczepienia podstawowego lub dawkę 
przypominającą otrzymało łącznie 58 998 osób, tj. 
o 19 461 osób (49,2%) więcej w porównaniu do 2017 r. 
Najwięcej osób zaszczepiono w województwie mazo-
wieckim 16 259, natomiast najmniej w województwie 
podkarpackim - 1068 osób. Wzrost osób zaszczepio-
nych przeciw KZM wskazuje wzrost świadomości na-
szego społeczeństwa dotyczący etiologii choroby oraz 
możliwości zapobiegania poprzez szczepienia. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W roku 2018 zarejestrowano w Polsce wzrost 
(o 14,7%) zachorowań na zapalenie opon mózgowo-r-
dzeniowych i/lub zapalenie mózgu w porównaniu do 
2017 roku., głownie przypadków zakwalifikowanych 
przez lekarzy jako zapalenia opon mózgowo-rdzenio-
wych innych określonych i nieokreślonych. Dzięki 
obowiązkowym szczepieniom, nie zanotowano wzro-
stu inwazyjnych zakażeń H. influenzae, meningokoko-
wych oraz KZM. Znaczący spadek liczby przypadków 
KZM może wynikać ze znacznego wzrostu osób za-
szczepionych przeciw kleszczowemu zapalenia mó-
zgu. Pomimo braku obowiązkowych szczepień prze-
ciw N. meningitidis sytuacja epidemiologiczna jest 
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Obviously, this is a major challenge for the diagnostic 
and therapeutic process, but the improvement of this 
process may contribute to wider knowledge and its 
use for the treatment of patients and improvement of 
epidemiological surveillance in this area. Attention 
should be paid to the success of introducing vaccination 
against H. influenzae type B and S. pneumoniae into 
the vaccination schedule. Taking into account the 
reduction of diseases among children, it is possible 
to discuss extending the vaccination schedule with 
vaccination against N. meningitidis.
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porównywalna do 2017r. Można przypuszczać, że pro-
ponowane przez ekspertów wprowadzenie obowiązku 
szczepień przeciw N. meningitidis, mogłoby w dłuż-
szej perspektywie czasu zredukować liczbę przypad-
ków do poziomu zakażeń H. influenzae. 

Liczba infekcji o etiologii bakteryjnej w 2018 roku 
utrzymuje się na porównywalnym poziomie co rok 
wcześniej, podobnie jak zapadalność na zakażenia 
bakteryjne, które utrzymują się na poziomie około 2,3 
na 100 tys. Natomiast nastąpił wzrost zakażeń wiruso-
wych, który jest spowodowany głównie przez większą 
liczbę wirusowych zapaleń opon mózgowo-rdzenio-
wych o innej określonej oraz niekreślonej etiologii.

Podsumowując, obserwujemy ogólną tendencję 
wzrostową zachorowań, ale głównie na wirusowe 
zapalenia opon i/lub mózgu o innej określonej i nie-
określonej etiologii. Nie zanotowano zauważalnego 
wzrostu zachorowań wśród bakteryjnych zakażeń H. 
influenzae, N. meningitidis, czy wirusowego zapa-
lenia mózgu wywołanego przez kleszcze (KZM), co 
może świadczyć o skuteczności szczepień. Jedynym 
wyjątkiem są zakażenia S. pneumoniae, gdzie zanoto-
wano wzrost zachorowań. Przedstawienie zachorowań 
w podziale na grupy wieku, bardzo dobrze obrazuje, 
że wprowadzenie obowiązku szczepienia przeciw S. 
pneumoniae przynosi bardzo dobre rezultaty (więk-
szość zachorowań dotyczyła osób dorosłych). Znaczą-
cy wzrost wirusowych zapaleń opon mózgowo-rdze-
niowych wskazuje na prowadzenie podstawowej dia-
gnostyki zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i/lub 
mózgu,  natomiast niedostatecznego szczegółowego 
diagnozowania etiologii tych zakażeń. Jest to oczywi-
ście duże wyzwanie dla procesu diagnostyczno-tera-
peutycznego, jednak usprawnienie tego procesu może 
przyczynić się do szerszej wiedzy i wykorzystania jej 
do leczenia chorych oraz poprawy nadzoru epidemio-
logicznego w tym zakresie. Należy zwrócić uwagę na 
sukces wynikający z wprowadzania szczepień prze-
ciw H. influenzae typu B oraz S. pneumoniae do ka-
lendarza szczepień. Mając na uwadze ograniczenie za-
chorowań wśród dzieci, można podjąć dyskusję o po-
szerzeniu kalendarza szczepień o szczepienie przeciw 
N. meningitidis.

Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózguMeningitis and encephalitis in Poland in 2018
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Tick-borne encephalitis (TBE) is endemic in many parts of Eurasia including countries 
previously considered to be free from the disease. The incidence of TBE is changing owing to various 
ecological and climatic factors. The factors influencing the variability of the number of TBE cases are still under 
investigation. In 2020 the new coronavirus SARS-CoV-2 emerged causing COVID-19 pandemic. Governments 
have reorganized health care systems to contain a surge of COVID-19 cases and avoid hospital overload. 
Moreover, new measures have modified several aspects of social habits leading to a change in the incidence 
of numerous diseases. We aimed to evaluate the epidemiology of TBE in the last decade (2010-2019) and to 
demonstrate the impact of the surge of SARS-CoV-2 infections on the TBE incidence as reported to a national 
surveillance database.
MATERIAL AND METHODS. We performed the analysis of the TBE notification from the epidemiologic 
reports in the years 2010-2019 and in the pandemic year 2020 at a national and regional level in Poland. We 
included data from two infectious disease departments located in the most TBE-prevalent province of Poland.
RESULTS. Most cases of TBE occur in two provinces of Northeastern Poland from May to December. The 
increasing temporal trend occurred in Poland in 2016-2017. The increased number of cases of COVID-19 
coincided with a reduction of the number of the reported TBE cases in 2020.
CONCLUSIONS.  Tick-borne encephalitis virus activity in Poland is invariably concentrated in endemic 
regions of Northeastern Poland fluctuating considerably from year to year. The decrease of TBE incidence with 
surge of COVID-19 patients conceivably resulted from underreporting due to limited access to specialized 
diagnostics. In endemic areas, TBE should be included in the differential diagnostics in all the cases when the 
central nervous system infection in suspected.

Key words: tick-borne encephalitis, incidence, COVID-19

STRESZCZENIE

WSTĘP. Kleszczowe zapalenie mózgu (kzm) występuje endemicznie na terenach Eurazji i w ostatnich latach 
coraz częściej pojawia się w krajach dotychczas wolnych od tej choroby. Zapadalność na kzm zależy od wielu 
czynników klimatycznych i środowiskowych. Czynniki wpływające na liczbę przypadków kzm u ludzi wciąż 
są badane. W 2020 roku pojawił się na świecie nowy koronawirus SARS-CoV-2 powodując pandemię choroby 
COVID-19. W odpowiedzi dokonano reorganizacji ochrony zdrowia, by powstrzymać wzrost liczby przypadków 
COVID-19 i uniknąć przeciążenia szpitali. Ponadto wprowadzone obostrzenia spowodowały zmianę zachowań 
ludzi, co przełożyło się na zapadalność na wiele chorób. Celem pracy była ocena epidemiologii kzm w ostatniej 
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dekadzie (2010-2019) i analiza wpływu wzrastającej liczby przypadków zakażeń SARS-CoV-2 na raportowaną 
do służb sanitarnych zapadalność na kzm.
MATERIAŁ I METODY. Przeprowadzono analizę raportów epidemiologicznych zachorowań na kzm w latach 
2010-2019 oraz w roku pandemicznym 2020 w całej Polsce oraz w poszczególnych województwach. Ponadto 
analizowano dane z dwóch oddziałów chorób zakaźnych zlokalizowanych w regionie o największej w Polsce 
zapadalności na kzm.
WYNIKI. Większość przypadków kzm zanotowano w dwóch województwach północno-wschodniej Polski 
w okresie od maja do grudnia. Wzrastający trend zachorowań w badanej dekadzie przypadał na lata 2016-17. 
Wraz ze wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19 w 2020 roku notowano spadek liczby raportowanych 
przypadków kzm.
WNIOSKI. Aktywność wirusa kleszczowego zapalenia mózgu w Polsce niezmiennie koncentruje się 
w endemicznych rejonach Polski północno-wschodniej ze znaczną zmiennością w poszczególnych latach. 
Spadek zapadalności na kzm w Polsce notowany wraz ze wzrostem zachorowań na COVID-19 może być 
spowodowany zmniejszeniem liczby zgłaszanych przypadków wynikającym z ograniczonego dostępu do 
specjalistycznej diagnostyki. Zachorowanie na kzm powinno być brane pod uwagę na terenach endemicznych 
w każdym przypadku podejrzenia infekcji ośrodkowego układu nerwowego. 

Słowa kluczowe: kleszczowe zapalenie mózgu, zapadalność, COVID-19

INTRODUCTION

Tick-borne encephalitis (TBE) is a common 
disease in Eurasia from Central Europe to the Far 
East. In recent years, there have been cases of TBM in 
European countries previously considered free from 
the disease (1,2). Also, a significant increase in the 
incidence in countries where the disease is endemic 
(3) has been observed. The tick-borne encephalitis 
virus (TBEV) belongs to the genus Flavivirus, which 
also includes the world’s widespread dengue, Zika, 
West Nile virus and yellow fever virus from which 
the genus is named ( flavus – lat. yellow). TBEV 
circulates freely in an ecosystem of vertebrates and 
ticks which constitute the vector of the disease. 
The disease is transmitted to humans by tick bite, 
although the possibility of infection by eating 
unpasteurized animal milk has also been described 
(4,5). The alimentary route of TBEV transmission is 
of less importance as the vast majority of consumed 
milk is pasteurized. The incidence of TBE in humans 
shows high annual variability depending on a number 
of factors. The number of new cases of the disease 
in humans depends on weather factors (6, 7), the 
presence of ticks in the environment, and the periodic 
fluctuations in the number of small mammal species 
constituting a reservoir of ticks (8-9).

Moreover, it has been shown that the incidence 
of TBE reported to the sanitary authorities may be 
underestimated (10-11). Cases of hospitalization 
are largely reported; however, mild cases are not. 
Factors such as the availability of health care 
facilities specializing in the diagnosis and treatment 
of infectious inflammatory diseases of the nervous 
system also affect the reported incidence of TBE.

WSTĘP

Kleszczowe zapalenie mózgu (kzm) jest chorobą po-
wszechnie występującą w Eurazji na terenach  od Euro-
py Centralnej po Daleki Wschód Azji. W ostatnich latach 
obserwuje się przypadki zachorowań na kzm w krajach 
europejskich wolnych uprzednio od choroby (1,2) oraz 
istotny wzrost zachorowań w krajach, gdzie choroba 
występuje endemicznie (3). Wirus kzm (Tick-borne en-
cephalitis virus - TBEV) należy do rodzaju Flavivirus, 
który obejmuje także szeroko rozpowszechnione na 
świecie wirusy dengi, Zika, wirus Zachodniego Nilu 
i wirus żółtej gorączki, od której to choroby pochodzi 
nazwa rodzaju (flavus - łac. żółty). TBEV swobodnie 
krąży w ekosystemie złożonym z kręgowców oraz sta-
nowiących wektor choroby kleszczy. Choroba może być 
przeniesiona na człowieka przez ukłucie kleszcza, choć 
opisano również możliwość zakażenia przez spożywa-
nie niepasteryzowanego mleka zwierząt (4,5). Droga 
pokarmowa przenoszenia kzm ma mniejsze znaczenie, 
gdyż zdecydowana większość spożywanego mleka jest 
poddawana uprzedniej pasteryzacji. Zapadalność na 
kzm u ludzi wykazuje dużą coroczną zmienność zależ-
ną od szeregu czynników. . Liczba nowych przypadków 
choroby u ludzi zależy od czynników pogodowych (6, 
7), obecności kleszczy w środowisku , a także podle-
gającej okresowym wahaniom liczebności gatunków 
małych ssaków stanowiących rezerwuar kleszczy (8, 9). 

Ponadto wykazano, iż raportowana do władz sani-
tarnych zapadalność na kzm jest faktycznie niedosza-
cowana (10, 11). Zgłaszane są w dużej mierze przy-
padki hospitalizowane z pominięciem przypadków 
o łagodnym przebiegu. Na raportowaną zapadalność na 
kzm wpływają również czynniki, takie jak dostępność 
placówek służby zdrowia, specjalizujących się w dia-
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The available literature lacks comprehensive 
analysis of the incidence of TBE in Poland in the 
last decade. In addition, in the first months of 2020, 
the first cases of SARS-CoV-2 coronavirus infection 
which subsequently caused the global COVID-19 
pandemic were reported in Europe. The restrictions 
introduced due to the pandemic, including social 
distancing and covering of the mouth and nose, 
significantly limited the transmission of pathogens 
by droplets and partly by air. In addition, changes 
in the incidence of a number of other diseases have 
also been observed as the pandemic developed. The 
COVID-19 pandemic has changed people’s behavior, 
influencing the spread of diseases. It also led to 
reorganizing healthcare. In the following months, 
hospitals were being converted into COVID-19 
treatment centers. Infectious disease wards were the 
primary choice for such changes. This significantly 
limited the possibilities of diagnosing infectious 
diseases other than COVID-19, including TBE.

THE AIM OF THE STUDY

The aim of the study was to analyze TBE cases 
over a ten-year period (2010-2019) and to assess the 
geographical distribution of the disease in Poland. 
Moreover, the data on the incidence of TBE in the 
studied period were compared to the data obtained 
in 2020, when the COVID-19 pandemic occurred, 
to assess its impact on the reported number of TBE 
cases.

MATERIALS AND METHODS

We conducted a retrospective analysis of TBE 
incidence in the ten years 2010-2019 and in 2020. 
The source of information on the incidence of TBE 
were reports on infectious diseases published by 
the National Institute of Public Health – National 
Institute of Hygiene in Warsaw. Information on the 
number of diagnosed SARS-CoV-2 coronavirus 
infections was obtained from reports published by 
the Ministry of Health. The analysis also included the 
number of hospitalizations due to TBE in 2015-2020 
of adult and pediatric patients at the Department 
of Infectious Diseases and Neuroinfections and the 
Department of Pediatric Infectious Diseases at the 
Medical University of Bialystok.

Statistical methods. The consistency of the 
distributions of the analyzed variables of the 
continuous type with the normal distribution was 
verified. Summary statistics for continuous variables 
are presented as a median and interquartile range. 
Nominal and categorical variables are presented as 
frequencies. The comparison of the distributions of 

gnozowaniu i leczeniu infekcyjnych chorób zapalnych 
układu nerwowego. 

W dostępnej literaturze brakuje kompleksowej ana-
lizy zapadalności na kzm w Polsce w ostatnim dziesię-
cioleciu. W pierwszych miesiącach 2020 roku na tere-
nie Europy pojawiły się pierwsze przypadki zakażenia 
koronawirusem SARS-CoV-2, powodującym następnie 
światową pandemię choroby COVID-19. Wprowadzone 
z związku z pandemią obostrzenia, w tym nakaz dy-
stansu społecznego oraz nakaz zasłaniania ust i nosa, 
w istotny sposób ograniczyły transmisję patogenów  
drogą kropelkową i po części powietrzną. Ponadto wraz 
z rozwojem pandemii zaobserwowano również zmiany 
zapadalności dotyczące szeregu innych chorób. Pande-
mia COVID-19 zmieniła zachowania ludzi, co wpłynę-
ło na rozprzestrzenianie chorób, a także doprowadziła 
do przeorganizowania opieki zdrowotnej. W kolejnych 
miesiącach szpitale były przekształcane w ośrodki 
leczenia choroby COVID-19. W pierwszej kolejno-
ści przekształcenia dotyczyły oddziałów zakaźnych. 
W znaczący sposób ograniczyło to możliwości diagno-
styki innych niż COVID-19 chorób zakaźnych, w tym 
kleszczowego zapalenia mózgu.

CEL PRACY

Celem pracy była analiza zachorowań na kleszczo-
we zapalenie mózgu na przestrzeni kolejnych dziesięciu 
lat (2010-2019) wraz z oceną dystrybucji geograficznej 
choroby w Polsce. 

Ponadto dane o zapadalności na kzm w badanym 
okresie odniesiono do danych uzyskanych w roku 2020, 
w którym wystąpiła pandemia choroby COVID-19, ce-
lem oceny jej wpływu na notowaną liczbę przypadków 
kleszczowego zapalenia mózgu.

MATERIAŁ I METODY

Przeprowadzono retrospektywną analizę zapadal-
ności na kleszczowe zapalenie mózgu w okresie dziesię-
ciu lat 2010-2019 oraz w roku 2020. Źródłem informacji 
o zapadalności na kzm były meldunki o zachorowa-
niach na choroby zakaźne publikowane przez Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Hi-
gieny w Warszawie. Informacje o liczbie zdiagnozowa-
nych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 czerpano 
z raportów ogłaszanych przez Ministerstwo Zdrowia. 
Analiza objęła również liczbę hospitalizacji z rozpo-
znaniem kzm w latach 2015-2020 pacjentów dorosłych 
i dzieci odpowiednio w Klinice Chorób Zakaźnych 
i Neuroinfekcji oraz Klinice Obserwacyjno-Zakaźnej 
Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Metody statystyczne. Przeprowadzono weryfikację 
zgodności rozkładów analizowanych zmiennych typu 
ciągłego z rozkładem normalnym. Statystyki podsumo-
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continuous type variables was carried out using the 
Mann-Whitney U test. Differences were considered 
statistically significant when p-value <0.05.

RESULTS

The incidence of TBE in Poland, expressed as the 
number of cases per 100,000 inhabitants in the period 
2010-2019 in individual provinces, is presented in 
Figure 1 (Fig.1). The incidence of TBE in Poland 
in particular months of the year in the ten-year 
period (2010-2019) is shown in Figure 2 (Fig.2). In 
Poland, a systematic increase in the incidence of the 

wujące dla zmiennych ciągłych zostały przedstawione 
jako mediana i rozstęp międzykwartylowy. Zmienne 
nominalne i skategoryzowane zaprezentowano jako 
częstości. Porównanie rozkładów zmiennych typu cią-
głego przeprowadzono za pomocą testu Manna-Whit-
neya. Różnice uznawano za statystycznie istotne, gdy 
wartość p<0,05.

WYNIKI

Zapadalność na kzm w Polsce wyrażoną jako licz-
bę przypadków na 100 tysięcy mieszkańców w okresie 
2010-2019 w poszczególnych województwach przedsta-

 
 

 
Fig. 1. Regional distribution of incidence of TBE in the provinces of Poland 2010-2019
Ryc. 1. Zapadalność na kleszczowe zapalenie mózgu (kzm) w poszczególnych województwach 
w okresie 2010-2019

    
 

 
 

 

 

Fig. 2. Incidence of TBE in consecutive months between 2010 and 2019     
Ryc. 2. Zapadalność na kzm w kolejnych miesiącach okresu 2010-2019
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COVID-19 disease has been observed since August 
2020. The relationship between the observed increase 
in the number of people infected with SARS-CoV-2 
virus and the number of reported cases of TBE 
was assessed. The conducted analysis showed that 
the average incidence of TBE in August-December 
in 2020 was significantly lower than the average 
incidence in August-December in 2010-2019; values 
presented as median (Q1; Q3) were 0.0469 (0.0156; 
0.0625) and 0.0885 (0.0606; 0.1118), respectively, p = 
0.016. The average incidence of TBE in January-July 
in 2020 compared to the incidence in January-July in 
2010-2019 did not differ significantly; the median (Q1; 
Q3) was 0.0234 (0.0182; 0.0261) and 0.0078 (0.0026; 
0.0377), respectively, p = 0.0932 (NS). The above 
relationships are presented graphically in Figure 
3 (Fig.3). In addition, Figure 4 shows the average 
incidence of TBE in subsequent months (2010-2019) 
and the incidence value from 2020 in relation to 
the number of confirmed cases of SARS-CoV-2 (A) 
infection and the number of deaths of people infected 
with this coronavirus (B) (Fig.4). Figure 5 shows the 
number of adult and pediatric patients hospitalized at 
the clinics of the Medical University of Bialystok in 
2015-2020 (Fig.5).

wiono na rycinie 1 (Ryc.1). Zapadalność na kzm w Pol-
sce w poszczególnych miesiącach roku w dziesięciolet-
nim okresie (2010-2019) przedstawia rycina 2 (Ryc.2). 
W 2020 roku w Polsce od miesiąca sierpnia obserwo-
wano systematyczny wzrost zachorowań na chorobę 
COVID-19. Dokonano oceny związku obserwowane-
go wzrostu liczby zakażonych wirusem SARS-CoV-2 
z liczbą raportowanych przypadków kzm. Przeprowa-
dzona analiza wykazała, że przeciętna zapadalność na 
kzm w miesiącach sierpień-grudzień w roku 2020 była 
istotnie niższa niż przeciętna zapadalność notowana 
w miesiącach sierpień-grudzień z lat 2010-2019; warto-
ści przedstawione jako mediana (Q1; Q3) wyniosły od-
powiednio 0,0469 (0,0156; 0,0625) oraz 0,0885 (0,0606; 
0,1118), p=0,016. Natomiast przeciętna zapadalność na 
kzm z miesięcy styczeń-lipiec w roku 2020 w porówna-
niu do zapadalności z miesięcy styczeń-lipiec z lat 2010-
2019 nie różniła się istotnie; mediana(Q1; Q3) wyniosła 
odpowiednio oraz 0,0234 (0,0182; 0,0261) oraz 0,0078 
(0,0026; 0,0377), p=0,0932 (NS). Powyższe zależności 
przedstawiono graficznie na rycinie 3 (Ryc. 3). Ponadto 
na rycinie 4 zilustrowano średnią zapadalność na kzm 
w kolejnych miesiącach (lata 2010-2019) oraz wartość 
zapadalności z roku 2020 w odniesieniu do liczby po-
twierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 (A) 
oraz liczby zgonów osób zakażonych tym koronawi-
rusem (B) (Ryc. 4). Na rycinie 5 przedstawiono liczbę 
pacjentów dorosłych i dzieci hospitalizowanych w Kli-
nikach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w la-
tach 2015-2020 (Ryc.5).

 

 

 Fig. 3. Comparison of incidence of TBE in the years 2010-2019 vs 2020 from January to July (Jan-Jul) and from August to 
December (Aug-Dec)
Ryc. 3. Porównanie zapadalności na kzm w latach 2010-2019 oraz w roku 2020 w miesiącach styczeń - lipiec (Jan-Jul) oraz 
sierpień - grudzień (Aug-Dec).
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A) 

 

B)  

 

Fig. 4. TBE incidence in consecutive months of 2010-
2019 (black) and 2020 (red). Dots represent mean value. 
Whiskers represent min and max value. Bars represent 
number of confirmed cases of SARS-CoV-2 infections (A) 
and number of deaths related to SARS-CoV-2 infections (B) 
per 100,000 population.
Ryc. 4. Miesięczna zapadalność na kzm w latach 2010-2019 
(kolor czarny) i w roku 2020 (kolor czerwony). Punkty 
reprezentują wartości średnie. Wąsy reprezentują wartości 
minimalne i maksymalne. Wykres kolumnowy reprezentuje 
liczbę potwierdzonych przypadków zakażeń SARS- CoV-2 
w Polsce (A) oraz liczbę zgonów osób zakażonych wirusem 
SARS-CoV-2 (B) na 100 tysięcy mieszkańców (B).
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Fig. 5. Number of adult patients hospitalized in the 
Department of Infectious Diseases and Neuroinfection 
(green) and children hospitalized in the Department of 
Pediatric Infectious Diseases (yellow) of Medical University 
of Bialystok in 2015-2020
Ryc. 5. Liczba pacjentów dorosłych hospitalizowanych w 
Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji (kolor zielony)  
oraz dzieci hospitalizowanych w Klinice Obserwacyjno-
Zakaźnej Dzieci (kolor żółty Uniwersytetu medycznego w 
Białymstoku w latach 2015-2020

DYSKUSJA

Przeprowadzone badania wskazują na zmienność 
zapadalności na kzm z jej okresowym wzrostem w la-
tach 2016-2017 na terenie dwóch województw o naj-
większej zapadalności – województwa podlaskiego 
oraz warmińsko-mazurskiego. Podobną zmienność 
obserwuje się w innych krajach regionu. Na podsta-
wie badań cykliczności zachorowań na kzm w sześciu 
krajach Europy Środkowej postuluje się, iż wpływ na 
zmieniającą się liczbę zachorowań mogą mieć zarówno 
czynniki zewnętrzne (np. pogodowe) jak i wewnętrz-
ne - zmiany ekosystemu czynnika chorobotwórczego 
(9). Zmienność składników pogody, jak choćby liczba 
dni słonecznych, może wpływać na skłonność ludzi do 
korzystania z aktywności na świeżym powietrzu, co 
przekłada się na liczbę zachorowań na kzm (12). Istotną 
rolę mogą mieć okresowe wahania dostępności poży-
wienia dla kluczowego rezerwuaru zwierzęcego, w tym 
przypadku małych ssaków. Cykle zwierzęce dotyczące 
małych ssaków są skorelowane z cyklami roślinnymi. 
W kilku krajach Europy podjęto próby prognozowania 
zapadalności na kzm w zależności od cyklów owoco-
wania powszechnego gatunku drzew liściastych – buka 
zwyczajnego (Fagus sylvatica) (13). Cykle o różnych 
przyczynach mogą nakładać się na siebie, ostatecznie 
powodując wypadkową obserwowaną zmienność za-
padalności. Powyższe obserwacje mogą być podstawą 
prognozowania liczby zachorowań w nadchodzących 
latach (12–14). Dane dotyczące zapadalności na kzm 
w obrębie Federacji Rosyjskiej obejmują okres ponad 
80 lat i są podstawą do przewidywania liczby przy-

DISCUSSION

The conducted studies indicate the variability 
of the incidence of TBE with its periodic increase 
in 2016-2017 in two voivodeships with the highest 
incidence - Podlaskie and Warminsko-Mazurskie. 
Similar variability is observed in other countries of 
the region. Based on the studies of the cyclicality of 
TBE cases in six Central European countries, it is 
postulated that the changing number of cases may be 
influenced by both external (e.g. weather) and internal 
factors - changes in the pathogen’s ecosystem (9). 
The variability of weather components, such as the 
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number of sunny days, may affect the tendency of 
people to perform outdoor activities, which translates 
into the number of people suffering from TBE (12). 
Periodic fluctuations in food availability for a key 
animal reservoir, in this case small mammals, may 
play an important role. The animal cycles of small 
mammals are correlated with the plant cycles. In 
several European countries, attempts have been made 
to forecast the incidence of TBE depending on the 
fruiting cycles of common species of deciduous trees 
- European beech (Fagus sylvatica) (13). Cycles of 
different causes can overlap, ultimately resulting in 
the observed variability in incidence. The number 
of TBE cases in the coming years can be forecasted 
based on the above observations (12–14). Data on the 
incidence of TBE in the Russian Federation cover 
a period of more than 80 years and are the basis for 
predicting the number of cases for the following 
year (15). Forecasting the incidence in Poland 
would be possible under the condition of conducting 
observations in the perspective of several dozen 
years.

TBE cases in Poland are reported mainly from 
May to December, which results from the activity of 
the disease vector and the period of its incubation. 
Similar data come from Lithuania (16), but in 
December there were almost no cases of the disease.

The outbreak of the COVID-19 pandemic and the 
restrictions introduced as a result of it, including the 
universal order to cover the mouth and nose, obviously 
affected the incidence of airborne and droplet-
transmitted diseases. The health consequences of 
the spread of SARS-CoV-2 virus and the introduced 
restrictions are also visible in the case of other 
diseases. The change in human morbidity reduced 
the incidence of sexually transmitted diseases (17). 
The COVID-19 pandemic changed the profile of 
urgent medical interventions by reducing their 
number (18,19). There are few reports on the impact 
of the COVID-19 pandemic on the reported incidence 
of TBE in the available literature. In Switzerland, an 
analysis of the number of reported cases of droplet-
transmitted diseases, fecal-oral transmitted diseases 
and vector-borne diseases (both imported from 
tropical countries and endemic TBE) was carried 
out in relation to the long-term average. The study 
covered a period of twelve weeks of the year 2020 
when strict mobility restrictions were introduced. 
In the analyzed period, there was a decrease in the 
number of cases in all examined diseases except 
TBE. An increase in the number of TBE cases by 87% 
compared to the 2016-2019 average was observed. 
The increased outdoor activity of citizens and thus 
exposure to tick-borne diseases is considered the 
cause of the abovementioned increase (20). Our own 

padków na okres kolejnego roku (15). Prognozowanie 
zapadalności na terenie Polski byłoby możliwe pod wa-
runkiem prowadzenia obserwacji w perspektywie kil-
kudziesięciu lat.

Przypadki zachorowań na kzm w Polsce raporto-
wane są głównie od maja do grudnia, co wynika z ak-
tywności wektora choroby oraz okresu jej wylęgania. 
Podobne dane pochodzą z Litwy (16), jednak tutaj już 
w grudniu niemal nie notowano przypadków zachoro-
wań.  

Pandemia choroby COVID-19 w 2020 roku i wpro-
wadzone wraz z nią ograniczenia, w tym powszechny 
nakaz zasłaniania ust i nosa w sposób oczywisty wpły-
nęła na zapadalność na choroby przenoszone  drogą 
kropelkową i powietrzną. Zdrowotne konsekwencje 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wprowa-
dzonych obostrzeń są widoczne również w przypad-
ku innych chorób. Zmiana zachowań ludzi wpłynęła 
na zmniejszenie zapadalności na choroby przenoszo-
ne drogą płciową (17). Pandemia COVID-19 zmieniła 
profil pilnych interwencji medycznych redukując ich 
liczbę (18,19). W dostępnej literaturze niewiele jest do-
niesień o wpływie pandemii COVID-19 na raportowa-
ną zapadalność na kzm. W Szwajcarii przeprowadzono 
analizę liczby raportowanych przypadków zachorowań 
na szereg chorób przenoszonych  drogą kropelkowa, 
fekalno-oralną oraz chorób wektorowych (zarówno 
zawleczonych z krajów tropikalnych, jak i endemicz-
nie występującego kzm) w odniesieniu do wieloletniej 
średniej. Badania obejmowały okres dwunastu tygodni 
2020 roku, w których obowiązywały ścisłe ogranicze-
nia w poruszaniu się. W badanym okresie obserwo-
wano spadek liczby zachorowań na wszystkie badane 
choroby poza kleszczowym zapaleniem mózgu. Za-
obserwowano wzrost liczby przypadków kzm o 87% 
w stosunku do średniej z lat 2016-2019 argumentując to 
wzmożoną aktywnością obywateli na świeżym powie-
trzu i tym samym narażeniem na choroby przenoszo-
ne przez kleszcze (20). Badania własne nie wykazały 
takiego wzrostu podczas okresu ścisłych ograniczeń 
z początku 2020 roku, jednak w tym czasie w Polsce 
zakaz obejmował również wstęp do lasów i tym samym 
wzmożona aktywność na świeżym powietrzu nie była 
możliwa. Badania własne wykazują spadek zapadal-
ności na kzm w Polsce wraz ze wzrastającą liczbą za-
chorowań na COVID-19 od sierpnia 2020 roku. Klesz-
czowe zapalenie mózgu jest chorobą wektorową i tym 
samym nie przenosi się bezpośrednio między ludźmi. 
Stosowane w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nakazy dystansu spo-
łecznego oraz noszenia maseczek zasłaniających usta 
i nos nie mają wpływu na transmisję choroby. Wydaje 
się, iż przyczyną obserwowanych zależności może być 
ograniczenie raportowania związane z przeznaczeniem 
oddziałów zakaźnych zwyczajowo hospitalizującym 
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research did not show such an increase during the 
period of strict restrictions imposed at the beginning 
of 2020, but at that time in Poland the mobility 
restrictions also included forests, and thus increased 
outdoor activity was not possible. Our own research 
shows a decrease in the incidence of TBE in Poland 
along with the increase in the number of COVID-19 
cases from August 2020. Tick-borne encephalitis is 
a vector-borne disease and therefore is not directly 
transmitted from person to person. Therefore, the 
social distancing orders and the wearing of masks 
covering the mouth and nose to slow down the spread 
of SARS-CoV-2 virus do not affect the transmission 
of TBE. It seems that the reason for the observed 
dependencies may be limited reporting related to 
the fact that at the time infectious wards, where 
TBE patients are usually treated, were dedicated to 
hospitalizing patients with COVID-19 disease. 

