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ABSTRACT
Member States of the World Health Organization (WHO), in accordance with the requirements of the International
Health Regulations (2005), were obliged to establish National Focal Points for International Health Regulations
(IHR NFP), whose task is, among others, consolidating information on public health events of international
importance that occur abroad or in the country. The aim of this article is to review information on measles-related
events posted on the Event Information Site for IHR National Focal Points, in the Early Warning and Response
System (EWRS), received by email directly from other IHR National Focal Points located in WHO member states,
and from all organs of the State Sanitary Inspectorate in Poland in the years 2016-2018.
In this time period, the IHR NFP recorded 92 measles-related events of which 38 related to individual cases, 37
to outbreaks of the disease, and 17 involved exposure to a measles case. 36% of reported events were aviationrelated. The number of events in 2018 has tripled compared to 2017 and increased eightfold in comparison
to 2016. The current situation indicates the need to take appropriate actions, including implementation of the
National Vaccination Program as well as introducing vaccination interventions.
Key words: measles, morbilli, International Health Regulations
STRESZCZENIE
Państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zgodnie z wymogami Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (2005) zostały zobligowane do powołania Krajowych Punktów Centralnych ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (KPC ds. MPZ), których zadaniem jest m.in. scalanie informacji dotyczących zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym, które wystąpiły za granicą lub na terenie kraju. Celem niniejszej pracy jest przegląd informacji na temat zdarzeń dotyczących
zachorowań na odrę zamieszczonych na stronie Światowej Organizacji Zdrowia dla Krajowych Punktów Centralnych (Event Information Site for IHR National Focal Points), w systemie wczesnego ostrzegania i reagowania (zwanego dalej EWRS), w oparciu o wiadomości e-mail otrzymane bezpośrednio z Krajowych Punktów
Centralnych ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych z państw członkowskich WHO oraz z organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce w latach 2016 – 2018.
KPC ds. MPZ został w tym okresie odnotował 92 zdarzenia dotyczące odry, z czego 38 dotyczyło pojedynczych przypadków zachorowań, 37 - ognisk zachorowań, 17 - narażenia na styczność z osobą chorą na odrę. 36% zgłoszonych
zdarzeń stanowiły zdarzenia lotnicze. Liczba zdarzenia w 2018 roku wzrosła trzykrotnie w porównaniu do roku 2017
i prawie ośmiokrotnie w stosunku do roku 2016. Obecna sytuacja wskazuje na konieczność podjęcia odpowiednich działań, jakim jest m. in. realizacja krajowego Programu Szczepień Ochronnych oraz wdrażanie szczepień interwencyjnych.
Słowa kluczowe: odra, morbilli, Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne
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INTRODUCTION

WSTĘP

Measles is a highly contagious viral disease,
transmitted by droplets or by airborne spread. The
patient infects other people from the onset of prodromal
symptoms up to 3-4 days after the occurrence of
maculopapular rash (1). Despite the availability of
a safe and effective vaccine, measles remains an
important cause of death among young children around
the world.
In May 2012, 194 member states of the World
Health Organization adopted the Global Vaccine
Action Plan (GVAP) - a framework plan to prevent
millions of deaths through wider access to vaccination.
One of its goals is the elimination of measles in five
WHO regions until 2020 (2). However, according to the
WHO assessment on GVAP implementation published
in November 2018, four regions had a marked increase
in measles incidence since 2017. Outbreaks of measles
have been observed in countries with high national
immunization coverage. In addition, several countries
as well as one WHO region have lost their measles
elimination status (3).
In the WHO European Region, in 2018,
measles was responsible for the death of 72 people.
According to the World Health Organization, 82 596
people in 47 out of 53 countries in the region have
contracted measles. In countries that provided data
on hospitalization, almost 2/3 (61%) of measles cases
were hospitalized. The total number of people infected
with the virus in 2018 was the highest in this decade:
three times more than in 2017 and 15 times more than
in 2016 (4). In 2018, the most cases in the countries of
the WHO European region, and at the same time from
outside the EU/EEA area occurred in Ukraine (53 218
cases), Serbia (5 076), Israel (2 919), Russia (2 256)
and Georgia (2 203) (5).
According to the Risk Assessment of the European
Center for Disease Prevention and Control (ECDC) of
March 20, 2018, in the period from January 1, 2017
to December 31, 2017, 14 600 measles cases were
reported from EU/EEA countries under The European
Surveillance System (TESSy). This is over three times
more than in 2016 (4 642) or in 2015 (4 000) (6).
The epidemiological situation of measles in Poland
in 2016 compared to the previous year was characterized
by a threefold increase in the number of cases (7), and
in 2017 there was a two-fold decrease. The majority of
cases occurred in people unvaccinated against measles
(8). In 2018, the number of cases in Poland increased
again. There were 339 cases of measles, which is more
than a five-fold increase compared to 2017 (9).
In order to protect against the spread of all global
health threats and reduce their impact, WHO Member
States have a legal instrument in the form of the

Odra jest chorobą wirusową o wysokim potencjale
zakaźnym, szerzy się drogą kropelkową lub powietrzno-kropelkową. Chory zakaża inne osoby w okresie
wystąpienia objawów zwiastunowych do 3-4 dni po
wystąpieniu plamisto-grudkowej osutki (1). Mimo dostępności bezpiecznej i skutecznej szczepionki, odra
pozostaje istotną przyczyną śmierci wśród małych
dzieci na całym świecie.
W maju 2012 roku 194 państwa członkowskie
Światowej Organizacji Zdrowia przyjęły Global Vaccine Action Plan (GVAP) - ramowy plan zapobiegania
milionom zgonów przez upowszechnienie dostępności
do szczepień. Jednym z jego celów jest eliminacja odry
w pięciu regionach WHO do 2020 roku (2). Jednak
według opublikowanej przez WHO w listopadzie 2018
roku oceny realizacji GVAP od 2017 roku w czterech
regionach występuje zwiększona zapadalność na odrę.
Ogniska odry wystąpiły w państwach o wysokim stanie zaszczepienia populacji. Ponadto kilka państw oraz
jeden region WHO utraciły status eliminacji odry (3).
W regionie europejskim WHO w 2018 roku odra
spowodowała śmierć 72 osób. Według Światowej
Organizacji Zdrowia 82 596 osób w 47 z 53 państw
regionu zachorowało na odrę. W państwach, które
przedstawiły dane dotyczące hospitalizacji, prawie 2/3
(61%) przypadków odry było hospitalizowanych. Całkowita liczba osób zakażonych wirusem w 2018 r. była
najwyższa w tej dekadzie: 3 razy więcej niż w roku
2017 i 15 razy więcej, niż w 2016 r (4). W 2018 roku
najwięcej przypadków odry w państwach regionu europejskiego WHO, a jednocześnie spoza obszaru UE/
EOG wystąpiło na Ukrainie (53 218 przypadków),
w Serbii (5 076), w Izraelu (2 919), Rosji (2 256)
i Gruzji (2 203) (5).
Zgodnie z oceną ryzyka Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z 20
marca 2018 r., w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2017 r. z państw UE/EOG zgłoszono 14 600
zachorowań na odrę w ramach europejskiego systemu
nadzoru TESSy (The European Surveillance System).
Jest to ponad trzykrotnie więcej, niż w 2016 (4 642)
czy w 2015 roku (4 000) (6).
Sytuacja epidemiologiczna odry w Polsce w 2016 r.
w porównaniu do roku poprzedniego charakteryzowała się trzykrotnym wzrostem liczby zachorowań
(7), a w 2017 r. nastąpił ich dwukrotny spadek. Większość zachorowań wystąpiła u osób nieszczepionych
przeciwko odrze (8). W 2018 r. odnotowano w Polsce ponowny wzrost liczby zachorowań. Wystąpiło
339 przypadków odry, co stanowi ponad pięciokrotny
wzrost w porównaniu do roku 2017 (9).
W celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się
wszelkich zagrożeń zdrowotnych w skali globu i ogra-

4

Review of measles-related events recorded 2016-2018

International Health Regulations. Adopted in 1969 and
aimed at counteracting infectious diseases (plague,
cholera, yellow fever, smallpox) and required a revision
that took place in 2005. The new International Health
Regulations came into force on June 15, 2007. They
established a new legal framework for identifying
epidemiological threats and enabling rapid response
(10). National Focal Points for International Health
Regulations (IHR NFP) have been established on their
basis. Among the tasks attributed to them are merging
data received from other administrative authorities
responsible for surveillance and reporting, points of
entry, public health institutes and hospitals and sending
them, among others to WHO, IHR NFPs from other
countries, sanitary-epidemiological stations (11).
MATERIAL AND METHODS
This review was prepared on the basis of information
about events related to measles posted on the Event
Information Site for IHR National Focal Points by the
World Health Organization (WHO), sent through the
Early Warning and Response System (EWRS) established
by Decision No 2119/98/EC of the European Parliament
and of the Council, emails received directly from
IHR National Focal Points from other WHO Member
States, and from relevant organs of The Chief Sanitary
Inspectorate in Poland in the years 2016-2018. In addition
to grouping events according to the year in which they
occurred, the study delineates their division into events
related to Poland or Polish citizens and concerning only
other countries and/or their citizens. The first category
includes events concerning individual cases of measles,
outbreaks1 and exposure to a sick person, and in the
second category - events concerning individual cases and
outbreaks. In addition, the first category was divided into
information about individual cases received from Poland
and sent from abroad. Due to the constant growth of air
traffic in the world, which affects health security issues,
part of the study was devoted to aviation events noted by
the IHR National Focal Point in Poland.
RESULTS
Events regarding measles recorded
in the years 2016-2018
Year 2016
In 2016, information on measles-related events
was sent by Croatia, the Czech Republic, Germany,
Poland, Ireland and Japan. They concerned 8 events,
half of which were not related to Poland (Figure 1).
1

Outbreaks include information about events in which a minimum of two related and confirmed measles cases occurred in
a given area and at a given time.
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niczenia ich skutków, państwa członkowskie WHO
posiadają prawny instrument w postaci Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Zostały one przyjęte
w 1969 roku i były ukierunkowane na przeciwdziałanie chorobom zakaźnym (dżumie, cholerze, żółtej gorączce, ospie prawdziwej) i wymagały rewizji,
która nastąpiła w 2005 roku. Nowe Międzynarodowe
Przepisy Zdrowotne weszły w życie 15 czerwca 2007
roku. Ustanowiły nowe ramy prawne rozpoznawania
zagrożeń epidemiologicznych i szybkiego reagowania
(10). Krajowe Punkty Centralne ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (KPC ds. MPZ) zostały powołane na ich podstawie. Wśród należących do
nich zadań znajduje się scalanie danych otrzymanych
od innych organów administracji odpowiedzialnych za
nadzór i raportowanie, punktów wejścia, instytutów
zdrowia publicznego i szpitali i przesyłanie ich m.in.
do WHO, KPC ds. MPZ z innych państw, stacji sanitarno-epidemiologicznych (11).
MATERIAŁ I METODY
Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje na temat zdarzeń dotyczących zachorowań na odrę
zamieszczonych na stronie Światowej Organizacji
Zdrowia dla Krajowych Punktów Centralnych (Event
Information Site for IHR National Focal Points),
w ustanowionym decyzją Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 2119/98/WE z dnia 24 września 1998 r. systemie wczesnego ostrzegania i reagowania (zwanego
dalej EWRS), w oparciu o wiadomości e-mail otrzymane bezpośrednio z Krajowych Punktów Centralnych ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych
z państw członkowskich WHO oraz z organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce w latach 20162018. W opracowaniu, oprócz zgrupowania zdarzeń
według roku, w którym wystąpiły, zastosowano ich
podział na zdarzenia mające związek z Polską lub polskimi obywatelami oraz dotyczące wyłącznie innych
państw i/lub ich obywateli. W pierwszej kategorii znalazły się zdarzenia dotyczące pojedynczych przypadków zachorowań na odrę, ognisk1 oraz narażeń na kontakt z osobą chorą, a w drugiej – zdarzenia dotyczące
pojedynczych przypadków zachorowań oraz ognisk.
Ponadto, w pierwszej kategorii zastosowano podział
pojedynczych przypadków na zgłoszone z Polski oraz
nadesłane z zagranicy. W związku ze stale rosnącym
ruchem lotniczym na świecie, który wpływa na kwestie bezpieczeństwa zdrowotnego część opracowania
poświęcono odnotowanym przez KPC ds. MPZ zdarzeniom lotniczym.

1

Do ognisk zaliczono informacje o zdarzeniach, w których na określonym obszarze i w określonym czasie doszło do m.in. dwóch
powiązanych ze sobą, potwierdzonych zachorowań na odrę.
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W 2016 roku informacje o zdarzeniach związanych z odrą zostały przesłane przez Chorwację,
4
Czechy, Niemcy, Polskę, Irlandię i Japonię. Doty2
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Fig. 2 The number of measles-related events associated with Poland and/or Poles, notified by
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concerning individual cases of disease (Fig. 1). The
biggest in terms of the number of confirmed cases
in the outbreak of measles reported in 2017 was the
outbreak in Romania. According to information from
the National Center for Surveillance and Control of
Infectious Diseases in Romania in this country, in the
period from January 1, 2016 to March 31, 2017, there
were 4 025 cases of measles, 18 of which were fatal
(12). In particular, cases occurred in areas where the
inoculation status was low (they occurred in 37 out of
42 districts). Most of them were reported in the western
part of the country, in particular in Caraş-Severin
(a district located in south-western Romania). According
to the 2017 ECDC risk assessment, outbreaks linked
to the outbreak in Romania were reported in three
EU Member States. The high likelihood of further
transmission of infection in Romania posed a risk of
the introduction of contagious diseases in other EU /
EEA countries.
Among all the measles outbreaks noted in 2017,
the outbreak in Venezuela was the most geographically
distant from Poland. The last confirmed case of measles
was recorded there in 2012, and in October 2016
Venezuela obtained the measles elimination status.
Since the occurrence of the first case in June 2017 to
March 2018, 1 006 confirmed cases were reported,
including 2 deaths. The highest number of cases was
observed at the turn of September and October in 2017
and at the turn of February and March in 2018. The
majority (67%) of confirmed cases were recorded
in Bolívar (the state with the highest cumulative
incidence). Cases had also been reported in 7 other
states (Apure, Anzoátegui, Delta Amacuro, Capital
District, Miranda, Monagas and Vargas). As part of
intervention measures, a national rapid response plan
was developed to stop transmission of the virus. Rapid
response teams were activated at the state, regional
and city level, epidemiological surveillance was
introduced, a vaccination strategy was implemented,
and medical personnel training was organized.
Taking into account the number of confirmed cases,
the third largest outbreak of measles was in Belgium.
The outbreak began on December 20, 2016. Since
then, until March 12, 2017, there were a total of 177
measles cases, of which 96 were laboratory confirmed.
The identified strain resembled the one that appeared
in late 2016 in Romania, Italy and Austria. The age
distribution of cases was as follows: 27% concerned
children under the age of five, 23% were children
aged 5-14, while the remaining 50% of cases were
diagnosed in people between 15 and 45 years of age.
18 cases were also reported among healthcare workers.
Most of the cases were amongst people who were not
vaccinated or had an unknown history of vaccination.
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Rok 2017
W 2017 roku informacje dotyczące zdarzeń związanych z odrą zostały przesłane przez Belgię, Chorwację, Czechy, Finlandię, Francję, Gwineę, Islandię,
Węgry, Wielką Brytanię, Niemicy, Norwegię, Polskę,
Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Tajwan i Wenezuelę. Dotyczyły 21 zdarzeń. Wśród niezwiązanych
z Polską, ani polskimi obywatelami (które stanowiły
większość, bo aż 17 zdarzeń) znalazło się 11 ognisk
oraz 6 zdarzeń dotyczących pojedynczych przypadków
zachorowań (Ryc. 1). Największych pod względem
liczby potwierdzonych przypadków ogniskiem odry
zgłoszonym w 2017 roku było ognisko w Rumunii.
Zgodnie z informacją z Narodowego Centrum Nadzoru i Kontroli Chorób Zakaźnych w Rumunii na terenie
tego państwa, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do
31 marca 2017 roku, odnotowano 4 025 przypadków
odry, w tym 18 zakończonych zgonem (12). Zachorowania te występowały zwłaszcza na obszarach, gdzie
stan zaszczepienia był niski (wystąpiły w 37 z 42 okręgów). Najwięcej z nich było zgłoszonych w zachodniej części kraju, a w szczególności w Caraș-Severin
(okręg położony w południowo-zachodniej Rumunii).
Według oceny ryzyka ECDC z 2017 roku w 3 państwach członkowskich Unii Europejskiej odnotowano
ogniska powiązane z ogniskiem w Rumunii. Występujące w Rumunii wysokie prawdopodobieństwo dalszej
transmisji zakażenia stwarzało ryzyko pojawienia się
zawleczonych zachorowań w innych państwach UE/
EOG.
Najbardziej odległym od Polski ogniskiem odry
zgłoszonym w 2017 roku było ognisko w Wenezueli.
Ostatni potwierdzony przypadek odry odnotowano tam
w 2012 roku, a w październiku 2016 roku ogłoszono
Wenezuelę państwem, w którym doszło do eliminacji
odry. Od wystąpienia pierwszego przypadku w czerwcu 2017 roku do marca 2018 roku poinformowano
o 1 006 potwierdzonych zachorowaniach, w tym 2
śmiertelnych. Najwyższą liczbę zachorowań zaobserwowano na przełomie września i października w 2017
roku oraz na przełomie lutego i marca w 2018 roku.
Większość (67%) potwierdzonych zachorowań odnotowano w Bolívar (stan o największej skumulowanej
zapadalności). Zachorowania odnotowano również
w 7 innych stanach (Apure, Anzoátegui, Delta Amacuro, Capital District, Miranda, Monagas i Vargas).
W ramach interwencji opracowano państwowy plan
szybkiego reagowania w celu przerwania transmisji
wirusa. Uruchomiono zespoły szybkiego reagowania
na poziomie państwa, regionów i miast, wprowadzono
nadzór epidemiologiczny, wdrożono strategię działań
w zakresie szczepień oraz zorganizowano szkolenia
personelu medycznego.
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There were no fatal cases reported in the outbreak,
but severe cases occurred in all age groups. A person
considered to be the index case traveled to Romania
during the incubation period of the disease.
Among the eight remaining, unassociated with
Poland outbreaks, confirmed measles cases counted
from 4 to 47 cases.
One of the more significant events related to
measles in Poland in 2017, about which the IHR
National Focal Point was informed, was an outbreak
of this disease in the city of Poznań. There was a total
of 22 laboratory confirmed measles cases reported.
The majority of patients were of Roma origin (17
people), while the remaining 5 were Poles (including
one doctor). As part of the campaign aimed at limiting
the spread of the outbreak, measles vaccination was
carried out amongst the Roma community living in
Poznań (29 people were vaccinated).
In addition to the aforementioned outbreak, among
the incidents related to Poland or Polish citizens in
2017 there were 3 where exposure to a sick person
occurred (Figure 2).
Year 2018
Only in January 2018, 1 073 measles cases from all
EU/EEA countries, with the exception of Malta, were
reported to the European Center for Disease Prevention
and Control. Between January and March 2018, large
outbreaks of measles occurred in Greece (1 131 cases),
Romania (757), France (429), Italy (168) and Portugal
(145), while smaller outbreaks were found in Belgium
(5 cases), the Czech Republic (23), Germany (33),
Ireland (44), Latvia (9), Norway (4), Poland (17) and
Sweden (14 cases) (6).
In 2018 information on events related to measles
was sent by Australia, Austria, Belgium, Brazil,
Croatia, the Czech Republic, Denmark, Finland,
France, Georgia, Spain, Latvia, Ireland, Japan, Malta,
Germany, Poland, Portugal, Slovakia, Switzerland,
Taiwan, Venezuela, Great Britain. They corresponded
to 63 events. Among those unrelated to Poland and
Poles, there were 13 outbreaks and 10 events concerning
individual measles cases (Fig. 1). On the other hand,
among events related to Poland and Poles there were
9 outbreaks, 15 events received from Poland related
to individual measles cases, 2 events received from
abroad related to individual cases, and 14 concerning
exposure to a person suffering from measles (Fig. 2).
Table I presents the number of confirmed cases of
measles from the events associated with Poland and/or
Poles, by nationality.
From information posted in the EWRS system by
the IHR National Focal Point in France, it appears that
in the period from January 2018 to April 24, 2018,
8

Trzecim pod względem liczby potwierdzonych zachorowań było ognisko odry w Belgii. W tym ognisku
od 20 grudnia do 12 marca 2017 roku odnotowano łącznie 177 przypadków odry, z czego 96 zostało potwierdzonych laboratoryjnie. Zidentyfikowany szczep przypominał ten, który pojawił się pod koniec 2016 roku
w Rumunii, Włoszech i Austrii. Rozkład wiekowy
zachorowań przedstawiał się następująco: 27% z nich
dotyczyło dzieci poniżej 5 roku życia, 23% stanowiły dzieci w wieku 5-14 lat, natomiast pozostałe 50%
zachorowań wystąpiło u osób pomiędzy 15 a 45 r.ż.
Odnotowano również 18 zachorowań wśród pracowników służby zdrowia. Większość zachorowań dotyczyła osób niezaszczepionych lub z nieznaną historią
szczepień. W ognisku nie odnotowano przypadków
śmiertelnych, lecz we wszystkich grupach wiekowych
wystąpiły zachorowania o ciężkim przebiegu. Osoba
uznana za przypadek indeksowy podróżowała do Rumunii podczas okresu inkubacji choroby.
Osiem pozostałych, niezwiązanych z Polską ognisk
liczyło od 4 do 47 potwierdzonych przypadków odry.
Jednym z istotniejszych zdarzeń dotyczących odry
w Polsce w 2017 roku, o którym poinformowano KPC
ds. MPZ, było ognisko tej choroby w Poznaniu. Odnotowano tam łącznie 22 potwierdzone laboratoryjnie
przypadki. Większość chorych stanowiły osoby pochodzenia romskiego (17 osób), natomiast pozostałe 5
to Polacy (w tym jeden lekarz). W ramach akcji mającej na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ogniska
przeprowadzono szczepienia ochronne przeciw odrze
w społeczności romskiej zamieszkującej na terenie
miasta Poznania (zaszczepiono 29 osób).
Oprócz wspomnianego ogniska, wśród zdarzeń związanych z Polską lub polskimi obywatelami
w 2017 roku znalazły się 3 narażenia na kontakt z osobą chorą (Ryc. 2).
Rok 2018
W styczniu 2018 r. do Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób zgłoszono 1 073
przypadki odry ze wszystkich państw UE/EOG z wyjątkiem Malty. Między styczniem a marcem 2018 roku
duże ogniska odry wystąpiły w Grecji (1 131 przypadków), Rumunii (757), Francji (429), Włoszech (168)
i Portugalii (145), natomiast liczące mniej przypadków
ogniska stwierdzono w Belgii (5 przypadków), Czechach (23), Niemczech (33), Irlandii (44), Łotwie (9),
Norwegii (4), Polsce (17) i Szwecji (14 przypadków)
(6).
W 2018 roku informacje dotyczące zdarzeń związanych z odrą zostały przesłane przez Australię, Austrię, Belgię, Brazylię, Chorwację, Czechy, Danię,
Finlandię, Francję, Gruzję, Hiszpanię, Łotwę, Irlandię, Japonię, Maltę, Niemcy, Polskę, Portugalię, Sło-
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there were 1 999 measles cases reported there. Cases
occurred in many regions of France, but 49% of them
were reported in the Nouvelle-Aquitaine region. The
highest incidence rate was observed in children under
one year of age (20.5 cases/100 000 population), and
the hospitalization rate was 20%. The majority (88%)
of cases were among unvaccinated people or those
vaccinated with only one dose of vaccine.
Table I. The number of confirmed cases of measles from the
events associated with Poland and/or Poles, by
nationality
Tabela I. Liczba potwierdzonych przypadków odry ze
zdarzeń związanych z Polską i/lub Polakami
z podziałem na narodowości
Nationality of the
2016
2017
2018
confirmed measles cases
German
1
Russian
15
5
Czech
1
Portuguese
1
Roma
2
Australian
1
British
1
Austrian
1
Ukrainian
25
Italian
1
Dutch
1
Vietnamese
1
Polish
1
12
Unknown
52
1
18