Tick-borne encephalitis may be asymptomatic in 
a significant percentage of cases, ranging from 70% 
to 98% of all TBEV infections (21). Such cases of 
the disease are not reported. A symptomatic infection 
may be limited to non-specific symptoms such as 
fever, fatigue, muscle pain, nausea and vomiting. 
A full-blown second phase of the disease occurs in at 
least one third of patients (22) and is often the cause 
of hospitalization. In this phase of the disease, 50% 
of adult patients show symptoms of meningitis, 40% 
develop symptoms of meningitis and encephalitis, 
while 10% develop meningoencephalomyelitis 
(21). Since the symptoms of isolated meningitis 
may be mild, it can be assumed that because of the 
overburden of health services with COVID-19 cases 
these patients could seek help outside specialized 
hospital wards. It is possible that these cases were 
not recognized as TBE and were not reported to the 
sanitary authorities. Such a reason for the decrease in 
the incidence after August 2020 would be indicated 
by the fact that, as shown by our own research, the 
decrease in the number of hospitalizations in Białystok 
concerned adult patients, while it was not observed 
in children. The course of SARS-CoV-2 infection 
in children is much milder than in adults (23), and 
thus the occupancy rate in pediatric wards during 
the COVID-19 pandemic was incomparably lower 
than in adult wards. Our own observations correlate 
well with previous reports, showing differences in 
the reported incidence of TBE in various regions 
of Poland and linking these differences with better 
diagnostic availability in the two north-eastern 
voivodeships (10).

The prevention of TBE is possible thanks to an 
effective and safe vaccine that has been available 
for decades (24). In the future, the incidence of TBE 
in Poland will be determined by the percentage of 

w Polsce pacjentów z kzm do leczenia choroby CO-
VID-19. 

Kleszczowe zapalenie mózgu może przebiegać 
bezobjawowo w znacznym odsetku przypadków się-
gającym 70% do 98% wszystkich zakażeń TBEV (21). 
Przypadki te umykają raportowaniu objawowych po-
staci zakażenia. Objawowe zakażenie może ograniczyć 
się do mało specyficznych objawów zakażenia, takich 
jak gorączka, zmęczenie, bóle mięśniowe, nudności 
i wymioty. Pełnoobjawowa druga faza choroby wystę-
puje u co najmniej jednej trzeciej pacjentów (22) i czę-
sto jest przyczyną hospitalizacji. W tej fazie choroby 
50% dorosłych pacjentów prezentuje objawy zapalenia 
opon mózgowo-rdzeniowych, u dalszych 40% wystę-
pują objawy zapalenia opon mózgowych i mózgu, pod-
czas u 10% rozwija się meningoencephalomyelitis (21). 
Ponieważ objawy izolowanego zapalenia opon mózgo-
wo-rdzeniowych mogą być słabo nasilone, można przy-
puszczać, że  w okresie przeciążenia służby zdrowia 
przypadkami COVID-19 pacjenci ci mogli poszukiwać 
pomocy poza specjalistycznym oddziałem szpitalnym.  
Przypadki te mogły nie być rozpoznawane jako kzm 
i nie zostały raportowane do władz sanitarnych. Na taką 
przyczynę spadku zapadalności po sierpniu 2020 roku 
wskazywałby fakt, iż jak wykazały badania własne 
spadek liczby hospitalizacji w Białymstoku dotyczył 
jedynie ośrodka zajmującego się dorosłymi pacjentami, 
podczas gdy nie obserwowano takiego spadku u dzie-
ci. Przebieg zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u dzieci 
jest dużo łagodniejszy niż u dorosłych (23) i tym sa-
mym obciążenie pediatrycznych oddziałów szpitalnych 
w czasie pandemii COVID-19 jest nieporównywalnie 
mniejsze niż oddziałów hospitalizujących dorosłych.  
Obserwacje własne dobrze korelują z wcześniejszymi 
doniesieniami wykazującymi różnice w raportowa-
nej zapadalności na KZM pomiędzy regionami Polski 
i wiążącymi te różnice z lepszą dostępnością diagno-
styki w dwóch północno-wschodnich województwach 
(10).

Zapobieganie kleszczowemu zapaleniu mózgu jest 
możliwe dzięki skutecznej i bezpiecznej szczepionce, 
która jest dostępna od dekad (24). W przyszłej perspek-
tywie zapadalność na kzm w Polsce będzie warunko-
wana przez odsetek populacji, który będzie chciał z tej 
możliwości skorzystać.

WNIOSKI

W badanym okresie 2010-2019 największą zapadal-
ność na kzm notuje się w Polsce stale w dwóch woje-
wództwach: podlaskim i warmińsko-mazurskim. Za-
padalność na kzm zmienia się rok do roku. Pandemia 
choroby COVID-19 wpłynęła na zmniejszenie liczby 
raportowanych przypadków kzm w Polsce. Jedną z po-
tencjalnych przyczyn jest przeciążenie specjalistycz-
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the population willing to take advantage of this 
opportunity.

CONCLUSIONS

In the analyzed period of 2010-2019, the highest 
incidence of TBE in Poland was constantly recorded 
in two voivodeships: Podlaskie and Warminsko-
Mazurskie. The incidence of TBE varies from year 
to year. The COVID-19 pandemic has reduced the 
number of reported TBE cases in Poland. One of the 
potential causes is the overload of specialist hospital 
units dedicated to fighting COVID-19. TBE diagnosis 
should be taken into account whenever central 
nervous system symptoms are reported, regardless of 
the place of hospitalization.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Healthcare-associated infections (HCAIs) are a global health problem, and the problem of 
HCAIs in Ukraine remains poorly understood because of problems with the registration system. 
OBJECTIVE. To analyze the official data of the number of registered HCAIs in Ukraine for the period 2009-
2019, compare them with the available data in scientific publications. 
MATERIAL AND METHODS. Statistical analysis of information from the “Laboratory Centers of the 
Ministry of Health of Ukraine” kindly provided by the State Institution “Public Health Center of the Ministry 
of Health of Ukraine”.
RESULTS. In 2019, 2,611 cases of HCAIs were registered, the lowest annual number of registered HCAIs in the 
last twelve years. The maximum number of HCAIs in 2011 was 7,448. An average of 5,089±756 cases of HCAIs 
has been registered annually. By age structure, the average for 2009-2019 was 78.0±5.8 % for adults and 22.0 % 
for children (0-17 y.o.). In 2019 13.8% of registered potential HCAIs agents were identified as MDR, and 80.0-
87.0% belongs to the group of 12-17, the most common pathogens. 
CONCLUSIONS. The estimated minimum number of HCAIs in Ukraine was expected to be about 1 million 
per year. Official statistics on registered cases of HCAIs in Ukraine do not reflect reality, so the registration 
system and investigation of HCAIs in Ukraine needs to be reformed.

Key words: healthcare-associated infections, HCAIs, nosocomial infections, statistical analysis, pathogens
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INTRODUCTION

Healthcare-associated infections (HCAIs, HAIs) 
are a global health problem. For bacterial infections, 
it is infections that occur while receiving health care, 
developed in a hospital or other health care facility that 
first appear 48 hours or more after hospital admission, 
or within 30 days after having received health care, 
provided that at the time of hospitalization, patients 
were not in the incubation period (1,2).

According to Ukrainian law, HCAIs - diseases 
that occur in a patient during a stay in the health 
care institution or in another institution that provides 
medical care. Infectious diseases that available or in 
the incubation period at the time of hospitalization or 
at the beginning of treatment do not belong to HCAIs. 
HCAIs include infectious diseases acquired in the 
health care institution but clinically manifested after 

finishing treatment, in the case of a reliably proven 
connection with the treatment or diagnostic measures. 
A separate group of HCAIs are infectious diseases 
among health care workers acquired directly during 
the performance of professional duties.

In high-income countries, approximately 30% of 
patients in intensive care units (ICU) are affected by 
at least one HCAI, from 3.5% to 12.0% of hospitalized 
patients have HCAIs (the EU average is 7.1%). In low- 
and middle-income countries, HCAIs vary between 
5.7% and 19.1%; the frequency of ICU-acquired 
infection is at least 2-3 fold higher than in high-income 
countries, and it can reach 88.9% of hospitalized 
patients (2). Of all HCAIs, the device-associated 
infection is up to 13 times higher than in other types 
of HCAIs. Newborns are at higher risk of acquiring 
HCAIs in developing countries, with infection rates to 
20 times higher than in high-income countries. 
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The economic consequences of HCAIs are 
significant and estimated at approximately €7 billion 
per year in Europe, including direct costs only and 
reflecting 16 million extra days of hospital stay, and 
at about US$ 6.5 billion in the USA. It costs about $ 
4,888 to treat 1 case of catheter-associated circulatory 
infection and $ 2,255 to treat 1 case of ventilator-
associated pneumonia in the United States.

The problem of HCAIs in Ukraine remains 
poorly understood. There are clinical, laboratory and 
epidemiological criteria of HCAI diagnosis based 
on the order of the Ministry of Health of Ukraine of 
12/28/2015 № 905, which is based on WHO criteria. 
In Ukraine, local hospital epidemiologists and regular 
medical doctors may register HCAI cases and have 
to report to the local public health centre, which has 
to initiate the creation of a commission of HCAI case 
inquiry for investigation with possible sanctions for the 
healthcare unit. In our opinion, there is still a tendency 
in Ukrainian medical circles to keep silent and do not 
register cases of HCAIs due to the possible sanctions 
mechanism, which punishes a doctor and a hospital 
for each case of HCAIs rather than constructively 
investigates it.

OBJECTIVE

Therefore, the work aims to analyze the official 
data of the number of registered HCAIs in Ukraine for 
the period 2009-2019, compare them with the available 

data on cases of HCAIs in scientific publications and 
predict the dynamics of HCAIs.

METHODS

Statistical information from the «Reports on 
individual infections and parasitic diseases» of the 
regional «Laboratory Centers of the Ministry of Health 
of Ukraine», as well as summary statistics in Ukraine 
on HCAIs, including the distribution of nosologies and 
pathogens, for the last 11 years of observations (2009-
2019 years). All data was kindly provided by the State 
Institution «Public Health Center of the Ministry of 
Health of Ukraine» for a scientific purpose. Statistical 
analysis of the data was carried out with the help of 
Microsoft Excel 2019.

RESULTS

According to the Ministry of Health’s official 
reports, the total number of registered cases of HCAIs 
in Ukraine (absolute numbers) for 2009-2019 is shown 
in Figure 1 and tends to decrease. In 2019, 2,611 cases 
of HCAIs were registered, the lowest annual number of 
registered HCAIs in the last 10 years.  The maximum 
number of HCAIs in 2011 was 7,448.  An average 
of 5,089±756 cases of HCAIs has been registered 
annually.

Comparing the change in the total number of 
HCAIs compared to the previous year (Figure 1), there 

Figure 1. Trends in the total number of registered HCAIs in Ukraine for the period 2009-2019 (%) compared to the previous 
year. Blue colour – increasing number of cases; orange colour – decreasing number of cases.
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was a significant increase of 129.8% in 2010 compared 
to 2009 and 7.5% in 2011 compared to 2010. Further 
developments show a gradual annual decrease in 
reported HCAIs cases, averaging 12.0 % annually in 
2011-2019. Thus, the total registered number of HCAIs 
in 2019 decreased by 64.9% compared to 2011.

By age structure, the average for 2009-2019 
was 78.0±5.8 %for adults (Figure 2) and 22.0 % for 
children (0-17). An increase of 33.6 % was registered 
among children in 2009, compared to 27.8 %in 2019. 
The decrease was 15.7% in 2015.

In the structure of the HCAIs for children, the 
majority (66.8 %) of children were newborns, and it 
was 14.7 % of all registered HCAIs in 2009 – 2019.

Concerning the types of HCAIs, in Ukraine, HCAIs 
cases are classified by nosological characteristics 
according to ICD-10 classification and grouped 
according to the organs’ systems. The infectious 
process originated in 18 groups (Table 1).

The largest number was «Infections resulting 
from surgical and therapeutic interventions», with 
an average of 25.9 % of the total number of HCAIs, 
«Infections during pregnancy, childbirth and the post-
natal period» accounted for 13.4 %, and «Infections of 
certain conditions occurring in the perinatal period» 
for 12.0 % (Figure 3). On average, all other HCAIs 
groups accounted for less than 10 % of the total 
average HCAIs, for example, “Skin and subcutaneous 

Figure 2. The age structure of registered cases of HCAIs in Ukraine for 2009 - 2019.

fibre infections” 9.5 %, respiratory infections 8.3%, 
and 7.9 % of urinary tract infections.

Concerning the geographical distribution of HCAIs 
in Ukraine, 77.2 %of all cases of HCAIs in the period 
2009-2019 were in the Odessa region, with 82.9 %of 
the total number of HCAIs in Ukraine in 2019 (Figure 
4). Second in the rank comes Donetsk region 4.9%, the 
third place is taken by Kyiv and Kyiv region, totalling 
3.6%.

DISCUSSION

According to WHO data, it is possible to predict 
the real level of HCAIs in Ukraine (2). Ukraine is 
classified as a low-income country and a middle-
income country (3), with a corresponding HCAIs of 
5.7% to 19.1%. In ICU, the estimated HCAIs frequency 
is 4.4% to 88.9% (average 42.7 per 1.000 patient-days), 
with device-associated (mainly central catheters and 
ventilators) occurring 19 times more frequently than 
in high-income countries. Neonatal HCAIs are 3 to 20 
times more common than in high-income countries, 
accounting for 4.0 % to 56.0 % of neonatal deaths.

The minimum estimated level of HCAIs in Ukraine 
should be between 800,000 and 1.5 million cases 
annually (Table 2). Still, the actual number of reported 
cases does not exceed 8,000 per year, which shows that 
the system of epidemiological surveillance in Ukraine 
is inadequate.

Yulian Konechnyi, Marta Panas, Iryna Tymchuk et al.
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Figure 4. Distribution of the average number of reported cases (absolute numbers) of HCAIs in Ukraine, by region, 2009 
– 2019
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If we compare Ukraine with neighbouring  
countries, for example, Poland and Romania as 
high-income economies according to World Bank 
classification (3), in Poland, HCAIs rate is 24–45% 
of ICU patients (4)treatment duration and mortality. 
The aim of the study was to determine the prevalence 
and microbiological profile of HAIs in patients 
hospitalized in an ICU over a span of 10 years. The 
active surveillance method was used to detect HAIs 
in adult patients who spent over 48 h in a general ICU 
ward located in southern Poland between 2007 and 
2016. The study was conducted in compliance with 
the methodology recommended by the Healthcare-
associated Infections Surveillance Network (HAI-
Net, and some meta-analyses in Poland showed that 
HCAIs affected 30% of patients (5). As in Ukraine, 
HCAIs represent a much-underestimated pathology in 
Romania. Official data show rates are only 0.078%–
0.25% (6,7)can lead to a state of disability that reduces 
quality of life. Often, HAI are one of the factors that 
lead to death. The purpose of this study was to analyze 
the cases of HAI identified in public hospitals at the 
county level, through case report sheets, as they are 
reported according to the Romanian legislation. 
Methods: We performed a cross sectional study design 
based on the case law of the data reported to the Mures 
Public Health Directorate, by all the public hospitals 
belonging to this county. We tracked hospital-acquired 
infections reported for 2017–2018, respectively, 
a number of 1024 cases, which implies a prevalence 
rate of 0.44%, 1024/228,782 cases discharged from 
these hospitals during the studied period. Results: The 
most frequent HAIs were reported by the intensive 
care units (48.4% of hospitalized patients, and some 
single reports show 2,6% (8).

We understand that each country has its own 
HCAIs registration system, and the data comparing 
two countries requires a deep understanding of 
HCAIs registration system. But we want to highlight 
that in Ukraine, there are problems with fixation and 
registration phases, and the HCAIs diagnostic criteria 
in Ukraine relevant to the Europe Union CDC` criteria 

Table 2. The ratio of hospitalizations in healthcare facilities to the number of HCAIs in Ukraine (Public Health Centre of 
Ukraine)

 2010 2015 2016 2017 
Number of hospitalized patients, million people 10 500 000 8 600 000 8 600 000 8 300 000
Number of registered cases of HCAIs, persons 6929 4611 3619 3195
Specific weight, % 0.07 0.05 0.04 0.04
The average percentage of HCAIs in hospitalized 
patients according to the WHO, %

5-10% - developed countries
up to 40% - in developing countries

The minimum estimated number of HCAIs in 
Ukraine, persons 1 050 000 860 000 860 000 830 000

in our opinion, medical staff have enough knowledge 
for HCAIs diagnostic and registration.

There are very few publications on HCAIs cases 
in the regions of Ukraine. Available clinical cases of 
HCAIs cases are more likely to allow for an in-hospital 
infection source, avoiding publication of evidence to 
support this. However, according to some authors (9)
and account for substantial morbidity and mortality. 
Aim: To obtain the first estimates of the current 
prevalence of HAIs and antimicrobial resistance 
in acute care hospitals in Kyiv, Ukraine. Methods: 
Prospective surveillance was conducted from January 
2014 to December 2016 in five acute care hospitals 
in Kyiv. Definitions of HAIs were adapted from the 
Centers for Disease Control and Prevention’s National 
Healthcare Safety Network. Findings: Among 53,884 
patients, 3753 (7%, 3573 patients from 5 emergency 
hospitals were identified in Kyiv between 2014 and 
2016, with infectious disease pathogens retrospectively 
assessed as typical agents for HCAIs. During the same 
period (2014-2016), 119 cases of HCAIs were officially 
registered in Kyiv. According to official data, another 
publication (5) records 1912 patients with surgical 
HCAIs in 3 hospitals in Kyiv for the period 2011-2013. 
The number of all registered HCAIs for the same 
period is 304.

Another example is discovering 50 patients with 
HCAIs in 3 hospitals for several months, whereas in 
Lviv and Lviv region in 2018, only 17 cases of HCAIs 
were registered (10). In the city of Dnipro, 3178 patients 
were identified in a hospital during 2011 - 2014, with 
microorganisms strains described as HCAIs (11). Still, 
during the same period, 541 cases of HCAIs were 
officially registered throughout the Dnipro region. 
This confirms the colossal underestimation and 
inconsistency of official data with the real situation of 
the HCAIs. The actual number of HCAIs in Ukraine 
cannot be found in any report at any level, then national 
or individual hospital report (12).

According to the American Medical Association, 
if the occurrence of microbial seeding is analyzed 
according to the localization of the pathological process, 
in 2016, respiratory tract material (63.5 %), abdomen 
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(19.6 %), and blood (15.1 %) showed the highest levels 
of seeding. Catheter-associated infections account for 
4.7 %. The trend is mainly the same for all regions of 
the world. Only in Eastern Europe (including Ukraine) 
and Latin America was the number of positive samples 
from urinary studies higher than from blood tests.

While the majority of HCAIs cases worldwide are 
urinary tract infections (up to 40.0 %) and respiratory 
tract infections (30.0 %), the majority of reported cases 
of HCAIs in Ukraine are infections due to surgical or 
therapeutic interventions (up to 36.0 per cent) (figure 
3), and urinary tract infections account for up to 10.0 
% of the total, not in relation to the statistical results of 
other countries.

There are extremely little official data about 
microbiological features of HCAIs in Ukraine. Only 
very few papers about etiological structures and 
antibiotic sensitivity available.

According to the specific profile of HCAIs 
agents, the main HCAIs agents in the world are 12-
17 microorganisms, which make up 80.0% - 87.0% 
of all S. aureus, Enterococcus species (e.g., faecalis, 
faecium), E. coli, coagulase-negative Staphylococci, 
Candida species (e.g., albicans, glabrata), K. 
pneumoniae and Klebsiella oxytoca, P. aeruginosa, 
A. baumannii, Enterobacter, Proteus spp., nitric oxide 
synthase yeast, Bacteroides spp. and other pathogens 
(1). A general trend in the distribution of HCAIs 
factors by seed frequency is the predominance of 
more gram-negative microorganisms (62.2%), with 
Pseudomonas spp dominating the gram-positive 
(46.8%) with the predominance of Staphylococcus 
aureus in all geographical regions of the world, except 
North America, where gram-positive microorganisms 
are more likely to be detected by a small margin. 
Data from a small number of publications of HCAIs 
in Ukraine (9,13)and account for substantial morbidity 
and mortality. Aim: To obtain the first estimates of 
the current prevalence of HAIs and antimicrobial 
resistance in acute care hospitals in Kyiv, Ukraine. 
Methods: Prospective surveillance was conducted 
from January 2014 to December 2016 in five acute care 
hospitals in Kyiv. Definitions of HAIs were adapted 
from the Centers for Disease Control and Prevention’s 
National Healthcare Safety Network. Findings: Among 
53,884 patients, 3753 (7% show a correlation between 
the species profile of the pathogens and the worldwide 
trend: prevalence of gram-negative microbiota (43.9-
57.6%) with the dominance of Pseudomonas spp 
and Enterobacteria over gram-positive (35.9-37.2%) 
with the predominance of Staphylococcus aureus. 
According to individual studies, the prevalence of 
MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) 
among other strains of Staphylococcus aureus in 
Ukraine in 2017 was 37.4%, which is not significantly 

different from the majority in neighbouring countries 
of Ukraine (more than 50% in Romania, 15% in 
Poland, 25-50% in Belarus ) (14)methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA).

Among these pathogens, 16.0% to 20.0% are 
multidrug resistance (MDR), but antimicrobial 
resistance (AMR) varies depending on the type of 
pathogen and the geographical region; for example, 
among Gram-negative agent device-associated, the 
MDR level is 40.0%. In Ukraine, for example, in the 
period 2014 - 2016, according to some authors (13), 
26.3% of the pathogens of surgical interventions 
were resistant to 4 or more classes of antibiotics 
with different AMR profile (41.0% to lincosamides, 
40.4% to tetracyclines, 27.8% to macrolides, 35.4% 
to chloramphenicol, 34.5% to beta-lactams, 31.5% to 
aminoglycosides, 24.2% to fluoroquinolones, 21.2% 
to glycopeptides, 11.3% to oxazolidinones) which is 
broadly consistent with the AMR profile in the region.

There is no unified antibiotic sensitivity registration 
system for HCAIs in Ukraine. Generally, the EUCAST 
methodology was integrated in 2019, and no more 
than 20% of laboratories have WHONET or another 
software. According to incomplete data, in 2019, the 
laboratories of health care facilities conducted 1.4 
million microbiological investigations, 94 thousand 
cultures of microorganisms were isolated (7.1%), of 
which 13.8% were identified as MDR (15).

Data on the etiological structure of HCAIs 
pathogens are not recorded in the official reports of 
the Ministry of Health, but are reflected in separate 
scientific publications (9,16,17)and account for 
substantial morbidity and mortality. Aim: To obtain 
the first estimates of the current prevalence of HAIs 
and antimicrobial resistance in acute care hospitals in 
Kyiv, Ukraine. Methods: Prospective surveillance was 
conducted from January 2014 to December 2016 in 
five acute care hospitals in Kyiv. Definitions of HAIs 
were adapted from the Centers for Disease Control 
and Prevention’s National Healthcare Safety Network. 
Findings: Among 53,884 patients, 3753 (7% show that 
typical HCAIs pathogens in Ukraine correspond to 
typical pathogens found in other countries; the MRSA 
remains the lead agency ESBL (extended-spectrum 
beta-lactamase), CPE (carbapenemase-producing 
Enterobacteria), VRE (vancomycin-resistant 
Enterococci). 13.0-20.0% of HCAIs cases are caused 
by rare agents, such as Raoultella spp (18). Aeromonas 
spp. Pragia spp. Vibrio spp (19). and others remain 
unexplored because their identification requires 
additional laboratory costs and skills. 

According to the results of the study of AMR 
mechanisms among enterobacteria- HCAIs agents, 
the most common type of multiple resistance is beta-
lactamases ESBL (47.8%), carbapenemases were 
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found in 34.3% of the strains. Identifying strains with 
mixed phenotypes with different substrate specificities 
indicates an active inter-static and inter-species 
exchange of mobile genetic elements, encoding 
beta-lactamases, and poses significant risks due to 
resistance to a wide range of antibiotics (20).

HCAIs are characterized by a plurality of 
mechanisms and routes of transmission, among 
which it is common to distinguish: 1) natural (contact, 
airborne, faecal-oral); 2) artificial (artificial) - due 
to invasive diagnostic and therapeutic procedures. 
It should also be noted that in Ukraine, the most 
common are infections after surgical and therapeutic 
interventions (e.g. post-injection complications).

We didǹ t find official data (15) about sources 
of HCAIs in Ukraine, but according to the AMR 
screening in 2019 year, just 1.5% of MDR strains were 
isolated from the hospital`s environment (Figure 5).

The hospital infection IPC (infection prevention and 
control) team is the cornerstone of HCAIs control and 
prevention. In the EU, the hospital IPC team leader is 
a medical doctor (MD) with a specialization in medical 
microbiology (clinical microbiologist) (21). Clinical 
microbiologists can diagnose patients, and prescript 
medicines, including independently diagnose HCAIs 
and change antibiotic therapy. Clinical microbiologists 
were added to the list of medical specialists in 
Russia in 2019. Unfortunately, there are no clinical 
(medical) microbiologists in Ukraine, and there is no 
such specialization. There are epidemiologists in the 
hospitals, but they caǹ t diagnose patients separately 
and diagnose HCAIs without current MD. In this 
case, the hospital administration is not interested in 
diagnosing HCAIs, because it leads to sanctions and 
fines from the Sanitary and Epidemiological Service 
(SES) - an obsolete rudiment of the Soviet Union. 
This service had been counselled in 2017 but was 
working during some part of the observation period, 
and the position of chair of SES was restored in 2020 
to overcome the Covid-19 pandemic, but we believe 
that the restoration of the SES chairman position 
indicates the current government has taken a course to 
restore the SES, which was ineffective for the HCAIs 
IPC. Instead, the SES function in the EU is performed 
by the IPC team in the hospitals and Public Health 
Centers.

CONCLUSIONS

Official statistics of HCAIs in Ukraine do not reflect 
reality. The estimated minimum number of HCAIs 
in Ukraine should be about 1 million cases per year 
instead of 7 thousand. The main reason for HCAIs 
underestimating are problems with surveillance 
system during the primary (diagnosis and registration) 

phase. IPC and AMR monitoring systems should be 
reformed.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Phytoestrogens are plant-derived compounds with structural similarity to 17-β-estradiol. 
They are considered safer substitutes for synthetic drugs, especially in the treatment of menopause related 
symptoms. They are delivered to the body with diet or as dietary supplements.
AIM OF THE STUDY. The aim of the study was to assess consumer awareness of taking phytoestrogens with 
diet and supplements, as well as the benefits and risks of such supplementation.
MATERIALS AND METHODS. An original survey form was created for the purpose of the study, 133 
questionnaires were completed online, and 100 were distributed to random respondents in the Silesian Voivodship. 
The vast majority of the respondents (84.5%) was represented by women. The study group was diverse in terms 
of age, education and place of residence.
RESULTS. Most of the respondents (67.4%) encountered the concept of phytoestrogens. Common plants as: 
flax, sunflower, pumpkin, European olive and hops were indicated as phytoestrogen main sources. A small 
group of respondents (6%) was convinced of the effectiveness of phytoestrogens and indicated their specific 
health-promoting activities, 49.4% said that not every therapy with their use would improve health and 42.9% 
declared lack of knowledge in this area. According to the survey outcomes, 16.7% of respondents unambiguously 
confirmed beneficial effect of phytoestrogens on menopause symptoms. Half of the respondents had no opinion 
whether phytoestrogens could be an effective replacement for synthetic drugs based therapies.
CONCLUSIONS. Incomplete knowledge of society regarding the use of phytoestrogens indicates the need for 
raising awareness of patients/consumers in this area by medical staff and dietitians. Phytoestrogens, when taken 
responsibly, can have many benefits for human health.

Key words: phytoestrogens, diet, menopause, dietary supplements, survey

STRESZCZENIE

WSTĘP. Fitoestrogeny to związki pozyskiwane z roślin, których działanie opiera się na podobieństwie 
strukturalnym do 17-β-estradiolu. Uznawane są za bezpieczniejsze zamienniki leków syntetycznych, szczególnie 
w terapii dolegliwości związanych z okresem menopauzy. Dostarczane są do organizmu z dietą lub w postaci 
suplementów. 
CEL PRACY. Celem badań była ocena świadomości konsumentów w zakresie  spożywania fitoestrogenów 
wraz z dietą oraz przyjmowania ich w postaci suplementów, a także korzyści i zagrożeń wynikających z ich 
dostarczania do organizmu człowieka.
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MATERIAŁ I METODY. Na potrzeby badania stworzono autorski formularz ankiety, 133 kwestionariusze 
zostały wypełnione internetowo, natomiast 100 rozdano przypadkowym respondentom na terenie województwa 
śląskiego. W badaniu wzięło udział w sumie 233 ankietowanych, z czego zdecydowaną większość (84,5%) 
stanowiły kobiety. Badana grupa była zróżnicowana pod względem wieku, wykształcenia oraz miejsca 
zamieszkania.
WYNIKI. Większość respondentów (67,4%) spotkała się z pojęciem fitoestrogeny. Jako ich główne źródła 
wskazywano najczęściej len zwyczajny, słonecznik zwyczajny, dynię zwyczajną, oliwkę europejską i chmiel 
zwyczajny. Nieliczna grupa ankietowanych (6%), przekonana o skuteczności działania fitoestrogenów, 
wskazywała ich konkretne działania prozdrowotne, 49,4% stwierdzało, iż nie każda terapia z ich użyciem 
spowoduje poprawę stanu zdrowia, a 42,9% deklarowało brak wiedzy w tym zakresie. Spośród badanych 
16,7% jednoznacznie potwierdziło ich korzystny wpływ na objawy menopauzy. Połowa badanych nie miała 
zdania, co do możliwości skutecznego zastępowania przez fitoestrogeny terapii prowadzonej za pomocą leków 
syntetycznych.
WNIOSKI. Niepełna wiedza społeczeństwa, dotycząca zastosowania fitoestrogenów w diecie i suplementacji, 
wskazuje na konieczność jej ciągłego poszerzania wśród pacjentów/konsumentów przez personel medyczny 
i dietetyków. Fitoestrogeny przyjmowane w sposób odpowiedzialny mogą nieść wiele korzyści dla zdrowia 
człowieka.