Among the events noted by the IHR NFP in 2018,
the most geographically distant outbreaks in relation
to Poland happened in Brazil and Japan. According to
information from May 2018, there were 693 suspected
cases of measles in Brazil, of which 103 were
confirmed. Two people died. One laboratory confirmed
case concerned a 1-year-old, unvaccinated girl who
had traveled to several European countries. Of the
81 cases confirmed in the state of Roraima bordering
Venezuela, 55 cases (68%) concerned Venezuelans,
including indigenous people (29 cases). Confirmed
cases concerned people aged from 6 months to 30
years. Laboratory analysis of confirmed cases identified
a genotype identical to that identified in Venezuela in
2017. Among the actions undertaken, a vaccination
campaign, intensified epidemiological surveillance,
strengthening of the laboratory network and training of
health care workers were listed. The outbreak reported
in Japan was smaller than the Brazilian one in terms of
the number of cases - 115 cases were recorded there (as
of 16 May 2018). No deaths were reported. The index
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wację, Szwajcarię, Tajwan, Wenezuelę, Wielką Brytanię. Dotyczyły 63 zdarzeń. Wśród niezwiązanych
z Polską, ani Polakami było 13 ognisk oraz 10 zdarzeń
dotyczących pojedynczych przypadków zachorowań
(Ryc. 1). Ponadto wśród związanych z Polską i Polakami znalazło się 9 ognisk, 15 zdarzeń dotyczących
pojedynczych przypadków zachorowań przesłanych
z Polski, 2 zdarzenia dotyczące pojedynczych przypadków zachorowań przesłanych z zagranicy oraz 14
dotyczących narażeń na kontakt z osobą chorą na odrę
(Ryc. 2). Tabela I przedstawia liczbę potwierdzonych
przypadków odry ze zdarzeń związanych z Polską i/
lub Polakami z podziałem na narodowości.
Z informacji zamieszczonych w systemie EWRS
przez KPC ds. MPZ we Francji wynika, że w okresie od
stycznia 2018 r. do 24 kwietnia 2018 r. odnotowano tam
1 999 przypadków zachorowań na odrę. Zachorowania występowały w wielu regionach Francji, lecz 49%
przypadków odnotowano w regionie Nouvelle-Aquitaine. Najwyższą zapadalność zaobserwowano u dzieci
poniżej 1 roku życia (20,5 przypadków/100 000 populacji), a wskaźnik hospitalizacji wynosił 20%. Większość
(88%) zachorowań wystąpiła wśród osób niezaszczepionych lub zaszczepionych tylko jedną dawką szczepionki.
Do najbardziej odległych geograficznie od Polski
ognisk, które odnotowano przez KPC ds. MPZ zdarzeń
w 2018 roku należy zaliczyć ogniska w Brazylii oraz
w Japonii. Według informacji z maja 2018 roku w Brazylii odnotowano 693 podejrzane przypadki odry, z których 103 potwierdzono. Dwie osoby zmarły. Jeden potwierdzony laboratoryjnie przypadek dotyczył rocznej,
niezaszczepionej przeciwko odrze dziewczynki, która
podróżowała do kilku europejskich państw. Spośród 81
przypadków potwierdzonych w graniczącym z Wenezuelą stanie Roraima 55 przypadków (68%) dotyczyło
Wenezuelczyków, w tym członków plemion indiańskich (29 przypadków). Potwierdzone przypadki dotyczyły osób w wieku od 6 miesięcy do 30 lat. Badania
potwierdzonych przypadków wykazały genotyp identyczny z tym, jaki krążył w Wenezueli w 2017 r. Wśród
podjętych działań wymieniono kampanię szczepień,
zintensyfikowany nadzór epidemiologiczny, wzmocnienie sieci laboratoryjnej i szkolenie pracowników opieki
zdrowotnej.
Zgłoszone ognisko w Japonii było mniejsze pod
względem liczby przypadków od brazylijskiego – zarejestrowano ich tam 115 (stan na dzień 16 maja 2018
roku). Nie odnotowano zgonów. Przypadkiem indeksowym była osoba, która przyleciała z Tajwanu (Chiny)
i podróżowała po prefekturze Okinawa w trakcie okresu zakaźności. Warto zaznaczyć, że w marcu 2015 r.
ogłoszono w Japonii eliminację odry. Niemniej jednak
ogniska spowodowane importowanymi przypadkami
z innych regionów mogą sporadycznie występować.
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case was a person who flew in from Taiwan (China)
and traveled around the Okinawa prefecture during
their infectious period. It is worth noting that in March
2015, the elimination of measles was announced in
Japan. However, outbreaks caused by imported cases
from other regions may occasionally occur.
Outbreaks that should be mentioned due to their
size and occurrence in the neighboring countries of
Poland are: an outbreak in Slovakia and an outbreak
in Germany. In the first of these, from May 7, 2018 to
July 11, 2018, there were 192 cases of measles reported
(85 confirmed, 107 probable) in the eastern part of the
country and among the Roma population. 155 people
were hospitalized, 4 cases were imported from the UK,
and 9 cases were reported among health care workers.
Most cases were recorded among people in the age
group 15-19 years (43 cases) and 5-9 years (39 cases).
In turn, the second of these outbreaks was connected
with the International Youth Festival held in Cologne
from May 19 to 23, 2018, in which about 400 people
from various countries took part. In total, there were
108 measles cases diagnosed there (the age range of
people who became ill was 6 months - 62 years). Most
of the participants came from Germany (298 cases),
there were also people from Hungary (11 cases),
Austria (10), the Netherlands (8), Finland (5), Italy
(2), the Czech Republic (2), Belgium (2) and Great
Britain (1 case). The remaining people (64) came from
countries outside the EU/EEA. An outbreak of measles
in Cologne was already ongoing at the beginning of
2018, however, after comparing the genotypes of the
virus, it was assumed that cases of measles associated
with the International Youth Festival were not related
to it.
One of the major outbreaks that occurred in Poland
(and which were reported to the IHR NFP) in 2018
was the outbreak in Pruszków. From October 10, 2018,
the employees of the Epidemiology Department of
the local sanitary-epidemiological station conducted
epidemiological surveillance of 17 patients, including
9 people with laboratory confirmed measles, 3 people
waiting for the laboratory results, 4 classified on the
basis of clinical symptoms and 1 suspected case of the
disease. In total, four sick persons were hospitalized,
including three children aged 1 year, 5 years, 6 years
and one adult at the age of 31 years. During the
epidemiological investigation, about 200 exposed
people were identified as contacts of the patients.
Aviation events
The most dynamically developing branch of
transport is air transport (13). Due to the increasing
frequency of travel by this method of transportation,
there is a high probability of disease spread and
10

Ogniska, o których należy wspomnieć ze względu na ich wielkość oraz wystąpienie na terenie państw
sąsiadujących z Polską to: ognisko w Słowacji oraz
ognisko w Niemczech. W pierwszym z nich w okresie od 7 maja 2018 roku do 11 lipca 2018 roku, odnotowano 192 przypadki odry (85 potwierdzonych, 107
prawdopodobnych) we wschodniej części kraju oraz
wśród populacji Romów. Hospitalizowano 155 osób,
4 przypadki były zawleczone z Wielkiej Brytanii, 9
przypadków wystąpiło wśród pracowników opieki
zdrowotnej. Najwięcej przypadków (43) odnotowano
wśród osób w grupie wieku 15-19 lat oraz 5-9 lat (39
przypadków).
Drugie z wymienionych ognisk było związane z odbywającym się od 19 do 23 maja 2018 roku,
w szkole w Kolonii Międzynarodowym Festiwalem
Młodzieży, w którym wzięło udział około 400 osób
z różnych państw. Ogółem odnotowano tam 108 zachorowań na odrę (w przedziale wieku osób od 6 miesięcy – 62 lat). Większość uczestników pochodziła
z Niemiec (298 osób), były tam również osoby pochodzące z Węgier (11 osób), Austrii (10), Holandii (8),
Finlandii (5), Włoch (2), Czech (2), Belgii (2) i Wielkiej Brytanii (1 osoba). Pozostałe osoby (64) pochodziły z państw spoza UE/EOG. Ognisko odry w Kolonii pojawiło się już na początku 2018 roku, jednak po
porównaniu genotypów wirusa założono, że przypadki
odry związane z Międzynarodowym Festiwalem Młodzieży nie są z nim powiązane.
Jednym z większych ognisk, jakie wystąpiły na
terenie Polski (i które zostały zgłoszone do KPC ds.
MPZ) w 2018 roku było ognisko w Pruszkowie. Od
dnia 10.10.2018 r. pracownicy Sekcji Epidemiologii
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej objęli
nadzorem epidemiologicznym 17 osób chorych, w tym
9 osób z potwierdzonymi badaniami laboratoryjnymi
zachorowań na odrę, 3 osoby w trakcie oczekiwanych
wyników, 4 na podstawie objawów klinicznych i 1
podejrzenie zachorowania. Ogółem hospitalizowano
cztery osoby chore, w tym troje dzieci w wieku 1 r.ż., 5
lat, 6 lat oraz 1 osobę dorosłą w wieku 31 lat. W trakcie
prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego ustalono około 200 osób narażonych, które były w kontakcie z chorymi.
Zdarzenia lotnicze
Najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią
transportu jest transport lotniczy (13). W związku
z coraz częstszym wybieraniem przez podróżnych tego
środka transportu istnieje wysokie prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się chorób oraz wystąpienia
narażenia na kontakt z osobą chorą podczas lotu (14).
Na rycinie 4 przedstawiono liczbę zdarzeń lotniczych
dotyczących odry, które odnotował w okresie od 2016
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exposure to contact during flight (14). Figure 4 shows
the number of measles-related aviation events notified
by the IHR NFP in Poland in the years 2016 – 2018,
divided into years and into European flights, continental
flights - other than European, and intercontinental
flights.

do 2018 r. KPC ds. MPZ, z podziałem na lata oraz na
loty europejskie, kontynentalne – inne, niż europejskie
oraz międzykontynentalne.
W tabeli II zestawiono wszystkie zdarzenia lotnicze dotyczące Polski w okresie od 2016 do 2018 r. odnotowane przez KPC ds. MPZ, podczas których doszło
do narażenia na kontakt z osobą chorą na odrę podczas
20
18
lotu lub identyfikacji przypadku indeksowego z roz18
różnieniem na rodzaj lotu i narodowości.
16
W 2016 r. do KPC ds. MPZ wpłynęły 3 zdarzenia
14
12
lotnicze
z Chorwacji, Islandii i Japonii. Spośród wszyst10
10
10
kich zdarzeń dwa dotyczyły zachorowań na odrę osób,
8
które w okresie zaraźliwości podróżowały samolotem.
5
6
Pierwszym tego typu zdarzeniem było zachorowanie
3
3
4
na odrę osoby, która odbyła lot europejski z Amsterda2
1
2
0
mu (Holandia) do Dubrownika (Chorwacja) w dniu 10
0
lipca 2016 r. Drugie zdarzenie zgłoszone z Islandii doEuropean flights
continental flights, intercontinental flights
other than European
tyczyło przypadku odry, u osoby która w okresie zakaźności odbyła jeden lot międzykontynentalny z Mon2016
2017
2018
trealu (Kanada) do Islandii w dniu 4 sierpnia 2016
Fig. 4 The number of measles-related aviation events oraz lot europejski z Keflaviku (Islandia) do Londynu
Fig. 4 The number of measles-related aviation events notified by the IHR NFP in Poland in the
recorded by the IHR NFP in Poland in the years (Wielka Brytania) w dniu 5 sierpnia 2016. Wśród osób
years 2016 - 2018 (source: own study)
Ryc. 4 Liczba2016-2018
zdarzeń lotniczych
dotyczących
które odnotował KPC ds. MPZ w Polsce
(source:
ownodry,
study)
z kontaktu podczas lotu z Keflaviku do Londynu ziw latach 2016 - 2018 (źródło: opracowanie własne)
Ryc. 4 Liczba zdarzeń lotniczych dotyczących odry, które
dentyfikowano jeden prawdopodobny przypadek odry.
odnotował KPC ds. MPZ w Polsce w latach
Jedno spośród trzech zgłoszonych zdarzeń lotniczych
2016-2018 (źródło: opracowanie własne)
miało miejsce na lotnisku Kansai w Osace (Japonia).
Table II. Aviation events recorded by the IHR NFP in Poland between years 2016 and 2018, during which Poles/Polish
residents were exposed to the measles case during the flight and aviation events in which Poles were index cases.
Tabela II. Odnotowane w okresie od 2016 do 2018 r. przez KPC ds. MPZ zdarzenia lotnicze, podczas których doszło
do narażenia osób z Polski/zamieszkałych na terenie Polski na kontakt z osobą chorą na odrę podczas lotu oraz
zdarzeń lotniczych, w których Polak/Polka był/a przypadkiem indeksowym.
Year

Nationality of
index case

2016
2017

2018

Number of exposed
Polish citizens/residents

Flights

Index
case

European

Continental (other
than European)

Intercontinental

1

1

No reported exposure
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Polish
Polish
Australian
USA
Ukrainian
Danish
Polish

2
1
1
10
1
3
2
1
16
2

1
1
12
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
5

1
1
1
1
1

1
2
1
1

1
1
2
1

1

1
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Table II summarizes all aviation events noted
by the IHR NFP in Poland between years 2016 and
2018, during which Poles/Polish residents were
exposed to measles cases during flight or where there
was identification of an index case, with a distinction
between flight type and specification of nationality.
In 2016, 3 aviation incidents from Croatia, Iceland
and Japan were recorded by the IHR NFP. Of all the
events, two were related to measles cases in people
who traveled by plane during the infectious period.
The first event of this type was a measles case in
a person who took a European flight from Amsterdam
(the Netherlands) to Dubrovnik (Croatia) on July
10, 2016. The second incident reported from Iceland
concerned a measles case in a person who, during the
infectious period, had one intercontinental flight from
Montreal (Canada) to Iceland on August 4, 2016 and
a European flight from Keflavik (Iceland) to London
(United Kingdom) on August 5, 2016. Among the
contact persons on the flight from Keflavik to London,
one probable case of measles was identified. The last
of the three reported aviation events took place at
the Kansai airport in Osaka (Japan). The IHR NFP
was notified about this incident due to the observed
increase in measles cases in Japan. Between January
1 and August 24, 2016, there were 32 cases of measles
reported in this country. Of these, 4 patients were at
the Kansai airport in Osaka and 1 was employed there.
In March 2015, Japan was recognized as a country
that managed to eliminate measles, however, the
occurrence of these cases is not unusual. The risk of
a major outbreak was low due to the implementation
by Japan of appropriate measures including the early
detection of cases in the surveillance of measles. In
2016, no aviation events with the participation of Poles
or people residing in the territory of Poland were sent
to the National Focal Point for International Health
Regulations.
In 2017, 7 aviation incidents from Taiwan,
Germany (2 events), Slovenia, Norway, the USA and
Iceland were received by the IHR NFP in Poland. Of
all these events, three involved exposure of Polish
citizens/residents during an airplane flight to a person
suffering from measles (Table II). In total, there
were 4 people from Poland who were exposed to
a person suffering from measles during a flight. The
other aviation incidents that were notified to the IHR
NFP were events without the participation of Poles
regarding measles cases in people who traveled by
plane during the infectious period. The first event
of this type concerned an uninoculated citizen of
Germany who had two European flights from Cologne/
Bonn (Germany) to Milan (Italy) and from Milan to
Cologne/Bonn. The second event involved the onset of
measles in a Syrian child aged 1 who travelled by two
12

KPC ds. MPZ został powiadomiony o tym zdarzeniu
w związku ze wzrostem zachorowań na odrę w Japonii.
W okresie pomiędzy 1 stycznia a 24 sierpnia 2016 r. odnotowano 32 przypadki odry w tym kraju. Spośród nich
4 chorych przebywało na lotnisku Kansai w Osace, a 1
był na nim zatrudniony. W marcu 2015 r. Japonia uznana
została za państwo, któremu udało się wyeliminować zachorowania na odrę, jednakże wystąpienie tych zachorowań nie jest czymś niezwyczajnym. Ryzyko wystąpienia
dużego ogniska było niskie z uwagi na wdrożenie przez
Japonię odpowiednich działań, w tym wczesnego wykrywania przypadków w nadzorze nad odrą. W 2016 r. do
Krajowego Punktu Centralnego ds. Międzynarodowych
Przepisów Zdrowotnych nie wpłynęły żadne zdarzenia
lotnicze z udziałem Polaków lub osób zamieszkałych na
terenie kraju.
W 2017 r. do KPC ds. MPZ wpłynęło 7 zdarzeń
lotniczych: z Tajwanu, Niemiec (2 zdarzenia), Słowenii, Norwegii, USA oraz Islandii. Spośród wszystkich
zdarzeń trzy dotyczyły narażenia osób z Polski lub zamieszkałych na terenie kraju na kontakt z osobą chorą
na odrę podczas lotu (Tab. II). Łącznie odnotowano
4 osoby z Polski, które zostały narażone na styczność
z osobą chorą na odrę podczas lotu. Pozostałe zdarzenia lotnicze, o których został powiadomiony KPC
ds. MPZ, stanowiły zdarzenia bez udziału Polaków
dotyczące zachorowań na odrę osób, które w okresie
zaraźliwości podróżowały samolotem. Pierwsze tego
typu zdarzenie dotyczyło niezaszczepionego obywatela Niemiec, który odbył dwa loty europejskie z Kolonii/Bonn (Niemcy) do Mediolanu (Włochy) oraz
z Mediolanu (Włochy) do Kolonii/Bonn (Niemcy).
To zachorowanie na odrę syryjskiego dziecka dotyczyło wystąpienia zachorowania na odrę u syryjskiego dziecka w wieku 1 roku, które odbyło dwa loty
europejskie z Aten (Grecja) do Belgradu (Serbia)
oraz Belgradu (Serbia) do Lublany (Słowenia). Trzecie zdarzenie dotyczyło wystąpienia zachorowania
na odrę u osoby, która odbyła cztery loty europejskie
z Grozny (Czeczenia) przez Moskwę (Rosja), Rygę
(Łotwa) i Oslo (Norwegia) do Stavanger (Norwegia).
Czwarte zdarzenie lotnicze związane było zachorowaniem na odrę pielęgniarki z Islandii, pracującej
w Bangladeszu, która w okresie zaraźliwości odbyła
jeden lot europejski, dwa loty kontynentalne oraz jeden międzykontynentalny. Podróż obejmowała Koks
Badźar (Bangladesz), Dhakę (Bangladesz), Dubaj
(Zjednoczone Emiraty Arabskie), Oslo (Norwegia)
i Islandię.
W 2018 r. do KPC ds. MPZ wpłynęły 23 zdarzenia
lotnicze z Łotwy, Gruzji, Polski (3 zdarzenia), Belgii,
Czech (2), Tajwanu, Australii (2), Finlandii, Wielkiej
Brytanii, Malty, Szwajcarii (3), Danii, Portugalii (3),
Słowacji, Hiszpanii. Spośród wszystkich zdarzeń 11
dotyczyło narażenia osób z Polski lub zamieszkałych
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European flights from Athens (Greece) to Belgrade
(Serbia) and Belgrade to Ljubljana (Slovenia). The third
event concerned the onset of measles in a person who
had four European flights from Grozny (Chechnya) via
Moscow (Russia), Riga (Latvia) and Oslo (Norway)
to Stavanger (Norway). The fourth aviation incident
was related to a measles case in a nurse from Iceland
working in Bangladesh, who had one European flight,
two continental flights and one intercontinental flight
during the infectious period. The trip included Cox’s
Bazar (Bangladesh), Dhaka (Bangladesh), Dubai
(United Arab Emirates), Oslo (Norway) and Iceland.
In 2018, 23 aviation events from Latvia, Georgia,
Poland (3 events), Belgium, the Czech Republic (2),
Taiwan, Australia (2), Finland, the United Kingdom,
Malta, Switzerland (3), Denmark, Portugal (3),
Slovakia, and Spain were conveyed to the IHR NFP.
Of all the events, 11 concerned the exposure of people
from Poland to contact with a person suffering from
measles during air travel. In all these events, 52 people
from Poland who were exposed to measles cases
during flights were identified. In 2018, there were also
3 incidents, where a person from Poland was an index
case (Table II).
The remaining nine aviation events that were
notified to the IHR NFP were events without the
participation of Poles regarding measles cases in people
who traveled by plane during the infectious period.
The first incident concerned a child with measles, who,
during the infectious period (i.e. from December 12,
2017 to December 29, 2017), travelled together with
his family by plane on two intercontinental flights and
two European flights: from Riga (Latvia) to Phuket
(Thailand) and from Phuket to Riga via Moscow.
In association with this event, the IHR NFP was also
notified of two confirmed cases of measles among the
personnel of the Riga International Airport. Since the
boy was at the airport in Riga on December 12, 2017,
the incubation period corresponded to the incubation
period of the two confirmed measles cases at the airport,
so it was not possible to rule out a common source of
infection. On December 30, 2017, the boy’s brother
became ill and was diagnosed with measles. The second
event concerned a case of measles in Belgium, who,
during the infectious period (February 28, 2018), took
a European flight from Tirana (Albania) to Zaventem
(Belgium). The next event concerned a confirmed case
of measles in a Czech person who had a European flight
from Athens (Greece) to Prague (Czech Republic) on
March 21, 2018, which he took during his infectious
period. The fourth event concerned two cases of measles
in unvaccinated people from Finland. The first of them
was a 27-year-old who had an intercontinental flight
to Sri Lanka and Thailand, and on April 16, 2018, he
returned to Helsinki (Finland) via Moscow (Russia).
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na terenie kraju na kontakt z osobą chorą na odrę podczas lotu. We wszystkich tych zdarzeniach odnotowano 52 osoby z Polski, które zostały narażone na
kontakt z osobą chorą na odrę podczas lotu. W 2018 r.
odnotowano również 3 zdarzenia, gdzie osoba z Polski była przypadkiem indeksowym. (tab. II).
Pozostałe dziewięć zdarzeń lotniczych, o których
został powiadomiony KPC ds. MPZ to zdarzenia bez
udziału Polaków, dotyczące zachorowań na odrę osób,
które w okresie zaraźliwości podróżowały samolotem.
Pierwsze zdarzenie dotyczyło zachorowania dziecka, które w okresie zaraźliwości (tj. od 12.12.2017 do
29.12.2017) wraz z rodziną odbyło dwa loty międzykontynentalne oraz dwa loty europejskie: z Rygi (Łotwa) do Phuket (Tajlandia) oraz z Phuket do Rygi przez
Moskwę. W związku z tym zdarzeniem, KPC ds. MPZ
został powiadomiony również o dwóch potwierdzonych
przypadkach odry wśród personelu międzynarodowego
lotniska w Rydze. Ponieważ chłopiec znajdował się na
lotnisku w Rydze w dniu 12.12.2017, okres wylęgania
odpowiadał okresowi wylęgania dwóch zachorowań na
lotnisku, nie można było więc wykluczyć wspólnego
źródła zakażenia. W dniu 30 grudnia 2017 r. zachorował
również brat chłopca, u którego potwierdzono zachorowanie na odrę. Drugie zdarzenie dotyczyło przypadku
odry u mieszkańca Belgii, który w okresie zakaźności
(28 lutego 2018 r.) odbył lot europejski z Tirany (Albania) do Zaventem (Belgia). Kolejne zdarzenie dotyczyło
potwierdzonego przypadku odry, u osoby z Czech, która
podczas okresu zaraźliwości odbyła lot europejski z Aten
(Grecja) do Pragi (Czechy) w dniu 21 marca 2018 r.
Czwarte zdarzenie dotyczyło dwóch przypadków odry
u osób niezaszczepionych z Finlandii. Pierwszy z nich
dotyczył 27-letniej osoby, która odbyła lot międzykontynentalny do Sri Lanki oraz Tajlandii, a w dniu 16
kwietnia 2018 r. powróciła do Helsinek (Finlandia) przez
Moskwę (Rosja). Drugi przypadek dotyczył 9-miesięcznego dziecka, które z rodzicami odbyło lot międzykontynentalny do Tajlandii i w dniu 16 kwietnia wróciło
bezpośrednim lotem z Bangkoku do Helsinek. Prawdopodobnie do narażenia doszło na lotnisku Suvarnabhumi w Bangkoku w dniu 16 kwietnia 2018 r. Kolejne
zdarzenie lotnicze, o którym został powiadomiony KPC
ds. MPZ, związane było z wystąpieniem dwóch ognisk
odry w Lizbonie. Przypadki indeksowe w obydwu
ogniskach dotyczyły osób, które odbyły lot europejski
- odpowiednio do Ukrainy oraz do Czech. Szóste zdarzenie dotyczyło potwierdzonego laboratoryjnie przypadku odry u osoby, która w dniu 26 listopada 2018 r.
odbyła lot kontynentalny z Hongkongu do Pekinu
(Chiny), a następnie lot międzykontynentalny z Pekinu do Wiednia (Austria) w dniu 27 listopada 2018 r.
Zachorował obywatel Ukrainy, tymczasowo mieszkający w Czechach, który najprawdopodobniej zakaził się
podczas pobytu na Ukrainie. Siódme zdarzenie doty13
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Ryc. 3 Liczba przypadków odry odnotowanych w ramach europejskiego systemu nadzoru TESSy w 2018 roku.