Słowa kluczowe: fitoestrogeny, dieta, menopauza, suplementy diety, ankieta

INTRODUCTION

Phytoestrogens are a group of plant-derived 
compounds belonging to polyphenols. Based on the 
differences in their chemical structure, the following 
compounds can be distinguished: isoflavones (genistein, 
daidzein), prenylated flavonoids (8-prenylnaringenin, 
6-prenylnaringenin), lignans (secoisolariciresinol, 
metairesinol), stilbenes (resveratrol) and coumestans 
(coumestrol) (1,2). Phytoestrogens’ chemical structure 
resembles that of 17-β-estradiol. This structural 
similarity to the human hormone is responsible for 
their binding to the α and β estrogen receptors (ERα 
and ERβ). The potency of these compounds is lower 
than that of 17-β-estradiol, and 8-prenylnaringenin 
is considered the most potent phytoestrogen 
followed by coumestrol, genistein and daidzein (2,3). 
Phytoestrogens can have both estrogenic and anti-
estrogenic effects, and their mechanism of action is 
tissue-selective. Estradiol acts mainly on ERα, while 
phytoestrogens have a greater affinity for ERβ, which 
results in their different effects on individual tissues of 
the body (4). In addition to the genomic mechanisms of 
phytoestrogens’ action, by their effect on the ER, there 
are also non-genomic ways of interaction of these 
compounds, e.g. affecting  the synthesis and activity 
of secondary messengers, activation of various protein 
kinases, affecting the peroxisome proliferator-activated 
receptors (PPARs), or changing aromatase activity 
(5). They also affect the cell cycle, apoptosis, they 
modulate signaling pathways of cells and regulate the 
level of oxidative stress in the cell (1). Such a variety 
of mechanisms of action reduces the predictability 
of the impact of phytoestrogens on the human body. 
They can show beneficial effects, e.g. alleviate the 

WSTĘP

Fitoestrogeny to grupa związków pochodzenia ro-
ślinnego należąca do polifenoli. W oparciu o różnice 
w ich budowie chemicznej można wyróżnić: izoflawony 
(genisteina, daidzeina), prenylowane flawonoidy (8-pre-
nylnaryngenina, 6-prenylnaryngenina), lignany (seko-
izolaricirezinol, metairezinol), stilbeny (resweratrol) 
i kumestany (kumestrol) (1,2). Fitoestrogeny posiadają 
strukturę chemiczną zbliżoną do 17-β-estradiolu. To 
strukturalne podobieństwo do ludzkiego hormonu jest 
odpowiedzialne za wiązanie się tych związków z recep-
torami estrogenowymi α i β (ERα i ERβ). Siła działania 
tych związków jest mniejsza niż 17-β-estradiolu, a za 
najsilniej działający fitoestrogen uznaje się 8-prenylna-
ryngeninę przed kumestrolem, genisteiną i daidzeiną 
(2,3). Fitoestrogeny mogą działać zarówno estrogeno-
wo jak i antyestrogenowo, a ich mechanizm działania 
jest tkankowo selektywny. Estradiol działa głównie na 
ERα, natomiast fitoestrogeny mają większe powino-
wactwo do ERβ, z czego wynika ich odmienne dzia-
łanie na poszczególne tkanki organizmu (4). Oprócz 
genomowych mechanizmów działania fitoestrogenów, 
poprzez wpływ na ER, istnieją także niegenomowe dro-
gi oddziaływania tych związków, np. wpływ na syn-
tezę i aktywność wtórnych przekaźników, aktywacja 
różnych kinaz białkowych, oddziaływanie na recep-
tory aktywowane przez proliferatory peroksysomów 
(PPAR), czy zmianę aktywności aromatazy (5). Wpły-
wają one również na cykl komórkowy, apoptozę, modu-
lują ścieżki sygnałowe komórek i regulują poziom stre-
su oksydacyjnego w komórce (1). Taka różnorodność 
mechanizmów działania zmniejsza przewidywalność 
wpływu fitoestrogenów na ludzki organizm. Mogą one 
wykazywać korzystne działania np. łagodzić sympto-
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symptoms of menopause, prevent cardiovascular 
diseases, regulate glucose metabolism, reduce insulin 
resistance, improve cognitive functions of the brain, 
prevent osteoporosis or some cancers (6,7). There are 
also reports in the literature about the possible negative 
effects of phytoestrogens, including: fertility problems, 
feminization in men, the possibility of developing 
hormone-dependent neoplasms, vaginal bleeding or 
allergic reactions (7-10). Although side effects occur 
only occasionally, the precautions are recommended 
in regard to the type of phytoestrogen taken and  
the body’s response to it. An unbalanced diet and 
supplementation based on plants rich in phytoestrogens 
can be detrimental to health. Phytoestrogens, present 
in the diet, are found in popular plants that provide 
substances for the production of food products. Such 
plants are, for example, flax (Linum usitatissimum), 
Indian sesame (Sesamum indicum), soybean (Glycine 
max), sunflower (Helianthus annuus), olive (Olea 
europaea), edible lentil (Lens culinaris) or common 
hops (Humulus lupulus) (10). Phytoestrogens are also 
available as dietary supplements and over-the-counter 
(OTC) medications. Due to the commonly held belief 
in the safety of using herbal preparations, they are 
often taken irresponsibly, which results in a lack of 
therapeutic effect and a possible deterioration of health. 
Taking into account the complexity of the mechanisms 
and potency of phytoestrogens, it is not known what 
their effect on a particular organism might be when 
the recommended doses are exceeded or when they 
are used simultaneously with other drugs. Many 
people, without prior consultation with a physician, 
pharmacist or dietitian, use supplements containing 
phytoestrogens as a remedy for their ailments, even 
though the definition of a dietary supplement clearly 
emphasizes that it should not be used as a treatment, 
but can only contribute to the improvement in the 
functioning of the body (11).

AIM OF THE STUDY

The main goal of the study was to determine 
the level of consumers’ awareness in the field of 
dietary phytoestrogens consumption and their 
supplementation. The goal was achieved by conducting 
a survey checking consumers’ knowledge of the use 
of phytoestrogens as well as the benefits and risks of 
taking them.

MATERIAL AND METHODS

The study was based on a authorial survey 
prepared for this purpose, in which the diagnostic 
survey method was used. The survey included 
questions referring to general knowledge about 

my menopauzy, zapobiegać chorobom sercowo-naczy-
niowym, regulować metabolizm glukozy, zmniejszać 
insulinooporność, poprawiać funkcje poznawcze mó-
zgu, zapobiegać osteoporozie czy niektórym nowotwo-
rom (6,7). W literaturze pojawiają się również donie-
sienia o możliwych negatywnych skutkach stosowania 
fitoestrogenów m.in.: problemach z płodnością, femini-
zacją u mężczyzn, możliwością rozwoju nowotworów 
hormonozależnych, krwawieniach z dróg rodnych lub 
reakcjach alergicznych (7-10). Mimo że działania nie-
pożądane nie występują często, powinno się zwracać 
uwagę na rodzaj przyjmowanego fitoestrogenu oraz 
obserwować odpowiedź organizmu na jego działanie. 
Niezbilansowana dieta i suplementacja oparta na rośli-
nach bogatych w fitoestrogeny może być niekorzystna 
dla zdrowia. Fitoestrogeny obecne w diecie znajdują się 
w popularnych roślinach dostarczających surowców do 
wytwarzania produktów spożywczych. Takie rośliny to 
np. len zwyczajny (Linum usitatissimum), sezam indyj-
ski (Sesamum indicum), soja zwyczajna (Glycine max), 
słonecznik zwyczajny (Helianthus annuus), oliwka 
europejska (Olea europaea), soczewica jadalna (Lens 
culinaris) czy chmiel zwyczajny (Humulus lupulus) 
(10). Fitoestrogeny są również dostępne w postaci su-
plementów diety i leków dostępnych bez recepty (OTC). 
Według ogólnie panującego poglądu o bezpieczeństwie 
stosowania preparatów roślinnych są one często nie-
odpowiedzialnie przyjmowane, co skutkuje brakiem 
efektu leczniczego oraz możliwością pogorszenia stanu 
zdrowia. Ze względu na złożoność mechanizmów i siłę 
działania fitoestrogenów, nie wiadomo, jaki będzie ich 
wpływ na konkretny organizm przy przekraczaniu za-
lecanych dawek lub stosowaniu ich jednocześnie z in-
nymi lekami. Wiele osób, bez uprzedniej konsultacji 
z lekarzem, farmaceutą czy dietetykiem stosuje su-
plementy zawierające fitoestrogeny jako remedium na 
swoje dolegliwości, mimo iż definicja suplementu diety 
wyraźnie podkreśla, iż nie służy on do leczenia, a jedy-
nie usprawnia funkcjonowanie organizmu (11).

CEL PRACY

Głównym celem badania było określenie stopnia 
świadomości konsumentów w zakresie spożywania 
fitoestrogenów w diecie i ich suplementacji. Cel zre-
alizowano poprzez wykonanie ankiety sprawdzającej 
wiedzę konsumentów z zakresu stosowania fitoestro-
genów oraz korzyści i zagrożeń wynikających z ich 
przyjmowania. 

MATERIAŁ I METODY

Badanie przeprowadzono w oparciu o przygotowa-
ną do tego celu autorską ankietę, w której zastosowano 
metodę sondażu diagnostycznego. Ankieta zawierała 
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phytoestrogens, their function, safe use, as well as the 
benefits and risks of their supplementation. In addition 
to main questionnaire consisting of nine closed and 
one semi-open questions, the survey also included 
a record containing the respondent’s data (gender, 
age, education, place of residence). The survey was 
created in Google Form and shared on a social media. 
Additionally, 100 surveys were printed and distributed 
to random respondents (random selection) in the 
Silesian Voivodeship, Poland. The study lasted from 
November 25, 2019 to March 7, 2020. It was attended 
by 233 respondents (adults), of which 84.5% were 
women and 15.5% men. In order to perform statistical 
significance tests, the respondents were divided into 
two age groups: 18-45 years (62.2%) and >46 years 
(37.8%), following the data regarding the optimal 
reproductive age in humans and the average age of the 
menopausal period in women. Most of the respondents 
had higher education (63.1%).

Secondary education was declared by 30.5% of the 
respondents, vocational - 4.7%, and primary - 1.7%. 
Most of the respondents came from cities: over 100 
thousand inhabitants (46.8%), 50-100 thousand - 21%, 
10-50 thousand - 14.2%, less than 10 thousand 7.3%, 
while 10.7% of the respondents declared living in rural 
areas. The survey results were analyzed and developed 
using Microsoft Excel 2010 and R Core Team 2018 
(version 3.5.2). Statistical significance was estimated 
by applying Pearson’s Chi2 test for p<0.05.

RESULTS

Among all the respondents taking part in this 
study, 67.4% declared that they know the concept of 
„phytoestrogens”, while the rest of the respondents 
were unfamiliar with this term. The survey revealed 
that  38.6% of the respondents confirmed the purchase 
of plant dietary supplements at least once a month, 
whereas 66.1% of respondents purchased it once 
a year. A statistically significant correlation was shown 
between the age of the respondents and the purchase 
of a dietary supplement (p=0.007). Older people 
(>46 years old) used this type of product more often. 
Responses to the next question of the survey indicated 
that the most common sources of phytoestrogens 
were: flax (42.92%), sunflower (30.9%) and pumpkin 
(28.76%) (Fig. 1). When asked, whether the therapy 
using supplements or phytoestrogens can provide health 
benefits to the body, 49.4% of respondents stated that 
not every therapy of this kind would  improve health, 
while 42.9% admitted to the lack of knowledge in this 
field. Clear benefits of using this therapy, including the 
alleviation of menopause symptoms, thyroid disease 
and hormonal fluctuations, were pointed out by 6% of 
respondents. Among the respondents, 1.3% stated the 

pytania dotyczące wiedzy ogólnej na temat fitoestro-
genów, ich działania, bezpiecznego stosowania oraz 
korzyści i zagrożeń płynących z ich suplementacji. 
Oprócz części ankietowej, złożonej z dziewięciu pytań 
zamkniętych i jednego półotwartego, formularz za-
wierał metryczkę obejmującą dane respondenta (płeć, 
wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania). Ankietę 
utworzono za pomocą Formularza Google i udostęp-
niono na portalu społecznościowym. Część ankiet 
(100) wydrukowano i rozdano do wypełnienia przy-
padkowym respondentom (dobór losowy) na terenie 
województwa śląskiego. Badanie trwało w okresie od 
25.11.2019 r. do 07.03.2020 r. Wzięło w nim udział 233 
respondentów (osoby pełnoletnie), z czego 84,5% sta-
nowiły kobiety, natomiast 15,5% mężczyźni. W celu 
wykonania testów istotności statystycznej dokonano 
podziału ankietowanych na dwie grupy wiekowe: 18-
45 lat (62,2%) i >46 lat (37,8%) kierując się danymi 
odnośnie optymalnego wieku rozrodczego człowieka 
i umownego pojawiania się okresu menopauzy u ko-
biet. Wśród ankietowanych przeważały osoby posia-
dające wykształcenie wyższe (63,1%). Wykształcenie 
średnie deklarowało 30,5% respondentów, zawodowe 
4,7%, a podstawowe 1,7% badanych. Większość ankie-
towanych pochodziła z miast: powyżej 100 tys. miesz-
kańców (46,8%), 50-100 tys. - 21%, 10-50 tys.- 14,2%, 
poniżej 10 tys. 7,3%, natomiast 10,7% badanych dekla-
rowało zamieszkanie na terenach wiejskich. Wyniki 
ankiety analizowano i opracowano za pomocą progra-
mu Microsoft Excel 2010 oraz programu R Core Team 
2018 (wersja 3.5.2). Istotność statystyczną szacowano 
poprzez zastosowanie testu Chi2 Pearsona dla p<0,05. 

WYNIKI

Znajomość pojęcia „fitoestrogeny” potwierdziło 
67,4% respondentów, reszta nie spotkała się z tym ter-
minem. W grupie ankietowanych 38,6% zadeklarowa-
ło zakup suplementu diety zawierającego związki ro-
ślinne przynajmniej raz w miesiącu, a 66,1% badanych 
przynajmniej raz w roku zakupiło taki suplement. 
Wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy 
wiekiem respondentów a częstotliwością zakupu ta-
kiego suplementu diety (p=0,007). Osoby starsze (>46 
lat) częściej używały tego rodzaju produktów. W od-
powiedzi na kolejne pytanie ankiety, jako najczęstsze 
źródła fitoestrogenów respondenci wskazywali: len 
zwyczajny (42,92%), słonecznik zwyczajny (30,9%) 
i dynię zwyczajną (28,76%) (Ryc.1). Na pytanie, czy te-
rapia z użyciem suplementów zawierających fitoestro-
geny może nieść korzyści zdrowotne dla organizmu 
49,4% badanych stwierdzało, iż nie każda taka terapia 
będzie skutkować poprawą stanu zdrowia, a 42,9% de-
klarowało brak wiedzy w tym zakresie. Jednoznacznie 
korzyści wynikające z ich przyjmowania wskazywało 
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possibility of health deterioration as a result of therapy, 
and 0.4% considered it absolutely inadvisable.

The survey also included a question about 
the knowledge of the concept of HRT (hormone 
replacement therapy) and its use. HRT has been used 
by 8.2% of the respondents, 59.2% of them have heard 
of it but never used it, while 32.6% have never heard 
of it. Among 19 persons who confirmed the use of 
HRT in the survey, 11 people (which constituted 
57.9% of all the respondents using HRT) were women 
aged >46 years. Taking into account only female 
respondents, a statistically significant correlation 
between the age of women and the knowledge of the 
concept of HRT was observed (p=0.025); women 
in the older age group (>46 years), at the age which 
corresponds with the occurrence of menopause, 
proved to be more familiar with this term (Fig. 2). 
The respondents were also asked about their opinion 
on the effects of phytoestrogens on menopause (Fig. 
3). Almost half of the respondents (43.8%) answered 
the question „I do not know”, 16.7% clearly confirmed 
their effectiveness in this regard, 36.9% stated that 
not all women would receive measurable benefits as 
for the alleviation of the symptoms, and 2.6% denied 
any effects of phytoestrogens on symptoms. There 
was no statistically significant correlation between the 
respondents’ level of education and their knowledge 
of phytoestrogens on the symptoms of menopause (p= 
0.164).

The survey also included a question about the 
frequency of prescribing phytoestrogen supplements 

6% badanych, wymieniając przy tym konkretne zasto-
sowania np. łagodzenie objawów menopauzy, chorób 
tarczycy i wahań hormonalnych. Spośród responden-
tów 1,3% stwierdzała możliwość pogorszenia się sta-
nu zdrowia po zastosowaniu takiej terapii, a 0,4%, że 
jest ona absolutnie niewskazana. W ankiecie zapytano 
także o znajomość pojęcia HTZ (Hormonalna Terapia 
Zastępcza) oraz o fakt jej stosowania. Wśród ankieto-
wanych 8,2% stosowało HTZ, 59,2% słyszało o tera-
pii, ale jej nie stosowało, a 32,6% nigdy o niej nie sły-
szało. Spośród 19 osób, które potwierdziły w ankiecie 
stosowanie HTZ, 11 osób (co stanowiło 57,9% ankie-
towanych stosujących HTZ) stanowiły kobiety w wie-
ku >46 lat. Uwzględniając jedynie respondentów płci 
żeńskiej, wykazano istotny statystycznie wpływ wie-
ku kobiet, na znajomość pojęcia HTZ (p=0,025) – ko-
biety w starszej grupie wiekowej (>46 lat), związanej 
z występowaniem objawów menopauzy, wykazały się 
większą znajomością tego pojęcia (Ryc. 2). Ankieto-
wani byli również pytani, czy ich zdaniem fitoestroge-
ny wpływają korzystnie na objawy menopauzy (Ryc. 
3). Prawie połowa badanych (43,8%) udzieliła na to 
pytanie odpowiedzi „nie wiem”, 16,7% jednoznacz-
nie potwierdzało ich skuteczność w tym zakresie, 
36,9% stwierdzało, że nie wszystkie kobiety odniosą 
wymierne korzyści w postaci zaniku objawów w wy-
niku ich stosowania, a 2,6% uważało, iż nie wpłyną 
one na objawy. Nie wykazano istotnego statystycznie 
wpływu poziomu wykształcenia respondentów na 
wiedzę z zakresu działania fitoestrogenów na obja-
wy menopauzy (p= 0,164). Kwestionariusz zawierał 

Fig. 1. Percentage of plant species as a sources of phytoestrogens in diet and supplementation
Ryc.1. Udział poszczególnych gatunków roślin jako źródła fitoestrogenów w diecie i suplementacji
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by physicians. Therapy with preparations containing 
these compounds was offered by a physician to 9.9% 
of the respondents. When asked if phytoestrogen 
therapy could be an alternative to synthetic drugs, 
50.2% of the respondents did not have an opinion on 
this subject, 25.3% found it equally effective, while 
24.5% of the respondents held the opposite view. 
There was no correlation between the educational level 
and the respondents’ approach to the possibility of 
conducting such an alternative therapy (p=0.248). The 
questionnaire also included questions referring to the 
phytoestrogens intake with plants and plant-derived 
products . One of them concerned the consumption of 
soybeans and soy-based products (e.g tofu or tempeh). 
More than a half (57.1%) of the respondents did not eat 
soy or its products, 18% consumed them once a year, 
16.7% once a week, 5.2% once in 2 weeks and 3% once 

także pytanie dotyczące częstości przepisywania pre-
paratów zawierających fitoestrogeny przez lekarzy. 
Spośród badanych 9,9% osób potwierdziło, że lekarz 
proponował im terapię preparatami zawierającymi te 
związki. Na pytanie, czy terapia fitoestrogenami mo-
głaby stanowić alternatywę dla leków syntetycznych 
50,2% respondentów nie miało zdania na ten temat, 
25,3% odpowiedziało, że byłaby równie skuteczna, 
a przeciwnego zdania było 24,5% ankietowanych. 
Nie zaobserwowano zależności pomiędzy wykształ-
ceniem ankietowanych a podejściem do możliwości 
prowadzenia takiej alternatywnej terapii (p=0,248). 
W zakres ankiety wchodziły również pytania o podaż 
fitoestrogenów poprzez spożywanie konkretnych ro-
ślin i preparatów z nich wytworzonych. Jedno z nich 
dotyczyło spożycia soi oraz produktów z niej wytwo-
rzonych (np. tofu czy tempeh) zawierających fitoestro-

Fig. 2. Knowledge of women in different age on the “HRT” term 
Ryc. 2. Znajomość pojęcia „HTZ” u kobiet w różnym wieku

Fig. 3. Assessment of the state of knowledge on phytoestrogens effectiveness in the treatment of menopausal symptoms 
depending on the respondent’s level of education
Ryc. 3. Ocena stanu wiedzy dotyczącej skuteczności fitoestrogenów w terapii objawów menopauzy w zależności od 
poziomu wykształcania respondenta
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a week. There was no significant correlation between 
age and frequency of consumption of soybeans or soy-
based products (p=0.179).

Regarding the safety of using hop-based 
supplements by pregnant women, 2.6% of the 
respondents considered it safe, 38.2% would use such 
products after consulting a physician, 24% would not 
administer them to a pregnant woman, and 35.2% 
of respondents did not know if use of the hop-based 
supplements would be safe.

There was a statistically significant relationship 
between the age of the respondent and the approach to 
intake of dietary supplements in pregnancy (p= 0.026). 
Younger people were proved to be much more careful 
when using this type of supplement.

DISCUSION

The most common phytoestrogens are lignans and 
isoflavonoids. A study of phytoestrogen consumption 
in Spanish women one year before their pregnancy 
showed that around 65% of phytoestrogen consumption 
was covered by lignans, 29% isoflavonoids and 5% 
coumestrol. The source of lignans consumed by women 
were, among others, vegetables (40%) and fruit (29%) 
(12). The data obtained during the implementation of 
the EPIC (European Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition) project show that in many 
European countries the most frequently consumed 
group of phytoestrogens were lignans (58.1–67.3%), 
and their source was fruit, vegetables, beverages and 
cereal products (13). The presented study shows that 
the main sources of phytoestrogens in the diet of the 
respondents were: flax seeds (the richest source of 
lignans), sunflower seeds and squash. According to the 
literature data, these sources of phytoestrogens, which 
were most often mentioned by respondents, indeed 
contain a relatively high content of phytoestrogens. 
Per 100 g of plant product, flax seeds contain 379 mg 
of phytoestrogens, soybeans – 103 mg, mung beans 
sprouts 0.5 mg, sunflower seeds – 0.2 mg, olive oil – 
0.18 mg and pumpkin – 0.1 mg (10). Therefore, the diet 
and supplementation of phytoestrogens with the use of 
these plants should be balanced and properly chosen 
in order to prevent their increased supply to the body.

Currently, phytoestrogens are being consumed 
more often in a form of plant-based dietary 
supplements containing: soybean (Glycine max), hops 
(Humulus lupulus), red clover (Trifolium pratense), 
black cohosh (Cimicifuga racemosa) or chasteberry 
(Vitex agnus-castus). This is related to the increased 
availability of these preparations on the market. 
According to the SW Research Market Research and 
Opinion agency, dietary supplements are used by as 
many as 72% of adult Polish residents, including 48% 

geny. Wśród respondentów 57,1% nie spożywało soi 
i jej produktów, 18% spożywało je raz w roku, 16,7% 
raz w miesiącu, 5,2% raz na 2 tygodnie a 3% raz w ty-
godniu. Nie wykazano istotnej zależności pomiędzy 
wiekiem a częstotliwością spożycia soi lub produktów 
z niej wytworzonych (p=0,179). W odniesieniu do bez-
pieczeństwa stosowania suplementów na bazie chmie-
lu przez kobiety w ciąży, 2,6% ankietowanych uznało 
to jednoznacznie za bezpieczne, 38,2% zastosowałoby 
taki produkt po zasięgnięciu porady lekarskiej, 24% 
nie podałoby go kobiecie w ciąży, a 35,2% badanych 
nie wiedziało, czy jego zastosowanie byłoby bezpiecz-
ne. Wykazano istotną statystycznie zależność miedzy 
wiekiem ankietowanego a opinią na temat podawania 
takiego rodzaju suplementów diety kobiecie w ciąży 
(p= 0,026). Osoby młodsze zdecydowanie ostrożniej 
stosowałyby tego rodzaju suplementy.

DYSKUSJA

Najbardziej rozpowszechnione fitoestrogeny nale-
żą do lignanów i izoflawonoidów. Badanie dotyczące 
spożycia fitoestrogenów, przeprowadzone w ciągu 
roku przed zajściem w ciążę u kobiet w Hiszpanii po-
kazało, że ok. 65% spożycia fitoestrogenów było po-
krywane przez lignany, 29% izoflawonoidy i 5% ku-
mestrol. Źródło lignanów dla kobiet stanowiły między 
innymi: warzywa (40%) i owoce (29%) (12). Dane, 
uzyskane w trakcie realizacji projektu EPIC (European 
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) 
wskazują, że najczęściej spożywaną w wielu krajach 
europejskich grupą fitoestrogenów były lignany (58,1–
67,3%), a ich źródło stanowiły owoce, warzywa, na-
poje i produkty zbożowe (13). Z niniejszego badania 
wynika, że głównymi źródłami fitoestrogenów w die-
cie wskazywanymi przez ankietowanych były: nasio-
na lnu zwyczajnego – będące najbogatszym źródłem 
lignanów, słonecznika zwyczajnego i dyni zwyczaj-
nej. Te najczęściej wskazywane przez  respondentów 
źródła fitoestrogenów zawierają stosunkowo dużą ich 
zawartość w 100 g produktu roślinnego, odpowiednio:  
379 mg – nasiona lnu zwyczajnego, 103 mg – nasiona 
soi, 0,5 mg – kiełki fasoli mung, 0,2 mg – pestki sło-
necznika, 0,18 mg – oliwa z oliwek oraz 0,1 mg – dy-
nia (10). Dlatego też dieta i suplementacja fitoestroge-
nów z wykorzystaniem tych roślin powinna być zrów-
noważona i odpowiednio przemyślana, aby zapobiec 
wzmożonej ich podaży do organizmu. 

Fitoestrogeny są obecnie coraz częściej przyjmo-
wane przez konsumentów w postaci suplementów 
diety opierających swój skład na roślinach takich jak: 
soja zwyczajna (Glycine max), chmiel zwyczajny (Hu-
mulus lupulus), koniczyna łąkowa (Trifolium pratense), 
pluskwica groniasta (Cimicifuga racemosa), niepoka-
lanek pospolity (Vitex agnus-castus). Jest to związa-
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using them regularly, but only 17% of respondents 
consulted their use with a physician or pharmacist 
(14). The widespread belief in the safety of herbal 
preparations leads to their increasing consumption 
and use in various diseases. This survey indicates that 
approximately 2/3 of respondents used plant-based 
dietary supplements at least once a year, and their 
use was more common among the elderly. A survey 
conducted in a group of Americans over the age of 
60 showed that approximately  21% used at least one 
plant supplement, 19% of which had a potential side 
effects (15). Phytoestrogens show many potential 
health benefits but, as this study showed, only few of 
the respondents confirmed their use in order to achieve 
particular effects, while almost half of them did not 
know whether phytoestrogens might bring any health 
benefits.

Despite the variety of their applications, 
phytoestrogens are most often used to alleviate the 
menopause symptoms, and their effects in this area 
are well-known (4,7). The results obtained during 
the course of the presented study showed that 17% 
of the respondents pointed out the beneficial effect of 
phytoestrogen on symptoms related to the menopause. 
According to the results of survey conducted in 1997 
by the North American Menopause Society (NAMS), 
27% of women aged 45–60 used herbal remedies in 
order to relieve menopause symptoms (16). Many 
sources indicate that the most popular preparations 
for this purpose are those based on black cohosh and 
soybean (17,18). According to a study by Dailey et al. 
(2003), approximately 72% of patients reported an 
improvement in menopause symptoms after taking 
a dietary supplement containing phytoestrogens. 
Almost 80% of the surveyed women expressed a will 
to widen their knowledge about using herbal products 
to relieve menopause symptoms. This interest may 
result from the growing number of reports on the 
harmful effects of hormone replacement therapy 
(HRT) (18). The presented study shows that 8.2% of 
the respondents used HRT, and 32.6% never heard of 
it. Epidemiological data seem to suggest that women 
are afraid of using HRT due to its side effects (19-21).

The results of the survey presented in this 
study, as well as other published data, indicates 
a disadvantageous phenomenon of self-treatment 
in society. Consumers who use over-the-counter 
preparations often fail to inform their physician or 
pharmacist about the purchase of a given supplement 
or OTC medication. This increases the possibility 
of drug interactions and health worsening. The 
research conducted by Dailey et al. 2003, shows 
that in 35% of cases physicians were not aware of 
the usage of the herbal preparations by their patients 
(18). According to Palinkas and Kabongo (2000), 

ne ze zwiększającą się dostępnością tych preparatów 
na rynku. Według agencji Badań Rynku i Opinii SW 
Research suplementy diety stosuje aż 72% dorosłych 
mieszkańców Polski, w tym 48% regularnie, jednak 
tylko 17% ankietowanych konsultuje ich stosowanie 
z lekarzem lub farmaceutą (14). Istniejące powszech-
nie przekonanie o bezpieczeństwie preparatów zioło-
wych powoduje ich rosnące spożycie i wykorzystanie 
w różnych schorzeniach. Na podstawie badań przed-
stawionych w niniejszej pracy wskazano, że ok. 2/3 
respondentów przynajmniej raz w roku używało su-
plementów diety pochodzenia roślinnego, oraz że były 
one częściej stosowane przez osoby starsze. Badanie 
ankietowe przeprowadzone w grupie Amerykanów 
powyżej 60. roku życia podaje, że ok. 21% badanych 
stosowało przynajmniej jeden suplement pochodzenia 
roślinnego, z czego u 19% stwierdzono potencjalną 
możliwość wystąpienia działań niepożądanych (15). 
Fitoestrogeny wykazują wiele możliwych korzyści 
zdrowotnych. Jak pokazało niniejsze badanie, tylko 
niektórzy respondenci wskazywali na konkretne ich 
zastosowania, a prawie połowa nie wiedziała, czy 
mogą one nieść jakiekolwiek zdrowotne korzyści. Po-
mimo wielu zastosowań fitoestrogeny najczęściej są 
wykorzystywane do łagodzenia objawów menopauzy 
– w tym zakresie ich działanie jest dość dobrze po-
znane (4,7). Wyniki otrzymane w trakcie niniejszego 
badania pokazały, że korzystny wpływ fitoestroge-
nów na dolegliwości związane z okresem menopauzy, 
w sposób jednoznaczny wskazało 17% ankietowanych. 
Według wyników ankiety z 1997 r. przeprowadzonej 
przez North American Menopause Society (NAMS) 
27% kobiet, w wieku 45–60 lat, zażywało preparaty 
ziołowe w celu złagodzenia objawów menopauzy (16). 
Wiele źródeł wskazuje, że najpopularniejsze preparaty 
stosowane w tym celu to te, których skład bazuje na 
pluskwicy groniastej oraz soi (17,18). Według badań 
Dailey i wsp. (2003) około 72% pacjentek zgłosiło zła-
godzenie objawów menopauzy po zażyciu suplementu 
diety zawierającego fitoestrogeny. Prawie 80% bada-
nych kobiet wyraziło chęć wzbogacenia swojej wiedzy 
z zakresu stosowania produktów ziołowych w celu 
złagodzenia objawów menopauzy. Zainteresowanie 
to możne wynikać z wielu doniesień na temat szko-
dliwości Hormonalnej Terapii Zastępczej (HTZ) (18). 
Niniejsze badanie wykazało, że 8,2% respondentów 
stosowało HTZ, a 32,6% nie słyszało o takim rodzaju 
leczenia. Dane epidemiologiczne pokazują, że kobie-
ty boją się stosowania HTZ, ze względu na jej skutki 
uboczne (19-21). 

Wyniki niniejszej ankiety, jak i inne opublikowa-
ne dane, wskazały na pojawianie się w społeczeństwie 
niekorzystnego zjawiska samoleczenia. Konsumen-
ci, stosujący preparaty dostępne bez recepty, często 
nie informują o tym swojego lekarza lub farmaceuty, 

Assessment of consumer awareness... Ocena świadomości konsumentów...



104

60% of patients said that they would only inform 
a physician about self-medication if asked (22). Plant 
preparations containing phytoestrogens, according to 
the presented study, were suggested by physicians to 
9.9% of the respondents. Surveys conducted among 
German physicians treating women with endometrial 
cancer and menopausal symptoms indicated that as 
many as 82% of physicians prescribe non-estrogen 
therapy to their patients, and 45% recommend taking 
phytoestrogens (21). 

Incompetent use of phytoestrogens can lead to 
various unfavorable changes in the body. Although 
a lot of data emphasize the safety of their use in 
therapeutic doses, some sources provide information 
about the possible harmfulness of these compounds. 
In addition to digestive disorders, such as diarrhea, 
vomiting, abdominal pain and allergies, some 
phytoestrogens can cause more serious health effects. 
Strong phytoestrogens found in common soybean 
(genistein, daidzein) can  disrupt the menstrual cycle 
and cause contact dermatitis, and taking supplements 
with chasteberry may result in dizziness, headaches 
and irritability (23). Black cohosh, rarely mentioned 
in this study as a source of phytoestrogens, is often 
used in the USA and considered safe. However, there 
are reports (case studies) describing its possible 
hepatotoxicity, increased risk of cardiovascular diseases 
related to intake of this plant and drug interactions 
(17,24). Considering the possible side effects caused 
by phytoestrogens, it is crucial that qualified health 
professionals help to educate patients, which would 
reduce the adverse effects of self-treatment with these 
preparations. 

It is especially important to inform pregnant 
women which herbal remedies (including those 
containing phytoestrogens) can be safely used to 
alleviate stress. When asked about the safety of using 
dietary supplements based on hops during pregnancy, 
2/3 of the respondents did not approve of their use or 
would use them only after consulting a physicians. 
This indicates a fairly large responsibility and 
awareness of people about the importance of being 
cautious in taking dietary supplements during 
pregnancy. A survey conducted in California on 
a group of pregnant women showed that only 13% of 
respondents used dietary supplements. A very small 
proportion of the surveyed women confirmed the 
use of phytoestrogen supplements during this period 
(25). Hops-based dietary supplements are also used to 
alleviate menopausal symptoms and contain a mixture 
of the flavonoids xanthohumol, isoxanthohumol and 
8-prenylnaryngenin. The estrogenic activity of these 
compounds depends on their metabolism by the human 
intestinal microflora, the composition of which is not 
the same for everyone. It causes differences in the rate 

u którego dokonują zakupu danego suplementu lub 
leku OTC. Zwiększa to możliwość interakcji lekowych 
oraz pogorszenia stanu zdrowia. Dailey i wsp. 2003 
wskazują, że w 35% przypadków lekarz nie wiedział 
o stosowanych przez pacjenta preparatach ziołowych 
(18). Według Palinkas i Kabongo (2000) 60% pacjen-
tów stwierdziło, że powie o takim samoleczeniu tyl-
ko jeśli zostaną o to zapytani (22). Preparaty roślinne 
zawierające fitoestrogeny, według przedstawionego 
badania, były proponowane przez lekarzy 9,9% re-
spondentów. Ankiety wykonane wśród niemieckich 
lekarzy leczących kobiety z rakiem endometrium i ob-
jawami menopauzy wskazały natomiast, że aż 82% 
lekarzy przepisuje swoim pacjentkom nieestrogenową 
terapię, w tym aż 45% zaleca przyjmowanie fitoestro-
genów (21). 

Nieumiejętne stosowanie fitoestrogenów może 
prowadzić do różnych niekorzystnych zmian w orga-
nizmie. Mimo iż wiele danych podkreśla bezpieczeń-
stwo ich stosowania w dawkach terapeutycznych, nie-
które źródła podają dane o możliwej szkodliwości tych 
związków. Oprócz dolegliwości pokarmowych, takich 
jak biegunka, wymioty, bóle brzucha oraz alergia, nie-
które fitoestrogeny mogą wywołać poważniejsze skut-
ki zdrowotne. Silne fitoestrogeny występujące w soi 
zwyczajnej (genisteina, daidzeina) mogą powodować 
zaburzenia cyklu menstruacyjnego oraz kontaktowe 
zapalenie skóry, a przyjmowanie suplementów z nie-
pokalankiem pospolitym może skutkować zawrotami, 
bólami głowy oraz rozdrażnieniem (23). Pluskwica 
groniasta, rzadko wskazywana w niniejszym badaniu 
jako źródło fitoestrogenów, w USA jest często stoso-
wana i uznawana za bezpieczną. Istnieją jednak donie-
sienia (opisy przypadków) mówiące o jej możliwej he-
patotoksyczności, wywoływaniu przez nią chorób ser-
cowo-naczyniowych oraz interakcji lekowych (17,24). 
Biorąc pod uwagę możliwe działania niepożądane 
powodowane przez fitoestrogeny ważne jest, aby od-
powiednio wykwalifikowani pracownicy służby zdro-
wia pomagali w edukacji pacjentów, co zmniejszyłoby 
niekorzystne skutki samoleczenia tymi preparatami. 

Szczególnie ważne jest informowanie kobiet w cią-
ży, jakie środki roślinne (w tym te zawierające fito-
estrogeny) mogą bezpiecznie stosować dla złagodze-
nia stresu. Respondenci zapytani o bezpieczeństwo 
stosowania w trakcie ciąży suplementów diety bazu-
jących na chmielu zwyczajnym w 2/3 nie aprobowa-
li ich użycia lub użyliby ich dopiero po konsultacji 
z lekarzem. Wskazuje to na dość dużą odpowiedzial-
ność i świadomość osób na temat potrzeby zachowa-
nia ostrożności w przyjmowaniu suplementów diety 
w okresie ciąży. Badanie ankietowe przeprowadzone 
w Kalifornii w grupie kobiet ciężarnych wykazało, że 
zaledwie 13% ankietowanych stosowało suplementy 
diety. Bardzo niewielka część badanych kobiet po-
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of metabolism of these compounds, which reduces the 
predictability of their action (26). According to the 
European Medicines Agency (EMA), due to the in 
vitro antispasmodic effect on the uterus and the lack of 
date on toxicity, the use of hops and their preparations 
during pregnancy and lactation should be avoided. 
Other sources also indicate a continuous lack of data 
(especially in the case of dietary supplements) on the 
safety of long-term use of hops-based preparations, 
in particular 8-prenylnaringenin contained in them, 
which is a strong ER agonist (3,27).

The plant which is the main source of 
phytoestrogens both in the diet and in the production 
of supplements is soy. Soy isoflavonoids (including 
genistein, the most studied phytoestrogen) are one of 
the most potent phytoestrogens, and the plant itself is 
a very popular dietary component around the world. 
However, the presented study shows that more than 
half of the respondents did not consume soybeans or 
soy-based products, such as tofu and tempeh. Other 
authors also confirm the low popularity of soybean 
in Poland (28). Soybean popularity is the highest in 
Asian countries such as Japan, Korea and China, while 
it is much lower in Western countries: the USA and 
Poland. Epidemiological data indicate that increased 
consumption of soybeans and soybean products by 
Asian populations reduces the incidence of hip fractures 
(seen in osteoporosis) or cancer incidence (28). The 
growing level of knowledge about the benefits of 
soybean phytoestrogens resulted in an increase in their 
consumption, for instance, in China by 63% in 2010-
2015 (9). All phytoestrogens, including soy-derived, 
should be used with caution because of their potential 
side effects. When taking them, attention should be 
paid to such factors as: ethnic origin of the patient, 
type of phytoestrogen, its dose, duration of therapy, 
intestinal flora, contamination of the supplement or the 
general health condition of the patient. All of them may 
affect the metabolism of phytoestrogens, which makes 
it difficult to predict the effects of these compounds on 
the body (4).

CONCLUSIONS

Phytoestrogens are consumed with the diet and 
are taken as dietary supplements and/or over-the-
counter medications. These substances can have 
many beneficial effects on the human body, but only 
if properly used. The study presented in the article 
showed that society’s knowledge in regard to the 
use of phytoestrogens is incomplete. Therefore, it is 
important to raise patients’ awareness through broadly 
understood education conducted by physicians 
and licensed personnel such as pharmacists and 
dietitians. It would also be recommended to provide 

twierdzała zastosowanie w tym okresie suplementów 
fitoestrogenowych (25). Suplementy diety na bazie 
chmielu są stosowane również w łagodzeniu obja-
wów menopauzy i zawierają mieszaninę flawonoidów: 
ksantohumolu, izoksantohumolu i 8-prenylnaryngeni-
ny. Estrogenowa aktywność tych związków jest zależ-
na od metabolizowania ich przez mikroflorę jelitową 
człowieka, której skład nie u każdego jest jednakowy. 
Powoduje to różnice w szybkości metabolizowania 
tych związków, co zmniejsza przewidywalność ich 
działania (26). Według Europejskiej Agencji Leków 
(EMA) ze względu na przeciwskurczowe działanie in 
vitro na macicę i brak danych dotyczących toksyczno-
ści, należy unikać stosowania chmielu i jego prepa-
ratów w okresie ciąży i laktacji. Inne źródła również 
wskazują na ciągły brak danych (szczególnie w przy-
padku suplementów diety) dotyczących bezpieczeń-
stwa długoterminowego stosowania preparatów na 
bazie chmielu, w szczególności zawartej w nich 8-pre-
nylnaryngeniny, będącej silnym agonistą ER (3,27).

Rośliną stanowiącą główne źródło fitoestroge-
nów zarówno w diecie, jak i produkcji suplementów 
jest soja. Izoflawonoidy soi (m.in. genisteina, najle-
piej przebadany fitoestrogen) są jednymi z najsilniej 
działających fitoestrogenów, a sama roślina jest bar-
dzo popularnym składnikiem diety na całym świecie. 
Przedstawione w artykule badanie wskazało jednak, 
że ponad połowa respondentów nie spożywała soi ani 
produktów z niej wytworzonych, takich jak np. tofu 
i tempeh. Niską popularność soi w Polsce potwier-
dzają również inni autorzy (28). Popularność soi jest 
największa w krajach azjatyckich, takich jak Japonia, 
Korea czy Chiny, natomiast zdecydowanie niższa 
w krajach zachodnich: USA czy Polsce. Dane epide-
miologiczne pokazują, że zwiększone spożycie soi 
i jej produktów przez populacje azjatyckie, zmniejsza 
częstotliwość występowania pęknięć szyjki kości udo-
wej (występujące w osteoporozie) lub zapadalność na 
nowotwory (28). Rosnący poziom wiedzy dotyczącej 
korzyści płynących z przyjmowania fitoestrogenów 
sojowych spowodował wzrost ich spożycia np. w Chi-
nach o 63% w latach 2010-2015 (9). Wszystkie fito-
estrogeny, łącznie z sojowymi, ze względu na ich po-
tencjalne działania niepożądane muszą być stosowane 
z należytą ostrożnością. Przyjmując je należy zwracać 
uwagę na czynniki takie jak: pochodzenie etniczne 
pacjenta, rodzaj fitoestrogenu, wielkość dawki, czas 
trwania terapii, flora jelitowa, zanieczyszczenie suple-
mentu czy stan ogólny pacjenta. Mogą one wpływać 
na metabolizm fitoestrogenów, przez co oddziaływa-
nie tych związków na organizm może stać się trudne 
do przewidzenia (4).
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WNIOSKI

Fitoestrogeny są spożywane wraz z dietą oraz 
przyjmowane w postaci suplementów diety i/lub le-
ków dostępnych bez recepty. Substancje te mogą nieść 
wiele zdrowotnych korzyści dla człowieka, ale tylko 
wtedy, jeśli będą odpowiednio stosowane. Przedsta-
wione w artykule badanie pokazało, iż wiedza społe-
czeństwa w zakresie ich wykorzystania jest niepełna. 
W związku z tym, ważne jest zwiększanie świadomo-
ści pacjentów poprzez szeroko pojętą edukację prowa-
dzoną przez lekarzy oraz uprawnione do tego osoby 
– farmaceutów i dietetyków. Wskazanym byłoby rów-
nież przekazywanie informacji dotyczących działania 
fitoestrogenów za pomocą środków masowego przeka-
zu.

information on the effects of phytoestrogens through 
the mass media.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Cardiovascular diseases are the main death cause in Poland. Several clinical studies 
showed association between metabolic syndrome and higher prevalence of diabetes mellitus, cardiac events and 
mortality. The aim of the study was to estimate cardiovascular complications and death risk in subjects with 
metabolic syndrome (MS) working in agriculture.
MATERIAL AND METHODS. The study included 332 people working in agriculture in Lodz voivodeship, 
231 with MS and 101 healthy ones. Increased risk of cardiovascular complications was determined for pulse 
pressure (pp) >63 mmHg. Based on the SCORE index, 10-year death risk due to cardiovascular complications 
was estimated taking into account sex, age, smoking, systolic blood pressure and total cholesterol concentration. 
A value ≥5% was accepted as high risk of death within 10 years.
RESULTS. Increased risk of cardiovascular complications (pulse pressure >63 mmHg) was found in 31.60% 
subjects with MS and 6.93% healthy ones (p<0.05). High death risk due to cardiovascular complications (SCORE 
≥5%) was diagnosed in 79.65% subjects with MS and in 47.52% without MS (p<0.05). All of the components of 
MS increased significantly the risk of high death risk according to SCORE.
CONCLUSIONS. High risk of cardiovascular complications and death occurs statistically more frequently in 
subjects with MS than in the rest of the population.

Key words: agriculture, cardiovascular risk, puls pressure, SCORE, metabolic syndrome, cardiovascular 
diseases

STRESZCZENIE

CEL. Choroby układu krążenia stanowią główną przyczynę zgonów w Polsce. W badaniach klinicznych 
wykazano związek między występowaniem zespołu metabolicznego a zwiększoną częstością występowania 
cukrzycy typu 2, zdarzeń sercowo-naczyniowych i śmiertelności. Celem pracy była ocena ryzyka powikłań 
i zgonu z powodów sercowo-naczyniowych u osób z zespołem metabolicznym (ZM) pracujących w rolnictwie.
MATERIAŁ I METODY. W badaniu wzięło udział łącznie 332 mieszkańców województwa łódzkiego 
pracujących w rolnictwie, w tym 231 osób z ZM i 101 osób zdrowych. Ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych 
oceniano na podstawie wartości ciśnienia tętna >63 mmHg. 10-letnie ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-
naczyniowych oceniano przy użyciu tablic SCORE, uwzględniających płeć, wiek, skurczowe ciśnienie tętnicze 
i stężenie cholesterolu. Wartości ≥5% uznano za wysokie ryzyko zgonu w ciągu 10 lat.
WYNIKI. Zwiększone ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych (ciśnienie tętna >63 mmHg) stwierdzono 
u 31,6% badanych z ZM i 6,9% osób zdrowych (p<0,05). Wysokie ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-
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naczyniowych (SCORE ≥5%) stwierdzono u 79,6% osób z ZM i u 47,5% osób zdrowych (p<0,05). Wszystkie 
składowe ZM zwiększały istotnie szansę wysokiego ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych 
ocenianych przy pomocy tablic SCORE.
WNIOSKI. Wysokie ryzyko powikłań i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych występuje istotnie częściej 
u osób z ZM niż zdrowych.

Słowa kluczowe: rolnictwo, ryzyko sercowo-naczyniowe, ciśnienie tętna, SCORE, zespół metaboliczny, choroby 
sercowo-naczyniowe

INTRODUCTION

For many years, cardiovascular diseases have been 
the main cause of death. Additionally, the number of 
premature deaths caused by the disorders in Poland is 
many times higher than that reported in other European 
countries, especially among men. The decrease in the 
number of deaths that has been observed in the recent 
years results from an improvement in the treatment 
of ischemic heart disease. The NATPOL PLUS study 
conducted in 2011 revealed the occurrence of metabolic 
syndrome in 20% of the adult subjects, which in the 
Polish population corresponds to nearly six million 
individuals  (1-3).

For more than 20 years, an increased incidence 
of metabolic disorders has been observed, both in 
Poland and in Europe. Also, clinical studies showed 
an association between the occurrence of metabolic 
syndrome and a higher incidence of type 2 diabetes, 
cardiovascular events and increased mortality. 
Additionally, the studies revealed a two and half times 
higher risk of a myocardial infarction and a two-
fold increase in the number of cardiovascular events 
in metabolic syndrome patients. It is estimated that 
metabolic syndrome will soon become the second 
greatest risk factor for cardiovascular diseases, after 
tobacco smoking (4-6).

In the Polish literature, there are few works focusing 
on the assessment of the risk of cardiovascular disease 
in patients with metabolic disorders, however, there 
are no studies in which such an assessment would refer 
to individuals with metabolic disorders and a high 
level of daily physical activity. The aim of the study 
was to assess the risk of complications and death due 
to cardiovascular diseases in patients with metabolic 
syndrome working in the agricultural sector.

MATERIAL AND METHODS

The case-control study was carried out among 
adult citizens of the Lodz Voivodeship. The study 
inclusion criterion was metabolic disorder diagnosed 
according to the guidelines of the International 
Diabetes Federation. The control group included 
clinically healthy subjects not suffering from metabolic 
syndrome.

WSTĘP

Od lat choroby układu krążenia stanowią głów-
ną przyczynę zgonów. Jednocześnie liczba zgonów 
przedwczesnych z powodu tych chorób jest wielo-
krotnie wyższa w Polsce niż w krajach europejskich, 
zwłaszcza wśród mężczyzn. Obserwowany w ostat-
nich latach spadek liczby zgonów z ich powodu jest 
wynikiem poprawy sytuacji w zakresie leczenia cho-
roby niedokrwiennej. Badanie NATPOL PLUS prze-
prowadzone w 2011 r. wykazało występowanie ze-
społu metabolicznego u 20% dorosłych badanych, co 
w populacji polskiej oznacza blisko 6 milionów osób 
(1-3).

Od ponad 20 lat obserwowany jest wzrost często-
ści występowania zaburzeń metabolicznych, zarówno 
w Polsce, jak i w Europie. Co więcej, w badaniach 
klinicznych wykazano związek między występowa-
niem zespołu metabolicznego a zwiększoną częstością 
występowania cukrzycy typu 2, zdarzeń sercowo-na-
czyniowych i zwiększonej śmiertelności. Ponadto 
w badaniach wykazano 2,5-krotnie większe ryzyko 
wystąpienia zawału mięśnia serca i 2-krotny wzrost 
incydentów sercowo-naczyniowych u osób ZM. Sza-
cuje się, że zespół metaboliczny wkrótce będzie dru-
gim, po paleniu tytoniu, czynnikiem ryzyka chorób 
układu krążenia (4-6).

 W polskiej literaturze nieliczne prace szacowały 
ryzyko sercowo-naczyniowe u osób z zaburzenia-
mi metabolicznymi, natomiast nie odnaleziono prac, 
w których ocena ryzyka sercowo-naczyniowego do-
tyczyłaby osób zaburzeniami metabolicznymi i wy-
sokim poziomem codziennej aktywności fizycznej. 
Celem pracy była ocena ryzyka powikłań i zgonu 
z powodu chorób sercowo-naczyniowych u osób z ze-
społem metabolicznym pracujących w rolnictwie.

MATERIAŁ I METODA

Badanie kliniczno-kontrolne przeprowadzono 
wśród dorosłych mieszkańców województwa łódz-
kiego. Kryterium włączenia do grupy badawczej był 
zdiagnozowany zespół metaboliczny na podstawie 
kryteriów International Diabetes Federation. Grupę 
kontrolną stanowiły osoby bez zespołu metaboliczne-
go, klinicznie zdrowe.
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Study group. Three hundred and thirty two 
citizens of the Lodz Voivodeship working in the 
agricultural sector participated in the study. The group 
included 231 subjects (119 men and 112 women) aged 
30-65 years (mean 57.2±8.1 years, one decimal place) 
diagnosed with metabolic syndrome (MS). The control 
group included 101 individuals (56 men and 45 women) 
aged 41-56 years (mean 57.7±5.8 years), not suffering 
from metabolic syndrome. All the study subjects were 
non-smokers who declared a high level of physical 
activity based on the International Physical Activity 
Questionnaire (7).

Metabolic syndrome. The individuals presenting 
MS symptoms were diagnosed based on the criteria 
introduced by the International Diabetes  Federation 
(IDF) in 2005, i.e. presence of abdominal obesity 
(with waist circumference ≥80 cm in women and ≥94 
cm in men) and two of the following risk factors, i.e. 
triglyceride level ≥1.7 mmol/l or therapy applied due 
to the disorder, a low level of high-density lipoprotein 
(HDL) cholesterol (<1.3 mmol/l in women and <1.0 
mmol/l in men) or therapy applied due to the disorder, 
fasting glucose level ≥6,1 mmol/l or therapy applied 
due to type 2 diabetes, arterial blood pressure ≥130/85 
mmHg or treatment applied due to hypertension (5).

Biochemical tests. Fasting blood samples were 
collected from the basilic vein. Total serum cholesterol 
(TC), high-density lipoprotein (HDL) and triglyceride 
(TG) levels were measured.

Cardiovascular risk. In the study group, the risk 
of cardiovascular complications was assessed based 
on pulse pressure measurements. The pulse pressure 
was calculated as the mean difference between systolic 
blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure 
(DBP). The value of pp>63 mmHg was considered 
as an increased result associated with higher risk of 
cardiovascular complications (4).

The subjects were assessed in terms of the ten-
year risk of cardiovascular death according to the 
SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) charts 
calibrated for the Polish population (Pol-SCORE 
2015). The study participants diagnosed with type 2 
diabetes, those suffering with severe hypertension and 
those who had an acute cardiovascular event, as well as 
the subjects who underwent arterial revascularization 
procedure, had an ischemic stroke or peripheral artery 
disease were qualified as individuals with  high or 
very high risk of death due to cardiovascular disease 
depending on the intensity of other risk factors (8). 
The risk of death due to cardiovascular events was 
assessed in the subjects having been divided into two 
groups, i.e. those with metabolic syndrome and those 
not affected by the condition. Additionally, based on 
a comparative analysis of cardiovascular risk factors, 
all the study participants were divided into two groups, 

Grupa badana. W badaniu wzięło udział 332 
mieszkańców województwa łódzkiego pracujących 
w rolnictwie. Grupę badaną stanowiło 231 osób (119 
mężczyzn i 112 kobiet) w wieku 30-65 lat (średnia 
57,2±8,1 roku), u których stwierdzono zespół meta-
boliczny (ZM).  Grupę kontrolną stanowiło 101 osób 
(56 mężczyzn i 45 kobiet) w wieku 41-56 lat (średnia 
57,7±5.8 roku), bez ZM. Wszyscy badani nie palili pa-
pierosów i deklarowali wysoki poziom aktywności 
fizycznej ocenionej przy pomocy Międzynarodowego 
Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (7).

Zespół metaboliczny. U osób z objawami ZM roz-
poznanie postawiono na podstawie kryteriów Interna-
tional Diabetes  Federation (IDF) z 2005r., stwierdza-
jąc występowanie otyłości typu brzusznego (u kobiet 
obwód talii ≥80 cm, u mężczyzn obwód talii ≥94 cm) 
oraz dwóch spośród następujących czynników ryzyka: 
stężenie triglicerydów ≥1,7 mmol/l lub leczenie tego 
zaburzenia, niskie stężenie cholesterolu HDL (u ko-
biet <1,3 mmol/l, u mężczyzn <1,0 mmol/l) lub lecze-
nie tego zaburzenia, stężenie glukozy na czczo ≥6,1 
mmol/l lub leczona cukrzyca typu 2, ciśnienie tętnicze 
krwi ≥130/85 mmHg lub leczenie nadciśnienia tętni-
czego (5).

Badania biochemiczne. Krew do badań laborato-
ryjnych pobierano na czczo z żyły odłokciowej. W su-
rowicy oznaczano stężenie cholesterolu całkowitego 
(total cholesterol, TC), cholesterolu HDL (high density 
lipoprotein) i triglicerydów (TG).

Ryzyko sercowo-naczyniowe. W badanej grupie 
oceny ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych doko-
nywano na podstawie wartości ciśnienia tętna (pulse 
pressure, pp). Ciśnienie tętna obliczono jako średnią 
wartość różnicy między ciśnieniem skurczowym (sy-
stolic blood pressure, SSB) i rozkurczowym (diastolic 
blood pressure, DBP). Wartość pp>63 mmHg uznano 
za podwyższoną i związaną ze zwiększonym ryzy-
kiem powikłań sercowo-naczyniowych (4).

U badanych oceniano 10-letnie ryzyko zgonu 
z przyczyn sercowo-naczyniowych według tablic 
SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) skali-
browanych dla polskiej populacji (Pol-SCORE 2015). 
Badanych z rozpoznaną cukrzycą typu 2, ciężkim 
nadciśnieniem tętniczym, po przebytym ostrym in-
cydencie sercowo-naczyniowym, po zabiegu rewa-
skularyzacji tętnic, niedokrwiennym udarze mózgu 
lub z chorobą tętnic obwodowych kwalifikowano jako 
osoby z dużym lub bardzo dużym ryzykiem zgonu 
z przyczyn sercowo-naczyniowych, w zależności od 
stopnia nasilenia innych czynników ryzyka (8).

Oceny ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczy-
niowych dokonano z podziałem badanych na osoby 
z ZM i bez ZM. Ponadto dokonano oceny porównaw-
czej występowania czynników ryzyka chorób sercowo
-naczyniowych dzieląc wszystkich badanych na dwie 
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i.e. those with a low or moderate cardiovascular risk 
and those with high risk, according to the SCORE 
results (regardless of  metabolic syndrome presence). 

Family history. A study subject was considered 
to have a positive family history if any of his or 
her first-degree relatives suffered from early-onset 
hypertension, diabetes or cardiovascular diseases 
(before the age of 55 years in men and 65 years in 
women). 

Anthropometrics. Measurements of the waist 
circumference were taken in all the study participants 
and body mass index (BMI) was calculated by dividing 
the body mass in kilograms divided by the height in 
square meters. 

Statistical analysis. The statistical analysis was 
performed with the use of Statistica 7.1 PL and Office 
2010 software. The normal distribution was analyzed 
based on the Shapiro-Wilk test. If distribution of at 
least one of the characteristics was different from the 
normal range, the Mann-Whitney U test was applied.  
To compare the mean values of the two groups, the 
t-Student and the Mann-Whitney U test were used. 
In the case of characteristics with nominal scales, the 
structure indicator (%) of a specific phenomenon was 
calculated, whereas for comparative purposes, the 
chi-square test with the Yates correction was applied.  
When evaluating the impact of metabolic syndrome 
components and selected cardiovascular disease risk 
factors on the occurrence of high or very high ten-year 
risk of death due to cardiovascular diseases, the odds 
ratio was calculated for the subjects being divided into 
groups according to the SCORE result (SCORE <5% 
vs. SCORE≥5%). The 95% confidence interval was 
applied.

The Bioethics Committee of the Medical University 
of Lodz granted its approval for the study (no. 
RNN/556/10/KB). All the subjects gave their informed 
consent to participate in the study.

RESULTS

In the subjects employed in the agricultural 
sector, the pulse pressure values ranged from 39 to 67 
mmHg. In the participants with metabolic syndrome, 
the pulse pressure value was 59.9±4.3 mmHg, and it 
was significantly higher than in the group of healthy 
individuals. Elevated pulse pressure values were found 
in 31.60% of the subjects with metabolic syndrome, 
which was significantly more frequent than in the 
group of healthy participants among whom elevated 
pulse pressure was observed in 6.95% of the individuals 
(Table I).

In none of the subjects a low risk of death due to 
cardiovascular disease was identified. A moderate 
risk of death due to cardiovascular events was found 

grupy - osoby z niskim lub umiarkowanym i wysokim 
ryzykiem sercowo-naczyniowym w oparciu o wartość 
wskaźnika SCORE (niezależnie od występowania 
ZM).

Wywiad rodzinny. Jako dodatni wywiad rodzinny 
w kierunku przedwczesnego występowania nadciśnie-
nia tętniczego, cukrzycy i chorób sercowo-naczynio-
wych, uznano ich wystąpienie u krewnych I stopnia 
przed ukończeniem 55 lat w przypadku mężczyzn i 65 
lat w przypadku kobiet. 

Antropometria. Wszystkim badanym zmierzono 
obwód talii w cm i oznaczono wskaźnik BMI (Body 
mass index), dzieląc masę ciała wyrażoną kilogra-
mach przez wzrost w m2. 

Analiza statystyczna. Opracowanie statystyczne 
wykonano przy użyciu programów Statistica 7.1 PL 
oraz Office 2010. Rozkład normalny badano testem 
Shapiro-Wilk’a. W przypadku, gdy przynajmniej jed-
na cecha miała rozkład różny od normalnego, zasto-
sowano test Manna-Whitney’a. W celu porównania 
średnich dwóch grup zastosowano test t-Studenta i test 
U Mann-Whitney’a. W przypadku cech o skalach no-
minalnych obliczono wskaźnik struktury (%) wystę-
powania danego zjawiska, a w celu porównania zasto-
sowano test χ2 z poprawką Yatesa. Oceniając wpływ 
składowych zespołu metabolicznego i wybranych 
czynników ryzyka chorób układu krążenia na wysokie 
lub bardzo wysokie 10-letnie ryzyko zgonu badanych 
z powodu chorób sercowo-naczyniowych, obliczo-
no iloraz szans, dzieląc badanych według wskaźnika 
SCORE (SCORE <5% vs. SCORE≥5%). Zastosowano 
95% przedział ufności.

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Ko-
misji Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 
RNN/556/10/KB. Wszystkie osoby wyraziły pisemną 
zgodę na udział w badaniach.

WYNIKI

U badanych osób zatrudnionych w rolnictwie war-
tości ciśnienia tętna wahały się od 39 do 67 mmHg. 
U osób z ZM średnia wartość ciśnienia tętna wynosiła 
59,9±4,3 mmHg i była istotnie wyższa niż w grupie 
osób zdrowych. Podwyższone wartości ciśnienia tętna 
stwierdzono u 31,60% badanych z ZM, istotnie czę-
ściej niż w grupie osób zdrowych, w której podwyż-
szone ciśnienie tętna stwierdzono u 6,93% osób (Tab. 
I).