Ryc. 3 Liczba przypadków odry odnotowanych w ramach europejskiego systemu nadzoru
TESSy
2018 roku. a 9-month-old child who czyło potwierdzonego laboratoryjnie przypadku odry
The second
casew concerned
had an intercontinental flight to Thailand with their u osoby, która odbyła jeden lot kontynentalny z Hanoi
parents and on April 16 returned by direct flight from (Wietnam) do Tajpej (Tajwan) i jeden międzykontyBangkok to Helsinki. Most likely, the exposure occurred nentalny z Tajpej do Wiednia. Zachorowanie wystąpiło
at Suvarnabhumi airport in Bangkok on April 16, 2018. u pochodzącej z Wietnamu, 29-letniej ciężarnej kobiety,
The next aviation event, about which the IHR NFP was która obecnie mieszka na Słowacji (region Nitra). Kolejnotified, was associated with the occurrence of two ne zdarzenie dotyczyło pracownika linii lotniczych, któoutbreaks of measles in Lisbon. Index cases in both ry odbył wiele lotów krajowych i międzynarodowych
outbreaks concerned people who had taken a European podczas okresu zaraźliwości. W wyniku przeprowadzoflight - to Ukraine and the Czech Republic respectively. nego dochodzenia epidemiologicznego odnotowano 7
The sixth event included a laboratory confirmed case potwierdzonych lub prawdopodobnych przypadków
of measles in a person who on November 26, 2018 odry wśród załogi pokładowej tego samego przewoźhad a continental flight from Hong Kong to Beijing nika oraz przypadek indeksowy, którym okazał się pa(China), followed by an intercontinental flight from sażer. Wszyscy chorzy podróżowali lotami krajowymi
Beijing to Vienna (Austria) on November 27, 2018. oraz międzynarodowymi podczas okresu zaraźliwości.
The case was a citizen of Ukraine, temporarily living Ponadto KPC ds. MPZ został powiadomiony o jednym,
in the Czech Republic, who most probably was infected potwierdzonym laboratoryjnie, zawleczonym przypadduring his stay in Ukraine. The seventh event concerned ku odry z Londynu na wyspę Madera (Portugalia). Była
a laboratory confirmed measles case in a person who had to niezaszczepiona kobieta, która mieszka i pracuje
one continental flight from Hanoi (Vietnam) to Taipei w Londynie i odbyła lot kontynentalny do Funchal.
(Taiwan) and one intercontinental from Taipei to Vienna.
The case occurred in a 29-year-old pregnant woman
DYSKUSJA
from Vietnam who currently lives in Slovakia (Nitra
region). Another incident concerned an airline employee
W latach 2016-2018 KPC ds. MPZ odnotował
who had taken many domestic and international flights 92 zdarzenia dotyczące odry, [podczas gdy w latach
4
during the infectious period. As a result of the conducted 2010-2016 liczba zdarzeń wynosiła 79 (15)]. Wśród
epidemiological investigation, there were 7 confirmed nich były zgłoszenia dotyczące wystąpienia ognisk
or probable cases of measles identified among the zachorowań, pojedynczych przypadków zachorowań
flight crew of the same company as well as the index oraz dotyczące wystąpienia narażenia na styczność
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case, which turned out to be a passenger. All patients
traveled on domestic and international flights during
the infectious period. In addition, the IHR NFP was
notified about one laboratory confirmed case of measles
from London to the island of Madeira (Portugal). The
case concerned an unvaccinated woman who lived
and worked in London and took a continental flight to
Funchal.
DISCUSSION
In the years 2016-2018, the IHR NFP recorded
92 events related to measles [while in 2010-2016
the number of events was 79 (15)]. Among them
were reports of outbreaks, individual cases and the
occurrence of exposure to a person with measles. The
IHR NFP observed three times more events in 2018
(63 events) than in 2017 (21 events) and almost eight
times more than in 2016 (8 events). The number of
events related to all three categories – individual cases
of measles, outbreaks, and exposure to contact with
a person suffering from measles – increased each year.
Information on measles outbreaks reached the IHR
NFP from all WHO regions.
With the increase in the incidence of measles
around the world, especially in the European region,
increases the number of reported events that may
cause the introduction of measles into the Polish
population, such as exposure to ill persons abroad
or during air travel, as well as outbreaks among
mobile groups (Roma population). Moreover, with
the increase in the overall number of measles-related
events, the number of measles outbreaks in Poland also
increased. This indicates a direct relationship between
the epidemiological situation in Europe and the threat
of increased incidence in Poland. The presented data
indicates the necessity of meticulous implementation
of the National Vaccination Program as well as the
implementation of emergency vaccination, which was
enabled in Poland by the introduction of the Regulation
of the Minister of Health of September 6, 2016 on
methods of measles prevention. This regulation covers
unvaccinated persons and those without vaccine
documentation, regardless of their age, who remain in
an environment with a low percentage of vaccinated
people and who have been or may be exposed to
a person with or suspected of having measles (16).
In Poland, there is observed a systematic increase
in the number of people avoiding compulsory
vaccinations, as indicated by data in individual years
(2010 – 3 437, 2011 – 4 689, 2012 – 5 340, 2013 –
7 248, 2014 – 12 681, 2015 – 16 689 , 2016 – 23 147,
2017 – 30 090) (17). In 2018 (as of 30.06.2018), 34 273
abstentions were registered, more than in the whole
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z osobą chorą na odrę. KPC ds. MPZ odnotował trzykrotnie większą liczbę zdarzeń w roku 2018 (63 zdarzenia), niż w 2017 (21 zdarzeń) i prawie ośmiokrotnie większą, niż w 2016 (8 zdarzeń). Zarówno liczba
zdarzeń związanych z pojedynczymi przypadkami
zachorowań na odrę, jak i liczba ognisk oraz liczba
narażeń na kontakt z osobą chorą na odrę każdego
roku wzrastały. Informacje o ogniskach zachorowań
na odrę dotarły do KPC ds. MPZ ze wszystkich regionów WHO.
Wraz ze wzrostem zachorowalności na odrę na
świecie, a zwłaszcza w regionie europejskim, zwiększa
się liczba zgłaszanych zdarzeń, które mogą spowodować introdukcję odry do populacji polskiej, takich jak
narażenia na kontakt z osobami chorymi za granicą
lub podczas podróży lotniczych, jak również ogniska
wśród grup mobilnych (populacja romska). Ponadto,
wraz ze wzrostem ogólnej liczby zdarzeń związanych
z odrą wzrosła również liczba zdarzeń dotyczących
ognisk odry w Polsce. Wskazuje to na bezpośredni
związek sytuacji epidemiologicznej w Europie z zagrożeniem wzrostem zapadalności w Polsce. Przedstawione dane wskazują na konieczność skrupulatnej
realizacji krajowego Programu Szczepień Ochronnych oraz wdrażania szczepień interwencyjnych, co
w Polsce umożliwiło wprowadzenie rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2016 r. w sprawie
metody zapobiegania odrze. Dzięki niemu szczepieniami są objęte osoby niezaszczepione lub niemające
udokumentowanego szczepienia, bez względu na ich
wiek, które przebywają w środowisku o niskim odsetku osób zaszczepionych oraz były lub mogą być
narażone na styczność z osobą chorą lub podejrzaną
o zachorowanie na odrę (16).
W Polsce notowany jest systematyczny wzrost
liczby osób uchylających się od obowiązkowych
szczepień, na co wskazują dane w poszczególnych
latach (2010 – 3437, 2011 – 4 689, 2012 – 5 340,
2013 – 7 248; 2014 – 12 681; 2015 – 16 689, 2016 –
23 147, 2017 – 30 090) (17). W 2018 r. (stan na dzień
30.06.2018 r.) odnotowano 34 273 uchylenia od szczepień, więcej niż w całym 2017 r. (18). W 2016 roku
odsetek dzieci urodzonych w latach 2015 oraz 2016,
nieobjętych szczepieniem podstawowym szczepionką
MMR wynosił 22,6% w skali kraju (17). W 2017 r. stan
zaszczepienia przeciwko odrze odnotowano na poziomie 94% dla podstawowej dawki szczepionki MMR,
natomiast dla dawki przypominającej 93% (17).
Spośród wszystkich przypadków odry z państw
UE/EOG w 2017 r. 12 160 miało charakter endemiczny, 1 173 miało związek z przypadkami zawleczonymi, natomiast 383 uznano jako zawleczone. 37%
zachorowań na odrę wystąpiło dzieci poniżej 5 roku
życia, a 45% wszystkich zachorowań dotyczyło osób
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year of 2017 (18). In 2016, the percentage of children
born in 2015 and 2016 who were not vaccinated with
the basic MMR vaccine was 22.6% in the country (17).
In 2017, measles inoculation was recorded at 94% for
the baseline dose of MMR, and 93% for the booster
dose (17).
Of all measles cases in the EU/EEA in 2017, 12 160
were endemic, 1 173 were linked to imported cases,
while 383 were considered to have been imported.
37% of measles cases concerned children under 5 years
of age, and 45% of all cases affected people aged 15
and higher. The highest incidence rate was observed in
children under 1-year-old (36.6/100 000 people) (6).
In several EU/EEA countries in 2017 and at the
beginning of 2018 (current status as of 21.03.2018),
cases were also detected among healthcare workers,
including Belgium (35 cases), the Czech Republic
(20), Italy (315), Greece (67) and Norway (2).
Measles cases in health care facilities have also been
reported in countries with high levels of inoculation:
Sweden (1 case) and Portugal (28). Health care
workers may be involved in the transmission of the
measles virus because they are exposed to contact
with infected patients as well as susceptible newborns
or immunocompromised patients. Some countries,
such as Denmark or Sweden, have taken specific
measures to facilitate the availability of vaccinations
for unvaccinated adults and health professionals (6).
According to an ECDC risk assessment from 2018,
EU/EEA measles cases occur mainly in non-vaccinated
populations, both adults and children. In countries
where the transmission of the measles virus has been
eliminated or interrupted, a large number of cases are
currently present, including fatal ones. Even in countries
with over 95% inoculation, some communities may
have measles outbreaks. In some countries, an
increasing percentage of cases have been observed in
adults, which necessitates considering the introduction
of additional vaccination campaigns. Given the current
spread of measles in EU/EEA countries, the increasing
number of cases in recent years and the suboptimal
inoculation status of some populations, there is a high
risk of further measles transmission between EU/EEA
Member States and other countries (6). The ECDC
report published in February 2019 for the entire year
2018 showed 12 352 measles cases reported, with the
highest amounts in France (2 913), Italy (2 517) and
Greece (2 293) (Figure 3). 79% of people who fell ill
were not vaccinated against measles, and 15% were
vaccinated with only one dose of vaccine (9).
Currently in Poland there is a large inflow of
people from abroad. According to the data of the
Office for Foreigners, in 2018 the highest percentage
of foreigners registered in Poland were people from
Ukraine (48% - 179 080 people). In comparison, even
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w wieku 15 lat i powyżej. Najwyższą zapadalność
odnotowano u dzieci poniżej pierwszego roku życia
(36,6/100 000 osób) (6).
W kilku państwach UE/EOG w 2017 r. i na początku 2018 r. (stan aktualny na dzień 21.03.2018 r.)
stwierdzono również zachorowania wśród pracowników ochrony zdrowia, w tym w Belgii (35 przypadków), Czechach (20), Włoszech (315), Grecji (67)
i Norwegii (2). Zachorowania w placówkach ochrony zdrowia odnotowano też w państwach o wysokim stanie zaszczepienia: w Szwecji (1 przypadek)
i Portugalii (28). Pracownicy ochrony zdrowia mogą
mieć udział w transmisji wirusa odry, ponieważ są
narażeni na styczność zarówno z osobami zakażonymi, jak i podatnymi na zakażenie noworodkami, czy
z pacjentami z obniżoną odpornością. Niektóre państwa, jak np. Dania, czy Szwecja podjęły szczególne działania mające na celu ułatwienie dostępności
do szczepień osobom dorosłym niezaszczepionym
w pełni oraz pracownikom ochrony zdrowia (6).
Według oceny ryzyka ECDC z 2018 roku, przypadki odry w UE/EOG występują głównie w niezaszczepionych populacjach, zarówno wśród dorosłych, jak i u dzieci. W państwach, gdzie udało się
wyeliminować lub przerwać transmisję wirusa odry,
obecnie notuje się występowanie dużej liczby zachorowań, wśród których zdarzają się również przypadki
śmiertelne. Nawet w państwach o stanie zaszczepienia powyżej 95% w niektórych społecznościach mogą
występować ogniska odry. W niektórych krajach
zaobserwowano wzrastający odsetek przypadków
wśród dorosłych, co powoduje rozważenie wprowadzenia kampanii dodatkowych szczepień. Biorąc pod
uwagę aktualne rozprzestrzenienie odry w państwach
UE/EOG, wzrastającą w ostatnich latach liczbę przypadków oraz suboptymalny stan zaszczepienia niektórych populacji, istnieje wysokie ryzyko dalszej
transmisji odry między państwami członkowskimi
UE/EOG a państwami trzecimi (6). W opublikowanym w lutym 2019 roku raporcie ECDC dotyczącym
całego roku 2018 odnotowano 12 352 przypadki odry,
najwięcej we Francji (2 913), Włoszech (2 517) i Grecji (2 293) (Ryc. 3). 79% osób, które zachorowały nie
było zaszczepionych przeciwko odrze, a 15% zostało
zaszczepionych jedną dawką szczepionki (19).
Obecnie w Polsce występuje duży napływ osób
z zagranicy. Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców, w 2018 r. największy odsetek cudzoziemców zarejestrowanych w Polsce stanowiły osoby z Ukrainy
(48% - 179 080 osób). Dla porównania, jeszcze 5 lat
temu, w 2014 r. osoby z Ukrainy stanowiły 18,35%
cudzoziemców oraz liczba obywateli Ukrainy zarejestrowanych przez Urząd ds. Cudzoziemców wynosiła 24 862 osoby (20). Prawdopodobnie w wyniku
tego zjawiska, KPC ds. MPZ zaobserwował w 2018 r.

Review of measles-related events recorded 2016-2018

5 years ago, in 2014, people from Ukraine accounted
for 18.35% of foreigners and the number of Ukrainian
citizens registered by the Office for Foreigners
amounted to 24 862 people (20). Most likely as a result
of this phenomenon, in 2018 the IHR NFP observed an
increase in the number of events in Poland concerning
measles with the participation of people of Ukrainian
citizenship or with people who were staying in Ukraine
before falling ill. In 2018, 15 such events occurred,
while in 2017 no similar situation was reported from
Poland.
The review of events carried out by the authors as
well as the situation in Poland and in the world give
grounds to claim that in the coming years there will
be more measles outbreaks in Poland, in which index
cases may not only be citizens of countries where
measles outbreaks are present, but also travelling
Polish citizens exposed to measles.
CONCLUSIONS
1. The number of events related to measles, recorded
by the IHR NFP in Poland in 2016-2018, has been
increasing.
2. The number of events related to measles outbreaks
in Poland in 2016-2018, recorded by the IHR NFP
has been increasing.
3. There is a direct connection between the epidemiological situation in Europe and in countries bordering Poland with the threat of an increase in the
incidence of measles in Poland.
4. The number of aviation events concerning measles
in 2016-2018, recorded by the IHR NFP has been
increasing.
5. The majority of measles cases related to events
recorded by the IHR NFP occurred in people
unvaccinated against this disease.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Scabies is a parasitic skin disease caused by Sarcoptes scabiei. About 200 million cases
worldwide each year in people of all ages are reported.
AIM OF STUDY. Retrospective analysis of records of patients hospitalized at the Department with scabies.
MATERIALS AND METHODS. Six-year retrospective analysis of medical records of patients hospitalized
with scabies at the Department of Dermatology. Gender, age of patients, comorbidities, clinical course of the
disease and treatment were considered.
Results In this period 193 patients were hospitalized with scabies, 96 females (49.7%) and 97 males (50.3%),
including 33 children (17%). Mean age of patients was 52.9. Skin lesions persisted 142 days in average;
reoccurrence was noted in 14% of cases. Lesions were observed most often in winter (31%). The most common
manifestations were erosions (80.8%), excoriations (73.6%), papules (72.6%) and crusts (24.3%), localized
mainly on trunk (92%), lower (91%) and upper (86%) limbs. 181 patients (93.8%) reported pruritus which
intensified at night in 35.8%. Previous contact with people with scabies reported 41 patients (21%). The most
common comorbidity was hypertension, diabetes mellitus and coronary heart disease. Accompanying dermatoses
were eczema, secondary superinfection and psoriasis. 85 patients (44%) were overweight or obese. Patients
received mostly topical permethrin (57%), crotamiton (29%), glicocorticosteroids (73%) and antibiotics (11%),
also oral antihistamines (91%).
CONCLUSIONS. Analysis revealed more frequent occurrence in adults with no evident sex prevalence. Greater
incidence in winter may be caused by people’s tendency to spend more time indoors closer to each other at this
time of year. Pruritus, the most common subjective symptom, typically worsens at night.
Key words: scabies, pruritus, Sarcoptes scabiei
STRESZCZENIE
WSTĘP. Świerzb jest pasożytniczą chorobą skóry spowodowaną przez świerzbowca ludzkiego. Na świecie
odnotowuje się 200 milionów przypadków rocznie u ludzi w każdym wieku.
CEL PRACY. Analiza retrospektywna dokumentacji pacjentów hospitalizowanych w Klinice z powodu
świerzbu.
MATERIAŁY I METODY. Analizie poddano dokumentację medyczną pacjentów hospitalizowanych
z powodu świerzbu w Klinice w latach 2010-2016. Analizowano wiek pacjentów, choroby współistniejące,
przebieg kliniczny choroby oraz zastosowane leczenie.
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WYNIKI. Hospitalizowano 193 pacjentów ze świerzbem, 96 kobiet (49,7%) i 97 mężczyzn (50,3%),
w tym 33 dzieci (17%). Średni wiek pacjentów wynosił 52,9 roku. Zmiany skórne utrzymywały się średnio
5 miesięcy; nawroty odnotowano w 14% przypadków. Objawy dermatozy występowały najczęściej zimą
i wiosną. Najczęstszymi objawami były nadżerki (80,8%), przeczosy (73,6%), grudki (72,6%) i strupy (24,3%),
zlokalizowane przeważnie na tułowiu (92%), kończynach dolnych (91%) i górnych (86%). U 181 pacjentów
(93,8%) wystąpił świąd, nasilający się w nocy u 35,8% z nich. Najczęstszą chorobą współistniejącą było
nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i choroba wieńcowa. Wśród towarzyszących dermatoz odnotowano wyprysk,
nadkażenie bakteryjne oraz łuszczycę. 85 pacjentów (44%) miało nadwagę lub było otyłymi. Większość
pacjentów leczono miejscowo permetryną (57%), krotamitonem (29%), glikokortykosteroidami (73%) oraz
antybiotykami (11%) i doustnymi lekami przeciwhistaminowymi (91%).
WNIOSKI. Analiza ujawniła częstsze występowanie świerzbu u dorosłych bez wyraźnej przewagi płci.
Większa liczba przypadków występujących zimą może mieć związek z częstszym pozostawaniem ludzi w domu
i w bliższej wzajemnej styczności o tej porze roku. Świąd jest najczęstszym objawem subiektywnym, który
typowo nasila się w nocy.
Słowa kluczowe świerzb, świąd, Sarcoptes scabiei
INTRODUCTION
Scabies is a dermatosis occurring in people of
all ages and in all socioeconomic conditions caused
by Sarcoptes scabiei mites (1,2). Its predominant
symptom is intense pruritus, often intensifying at
night, caused by a delayed allergic reaction to the
presence of the parasite itself, its faeces and eggs
(1). The clinical features of scabies are papules with
erosions and excoriations located around the wrists,
fingers, elbows, armpits, genitals, torso and buttocks,
in newborns and children lesions can also occur on
the head and face (1) (Fig.1). Scabies is transmitted
by direct contact with an infected person, which is
why it is most common among family members,
people in nursing homes, prisons, children attending
kindergartens or nurseries and among migrant refugees
(1). The topical medications are the most important in
the treatment, but it is also important to maintain an
appropriate hygiene regimen (2,3).
The Global Burden of Disease study estimated that
in 2015, over 200 million people in the world were
infected with Sarcoptes scabiei (4). In Poland since
2008 scabies cases have been no longer registered,
however epidemiological data from 2001-2008 indicate
that it was the most frequent parasitosis in the country,
and the total number of registered cases in this period
reached over 100,000 (5). Due to the persistence of
the high number of cases of this dermatosis, WHO in
2017 included scabies in the so-called group Neglected
Tropical Diseases to improve the global control,
prevention, elimination and eradication of this disease
(6,7). In May 2018, IACS (International Alliance for
the Control of Scabies) published diagnostic criteria
for scabies, the use of which will improve the control
of scabies around the world (8).
Scabies is still a significant medical problem
due to high prevalence, especially in countries with
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WSTĘP
Świerzb jest dermatozą występującą u ludzi w każdym wieku i w każdych warunkach socjoekonomicznych, wywołaną przez roztocza Sarcoptes scabiei (1,2).
Jej dominującym objawem jest intensywny świąd, często
nasilający się w nocy, spowodowany opóźnioną reakcją
alergiczną na obecność samego pasożyta, jego odchodów i jaj (1). W obrazie klinicznym stwierdza się grudki z nadżerkami i przeczosami zlokalizowane w okolicy
nadgarstków, palców, łokci, pach, narządów płciowych,
tułowia oraz pośladków, u noworodków i dzieci zmiany mogą występować również na głowie i twarzy (1)
(Ryc.1.). Świerzb jest przenoszony przez bezpośrednią
styczność z osobą zakażoną, dlatego najczęściej występuje wśród członków rodziny, osób przebywających
w domach opieki, więzieniach, dzieci uczęszczających do
przedszkola lub żłobka oraz wśród migrujących uchodźców (1). W leczeniu główne znaczenie mają preparaty do
stosowania miejscowego, lecz bardzo istotne jest również
utrzymanie odpowiedniego reżimu higienicznego (2,3).

Fig. 1. Erythematous-papular lesions with crusts and excoriations in scabies affecting both calves.
Ryc.1. Zmiany rumieniowo-grudkowe, strupy i przeczosy
w przebiegu świerzbu na obu podudziach.

Scabies – analysis of 193 cases

high humidity and developing countries, but also
due to complications caused by intense scratching,
causing bacterial infections that can lead to sepsis,
glomerulonephritis or rheumatic heart disease
(7,9,10,11). It is also a social problem because it causes
difficulties with concentration, sleeping disorders and
stigmatization (7,11).
AIM OF STUDY
A retrospective analysis of epidemiological
and clinical aspects among patients hospitalized
with scabies at the Department of Dermatology and
Venereology, Medical University of Bialystok, basing
on convenience sample.
MATERIALS AND METHODS
Medical records of patients hospitalized with
scabies at the Department within six years were
retrospectively analyzed, considering gender, age of
patients, course of the disease, administered treatment
and comorbidities.
RESULTS
There were 193 patients hospitalized at the
Department within years 2010-2016. In the analyzed
group there were 96 women (49.7 %) and 97 men
(50.3%), including 33 children (17.1%). The age of
the patients ranged between 2 to 87 years (mean age
52.9 years old). In the group of children, there were
19 boys (57.6% of all children) and 14 girls (42.4% of
all children). Most of patients were between 60 and 79
years old (32.6%) and 133 patients (68.9%) were over
40 years old. The mean age of children was 8.4 years
old. Skin lesions persisted from one day to 5 years,
approximately 5 months in average. Reoccurrence
of skin lesions was observed in 25 patients (14%).
Patients presented to doctor most often in winter (31%)
and spring (30%). The most common skin lesions
were erosions in 156 (80.8 %), excoriations in 142
(73.6%), papules in 140 (72.6%), crusts in 47 (24.3%)
and erythematous papules in 27 patients (14%) (Fig.
2). In addition, there were other skin lesions such
us: erythematous exfoliation in 18 people (9.3%),
erythema in 17 (8.8%), nodules in 6 (4.2%), vesicles
in 6 (3.1%), lichenification in 3 (1.5%), pustules in
2 (1%) and hyperkeratosis in 1 (0.5%). In children
papules occurred in all 33 patients, excoriations in 29
(88%), erosions in 25 (75.6%) and crusts in 9 patients
(27.3%). Skin lesions were most frequently observed
over the trunk in 178 patients (92%) and on the limbs:
lower in 176 patients (91%), upper in 166 (86%) and
on both limbs simultaneously in 154 patients (80%).

Świerzb – analiza 193 przypadków

Badanie The Global Burden of Disease oszacowało,
że w 2015 roku ponad 200 milionów ludzi na świecie
było zarażonych świerzbowcem ludzkim (4). W Polsce
od 2008 roku świerzb nie był już rejestrowany, jednak
dane epidemiologiczne z okresu 2001-2008 wskazują,
że była to najczęściej występująca parazytoza na terenie kraju, a łączna liczba zarejestrowanych przypadków
w tym okresie sięgała ponad 100 tysięcy (5). W związku
z utrzymywaniem się liczby zachorowań na tę dermatozę, WHO w 2017 roku włączyło świerzb do grupy tzw.
zaniedbanych chorób tropikalnych (ang. Neglected Tropical Diseases) w celu polepszenia globalnej kontroli,
prewencji, eliminacji i eradykacji tego schorzenia (6,7).
W maju 2018 roku IACS (International Alliance for the
Control of Scabies) opublikowało kryteria diagnostyczne świerzbu, których stosowanie umożliwi polepszenie
kontroli zachorowań na świerzb na całym świecie (8).
Świerzb nadal stanowi istotny problem medyczny
z powodu dużego rozpowszechnienia, szczególnie w krajach o dużej wilgotności oraz rozwijających się, ale również
ze względu na powikłania spowodowane intensywnym
drapaniem się, powodujących zakażenia bakteryjne, które
mogą doprowadzić do posocznicy, kłębuszkowego zapalenia nerek czy reumatycznej choroby serca (7,9,10,11). Jest
to także problem społeczny, ponieważ wywołuje trudności
z koncentracją i zaburzenia snu oraz stygmatyzację (7,11).
CEL PRACY
Analiza retrospektywna aspektów epidemiologicznych i klinicznych wśród pacjentów hospitalizowanych
w Klinice Dermatologii i Wenerologii UMB z powodu
świerzbu na zasadzie doboru dogodnościowego.
MATERIAŁY I METODY
Analizie retrospektywnej poddano dokumentację
medyczną chorych hospitalizowanych z powodu świerzbu w Klinice na przestrzeni sześciu lat. Analizowano
dane: płeć, wiek pacjentów, przebieg kliniczny choroby,
zastosowane leczenie oraz choroby współistniejące.
WYNIKI
W latach 2010-2016 z powodu świerzbu hospitalizowano w Klinice 193 pacjentów. Analizowana grupa
liczyła 96 kobiet (49,7%) i 97 mężczyzn (50,3%), w tym
33 dzieci (17,1%). Wiek pacjentów był w granicach od
2 do 87 lat (średnio 52,9 roku). W grupie dzieci było
19 chłopców (57,6% wszystkich dzieci) i 14 dziewcząt
(42,4% dzieci). Większość pacjentów była w przedziale wieku 60-79 lat (32,6%), a 133 pacjentów (68,9%)
w wieku powyżej 40 lat. Średni wiek dzieci wynosił 8,4
roku. Okres utrzymywania się zmian skórnych wynosił od jednego dnia do 5 lat, średnio około 5 miesięcy.
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Fig. 2. The most common skin manifestations.
Ryc. 2. Najczęściej występujące zmiany skórne.