U żadnej z badanych osób nie stwierdzono małe-
go ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. 
Umiarkowane ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-na-
czyniowych stwierdzono u 20,3% osób z ZM i 52,5% 
zdrowych, duże ryzyko zgonu - u 33,3% osób z ZM 
i 41,6% zdrowych, natomiast bardzo duże ryzyko zgo-
nu - u 46,3% badanych z ZM i 5,9% osób zdrowych. 
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Tabela I. Charakterystyka badanej grupy
Table I. Characteristics of study group

Risk factors
Czynniki ryzyka

Metabolic syndrome 
(n=231)

Zespół metaboliczny 
(n=231)

Healthy (n=101)
Zdrowi (n=101)

p

Mean ±SD/%(n)
Średnia ±OS/%(n) 

Mean ±SD/%(n)
Średnia ±OS/%(n) 

Sex [% women]
Płeć [% kobiet] 48.48 (112) 49.45 (45) NS

Age [years]
Wiek [lata] 57.22±8.11 57.47±5.83 NS

Type 2 diabetes [%]
Cukrzyca typu 2 [%] 45.89 (106) 27.72 (28) <0.001c

Hypertension [%]
Nadciśnienie tętnicze [%] 78.35 (181) 56.44 (57) 0.0467c

Body mass index [kg/m2]
Wskaźnik masy ciała [kg/m2] 34.58±5.61 27.24±2.79 <0.0001a

Waist circumference [cm]
Obwód talii [cm] 113.54±12.98 96.66±10.39 <0.0001a

Systolic blood pressure [mmHg]
Ciśnienie tętnicze skurczowe [mmHg] 147.73±19.05 128.81±12.87 <0.0001b

Diastolic blood pressure [mmHg]
Ciśnienie tętnicze rozkurczowe [mmHg] 88.14±9.76 80.72±7.93 <0.0001b

Pulse pressure [mmHg]
Ciśnienie tętna [mmHg] 58.96±4.31 45.27±3.68 <0.0001b

Total cholesterol [mmol/l]Cholesterol całkowity 
[mmol/l] 4.47±1.18 4.51±0.89 NS

High density lipoprotein [mmol/l]
HDL-cholesterol [mmol/l] 1.02±0.21 1.24±0.29 <0.0001a

Triglicerydes [mmol/l]
Triglicerydy [mmol/l] 1.97±0.89 1.43±0.17 <0.0001b

Glucose [mmol/l]
Glukoza [mmol/l] 7.98±2.98 5.42±0.35 <0.0001b

Family history 
Wywiad rodzinny

Family history of hypertension [%] 
Rodzinne występowanie nadciśnienia tętniczego [%] 30.30 (70) 27.72 (28) NS

Family history of diabetes [%] 
Rodzinne występowanie cukrzycy 15.58 (36) 15.84 (16) NS

Family history of cardiovascular diseases [%]
Rodzinne występowanie chorób sercowo-
naczyniowych [%]

8.66 (20) 6.93 (7) NS

Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE)
Systematyczna ocena ryzyka wieńcowego

<5% 20.35 (47) 52.48 (53) <0.001c

5-9% 33.33 (77) 41.58 (42) <0.001c

≥10% 46.32 (107) 5.94 (6) <0.001c

Pulse pressure
Ciśnienie tętna
≤63 mmHg 68.40 (158) 93.07 (94) <0.001c

>63 mmHg 31.60 (73) 6.93 (7) <0.001c

a - Student’s t test/test t Studenta, b - Mann-Whitney U test/test U Manna-Whitneya, c - χ2 test/test χ2, NS – nieistotne 
statystycznie/statistically non important;

Małgorzata Godala, Dariusz Moczulski, Dominik Maślach et al.
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Table II. Characteristics of study group according to coronary  risk estimated by SCORE   
Tabela II. Charakterystyka badanych według ryzyka sercowo-naczyniowego ocenionego przy użyciu tablic SCORE

SCORE < 5% 
(n=100)

SCORE ≥ 5%
(n=232)

p
Mean ±SD/%(n)

Średnia ±OS/%(n) 
Mean ±SD/%(n)

Średnia ±OS/%(n) 
Age [years]
Wiek [lata] 54.27 ± 8.34 60.56 ± 6.81 NS

Waist circumference [cm]
Obwód talii [cm] 89.45 ± 6.24 112.78 ± 9.48 <0.001a

Body Mass Index [kg/m2] 
Wskaźnik masy ciała [kg/m2] 26.64 ± 2.89 32.67 ± 6.92 <0.001a

Systolic blood pressure [mmHg] 
Ciśnienie tętnicze skurczowe [mmHg] 129.37 ± 5.88 148.21 ± 9.94 <0.001b

Diastolic blood pressure [mmHg]
Ciśnienie tętnicze rozkurczowe [mmHg] 82.78 ± 6.26 91.69 ± 5.66 <0.001b

Pulse pressure [mmHg]
Ciśnienie tętna [mmHg] 41.73 ± 3.82 60.71 ± 2.68 <0.001b

High density lipoprotein [mmol/l]
HDL-cholesterol [mmol/l] 1.23 ± 0.43 1.21 ± 0.45 <0.001a

Total cholesterol [mmol/l]
Cholesterol całkowity [mmol/l] 4.51 ± 1.03 4.46 ± 1.22 NS

Triglicerydes [mmol/l]
Triglicerydy [mmol/l] 1.51 ± 0.34 1.84 ± 0.96 <0.001b

Glucose [mmol/l]
Glukoza [mmol/l] 5.71 ± 0.67 7.46 ± 3.18 <0.001b

Family history of  hypertension [%]
Rodzinne występowanie nadciśnienia tętniczego 
[%]

27.00 (27) 30.60 (71) NS

Family history of diabetes [%] 
Rodzinne występowanie cukrzycy 15.00 (15) 15.95 (37) NS

Family history of cardiovascular diseases [%]
Rodzinne występowanie chorób sercowo-
naczyniowych [%]

6.00 (6)  9.05 (21) NS

a - Student’s t test/test t Studenta, b - Mann-Whitney U test/test U Manna-Whitneya, NS – nieistotne statystycznie/
statistically non important;

in 20.3% of the group with metabolic syndrome and 
52.5% of the healthy subjects, whereas high risk 
of death was observed in 33.3% of the patients with 
metabolic syndrome and 41.6% of the healthy subjects. 
Moreover, very high risk of death was found in 46.3% 
of the study participants with metabolic syndrome 
and 5.9% of the healthy subjects. In total, high and 
very high risk of cardiovascular death was observed 
in a vast majority of the subjects with metabolic 
syndrome, significantly more frequently than in the 
group of healthy individuals (Table I). 

The study participants were divided in terms of 
the level of the estimated ten-year risk of death due 
to cardiovascular diseases. In the high and very 
high risk group (SCORE ≥5%),  significantly higher 
average glucose and triglyceride levels and lower 

Łącznie duże i bardzo duże ryzyko zgonu z przyczyn 
sercowo-naczyniowych obserwowano u zdecydowa-
nej większości badanych z ZM, istotnie częściej niż 
w grupie osób zdrowych (Tab. I). 

Badanych podzielono ze względu na wielkość osza-
cowanego 10-letniego ryzyka zgonu z przyczyn serco-
wo-naczyniowych. W grupie osób z dużym i bardzo 
dużym ryzykiem (SCORE ≥5%) stwierdzono istotnie 
wyższe wartości średniego stężenia glukozy i triglice-
rydów, natomiast niższe - cholesterolu HDL. Grupę 
tę charakteryzowały istotnie wyższe średnie warto-
ści ciśnienia tętniczego i ciśnienia tętna, obwodu talii 
i wskaźnika BMI. Nie stwierdzono istotnych różnic 
w wieku badanych należących do różnych grup ryzy-
ka sercowo-naczyniowego i częstości deklarowanego 
przez nich wywiadu rodzinnego w kierunku występo-

Assessment of cardiovascular risk... Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego...
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HDL cholesterol levels were diagnosed. The group 
was characterized by a significantly higher mean 
values of arterial pressure and pulse pressure, waist 
circumference and body mass index. No statistically 
significant differences were identified in terms of 
age among the subjects included in the groups with 
various cardiovascular risk levels or frequency of 
reported family history of hypertension, diabetes and 
cardiovascular diseases (Table II). 

A correlation between the metabolic disease 
components and selected factors of cardiovascular 
diseases and occurrence of high and very high risk of 
cardiovascular death was identified in the subjects. It 
was found that the women with abnormally high waist 
circumference (over 80 cm) and obesity measured 
based on BMI had a four times higher risk of 
cardiovascular death. Nearly three times higher odds 
of developing high or very high risk of cardiovascular 
death were identified in the subjects with a high pulse 
pressure (over 63 mmHg). Over two times higher odds 
of occurrence of high and very high risk of death were 
observed in the individuals with abnormal arterial 
blood pressure and fasting glucose level over 6.1 
mmol/l, whereas nearly two times higher odds of the 
risk were found in the study participants with a high 
triglyceride level (over 1.7 mmol/l) and a low HDL 
level, below 1.3 mmol/l in the women and below 1.0 
mmol/l in the men (Table III).

Table III. Association between the components of metabolic syndrome, BMI, high pulse pressure and high risk of death 
from coronary diseases according to SCORE
Tabela III. Zależność między składowymi zespołu metabolicznego, BMI i ciśnieniem tętna a wysokim ryzykiem zgonu 
z przyczyn sercowo-naczyniowych wg tablic SCORE

Risk factors
Czynniki ryzyka

Odds Ratio (95% 
Confidence Interval) 
 Iloraz Szans (95% 
Przedział Ufności)

Waist circumference (female ≥80cm , male ≥94cm)
Obwód talii (kobiety ≥80cm, mężczyźni ≥94cm) 4.21 (2.78, 6.34)

Body mass index ≥30 kg/m2

Wskaźnik masy ciała ≥30 kg/m2 3.98 (2.24, 6.12)

Triglicerides ≥1.7 mmol/l
Triglicerydy ≥1,7 mmol/l 1.97 (1.12, 2.79)

High density lipoprotein (women <1,3 mmol/l, men <1,0 mmol/l)
Cholesterol HDL (u kobiet <1,3 mmol/l, u mężczyzn <1,0 mmol/l) 1.78 (1.01, 2.57)

Glucose ≥6.1 mmol/l 
Glukoza ≥6,1 mmol/l 2.16 (1.15, 3.76)

Blood pressure (≥130/85 mmHg)
Ciśnienie tętnicze krwi (≥130/85 mmHg) 2.67 (1.42, 3.98)

Pulse pressure > 63 mmHg
Ciśnienie tętna >63 mmHg 2.72 (1.62, 4.18)

wania nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i chorób ser-
cowo-naczyniowych (Tab. II). 

Stwierdzono zależność między składowymi ZM 
i wybranymi czynnikami ryzyka chorób układu krą-
żenia a występowaniem wysokiego i bardzo wysokie-
go ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych 
u badanych. Czterokrotnie wyższą szansę na wystą-
pienie wysokiego ryzyka zgonu z powodów sercowo
-naczyniowych odnotowano u badanych z nieprawi-
dłowym obwodem talii (powyżej 80 cm u kobiet i 94 
cm u mężczyzn) oraz otyłością mierzoną wskaźnikiem 
BMI (Body Mass Index). Blisko trzykrotnie wyższą 
szansę wystąpienia wysokiego i bardzo wysokiego 
ryzyka zgonu z powodów sercowo-naczyniowych wy-
kazano u badanych z wysokim ciśnieniem tętna (po-
wyżej 63 mmHg). Ponad dwukrotnie wyższą szansę 
na wystąpienie wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka 
zgonu stwierdzono u osób z nieprawidłowym ciśnie-
niem tętniczym krwi i stężeniem glukozy na czczo 
powyżej 6,1 mmol/l, natomiast blisko dwukrotnie 
większą szansę - u badanych z wysokim stężeniem tri-
glicerydów (powyżej 1,7 mmol/l) i niskim stężeniem 
lipoproteiny HDL (high density lipoprotein), poniżej 
1,3 mmol/l u kobiet i poniżej 1,0 mmol/l u mężczyzn 
(Tab. III).

Małgorzata Godala, Dariusz Moczulski, Dominik Maślach et al.
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DISCUSSION

In the recent years in Poland, a higher incidence 
of metabolic disorders has been observed. It has also 
been shown that co-occurrence of metabolic disorders 
significantly increases the risk of development 
of atherosclerosis and type 2 diabetes, as well as 
vascular complications caused by these conditions (9-
12). The European Society of Cardiology created an 
algorithm evaluating the ten-year risk of death due to 
cardiovascular events (8, 13). The risk factors included 
in the SCORE algorithm correspond to the diagnostic 
criteria for metabolic disorder only in terms of arterial 
pressure, therefore assessment of the SCORE risk in 
this group of patients is reasonable, especially that the 
metabolic disorder components are included among 
the other risk factors of cardiovascular diseases.

The SCORE project identified high risk of death 
at the level of ≥5%, corresponding to 20% risk of 
cardiovascular event occurrence. Based on these 
criteria assumed in the study, nearly 80% of the 
subjects with metabolic syndrome were qualified as 
individuals with high risk of death, whereas among 
the healthy subjects, it was 46%. The results of studies 
evaluating the cardiovascular risk among individuals 
with metabolic disorder reported in the literature are 
ambiguous. Many studies have revealed very high risk 
of cardiovascular events in this group of patients (14, 15), 
whereas other confirmed high risk of cardiovascular 
events in a small percentage of subjects with metabolic 
syndrome  (16-18). The disproportions may result 
from the specific nature of the studied populations, 
the applied definition of metabolic syndrome as well 
as the use of the Polish version of the SCORE charts 
in our own study. The study group included mainly 
individuals aged over 55 years presenting at least 
four components of metabolic syndrome, whereas 
among the participants not suffering from metabolic 
syndrome, a majority of the group was represented by 
individuals with hypertension and type 2 diabetes who 
were automatically qualified for the group with high or 
very high risk of cardiovascular events. Additionally, 
considering the fact of occurrence of other factors 
increasing the cardiovascular risk which were not 
included in the SCORE algorithm, and among which 
the metabolic syndrome components are listed, the 
condition of patients with metabolic disorders appears 
to be serious and requires further studies.

The agricultural sector workers participating in 
the study were divided into two groups based on the 
level of the estimated SCORE risk. In the group with 
high and very high risk, a significantly increased 
triglyceride levels, lower HDL levels and higher 
glucose levels were identified as compared to the 
results observed in the group with moderate SCORE 

DYSKUSJA

W ostatnich latach obserwowany jest w Polsce 
wzrost częstości występowania zaburzeń metabo-
licznych. Wykazano również, że współwystępowanie 
czynników metabolicznych zwiększa istotnie ryzyko 
rozwoju miażdżycy i cukrzycy typu 2 oraz ich powi-
kłań naczyniowych (9-12). Europejskie Towarzystwo 
Kardiologiczne stworzyło algorytm oceniający 10-let-
nie ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych 
(8, 13). Uwzględnione w algorytmie SCORE czynniki 
ryzyka pokrywają się z kryteriami diagnostycznymi 
zespołu metabolicznego jedynie w zakresie ciśnienia 
tętniczego, zatem ocena ryzyka SCORE w tej grupie 
chorych jest zasadna, tym bardziej, że wśród innych 
czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych 
wymienia się składowe zespołu metabolicznego.

Projekt SCORE ustalił wysokie ryzyko zgonu na 
poziomie ≥5%, odpowiadające 20-procentowemu ry-
zyku wystąpienia zdarzenia sercowo-naczyniowego. 
Przy tak przyjętych kryteriach w przeprowadzonym 
badaniu blisko 80% osób z zespołem metabolicznym 
zakwalifikowano do wysokiego ryzyka zgonu, nato-
miast wśród osób zdrowych - u około 46%. Wyniki 
dostępnych w literaturze badań oceniających ryzyko 
sercowo-naczyniowe wśród osób z zaburzeniami me-
tabolicznymi nie są jednoznaczne. Wiele badań wyka-
zało bardzo duże ryzyko incydentów sercowo-naczy-
niowych w tej grupie chorych (14, 15), inne - potwier-
dzały wysokie ryzyko zdarzenia sercowo-naczynio-
wego u małego odsetka badanych z zespołem meta-
bolicznym (16-18). Dysproporcje te mogą wynikać ze 
specyfiki badanych populacji, zastosowanej definicji 
zespołu metabolicznego oraz z zastosowania w bada-
niu własnym polskiej wersji tablic SCORE. Badaną 
grupę stanowiły w większości osoby po 55. roku życia, 
mające co najmniej 4 składowe zespołu metaboliczne-
go, natomiast wśród osób bez zespołu metabolicznego, 
znaczną grupę stanowiły osoby z nadciśnieniem tętni-
czym i cukrzycą typu 2, które zostały automatycznie 
zakwalifikowane do grupy z dużym lub bardzo dużym 
ryzykiem incydentu sercowo-wieńcowego. Ponadto, 
biorąc pod uwagę fakt występowania innych czyn-
ników zwiększających ryzyko sercowo-naczyniowe, 
które nie zostały uwzględnione w algorytmie SCORE, 
a wśród których wymienia się składowe zespołu me-
tabolicznego, sytuacja osób z zaburzeniami metabo-
licznymi wydaje się poważna, wymagająca dalszych 
badań.

Biorących udział w badaniu pracowników sekto-
ra rolnego podzielono ze względu na wielkość osza-
cowanego ryzyka SCORE. W grupie osób z dużym 
i bardzo dużym ryzykiem stwierdzono istotnie wyż-
sze stężenie triglicerydów, niższe stężenie choleste-
rolu HDL i wyższe stężenie glukozy niż w grupie 
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risk. Although there are no detailed studies evaluating 
the incidence of atherogenic dyslipidemia in the 
population, the condition is regarded as a significant 
and independent risk factor of ischemic disease. The 
studies have revealed that it is associated with a risk 
of occurrence of acute coronary events, regardless of 
the traditional risk factors, including insulin resistance 
(19, 20).

The evaluation of pulse pressure effect on 
cardiovascular complication risk, particularly in the 
group of patients with metabolic syndrome requires 
further studies. The pulse pressure value depends on the 
severity of arterial vessel stiffness, and with a specific 
cardiac status, increased vascular stenosis leads to 
elevated systolic blood pressure accompanied by 
decreased diastolic pressure, which reduces coronary 
perfusion pressure and limits oxygen supply to the 
heart muscle (9, 10, 12). It has been proven that a high 
pulse pressure should be regarded as a more important 
risk factor of cardiovascular events than occurrence 
of hypertension (12, 13, 15). In the conducted study, 
one in three individuals with metabolic syndrome had 
a high pulse pressure, which was significantly more 
frequently than among the healthy subjects. Other 
studies prove that for each value of systolic blood 
pressure ≥130 mmHg in the case of individuals with 
higher values of pulse pressure, the risk of coronary 
disease development increases (21-23). Moreover, 
study results indicate that there exist other factors 
that contribute to increased vascular stiffness such 
as carbohydrate and lipid metabolism disorders or 
excess body weight (24-27). All these elements define 
metabolic syndrome, which suggests considerably 
higher risk of coronary incidents in this group of 
patients. For a long time obesity, especially central 
obesity, has been considered an important risk factor 
of hypertension and accelerated vascular stiffness, 
which poses greater risk of developing very high pulse 
pressure for individuals with metabolic syndrome. 
These findings were also confirmed by this study.

The conducted study did not reveal any correlation 
between a positive family history of cardiovascular 
diseases and increased risk of death due to coronary 
events, although many studies prove that it is an 
independent factor increasing the risk of developing 
cardiovascular diseases (4, 8). There are also reports 
that a relation between a positive family history 
and increased cardiovascular risk depends on the 
occurrence of other risk factors (apart from genetic 
ones) such as those related to lifestyle (tobacco 
smoking, low physical activity, unhealthy diet) (8, 11, 
12).

Undoubtedly, a limitation of this study was 
a certain homogeneity of the analyzed group, which 
made it impossible to provide a more comprehensive 

z umiarkowanym ryzykiem SCORE. Mimo braku 
dokładnych badań oceniających populacyjną częstość 
jej występowania, dyslipidemia aterogenna jest uzna-
wana za istotny i niezależny czynnik ryzyka choro-
by niedokrwiennej serca. W badaniach wykazywano, 
że jest związana z ryzykiem wystąpienia poważnych 
incydentów wieńcowych niezależnie od tradycyjnych 
czynników ryzyka, w tym insulinooporności (19, 20).

Ocena wpływu ciśnienia tętna na ryzyko powikłań 
sercowo-naczyniowych, zwłaszcza w grupie osób 
z zespołem metabolicznym wymaga dalszych badań. 
Wartość ciśnienia tętna zależy od stopnia usztywnie-
nia naczyń tętniczych, a przy określonej wydolności 
mięśnia sercowego zwiększona sztywność naczyń 
powoduje zwiększenie ciśnienia tętniczego skurczo-
wego i jednocześnie zmniejszenie ciśnienia tętniczego 
rozkurczowego, co obniża ciśnienie perfuzyjne w na-
czyniach wieńcowych i ogranicza zaopatrzenie mię-
śnia sercowego w tlen (9, 10, 12). Wykazano, że wyso-
kie ciśnienie tętna należy traktować jako ważniejszy 
czynnik ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych, 
niż występowanie nadciśnienia tętniczego (12,13,15). 
W przeprowadzonym badaniu co trzecia osoba z ze-
społem metabolicznym miała wysokie ciśnienie tętna, 
istotnie częściej niż wśród osób zdrowych. W innych 
badaniach wykazywano, że  dla każdej wartości skur-
czowego ciśnienia tętniczego ≥130 mmHg w przypad-
ku osób, u których wartości ciśnienia tętna są wyższe, 
zwiększa się ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej 
(21-23). Co więcej, wyniki badań wskazują na udział 
w zwiększaniu sztywności naczyń takich czynników, 
jak zaburzenia gospodarki węglowodanowej, lipido-
wej czy nadmiernej masy ciała (24-27). Wszystkie te 
elementy definiują zespół metaboliczny, co sugeruje 
dużo większe ryzyko incydentów wieńcowych u tych 
chorych. Od dawna otyłość, zwłaszcza otyłość central-
na, została uznana ważnym czynnikiem ryzyka nad-
ciśnienia tętniczego i przyspieszonego sztywnienia 
naczyń, co stawia osoby z zespołem metabolicznym 
w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia wysokich 
wartości ciśnienia tętna. Potwierdziło to również ni-
niejsze badanie.

W przeprowadzonym badaniu nie wykazano 
związku między dodatnim wywiadem rodzinnym 
w kierunku chorób układu krążenia a zwiększonym 
ryzykiem zgonu z przyczyn wieńcowych, chociaż wie-
le badań potwierdziło, że jest on niezależnym czynni-
kiem zwiększającym ryzyko zachorowania na choroby 
sercowo-naczyniowe (4, 8). Pojawiają się także donie-
sienia, że związek dodatniego wywiadu rodzinnego ze 
wzrostem ryzyka sercowo-naczyniowego jest uzależ-
niony od obecności innych, poza genetycznymi, czyn-
ników ryzyka, takich jak czynniki związane ze stylem 
życia (palenie tytoniu, niska aktywność fizyczna, nie-
racjonalna dieta) (8, 11, 12).
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assessment of the impact of particular factors on 
developing high or very high risk of death due to 
cardiovascular events. All the study subjects with 
metabolic syndrome and a great part of the individuals 
who had not been diagnosed with the disease had 
a waist circumference indicating abdominal obesity, 
they also reported a low level of daily physical activity 
and were non-smokers, which made it impossible 
to analyze the impact those factors had on the 
cardiovascular risk in the individuals.  Moreover, 
those good health habits did not obviously contribute 
to a worse prognosis in the subjects. However, the 
study provided data to estimate the significance of the 
impact of particular metabolic syndrome components 
on occurrence of high and very high risk of death 
due to cardiovascular events. The highest quality of 
predictions was achieved for obesity measured based 
on waist circumference and body mass index which 
increased the odds of developing high and very high 
risk of death due to coronary events four times in 
the study subjects. All the other metabolic syndrome 
determinants also increased the odds of occurrence 
of high and very high risk of death assessed based 
on the SCORE charts. The aforementioned results 
suggest that further studies are required to analyze the 
impact of metabolic factors on the risk of occurrence 
of serious cardiovascular events.

CONCLUSIONS

The study subjects with metabolic syndrome 
showed significantly higher risk of complications and 
death due to cardiovascular incidents. In the group 
with high and very high cardiovascular risk assessed 
according to the SCORE charts, values of all the 
metabolic syndrome components were abnormal, 
which proves that they contribute to an increased risk 
of complications of coronary artery disease. 
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Dental caries is a transmissible chronic disease of dental hard tissues. To monitor the 
course of carious process, age reference groups were designated which are subject to regular dental check-ups. 
The groups include children aged 6, 12, and 18 years as well as adults at the age of 35-44 and 55-64 years.
AIM. The aim of the study was to evaluate the state of dentition and effectiveness of treatment among children 
and adolescents in the reference groups aged 6, 12, and 18 years from the town of Skierniewice and its region 
in the years 2017-2020.
MATERIAL AND METHODS. The study included 385 children and adolescents from the reference groups. 
Dental examination was carried out in the dental office of the Ogrodowa Medical Centre in Skierniewice. Dental 
caries intensity expressed by the the DMFT index, and its particular components, D, M, and F (D– the mean 
number of teeth with caries (decayed), M– teeth extracted (missing), and F– filled) as well as the dental caries 
treatment index DTI (F/(D+F)) were determined according to sex.
RESULTS. Distribution of the DMFT index components was very similar in children aged 6 years and in 
18-year-old adolescents. The D component constituted half the DMF index (50.7% in 6-year-olds and 52.4% 
in 18-year-olds), the M component values were lowest (16.1% and 12.3%, respectively) while the F component 
accounted for slightly more than 1/3 of the whole value (33.2% and 35.3%, respectively). In 12-year-olds, the 
D component value was 68.4% of the DMF index, the M component accounted for only a few percent (4.5%) 
and the F component was 27.1%. The DTI value was 0.40 for 6-year-olds and 18-year-olds and appeared to be 
significantly higher than in the group of 12-year-olds (0.3).
CONCLUSIONS. There is an urgent need for monitoring the dental status, professional caries prevention, and 
conservative treatment of teeth in children and adolescents of the Skierniewice region.

Key words: reference groups, dental caries, treatment index, children and adolescents

STRESZCZENIE

WSTĘP. Próchnica jest transmisyjną,  przewlekłą chorobą twardych tkanek zęba. W  celu  monitorowania  
przebiegu procesu próchnicowego wyznaczono  referencyjne grupy wiekowe poddawane regularnym 
przeglądom stomatologicznym. Są to dzieci w wieku 6, 12, 18 lat oraz osoby dorosłe  w wieku 35-44 i 55-64.
CEL. Celem pracy była ocena  stanu  uzębienia i efektywności  leczenia  dzieci i młodzieży w grupach 
referencyjnych 6, 12 i 18 lat ze Skierniewic i okolic w latach 2017-2020.
MATERIAŁ I METODY. Badaniu poddano 385 dzieci i młodzież z grup referencyjnych. Badania 
przeprowadzono w gabinecie stomatologicznym Centrum Medycznego Ogrodowa w Skierniewicach. Oceniono 
intensywność próchnicy wyrażoną wskaźnikiem PUWZ z uwzględnieniem poszczególnych składowych 
P,U,W (P– średnia liczba zębów z próchnicą, U– średnia liczba zębów usuniętych i W– średnia liczba zębów 
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wypełnionych)  oraz wskaźnik leczenia zębów WL (W/(P+W)) w zależności od wieku i płci.
WYNIKI. Udział poszczególnych składowych wskaźnika PUW był bardzo zbliżony u dzieci w wieku 6 i 18 
lat.  Połowę wskaźnika  PUW stanowiła składowa P (50,7% u 6-latków i 52,4% u 18-latków), wartości składowej 
U były najniższe, odpowiednio (16,1% i 12,3%, natomiast  nieco ponad 1/3 to składowa W (odpowiednio 33,2% 
i 35,3%). W przypadku 12-latków,  składowa P wynosiła aż 68,4% wskaźnika PUW,  składowa U to zaledwie 
kilka procent – 4,5%, a składowa W – 27,1%. Wartość wskaźnika leczenia w grupie 6-latków i 18-latków 
wynosiła 0,40 i była istotnie wyższa niż w grupie 12-latków – 0,3.
WNIOSKI. Istnieje pilna potrzeba  monitorowania stanu uzębienia, profesjonalnej profilaktyki próchnicy 
i zachowawczego leczenia zębów u dzieci i młodzieży regionu skierniewickiego.

Słowa kluczowe: grupy referencyjne, próchnica, wskaźnik leczenia, dzieci i młodzież

INTRODUCTION

Dental caries is a transmissible, multifactorial 
chronic disease of dental hard tissues which affects 
a large percentage of the population (1). Numerous 
studies have shown that there is a correlation 
between caries prevalence and systemic diseases, 
i.e., cardiovascular and cerebrovascular diseases in 
newborns, diabetes, pulmonary infections, as well 
as various forms of cancer (2). Therefore, oral health 
has been constantly monitored. Age reference groups 
have been specified and subjected to regular dental 
check-ups. They include children aged 6, 12, 18 years 
and adults aged 35-44 and 55-64 years. According 
to the principles of oral health monitoring adopted 
by the WHO, the youngest age reference groups 
of the population are examined every two years, 
and adolescents and youth graduating from high 
school every three and five years, respectively. The 
designated time intervals depend on the incidence of 
caries disease and its dynamics related to a particular 
stage of human life (3,4).

On the basis of the examinations of the reference 
groups, it has been observed that the dental status of 
children and adolescents affects the general oral health 
of adults. Thus, periodic check-ups enable dental 
practitioners to evaluate the efficacy of dental care 
and implemented measures aimed at improving its 
functioning. All these factors are not without impact 
on the quality of patients’ life in terms of their aesthetic 
and functional dentition (3,4).

THE AIM OF THE STUDY

The aim of the study was to evaluate the state 
of dentition and effectiveness of treatment among 
children and adolescents in the reference groups aged 
6, 12 and 18 years from the town of Skierniewice and 
its region in the years 2017-2020.

WSTĘP

Próchnica jest transmisyjną, wieloprzyczynową 
przewlekłą chorobą twardych tkanek zęba, która obej-
muje duży odsetek populacji (1). Liczne badania udo-
wodniły, że istnieje związek między występowaniem 
próchnicy a  chorobami ogólnoustrojowymi tj.: cho-
roby sercowo-naczyniowe i mózgowo-naczyniowe, 
wady u noworodków, cukrzyca, infekcje płucne oraz 
różne postaci raka (2). Dlatego zdrowie jamy ustnej 
podlega ciągłemu monitoringowi. Wyznaczono  refe-
rencyjne grupy wiekowe poddawane regularnym prze-
glądom stomatologicznym. Są to dzieci w wieku 6, 12, 
18 lat oraz osoby dorosłe w wieku 35-44, 55-64 lat. 
Zgodnie z przyjętymi przez WHO zasadami monito-
rowania stanu zdrowia jamy ustnej  najmłodsze indek-
sowe grupy wiekowe  populacji są badane  co 2 lata, 
nastolatki i młodzież kończąca szkołę licealną  odpo-
wiednio co 3 i 5 lat. Wyznaczone odstępy czasowe są 
uzależnione od zapadalności na chorobę próchnicową 
i dynamiki procesu próchnicowego uzależnionej od 
etapu życia człowieka (3,4).

Na podstawie badań grup referencyjnych zauwa-
żono, że stan uzębienia dzieci i młodzieży rzutuje na 
ogólny stan zdrowia jamy ustnej osób dorosłych. Cy-
kliczne badania umożliwiają też ocenę skuteczności 
opieki stomatologicznej i wdrożonych działań zmie-
rzających do poprawy jej funkcjonowania. Wszystkie 
te czynniki nie pozostają bez wpływu na jakość życia 
pacjentów w aspekcie estetycznym i funkcjonalnym 
uzębienia (3,4).

CEL PRACY

Celem pracy była ocena  stanu  uzębienia i efek-
tywności  leczenia  dzieci i młodzieży w grupach refe-
rencyjnych 6, 12 i 18 lat ze Skierniewic i okolic w la-
tach 2017-2020.
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Evaluation of dental status and effectiveness of treatment... Stan uzębienia i ocena skuteczności leczenia...

MATERIAL AND METHODS

The study was conducted in the years 2017-2020 
and included 385 subjects: 134 children aged 6 (74 
girls, 60 boys), 128 aged 12 (63 girls, 65 boys), and 
123 adolescents aged 18 years (61 girls, 62 boys). 
Dental visits took place in the Dental Clinic at the 
Ogrodowa Medical Centre in Skierniewice. Dental 
examination, health education, qualification for dental 
conservative treatment and the treatment itself were 
performed by two experienced dental professionals 
(M.B-M., M.C-W.). Prior to the examination, the 
dental practitioners were subject to calibration, which 
consisted in examining the same ten patients from 
each index group, comparing the obtained results and 
arriving at mutual agreement, in the case of discrepancy 
between their opinions. The study involved consecutive 
subjects who wanted to participate in the examination. 
All patients and their guardians gave consent for the 
study. A subjective and objective examination was 
performed. The dentition was assessed under artificial 
light using a dental mirror and the WHO-621 ball-
tipped periodontal probe. The teeth were inspected in 
a moist environment and, if in doubt, were dried with 
air syringe. The results of the dental examination were 
recorded in the patient’s chart.

On clinical examination, the prevalence and 
intensity of caries were determined by the DMFT 
index, taking into consideration its particular 
components (the mean number of teeth with caries – D 
(decayed), teeth extracted – M (missing), and filled - F) 
and by the dental caries treatment index DTI=F/(D+F). 
All parameters were presented according to sex.

The obtained results were subject to statistical 
analysis. The Chi-square test of independence was 
used to compare caries prevalence in relation to sex. 
The Student’s t-test was applied for the comparison 
of the mean DMFT values   and its components as well 
as the DTI values in the groups of girls and boys. 
A significance level of p≤0.05 was adopted. The tables 
show the test values   (the Chi-square and Student’s 
t-test) and the probability of error (p). In the case of 
significant differences, the values   are presented in 
bold. The mean values   of individual parameters are 
given to one decimal place of accuracy, while standard 
deviations are given to two decimal places. Greater 
accuracy in standard deviations results from the 
need to visualize the differences in individual groups 
studied.

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono w latach 2017-2020. 
Wzięło w nich udział łącznie 385 osób w tym:  134 
dzieci w wieku 6 lat (74 dziewczęta, 60 chłopców), 128  
w wieku 12 lat (63 dziewczęta, 65 chłopców)  i 123  
w wieku 18 lat (61 dziewcząt, 62 chłopców). Wizyty 
odbywały się w gabinecie stomatologicznym Cen-
trum Medycznego Ogrodowa w Skierniewicach. Ba-
danie, edukację zdrowotną, kwalifikację do leczenia 
zachowawczego zębów i samo leczenie przeprowa-
dziło dwóch doświadczonych lekarzy stomatologów 
(M. B-M., M. C-W.). Przed badaniem lekarze zostali 
poddani kalibracji, polegającej na zbadaniu  10 tych 
samych pacjentów z każdej grupy wskaźnikowej, 
porównaniu uzyskanych wyników i uzgodnieniu, 
w przypadku rozbieżności wspólnego, obowiązujące-
go stanowiska. Badaniu poddano kolejne zgłaszające 
się osoby, wszyscy pacjenci i ich opiekunowie wyrazi-
li zgodę na wykonanie badania. Przeprowadzono ba-
danie podmiotowe i przedmiotowe. Oceny uzębienia 
dokonano w sztucznym oświetleniu z użyciem luster-
ka i zgłębnika periodontologicznego WHO nr 621 za-
kończonego kulką. Zęby oglądano w wilgotnym śro-
dowisku, w razie wątpliwości osuszano  powietrzem 
z dmuchawki.  Wyniki przeglądu stomatologicznego   
odnotowano  w karcie pacjenta. 

W badaniu oceniono występowanie  próchnicy, ob-
liczono intensywność próchnicy wyrażoną  wskaźni-
kiem PUWZ z uwzględnieniem poszczególnych skła-
dowych (średnia liczba zębów z próchnicą – P, średnia 
liczba zębów usuniętych – U i średnia liczba zębów 
wypełnionych – W) oraz wskaźnik leczenia WL=W/
(P+W). Wszystkie parametry przedstawiono z podzia-
łem na płeć. 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. 
Dla porównania częstości występowania próchnicy  
w zależności od płci zastosowano test niezależności 
chi- kwadrat. Porównując średnie wartości PUWZ 
i jego składowe oraz wskaźniki leczenia WL w gru-
pach dziewcząt i chłopców, skorzystano z testu t- Stu-
denta. Przyjęto poziom istotności p≤0,05. W tabelach 
podano wartości testu (chi-kwadrat, t) oraz prawdopo-
dobieństwa błędu (p). W przypadku istotnych różnic 
wartości wyróżniono tłustym drukiem. Wartości śred-
nie poszczególnych parametrów podano z dokładno-
ścią do jednego miejsca po przecinku, natomiast od-
chylenia standardowe z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. Większa dokładność w przypadku od-
chyleń standardowych wynika z konieczności uwi-
docznienia występujących różnic w poszczególnych 
badanych grupach.
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RESULTS

The results are shown in Tables 1-5.

As can be seen from the data in Tables 1 and 2, 
in the 6-year-old children, a statistically significant 
difference in the values   of D and M components 
(p <0.001) was observed. A higher value of the D 
component was found in girls, while the M component 
was higher among boys. The number of filled teeth (F) 
did not differ significantly.

In the group of 12-year-olds, it was noticed that the 
mean value of D and M components was significantly 
higher in girls than in boys (p <0.01; p <0.001). As in 
the group of younger age, the F component was not 
significantly different in girls and boys. The group 
of 18-year-olds was characterized by statistically 
significant differences between girls and boys (p 
<0.001) in the values of D and F components and the 
DMF index. Significantly higher values   were noted in 
the group of boys.

Table 1. Caries intensity expressed by the DMF index with D, M, and F components in the 6-, 12-, and 18-year-olds 
according to sex (mean values ± standard deviations).
Tabela 1. Intensywność próchnicy wyrażona wskaźnikiem PUWZ z uwzględnieniem składowych P,U,W  u 6-, 12- i 18- 
latków z uwzględnieniem płci (uwzględniono średnie ± odchylenie standardowe).

Variables
Girls Boys Total

6-year-
olds

12-year-
olds

18-year-
olds

6-year-
olds

12-year-
olds

18-year-
olds

6-year-
olds

12-year-
olds

18-year-
olds

D 1.2±0.6 2.8±0.8 5.6±1.12 0.81±0.3 2.4±0.7 6.9±2.33 1.0±0.2 2.6±1.24 6.3±2.8
M 0.2±0.1 0.2±0.1 1.3±0.9 0.5±0.2 0.1±0.1 1.6±0.7 0.3±0.1 0.2±0.1 1.5±0.9
F 0.7±0.27 1,0±0.4 3.1±1.2 0.7±0.2 1.0±0.6 5.3±2.3 0.7±0.3 1.0±0.5 4.3±2.1

DMF 2.1±1.5 4.0±1.28 10.1±3.4 1.9±0.9 3.6±1.6 13.7±3.6 2.1±1.2 3.8±1.34 12.1±3.6

Table 2. Comparison of the DMF index values and D, M, F components in age groups according to sex.
Tabela 2. Porównanie składowych P,U,W i PUWZ  w grupach wiekowych pod względem płci.

Variables 6-year-olds 12-year-olds 18-year-olds
D    t = 4.673; p = 0.0000    t = 2.818; p = 0.0056     t = 3.901; p = 0.0000
M    t = 9.942; p = 0.0000    t = 7.243; p = 0.0000 t = 1.639; p = 0.104
F t = 1.184; p = 0.239 t = 0.549; p = 0.583     t = 6.371; p = 0.0000

DMF t = 1.641; p = 0.103 t = 1.663; p = 0.099     t = 5.779; p = 0.0000

Table 3. Percentage distribution of D, M, and F components in the DMF index.
Tabela 3. Procentowy  udział składowych P, U i W we wskaźniku PUWZ.

Variables
Girls Boys Total

6-year-
olds

12-year-
olds

18-year-
olds

6-year-
olds

12-year-
olds

18-year-
olds

6-year-
olds

12-year-
olds

18-year-
olds

D 57.1 69.7 55.7 42.2 67.8 50.3 50.7 68.4 52.4
M  9.9 5.8 13.2 24.0 3.4 11.4 16.1   4.5 12.3
F 33.0 24.5 31.1 33.8 28.8 38.3 33.2 27.1 35.3

DMF 100.0  100.0  100.0  100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0

WYNIKI

Uzyskane wyniki przedstawiono w tabelach 1-5.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1 i 2 
u dzieci 6-letnich odnotowano różnicę istotną staty-
stycznie  w wartościach P i U (p<0,001). Stwierdzono 
wyższą wartość składowej P u dziewcząt, natomiast 
składowa U była wyższa wśród chłopców. Liczba zę-
bów wypełnionych nie różniła się istotnie.

W grupie 12-latków zauważono, że  średnia war-
tość P i U była istotnie większa u dziewcząt niż u  
chłopców (p<0,01; p<0,001). Podobnie jak w młodszej 
grupie wiekowej składowa W nie różniła się istotnie 
u dziewcząt i chłopców. W grupie 18-latków  odno-
towano różnice istotne statystycznie związane z płcią  
pomiędzy dziewczętami i chłopcami (p<0,001) w war-
tościach składowej P i W oraz wskaźnika PUWZ. 
Istotnie wyższe wartości odnotowano u chłopców.

Małgorzata Broniarek-Machnik, Monika Colonna-Walewska et al.
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The data in Table 3 shows that the percentage 
distribution of the D component in the DMFT index in 
the groups of 6- and 18-year-olds, both girls and boys, 
was much lower than in the case of 12-year-olds. In this 
age group, the values   obtained for girls were similar 
to those in boys (D component was over 50%). The 
percentage of M and F components in 6- and 18-year-
old girls and boys was higher compared to 12-year-old 
girls and boys.

In the group of 12-year-olds, the distribution of the 
D component expressed as a percentage was found to 
be the highest among the examined children (67.8% in 
boys and 69.7% in girls). The M component was 3.4% 
and 5,8%, respectively, and F - 28.8% and 24.5%.

Overall, among all the examined children, the 
percentage distribution of D, M, and F components 
in the DMFT index appeared to be very similar in 
children aged 6 and 18 years. The D component 
constituted about 1/2 of the index values and was 50.7% 
and 52.4%, respectively. The M component values   
were the lowest, 16.1% and 12.3%, respectively. The 
F component appeared to be slightly more than 1/3: 
33.2% and 35.3%. In the case of 12-year-olds, the D 
component was found to be 68.4%. The M component 
accounted for only a few percent (4.5%), and the F 
component for 27.1%.

The results contained in Table 4 and 5 show 
statistically significant differences in the mean values 
of the dental treatment index between the groups of 
6-year-old and 12-year-old patients, both in the entire 
sample and in the sex groups (p<0.001). Similarly, 
the comparison of the treatment index in the group 
of 12- and 18-year-old patients revealed a statistically 
significant difference both in the whole group and 
in the sex groups (p<0.001). It turned out that the 
DTI values were significantly higher in the group of 
6-year-olds than in the group of 12- year-olds, and also 

Table 4. The dental treatment index (DTI) in 6-, 12- and 18-year-olds according to sex
Tabela 4. Wskaźnik leczenia WL u 6-,12- i 18-latków z uwzględnieniem płci.

Age
Treatment index for permanent teeth DT=F/(D + F) according to sex

Girls Boys Total
6-year-olds 0.4± 0.15 0.5 ± 0.17 0.4± 0.15
12-year-olds 0.3 ± 0.11 0.3 ± 0.10 0.3 ± 0.11
18-year-olds 0.4± 0.13 0.4 ± 0.18 0.4 ± 0.16

Table 5. Comparison of the DTI in groups of 6-, 12- and 18- year-olds according to sex.
Tabela 5. Porównanie wskaźnika leczenia WL w grupach 6-, 12- i 18- latków  według płci

Compared age groups
Girls The boys Overall

T-test value P-value T-test value  P-value T-test value P-value
6-year-olds with 12-year-olds 4.668 0.0000 5.983 0.0000 7.198 0.0000
6-year-olds with 18-year-olds 0.407 0.342 0.622 0.268 0.154 0.439
12-year-olds with 18-year-olds 4.619 0.0000 5.033 0.0000 7.029 0.0000

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 3 w  gru-
pach:  6- i 18-latków, zarówno u dziewcząt jak i chłop-
ców,   procentowy udział składowej P we wskaźniku 
PUWZ był znacznie mniejszy niż w przypadku 12-lat-
ków . W tej grupie wiekowej u dziewcząt uzyskano  
wartości   podobne jak u chłopców (udział P wynosił 
powyżej 50%).  Procentowy udział U i W u dziewcząt  
i chłopców 6- i 18-letnich był wyższy niż u 12-latków 
tej samej płci.

W grupie 12-latków udział składowej P wyrażo-
ny w procentach był największy spośród zbadanych 
dzieci (67,8% u chłopców i 69,7% w grupie dziew-
cząt). Składowa U, to odpowiednio 3,4% i 5,8%, a W - 
28,8% i 24,5%. 

Ogółem wśród wszystkich badanych procentowy 
udział składowych P, U i W we wskaźniku PUWZ 
okazał się bardzo zbliżony u dzieci w wieku 6 i 18 
lat.  Około 1/2 wskaźnika  stanowiła składowa P: od-
powiednio 50,7% i 52,4%. Wartości składowej U były 
najniższe, odpowiednio: 16,1% i 12,3%. Nieco ponad 
1/3 stanowiła składowa W: 33,2% i 35,3%. W przypad-
ku 12-latków,  składowa P wynosiła 68,4%. Składowa 
U stanowiła zaledwie kilka procent (4,5%), a składowa 
W - 27,1%.

Wyniki umieszczone w tabelach 4 i 5 pokazują  
istotne statystycznie różnice między średnimi wskaź-
nika leczenia WL pomiędzy grupami pacjentów 6-let-
nich i 12-letnich, zarówno ogółem, jak i w grupach płci 
(p<0,001). Podobnie porównanie wskaźnika leczenia 
w grupie pacjentów 12-letnich i 18-letnich wykazało 
istotną statystycznie różnicę zarówno w całej grupie, 
jak i w grupach płci (p<0,001). Okazało się, że warto-
ści wskaźników leczenia  były istotnie wyższe w gru-
pie 6-latków niż w grupie 12-latków, a także istotnie 
wyższe w grupie 18-latków niż 12-latków. Nie stwier-
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124

significantly higher in the group of 18-year-olds as 
compared to the 12-year-olds. However, no statistically 
significant differences in the value of DTI for 6- and 
18-year old patients in both the total group as well as 
in the group of girls and boys were observed.

DISCUSSION

The results of the conducted research showed 
that the distribution of the DMF index components 
was very similar in children aged 6 and adolescents 
aged 18 years. The D component value constituted 
half the DMF index (50.7% in 6-year-olds and 52.4% 
in 18-year-olds), the M component values were the 
lowest (16.1% and 12.3%, respectively), while the F 
component values were slightly more than 1/3 of the 
index (33.2% and 35.3% respectively). In 12-year-olds, 
the D component was the highest among all examined 
subjects and amounted to 68.4%. The M component 
accounted for 4.5%, and the F component was 27.1%. 
The treatment index in the group of 6-year-olds and 
18-year-olds was 0.40, whereas in the group of 12-year-
olds it was significantly lower and equaled 0.3.

Dental caries etiology is multifactorial. Children 
are particularly susceptible to this disease, due to the 
low degree of enamel and dentin mineralization, and 
thus more vulnerable to infection caused by cariogenic 
bacteria.

The analysis of our results indicates that the value 
of the DMF index was the lowest in children aged 6 
years and amounted to 2.1, which results from a small 
number of permanent teeth at this age, usually the 
incisors and the first molars. The mean DMF value 
increased with age and equalled 3.8 in 12-year-old 
children; the highest value was found in the group of 
18-year-olds - 12.1. The increase in the index with age 
is consistent with other reports (5-7).

 According to our observations in 6- and 12-year-
old children as well as in adolescents aged 18 years, 
teeth with decay (D) constituted over half the values of 
the DMF index. The value of this component increased 
with age, initially ranging from 1.0 in 6-year-olds to 
2.6 in 12-year-olds and to 6.3 in 18-year-olds. The 
number of teeth filled (F) was a minor component of 
the DMFT, representing 1/3 of the index value, which 
indicates that the examined patients had more teeth 
with cavities than restored. The values of teeth lost 
(M), the smallest DMF component, ranged from 0.2 to 
1.5. It is worth noting that the 6-year-olds had a greater 
number of teeth missing as compared to the 12-year-
olds, which can be explained by the fact that most of 
the examined children in the youngest age group came 
from low-income and large families supported by 
social care and the Town Office in Skierniewice. 

dzono natomiast istotnych statystycznie różnic w war-
tości wskaźnika  WL u 6-latków i 18-latków, zarówno 
w całej grupie jak i w grupie dziewcząt i chłopców.  

DYSKUSJA

Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że 
udział poszczególnych składowych wskaźnika PUW 
był bardzo zbliżony u dzieci w wieku 6 i 18 lat. Po-
łowę wskaźnika PUW stanowiła składowa P (50,7% 
u 6-latków i 52,4% u 18-latków), wartości składowej 
U były najniższe (odpowiednio 16,1%  i 12,3%), nato-
miast nieco ponad 1/3 to składowa W (odpowiednio 
33,2% i 35,3%).  U dzieci 12-letnich udział składo-
wej P był największy spośród wszystkich zbadanych 
dzieci i równał się 68,4%. Składowa U wyniosła 
4,5%, a W 27,1%. Wartość wskaźnika leczenia w gru-
pie 6-latków i 18-latków równała się 0,40, natomiast  
w grupie 12-latków była istotnie niższa i wynosiła 0,3.

Etiologia próchnicy jest wieloprzyczynowa. Dzieci 
są grupą szczególnie narażoną na tę chorobę ze wzglę-
du na niski stopień mineralizacji  szkliwa i zębiny, 
a w związku z tym większą podatnością na infekcję 
bakteriami próchnicotwórczymi. 

Analizując uzyskane przez nas dane, należy za-
uważyć, że  u dzieci w wieku 6 lat  wartość  wskaźni-
ka  PUWZ była najmniejsza i wynosiła 2,1 co wynika 
z małej liczby zębów stałych w tym wieku, zwykle 
siekaczy i pierwszych zębów trzonowych.  Wartość  
średniej PUWZ wzrastała wraz z wiekiem i wynosiła 
3,8 u dzieci 12-letnich, największą wartość stwierdzo-
no w grupie 18-latków - 12,1. Wzrost wskaźnika wraz 
z wiekiem jest zgodny z doniesieniami innych autorów 
(5-7).

Według naszych obserwacji u dzieci 6-, 12-let-
nich oraz młodzieży 18-letniej  ponad połowę warto-
ści wskaźnika PUW stanowiły zęby z próchnicą (P). 
Wartość tej składowej wzrastała wraz z wiekiem, po-
cząwszy  od 1,0 u 6 -latków przez 2,6 u 12-latków do  
6,3  u 18-latków. Mniejszą składową PUWZ, stano-
wiącą około 1/3 wartości wskaźnika, stanowiła licz-
ba zębów wypełnionych (W), co wskazuje, że badani 
pacjenci mieli więcej zębów w stadium ubytkowym 
niż wyleczonych. Zęby usunięte (U) to najmniejsza 
składowa wartości PUWZ,  zawierała się w przedziale 
od 0,2 do 1,5. Zwraca uwagę, że u 6-latków liczba zę-
bów usuniętych była większa niż u 12-latków, co moż-
na tłumaczyć faktem, że większość badanych dzieci 
w najmłodszej grupie wiekowej pochodziła z rodzin 
ubogich i wielodzietnych objętych pomocą społeczną 
i Urzędu Miasta w  Skierniewicach.

Niewiele jest doniesień, w których porównano stan 
uzębienia dzieci i młodzieży w grupach wskaźniko-
wych. Kilka z nich dotyczy osób w wieku rozwojo-
wym z województwa łódzkiego, a że Skierniewice 

Małgorzata Broniarek-Machnik, Monika Colonna-Walewska et al.
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There are scarce reports comparing the state of 
dentition in children and adolescents in the reference 
groups. Some of them deal with children in the 
developmental age in the Łódź Voivodeship, and as 
Skierniewice is situated in the same voivodeship, the 
authors decided to confront their results with the data 
obtained in this area.

In the study by Rybarczyk of 2008, which concerned 
children from Łódź, the value of the DMF index was 
1.5 in the 6-year-olds (5,6), in our research it  was 
higher and equalled 2.1. Considering the particular 
components, the number of teeth with caries observed 
by Rybarczyk covered the value of the entire DMF 
index, because both the number of teeth filled (F) and 
extracted (M) equalled zero (5,6). In children from 
Skierniewice, the number of carious teeth amounted 
to half the DMF index, D = 1.0 (50.7%), F = 0.7 (33.2%) 
was a lower component and M = 0.3 (16.1 %) appeared 
to be the lowest.

In the study of 2014 in Łódź concerning 12-year-
old children, the authors recorded (7) that the DMF 
value was 1.63. Teeth filled (1.23) were the dominant 
part of the index and the value of the teeth lost was 
satisfactorily low - 0.03. Among the 12-year-olds in 
Skierniewice, the DMF index was twice as high - 3.8, 
and the number of teeth with caries, D=2.6, became its 
greater component (over 68%). The number of filled 
teeth was much lower F = 1.0 and accounted for only 
27.1% of the total index value.

A number of authors (8-10) evaluated the dental 
status of 18-year-old subjects from the city of Łodz. 
The obtained data shows that the DMF value in this 
group ranged between 6.58 and 7.28. Hilt et al. (9) in 
the study of 2010 reported that 3/4 of the DMF score 
applied to the number of the filled teeth and 1/4 to 
carious teeth (DMF=7.27, F=5.51, D=1.59, M=0.17). In 
our study, subjects in this age group had significantly 
worse results. The DMF index score was found to be 
12.1, and its highest component comprising more than 
half of the teeth with caries was 6.3. The filled teeth 
constituted only 1/3 of the value, 4.3, and the removed 
ones amounted to 1.5. The data indicates that young 
residents of Skierniewice enter adult life with poor 
dentition and numerous carious teeth and some lost.

The analysis of the dynamics of caries incidence 
and the effectiveness of dental treatment [DT] are very 
sensitive indicators of dental care performance (2).

The dental caries treatment index is expressed as 
the quotient of the number of filled teeth and the sum of 
teeth with active caries and filled teeth (for permanent 
teeth DTI = F/ (F+D)). On the basis of its value, which 
is between 0-1, the effectiveness of the conservative 
treatment of dental caries can be concluded.

As our research shows, DTI was 0.4 in the 6-year-
olds from Skierniewice and its region, 0.3 in the 

leżą na terenie tego województwa, autorki postanowi-
ły  skonfrontować swoje wyniki z danymi odnośnie 
tego regionu. 

W badaniach Rybarczyk  z 2008 roku, które doty-
czyły dzieci z Łodzi,  wartość wskaźnika PUWZ  u  
6-latków   wyniosła   1,5 (5,6), w naszych badaniach 
był on wyższy - 2,1. Rozpatrując poszczególne składo-
we, wg Rybarczyk liczba zębów z próchnicą pokrywa-
ła się z wartością całego wskaźnika PUWZ, bowiem  
zarówno liczba zębów wypełnionych (W) jak i usunię-
tych (U) była równa zero (5,6). U dzieci ze Skierniewic 
liczba zębów z próchnicą stanowiła połowę wskaźnika 
PUWZ, P=1,0 (50,7%), mniejsza była składowa W=0,7 
(33,2%) i najmniejsza U=0,3 (16,1%). 

U łódzkich 12-latków w badaniach z 2014 roku au-
torzy stwierdzili (7), że PUWZ wyniósł 1,63. Domi-
nującą część wskaźnika stanowiły zęby wypełnione 
- 1,23, a wartość dotycząca zębów usuniętych była za-
dowalająco niska - 0,03 . Wśród 12-latków ze Skiernie-
wic wskaźnik PUWZ był ponad dwukrotnie wyższy 
- 3,8, a największą jego składową (ponad 68%) była 
liczba zębów z próchnicą P=2,6. Liczba zębów wypeł-
nionych była zdecydowanie mniejsza W=1,0  i stano-
wiła tylko 27,1% całego wskaźnika.

Kilka autorek (8-10) oceniło stan uzębienia łódz-
kich 18-latków. Z uzyskanych danych wynika, że war-
tość PUWZ w tej grupie wiekowej wahała się między 
6,58 a 7,28 .  Hilt  i in. (9) w badaniu z 2010 roku 
podała, że 3/4 wielkości wskaźnika PUW to wartość 
dotycząca zębów wypełnionych, a ¼ zębów z próch-
nicą (PUW=7,27, W=5,51, P=1,59, U=0,17). W naszym 
badaniu u osób  w tej grupie wiekowej  odnotowano 
zdecydowanie gorsze wyniki. Wskaźnik PUWZ przy-
jął wartość 12,1, a największą jego składową stanowią-
cą ponad połowę wartości były zęby z próchnicą 6,3, 
tylko 1/3 to zęby wypełnione 4,3, a usunięte 1,5. Dane 
wskazują, że Skierniewiczanie wchodzą w dorosłe ży-
cie ze złym stanem uzębienia, wiele zębów objętych 
jest procesem próchnicowym i nie posiadają już peł-
nego uzębienia.

Analiza dynamiki  zapadalności na próchnicę 
i skuteczność leczenia WL są bardzo czułymi wskaź-
nikami  funkcjonowania  opieki stomatologicznej (2).

Wskaźnik leczenia próchnicy jest wyrażony ilo-
razem liczby zębów wypełnionych oraz sumy zębów 
z aktywną próchnicą i zębów wypełnionych (dla zę-
bów stałych WL= W/ (W+P)). Na podstawie jego war-
tości, która zawiera się między 0-1, można wniosko-
wać  o efektywności zachowawczego leczenia próch-
nicy zębów.

Jak wynika z naszych badań u dzieci ze Skiernie-
wic i okolic  WL wynosił u  6-latków 0,4, u 12-lat-
ków 0,3 , a u 18-latków 0,4. Oznacza to, że zarówno 
u 6- jak i 18- latków było wypełnionych 40% ubyt-
ków, natomiast u 12-latków  około 30 %. Stwierdzono 
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12-year-olds and 0.4 in the 18-year-olds. This means 
that in both 6- and 18-year-olds 40% of the cavities 
were filled, while in the 12-year-olds about 30%. 
Statistically significant differences between the mean 
DTI value for the reference groups and for the sex 
groups (p <0.001) were detected. The treatment index 
was significantly higher in the group of 6-year-olds 
than that in 12-year-olds, and also significantly higher 
in the group of 18-year-olds than in 12-year-olds. In 
these age groups, it was significantly higher in boys 
compared to girls.

According to Rybarczyk et al. (5) in the study of 
2010 conducted in the Łódź Voivodeship, the DTI was 
0.30 for 6-year old children, hence it was lower than 
in the children from Skierniewice. Rybarczyk et al. 
(7) reported that in the years 2008 to 2014, the DTI 
for 12-year-olds increased from a value of 0.57 to 0.76, 
which indicates that it far exceeded the index value 
for the similar age group in our study (0.3). Similar 
observations can be made in relation to 18-year-old 
adolescents: Rybarczyk et al. (11) found that the mean 
value of the treatment index increased steadily from 
0.58 in 1999 to 0.8 in 2010, while it appeared to be 
much lower, 0.4, in the adolescents from Skierniewice.

The data published on the basis of monitoring 
studies, conducted in our country in 2014-2016, shows 
that the treatment index for permanent teeth in the 
group of 6-year-old children was 0.18 on average, and 
in adolescents aged 12 and 18 it equalled 0.5, which 
indicates half of the restored teeth in these age groups 
(4).

Summing up, it should be stated that in the Łódź 
Voivodeship, more differentiated mean values   of the 
caries intensity index and the treatment index were 
recorded in the same age groups. This provides 
information not only about dental care but also suggests 
insufficient health awareness of adolescent patients 
and their parents. The reduction in expenditure on the 
public dental care sector have resulted in the closure 
of most of the school dental offices, and any initiative 
associated with dental treatment has been shifted to 
parents and guardians (10). It should be highlighted 
that professional prevention of dental caries and proper 
models of health promoting behaviours implemented 
in childhood affect oral health of adult population 
(8,9,12-14).

In the present study, the dental status of children 
visiting a private clinic, i.e. the Ogrodowa Medical 
Center, was assessed. The exclusion of reimbursed 
visits in connection with the specific social status of 
children and adolescents is a certain limitation of the 
study and could have influenced its outcomes.

istotne statystycznie różnice między średnimi war-
tościami wskaźnika leczenia w grupach wskaźniko-
wych i w grupach płci (p<0,001). Wskaźnik leczenia 
był istotnie wyższy w grupie 6- latków niż w grupie 
12- latków, a także istotnie wyższy w grupie 18- lat-
ków niż 12- latków.   W tych grupach wiekowych był 
znacząco wyższy u chłopców w porównaniu z dziew-
czętami.

Zdaniem Rybarczyk i wsp. (5) w  tym samym woj. 
łódzkim na podstawie badań z 2010 roku WL  dla 
6-latków wynosił 0,30, był zatem niższy niż u dzie-
ci ze Skierniewic. Odnośnie 12-latków Rybarczyk 
i wsp. (7) podały, że w latach  2008-2014 WL wzrósł 
z wartości 0,57 do 0,76, co pokazuje, że znacznie prze-
wyższał wartość wskaźnika stwierdzoną dla tej grupy 
wiekowej w naszym badaniu (0,3). Podobne obser-
wacje można poczynić w odniesieniu do  młodzieży 
18-letniej: Rybarczyk i wsp. (11) zaobserwowały, że 
średnia wartość wskaźnika leczenia WL systematycz-
nie wzrastała od 0,58 w 1999 roku do 0,8 w 2010 roku, 
natomiast u skierniewickich nastolatków była znacz-
nie niższa i wynosiła 0,4.

Z danych opublikowanych na podstawie badań mo-
nitoringowych  w  naszym kraju prowadzonych w la-
tach 2014-2016 wynika, że wskaźnik leczenia zębów 
stałych w grupie   dzieci  6-letnich wyniósł średnio 
0,18 , a wśród młodzieży w wieku 12 i 18 lat równał 
się 0,5 co wskazuje na połowę wyleczonych zębów  
w tych grupach wiekowych (4). 

Podsumowując należy stwierdzić, że w wojewódz-
twie łódzkim, w tych samych grupach wiekowych 
odnotowano bardzo zróżnicowane średnie wartości 
wskaźnika intensywności próchnicy i wskaźnika le-
czenia. Świadczy to nie tylko o opiece stomatologicz-
nej, ale  sugeruje też niewystarczającą świadomość 
zdrowotną młodocianych pacjentów i ich rodziców. 
Redukcja nakładów na publiczny sektor opieki stoma-
tologicznej spowodowała likwidację większości szkol-
nych gabinetów dentystycznych a wszelka inicjatywa 
związana z leczeniem zębów została przerzucona na 
opiekunów (10). Należy podkreślić, że profesjonalna 
profilaktyka próchnicy oraz wpojone  w dzieciństwie 
prawidłowe modele zachowań prozdrowotnych ko-
rzystnie wpływają na stan zdrowia jamy ustnej popu-
lacji dorosłych (8,9,12-14) .  

W niniejszym badaniu oceniano stan uzębienia 
dzieci zgłaszających się do gabinetu prywatnego, ja-
kim jest Centrum Medyczne Ogrodowa. Wyłączenie 
wizyt refundowanych w połączeniu z określonym sta-
tusem społecznym dzieci i młodzieży stanowi pew-
ne ograniczenie badania i mogło mieć wpływ na jego 
wyniki.