Skin lesions occurred in children simultaneously on
upper and lower limbs as well as over the trunk. The
most frequently reported symptom was pruritus, which
occurred in 181 patients (93.8%), intensifying at night
in 69 patients (35.8%). Previous contact with people
with scabies was reported by 41 patients (21%). In 137
patients (71%) comorbidities were observed: arterial
hypertension - 52 patients (26.9%), diabetes mellitus 25 patients (13%), ischemic heart disease - 20 patients
(10.4%), atrial fibrillation - 19 patients (9.8%), mental
illness - 18 (9.3%), heart failure - 12 (6.2%), asthma in
10 patients (5.2%), thyroid disease in 9 patients (4.7 %)
and alcohol addiction in 8 patients (4.1%) (Table 1).
Among accompanying dermatoses the most common
were eczema 11.4%, bacterial superinfection (7.3%),
psoriasis (6.2%) and cutaneous fungal infections
(5.7%) (Tab. 2). The most frequent abnormalities
found in laboratory investigations were: eosinophilia
in 34%, anaemia in 25%, elevated C-reactive protein
in 10.4% of patients. 44% of patients had excessive
body weight, 22.8% of patients were overweight (BMI
25.0-30.0) and 21.2% of all were obese (BMI ≥ 30.0).
Patients were treated topically with permethrin (57%),
crotamiton (29%), then glucocorticosteroids (73%),
antibiotics (11%) and also oral antihistamines (91%).
DISCUSSION
At our Department the lowest number of people
hospitalized with scabies within the years 2010-2016
was noted in 2012 (Fig. 3). In the analyzed period the
majority of patients were between 60 and 79 years
old. This may have been caused by the presence of
comorbidities at this age, decreased general well-being
and negligence of hygiene in elderly people, living in
shelters and nursing homes, where scabies infection is
easily transmitted to other people. Particularly large
number of patients in this age group was reported
in 2010. The least prone to scabies infection were
people between 18-39 years old. In this age group
there were the smallest fluctuations in the number of
hospitalizations over the years (oscillating between
0-6 per year). Lower incidence of scabies in this
group may be a result of the greater awareness and
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Nawrót zmian skórnych zaobserwowano u 25 pacjentów (14%). Pacjenci zgłaszali się do lekarza najczęściej
w porze zimowej (31%) i wiosennej (30%). Najczęściej
występującymi zmianami skórnymi były nadżerki u 156
(80,8%), przeczosy u 142 (73,6%), grudki u 140 (72,6%),
strupy u 47 (24,3%) oraz zmiany rumieniowo-grudkowe
u 27 pacjentów (14%) (Ryc.2.). Ponadto występowały
zmiany: rumieniowo-złuszczające u 18 osób (9,3%), rumieniowe - 17 (8,8%), guzki - 6 (4,2%), pęcherzyki - 6
(3,1%), lichenifikacja - 3 (1,5%), krosty - 2 (1%) oraz
hiperkeratoza - 1 (0,5%). U dzieci grudki występowały u wszystkich 33 pacjentów, przeczosy u 29 (88%),
nadżerki u 25 (75,6%) oraz strupy u 9 osób (27,3%).
Zmiany skórne najczęściej obserwowano na tułowiu 178
pacjentów (92%) oraz na kończynach: dolnych 176 pacjentów (91%) i górnych u 166 (86%) a na obu jednocześnie u 154 pacjentów (80%). U dzieci zmiany występowały jednocześnie na kończynach górnych, dolnych jak
i tułowiu. Najczęściej zgłaszanymi objawami był świąd,
który występował u 181 osób (93,8%), nasilający się
w nocy u 69 osób (35,8%). Uprzednią styczność z osobami chorymi na świerzb zgłosiło 41 pacjentów (21%).
U 137 pacjentów (71%) odnotowano występowanie
chorób współistniejących: nadciśnienie tętnicze - 52 pacjentów (26,9%), cukrzyca - 25 chorych (13%), choroba
niedokrwienna serca - 20 pacjentów (10,4%), migotanie
przedsionków - 19 pacjentów (9,8%), choroby psychiczne - 18 (9,3%), niewydolność serca - 12 (6,2%), astma
u 10 pacjentów (5,2%), choroby tarczycy u 9 pacjentów
(4,7%) oraz alkoholizm u 8 pacjentów (4,1%) (Tab. 1.).
Wśród towarzyszących dermatoz najczęściej wymieniano wyprysk 11,4%, nadkażenie bakteryjne (7,3%),
łuszczycę (6,2%) oraz skórne zakażenia grzybicze (5,7%)
(Tab. 2.). W wynikach badań laboratoryjnych najczęściej
stwierdzano następujące odchylenia: eozynofilię u 34%,
anemię u 25%, podwyższony poziom białka C-reaktywnego u 10,4% chorych. U 44% pacjentów stwierdzono
nadmierną masę ciała, w tym 22,8% pacjentów miało
nadwagę (BMI 25,0-30,0), a 21,2% pacjentów było otyłych (BMI ≥ 30,0). Chorych leczono miejscowo: permetryną (57%), krotamitonem (29%), następnie glikokortykosteroidami (73%), antybiotykami (11%), a także doustnie lekami przeciwhistaminowymi (91%).
DYSKUSJA
W naszej Klinice na przestrzeni lat 2010–2016 najmniejszą liczbę osób z powodu świerzbu hospitalizowano w 2012 roku (Ryc. 3.) W analizowanym okresie najwięcej chorych było z grupy wieku 60-79 lat. Przyczyną
tego mogło być występowanie w tym wieku chorób
współtowarzyszących, obniżony dobrostan i zaniedbania higieniczne osób w starszym wieku, zamieszkiwanie
w przytułkach, domach opieki, gdzie zakażenie łatwo
przenosi się na kolejne osoby. Szczególnie dużą liczbę
chorych w tej grupie wieku odnotowano w 2010 roku.

Scabies – analysis of 193 cases

professional activity of people and perhaps greater
resistance to various dermatoses. Low number of cases
was also observed in people below 18 years old. In this
age group there was more than a two-fold decrease
in the number of patients in 2011 compared to 2010,
a two-fold increase in the number of patients in 2014
compared to 2013, and the lack of dermatosis in 2012,
2015 and 2016.

Świerzb – analiza 193 przypadków

W grupie najmniej podatnej na zakażenie świerzbowcem były osoby w wieku 18-39. W tym przedziale wieku były najmniejsze wahania w liczbie hospitalizacji na
przestrzeni lat (oscylowały między 0-6 rocznie). Mniejsza zapadalność na świerzb w tej grupie może wynikać
z większej świadomości i aktywności zawodowej osób,
a być może z większej odporności na różne dermatozy.

Table 1. Accompanying diseases in patients with scabies hospitalized at the Department within years 2010-2016 considering
their age
Tabela 1. Choroby współistniejące u pacjentów ze świerzbem hospitalizowanych w Klinice w latach 2010-2016
z uwzględnieniem wieku
Osoby dorosłe
Choroby
≤17 r.ż. 18-39 r.ż. 40-59 r.ż. 60-79 r.ż.
≥80 r.ż.
Razem
(≥18 r.ż.)
współistniejące
0/33
0/27
6/36
27/63
19/34
52/160
52/193
Nadciśnienie tętnicze
(0%)
(0%)
(16.7%)
(42.9%)
(55.9%)
(32.5%)
(26.9%)
0/33
6/27
10/36
15/63
10/34
41/160
41/193
Otyłość
(0%)
(22.2%)
(27.7%)
(23.8%)
(29.4%)
(25.6%)
(21.2%)
25/160
1/27
3/36
16/63
5/34
25/193
0/33
Cukrzyca
(15.6%)
(0%)
(3.7%)
(8.3%)
(25.4%)
(14.7%)
(13%)
20/160
0/33
0/27
0/36
14/63
6/34
20/193
Choroba wieńcowa
(12.5%)
(0%)
(0%)
(0%)
(22.2%)
(17.6%)
(10.4%)
19/160
0/36
0/33
0/27
12/63
7/34
19/193
Migotanie przedsionków
(11.9%)
(0%)
(0%)
(0%)
(19%)
(20.6%)
(9.8%)
18/160
4/36
8/63
4/34
18/193
0/33
2/27
Choroby psychiczne
(11%)
(11.1%)
(12.7%)
(11.8%)
(9.3%)
(0%)
(7.4%)
12/160
0/33
0/27
0/36
7/63
5/34
12/193
Niewydolność serca
(7.5%)
(0%)
(0%)
(0%)
(11.1%)
(14.7%)
(6.2%)
8/160
10/193
2/33
1/27
1/36
2/63
4/34
Astma
(5%)
(5.2%)
(6.1%)
(3.7%)
(2.8)
(3.2%)
(11.8%)
9/160
1/27
0/36
0/33
7/63
1/34
9/193
Choroby tarczycy
(5.6%)
(3.7%)
(0%)
(0%)
(11.1%)
(2.9%)
(4.7%)
8/160
8/193
0/33
1/27
4/36
2/63
1/34
Alkoholizm
(5%)
(4.1%)
(0%)
(3.7%)
(11.1%)
(3.2%)
(2.9%)

Fig. 3. Age of patients with scabies hospitalized at the Department within 2010-2016
Ryc. 3. Wiek pacjentów chorych na świerzb hospitalizowanych w Klinice w latach 2010-2016
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A correlation can be observed between the number
of patients in the 18-39 age group and the number of
patients below 18 years old. Along with the decrease in
the number of patients below 18 years old the number
of patients in the age group 18-39 also decreased (2011,
2012, 2015, 2016) and along with the increase in the
number of patients below 18 years old in years 2013,
2014 the number of patients between 18 and 39 years old
increased as well. It can be concluded that the disease
affects whole families. Children after being infected at
school or kindergarten might transfer scabies to their
parents. In 2011 an increase in the number of cases of
scabies was observed in the age group 40-59 and over
79 years old in comparison to 2010. In other age groups
the number of cases decreased. In 2014 compared to
2013 the number of patients which are 80 years old or
older decreased; the number of new infections within
the patients between 60 and 79 years old remained
the same, and in other groups the number of cases of
scabies increased. In 2015 there was a downward trend
in the frequency of hospitalization in almost all groups.
In 2016 the number of infections of scabies increased
in the age group 60-79 and over 79 years old. In other
age groups the number of cases decreased.
Many factors can influence the incidence of
scabies infestation, among others: age, sex, ethnicity,
overcrowding, hygiene and season of the year. In the
developed countries the highest rates of infestation are
noted in two age groups: kindergarten children and
adolescents as well as elderly people (10). In our study
adults comprised about 87% of all patients and their
mean age was 53 years. The number of women and men
were similar. Similar results were reported by Hegab
et al. (12). On the other hand, Kouotou et al. stated that
male sex is an independent risk factor for infection
(13). Authors pointed out that this might be associated
with more frequent bed sharing with other people, less
frequent use of soap during bath and not cutting short
their fingernails when compared to females (13).

Niską liczbę zachorowań obserwowano również u osób
poniżej 18 roku życia. W tej grupie wieku stwierdzono ponad dwukrotny spadek liczby chorych w 2011 w porównaniu z 2010, dwukrotny wzrost zakażonych w 2014 w porównaniu z rokiem 2013 oraz niewystępowanie dermatozy
w latach 2012, 2015, 2016.
Można zaobserwować korelację między liczbą pacjentów w grupie wieku 18-39 a liczbą chorych poniżej 18. r.ż. Wraz ze zmniejszeniem się liczby pacjentów
w wieku poniżej 18 lat spadała liczba chorych w grupie
wieku 18.-39. r.ż. (2011, 2012, 2015, 2016), a wraz ze
wzrostem liczby pacjentów poniżej 18. r.ż. rosła liczba
chorych między 18.-39. r.ż. (2013, 2014). Można wnioskować, że choroba dotyczy całych rodzin, a dzieci po
zarażeniu w szkole przenoszą świerzb na swoich rodziców. W 2011 roku zaobserwowano wzrost liczby zachorowań na świerzb w grupie wieku 40-59 lat i powyżej 79
lat w porównaniu do roku 2010. W pozostałych grupach
wieku liczba przypadków zmniejszyła się. W 2014 w porównaniu do 2013 zmniejszyła się grupa chorych w wieku
powyżej lub równej 80 lat; bez zmian była liczba nowych
zakażeń wśród pacjentów między 60. a 79. r.ż., a w pozostałych grupach liczba przypadków świerzbu wzrosła.
W 2015 r. utrzymywała się tendencja spadkowa częstości
hospitalizacji niemalże we wszystkich grupach. W roku
2016 liczba zakażeń świerzbem wzrosła w grupie wieku
pomiędzy 60. a 79. r.ż. oraz powyżej 79. r.ż. W pozostałych grupach wieku liczba przypadków spadła.
Wiele czynników może wpływać na zapadalność na świerzb, m. in wiek, płeć, pochodzenie
etniczne, przeludnienie, higiena oraz pora roku.
W krajach rozwiniętych najwyższą zachorowalność odnotowuje się w dwóch grupach wieku: dzieci przedszkolnych i nastolatków oraz osób starszych
(10). W naszym badaniu dorośli stanowili około
87% wszystkich chorych, a średnia ich wieku wynosiła 53 lata. Liczby kobiet i mężczyzn były zbliżone. Podobne wyniki uzyskali Hegab i wsp. (12).

Fig. 4. Scabies - number of patients hospitalized at the Department in years 2010-2016 considering seasons of the year
Ryc.4. Świerzb - liczba chorych hospitalizowanych w klinice w latach 2010-2016 z uwzględnieniem pór roku
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Table 2. Accompanying dermatoses in patients with scabies considering their age
Tabela 2. Dermatozy współistniejące pacjentów ze świerzbem z uwzględnieniem wieku
Dermatozy współistniejące
Wyprysk
Wtórne zakażenie
Kontaktowe
zapalenie skóry
Łuszczyca
Grzybica skóry i paznokci
Atopowe zapalenie skóry
Czyraki

≤17 r.ż.

18-39 r.ż.

40-59 r.ż.

60-79 r.ż.

≥80 r.ż.

Razem

0/33
(0%)
5/33
(15.2%)
0/33
(0%)
0/33
(0%)
2 /33
(6.1%)
1/33
(3%)
1/33
(3%)

3/27
(11.1%)
6/27
(22.2%)
0/27
(0%)
1/27
(3.7%)
0/27
(0%)
4/27
(14.8%)
1/27
(3.7%)

8/36
(22.2%)
3/36
(8.3%)
2/36
(5.6%)
4/36
(11.1%)
2/36
(5.6%)
1/36
(2.8%)
2/36
(5.6%)

6/63
(9.5%)
0/63
(0%)
8/63
(12.7%)
5/63
(7.9%)
6/63
(9.5%)
0/63
(0%)
1/63
(1.6%)

5/34
(14.7%)
0/34
(0%)
3/34
(8.8%)
2/34
(5.9%)
1/34
(2.9%)
0/34
(0%)
0/34
(0%)

22/193
(11.4%)
14/193
(7.3%)
13/193
(6.7%)
12/193
(6.2%)
11/193
(5.7%)
6/193
(3.1%)
5/193
(2.6%)

In our study, patients most frequently reported
to the doctor during winter (31%) and spring (30%)
(Fig. 4.). Most hospitalizations were in 2010, 2011 and
2014, the lowest in 2012, only one - the patient who
had symptoms in the winter. In the summer, patients
are the least susceptible to scabies. Over the years, it
was between 0-8 people, in 2012 and 2015 no illnesses
were observed. This could be related to the higher
temperatures prevailing at this time. At 15ºC, mites
survive outside the host for a week or longer, and at
24ºC only 1-2 days. Studies have shown that even
higher temperatures drastically shortened their survival
time due to dehydration and inability to maintain water
balance. So in the summer, mites die quickly, and in the
winter they survive for longer, so it is easier for them
to find a host and infect him (14). Autumn is the third
consecutive season of the year in terms of incidence
of scabies, however, there are more fluctuations in the
number of hospitalizations, 0 - 16 in the period of 7
analyzed years; the highest in 2013. In 2010-2016,
a decrease in the number of hospitalizations due to
scabies from 49 patients to 22 was observed. This may
be due to the more frequent use of permethrin in local
treatment in outpatient settings.
Human is infected with larvae, nymphs or fertilized
female mite through direct skin-to-skin contact, as well
as indirectly- through items (2,3). Familial infestations
with scabies constitute over a half of all scabies cases
(2). In our study previous contact with infected people
was reported only by 21% patients. Skin lesions that
are observed in scabies infection that are caused by the
parasite’s invasion usually appear within 2 weeks after
infestation. Particulary infectious (due to an enormous
number of parasites, even up to millions) variant is
norwegian (crusted) scabies (2,15) which mainly affects
elderly people, with immunosupression, malignant
neoplasms and treated with immunosupressive and

Z kolei Kouotou i wsp. stwierdzili, żę płeć męska jest
niezależnym czynnikiem zwiększającym ryzyko zarażenia (13). Autorzy wskazali, że może mieć to związek
z częstszym dzieleniem łóżka z innymi osobami, rzadszym używaniem mydła do kąpieli oraz nieobcinaniem
krótko paznokci w porównaniu do dziewcząt (13).
W naszym badaniu, pacjenci najczęściej zgłaszali
się do lekarza w zimie (31%) i na wiosnę (30%) (Ryc. 4.).
Najwięcej hospitalizacji w tym okresie było w latach
2010, 2011 oraz 2014, najmniej w 2012 roku, zaledwie
jeden - pacjent, u którego objawy wystąpiły zimą. Latem pacjenci są najmniej podatni na zachorowanie na
świerzb. Na przestrzeni lat było to między 0-8 osób,
w tym w 2012 oraz 2015 r. nie zaobserwowano żadnych
zachorowań. Można to powiązać z wyższymi temperaturami panującymi w tym czasie. W temperaturze 15ºC
świerzbowce przeżywają poza organizmem gospodarza
tydzień lub dłużej, a w temperaturze 24 ºC tylko 1-2 dni.
Badania wykazały, że jeszcze wyższe temperatury drastycznie skracały ich czas przeżycia z powodu odwodnienia i niezdolności do utrzymania równowagi wodnej.
Tak więc latem świerzbowce szybko giną, a zimą dłużej
przeżywają, więc łatwiej jest im znaleźć gospodarza i go
zakazić (14). Jesień jest trzecią kolejną porą roku pod
względem częstości występowania świerzbu, jednak
widoczne są większe wahania w liczbie hospitalizacji,
0 – 16 w okresie 7 analizowanych lat; najwięcej w 2013 r.
W latach 2010-2016 zaobserwowano zmniejszanie się
liczby hospitalizacji z powodu świerzbu z 49 pacjentów
do 22. Może być to spowodowane częstszym stosowaniem permetryny w leczeniu miejscowym w warunkach
ambulatoryjnych.
Człowiek zaraża się larwą, nimfami lub zapłodnioną samicą przez styczność bezpośrednią, jak również
pośrednio poprzez przedmioty (2,3). Rodzinne zarażenia świerzbem stanowią ponad połowę wszystkich
przypadków zarażenia (2). W naszym badaniu uprzed25
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immunomodulatory drugs, as well as mentally ill
patients (2,10,16). This variant is characterized by
vesicles and massive, hyperkeratotic crusts without
typical for the regular scabies, papules and pruritus
which makes the diagnosis more difficult (2,16). Skin
lesions are extensive and affect different parts of the
body including, what is typical, hair scalp and even
face (2). Among our patients we noted only one case
of norwegian scabies.
Pruritus is a characteristic symptom for scabies
(2,3,10). It typically worsens at night due to warmth
of the body underneath the linen (2,10). Also in our
study, it was the most common subjective symptom,
reported by almost 94% of all patients. Patients should
be informed that after completing the treatment the
pruritus can persist for couple more weeks. If it does
not resolve after 4 weeks it is advised to start the
diagnostic process of its etiology again (3,17).
Most of the patients hospitalized in our department
had coexisting dermatological condition, such as
eczema, psoriasis, atopic dermatitis, fungal skin and
nail infection and furuncles (Tab.2.). Scabies can be
complicated by colonization of skin lesions with
microorganisms or secondary bacterial infection, such
as impetigo. This complication is common in regions
with tropical and subtropical climate. In our study,
secondary bacterial infection was observed more
frequently among children than in adults (15.2% vs
5.6%). Scabies, as well as bacterial skin infections are
associated with poverty, overpopulation, poor sanitary
conditions, lack of hygiene and malnourishment (7,18).
In a study carried out by Edison et al. among 1139 in
American Samoa, secondary bacterial infection was
observed in 604 (53%) patients with scabies (19). In
a study conducted by Esposito and Veraldi among
89 patients with scabies only 5 (5.6%) patients had
positive bacterial culture from skin lesions (18). In
our study, impetiginization was noted in 14 (7.3%)
of patients with scabies. According to the literature,
psoriasis is more common in patients with scabies.
There is a possible association between scabies and
increased risk of developing psoriasis. Psoriasis should
be taken under consideration in differential diagnosis
of treatment-resistant scabies (20).
Scabies recurrence was observed in 14% of
patients’ documentation. According to the literature,
scabies recurrence most frequently concerns elderly,
patients in long-term care facilities, patients with
immunosuppression and patients with dementia (21).
There are several treatment options for scabies,
topical agents as well as oral medication- ivermectin
can be used. In Poland oral ivermectin is not registered
for use in humans. Oral treatment should be preferred
in patients who do not tolerate topical treatment or
non-compliant patients, as well as in scabies outbreak
in developing countries (3,22).
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nią styczność z osobami chorymi zgłosiło zaledwie 21%
pacjentów. Zmiany skórne obserwowane w przebiegu
świerzbu związane z inwazją pasożyta zwykle pojawiają się do 2 tygodni po zarażeniu. Szczególnie zaraźliwa (ze względu na ogromną liczbę pasożytów, nawet
do kilku milionów) postacią jest świerzb norweski
(2,15), który dotyka głównie osoby starsze, z obniżoną
odpornością, z nowotworami złośliwymi i leczone lekami immunosupresyjnymi lub immunomodulującymi,
jak również pacjentów chorych psychicznie (2,10,16).
Charakterystyczna jest obecność pęcherzyków i masywnych, nawarstwionych strupów oraz brak typowych
dla postaci klasycznej grudek i świądu, przez co szybkie
postawienie właściwej diagnozy jest utrudnione (2,16).
Zmiany są rozległe i zajmują różne części ciała, w tym,
co charakterystyczne, skórę owłosioną głowy, a nawet
twarz (2). Wśród naszych pacjentów stwierdzono tylko
jeden przypadek świerzbu norweskiego.
Świąd jest charakterystycznym objawem towarzyszącym świerzbowi (2,3,10). Typowo nasila się
w nocy w związku z rozgrzaniem ciała pod pościelą
w łóżku (2,10). Również w naszym badaniu był to najczęściej zgłaszany objaw subiektywny, odnotowany
u prawie 94% wszystkich chorych. Pacjenci powinni
być poinformowani, że po zakończeniu leczenia świąd
może utrzymywać się jeszcze przez kilka tygodni. Jeżeli nie ustępuje po czterech tygodniach, wskazana jest
ponowna diagnostyka jego przyczyny (3,17).
Wśród danych o pacjentach z naszej Kliniki
u większości zanotowano współistnienie innych schorzeń dermatologicznych, m.in. wyprysku, łuszczycy,
atopowego zapalenia skóry, grzybicy skóry i paznokci
oraz czyraków (Tab. 2.). Świerzb może być powikłany kolonizacją zmian skórnych przez drobnoustroje
lub wtórnym zakażeniem bakteryjnym, np. zliszajowaceniem. Jest to powikłanie powszechne w krajach
o klimacie tropikalnym i subtropikalnym. Zaobserwowano, że powikłanie w postaci wtórnego zakażenia zmian skórnych częściej występowało u dzieci
niż u dorosłych (15.2% vs 5.6%). Zarówno świerzb,
jak i ropne zakażenia skóry są chorobami związanymi
z ubóstwem, przeludnieniem, brakiem odpowiednich
warunków sanitarnych i higieny oraz niedożywieniem
(7,18). W badaniu przeprowadzonym przez Edison
i wsp. wśród 1139 dzieci na terenach Amerykańskich
Wysp Samoa wtórne zakażenie bakteryjne opisano aż
u 604 (53%) pacjentów ze świerzbem (19). W badaniu przeprowadzonym we Włoszech przez Esposito
i Veraldi wśród 89 pacjentów ze świerzbem, jedynie
u 5 (5,6%) pacjentów otrzymano dodatnie wyniki posiewów bakteryjnych (18). W naszym badaniu zliszajowacenie dotyczyło 7,3% pacjentów ze świerzbem.
W literaturze są doniesienia, że u pacjentów ze świerzbem częściej występuje łuszczyca. Wykazano prawdopodobny związek między przebyciem świerzbu

Scabies – analysis of 193 cases

Among topical treatments for scabies, permethrin
appears to be the most effective. Permethrin kills
not only parasites but also their eggs. Permethrin
is considered to have low toxicity as its absorption
through the skin is minimal (3,23). It was the most
frequently used anti-scabies medication in our patients
(57%).
Apart from pharmacological treatment, appropriate
sanitary-hygienic regime is crucial in scabies
management, since even effective topical therapy does
not ensure therapeutic success without compliance with
the sanitary-hygienic rules (24). The necessary step is
washing all of the used bed linens, towels and clothes
in high temperature (above 50ºC) and ironing them (3).
All of the household members and people who had close
contact with a person with scabies should be treated (10).
Children should stay at home and should not go to school
or kindergarten until treatment is completed (25).
Scabies in children is characterized by different
location of skin lesions and certain differences in
treatment (3,12,26). Skin lesions in children most
commonly are present on lateral sides of hand fingers,
skin between the fingers, wrists, skin folds, buttocks,
navel, nipples and genitals. Apart from typical location,
lesions can also appear on the palms of the hands and
plantar surface of the feet, as well as on face, scalp and
in diaper area in infants (24).
One of the limitations of our study was the lack
of information about the exact reason for referral of
the patients with scabies to our Department in some of
the cases. From our observations it is usually a result
of ambulatory treatment failure which can be caused
by non-compliance with sanitary regimen or lack of
treatment of all of the household members which can
lead to reinfection. We did not find the exact reasons
for the referrals but some of the patients were referred
to the Department of Dermatology and Venereology
from nursing homes and in some cases whole families
were hospitalized because of inappropriate, poor living
and housing condition. Unfortunately, the retrospective
character of our study does not allow us to obtain this
information about the studied group.
CONCLUSIONS
1. One should remember about many possible clinical
symptoms of scabies, as well as the specific location
of the lesions, depending on age, which may result
in earlier, correct diagnosis, administration of
proper treatment and limitation of the spread of
infection.
2. Scabies is an infectious and contagious disease
that is more common in elderly people who suffer
from multiple comorbidities such as hypertension,
obesity, diabetes, atrial fibrillation, heart failure
and alcohol dependence.