Małgorzata Broniarek-Machnik, Monika Colonna-Walewska et al.
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CONCLUSIONS

1. Monitoring oral health in children at different 
age allows dental professionals to evaluate their 
dentition and design preventive and therapeutic 
measures.

2. There is an urgent need for professional caries 
prevention and improvement in dental treatment 
effectiveness in children and adolescents of the 
Skierniewice region.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. These days, it is observed worldwide that the number of smokers drops, however, use of 
e-cigarettes and other psychoactive substances becomes more popular. This survey was conducted in the years 
2019 to 2020 using a group of 193 people, 124 females and 69 males, at two Silesian universities. 
AIM. The purpose of this survey was to estimate patterns concerning use of tobacco and psychoactive substances 
by students. The survey was conducted by a survey including 27 questions. 
RESULTS. Most of the surveyed persons (78%) were non-smokers. Among active smokers, 30% of them started 
smoking at the age of 12 to 15, 45% of them at 16 to 18, and 77% smoked first before 18th birthday. Among 
smoking subjects, 90% smokes up to 5 cigarettes a day. Most subjects replied that “curiosity” was a cause to 
start smoking. Students often declared so-called “occasional smoking”. Smoking in public bothered most (67%) 
subjects. Half of subjects declared that they never smoked marijuana. Mostly, students smoking tobacco decided 
to use marijuana as well. About 6% of subjects used other drugs, aside from marijuana. 3% of subjects tried 
amphetamine, LSD or ecstasy at least once in life. 
COCLUSIONS. Tobacco smoking frequency in students of Silesian universities was 22%, that is a level similar 
to other regions of Poland. Due to variation on the market of psychoactive substances, particularly among young 
people, continuous surveillance is recommended.

Key words: students, tobacco smoking, marijuana, psychoactive substances 

STRESZCZENIE

WSTĘP. Obecnie obserwuje się światowy trend spadku liczby osób palących, jednak wzrasta popularność 
użycia e-papierosów oraz innych środków psychoaktywnych. Badanie przeprowadzono w latach 2019-2020 na 
grupie 193 osób, 124 kobiet i 69 mężczyzn, 2 śląskich uniwersytetów. 
CEL PRACY. Celem badań było oszacowanie palenia tytoniu oraz stosowania substancji psychoaktywnych 
wśród studentów. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety składającej się z 27 pytań. 
WYNIKI. Większość badanych (78%) stanowiły osoby niepalące. Spośród osób obecnie palących 30% zaczęło 
palić w wieku 12-15 lat, 45% w wieku 16-18 lat, a 77% po raz pierwszy zapaliła papierosa przed ukończeniem 
18 r.ż. Pośród badanych palących 90% wypala do 5 papierosów dziennie. Jako powód do zainicjowania palenia 
ankietowani najczęściej wymieniali „ciekawość”. Studenci często deklarują tzw. „palenie okazjonalne”. 
Palenie w miejscach publicznych przeszkadza większości (67%) ankietowanych. Połowa badanych studentów 
deklarowała, że nigdy nie paliła marihuany. Po marihuanę sięgali głównie studenci palący papierosy. Około 
6% ogółu ankietowanych poza marihuaną używało także innych narkotyków. 3% ogółu ankietowanych 
przynajmniej raz w życiu używało amfetaminy, LSD lub ekstazy. 

© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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INTRODUCTION

Tobacco smoking is one of the most important 
health-related problems faced by many countries. 
Smoking causes serious diseases such as heart disease, 
cancer - mainly lung cancer, respiratory infections, 
asthma, both in active and passive smokers (1-3). It is 
also a great burden for the economy due to high medical 
costs (4,5). Addiction to tobacco has many aspects of 
a chronic disease, most patients fail to abstain after 
the first attempt to quit smoking, they have relapse 
periods, and often require multiple interventions to 
quit (6). The most important factor protecting against 
cigarette smoking is physical activity, while the main 
risk factor is frequent company of smokers (7). The 
negative effects of smoking on overall health have been 
documented well (1-3, 8-14). On average, smokers die 
ten years younger than non-smokers (15). Nicotine 
addiction often coexists with alcohol consumption (16).

Global organizations (WHO, UE) implement many 
procedures to reduce tobacco consumption, including 
taking menthol cigarettes off the market. Global 
smoking is expected to decline to around 16% of the 
total population by 2030. Rich countries spend large 
amounts of money on campaigns aimed at quitting 
smoking (17). Education in the field of harmfulness and 
negative effects of smoking should be spread among 
children from the first years of education (18). People 
who start smoking in adolescence usually remain 
addicted to smoking for a period of 15-20 years (19).

The universality of tobacco use in Europe varies 
widely - in Western countries smoking rates are below 
25% of the population, and in Eastern countries it is 
generally above 30% (20). 

Currently, there is a peculiar e-cigarette epidemic 
in the USA. There is an almost snowballing rise in the 
use of these products among American high school 
students, resulting in enormous nicotine addiction (21).

In Poland, in 2019, 30% of adolescents aged 15-16 
used e-cigarettes, and 9% cannabis-derived products 
(22). In surveys, the adolescents inform that they know 
the toxic effects of the substances they take but the 
knowledge is very cursory and general, and it does 
not focus on the mechanisms of toxic action and the 
formation of addiction (23).

Cannabis is the most widely used drug in all age 
groups. It is most often smoked directly and blended 
with tobacco. It is estimated that 91.2 million people 
in the European Union (aged 15-64), i.e. 27.4% of the 

WPROWADZENIE

Jednym z najważniejszych problemów zdrowot-
nych, z jakim boryka się wiele krajów jest palenie ty-
toniu. Palenie powoduje poważne choroby takie jak: 
choroby serca, nowotwory - głównie rak płuc, infekcje 
dróg oddechowych, astmę, zarówno u aktywnych, jak 
i biernych palaczy (1-3). Stanowi także obciążenie dla 
gospodarki ze względu na duże koszty medyczne (4,5). 
Uzależnienie od tytoniu ma wiele aspektów choroby 
przewlekłej, większość pacjentów nie osiąga abstynen-
cji po pierwszej próbie rzucenia palenia, mają okresy 
nawrotu i często wymagają wielokrotnych interwencji 
w rzucaniu palenia (6). Najważniejszym czynnikiem 
chroniącym przed paleniem papierosów jest aktywność 
fizyczna, natomiast głównym czynnikiem ryzyka jest 
częste przebywanie w towarzystwie osób palących (7). 
Negatywne skutki palenia tytoniu dla ogólnego stanu 
zdrowia są dobrze udokumentowane (1-3, 8-14). Prze-
ciętnie palacze umierają o dziesięć lat młodsi niż osoby 
niepalące (15). Uzależnienie od nikotyny często współ-
istnieje ze spożywaniem alkoholu (16).

Światowe organizacje (WHO, UE) wdrażają wiele 
procedur mających na celu ograniczenie palenia tyto-
niu, m.in. wycofanie papierosów mentolowych. Ocze-
kuje się, że do 2030 roku palenie tytoniu zmniejszy się 
globalnie do około 16% ogółu populacji. Bogate pań-
stwa przeznaczają duże nakłady finansowe na progra-
my promujące zaprzestanie palenia tytoniu (17). Edu-
kacja w zakresie szkodliwości i negatywnych skutków 
palenia powinna być rozpowszechniana wśród dzieci 
od pierwszych lat nauczania (18). Osoby rozpoczynają-
ce palenie w okresie dorastania trwają zwykle w nałogu 
przez okres 15-20 lat (19).

Powszechność używania tytoniu w Europie jest 
zróżnicowana - w krajach zachodnich wskaźnik palenia 
wynosi poniżej 25% populacji, a w krajach wschodnich 
na ogół przekracza 30% (20). Obecnie w USA wystę-
puje swoista epidemia e-papierosów. Obserwuje się nie-
mal lawinowy wzrost używania tych produktów wśród 
amerykańskich uczniów szkół średnich, co skutkuje ol-
brzymim uzależnieniem od nikotyny (21).

W Polsce w 2019 r. 30% nastolatków w wieku 15-
16 lat używało e-papierosów, a 9% produktów pochod-
nych konopi (22). Młodzież w ankietach informuje, że 
zna działanie toksyczne zażywanych substancji, jednak 
jest to wiedza bardzo pobieżna i ogólna, nieskupiająca 
się na mechanizmach działania toksycznego oraz po-
wstawania uzależnienia (23).

Smoking tobacco, use of marijuana... Palenie tytoniu, używanie marihuany...

WNIOSKI. Częstość palenia tytoniu wśród studentów śląskich uczelni wynosiła 22% i była  na podobnym 
poziomie w porównaniu ze studentami innych rejonów Polski. Ze względu na zmienny rynek środków 
psychoaktywnych, szczególnie wśród młodych osób, wskazany jest ciągły monitoring zjawiska.

Słowa kluczowe: studenci, palenie tytoniu, marihuana, substancje psychoaktywne
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population, have experimented with cannabis products 
at least once in their lifetime, and 14.4% of this group 
have used cannabis throughout the last year. Throughout 
the last year, the use of this drug in Europe ranged from 
3.5% in Hungary to 21.8% in France (24). When taking 
into account only the 15-24 age group, the prevalence of 
cannabis use in Europe is higher: 18% of people (10.1 
mln) took this drug throughout the last year, and 9.3% 
(5.2 mln) throughout the last month. In most European 
countries, survey results show that last year levels of 
cannabis use are stable, while 11 countries (e.g. Ireland, 
Finland) reported an increase in use in the 15-24 age 
group in the survey (24).

AIM

The aim of the study was to collect and compare 
data on smoking tobacco and marijuana, and the use 
of other psychoactive substances among students of 
two faculties of two Silesian universities. The research 
aimed at showing whether there is a difference in the 
frequency of smoking and consumption of psychoactive 
substances among students of medical (Medical 
University of Silesia) and non-medical (University of 
Economics) universities, and whether knowledge of the 
consequences and risks of using these products affects 
their use. Research questions concerned the age at 
which people first used drugs, circumstances conducive 
to the formation of addiction, the amount of substances 
used, and the knowledge of the consequences and risks 
to health.

MATERIALS AND METHODS

The research was conducted in 2019-2020. It covered 
a group of 193 people, 124 women and 69 men, students 
of finance and accounting at the College of Finance of 
the University of Economics in Katowice (EU) (n = 91), 
and pharmacy at the Faculty of Pharmaceutical Sciences 
of the Medical University of Silesia in Katowice (SUM) 
(n = 102). The age of the studied people was 19-26 
years. Most of the students lived in the province of 
Silesia, mainly in medium-sized cities with 10-200 
thousand residents (47% of the population), 30% of the 
respondents were rural residents, 14% of large cities - 
over 200,000 inhabitants (Table I.). 

The subject of the research was a survey prepared 
by the author, consisting of 27 questions about smoking 
tobacco, marijuana, and taking other drugs. The survey 
questions and answers are presented in Tables II and III. 
Participation in the study was voluntary, anonymous and 
confidential. All students consented to participate and 
were allowed to stop or refuse to answer any question at 
any time without giving any reason.

Konopie indyjskie są najpowszechniej używanym 
narkotykiem we wszystkich grupach wiekowych. Naj-
częściej są one palone bezpośrednio oraz mieszane 
z tytoniem. Szacuje się, że 91,2 mln osób w Unii Euro-
pejskiej (między 15 a 64 r.ż.), tj. 27,4% populacji przy-
najmniej raz w życiu eksperymentowało z produktami 
pochodzącymi z konopi, a 14,4% tej grupy używało 
konopi indyjskich w ciągu ostatniego roku. Wskaźnik 
używania tego narkotyku w Europie w ciągu ostatniego 
roku waha się od 3,5% na Węgrzech do 21,8 % we Fran-
cji (24). Gdy bierze się pod uwagę wyłącznie grupę wie-
kową 15-24 lata, rozpowszechnienie używania konopi 
indyjskich w Europie jest wyższe: 18% osób (10,1 mln) 
zażywało ten narkotyk w ciągu ostatniego roku, a 9,3% 
(5,2 mln) w ciągu ostatniego miesiąca. W większości 
państw europejskich wyniki badań ankietowych poka-
zują, że poziom używania konopi indyjskich w ciągu 
ostatniego roku jest stały, natomiast 11 państw (np. Ir-
landia, Finlandia) w badaniu odnotowało wzrost uży-
wania w grupie wiekowej 15-24 lata (24).

CEL PRACY

Celem pracy było zebranie i porównanie danych na 
temat palenia tytoniu, marihuany oraz zażywania in-
nych substancji psychoaktywnych wśród studentów 
dwóch kierunków dwóch śląskich uniwersytetów. Ba-
dania miały pokazać, czy istnieje różnica w częstości 
palenia tytoniu i spożywania substancji psychoaktyw-
nych pośród studentów uczelni medycznej (Śląski Uni-
wersytet Medyczny) oraz niemedycznej (Uniwersytet 
Ekonomiczny) oraz czy wiedza na temat konsekwen-
cji i zagrożeń z powodu używania tych produktów ma 
wpływ na ich zażywanie. Pytania badawcze dotyczyły 
określenia wieku, w którym osoby pierwszorazowo się-
gały po używki, okoliczności sprzyjających powstaniu 
nałogu, ilości stosowanych substancji oraz wiedzy na 
temat konsekwencji i zagrożeń dla zdrowia.

MATERIAŁ I METODY

Badanie przeprowadzono w latach 2019-2020. Ob-
jęto nim grupę 193 osób, 124 kobiety i 69 mężczyzn, 
studentów kierunku finanse i rachunkowość Kolegium 
Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
(UE) (n=91) i kierunku farmacja Wydziału Nauk Far-
maceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach (SUM) (n=102). Wiek badanych osób 
wynosił 19-26 lat. Studenci w większości mieszkali na 
terenie woj. śląskiego, głównie w średnich miastach, li-
czących 10-200 tys. mieszkańców (47% populacji), 30% 
badanych było mieszkańcami wsi, 14% dużych miast - 
powyżej 200 tyś mieszkańców (Tab. I.) 

Przedmiotem badań była autorska ankieta składają-
ca się z 27 pytań dotyczących palenia papierosów, ma-
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Table I. Characteristics of the studied group
Tabela I. Charakterystyka grupy badanej

Characteristics of the studied group N
Arithmetic 

mean 
(min – max)

Age

total 193 20.9 (19-26)

gender
men 69 20.5 (19-26)

women 124 21.1 (19-26)

students
UE 91 19.3 (19-22)

SUM 102 22.2 (21-26)

Place of residence

big city 27
medium-sized city 91

small city 16
village 58

UE - students of finance and accounting, College of Finance at University of Economics in Katowice, SUM - students of 
pharmacy, Faculty of Pharmaceutical Science at Medical University of Silesia in Katowice.

The survey was verified by the Bioethics Committee, 
and the survey procedure was carried out in accordance 
with the requirements of the Medical University of 
Silesia. The surveys were made available to students 
during didactic classes at universities. The time limit 
was not specified, and the survey usually took students 
about 10 minutes to fill in.

The statistical analysis of the data was made using the 
Statistica Pl software. 13.1 Software. The dependences 
between qualitative features were tested with the χ2 test. 
With low numbers in the subgroup (n<5), the χ2 test with 
Yates correction was used. The results for which p<0.05 
were considered statistically significant.

RESULTS

According to the answers given, there were 150 
non-smokers and 43 smokers in the entire study group 
(n=193). The majority, i.e. 78% of the respondents were 
non-smokers. The percentage of male and female non-
smokers was similar, it was 79% and 77%, respectively. 
A slightly higher percentage of non-smokers was 
recorded among students of the medical faculty 
(SUM) - 79%, compared to students of the economic 
faculty (EU), where 76% were non-smokers. Among 
the surveyed students, 22% described themselves as 
smokers (23% of men and 21% of women). 

Table II presents the survey questions and answers 
given by students who smoke cigarettes. When asked 
about their first-time smoking, a slight majority of the 
respondents (58%) replied that they had no contact with 
tobacco smoke at home. Their parents/guardians did not 
smoke. Early childhood exposure to passive smoking at 
home translated into active smoking slightly more often 
among female students rather than male students (44% 
vs. 38%). 

rihuany oraz spożywania innych narkotyków. Pytania 
ankietowe i odpowiedzi zostały przedstawione w tabe-
lach II i III. Udział w badaniu był dobrowolny, anoni-
mowy i poufny. Wszyscy studenci wyrazili zgodę na 
uczestnictwo i mogli w dowolnym momencie przerwać 
lub odmówić odpowiedzi na którekolwiek pytanie bez 
podawania powodu.

Kwestionariusz został zweryfikowany przez Komi-
sję Bioetyczną, a procedura badania została przeprowa-
dzona zgodnie z wymogami Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Ankiety były udostępniane studentom 
podczas zajęć dydaktycznych na uczelniach. Limit cza-
sowy nie był określony, wypełnienie ankiety zazwyczaj 
zajmowało studentom ok. 10 min.

Analizę statystyczną danych przeprowadzono z wy-
korzystaniem programu Statistica Pl. 13.1 software 
(StatSoft, Cracow, Poland). Zależności pomiędzy ce-
chami jakościowymi badano testem χ2. Przy niskiej 
liczebności w podgrupie (n<5) stosowano test χ2 z po-
prawką Yatesa. Za istotne statystycznie przyjęto wyniki 
dla których p<0,05.

WYNIKI

W świetle udzielonych odpowiedzi w całej grupie 
badanej (n=193) było 150 osób niepalących i 43 osoby 
palące. Większość, tj. 78% ankietowanych stanowiły 
osoby niepalące. Odsetek niepalących mężczyzn i ko-
biet był zbliżony, wynosił odpowiednio 79% i 77%. 
Nieznacznie większy odsetek niepalących zanotowa-
no wśród studentów kierunku o profilu medycznym 
(SUM) - 79% w porównaniu do studentów kierunku 
o profilu ekonomicznym (UE), gdzie niepalących było 
76%. Wśród ankietowanych studentów 22% określiło 
się jako osoby palące (23% mężczyzn i 21% kobiet). 

W tabeli II przedstawiono pytania ankietowe i od-
powiedzi udzielone przez studentów aktualnie palą-

Smoking tobacco, use of marijuana... Palenie tytoniu, używanie marihuany...
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Among current smokers, the majority (77%) had 
smoked a cigarette for the first time before the age of 18. 
Within the age of 12-15, 30% of the respondents began 
smoking, and within the age of 16-18 - 45%. Single 
cases concern smoking before the age of 12. 21% of 
people smoked their first cigarette in adulthood (over 18 
years of age). The most common reasons for beginning 
to smoke were “curiosity” (75%) and “for company” 
(23%). 3% of people started smoking at somebody’s 
instigation. Smokers declare that they smoke up to 5 
cigarettes a day (90% of the group) and 6-15 cigarettes 
(8% of the group) (Fig. 1.).

The students mainly declare the so-called 
“occasional smoking”. This method of smoking is 
more often practised by women (52%) than by men 
(31%). A favourable occasion to reach for a cigarette 
are primarily social events (for 44% of the respondents), 
especially when accompanied by alcohol. Stressful 
situations and boredom are situations that also encourage 
smoking (Table II.). The surveyed students 100% were 

aware of the health consequences of heavy smoking. 
According to the majority of smokers, the process of 
lung regeneration after quitting the addiction is long, 
it is about 5 years or more (over 10 years). 65% of the 
surveyed smoking population want to quit smoking. 
74% of women and 50% of men have such plans  
(Table II.).

cych papierosy. W pytaniu o pierwszorazowy kontakt 
z paleniem, nieznaczna większość ankietowanych 
(58%) odpowiedziała, że nie miała kontaktu z dymem 
tytoniowym w domu. Ich rodzice/opiekunowie nie pa-
lili papierosów. Wcześniejsze, mające miejsce w wieku 
dziecięcym, narażenie na bierne palenie w warunkach 
domowych nieco częściej przekładało się na czynne pa-
lenie studentek niż studentów (44% vs. 38%). 

Spośród osób obecnie palących, większość (77%), 
po raz pierwszy zapaliła papierosa przed ukończeniem 
18 r.ż. W wieku 12-15 lat zaczęło palić 30%, a w wie-
ku 16-18 lat - 45%. Jednostkowe przypadki dotyczą 
palenia przed ukończeniem 12 r.ż. W wieku dorosłym 
(powyżej 18 r.ż.) pierwszego papierosa wypaliło 21% 
osób. Jako powód do zainicjowania palenia ankietowani 
najczęściej wymieniali „ciekawość” (75%) i „dla towa-
rzystwa” (23%). Za namową innych osób zaczęło palić 
3% osób. Palący deklarują, że dziennie wypalają naj-
częściej do 5 sztuk papierosów (90% grupy) oraz 6-15 
papierosów (8% grupy) (Ryc. 1.).

Studenci głównie deklarują tzw. „palenie okazjo-
nalne”. Częściej taki sposób palenia praktykują kobie-
ty (52%) niż mężczyźni (31%). Sprzyjającą okazją do 
sięgnięcia po papierosa są przede wszystkim imprezy 
towarzyskie (dla 44% badanych), zwłaszcza gdy towa-
rzyszy im alkohol. Stresujące sytuacje i znudzenie to 
sytuacje, które także zachęcają do zapalenia papierosa 
(Tab. II.). Ankietowani studenci w 100% byli świadomi 

Fig. 1. Tobacco smoking by the students of Silesian universities.
Ryc. 1. Palenie papierosów przez studentów śląskich uniwersytetów.

                     When did you start smoking? (age)                                        How many cigarettes do you smoke per day?

> 20; 2%

12-15; 32%
18-20; 20%

16-18; 46%

           
6-15; 10%

16-25; 3%

< 5; 88%

                          What did you start smoking? (the reason)

socialisation; 23%

persuasion of others; 3%

curiosity; 75%
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Table II. Survey questions and positive answers by subjects (students of UE and SUM), smokers
Tabela II. Pytania ankietowe i twierdzące odpowiedzi grupy badanej (studenci UE i SUM), osoby palące

Survey questions
Total

YES answers, %
Females Males

Was there exposure to tobacco smoke at your household? 41.9 44.4 37.5

What is the reason you tried 
cigarettes?

Stress 25.6 29.6 18.8
Boredom / trying to pass the 

time 23.3 25.9 18.8

Party or event 44.2 51.9 31.3
Socialisation 30.2 33.3 25.0

Pleasure 20.9 22.2 18.8
Do you intend to quit smoking? 65.1 74.1 50.0

Are you aware of consequences of long-term smoking? 100 100 100
Are you aware of consequences of smoking in pregnant women? 97.7 100 93.8

Have you tried alternative 
forms of nicotine?

Any 32.6 44.4 12.5
Electronic cigarettes 32.6 44.4 12.5

Water pipe 20.9 18.5 25.0
UE - students of finance and accounting, College of Finance at University of Economics in Katowice, SUM - students of 
pharmacy, Faculty of Pharmaceutical Science at Medical University of Silesia in Katowice.

73% of all the respondents believe that passive 
smoking is just as harmful as active smoking. Non-
smokers are much more convinced about the negative 
effect of passive smoking than those who smoke (76% 
vs. 44%). 56% of smokers believe that passive smoking 
is less harmful than active smoking (Table III.). All 
smoking students are aware that smoking while 
pregnant has a detrimental effect on the fetus. 94% of 
men hold this view as well (Table II.).

Smoking in public places disturbs the majority 
(67%) of the respondents; it disturbs non-smokers much 
more often than smokers (77% vs. 35%). For 18% of the 
surveyed population, smoking in public places is not an 
issue. This opinion is mostly shared by smokers (33%) 
(Table III.).

In the survey, the students were asked about 
alternative forms of smoking. 33% of the smoking 
respondents, definitely more often women than men 
(44% vs. 13%), replied that they have used such forms 
in their lifetime. Electronic cigarettes and a water 
pipe were the most common alternatives to traditional 
tobacco smoking (Table II.).

Half (51%) of all the surveyed students declared that 
they had never smoked marijuana. Mainly, marijuana 
was used by students who smoked cigarettes (about 80%). 
The marijuana-exposed population most frequently 
reported using marijuana a few times (28%), more than 
a few times (11%), or just one time 7% (Table III.).

49% of the respondents believe that marijuana 
is a drug like alcohol or cigarettes, while 35% of the 
respondents say that it is a drug harmful like other 
drugs. 74% of all the respondents are aware of the legal 
consequences of possessing or trading marijuana in 

następstw zdrowotnych nałogowego palenia papiero-
sów. Według większości ankietowanych  palących  pro-
ces regeneracji płuc po zaprzestaniu nałogu jest długo-
trwały - wynosi około 5 lat lub dłużej (powyżej 10 lat). 
65% badanej populacji aktualnie palącej papierosy chce 
zerwać z nałogiem. Takie plany ma 74% kobiet i 50% 
mężczyzn (Tab. II.).

73% ogółu ankietowanych uważa, że bierne pale-
nie jest tak samo szkodliwe jak czynne. Zdecydowanie 
częściej o negatywnym wpływie biernego palenia są 
przekonane osoby niepalące niż palące (76% vs 44%). 
56% palących jest zdania, że palenie bierne jest mniej 
szkodliwe niż aktywne (Tab. III.). Wszystkie palące stu-
dentki są świadome, że palenie w ciąży ma szkodliwy 
wpływ na płód. Taki pogląd podtrzymuje także 94% 
mężczyzn (Tab. II.).

Palenie w miejscach publicznych przeszkadza 
większości (67%) ankietowanych, zdecydowanie czę-
ściej osobom niepalącym niż palącym (77% vs. 35%). 
Dla 18% populacji ankietowanej palenie w miejscach 
publicznych jest obojętne. Takiego zdania są przede 
wszystkim palący (33%) (Tab. III.).

W ankiecie zapytano studentów o alternatywne for-
my palenia tytoniu. 33% palących badanych, zdecydo-
wanie częściej kobiety niż mężczyźni (44% vs. 13%) 
odpowiadało, że korzystało z takich form. Najczęściej 
alternatywą do tradycyjnego palenia tytoniu były papie-
rosy elektroniczne oraz fajka wodna (Tab. II.). 

Połowa (51%) spośród wszystkich badanych stu-
dentów deklarowała, że nigdy nie paliła marihuany. 
Głównie po marihuanę sięgali studenci palący papiero-
sy (około 80%). Populacja mająca kontakt z marihuaną 
najczęściej deklarowała, że używała marihuany kilka 

Smoking tobacco, use of marijuana... Palenie tytoniu, używanie marihuany...
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Table III. Survey questions and positive answers by subjects (students of UE and SUM)
Tabela III. Pytania ankietowe i odpowiedzi grupy badanej (studenci UE i SUM)

Survey questions
Total

Answers, %
Non-smokers Smokers

Are you bothered by smoking 
in public?

Yes 67.4 76.7 34.9
No 13.5 8.0 32.6

Doesn’t matter 18.1 14.0 32.6

Does children raising style 
affect using stimulants?

Definitely yes 45.6 50.7 27.9
Definitely no 6.7 6.7 7.0

Indirectly 46.6 41.3 65.1

Is passive smoking harmful?
No 2.1 2.0 2.3

Less than active smoking 23.3 20.0 56.2
Same as active smoking 73.1 76.0 43.8

How long it takes for lungs 
to regenerate after quitting 

smoking?

1 year 1.6 2.0 4.7
2 to 3 years 10.5 10. 18.6

5 years 33.9 37.3 41.9
More than 10 years 52.4 49.3 32.6

How many times have you 
smoked marijuana?

Never 50.8 60.0 18.6
Once 7.8 8.7 4.7

A few times 28.0 20.7 53.5
More - difficult to specify 11.4 8.0 23.3

Does marijuana cause 
addiction?

Yes 84.5 87.3 74.4
No 14.5 11.3 25.6

Marijuana is

a drug as harmful as any other 
drug 35.2 38.7 23.3

a stimulant similar to alcohol or 
cigarettes 48.7 46.0 58.1

I have no opinion 14.5 13.3 18.6

Relation to people smoking 
marijuana

They should be helped by 
addiction therapy 18.1 20.7 9.3

They should be isolated 2.1 0.7 7.0
It is no concern of ours 78.8 77.3 83.7

Do you support marijuana 
legalisation?

Yes 52.3 46.7 72.1
No 23.3 24.0 21.0

I don’t know 22.8 27.3 7.0

Do you support partial 
marijuana legalisation (for own 

purposes)?

Yes 54.4 48.7 74.4
No 12.4 12.7 11.6

I have no opinion 21.2 24.7 9.3
Are you aware of legal 

consequences concerning 
drugs?

Yes 74.1 70.7 86.0

No 13.5 14.7 9.3

Does marijuana have medicinal 
effects?

Yes 78.2 76.7 83.7
No 3.1 2.0 7.0

I don’t know 9.3 10.0 7.0

Have you tried any other drugs?
Yes 6.2 4.0 14.0
No 88.6 91.3 79.1

Have you tried amphetamine?
Yes 2.6 1.3 7.0
No 92.2 94.0 86.1
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Poland. This awareness is higher among smokers than 
among non-smokers. More than half of the surveyed 
students (52%) want marijuana to be legalized. Most of 
them are smokers (72%). 23% of the surveyed population 
do not support such activities or have no opinion on this 
subject. 12% of the respondents are against the partial 
legalization of marijuana, i.e. that it could be grown/
possessed in an established small amount for personal 
use. Half of the surveyed students (54%), including 74% 
of smokers, support the partial legalization of marijuana. 
78% of the students are convinced about the medicinal 
properties of marijuana (Table III.).

About 6% of all the respondents used other drugs in 
addition to marijuana. 3% of all the respondents have 
used amphetamines, LSD and ecstasy at least once in 
their lifetime. The proportion of drug users was higher 
among students who smoked cigarettes than among 
non-smokers (Table III.).

The overwhelming majority (93%) of the respondents 
believe that the way parents/guardians bring up children 
has an effect on whether a child takes or will take drugs. 
According to the respondents, this relationship may 
have a strong (46% of positive answers) or an indirect 
effect (47% of positive answers) (Table III.).

razy (28%), więcej niż kilka razy (11%) lub tylko jeden 
raz - 7% (Tab. III.).

Pośród ankietowanych 49% uważa, że marihuana 
jest używką jak alkohol czy papierosy, natomiast 35% 
pytanych twierdzi, że jest narkotykiem szkodliwym jak 
inne. 74% ogółu ankietowanych jest świadomych kon-
sekwencji prawnych wynikających z posiadania lub ob-
rotu marihuaną w Polsce. Ta świadomość jest wyższa 
wśród osób palących niż niepalących (86% vs 71%). Po-
nad połowa ankietowanych studentów (52%) jest zwo-
lennikiem legalizacji marihuany. Wśród nich przewa-
żają osoby palące papierosy (72%). 23% ankietowanej 
populacji nie popiera takich działań lub nie ma zdania 
w tym temacie. 12% ankietowanych jest przeciwnych 
częściowej legalizacji marihuany, tzn. aby mogła być 
ona uprawiana/posiadana w ustalonej niewielkiej ilości 
na własny użytek. Za częściową legalizacją marihuany 
opowiada się połowa ankietowanych studentów (54%), 
w tym 74% palących. O właściwościach leczniczych 
marihuany jest przekonanych 78% studentów (Tab. III.)

Około 6% ogółu ankietowanych poza marihuaną 
używało także innych narkotyków. 3% ogółu ankieto-
wanych przynajmniej raz w życiu używało amfetami-
ny, LSD i ekstazy. Odsetek używających narkotyków 
był wyższy wśród studentów palących papierosy niż 
niepalących (Tab. III).

Have you tried cocaine?
Yes 1.6 0.7 4.7
No 92.8 94.0 88.4

Have you tried LSD?
Yes 2.6 2.0 4.7
No 92.2 93.3 88.4

Have you tried ecstasy?
Yes 3.1 1.3 9.3
No 91.7 94.0 83.7

Have you tried designer drugs 
(NPS)?

Yes 0.5 0 2.3
No 94.3 95.3 90.7

Have you tried overdosing 
medicines?

Yes 1.5 1.3 2.3
No 93.3 94.0 90.7

Drugs are

remedies to problems 5.2 5.3 4.7
a way to get cool 20.7 10.7 32.6

a way to find myself in another 
reality 40.4 20.0 18.6

a way to impress friends 46.6 6.7 4.7
trendy, such as cigarettes 62.7 7.3 4.7

Does a single dose of drugs 
cause addiction?

Yes 57.5 60.0 48.8
No 41.0 38.0 51.2

According to you, how many 
young people tried drugs?

1-5% 1.6 1.3 2.3
5-20% 30.1 30.0 30.2

20-50% 51.8 53.3 46.5
More than 50% 15.4 14.0 20.9

UE - students of finance and accounting, College of Finance at University of Economics in Katowice, SUM - students of 
pharmacy, Faculty of Pharmaceutical Science at Medical University of Silesia in Katowice.
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DISCUSSION

In recent times, drugs have been the greatest threat 
to young people, and even children. Every year, more 
and more young people use psychoactive substances. 
Early age addiction has many health, psychological and 
economic consequences. 

It is common among young people addicted 
to psychoactive substances to use several drugs 
simultaneously (e.g. marijuana and amphetamines). 
Alcohol and cigarettes are most commonly consumed, 
followed by marijuana (25).

The students are a specific group. The beginning of 
studies is often associated with changing the place of 
residence, weakening family ties, making new friends, 
participating in cultural events and social meetings. 
This is conducive to experimenting and reaching for 
stimulants.

Slightly fewer (17.75%) students of the Medical 
University in Wrocław, compared to own results (22%), 
admitted to be smokers (16). The highest percentage 
of the respondents (46%) smoked up to 5 cigarettes 
a day (16). In the obtained results, this number of 
cigarettes was smoked by 90% of smokers. Kurpas et 
al. (16) confirmed the correlation between smoking and 
gender – males were significantly more often smokers 
(p<0.001), and age - older students were more often 
smokers (p=0.035). 

The research from the area of Kosovo shows that 
in the age group of 15-24 years, the smoking rate 
was 16.0%, whereas in the age group of 25-34 years, 
it increased by almost 100% to a value of 31.9%. In 
subsequent age groups, it gradually decreased. The 
smoking rate was higher among men (37.4%) compared 
to women (19.7%) (26). 

A number of factors may be related to smoking, 
and these are gender, household status, and parental 
education (26).

The influence of gender on the popularity of cigarette 
smoking varies. The results of research from Morocco 
indicate that young men are significantly more likely to 
smoke than women (26, 27). On the other hand, research 
conducted on Brazilian youth did not show that boys 
smoked cigarettes significantly more than girls (p=0.52) 
(25). A similar lack of correlation was obtained in our 
study - the share of smoking men and women was 
comparable (23% of men and 21% of women smoked). 
Geographical conditions have an effect on the style of 
smoking. In European countries, the rate of female 
smokers is generally higher than in other regions of the 
world (28). In some cultures, the reason why female 
smokers constitute a minority among tobacco users is 
because smoking harms their image and reputation in 
society (26, 29).

Przeważająca większość (93%) ankietowanych są-
dzi, że sposób wychowywania przez rodziców/opieku-
nów ma wpływ na to, czy dziecko bierze lub będzie bra-
ło narkotyki. Wg. ankietowanych ta relacja może mieć 
wpływ zdecydowany (46% twierdzących odpowiedzi) 
lub pośredni (47% twierdzących odpowiedzi) (Tab. III.).

DYSKUSJA

W ostatnich czasach największym zagrożeniem dla 
młodzieży, a nawet dzieci są narkotyki. Z roku na rok 
coraz więcej młodych osób sięga po substancje psy-
choaktywne. Uzależnienie w młodym wieku niesie ze 
sobą wiele skutków, zarówno zdrowotnych, psychicz-
nych, a także ekonomicznych. 

Powszechne wśród osób młodych używających sub-
stancji psychoaktywnych, jest jednoczesne przyjmowa-
nie kilku środków (np. marihuana i amfetamina). Naj-
częściej spożywany jest alkohol i papierosy, następnie 
marihuana (25).

Studenci są specyficzną grupą. Rozpoczęcie stu-
diów często wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania, 
osłabieniem więzi rodzinnych, nawiązywaniem no-
wych znajomości, aktywnym uczestnictwem w impre-
zach kulturalnych i spotkaniach towarzyskich. Sprzyja 
to eksperymentowaniu i sięganiu po używki.

Nieznacznie mniej (17,75%) studentów Uniwersyte-
tu Medycznego we Wrocławiu w porównaniu z wyni-
kami własnymi (22%) przyznało się do palenia tytoniu 
(16). Największy odsetek badanych (46%) wypalał do 5 
szt. papierosów w ciągu doby (16). W uzyskanych wy-
nikach taką ilość wypalało 90% palących. Kurpas et al. 
(16) potwierdzili korelacje pomiędzy paleniem papiero-
sów i płcią, istotnie częściej palaczami byli mężczyźni 
(p<0,001) oraz wiekiem – częściej palaczami byli starsi 
studenci (p=0,035). 

Badania z terenu Kosowa pokazują, że w grupie 
wiekowej 15-24 lata częstość palenia wyniosła 16,0%, 
natomiast w grupie wiekowej 25-34 lata wzrosła prawie 
o 100% do wartości 31,9%. W kolejnych grupach wie-
kowych stopniowo spadała. Częstość palenia była więk-
sza wśród mężczyzn (37,4%) w porównaniu z kobietami 
(19,7%) (26). 

Szereg czynników może być związanych z pale-
niem, takich jak wiek, płeć, stan gospodarstwa domo-
wego i poziom wykształcenia rodziców (26).

Wpływ płci na popularność palenia papierosów jest 
różny. Wyniki badań z Maroka wskazują, że młodzi 
mężczyźni istotnie częściej są palaczami niż kobiety 
(26, 27). Natomiast badania młodzieży brazylijskiej nie 
wykazały, aby chłopcy istotnie częściej od dziewcząt 
palili papierosy (p=0,52) (25). Podobny brak korelacji 
uzyskano w naszych badaniach - udział palących ko-
biet i mężczyzn był porównywalny (paliło 23% męż-
czyzn i 21% kobiet). Uwarunkowania geograficzne 

Agnieszka Fischer, Barbara Brodziak-Dopierała



137

In New Zealand, there has been a decline in traditional 
tobacco smoking in the last 6 years among adolescents 
(14–15 years), but there is an increase in e-cigarette 
users (30). In the conducted research, approximately 
33% of the students have tried e-cigarettes, which is 
more than the number of smokers - 22%. There was 
a significant difference between men and women who 
smoked e-cigarettes (p=0.0307).

Among the students of the Medical University of 
Lodz, 31.6% of women and 44.3% of men admitted 
that they were smoking at the time of the research. 
A greater percentage of heavy smokers were men, 
34.4% of whom smoked from 16 up to 20 cigarettes. 
One-third of the students had tried to use stimulants in 
their lifetime, and over 80% of women and over 50% 
of men had had a history of exposure to hallucinogens, 
including marijuana, hashish, LSD, and hallucinogenic 
mushrooms. Hallucinogens were regularly used by 7.5% 
of men (31). Amphetamine followed. The percentage 
of students using drugs in our study was 6.2%, there 
was a significant difference between smokers and non-
smokers (p = 0.01468). As in the studies by Łaszek et al. 
(31), hallucinogens (ecstasy, LSD), and amphetamines 
were popular. 

Compared to own research, a higher percentage of 
smokers was among students of Rzeszów universities - 
34% of them declared that they had smoked or smoked 
cigarettes (21). However, similarly to our research, 
more than half of the smokers (57.7%) declared that 
they smoked an average of less than five cigarettes 
a day. 25.8% of the respondents stated that they smoked 
between 5 and 10 cigarettes on average, and only 1.8% 
of the respondents admitted that they smoked more 
than 20 cigarettes a day (32). Young people (11-23 years 
old) in the study by Zarrouq et al. (27) reported that 
they smoked an average of 6.5 cigarettes a day. The 
percentage of smokers in that study group was 9.1%, 
while the average age at which they started smoking 
was 13.9 years.

The overwhelming majority of the students from 
Rzeszów universities (83.6%) surveyed in 2014 declared 
that they had never taken drugs, the remaining group 
had contact (in the past or recently) with marijuana 
and amphetamines, mainly (33). Among the studied 
group of students of Silesian universities, 49% had had 
contact with marijuana, including 28% using it several 
times, 11% more than a few times, and 8% only once. 
The summary of the data shows that  a much higher 
percentage of students have been exposed to marijuana 
in the current study (2020). The increase in this drug’s 
popularity in recent years, mainly among young people 
(15-24 years old), is also reported in the literature data 
(24). The drug that was most popular after marijuana 
was amphetamine, both among the students from 
Rzeszów (33) and Silesia. The situation is different for 

mają wpływ na styl palenia papierosów. W krajach 
europejskich występuje generalnie wyższy wskaźnik 
palaczy płci żeńskiej w przeciwieństwie do innych re-
jonów świata (28). W niektórych kulturach powodem, 
dla którego kobiety palące stanowią mniejszość wśród 
użytkowników tytoniu jest to, że palenie szkodzi ich 
wizerunkowi i reputacji w społeczeństwie (26, 29).

W Nowej Zelandii obserwuje się spadek palenia ty-
toniu tradycyjnego w ciągu ostatnich 6 lat (2014-2019) 
wśród młodzieży (14–15 lat), jednak występuje wzrost 
liczby sięgających po e-papierosy (30). W przeprowa-
dzonych badaniach ok. 33% studentów próbowało e-pa-
pierosów, jest to więcej niż liczba osób palących - 22%. 
Występowała istotność różnic pomiędzy kobietami 
i mężczyznami palącymi e-papierosy (p=0,0307).

Pośród łódzkich studentów Uniwersytetu Medycz-
nego do palenia tytoniu w chwili badania przyznało się 
31,6% kobiet i 44,3% mężczyzn. Większy odsetek pa-
lących nałogowo stanowili mężczyźni, wśród których 
34,4% wypalało od 16 do 20 papierosów. Jedna trzecia 
studentów kiedykolwiek próbowała używać środków 
pobudzających, a ponad 80% kobiet i ponad 50% męż-
czyzn miało w przeszłości kontakt z halucynogenami, 
do których zaliczyli marihuanę, haszysz, LSD i grzyby 
halucynogenne. Środki halucynogenne regularnie sto-
sowało 7,5% mężczyzn (31). Na kolejnym miejscu była 
amfetamina. Odsetek studentów używających narkoty-
ków w naszych badaniach wynosił 6,2%, występowała 
istotność różnic między palącymi i niepalącymi tytoń 
(p=0,01468). Popularne były, podobnie jak w badaniach 
Łaszek et al. (31), środki halucynogenne (ekstazy, LSD) 
oraz amfetamina. 

Większy udział procentowy palaczy, w porównaniu 
z własnymi badaniami był wśród studentów rzeszow-
skich uczelni - 34% z nich zadeklarowało, że paliło lub 
pali papierosy (21). Natomiast podobnie jak w naszych 
badaniach, ponad połowa z palących (57,7%) deklaro-
wała, że wypalała przeciętnie poniżej pięciu papiero-
sów dziennie. 25,8% ankietowanych twierdziło, że pali 
średnio od 5 do 10 papierosów, a jedynie 1,8% respon-
dentów przyznało, że wypala powyżej 20 papierosów 
dziennie (32). Młode osoby (11-23 lat) w badaniach 
Zarrouq et al. (27) podawały, że wypalały średnio 6,5 
papierosa na dzień. Odsetek palących osób w tej gru-
pie badanej wynosił 9,1 %, natomiast przeciętny wiek, 
w którym zaczynali palić wynosił 13,9 lat.

Przeważająca większość ankietowanych w 2014 r. 
studentów uczelni rzeszowskich (83,6%) deklarowała, 
że nigdy nie brała narkotyków, pozostała grupa miała 
kontakt (kiedyś lub obecnie) przede wszystkim z mari-
huaną i amfetaminą (33). Pośród badanej grupy studen-
tów śląskich uczelni 49% miało kontakt z marihuaną, 
w tym 28% używało jej kilka razy, 11% - więcej niż kil-
ka razy a 8% tylko jeden raz. Zestawienie tych danych 
ukazuje, że w bieżących badaniach (2020 r.) znacznie 
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legal highs (New Psychoactive Substances - NPS), the 
popularity of which has decreased over the years (2014 
and 2020). In 2014, 10.7% of the students from Rzeszów 
(33) tried legal highs, while in 2020 it was a small group 
(1.5%) of our respondents.

The main reasons for using drugs by the students of 
Rzeszów universities were curiosity (67.2%), lack of an 
attractive way of spending free time (16.4%), boredom 
(14.9%), having fun (12.1%), escaping from problems 
(11.9%), as well as peer pressure (7.5%) (33). The 
students we surveyed most often mentioned curiosity 
as the reason to smoke their first cigarette. As in the 
studies by Kruk et al. (33), peer pressure contributed 
to initiation of tobacco smoking the least. Only 3% of 
our respondents were persuaded by other people. In 
the light of the obtained answers, exposure to tobacco 
smoke at home (smoking by parents/guardians) did not 
bring significant consequences in the form of addiction 
in children. A similar number of students who smoke 
nowadays increased both in the presence of tobacco 
smoke (42%) and in conditions of no exposure (58%). 
Whereas, in the opinion of the respondents, the family 
environment influences the use of other psychoactive 
substances. Less than 7% of the students believe that 
upbringing has no influence on drug use. However, the 
supporting role of the environment in the fight against 
addiction is considered important. Relatives’ support 
was the most helpful factor when quitting smoking (32). 

In the light of the obtained research results, the 
coexistence of other addictions is of great importance 
in reaching for psychoactive substances. 33% of student 
smokers used alternative forms of smoking – mainly 
electronic cigarettes and water pipe. Among Moroccans, 
hookah use was more widespread, on average around 
70% (27). In our research, cigarette substitutes proved to 
be more popular among women than men. The recently 
limited availability of menthol cigarettes in Poland and 
the traditional products that are still on the market, 
indicated by global organizations as a factor that reduces 
smoking, may attract young people (especially girls) to 
modern tobacco products with milder tastes and aromas 
(34-38). Slim and scented cigarettes are more attractive, 
they are equated with a nice and pleasant luxury.

Cigarettes smoking promotes the use of marijuana as 
well as other drugs. Only 19% of the surveyed student 
smokers had never smoked marijuana in their lifetime. 
Among non-smokers, this percentage was three times 
higher - 60%. It has been observed that student smokers 
are the main group of users of other psychoactive 
substances. The significance of the differences is 
especially visible among the respondents who used 
cannabis (p=0.0364). Research conducted in other 
countries also show significant correlations between 
cigarette smoking and the popularity of the use of other 
psychoactive substances by adolescents (25, 27). 

większy odsetek studentów miał kontakt z marihuaną. 
O wzroście popularności tego narkotyku na przestrzeni 
ostatnich lat, głównie wśród młodych osób (15-24 lat), 
informują także dane literaturowe (24). Narkotykiem 
o największej popularności po marihuanie była amfe-
tamina, zarówno wśród studentów rzeszowskich (33) 
jak i śląskich. Odwrotnie natomiast sytuacja wygląda 
w przypadku dopalaczy (nowe substancje psychoak-
tywne – NPS), których popularność spadła w ciągu ze-
stawionych lat (2014 i 2020). W 2014 r. dopalaczy pró-
bowało 10,7% studentów rzeszowskich (33) podczas, 
gdy w 2020 r niewielka grupa (1,5%) naszych ankieto-
wanych.

Głównym powodem sięgania po narkotyki przez 
studentów rzeszowskich uczelni były: ciekawość 
(67,2%), brak atrakcyjnego sposobu spędzania wol-
nego czasu (16,4%), nuda (14,9%), zabawa (12,1%), 
ucieczka od problemów (11,9%) a także presja kolegów 
(7,5%) (33). Ankietowani przez nas studenci także naj-
częściej wymieniali ciekawość jako powód do zapale-
nia pierwszego papierosa. Podobnie jak w badaniach 
Kruk et al. (33) najmniejszy udział w inicjacji palenia 
tytoniu miała presja innych osób. Tylko 3% naszych 
ankietowanych uległo namowie innych osób. W świe-
tle uzyskanych odpowiedzi, narażenie na dym tyto-
niowy w domu (palenie papierosów przez rodziców/
opiekunów) nie przyniosło znaczących konsekwencji 
w postaci nałogu u dzieci. Podobna liczba palących 
obecnie studentów wzrastała zarówno w obecności 
dymu tytoniowego (42%), jak i w warunkach braku 
narażenia (58%). Natomiast środowisko rodzinne, 
w opinii respondentów, ma wpływ na używanie in-
nych substancji psychoaktywnych. Niespełna 7% stu-
dentów jest zdania, że wychowanie nie ma wpływu 
na używanie narkotyków. Dostrzegana jest natomiast 
wspierająca rola otoczenia w walce z nałogiem. Czyn-
nikiem najbardziej pomocnym w rzucaniu palenia 
było wsparcie bliskich osób (32). 

W świetle uzyskanych wyników badań duże zna-
czenie w sięganiu po środki psychoaktywne ma współ-
występowanie innych nałogów. 33% palących studen-
tów używało alternatywnych form palenia tytoniu 
– głównie wymieniane były papierosy elektroniczne 
i fajka wodna. Pośród Marokańczyków używanie fajki 
wodnej było bardziej rozpowszechnione, średnio ok. 70 
% (27). W naszych badaniach zamienniki papierosów 
okazały się popularniejsze wśród kobiet niż mężczyzn. 
Ograniczenie w ostatnim czasie w Polsce dostępności 
papierosów mentolowych i pozostawienie na rynku 
wyrobów tradycyjnych, typowane przez organizacje 
światowe jako czynnik zmniejszający palenie mogą 
pociągać młode osoby (w szczególności dziewczęta) do 
łagodniejszych smakowo i zapachowo nowoczesnych 
wyrobów tytoniowych (34-38). Papierosy typu slim 

Agnieszka Fischer, Barbara Brodziak-Dopierała



139

In the surveys, young people provide comprehensive 
knowledge related to the dangers of drug use (23). In 
our research, smokers reported full (100%) awareness 
of the consequences of long-term smoking. They had 
the knowledge that taking a single dose of drugs could 
turn into addiction. They made affirmative opinions 
about the addictive properties of marijuana. In the 
light of these results, it is interesting that the surveyed 
students are relatively easily inclined to “experiment” 
with various psychoactive substances, mainly to find 
themselves in a “different reality” or “relax”. 

According to the research by Rogowska (39), about 
half of Polish students have taken a drug at least once in 
their lifetime, and every third student is currently using 
intoxicants. As in this research, the students mainly 
used cannabis (marijuana or hashish) 42%, and then 
amphetamines - 8%. The availability of drugs translates 
into the popularity of their use. Among female students 
in India, the frequency of single use of psychoactive 
substances was 13.6%, and 5.8% of respondents 
admitted to regular consumption (40). Rogowska (39) 
noticed that students from rural areas use psychoactive 
substances to a lesser extent than residents of large 
agglomerations (39). 

In the light of the obtained research results, the 
students’ high awareness of the health hazards and 
legal consequences of psychoactive substances does not 
translate into their behaviour. Although more than half 
(65%) of the student smokers intend to quit in the future, 
almost 40% of men do not. 52% of the general student 
population and 72% of smokers support legalization 
of marijuana. The differences between smokers and 
non-smokers in terms of legalization are statistically 
significant. Even more of the surveyed students (54%) 
support partial (for personal use) legalization of 
marijuana.

CONCLUSIONS

The conducted research shows that there were no 
differences in the frequency of using tobacco and other 
psychoactive substances depending on the field of study 
(medical and non-medical faculties). A comparable 
number of men and women admitted to the addiction 
of smoking. In terms of the obtained research results, 
it is indicated that the consumption of psychoactive 
substances by the surveyed students of Silesian 
universities is influenced by the addiction to smoking. 
Student smokers are also users of other psychoactive 
substances. In the surveys, half of them declared the 
use of marijuana, and 6% of other drugs. Among drugs, 
hallucinogens (LSD, ecstasy) and amphetamines were 
the most popular. One-third of the surveyed student 
smokers additionally used alternative forms of nicotine 
such as e-cigarettes and water pipes. Perhaps, the 

oraz zapachowe są bardziej atrakcyjne, są utożsamiane 
z miłym i przyjemnym luksusem.

Palenie papierosów sprzyja używaniu marihuany, 
a także innych narkotyków. Tylko 19% spośród ankie-
towanych palących studentów nigdy w życiu nie paliła 
marihuany. Wśród osób niepalących odsetek ten wyno-
sił trzykrotnie więcej - 60%. Zaobserwowano, że stu-
denci palący to główna grupa użytkowników innych 
substancji o działaniu psychoaktywnym. Istotność róż-
nic jest szczególnie widoczna wśród badanych osób się-
gających po marihuanę (p=0,0364). Na istotne korelacje 
pomiędzy paleniem papierosów i popularnością używa-
nia innych środków psychoaktywnych przez młodzież 
wskazują także badania przeprowadzone w innych kra-
jach (25, 27). 

W ankietach młodzież zapewnia o kompleksowej 
wiedzy związanej z niebezpieczeństwem używania 
narkotyków (23). W naszych badaniach osoby palące 
informowały o pełnej (100%) świadomości następstw 
długotrwałego palenia papierosów. Posiadali wiedzę, 
że przyjęcie jednokrotnej dawki narkotyków może 
przerodzić się w uzależnienie. Twierdząco wypowia-
dali się na temat właściwości uzależniających marihu-
any. W świetle tych wyników zastanawiający jest fakt, 
że ankietowani studenci stosunkowo łatwo skłaniają się 
do „eksperymentowania” z różnymi substancjami psy-
choaktywnymi, głównie po to, aby odnaleźć się w „in-
nej rzeczywistości” czy „wyluzować”. 

Według badań Rogowskiej (39) około połowa pol-
skich studentów użyła przynajmniej raz w życiu nar-
kotyku, a co trzeci student aktualnie zażywa substancje 
odurzające. Podobnie jak w badaniach własnych stu-
denci głównie sięgali po produkty pochodzące z konopi 
(marihuanę lub haszysz) 42%, a następnie amfetaminę 
8%. Dostępność narkotyków przekłada się na popular-
ność używania. Pośród studentek w Indiach częstość 
jednokrotnego zażycia substancji psychoaktywnych 
wynosiła 13,6%, do regularnego spożycia przyznało 
się 5,8% badanych (40). Rogowska (39) zauważyła, że 
studenci pochodzący ze wsi w mniejszym stopniu za-
żywają substancje psychoaktywne niż mieszkańcy du-
żych aglomeracji (39). 

W świetle uzyskanych wyników badań wysoka 
świadomość studentów na temat szkodliwości zdrowot-
nych i konsekwencji prawnych środków psychoaktyw-
nych, nie przekłada się na ich postępowanie. Chociaż 
ponad połowa (65%) palących studentów w przyszłości 
zamierza rzucić palenie, to prawie 40% mężczyzn nie 
ma takiego zamiaru. 52% ogólnej populacji studentów 
i 72% spośród osób palących wypowiada się za legali-
zacją marihuany Różnice pomiędzy palącymi i niepalą-
cymi tytoń w kwestii legalizacji są istotne statystycznie 
(p=0.0061). Jeszcze więcej badanych studentów (54%) 
popiera częściową (na własny użytek) legalizację ma-
rihuany. 

Smoking tobacco, use of marijuana... Palenie tytoniu, używanie marihuany...
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Z przeprowadzonych badań wynika, że nie wystę-
powały różnice w częstości sięgania po tytoń oraz inne 
substancje psychoaktywne w zależności od kierunku 
studiów (kierunki medyczne i niemedyczne). Do nało-
gu palenia przyznawała się porównywalna liczba kobiet 
i mężczyzn. W aspekcie uzyskanych wyników badań 
wskazuje się, że na zażywnie substancji psychoaktyw-
nych przez ankietowanych studentów śląskich uczelni 
ma wpływ występowanie nałogu palenia tytoniu. Pa-
lący studenci to także użytkownicy innych substancji 
o działaniu psychoaktywnym. Połowa spośród nich 
deklarowała w ankietach używanie marihuany, a 6 % 
innych narkotyków. Pośród narkotyków najpopularniej-
sze były środki halucynogenne (LSD, ekstazy) i amfe-
tamina. Jedna trzecia badanych palących papierosy stu-
dentów dodatkowo korzystała z alternatywnych form 
używania nikotyny, były to e-papierosy i fajka wodna. 
Być może propagowany trend niepalenia ma wpływ na 
deklarowaną niewielką stosunkowo ilość wypalanych 
papierosów (kilka sztuk/ dobę).

propagated non-smoking trend has an impact on the 
declared relatively small amount of smoked cigarettes 
(a few cigarettes/day).
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i określeń z tłumaczeniem na język angielski.
Strona edytorska tych prac powinna być zgodna z In-
strukcją dla Autorów: streszczenie w językach angiel-
skim i polskim, słowa kluczowe, Tytuły tabel i rycin 
– w języku angielskim i polskim. 
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 publikacji powinny być 
nadesłane do Redakcji w jednym egzemplarzu manu-
skryptu o formacie A4, pisane jednostronnie z zacho-
waniem marginesu 4 cm z lewej strony i 1,5 odstępu po-
między wierszami (28-31 wierszy na stronie). Poszcze-
gólne strony manuskryptu powinny być numerowane. 
Do wydruku manuskryptu należy załączyć plik arty-
kułu w formie elektronicznej (na płycie CD) lub prze-
słać na adres e-mail: przegepidem@pzh.gov.pl).
Wersja elektroniczna musi być identyczna z tekstem 
wydruku i zawierać nazwę pliku, w którym jest zapi-
sany artykuł.
Pliki i wersja papierowa powinny być przygotowane 
z wykorzystaniem czcionki typu Arial do rycin, wykre-
sów 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 (auto-
rów) kursywą, tytuł angielski pracy (dużymi pogru-
bionymi literami alfabetu), tytuł polski (dużymi nie-
pogrubionymi literami alfabetu), nazwę (nazwy) insty-
tucji/uczelni , w której wykonano pracę w językach 
angielskim i polskim (Times 10-12 pkt). Streszczenie 
i abstrakt należy dołączyć na oddzielnych kartkach.
2.3. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania 
usterek stylistycznych i nazewnictwa oraz dokonywa-
nia za zgodą Autorów koniecznych skrótów w tekście.

Instruction for authors / Instrukcja dla autorów

mailto:przegepidem@pzh.gov.pl
mailto:przegepidem@pzh.gov.pl


144

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

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!

W tekście artykułu należy wyróżnić następujące części:
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Dyskus-
ja, Wnioski, Piśmiennictwo, Adres do korespondencji. 
W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyróżnić: 
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski 
(wersaliki, druk 10 pogrubiony).
Poszczególne części tekstu mogą być wyróżnione pod-
tytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.
 
STRESZCZENIE I ABSTRAKT - Streszczenie powin-
no rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pracy – ok. 
250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy dołączyć do 
manuskryptu na oddzielnych, nienumerowanych kart-
kach.

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 ba-
dań i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel 
prowadzonych badań. 
Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograni-
czyć 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 niezna-
nych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa, 
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych 
metod – podać ich pełny opis. 
W pracach epidemiologicznych należy podać informa-
cje o planie (protokole) badania obejmującym badaną 
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych 
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przy-
działu 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 po-
winny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzysty-
wanego przez autorów artykułu. Nie należy powtarzać 
szczegółowych danych przedstawionych w poprzed-
nich częściach artykułu.
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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 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).

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 niewynikają-
cych z własnej obserwacji.
Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat 
kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera eko-
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 ko-
lejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac w tekście 
należy podawać w nawiasach okrągłych tylko liczbę 
porządkową odnośnej publikacji w spisie piśmiennic-
twa. Należy również podać pozycje cytowane w tabe-
lach lub w legendzie rycin. 
Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepubliko-
wane, powinny być oznaczone jako: „w druku”; auto-
rzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie 
takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca 
została zaakceptowana do druku. 

W wykazie piśmiennictwa należy zachować następu-
jącą 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) nale-
ży podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach zbio-
rowych, tytuł książki, nazwisko i inicjały jej redak-
tora, 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. Per-
tussis 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.
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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 
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 
College-New 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.
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.

Text within tables, diagrams and figures as well 
as axis captions and graph legends should be provided 
only in English. 

THE REVIEW PROCESS
Each article is evaluated by at least two independent 
reviewers. 

Artykuły z polskojęzycznego czasopisma medycznego:
Kostrzewski J. Postępy wykorzenienia poliomyelitis 
w świecie. Przegl Epidemiol 1994;48:355–60.
Naruszewicz-Lesiuk D, Wieczorkiewicz N, Iwiń-
ska-Buksowicz B, i in. Podostre stwardniające zapa-
lenie mózgu (SSPE) w Polsce w latach 1990–1993.  
V etap badań epidemiologicznych. Przegl Epidemiol 
1995;49:261–6.

Książki i monografie
Uwaga! Należy koniecznie podawać strony, na któ-
re 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;51:205-7. 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 rzym-
skimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chrono-
logii lub pojawianiu się w tekście. 
Tabele powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry) 
w języku angielskim i polskim.
Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki nagłó-
wek, a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczo-
ne w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku. Za-
wartość tekstowa tabel, diagramów i rycin oraz tytuły 
osi i legenda wykresów powinny być przygotowane 
w języku angielskim.
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Reviewers and authors do not know their identities 
(“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.

FEE FOR PUBLICATION
Fee for articles accepted for printing in the amount 
PLN 400 (including VAT) for Polish Authors and EUR 
100 for foreign Authors.
The payment rules apply to manuscript sent to Editor 
after January 1,2018.
As of March 2021, the publication fee was temporarily 
suspended.

W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowa-
ne statystyczne miary zmienności, takie np. jak stan-
dardowe odchylenie czy standardowy błąd średnich. 
Liczbę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie nie-
zbędnych dla dokumentacji uzyskanych wyników.
Ryciny – powinny być zapisane w jednym z wymie-
nionych 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 języ-
kach angielskim i polskim. 
W przypadku fotografii i plików graficznych utwo-
rzonych bez podpisu – numeracja i podpis (w całości) 
powinny być zawarte w nazwie pliku lub należy do-
łączyć oddzielny plik z wykazem rycin z podpisami.

W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w na-
wiasach kolejne numery rycin lub tabel np. (Ryc. 1) 
lub (Tab. I). Miejsca włączenia materiału ilustracyjne-
go powinny być zaznaczone ołówkiem na marginesie 
manuskryptu.

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 jed-
noznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu 
do publikacji, dopuszczenia po poprawkach lub jego 
odrzucenia.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułów do 
publikacji podejmuje redakcja na podstawie uzyska-
nych recenzji. Raz w roku czasopismo podaje do wiado-
mości listę recenzentów współpracujących z redakcją.

OPŁATY ZA PUBLIKACJĘ
Za prace publikowane w Przeglądzie Epidemiolo-
gicznym - Epidemiological Review od stycznia 2018 
roku pobierane są opłaty (za prace przyjęte do druku) 
w wysokości 400 PLN (z VAT) dla autorów polskich 
i 100 EU dla autorów zagranicznych
Opłaty czasowo zawieszone (od marca 2021 r.).

Instruction for authors / Instrukcja dla autorów