Świerzb – analiza 193 przypadków

a zwiększonym ryzykiem zachorowania na łuszczycę. Łuszczycę należy brać pod uwagę w diagnostyce
różnicowej przy występowaniu świerzbu opornego na
leczenie (20).
Nawrót świerzbu wykazano w 14% dokumentacji
pacjentów. Według literatury nawrót zmian skórnych
dotyczy najczęściej starszych pacjentów przebywających w placówkach opiekuńczych, z osłabioną odpornością oraz demencją (21).
Istnieje kilka możliwości leczenia świerzbu, zastosowanie mają tu głównie preparaty stosowane
miejscowo, również możliwe jest doustne leczenie
iwermektyną – w Polsce nie jest dostępna w postaci
doustnej do stosowania u ludzi . Powinno być ono preferowane u osób nietolerujących leczenia miejscowego lub niestosujących się do zaleceń, jak również przy
epidemiach świerzbu w krajach ubogich (3,22). Wśród
leków do stosowania miejscowego największą skuteczność przypisuje się permetrynie. Jest to preparat
zabijający nie tylko pasożyty, ale także ich jaja, jednocześnie o minimalnym stopniu absorpcji, co czyni
go wyjątkowo mało toksycznym (3,23). Był to właśnie
najczęściej stosowany środek przeciwświerzbowcowy
u naszych chorych (57%).
Oprócz leczenia farmakologicznego w terapii
świerzbu niezwykle istotne znaczenie ma utrzymanie
odpowiedniego reżimu sanitarno-higienicznego, gdyż
nawet po skutecznym leczeniu miejscowym preparatami nie osiągnie się ostatecznego powodzenia bez
przestrzegania poniższych zasad (24). Konieczne jest
wypranie używanej dotychczas pościeli, ręczników
i ubrań w wysokiej temperaturze (powyżej 50ºC) oraz
ich wyprasowanie (3). Należy leczyć wszystkich domowników i osoby ze styczności (10). Dzieci powinny
przebywać w domu do momentu ukończenia aplikacji
leku (nie uczęszczać do szkoły, przedszkola itp.) (25).
Oddzielnego omówienia wymaga świerzb w populacji dziecięcej. Charakteryzuje się on przede wszystkim odmiennym umiejscowieniem zmian skórnych,
jak i pewnymi różnicami w leczeniu (3,12,26). Zmiany
skórne u dzieci najczęściej występują na bocznych powierzchniach palców rąk, przestrzeniach międzypalcowych, nadgarstkach, zgięciach i fałdach skórnych,
pośladkach, a także w okolicy pępka, brodawek sutkowych i narządów płciowych. Poza typową lokalizacją
zmiany mogą pojawiać się na dłoniowej powierzchni rąk, podeszwowej stóp oraz na twarzy i głowie,
a u niemowląt również w okolicy pieluszkowej (24).
W kwestii ograniczeń naszego badania niestety
rzadko znany był dokładny powód kierowania pacjentów z różnych poradni w regionie, gdzie najczęściej
prowadzone jest leczenie pacjentów ze świerzbem.
Z naszych obserwacji wynika, że zwykle jest to spowodowane niepowodzeniami w leczeniu ambulatoryjnym,
co może wynikać z nieprzestrzegania reżimu sanitarne27
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3. In order to achieve full therapeutic success it is
necessary remember about the importance of
compliance with the sanitary and hygienic regimen.
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go czy braku leczenia wszystkich współdomowników,
co może prowadzić do reinfekcji. Nie udało nam się poznać dokładnych przyczyn, dla których kierowano do
nas pacjentów, ale z doświadczenia klinicznego dermatologów z Kliniki Dermatologii UMB wiemy, że kierowano pacjentów z domów opieki lub hospitalizowano
całe rodzeństwo z danej rodziny, z powodów niedostatecznych, złych warunków socjalno-bytowych. Niestety, charakter retrospektywny naszej pracy uniemożliwia
pogłębienie tych informacji w obrębie badanej grupy.
WNIOSKI
1. Należy pamiętać o wielu możliwych objawach klinicznych choroby, jak również swoistej lokalizacji
zmian, również zależnej od wieku, co przekłada się
na wcześniejsze, poprawne postawienie rozpoznania, wdrożenie właściwego leczenia i ograniczenie
szerzenia się zakażenia.
2. Świerzb jest chorobą zakaźną i zaraźliwą, która
częściej dotyczy osób w wieku starszym, obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi, takimi jak
jak nadciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca, migotanie przedsionków, niewydolność serca i uzależnienie od alkoholu.
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osiągnięcia pełnego sukcesu terapeutycznego.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. The human papilloma virus (HPV) belongs to double-stranded, DNA circular viruses which
infect the epithelial cells. The highest incidence of HPV is identified in malignant processes which affect the
uterine cervix, as well as vulvar, penile, rectal and pharyngeal regions.
GOAL OF STUDY. An attempt to find correlations between HPV incidence rates in urine sediment cells and in
desquamated epithelial cells of the uterine cervix in a group of patients with frequent, recurrent cystitis.
MATERIALS AND METHODS. HPV presence was studied, both in urine sediment cells and in uterine cervix
epithelial cells of 77 patients.
RESULTS. An analysis of urinary sediments brought a total of twenty (25.97%) positive and 57 (74.03%)
negative results. In turn, an evaluation of uterine cervix material samples revealed 17 (22.08%) positive and 60
(77.92%) negative results.
CONCLUSIONS. The study enabled a comparison between HPV prevalence rates in urine sediment cells and in
uterine cervix epithelial cells of an examined patient. The performed observations are likely to trigger a further
analysis of the studied issue; however, the obtained results provide arguments for different natural histories of
the infection processes.
Key words: HOV, recurrent cystitis, uterine cervix
STRESZCZENIE
WSTĘP. W przypadku raka urotelialnego jednym z potencjalnych czynników rakotwórczych jest wirus brodawczaka ludzkiego (HPV). Ludzki wirus brodawczaka należy do dwuniciowych wirusów DNA infekujących
komórki nabłonka. Największa częstość występowania HPV stwierdzono w złośliwych procesach, które mają
wpływ na szyjkę macicy, a także na okolice sromu, prącia, odbytnicy oraz gardła.
CEL PRACY. Celem podjętych badań była próba znalezienia korelacji między częstością występowania HPV
w komórkach osadu moczu a złuszczonymi komórkami nabłonka szyjki macicy w grupie pacjentów z częstym,
nawracającym zapaleniem pęcherza.
MATERIAŁ I METODY. Obecność wirusa HPV badano zarówno w komórkach osadu moczu, jak również
w komórkach nabłonka szyjki macicy u 77 pacjentów.
WYNIKI. Analiza osadów moczowych dała łącznie dwadzieścia (25,97%) pozytywnych i 57 (74,03%) negatywnych wyników. Z kolei ocena próbek pochodzących z macicy wykazała 17 dodatnich wyników (22,08%)
i 60 (77,92%) negatywnych wyników.
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WNIOSKI. Przeprowadzone badanie umożliwiło porównanie częstości występowania wirusa HPV w komórkach osadu moczu oraz w komórkach nabłonka szyjki macicy u badanego pacjenta. Przeprowadzone obserwacje
prawdopodobnie spowodują dalszą analizę badanego zagadnienia; jednak uzyskane wyniki dostarczają argumentów dla różnych naturalnych procesów infekowania.
Słowa kluczowe: HPV, nawracające zapalenie pęcherza moczowego, szyjka macicy
INTRODUCTION

WSTĘP

The juxtaposition of eleven multicentre, casecontrol studies, published by Muñoz et al. on 2003,
encompassing of group of 1918 patients with cervical
cancer and a group of 1928 healthy women, the study
for infection with the human papillomavirus (HPV)
has become a standard in cytodiagnostics (1). In
the countries, where screening for HPV infection
included 2/3 of the female population, the morbidity
and mortality rates of the patients have decreased by
80% and 70%, respectively (2).
The application of molecular tests, identifying
high-risk HPV DNA as a part of uterine cervix cancer
prophylactics, has for 6 years been also recommended
by the Polish Society of Gynaecology and the
National Chamber of Laboratory Diagnosticians, as
both a screening tool and an element of enhanced
diagnostics (2).
The history of perception of HPV infection as an
aetiopathological factor in urinary tract diseases has
equally been long (3,4). HPV has for some 30 years
been identified as a potential carcinogenic factor in
urothelial cancer cases (5,6). However, up to now, no
consensus has been achieved, regarding its role in the
process of carcinogenesis in the urinary bladder (7,8).
Discrepancies in literature data and the results
of to-date’s studies of the authors led to engaging
in studies on the concomitant presence of HPV in
urine sediment cells in comparison to its presence in
desquamated epithelial cells from the uterine cervix.
Some literature reports describe the presence of HPV
DNA in urine sediment cells in cases of uterine cervix
cancer, its incidence being higher, the higher was the
stage of the disease (9,10,11).
A thorough search through available medical
literature databases identified only one report, dealing
with the presence of HPV in DNA samples, obtained
from urinary and cervical cancers (12). However, no
similar publications were found on DNA samples,
collected either from urinary sediments or from
desquamated epithelial cells of the uterine cervix in
cases of frequent, recurrent cystitis.

Dzięki zestawieniu jedenastu wieloośrodkowych badań o charakterze case-control, opublikowanych przez
Muñoz i wsp. w 2003 r., obejmujących grupę 1918 pacjentek z rakiem szyjki macicy oraz grupę 1928 zdrowych
kobiet, badanie infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego
(Human Papillomavirus – HPV) stało się standardem
w cytodiagnostyce (1). W krajach, w których przebadano
2/3 populacji kobiet, uzyskano spadek zachorowalności
o 80% i umieralności pacjentek o 70% (2).
Od ponad 6 lat aplikacja molekularnych testów
identyfikujących DNA HPV HR (High-risk) w profilaktyce raka szyjki macicy jest rekomendowana
również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
(PTG) oraz Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL), jako element badań przesiewowych oraz
diagnostyki pogłębionej (2).
Historia roli infekcji HPV jako czynnika etiopatologicznego w chorobach układu moczowego jest równie
długa (3,4). Od około 30 lat w przypadkach raka urotelialnego wirus HPV jest identyfikowany jako potencjalny czynnik rakotwórczy (5,6). Jednakże do chwili obecnej nie uzyskano konsensu, co do jego roli w procesie
nowotworzenia w obrębie pęcherza moczowego (7,8).
Rozbieżności w danych literaturowych oraz dotychczasowe wyniki badań własnych zadecydowały o podjęciu badań nad jednoczasową obecnością wirusa HPV
w komórkach osadu moczu w porównaniu do złuszczonych komórek nabłonkowych szyjki macicy. W literaturze istnieją doniesienia o obecności DNA wirusa HPV
w komórkach osadu moczu w przypadkach raka szyjki
macicy, obserwowaną tym częściej, im wyższy był stopień zaawansowania choroby (9,10,11).
W dostępnym piśmiennictwie znalezioo jedno
opracowanie, które dotyczyło obecności wirusa HPV
w próbkach DNA uzyskanych z guza pęcherza oraz
raka szyki macicy (12). Nie znaleziono natomiast podobnych opracowań dotyczących próbek DNA uzyskanych z osadu moczu oraz próbek DNA ze złuszczonych
komórek nabłonkowych szyjki macicy, w przypadkach
częstych nawracających zapaleń pęcherza moczowego.

GOAL OF STUDY
The goal of the undertaken studies was either
to confirm or to exclude any relationships between
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CEL PRACY
Celem podjętych badań było potwierdzenie lub
wykluczenie zależności pomiędzy występowaniem
wirusa HPV w komórkach osadu moczu oraz złuszczo-
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HPV occurrence in urinary sediment cells and in
desquamated epithelial cells of the uterine cervix in
cases of frequent, recurring cystitis in women.

nych komórkach nabłonkowych szyjki macicy w przypadkach częstych nawracających zapaleń pęcherza
moczowego u kobiet.

MATERIALS AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

Seventy-seven female patients were enrolled,
meeting at least three, out of the following four
criteria: the age: 35 - 74 years, occupational risk
(exposure to carcinogens), multiyear tobacco
smoking, recurrent infections of the urinary tract
(more than three documented episodes during the
recent three years, pharmacologically treated). The
enrolled patients were submitted to studies for HPV
presence in urinary sediments and in the epithelial
cells of the uterine cervix. Standard conditions were
drafted for diurnal urine collection. Standard urine
sample collection conditions were worked out (the
first morning urine portion, a professional sterile
vessel, the storage temperature +8°C, the storage time
not above 2 hours), thus solving the most common
problem with the reliability of obtained results (13).
Cervical smears were taken with a sterile, disposable
brush (ROVERS®EndoCERVEX-BRUSH®) and
placed in eppendorf tubes with a stabilising fluid
inside.
DNA samples were isolated by means of
micro-columns with ion-exchange membranes of
A&A Biotechnology. The isolated DNA was used
as an input material in screening studies for HPV
presence in urine sediment cells and in uterine cervix
epithelial cells. The study for HPV presence was
carried out with a HPV HCR-genotype-titre-FRT kit
of AmpliSens, in compliance with the manufacturer’s
procedure. The test was based on the multiplex PCR
method in real time, which enables identification of
13 oncogenic genotype of HPV with sensitivity of
1000 copies per ml.

Przebadano 77 pacjentek spełniających minimum
trzy spośród czterech następujących kryteriów: wiek: 35
– 74 lata, ryzyko zawodowe (narażenie na kancerogeny),
wieloletnie czynne palenie tytoniu, nawracające infekcje
układu moczowego (powyżej trzech udokumentowanych
epizodów w ostatnich trzech latach, leczone farmakologicznie). W analizowanej grupie pacjentek przeprowadzono badanie na obecność wirusa HPV w osadzie
moczu oraz w komórkach nabłonkowych szyjki macicy.
Opracowano standardowe warunki pozyskiwania próbki
moczu (pierwsza poranna porcja moczu, profesjonalne
jałowe naczynie, temperatura przechowywania +8°C,
nie dłużej niż 2h) wychodząc naprzeciw najczęstszym
problemom z rzetelnością uzyskiwanych wyników (13).
Wymazy z szyjki macicy pobierano sterylną szczoteczką
jednorazowego użytku ROVERS®EndoCERVEX-BRUSH®, które umieszczano w probówce typu eppendorf
z płynem stabilizującym.
Próbki DNA izolowano z wykorzystaniem mikrokolumn z membranami jono-wymiennymi firmy
A&A Biotechnology. Wyizolowane DNA stanowiło
materiał do przeprowadzenia badań przesiewowych
w kierunku obecności wirusa HPV w komórkach
osadu moczu oraz komórkach nabłonkowych szyjki
macicy. Badanie obecności HPV wykonywane było
zestawem AmpliSens HPV HCR-genotype-titre-FRT
zgodnie z procedurą producenta. Test opiera się na
metodzie multiplex PCR w czasie rzeczywistym, który
umożliwia wykrycie 13 onkogennych genotypów wirusa HPV z czułością 1000 kopii na mililitr.

RESULTS

Ogółem otrzymano 20 (25,97%) wyników pozytywnych oraz 57 (74,03%) wyników negatywnych
w osadzie moczu, identyfikując 13 różnych genotypów: 16, 18, 31, 33, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68.
W 10 (12,99%) przypadkach zaobserwowano więcej
niż jeden genotyp wirusa jednocześnie. W materiale
pochodzącym z szyjki macicy otrzymano 17 (22,08%)
wyników pozytywnych oraz 60 (77,92%) wyników
negatywnych. Zidentyfikowano genotypy: 16, 18, 31,
45, 51, 58. Stwierdzono obecność kilku genotypów
w jednej próbce w dwóch przypadkach (2,60%). Rozkład genotypów wirusa przedstawiono w Tabeli I.

Twenty (25.97%) positive and fifty-seven
(74.03%) negative results were obtained in urinary
sediment analysis, identifying 13 various genotypes:
16, 18, 31, 33, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68. In
ten (12.99%) cases, more than one viral genotype
was simultaneously observed. In turn, an evaluation
of uterine cervix material samples revealed seventeen
(22.08%) positive and sixty (77.92%) negative results.
The following genotypes were identified: 16, 18, 31, 45,
51, 58. In two (2.60%) cases, several genotypes were
present in one tube. Table I presents the distribution of
viral genotypes.

WYNIKI
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Table I. The distribution of viral genotypes
Tabela I. Rozkład genotypów wirusa
HPV from urine sediments
Genotype
The number of cases
16
4 [11.76%]
18
4 [11.76%]
5 [14.72%]
31
33
2 [5.88%]
39
1 [2.94%]
45
2 [5.88%]
5 [14.72%]
51
52
2 [5.88%]
56
3 [8.82%]
58
3 [8.82%]
59
1 [2.94%]
66
1 [2.94%]
68
1 [2.94%]

In the material from urine sediment cells, genotypes
31 and 51 demonstrated the higher prevalence; genotypes
16 and 18 were relatively frequent as well. Whereas in the
DNA, isolated from cervical smears, genotypes 16 and
51 revealed the highest prevalence. In six cases (7.79%),
simultaneous HPV infection was identified in urine
sediment cells and in cervical smears. In three, out of those
cells, the same viral genotypes were found. In one case,
urine sediment cells presented with five different genotypes
of HPV, where one of them was also simultaneously found
in cervical cells. In one case, in urine sediments, three
genotypes of HPV were found, where two out of which
were also present in the cervical material.
Hereby a hypothesis was postulated about
a possibility of common aetiopathogenesis of both
infections. In order to verify that hypothesis, the
obtained material was divided into two groups:
a control group, with negative results of the test for
HPV presence in urine sediment and a study group,
where the results were positive. Yates’ chi-square test
was used for the hypothesis verification and brought
the results presented in Table II.

HPV from uterine cervix
The number of cases
5 [26.31%]
3 [15.79%]
2 [10.53%]
2 [10.53%]
5 [26.31%]
2 [10.53%]
-

W materiale pochodzącym z komórek osadu moczu najczęstszym genotypem był genotyp 31 oraz
51, relatywnie częste były również genotypy 16 i 18.
W próbkach DNA z wymazu z szyjki macicy najczęstszym genotypem był genotyp 16 i 51.
W sześciu przypadkach (7,79%) wykryto jednoczesną infekcję HPV w komórkach osadu moczu oraz w wymazie z szyjki macicy. W trzech spośród nich wykryto
te same genotypy wirusa. W 1 przypadku w komórkach
z osadu moczu wykryto 5 różnych genotypów wirusa
HPV, z czego jeden z nich występował również w komórkach szyjki macicy. W 1 przypadku w materiale z osadu
moczu wykryto 3 genotypy wirusa, z czego 2 były również obecne w materiale pochodzącym z szyjki macicy.
Postawiono hipotezę o możliwości wspólnej etiopatogenezy obu infekcji.
W celu weryfikacji tej hipotezy podzielono materiał na dwie grupy. Pierwszą, kontrolną, w której wynik badania na obecność HPV w osadzie moczu był
negatywny oraz drugą, w której wynik był pozytywny.
Do sprawdzenia hipotezy zastosowano test Chi2 z poprawką Yatesa (Tab. II).

Table II. Yates’ chi-square test
Tabela II. Test Chi2 z poprawką Yatesa

Negative HPV from uterine cervix
Positive HPV from uterine cervix

Control group
Negative HPV from urine sediments

Study group
Positive HPV from urine sediments

46 [59.74%]
11 [14.29%]

14 [18.18%]
6 [7.79%]

Chi square test: 0.4616987; df = 1; p = 0.49683

These results demonstrate no statistically
significant (p>0.05) difference between the control
group and the study group. Despite that, a group of
6 cases, with simultaneous infection in both organs,
was evaluated to see the degree of convergence among
various genotypes of the virus. Pearson’s chi-squared
test was applied for the study (Table III).
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Powyższe wyniki wykazują brak istotnej statystycznie (p>0,05) różnicy pomiędzy grupą kontrolną
a grupą badaną. Mimo to, w grupie 6 przypadków
z jednoczesną infekcją w obu narządach postanowiono
sprawdzić stopień zbieżności różnych genotypów wirusa. Badanie przeprowadzono stosując test Chi2 Pearsona (Tab. III).
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Table III. Pearson’s chi-squared test
Tabela III. Test Chi2 Pearsona
HPV from urine sediments
Case 1*
GT 31, 58, 68
Case 2*
GT 16, 33, 45, 52, 59
Case 3.
GT 16
Case 4.
GT 31
Case 5.
GT 31, 58
Case 6.
GT 18

HPV from uterine cervix
GT 31, 58
GT 16
GT 16
GT 51
GT 31, 58
GT 18

*Cases 1 and 2 were regarded convergent. Chi square test: 12.00000; df = 6; p = 0.06197

In the light of the made assumptions, the results of
the previous analysis and p>0.05, the obtained result
was considered statistically insignificant. A detailed
table, with the results of the studies in seventy-seven
cases is available from the authors.
DISCUSSION
HPV is a small, circular double-stranded DNA of
the virus, which occurs in epithelial cells. The virus is
most often present in the uterine cervix, the vulva, the
penis, the rectum and the oral part of the pharynx (14).
The urothelial (transitional cell) carcinoma of
the urinary bladder demonstrates one of the highest
incidence rates, especially in developing countries. It
seems that the human papillomavirus is associated
with the aetiology of urinary bladder tumour because
of its high incidence in samples, collected from
urinary bladder neoplasms in the study by MR Barghi
et al. (15). The studies of Li et al. (16) presented an
approximately three times higher incidence of urinary
bladder cancer in persons with positive results of the
test for HPV presence. Kim et al. (17) demonstrated
the presence of various HPV types in urinary sediment
cells of thirty-five patients with urinary bladder
carcinoma HPV was also identified in the urinary tract
of patients with urethritis or cystitis (15). The role was
not called into question in subsequent meta-analyses
of reports, describing the role of HPV infection in
the aetiopathogenesis of urinary bladder, however,
its significance was determined to be „moderate to
certain” (16,7,18). A possibility was noted of HPV
infection correlation with the malignancy stage
of the urinary bladder carcinoma which, with the
simultaneous presence of CHEK2 gene mutation and
355T/T polymorphism of CYP1B1 gene in 131 DNA
samples from tumour tissues and peripheral blood of
the patients (19). However, this issue is still rather
controversial, as, for example, in the study of Schmid
et al. (8), no HPV presence was confirmed in any of
109 studied samples, collected from frozen tumour
tissue fragments.
During the years 2014-2015, while implementing
the “Programme of early infections with human

Otrzymany wynik uznano za nieistotny statystycznie (p>0,05). Szczegółowa tabela uwzględniająca wyniki badań w 77 przypadkach do wglądu u autorów
artykułu.
DYSKUSJA
HPV jest małym, kolistym, dwuniciowym wirusem DNA, który występuje w komórkach nabłonkowych. Najczęstszymi lokalizacjami obecności wirusa
jest szyjka macicy, srom, penis, odbyt i część ustna
gardła (14).
Jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych,
zwłaszcza w krajach rozwijających się, jest rak urotelialny (przejściowokomórkowy) pęcherza moczowego. Wydaje się, że ludzki wirus brodawczaka jest związany z etiologią guza pęcherza moczowego ze względu na jego wysoką częstość występowania w próbkach
uzyskanych z nowotworów pęcherza moczowego
w badaniu MR Barghi i wsp. (15).
W badaniach Li i wsp. (16) wykazano około 3-krotnie częstsze występowanie raka pęcherza moczowego
u osób, u których wynik testu w kierunku obecności wirusa HPV był pozytywny. Kim i wsp. (17) u 35 pacjentów z rakiem pęcherza moczowego wykazali obecność
różnych typów wirusa HPV w komórkach z osadu moczu (15). Zidentyfikowano również obecność wirusa
HPV w drogach moczowych u pacjentek z zapaleniem
cewki moczowej i zapaleniem pęcherza moczowego.
W kolejnych meta-analizach doniesień o roli infekcji
HPV w etiopatogenezie raka pęcherza nie zakwestionowano tej roli, jednakże jej znaczenie określono jako
moderate to certain (16,7,18). Odnotowano możliwość
korelacji infekcji HPV ze stopniem złośliwości raka
pęcherza moczowego, przy jednoczesnej obecności
mutacji genu CHEK2 oraz polimorfizmu 355T/T genu
CYP1B1 w 131 próbkach DNA pochodzących z tkanki guza i krwi obwodowej pacjentów (19). Jednakże
temat ten jest ciągle kontrowersyjny, gdyż w badaniu
Schmid i wsp. (8) nie stwierdzono obecności wirusa
HPV w żadnej ze 109 badanych próbek pochodzących
z zamrożonych fragmentów tkanki guza.
W latach 2014-2015 realizując program zdrowotny „Program wczesnego wykrywania zakażeń wiru35
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HPV”, financed by the Local Government of the Lodz
Voivodeship, 409 female patients were examined
for HPV infection in the uterine cervix. Eightyseven (21.27%) of positive results were recorded
(unpublished data). Comparing the above results to
the analysed 77 cases, one may say that in cases of
frequent, recurrent cystitis in women, the percent of
HPV infections in the uterine cervix is not statistically
different form the incidence among the persons who
fulfilled the inclusion criteria in the above-mentioned
healthcare programme (Chi square: 0.0251; df = 1; p
= 0.874216).
In the presented clinical material, the number of
cases with convergent distribution of HPV genotypes,
both in urine sediment and in cervical material cells,
does not allow for confirmation of the hypothesis about
the common aetiopathogenesis of both infections. The
number of cases, in which HPV was found in one organ
only and the case, in which different genotypes of the
virus were identified in both organs, speak in favour of
different natural histories of those infections.
CONCLUSIONS
An attempt was undertaken to evaluate the presence
and distribution of different HPV genotypes in a group
of patients with recurrent inflammations of the urinary
tract. HPV genotypes were searched in urinary
sediment cells and their incidence was compared
with the incidence of HPV genotypes in desquamated
epithelial cells of the uterine cervix. No statistically
significant convergence was noted in the distribution
of HPV genotypes between the infection presence in
urine sediment cells vs. the infection in DNA samples,
acquired from the desquamated epithelial cells of the
uterine cervix.
REFERENCES
1. Sikorski M. Zakażenia HPV – Współczesne poglądy
i praktyka. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne;
2008: 15-18.
2. Wytyczne dotyczące aplikacji testów molekularnych
identyfikujących DNA HPV HR w profilaktyce raka
szyjki macicy. Stanowisko ekspertów PTG I KIDL. Ginekol Pol. 5/2013;84:395-399.
3. Gissmann L, zur Hausen H. Partial characterization of
viral DNA from human genital warts (Condylomata
acuminata).Int J Cancer. 1980;15;25(5):605-9.
4. Melchers WJG, Schift R, Stolz E et al. Human Papillomavirus Detection in Urine Sampes from Male Patients
by the Polymerase Chain Reaction. JCM. 1989;8:17111714.
5. Koss LG, Sherman AB, Eppich E. Image analysis and
DNA content of urothelial cells infected with human
polyomavirus. Anal Quant Cytol. 1984;6:89-94.

36

sem brodawczaka ludzkiego HPV” finansowany przez
Samorząd Województwa Łódzkiego przepadano 409
pacjentek pod kątem obecności infekcji HPV w szyjce
macicy. Uzyskano 87 (21,27%) wyników pozytywnych (dane niepublikowane). Porównując powyższe
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Staphylococcus aureus is a microorganism, which is able to colonize the human body without
any pathogenic effect, but it also can cause life-threatening infections (opportunistic pathogen). Asymptomatic
colonization with both methicillin resistant (MRSA) and methicillin susceptible (MSSA) S.aureus strains state
is an important predisposing factor for infections. The risk of infection for carriers of MSSA is even three-times
higher than for non-colonized people, and in the case of MRSA it is even four-times higher than in MSSA
carriers. Carriers can be also a source of infection for other people, especially those belonging to high-risk
groups. The drug of choice used for the local eradication of S.aureus is mupirocin (Mup). In recent years, the
failure of decolonization therapy has been observed. The aim of the study was to assess and compare the level of
colonization of S.aureus (MRSA or MSSA) among medical students and to evaluate the sensitivity of the strains
to mupirocin. For MRSA/MupRSA isolates the molecular mechanism of resistance phenotype was determined.
MATERIALS AND METHODS. 955 swabs from 2014-2016 from pre-clinical students of medicine of the
Medical University of Warsaw. The strains were identified using Pastorex-Staph-Plus (BioRad) and/or the
VITEK-MS system (Biomerieux), according to manufacturer’s instructions. Susceptibility to methicillin and
mupirocin was determined by disk diffusion and/or broth microdilution method, according to EUCAST. The
presence of the mecA/mecC and mupA genes were detected with PCR technique.
RESULTS. Asymptomatic colonization with S.aureus strains was found in 245/955 (25,7%) students, in
particular years in the range of 21,7-29,9%. 243 isolates expressed the MSSA/MupSSA phenotype, one strain
was resistant to mupirocin MSSA/MupRSA (genotype mecA/mecC-negative, mupA-positive) and one showed
simultaneous resistance to methicillin and mupirocin (mecA/mupA-positive genotype). The level of MRSA and
MupRSA colonization was 0,1% and 0,2%, respectively.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. The level of S.aureus colonization among surveyed students, didn’t
differ from the norm for a generally healthy population, but showed an upward trend. The carriage of S.aureus,
especially of multi-resistant strains among medical students at the beginning of their clinical activities, consist
of a real threat to patients and other people.
Keywords: asymptomatic colonization, MRSA, mupirocin, nasal carriage, Staphylococcus aureus
STRESZCZENIE
WPROWADZENIE. Staphylococcus aureus jest drobnoustrojem, który może bezobjawowo kolonizować człowieka, ale może również wywoływać zagrażające życiu zakażenia (patogen oportunistyczny). Bezobjawowa
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kolonizacja zarówno wariantami meticylino-opornymi (MRSA), jak i wrażliwymi (MSSA) stanowi istotny
czynnik predysponujący do zakażeń. Ryzyko infekcji u nosicieli MSSA jest nawet trzykrotnie wyższe w porównaniu do osób nieskolonizowanych, a w przypadku MRSA nawet czterokrotnie wyższe w porównaniu do
nosicieli MSSA. Nosiciele mogą stanowić źródło zakażenia dla innych osób, zwłaszcza należących do grup podwyższonego ryzyka. Lekiem z wyboru stosowanym do miejscowej eradykacji S.aureus jest mupirocyna (Mup).
W ostatnich latach coraz częściej obserwuje się niepowodzenia terapii dekolonizacyjnej. Celem badań była ocena oraz porównanie poziomu kolonizacji S.aureus (MSSA lub MRSA) wśród studentów medycyny oraz ocena
wrażliwości wyizolowanych szczepów na mupirocynę. Dla MRSA/MupRSA określono mechanizm molekularny determinujący fenotyp oporności.
MATERIAŁY I METODY. 955 wymazów z lat 2014-2016 od studentów przedklinicznych kierunku lekarskiego WUM. Szczepy identyfikowano przy użyciu Pastorex-Staph-Plus (BioRad) i/lub systemu VITEK-MS
(Biomerieux), zgodnie z instrukcją producenta. Wrażliwość na meticylinę oraz mupirocynę określano metodą
dyfuzyjno-krążkową i/lub mikro-rozcieńczeń w podłożu płynnym, wg EUCAST. Geny mecA/mecC oraz mupA
wykrywano przy użyciu techniki PCR.
WYNIKI. Bezobjawową kolonizację szczepami S.aureus stwierdzono u 245/955 (25,7%) osób, w poszczególnych latach w zakresie 21,7-29,9%. 243 izolaty wykazywały fenotyp MSSA/MupSSA, jeden szczep wykazywał oporność na mupirocynę MSSA/MupRSA (genotyp mecA/mecC-negatywny, mupA-pozytywny) i jeden
wykazywał jednoczesną oporność na meticylinę oraz mupirocynę (genotyp mecA/mupA-pozytywny). Poziom
kolonizacji MRSA oraz MupRSA wynosił odpowiednio 0,1% oraz 0,2%.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Poziom kolonizacji S.aureus wśród badanych studentów nie odbiegał od
normy dla populacji ogólnie zdrowej, ale wykazywał tendencję wzrostową. Nosicielstwo S.aureus, a zwłaszcza
wieloleko-opornych szczepów wśród studentów medycyny rozpoczynających zajęcia kliniczne, jest realnym
zagrożeniem dla pacjentów oraz innych osób z kontaktu.
Słowa kluczowe: bezobjawowa kolonizacja, MRSA, mupirocyna, nosicielstwo w jamie nosowej, Staphylococcus aureus
INTRODUCTION

WSTĘP

Methicillin-resistant
Staphylococcus
aureus
(MRSA) strains are classified as one of the most
dangerous human pathogens. According to the
Regulation of the Minister of Health, they are the
first on the current list of “alarm pathogens” (1). The
importance of this international problem is emphasized
by the fact that world-class experts at the World Health
Organization, during a meeting in Geneva in February
2017, decided to place MRSA strains on the global
priority pathogens list (global PPL) of antibioticresistant bacteria, which includes twelve most
dangerous pathogens posing a threat to public health
(2, 3).
S. aureus is an opportunistic pathogen that can
cause a wide spectrum of disease symptoms, both in
hospital and non-hospital settings (4). MRSA strains,
in which the mechanism of resistance is associated
with the presence of the mecA genes (healthcare
associated MRSA – HA-MRSA, community aquired
MRSA – CA-MRSA) or mecC (some livestock
associated MRSA – LA-MRSA), transmitted on
staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec),
coding for a modified PBP2a protein, show a lack
of susceptibility to almost all beta-lactam antibiotics
(except for ceftaroline and ceftobiprol), making
them even more dangerous (especially CA-MRSA)
compared to classic methicillin-susceptible S. aureus
isolates (MSSA) (5, 6). In 2018, the mecB gene was
described in S. aureus in the large pSAWWU4229_1

Meticylino-oporne szczepy Staphylococcus aureus
(methicillin-resistant S. aureus, MRSA) są zaliczane do
jednych z najbardziej niebezpiecznych ludzkich patogenów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia,
znajdują się na pierwszym miejscu obowiązującej listy
„patogenów alarmowych” (1). Rangę problemu na skalę międzynarodową podkreśla fakt, iż światowej klasy
eksperci World Health Organization, podczas spotkania
w Genewie w lutym 2017 roku zdecydowali o umieszczeniu szczepów MRSA na liście dwunastu najbardziej
niebezpiecznych patogenów “global priority pathogens
list (global PPL) of antibiotic-resistant bacteria”, stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego (2, 3).
S. aureus jest patogenem oportunistycznym, który
może wywoływać szerokie spektrum objawów chorobowych, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i pozaszpitalnych (4). Szczepy MRSA, u których mechanizm
oporności związany jest z obecnością genów mecA
(health-care associated MRSA, HA-MRSA; community acquired MRSA, CA-MRSA) lub mecC (niektóre
livestock associated MRSA, LA-MRSA), przenoszonych na gronkowcowych kasetach chromosomowych
SCCmec (staphylococcal cassette chromosome mec), kodujących zmodyfikowane białko PBP2a, wykazują brak
wrażliwości na prawie wszystkie antybiotyki beta-laktamowe (z wyjątkiem ceftaroliny i ceftobiprolu), co czyni je jeszcze bardziej niebezpiecznymi (zwłaszcza CA-MRSA), w porównaniu do klasycznych izolatów MSSA
(methicillin-susceptible S. aureus) (5, 6). W 2018 roku
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plasmid of 84,599 bp together with resistance genes
to aminoglycosides, macrolides and tetracyclines.
The mecB gene conditioned a similar resistance
phenotype to beta-lactam antibiotics as the mecA and
mecC genes (7). The mecD gene was also described
in Macrococcus caseolyticus in 2018, which was
expressed in a S. aureus strain, and the spectrum of
conditioned resistance comprised all beta-lactam
antibiotics, including ceftaroline (8). Methicillin
resistance in HA-MRSA phenotype variants is most
often accompanied by resistance to antibiotics from
other groups, which makes them even more dangerous,
especially for patients with immunity disorders (5). S.
aureus is an important component of human flora, and
usually 10-30% of people in the general population
are carriers, which can be an important predisposing
factor for endogenous infections. The risk of infection
in asymptomatically colonized people is at least three
times higher than in non-carriers, and the risk of
symptomatic infection in the case of MRSA strains
is even four times higher compared to MSSA (9).
Asymptomatic colonization is also an important risk
factor for the microorganism transmission from the
host to other people or the environment, which is
a potential threat especially for hospitalized patients.
Moreover, there is also a risk of horizontal transfers
of mec genes to other S. aureus strains and/or other
species within the genus Staphylococcus in case of
mecB-positive MRSA isolates, if this type of resistance
will spread in S. aureus (5, 7).
People who, due to their profession, have direct
contact with patients: doctors, nurses, midwives,
paramedics, but also medical students, should not pose
a threat of infection with these dangerous pathogens.
Mupirocin is commonly used for local S. aureus
eradication in the nasal cavity (efficacy of 4-7 day
therapy is at the level of 90%). Mupirocin acts on
bacterial cells by blocking isoleucine-tRNA synthetase,
IleS, leading to protein biosynthesis inhibition (10).
Mupirocin induces a bactericidal effect against Grampositive microorganisms, including S. aureus both
MSSA and MRSA. However, in recent years, cases
of failure of S. aureus decolonization using mupirocin
have been increasingly frequently reported, which
is associated with the emergence of non-susceptible
variants to this drug (mupirocin-resistant S. aureus,
MupRSA). Mupirocin resistance can be expressed at
low (low level mupirocin-resistant S. aureus – LLMupRSA) or high level (high level mupirocin-resistant
S. aureus – HL-MupRSA) and may be determined by
mechanisms of different genetic background (11, 12).
LL-MupRSA resistance is associated with mutations in
the physiological ileS gene, whereas HL-MupRSA with
the acquisition of a new mupA or mupB gene (ileS2)
encoding a modified isoleucine-tRNA synthetase
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opisano u S. aureus gen mecB występujący w dużym
plazmidzie pSAWWU4229_1, o wielkości 84,599 bp
łącznie z genami oporności na aminoglikozydy, makrolidy i tetracykliny. Gen mecB warunkował podobny fenotyp oporności na antybiotyki beta-laktamowe jak geny
mecA i mecC (7). Również w 2018 roku u Macrococcus
caseolyticus opisano gen mecD, który ulegał ekspresji
w szczepie S. aureus, a spektrum warunkowanej oporności obejmowało wszystkie antybiotyki beta-laktamowe
łącznie z ceftaroliną (8). W przypadku wariantów o fenotypie HA-MRSA meticylino-oporności najczęściej towarzyszy również oporność na antybiotyki z innych grup,
przez co stanowią tym większe zagrożenie, szczególnie
dla pacjentów z zaburzeniami odporności (5). S. aureus
jest istotnym składnikiem flory fizjologicznej człowieka,
a nosicielstwo, które dotyczy najczęściej 10-30% ogólnej
populacji, może stanowić istotny czynnik predysponujący
do zakażeń o charakterze endogennym. Ryzyko infekcji
u osób bezobjawowo skolonizowanych jest co najmniej
trzykrotnie wyższe w porównaniu do osób niebędących
nosicielami, a w przypadku szczepów MRSA ryzyko
objawowego zakażenia jest nawet czterokrotnie wyższe
w porównaniu do MSSA (9). Bezobjawowa kolonizacja
jest to również ważny czynnik ryzyka transmisji drobnoustroju z nosiciela na innych ludzi lub do środowiska, co
stanowi potencjalne zagrożenie szczególnie dla pacjentów hospitalizowanych. Ponadto, w przypadku izolatów
MRSA mecB- pozytywnych, o ile ten typ oporności się
rozprzestrzeni u S. aureus, istnieje również ryzyko horyzontalnego transferu genów mec do innych szczepów
S. aureus i/lub innych gatunków w obrębie rodzaju
Staphylococcus (5, 7).
Osoby, mające z racji wykonywanego zawodu
bezpośredni kontakt z chorymi: lekarze, pielęgniarki,
położne, ratownicy medyczni, ale również studenci
medycyny, nie powinny stanowić zagrożenia zakażeniem tymi niebezpiecznymi patogenami.
Lekiem powszechnie stosowanym do miejscowej
eradykacji S. aureus w jamie nosowej, jest mupirocyna (skuteczność 4-7 dniowej terapii na poziomie 90%).
Mupirocyna działa na komórki bakteryjne poprzez blokowanie syntetazy izoleucyno-tRNA, IleS, prowadząc do
zahamowania procesu biosyntezy białek (10). Mupirocyna wywołuje efekt bakteriobójczy w stosunku do drobnoustrojów Gram-dodatnich, w tym gronkowca złocistego,
zarówno MSSA jak i MRSA. Jednak w ostatnich latach
coraz częściej odnotowuje się przypadki niepowodzeń
dekolonizacji S. aureus przy użyciu mupirocyny, co związane jest z pojawianiem się wariantów niewrażliwych
na ten lek (mupirocin-resistant S. aureus, MupRSA).
Oporność na mupirocynę może się wyrażać na niskim
(LL-MupRSA – low level mupirocin-resistant S. aureus) lub wysokim poziomie (HL-MupRSA – high level
mupirocin-resistant S. aureus) i może być determinowana mechanizmami o różnym podłożu genetycznym (11,
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protein, IleS2 (10, 12). According to literature data, the
percentage of resistant isolates in the population varies
within a wide range from <1% to even 85% (10).
The aim of the study was to assess and compare the
level of asymptomatic S. aureus colonization, taking into
account both sensitive, MSSA, and methicillin-resistant,
MRSA, variants in two populations of young, generally
healthy people, i.e. medical students of the Medical
University of Warsaw. Susceptibility of selected S. aureus
isolates to mupirocin was also determined in order to
verify the possibility of using empiric mupirocin antibiotic
therapy for carrier state eradication. The molecular
mechanism conditioning the R phenotype (resistance)
was determined for all MRSA and/or MupRSA strains.
MATERIALS AND METHODS
Bacterial strains
The study material consisted of a total of 955
clinical samples collected from the right and left nasal
vestibule mucosa from the third year medical students
of the Warsaw Medical University. The swabs were
from the years 2014-2015 (489 samples) and 20152016 (466 samples).
The swabs were plated using the streaking
technique on 5% sheep blood agar and Chapman
agar media. Incubation was carried out under aerobic
conditions at 37°C for 24-48 hours to grow and isolate
potential S. aureus strains.
Identification of bacterial strains
All selected colonies were isolated and the strains were
identified using a commercial Pastorex Staph Plus Kit
(Bio-Rad), according to the manufacturer’s instructions
and/or an automated VITEK MS (Biomerieux) system,
using the MALDI-TOF technique (Matrix Assisted Laser
Desorption Ionization Time-of -Flight).
Determination of strains susceptibility to antibiotics
Susceptibility to methicillin and mupirocin was
determined using a disk diffusion method in a phenotypic
test using cefoxitin FOX 30 μg (Oxoid) and mupirocin
MUP 200 μg discs, in accordance with the EUCAST
recommendations (European Committee on Antimicrobial
Susceptibility Testing) (13). Interpretation criteria of the
obtained reading values are given in Table I. The MIC
value to mupirocin was also determined using a broth
microdilution method in accordance with the EUCAST.
S. aureus strains were classified into the following
categories on the basis of the obtained results: MSSA –
methicillin-susceptible S. aureus; MRSA – methicillinresistant S. aureus; MupSSA – mupirocin-susceptible
S. aureus; LL-MupRSA – low level mupirocin-resistant
S. aureus; HL-MupRSA – high level mupirocinresistant S. aureus.
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12). Oporność typu LL-MupRSA związana jest z mutacjami w obrębie fizjologicznego genu ileS, natomiast
HL-MupRSA z nabyciem nowego genu mupA lub mupB
(ileS2), kodującego zmodyfikowane białko syntetazy
izoleucyno-tRNA, IleS2 (10, 12). Według danych literaturowych odsetek izolatów opornych w populacji waha
się w szerokim zakresie od < 1% do nawet 85% (10).
Celem podjętych badań była ocena oraz porównanie
poziomu bezobjawowej kolonizacji S. aureus, z uwzględnieniem wariantów zarówno wrażliwych, MSSA, jak
i opornych na meticylinę, MRSA, w dwóch populacjach
młodych, ogólnie zdrowych osób, którą stanowili studenci medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W celu weryfikacji możliwości stosowania empirycznej
antybiotykoterapii mupirocyną do eradykacji nosicielstwa,
określono również wrażliwość wyselekcjonowanych izolatów S. aureus na mupirocynę. Dla wszystkich szczepów
opornych MRSA i/lub MupRSA określono mechanizm
molekularny determinujący fenotyp R (resistant).
MATERIAŁY I METODY
Szczepy bakteryjne
Materiał badania stanowiło łącznie 955 próbek
klinicznych, pobranych z błony śluzowej prawego
i lewego przedsionka jamy nosowej od studentów
trzeciego roku kierunku lekarskiego, Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego. Wymazy pochodziły z lat
2014-2015 (489 próbek) oraz 2015-2016 (466 próbek).
Wymazy posiewano, przy zastosowaniu techniki
posiewu redukcyjnego, na podłoża agar z 5% krwią baranią oraz na podłoże Chapman agar. Inkubację prowadzono w warunkach tlenowych w temperaturze 37°C,
przez 24-48 godzin, w celu wyhodowania oraz wyizolowania potencjalnych szczepów Staphylococcus aureus.
Identyfikacja szczepów bakteryjnych
Wszystkie wyselekcjonowane kolonie izolowano,
a następnie identyfikowano szczepy przy zastosowaniu komercyjnego zestawu Pastorex Staph Plus (Bio
Rad), zgodnie z instrukcją producenta i/lub automatycznego systemu VITEK MS (Biomerieux), wykorzystującego technikę MALDI-TOF (Matrix Assisted
Laser Desorption Ionization Time-of-Flight).
Oznaczenie wrażliwości szczepów na antybiotyki
Wrażliwość na meticylinę oraz na mupirocynę określano posługując się metodą dyfuzyjno-krążkową w teście fenotypowym, przy użyciu krążków z cefoksytyną,
FOX 30 µg oraz z mupirocyną MUP 200 µg (Oxoid),
zgodnie z rekomendacjami EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) (13).
Kryteria interpretacji uzyskanych wartości odczytów
zamieszczono w Tabeli I. Wartość MIC dla mupirocyny
oznaczono przy zastosowaniu metody mikro-rozcieńczeń w podłożu płynnym, według EUCAST (13).

Staphylococcus aureus methicilin- and mupirocin- resistant…

Staphylococcus aureus meticilino- i mupirocynooporny…

Table I. Criteria for the determination of S. aureus strain susceptibility to cefoxitin and mupirocin, in accordance with
EUCAST recommendations (13)
Tabela I. Kryteria oznaczenia wrażliwości szczepów S. aureus na cefoksytynę oraz mupirocynę, zgodnie z rekomendacjami EUCAST (13)
EUCAST recommendations

Antibiotic

Susceptibility
≥22 mm
≥30 mm

Cefoxitin (FOX)
Mupirocin (MUP)

Intermediate
29-18 mm

Resistance
<22 mm
<18 mm

Legend: EUCAST - European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing

Genomic DNA isolation
Bacterial genomic DNA was isolated using
a commercial Genomic Mini kit (A&A Biotechnology).
Bacterial culture on BHI medium in the logarithmic
growth phase was transferred to 1,5-ml eppendorf
tubes and centrifuged for 3 min at 13,000 RPM. The
supernatant was removed and the pellet was resuspended
in 100 μl of Tris buffer. Lysostaphin 1 U/μl (10 μl) was
added and incubated for 30 min at 37°C. Then, 200 μl LT
lysis solution and 20 μl proteinase K was added, mixed
and incubated successively: 20 min at 37°C and 5 min
at 70°C. After this steps, the samples were vigorously
shaken for 20 s, and subsequently centrifuged for 3
min at 13,000 RPM. The supernatant obtained after
centrifugation was loaded on minicolumns for genomic
DNA purification and centrifuged 1 min at 13,000
RPM. After two washes with washing solution A1, the
minicolumns were transferred to new sterile 1,5 ml
eppendorf tubes. Tris buffer (100 μl), heated to 75°C,
was applied to the column beds and incubated for 5 min
at room temperature, followed by centrifugation for 1
min at 13,000 RPM. After centrifugation, minicolumns
were removed and genomic DNA was stored at -20°C
until further analysis.
Detection of resistance genes
The presence of the mecA and mecC genes was
determined using PCR and the appropriate primer
pairs: MecA-R and MecA-F – only for the mecA gene,
99 bp product; MecC FP and MecC RP – for the mecC
gene, 138 bp product; MecC multi FP and MecC RP –
for both mecA and mecC genes, 356 bp product; MecC
multi FP and MecC multi RP – only for the mecC gene,
718 bp product, according to the procedure described
by Francois et al. (14) and Stegger et al. (15). The
presence of the mupA gene was verified using PCR and
the following primers: HWmupA-F and HWmupA-R,
which amplified a 447 bp product, according to Seah
et al. (16).
RESULTS
The study group consisted of 955 students,
participants of the third year of medical studies of the
Warsaw Medical University. The average age of the

Na podstawie uzyskanych wyników szczepy S.
aureus zaklasyfikowano do następujących kategorii:
MSSA – methicillin-susceptible S. aureus; MRSA –
methicillin-resistant S. aureus; MupSSA – mupirocin-susceptible S. aureus; LL-MupRSA – low level mupirocin-resistant S. aureus; HL-MupRSA – high level
mupirocin-resistant S. aureus.
Izolacja genomowego DNA
Genomowe DNA bakterii izolowano z bakterii
przy użyciu komercyjnego zestawu Genomic Mini,
A&A Biotechnology.
Do probówek typu eppendorf przenoszono po 1,5 ml
płynnej hodowli bakteryjnej na podłożu BHI w fazie wzrostu logarytmicznego i wirowano 3 min przy
13 tys. RPM. Supernatant usuwano, zaś osad zawieszano w 100 µl buforu Tris. Dodawano po 10 µl lizostafiny,
o stężeniu 1 U/µl i inkubowano przez 30 min w temperaturze 37ºC. Następnie dodawano po 200 µl roztworu
lizującego LT i po 20 µl proteinazy K, mieszano i poddawano kolejno inkubacji: 20 min w temperaturze 37ºC
oraz 5 min w 70ºC. Po tym etapie próbki intensywnie
wytrząsano przez 20 s, po czym wirowano 3 min przy
13 tys. RPM. Uzyskany supernatant nanoszono na minikolumny przeznaczone do oczyszczania genomowego
DNA i wirowano 1 min przy 13 tys. RPM. Po dwukrotnym płukaniu roztworem płuczącym A1, minikolumny
przenoszono do nowych jałowych probówek typu eppendorf na 1,5 ml. Na złoże w kolumnach nanoszono po
100 µl ogrzanego do temp 75ºC buforu Tris i inkubowano przez 5 min w temperaturze pokojowej, po czym wirowano przez 1 min przy 13 tys. RPM. Po zwirowaniu
minikolumny usuwano, a uzyskane genomowe DNA
przechowywano w temperaturze -20ºC do momentu
wykorzystania do dalszych analiz.
Wykrywanie genów oporności
Obecność genów mecA i mecC określano przy zastosowaniu techniki PCR oraz odpowiednich par starterów: MecA-R i MecA-F – tylko dla genu mecA, produkt
99 bp; MecC FP i MecC RP – dla genu mecC, produkt
138 bp; MecC multi FP i MecC RP – dla obydwu genów mecA oraz mecC, produkt 356 bp; MecC multi FP
i MecC multi RP – tylko dla genu mecC, produkt 718
bp, według procedury opisanej przez Francois P i wsp.
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(14) oraz Stegger M i wsp. (15). Występowanie genu
mupA weryfikowano przy zastosowaniu techniki PCR
oraz starterów: HWmupA-F i HWmupA-R, uzyskując
produkt o wielkości 447 bp, według Seah C i wsp. (16).

subjects was 22 years, women accounted for 60,6%
(578 persons) and men for 39,4% (377 persons).
Demographic data of the subjects, including the
division into academic years, are presented in Table II.

Table II. Demographic characteristics of the studied group of students and the occurrence of S. aureus carrier state

Tabela II. Charakterystyka demograficzna studentów z grupy badanej oraz występowanie nosicielstwa S. aureus
Demographic data
of the studied group
Year of strain
isolation

Age

2014-2016
(whole period)

22

2014-2015

22

2015-2016

22

Number of S. aureus carriers

MRSA
S. aureus
Number of
carriers
(%)
students
S. aureus
Studied
in studied
carriers
group (%)
group
group (%)

Male
F 578
M 377
F 278
M 211
F 300
M 166

MupRSA
Studied
group (%)

S. aureus
carriers
group (%)

955

245 (25,7)

1/955 (0,1)

1/245 (0,4)

2/955 (0,2)

2/245 (0,82)

489

106 (21,7)

0/489 (0)

0/106 (0)

0/489 (0)

0/106 (0)

466

139 (29,9)

2/466 (0,42)

2/139 (1,4)

1/466 (0,21) 1/139 (0,72)

Legend: F – female; M – male; MRSA – methicillin resistant S. aureus; MupRSA – mupirocin resistant S. aureus

Table III. Characterization of phenotype and genotype of methicillin and mupirocin-resistance of selected MSSA/MupRSA
and MRSA/MupRSA variants
Tabela III. Charakterystyka fenotypu oraz genotypu oporności na meticylinę i mupirocynę wyselekcjonowanych wariantów
MSSA/MupRSA oraz MRSA/MupRSA
Phenotype of resistance
S. aureus
strain

MRSA

Genotype of resistance

MupRSA

MRSA

MupRSA

FOX 30
(ø mm)

Interpretation*
R/I/S

MUP 200
(ø mm)

MICMUP
(mg/L)

Interpretation*
R/I/S

mecA

mecC

mupA

SA95

34

S

6

1024

HL-R

-

-

+

SA208

14

R

6

1024

HL-R

+

-

+

Legend: FOX (ø mm) – cefoxitin (inhibition zone diameter in mm); MUP (ø mm) - mupirocyna (inhibition zone diameter
in mm); R/I/S – categories of susceptibility testing: resistance/susceptible, increased exposure (intermediate)/susceptible;
HL-R - high level of resistance; MRSA – methicillin-resistant S. aureus; MupRSA – mupirocin-resistant S. aureus; MIC –
minimal inhibitory concentration; * - interpretation in accordance with EUCAST (European Committee on Antimicrobial
Susceptibility Testing) recommendations, 2018

Asymptomatic colonization with S. aureus strains
in the nasal vestibules was found in a total of 245
people, which was 25,7% of the study group, and the
level of colonization in successive years was 21,7% and
29,9%, respectively. 113/245 (46%) of the colonized
subjects were women, while 132/245 (54%) were
men. The percentage of colonized subjects in relation
to total population of women and men was 19,5% and
35%, respectively. 243 isolates showed the MSSA/
MupSSA phenotype, one strain showed high-level
resistance only to mupirocin MSSA/MupRSA (mecA/
mecC-negative, mupA-positive genotype) and one
isolate showed simultaneous resistance to methicillin
and mupirocin, MRSA/MupRSA (mecA-positive and
mupA-positive genotype). Both MSSA/MupRSA and
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WYNIKI
Grupę badaną stanowiło 955 studentów, uczestników trzeciego roku studiów na kierunku lekarskim,
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Średnia
wieku osób badanych wynosiła 22 lata, kobiety stanowiły 60,6% (578 osób), a mężczyźni 39,4% (377
osób). Dane demograficzne osób badanych z uwzględnieniem podziału na lata akademickie przedstawiono w Tabeli II. Bezobjawową kolonizację szczepami
S. aureus w przedsionkach jamy nosowej stwierdzono
u łącznie 245 osób, co stanowi 25,7% grupy badanej,
a poziom kolonizacji w poszczególnych latach wynosił odpowiednio 21,7% oraz 29,9%. 113/245 (46%)
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MRSA/MupRSA isolates were from the 2015-2016
academic year, and their incidence was 0,1% and
0,2%, respectively. Detailed data on the number and
percentage of isolated S. aureus strains in the student
population, as well as on the number and proportion
of MRSA and/or MupRSA resistant variants, including
the division into years, are presented in Table II.
The characteristics of the phenotype and resistance
genotype of the selected MSSA/MupRSA and MRSA/
MupRSA variants are presented in Table III.
DISCUSSION
S. aureus carrier state can be permanent (applies to
6-37%, on average 20% of the population) or transient
(9-70%, an average of 30%), and asymptomatic S.
aureus colonization never occurs in about 50% (in
the range from 2 to 73%) of healthy adults (17, 18).
S. aureus most often inhabits the mucous membrane
of the nasal cavity (10-48% of carriers) and throat
(4-64%), gastrointestinal tract (17-31%) and skin on
which it particularly prefers warm and moist places,
i.e. the skin of the armpit (about 8%), groin (up to
63%), chest area, abdomen (15%) and crotch (about
22%) (19). These data may vary significantly and this
is related not only to the location of the sample site,
but also to the characteristics of the study group and
is dependent on such factors as age, sex, race, origin,
lifestyle and immune status of the host organism. The
success of colonization depends to a large extent on the
properties of the microorganism itself, its genotype,
global regulatory systems, and the environmental
conditions, in which this genotype is expressed (19,
20).
The experimental group analyzed in this study
consisted of young adults, generally healthy people,
participants of the third year medical studies of one of
the major Polish medical universities. In the sampling
period (swabs from the nasal cavity), the students
were before the clinical course stage, so the average
colonization level of 25,7% in this group is consistent
with literature data for the general population (19)
and seems to be reasonable (no special risk factors).
Considering the specifics of the examined group, these
results are similar to those obtained by researchers
in other countries, almost identical to those reported
in China (23,2%) (21), higher than data for Tanzania
(21%) (22) and significantly lower than results
obtained in Japan and the Czech Republic (35,7%
and 32%, respectively) (23, 24). In Poland in 2011,
a similar study was conducted on medical students
from Gdańsk, obtaining a lower result (19,2%) than
the one in the present study (25).
Considering the level of S. aureus colonization
in the two analyzed periods, an upward trend can be
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osób skolonizowanych stanowiły kobiety, natomiast
132/245 (54%) stanowili mężczyźni. Odsetek osób
skolonizowanych względem całej populacji kobiet
i mężczyzn wynosił odpowiednio 19,5% oraz 35%.
243 izolaty wykazywały fenotyp MSSA/MupSSA,
jeden szczep wykazywał oporność wysokiego stopnia jedynie na mupirocynę MSSA/MupRSA (genotyp
mecA/mecC- negatywny, mupA- pozytywny) i jeden
izolat wykazywał jednoczesną oporność na meticylinę
oraz mupirocynę. MRSA/MupRSA (genotyp mecApozytywny oraz mupA- pozytywny). Obydwa szczepy
MSSA/MupRSA oraz MRSA/MupRSA zostały wyizolowane z próbek pozyskanych w roku akademickim
2015-2016, a częstość ich występowania wynosiła odpowiednio 0,1% oraz 0,2%. Szczegółowe dane dotyczące liczby oraz udziału wyizolowanych szczepów S.
aureus w populacji studentów badanych, jak również
dotyczące liczby oraz udziału wariantów opornych
MRSA i/lub MupRSA, z uwzględnieniem podziału na
lata, przedstawiono w Tabeli II. Charakterystykę fenotypu oraz genotypu oporności wyselekcjonowanych
wariantów MSSA/MupRSA oraz MRSA/MupRSA,
przedstawiono w Tabeli III.
DYSKUSJA
Nosicielstwo S. aureus może mieć charakter stały
(dotyczy 6 – 37%, średnio 20% populacji) lub przejściowy (9 – 70%, średnio 30%), a u około 50% (w zakresie od 2 do 73%) zdrowych, dorosłych osób bezobjawowa kolonizacja S. aureus nigdy nie występuje
(17, 18). Gronkowiec złocisty u nosicieli najczęściej
zasiedla błonę śluzową jamy nosowej (10 - 48% nosicieli) oraz gardła (4 – 64%), przewód pokarmowy
(17 – 31%) oraz skórę, na której szczególnie preferuje miejsca ciepłe i wilgotne, czyli skórę pach (około
8%), pachwin (nawet do 63%), okolic klatki piersiowej, brzucha (15%) oraz krocza (około 22%) (19).
Dane te mogą się znacząco różnić i jest to związane
nie tylko z lokalizacją miejsca pobieranej próby, ale
również z charakterystyką grupy badanej i jest zależne
od takich czynników jak m.in.: wiek, płeć, rasa, pochodzenie, prowadzony tryb życia oraz status immunologiczny organizmu gospodarza. Sukces kolonizacji
w dużej mierze zależy również od właściwości samego
drobnoustroju, jego genotypu, globalnych systemów
regulacyjnych oraz od warunków środowiskowych,
w których ten genotyp się wyraża (19, 20).
Analizowaną w niniejszej pracy grupę badaną stanowili młodzi dorośli, ogólnie zdrowi ludzie, uczestnicy trzeciego roku studiów na kierunku lekarskim jednej z dużych polskich uczelni medycznych. W okresie,
kiedy pobierano próbki (wymazy z jamy nosowej),
studenci byli przed etapem zajęć klinicznych, więc
uzyskany średni poziom kolonizacji w tej grupie na
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observed from 21,7% in the 2014-2015 academic
year, to 29,9% in 2015-2016, which, however, should
not be alarming, because both values are within
statistical data limits. However, it is worth noting
that no MRSA or MupRSA colonization was found
among students in the 2014-2015 academic year, while
both these variants accounted for 0,21% (1/466) and
0,42% (2/466) in the population from the 2015-2016
academic year, respectively, which was 0,1% and 0,2%
of the entire analyzed population of 955 subjects. One
of the isolates exhibited simultaneously methicillinresistant phenotype, dependent on the mecA gene, and
a high mupirocin resistance (MICMUP = 1024 mg/L),
conditioned by mupA. The emergence of multidrugresistant alarm pathogens, non-susceptible to the most
commonly used eradication antibiotic therapies, in the
population of medical students is worrying both due
to the risk of transmission of resistant microorganisms
from the host to other people or to the environment as
well as vertical and/or horizontal transfer of resistance
genes between bacterial strains. According to literature
data, MRSA colonization may even proceed faster
and easier compared to MSSA variants (selection of
resistant variants during other, standard antibiotic
therapies), and the risk of symptomatic infection for
these variants is higher than for MSSA colonization
(17). In this context, it seems that a medical student, and
in the future a doctor, who carries multidrug-resistant
S. aureus strains can pose a serious threat mainly for
patients, but also for themselves and other people in
their immediate environment. This imposes the need
to eradicate the carrier state (26, 27), however, the
emergence of mupirocin-resistant S. aureus isolates,
especially MRSA variants colonizing healthcarerelated people contacting patients, is worrying, because
it can significantly hinders the effective elimination of
potential epidemic outbreaks.
Mupirocin resistance in both isolates detected in the
work was expressed at a high level and was associated
with the presence of the mupA gene, carried on mobile
genetic elements, which further raises the importance
of the problem in the epidemiological aspect (10).
However, comparing the present results with
literature (Tanzania – MRSA carrier state among
medical students – 0,3%, Serbia – 0,37%, Poland,
Gdańsk – 0,93%) (22, 25, 28), it can be concluded that
the level of MRSA and MupRSA colonization (10)
among medical students in Warsaw (0,1% and 0,2%,
respectively) is low.
CONCLUSIONS
The level of S. aureus colonization among the
studied students was within the limits of statistics for
a generally healthy population, but showed an upward
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poziomie 25,7%, jest wynikiem zgodnym z danymi
literaturowymi dla populacji ogólnej (19) i wydaje
się być zasadny (brak czynników szczególnego ryzyka). Uwzględniając specyfikę grupy badanej, uzyskane wyniki są zbliżone do uzyskanych przez badaczy
w innych krajach, prawie identyczne do opisywanych
w Chinach (23,2%) (21), wyższe od danych dla Tanzanii (21%) (22) i jednocześnie znacząco niższe od
danych uzyskanych w Japonii oraz Czechach (35,7%;
32%) (23, 24). W Polsce w 2011 przeprowadzono podobne badanie na studentach medycyny z Gdańska,
uzyskując wynik niższy (19,2%) od otrzymanego
w niniejszym badaniu (25).
Uwzględniając poziom kolonizacji S. aureus
w dwóch badanych okresach, można zaobserwować
tendencję wzrostową z 21,7% w roku akademickim
2014-2015, do 29,9% w 2015-2016, co jednak nie powinno być niepokojące, ponieważ zarówno jedna, jak
i druga wartość mieści się w granicach danych statystycznych. Warto jednak zaznaczyć, iż wśród studentów w roku akademickim 2014-2015 nie stwierdzono
kolonizacji MRSA ani MupRSA, natomiast w populacji
z roku akademickiego 2015-2016 warianty te stanowiły odpowiednio 0,21% (1/466) oraz 0,42% (2/466), co
stanowi 0,1% i 0,2% względem całej analizowanej populacji liczącej 955 osób. Jeden z izolatów wykazywał
jednocześnie fenotyp oporności na meticylinę, zależny
od genu mecA oraz wysokiej oporności na mupirocynę
(MICMUP = 1024 mg/L), zależny od mupA. Pojawienie
się w populacji studentów medycyny wieloleko-opornych patogenów alarmowych, jednocześnie niewrażliwych na najpowszechniej stosowaną antybiotykoterapię
eradykacyjną budzi niepokój, zarówno ze względu na
ryzyko transmisji opornych drobnoustrojów z nosiciela
na inne osoby lub do środowiska, jak i wertykalnego i/
lub horyzontalnego transferu samych genów oporności
między szczepami bakteryjnymi. Według danych literaturowych, kolonizacja MRSA może nawet przebiegać
szybciej i łatwiej w porównaniu do wariantów MSSA
(selekcja wariantów opornych w trakcie innych, standardowych antybiotykoterapii), a ryzyko objawowego
zakażenia w przypadku tych wariantów jest wyższe niż
w przypadku kolonizacji MSSA (17). W tym kontekście wydaje się, że student medycyny, a w przyszłości
lekarz, będący nosicielem wieloleko-opornych szczepów S. aureus może stanowić poważne zagrożenie
głównie dla pacjentów, ale również dla siebie samego
oraz innych osób z najbliższego otoczenia. Narzuca to
konieczność eradykacji nosicielstwa (26, 27), jednakże
pojawianie się izolatów S. aureus opornych na mupirocynę, zwłaszcza w przypadku wariantów MRSA kolonizujących osoby związane ze służbą zdrowia i kontaktujące się z pacjentami, jest niepokojące, ponieważ może
znacząco utrudniać skuteczną eliminację potencjalnych
ognisk epidemicznych.
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trend. The carrier state of multidrug-resistant strains
among future doctors was very rare, but every such
case is worrying and is a real threat to patients. The
emergence of carrier state of S. aureus strains resistant
to high mupirocin concentrations suggests that topical
eradication antibiotic therapy should be used with
caution.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Since the first report of vancomycin-resistant enterococci (VRE) in Poland, in 1996,
these strains have spread in Polish hospitals, mainly due to selective pressure associated with increased use of
vancomycin in the treatment of infections caused by methicillin-resistant staphylococci and Clostridium difficile.
At the beginning of 2016 a growing number of patients colonized with VRE in the gastrointestinal tract was
observed in the Children’s Memorial Health Institute (IPCZD). Some of these patients were transferred from
other hospitals, and VRE colonization was found on admission.
AIM. To analyze genetic similarity of VRE strains isolated from patients hospitalized in IPCZD and two other
hospitals in Mazovian district, genetic typing by pulsed field gel electrophoresis (PFGE) was performed.
MATERIALS AND METHODS. VRE strains were isolated from rectal swabs, and other clinical samples such as
blood, cerebrospinal fluid, other body fluids, and environmental samples. A total of 56 VRE strains from IPCZD,
20 strains from Siedlce and 4 strains from patients from Grochowski Hospital in Warsaw were typed by PFGE.
RESULTS. PFGE typing revealed 4 VRE clones containing several strains with identical restriction patterns.
Among VRE strains isolated from neonates hospitalized in IPCZD, two clones with 24 and 20 identical strains
were found. Respectively, 16 (67%) and 12 (60%) isolates were originated from rectal swabs from patients at
admission to the hospital. Clonal strains were identified in all three hospitals included in the study.
CONCLUSIONS. Our results showed that VRE strains had spread in the region. Isolation of clonal strains
on admission to the hospital suggested independent VRE introductions from environment or other hospitals.
Identification of clonal strains obtained from rectal swabs and other clinical samples during hospitalization
indicated horizontal transmission.
Key words: E. faecium, VRE, PFGE, clonal strains
STRESZCZENIE
WSTĘP. Od czasu pierwszego doniesienia o izolacji enterokoków oporntych na wankomycynę (VRE) w Polsce
w 1996 roku, szczepy te bardzo rozpowszechniły się w polskich szpitalach, na skutek selekcji spowodowanej m.in.
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zwiększonym zużyciem wankomycyny w leczeniu zakażeń wywołanych przez gronkowce metycylinooporne (methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA, methicillin resistant coagulase-negative staphylococci, MRCNS)
oraz Clostridium difficile. Na początku 2016 roku w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka (IPCZD) coraz
częściej zaczęli pojawiać się pacjenci skolonizowani VRE w przewodzie pokarmowym. Część z nich trafiała z innych szpitali, a kolonizację często stwierdzano w badaniu przesiewowym przy przyjęciu.
CEL. Analiza pokrewieństwa genetycznego szczepów VRE izolowanych od pacjentów PCZD oraz 2 innych
szpitali na Mazowszu przeprowadzona za pomocą typowania genetycznego metodą elektroforezy pulsacyjnej
(pulsed field electrophoresis, PFGE).
MATERIAŁY I METODY. Szczepy VRE izolowano z rutynowo pobieranych wymazów z odbytu oraz z innych materiałów klinicznych, takich jak: krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn z otrzewnej, a także ze środowiska pacjentów skolonizowanych / zakażonych. Typowanie objęło 56 szczepów VRE z IPCZD, 20 szczepów
izolowanych od pacjentów szpitala w Siedlcach oraz 4 szczepy ze szpitala Grochowskiego w Warszawie.
WYNIKI. Typowanie PFGE wykazało obecność 4 klonów obejmujących szczepy o identycznych wzorach
restrykcyjnych. Wśród szczepów VRE izolowanych od pacjentów oddziału noworodkowego IPCZD wykryto
obecność 2 klonów liczących 24 i 20 szczepów o identycznych wzorach restrykcyjnych. Odpowiednio, 16 (67%)
i 12 (60%) izolatów pochodziło z wymazów z odbytu pobranych w dniu przyjęcia. Podobne do siebie szczepy
klonalne izolowano w IPCZD, szpitalu Grochowskim i w szpitalu w Siedlcach.
WNIOSKI. Zjawisko to świadczy o rozpowszechnieniu klonalnych szczepów VRE w środowisku regionu.
Izolacja szczepów klonalnych z wymazów z odbytu od kilku pacjentów, pobranych w dniu przyjęcia do szpitala,
wskazuje na niezależne introdukcje VRE do szpitala ze środowiska pozaszpitalnego. Izolacja szczepów klonalnych z wymazów z odbytu oraz innych materiałów klinicznych uzyskanych od pacjentów w trakcie hospitalizacji (w tym od pacjentów z tego samego oddziału) świadczy o licznych przypadkach transmisji horyzontalnej.
Słowa kluczowe: E. faecium, VRE, PFGE, szczepy klonalne
INTRODUCTION

WSTĘP

Enterococci are commensal microorganisms of
the human and animal digestive tract. They are Grampositive cocci with few virulence factors that enable
them to actively cause infections only in people
from risk group. They are characterized, however,
by their resistance - both natural and acquired
- to several antibiotic groups. As opportunistic
microorganisms they cause infections in patients with
immunosuppression, subjected to long-term antibiotic
therapy, patients with serious basic diseases, patients
after organ transplants and patients with cancer.
They may be dangerous for the people of extreme
age groups - newborns, preterm neonates and the
elderly. They are one of the most common etiological
factors of hospital-acquired infections of the urinary
system, infections of wounds and bacteraemias in
patients from risk groups. The main reason for the
subsistence of Enterococci in hospital environment is
their natural resistance to a number of commonly used
antibiotics and their ability to gain resistance through
mutation or horizontal gene transfer. The natural
resistance of Enterococci involves cephalosporins,
low concentrations of aminoglycosides, trimethoprim/
sulphamethoxazole, lincosamides, low concentrations
of glycopeptides in E. gallinarum and E. casseliflavus
species (VanC phenotype) and decreased susceptibility
to penicillin that characterizes E. faecium . Enterococci
also have mechanisms of acquired resistance out of

Enterokoki są drobnoustrojami komensalnymi
przewodu pokarmowego człowieka i zwierząt. Są to
Gram-dodatnie ziarniaki posiadające nieliczne czynniki zjadliwości umożliwiające aktywne wywoływanie
zakażeń jedynie u osób z grupy ryzyka, natomiast charakteryzują się zarówno naturalną, jaki i nabytą opornością na kilka grup antybiotyków. Jako drobnoustroje oportunistyczne powodują zakażenia u pacjentów
w immunosupresji, poddawanych długotrwałej antybiotykoterapii, z poważnymi chorobami podstawowymi, po przeszczepieniach narządów i chorych na nowotwory. Groźne mogą być dla osób w skrajnych grupach wiekowych – noworodków i wcześniaków oraz
osób w podeszłym wieku. U chorych z grup ryzyka
są jednym z najczęstszych czynników etiologicznych
szpitalnego zakażenia układu moczowego, zakażenia
ran i bakteriemii. Główną przyczyną utrzymywania się
enterokoków w środowisku szpitalnym jest wrodzona
oporność tych bakterii na szereg powszechnie stosowanych antybiotyków, a także zdolność nabywania
cech oporności na drodze mutacji lub przez horyzontalny transfer genów. Oporność naturalna enterokoków
obejmuje cefalosporyny, niskie stężenia aminoglikozydów, trimetoprim/sulfametoksazol, linkosamidy, niskie stężenia glikopeptydów u gatunku E. gallinarum
i E. casseliflavus (fenotyp VanC) oraz właściwą dla
E. faecium obniżoną wrażliwość na penicyliny. Enterokoki posiadają również mechanizmy oporności na-
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which the following three have the highest clinical
and epidemiological significance: resistance to high
concentration levels of the aminoglycoside antibiotics
(high level aminoglycoside resistance, HLAR),
vancomycin/glycopeptide resistance (Vancomycin/
glycopeptide resistant enterococci, VRE/GRE) and
linezolid resistance (linezolid resistant enterococci,
LRE). Amongst the strains of Enterococcus sp. 8
phenotypes of acquired vancomycin resistance have
been described: VanA, VanB, VanD, VanE, VanG,
VanL, VanM and VanN (1,2). There is also one known
phenotype of natural resistance - VanC which is
unique for E. gallinarum and E. casseliflavus species
(3). VanA and VanB phenotypes have the highest
clinical significance. The phenotypes are dependent on
genotypes acquired relatively recently by Enterococcus
species. These phenotypes were primarily described
in E. faecalis and E. faecium. The location VanA and
VanB phenotype related genes on mobile genetic
elements (on plasmids and transposons) conditions
high outbreak potential of these strains (4).
VanA resistance phenotype. The strains with
VanA resistance phenotype are characterized by high
level inductive resistance to vancomycin (minimal
inhibitory concentration, MIC > 64 µg/ml) and
teicoplanin (MIC > 16 µg/ml) (4). The resistance is
induced by glycopeptides applied in medicine and
farming and by preparations other than glycopeptides,
such as bacitracin, polymixin B and robenidine products used to control infectious diseases in poultry.
Genotype that conditions VanA phenotype is located
on mobile genetic element - transposon Tn1546 (1).
VanB resistance phenotype. It is now clear that the
level of vancomycin resistance among VanB phenotype
isolates may vary between MIC value that equals 4 mg/ml
and 1024 mg/ml, with susceptibility to teicoplanin being
maintained. Factors that determine VanB phenotype may
also be located on mobile genetic elements which may be
transferred among Enterococci strains.
From the point of view of hospital epidemiology
the acquired resistance of Enterococci to glycopeptide
antibiotics is of the highest significance. The strains
isolated in Poland are mostly vancomycin-resistant
strains (VRE) from Enterococcus faecium (4,5) species.
Due to the activity of glycopeptides against strains of
meticillin-resistant staphylococci and other Grampositive bacteria, these antibiotics were widely used in
the treatment of infections with these microorganisms.
Administrated orally vancomycin that is absorbed
poorly in the digestive tract is chosen medication in
the treatment of enterocolitis of Clostridium difficile
etiology, thereby the selection of glycopeptide-resistant
bacteria. The first isolation of vancomycin-resistant
strains of E. faecalis and E. faecium was reported in
1988 in England. Soon, VRE was isolated in France
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bytej, spośród których największe znaczenie kliniczne i epidemiologiczne mają trzy z nich: oporność na
wysokie stężenia antybiotyków aminoglikozydowych
(high level aminoglycoside resistance, HLAR), oporność na wankomycynę / glikopeptydy (vancomycin /
glycopeptide resistant enterococci, GRE/VRE) oraz
oporność na linezolid (linezolid resistant enterococci,
LRE). Wśród szczepów Enterococcus sp. opisano 8 fenotypów nabytej oporności na wankomycynę: VanA,
VanB, VanD, VanE, VanG, VanL, VanM i VanN (1,2).
Znany jest także jeden fenotyp oporności naturalnej
– VanC, który jest unikatowy dla gatunków E. gallinarum oraz E. casseliflavus (3). Największe znaczenie kliniczne mają fenotypy VanA oraz VanB zależne
od zespołów genów stosunkowo niedawno ewolucyjnie nabytych przez rodzaj Enterococcus. Fenotypy te
opisano przede wszystkim u E. faecalis i E. faecium.
Lokalizacja genów związanych z fenotypem VanA
i VanB na ruchomych elementach genetycznych (plazmidach i transpozonach) warunkuje wysoki potencjał
epidemiczny tych szczepów (4).
Fenotyp oporności VanA. Szczepy o fenotypie
oporności VanA charakteryzują się indukcyjną opornością wysokiego stopnia na wankomycynę (minimal inhibitory concentration, MIC > 64 µg/ml) i teikoplaninę
(MIC > 16 µg/ml) (4). Oporność jest indukowana przez
glikopeptydy stosowane w lecznictwie i rolnictwie, oraz
przez preparaty inne niż glikopeptydy, takie jak bacytracyna, polimyksyna B i robenidyna – środki używane do
zwalczania zakażeń u drobiu. Zespół genów warunkujący fenotyp VanA znajduje się na ruchomym elemencie
genetycznym – transpozonie Tn1546 (1).
Fenotyp oporności VanB. Obecnie wiadomo, że
poziom oporności na wankomycynę wśród izolatów
o fenotypie VanB może wahać się pomiędzy wartością
MIC równą 4 mg/ml i 1024 mg/ml, przy zachowaniu
wrażliwości na teikoplaninę. Determinanty decydujące
o fenotypie VanB również znajdują się na ruchomych
elementach genetycznych, które mogą być przenoszone pomiędzy szczepami enterokoków.
Z punktu widzenia epidemiologii szpitalnej największe znaczenie ma nabyta oporność enterokoków
na antybiotyki glikopeptydowe. W Polsce izolowane są głównie wankomycyno-oporne szczepy (VRE)
z gatunku Enterococcus faecium (4,5). Ze względu na
aktywność glikopeptydów wobec szczepów gronkowców opornych na metycylinę, a także innych bakterii
Gram-dodatnich, antybiotyki te były szeroko stosowane w leczeniu zakażeń tymi drobnoustrojami. Doustnie podawana wankomycyna, która słabo wchłania
się z przewodu pokarmowego, jest lekiem z wyboru
w leczeniu enterocolitis o etiologii Clostridium difficile, stąd selekcja bakterii opornych na glikopeptydy.
W 1988 roku doniesiono o pierwszym wyizolowaniu
szczepów E. faecalis i E. faecium opornych na wanko51
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and the other countries of the United Kingdom as well
as in the eastern part of the USA. In the USA, VRE
spreaded unexpectedly fast and now is widespread in
hospitals, care institutions and homes for war veterans.
In Poland, the first strains of VRE were isolated in the
Hematology Clinic in Gdańsk in 1996 (5).
The report of European Antimicrobial Resistance
Surveillance Network from 2016 (6) places Poland
in the group of countries with a percentage of the
vancomycin-resistant Enterococcus faecium strains at
the level of approx. 25%, which is similar to Hungary,
Slovakia, Greece and Latvia. E. faecium VRE were
found in our country in 1996 and, so far, epidemic
outbreaks caused by VRE strains occurred sporadically
in Poland, mostly in oncology and transplant units, and
they occurred only at local levels. Between 2012 and
2014 epidemic outbreaks of E.faecium VRE etiology
constituted 1-2% of the reported hospital-acquired
infection outbreaks. They most commonly occurred
as surgical site infections, often causing infections
mixed with another pathogen present in the hospital
(7). It seems that, like nowadays, in the nearest
future Gram-negative hospital pathogens are and
will be more significant than VRE: multiple-resistant
Enterobactericeae bacilli, Pseudomonas aeruginosa
and Acinetobacter sp. Enterococci colonize and
cause infections mostly in specified patient groups:
hematological, oncological, patients undergoing
transplants; most outbreaks were described in these
hospital units. (7,8,9). A species among enterococci
with definitely highest outbreak potential is E.faecium
(9,10,11).
In The Children’s Memorial Health Institute
(Instytut “Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka IPCZD) screening tests for alert pathogens in patients
admitted to medical treatment facilities have been
done since 2002. In 2012 the patients who were
hospitalized within the last month in another hospital
were also included in these tests, and in 2016 testing
of nose and rectal swabs was recomended in all newly
admitted patients (due to Klebsiella pneumoniae NDM
strains). The number of screening tests was growing
annually from about 500 between 2002-2005, through
2-3 thousand in the years 2005-2010, to 10 thousand
in the years 2010 - 2014 and 14 thousand in the years
2015-2017 (in the indicated years the number of the
hospitalized patients remained at the same level of
approx. 40 thousand. a year). At the beginning of
2016, in IPCZD, patients with VRE colonization in
the digestive tract started appearing increasingly,
initially in the Neonatal Unit, Neonatal Pathology and
Intensive Care Unit (Klinika Patologii i Intensywnej
Terapii Noworodka - OITN) and then, subsequently,
in the Urology Unit (Klinika Urologii - OUR) and
also in several other units. Conduct the screening tests
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mycynę w Anglii. Niedługo potem wyizolowano VRE
we Francji i innych krajach Zjednoczonego Królestwa,
a także we wschodniej części USA. W USA VRE rozprzestrzeniły się niespodziewanie szybko i obecnie
powszechnie występują w szpitalach, domach opieki
i domach dla weteranów. W Polsce pierwsze szczepy
VRE wyizolowano w Klinice Hematologii w Gdańsku
w 1996 roku (5).
Raport European Antimicrobial Resistance Surveillance Network z 2016 (6) roku sytuuje Polskę w gronie
państw o odsetku opornych na wankomycynę szczepów
Enterococcus faecium na poziomie ok. 25%, podobnie
do Węgier, Słowacji, Grecji i Łotwy. E. faecium VRE
wykryto w naszym kraju w 1996 roku, i jak dotąd,
ogniska epidemiczne wywoływane przez szczepy VRE
występowały w Polsce sporadycznie, głównie w oddziałach onkologicznych i transplantacyjnych, i miały
zasięg lokalny. W latach 2012-2014 ogniska epidemiczne o etiologii E. faecium VRE stanowiły 1-2% zgłoszonych ognisk zakażeń szpitalnych, w których najczęściej
występowały pod postacią zakażenia miejsca operowanego, często powodując zakażenia mieszane z innym
patogenem szpitalnym (7). Wydaje się, że tak jak obecnie, w najbliższej przyszłości istotniejszą rolę od VRE
odgrywają i będą odgrywać Gram-ujemne patogeny
szpitalne: wielooporne pałeczki Enterobacteriaceae,
Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter sp. Enterokoki kolonizują i wywołują zakażenia głównie u określonych grup pacjentów: hematologicznych, onkologicznych, transplantologicznych, i w tych oddziałach opisano większość epidemii (7,8,9). Wśród enterokoków
gatunkiem o zdecydowanie największym potencjale
epidemicznym jest E. faecium (9,10,11).
W Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia dziecka”
(IPCZD) od 2002 roku prowadzone są badania przesiewowe (wymazy z nosa i z odbytu) w kierunku patogenów
alarmowych u pacjentów przyjmowanych do oddziałów
zabiegowych. W roku 2012 badania te rozszerzono na
nowo przyjmowanych pacjentów, którzy w ciągu ostatniego miesiąca byli hospitalizowani w innym szpitalu,
a w roku 2016 zalecono pobieranie wymazów z nosa
i odbytu od wszystkich nowo przyjmowanych pacjentów
(ze względu na szczepy Klebsiella pneumoniae NDM).
Liczba badań przesiewowych wzrastała rocznie z około
500 w latach 2002-2005, poprzez 2-3 tysiące w latach
2005-2010, do 10 tysięcy w latach 2010-2014 i 14 tysięcy w latach 2015-2017 (liczba hospitalizowanych utrzymywała się we wszystkich latach na stałym poziomie ok.
40 tys. rocznie). Na początku 2016 roku w IPCZD coraz częściej zaczęli pojawiać się pacjenci skolonizowani
VRE w przewodzie pokarmowym, początkowo w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka (OITN), a następnie w Klinice Urologii (OUR)
a także w kilku innych oddziałach. Wykonanie badania
przesiewowego wymazu z odbytu w dniu przyjęcia pa-
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for alert pathogens on the day of patient admission
to the hospital enabled the elimination of pathogen
acquisition in the IPCZD but in many cases without
screening rectal swabs, we cannot excluded acquisition
of VRE in our hospital and horizontal transfer of VRE
strains among patients was immediately suspected, for
example in cases of tested rectal swab after 2 or more
days of hospitalization. As a part of an epidemiological
investigation in IPCZD PFGE genetic typing of 43
VRE isolates isolated in the first six months of 2016
and 14 isolates from 2015 was carried out. The typing
of 24 VRE strains from the same period, carried out
for two different hospitals (the Grochowski Hospital
and the Provincial Hospital in Siedlce), made genetic
comparison of strains occurring in the region possible.

cjenta do szpitala pozwala na wykrycie patogenu alarmowego. W przypadku braku takiego badania możliwa jest
zarówno wcześniejsza kolonizacja pacjenta, jak i nabycie
VRE podczas pobytu w IPCZD w wyniku transferu horyzontalnego między pacjentami (np. w przypadku pobrania wymazu z odbytu nie w dniu przyjęcia, ale po 2 lub
więcej dniach pobytu na oddziale). W ramach dochodzenia epidemiologicznego w IPCZD wykonano typowanie
genetyczne metodą PFGE 43 izolatów VRE wyizolowanych w pierwszym półroczu 2016 i 14 izolatów z roku
2015. Typowanie 24 szczepów VRE pochodzących
z tego samego okresu, wykonane dla dwóch innych szpitali (Szpitala Grochowskiego w Warszawie i Szpitala
Wojewódzkiego w Siedlcach) pozwoliło na porównanie
genetyczne szczepów występujących w regionie.

MATERIALS AND METHODS

MATERIAŁY I METODY

Genetic typing included all Enterococcus faecium
VRE isolates obtained from the IPCZD patients in the
first six months of 2016 and 14 isolates from the last
quarter of 2015 as well as all isolates from analogical
period sent by the Provincial Hospital in Siedlce (20
strains) and the Grochowski Hospital (4 strains) in
Warsaw. The isolates were obtained from the following
material: rectal swab (57, from which 25 / 44% was at
admission), blood (2), urine (6), wound (10), mini BAL
(1) , intra-abdominal swab (3), central venous catheter
end (1); furthermore one environmental isolate from
IPCZD - a swab from body temperature sensor on
skin. Mentioned clinical materials was tested during
hospitalization.
In the period of typing strains (1.10.2015 –
31.07.2016) to OITN was admitted the 1665 patients;
from 1349 of them was done screening rectal swab at
admission. From 47 VRE strains from rectal swabs in
IPCZD, 35 was isolated at admission and 12 others
strains came from screenings in time of hospitalization
(7-54 days, of average after 14 days; at OITN screening
rectal swabs was tested once a week in all patients).
All the VRE isolates from IPCZD (57 strains) was
PFGE typing: 47 strains from the rectal swabs (each
from another child), 5 strains from the urine, 4 strains
from the wounds, one strain from the the blood. All
clinical samples (without rectal swabs) from hospital
from Siedlce (urine – 4 strains, wounds -4, mini Bal -1,
peritoneum swab – 3, central catheter – 1), and from
Grochowski Hospital (one strain from the blood, one
from the urine, and 2 strains from wounds) was tested
for clinical indications during hospitalization (in time
5-28 days of hospitalization, of average after 12 days.
Rectal swabs from Siedlce tested after the isolation of
VRE from other clinical samples, in order to confirm or
exclude the colonization. The environmental samples
in IPCZD (swabs from medical apparatus, furniture,

Do typowania genetycznego włączono wszystkie izolaty Enterococcus faecium VRE uzyskane od pacjentów
IPCZD w pierwszym półroczu 2016 roku oraz 14 izolatów
z ostatniego kwartału 2015 roku oraz wszystkie izolaty (20
szczepów) nadesłane przez Szpital Wojewódzki w Siedlcach i Szpital Grochowski w Warszawie (4 szczepy),
pochodzące z analogicznego okresu. Izolaty te uzyskano
z następujących materiałów: wymaz z odbytu (57, z czego 25 / 44% pobrano w dniu przyjęcia), krew (2), mocz
(6), rana (10), mini BAL (1), wymaz z jamy brzusznej (3),
końcówka dojścia centralnego (1) - wymienione materiały kliniczne pobierano podczas hospitalizacji. Ponadto do
badania włączono jeden izolat środowiskowy z IPCZD –
wymaz z czujnika pomiaru temperatury na skórze.
W okresie, z którego pochodzą badane szczepy
(1.10.2015 – 31.07.2016) do Kliniki Intensywnej Terapii
i Patologii Noworodka (OITN) IPCZD ogółem przyjęto
1665 pacjentów; od 1349 z nich pobrano wymazy obwodowe w dniu przyjęcia. Z 47 szczepów VRE pochodzących z wymazów z odbytu pobranych w IPCZD, 35
wyizolowano w dniu przyjęcia do szpitala, pozostałe 12
izolatów pochodziło z wymazów przesiewowych, pobieranych w ciągu 7- 54 dni hospitalizacji (średnio po 14 dniach;
w Klinice Neonatologii badania przesiewowe wykonywane są dodatkowo raz w tygodniu u każdego pacjenta).
Wszystkie wyizolowane w IPCZD szczepy VRE (łącznie
57) poddano typowaniu: 47 szczepów z odbytu (każdy od
innego dziecka), 5 szczepów z moczu, 4 z rany i 1 z krwi.
Wszystkie materiały (oprócz wymazów z odbytu) w szpitalu w Siedlcach (mocz-4, wymaz z rany -4, mini BAL -1,
wymaz z jamy brzusznej -3, końcówka dojścia centralnego
-1, oraz w Szpitalu Grochowskim (krew, mocz i 2 wymazy
z rany) pobrano ze względów klinicznych w trakcie hospitalizacji (w ciągu 5-28 dni od przyjęcia, średnio w ciągu 12
dni). Badane w Siedlcach wymazy z odbytu pobrano już
po wyizolowaniu VRE z innych materiałów klinicznych,
aby potwierdzić lub wykluczyć kolonizację. Badania śro53
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and the small equipment), among which found the
PFGE typed VRE isolate on the temperature sensor,
was taken in cohortation room for patients with VRE.
The environmental samples was incubate in the tripticsoy broth before the agar plates inoculation in order to
increase of bacteria recovering after disinfection.
The study of the VRE colonization at the staff
conducted once, testing rectal swabs from all the
staff of OITN in time of the highest frequency of
VRE isolation; in any case not detected the VRE
colonization.
The identification of microorganisms was
carried out with a VITEK2 (bioMerieux) apparatus,
glycopeptide resistance was confirmed using strips
saturated with vancomycin in concentration gradient
(bioMerieux), and the results were interpreted
according to the European Committee on Antimicrobial
Susceptibility Testing (EUCAST) criteria.
Genetic typing: the PFGE genetic typing consists
in a comparison of restriction patterns of the genome
DNA of a bacterium digested with an enzyme
recognizing a relatively small amount of targets.
Enzymes appropriately chosen for a bacteria type
make it possible to obtain a clear restriction profile that
contains a dozen or so DNA fragments - electrophoretic
bands - and is the basis for the comparison and
the interpretation within the categories identical/
similar/different. Isolation of bacterial chromosomal
DNA, digestion and electrophoresis were carried out
according to the methodology described in references
(13,14).

dowiskowe w IPCZD (wymazy z aparatury medycznej,
mebli, drobnego sprzętu), w wyniku których uzyskano
włączony do typowania izolat VRE znaleziony na czujniku
temperatury, robione były w sali kohortacji dzieci skolonizowanych VRE. Wymazy środowiskowe przed posiewem
na podłoże agarowe inkubowano w podłożu płynnym
tryptozo-sojowym, aby zwiększyć odzysk drobnoustrojów
z powierzchni po dezynfekcji.
Badania nosicielstwa VRE u personelu wykonano
jednorazowo, pobierając wymazy z odbytu od wszystkich pracowników OITN IPCZD w okresie najczęstszych izolacji tego drobnoustroju; w żadnym przypadku nie stwierdzając nosicielstwa.
Identyfikację drobnoustrojów wykonano w aparacie VITEK2 (bioMerieux), oporność na glikopeptydy
potwierdzono za pomocą pasków wysyconych wankomycyną w gradiencie stężeń (bioMerieux), interpretując
wyniki zgodnie z kryteriami The European Committee
on Antimicrobial Susceptibility Tessting (EUCAST).
Typowanie genetyczne: Typowanie genetyczne
metodą PFGE polega na porównaniu wzorów restrykcyjnych DNA genomowego bakterii trawionego enzymem rozpoznającym stosunkowo niewielką liczbę
miejsc działania. Odpowiednio dobrane dla rodzaju
bakterii enzymy pozwalają uzyskać czytelny profil restrykcyjny zawierający kilkanaście fragmentów DNA
– prążków elektroforetycznych będący podstawą porównania i interpretacji w kategoriach identyczny / podobny / różny (12). Izolację chromosomalnego DNA
bakterii, trawienie oraz elektroforezę wykonano zgodnie z metodyką opisaną w literaturze (13,14).

RESULTS

WYNIKI

Three groups of clonal strains were discovered
among the strains from IPCZD:
In case of the most numerous clone I (24 strains) the first isolate was obtained from a female patient of
the Neonatal Intensive Care Unit (OITN) in January
2016 (19 strains belonging to the clone were isolated in
this unit in total); strains that belonged the clone were
also isolated in 4 patients from the Urology Unit (OUR;
two children from the OITN spent a short period of time
also in the OUR) and in one patient from the pediatric
unit. In the case of 12 VRE strains we was documented
colonization of patients at admission, other 12 isolates
was recovered during hospitalization. Restriction
patterns of clone I strains are identical (Fig. 1).
The strains that belonged to clone II (20 isolates)
appeared in 2015. 14 isolates were from the OITN (the
first patient in December 2015), 3 strains from the OUR
(one of the three patients was in the OITN in October
2015, and in March 2016 - in the OUR), 2 strains from
the surgical unit, 1 strain from the neurosurgery unit, 1
strain from the pediatric unit (patient was subsequently

Wśród szczepów z IPCZD wykryto 3 grupy szczepów klonalnych:
W przypadku najliczniejszego klonu I (24 szczepy) –
pierwszy izolat uzyskano od pacjentki OITN w styczniu
2016 roku (ogółem w tym oddziale wyizolowano 19 szczepów należących do tego klonu); szczepy należące do tego
klonu wyizolowano także od 4 pacjentów z OUR (dwoje
dzieci z OITN przebywało także krótko na OUR) oraz od
jednego pacjenta z oddziału pediatrycznego. W przypadku 12 izolatów VRE udokumentowano kolonizację dzieci w dniu przyjęcia, pozostałe 12 szczepów wyizolowano
w trakcie hospitalizacji. Wzory restrykcyjne szczepów należących do klonu I są identyczne (Ryc. 1).
Szczepy należące do klonu II (20 izolatów) pojawiły się w 2015 roku. 14 izolatów pochodziło z OITN
(pierwszy pacjent w grudniu 2015), 3 szczepy z OUR
(jeden z trzech pacjentów w październiku 2015 roku leżał w OITN, a w marcu 2016 roku w OUR), 2 szczepy
z oddziału chirurgii, 1 szczep z oddziału neurochirurgii, 1
szczep z oddziału pediatrycznego (pacjent następnie został przeniesiony do OITN). Wzory restrykcyjne szcze-
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transferred to the OITN). Restriction patterns of pów należących do klonu II są bardzo podobne ale nie
strains that belongs
to clone II are very similar but not identyczne (Ryc.1). Podobnie jak w przypadku szczeRyc. 1 Przykładowy rozdział elektroforetyczny (PFGE) DNA VRE trawiony SmaI ; ścieżki 1pów należących
do klonu
I, zidentyfikowano
pacjentów
identical (fig.19:
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Fig. 1 Example of VRE typing (PFGE; restriction patterns obtained after SmaI digestion);
lanes 1-19: VRE strains from OITN CZD isolated 27.01.2015 – 27.04.2015 (period of highest frequency of VRE
isolation), λ – size marker λ-ladder (Bio-Rad)
Ryc. 1 Przykładowy rozdział elektroforetyczny (PFGE) DNA VRE trawiony SmaI;
ścieżki 1-19: szczepy z OITN CZD izolowane w dniach 27.01.2015 – 27.04.2015 (okres najwyższej częstości
izolacji VRE), λ – wzorzec wielkości λ-ladder (Bio-Rad)t

Clone III is 1 strain from an OITN patient from
February 2016 (was isolated at admission) and a strain
similar to it, isolated in March 2016 from a patient from
the surgical unit (was isolated during hospitalization).
These children were never in the same place.
Other strains from the children from the surgical
unit, recovered during hospitalization, differed from
each other and from the OITN strains.

Klon III to jeden szczep od pacjenta OITN z lutego
2016 roku (uzyskany w dniu przyjęcia) oraz podobny do niego szczep od pacjenta z oddziału chirurgii
wyizolowany w marcu 2016 roku (uzyskany w trakcie
hospitalizacji). Dzieci te w żadnym okresie nie przebywały w tym samym miejscu.
Pozostałe 3 szczepy wyizolowane od dzieci w trakcie hospitalizacji w oddziale chirurgii różniły się między sobą oraz od szczepów z OITN.
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Fig. 2 Restriction analysis of all VRE strains typed – groups of clonal strains are inframed
Ryc. 2 Analiza wzorów restrykcyjnych wszystkich typowanych szczepów VRE – ramką zaznaczono grupy szczepów
klonalnych
Abbreviations in right side of the photo indicate wards / hospitals, where VRE were isolated: OCH – General Surgery IPCZD, OPM – Pediatrics, Nutrition
and Metabolic Diseases Ward IPCZD, Siedlce – Hospital in Siedlce, OOK – Ophthalmology Ward IPCZD, OITN – Neonatal Intensive Care IPCZD, OUR
– Urology IPCZD, Grochów – Grochowski Hospital in Warsaw, ONC – Neurosurgery IPCZD, OIT2 – Intensive Therapy IPCZD
Inny – oznacza szczep nie klonalny
Inny – means other, non clonal strain
Skróty z prawej strony zdjęcia oznaczają oddziały / szpitale, z których pochodziły izolaty VRE, w kolejności występowania: OCH – Oddział Chirurgii
Ogólnej IPCZD, OPM – Oddział Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IPCZ, Siedlce – Szpital w Siedlcach, OOK – Oddział Okulistyki IPCZD,
OITN – Oddział Intensywnej Terapii Noworodka IPCZD, OUR – Oddział Urologii IPCZD, Grochów – szpital Grochowski w Warszawie, ONC – oddział
Neurochirurgii IPCZD, OIT2 – Oddział Intensywnej Terapii II – IPCZD
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The environmental strain that belonged to clone
I was isolated from a body temperature sensor on
skin that was used in an OITN patient in whom VRE
colonization was not found. The child was in the unit
briefly and the VRE-negative rectal swab was taken
on the same day as the sensor swab. VRE strains (not
typed) were also found on several other objects of
multiple use as well as on the phone in the room were
the children colonized by VRE were cohorted.
4 groups of clonal strains were found among the
20 VRE isolates from the hospital in Siedlce; 1 strain
did not belong to any of the clones. Most of the clonal
strains had identical restriction patterns. Restriction
patterns of 8 strains that belonged to one of the clones
from Siedlce were very similar to the isolates from
IPCZD that belonged to clone I.
Four typed strains from the Grochowski Hospital
in Warsaw proved unrelated, but the restriction pattern
of one of these strains was very similar to the isolates
from IPCZD that belonged to clone I.
VRE strain typing results are depicted in Fig. 2.
DISCUSSION
We can find confirmation of our results and
observations in the publications describing VRE
outbreaks. In a university hospital for adults in Wales
(15) 134 environmental isolates of vancomycinresistant Enterococci were found within three months
(89 E. faecium) and 45 E.faecalis) as well as 24 clinical
isolates (20 E. faecium and 4 E. faecalis) isolated from
14 patients. 16 pulse types of the E. faecium and 8 pulse
types of the E. faecalis were isolated with the use of the
PFGE method. Among the clinical isolates 11 clones
were found out, of which strains belonging to 8 of them
existed also in the environment. The strains that belonged
to heterogeneous environmental population were isolated
from blood, urine, bile, dialysis fluid from patients. The
dominating pulse type - clone E. faecium of 11 strains did
not exist in the environment which indicates that VRE
strains may be transferred among patients without the
environment being involved. In patient rooms VRE were
isolated from bed frames, chairs, counters, television
sets, door handles and window handles, room dividers,
shelves. The tests were carried out in 2000; it was the
first genetic typing of VRE in Wales. The spread of
VRE strains in the environment could be caused by the
low awareness of the threat posed by infections caused
by these bacteria and suggested insufficient compliance
with hygiene standards. VRE was isolated in the intensive
care, surgical, hematological and nephrology units. It is
likely that other bacterial pathogens were also commonly
present in the environment. During our epidemiological
investigation, conducted in the neonatal unit 15 years
later, finding the environmental strains was very difficult;
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Szczep środowiskowy, należący do klonu I, wyizolowano z czujnika pomiaru temperatury na skórze używanego u pacjenta OITN, u którego nie wykryto kolonizacji VRE. Dziecko przebywało krótko w oddziale,
a ujemny pod względem VRE wymaz z odbytu miało
pobrany tego samego dnia, w którym pobrano wymaz
z czujnika. Szczepy VRE (nie typowane) wykryto także na kilku innych przedmiotach wielokrotnego użytku, a także na telefonie w sali, w której zorganizowano
kohortację dzieci skolonizowanych VRE.
Wśród 20 izolatów VRE ze szpitala w Siedlcach
wykryto 4 grupy szczepów klonalnych; 1 szczep
nie należał do żadnego z klonów. Szczepy klonalne
w większości miały identyczne wzory restrykcyjne. 8
szczepów należących do jednego z klonów z Siedlec
miało wzory restrykcyjne bardzo podobne do izolatów
z IPCZD należących do klonu I.
Cztery typowane szczepy ze szpitala Grochowskiego
w Warszawie okazały się niespokrewnione ze sobą, ale
jeden z tych szczepów miał wzór restrykcyjny bardzo podobny do izolatów z IPCZD należących do klonu I.
Wyniki typowania wszystkich szczepów VRE
przedstawia Ryc. 2.
DYSKUSJA
Wiele wcześniejszych publikacji opisujących epidemie VRE potwierdza nasze wyniki i obserwacje. W szpitalu uniwersyteckim dla dorosłych w Walii (15) w czasie
3 miesięcy uzyskano 134 izolaty środowiskowe enterokoków opornych na wankomycynę (89 E. faecium i 45
E. faecalis) oraz 24 izolaty kliniczne (20 E. faecium i 4 E.
faecalis) wyizolowane od 14 pacjentów. Metodą PFGE
zidentyfikowano 16 pulsotypów E .faecium i 8 pulsotypów E. faecalis. Wśród izolatów klinicznych wykryto 11
klonów, z czego szczepy należące do ośmiu z nich występowały także w środowisku. Szczepy należące do heterogennej populacji środowiskowej izolowano z krwi, moczu, żółci, płynu dializacyjnego od pacjentów. Dominujący pulsotyp – klon E. faecium, liczący 11 szczepów, nie
występował w środowisku, co wskazuje na przenoszenie
szczepów VRE miedzy pacjentami także bez udziału
środowiska. W salach pacjentów VRE izolowano z ram
łóżek, krzeseł, blatów, telewizora, klamek drzwi i okien,
parawanów, półek. Badania wykonano w 2000 roku; było
to pierwsze typowanie genetyczne VRE w Walii. Rozpowszechnienie szczepów VRE w środowisku mogło być
spowodowane niską świadomością zagrożenia, jakie
niosą zakażenia tymi bakteriami i świadczyło o niedostatecznym przestrzeganiu zasad higieny. VRE izolowano
w oddziale intensywnej terapii, chirurgii, hematologii
i nefrologii. Prawdopodobnie równie licznie występowały w środowisku inne patogeny bakteryjne. W naszym
dochodzeniu epidemiologicznym, prowadzonym w oddziale noworodkowym 15 lat później, znalezienie szcze57
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they were found on a telephone receiver and on the multiuse temperature sensors that underwent disinfection.
Different observation results were obtained as
a result of an epidemiological investigation in an
academic hospital in Turkey. (16). After isolating E.
faecium VRE from the blood of five patients from the
hematological unit, an epidemiological investigation
was conducted. The investigation consisted in analysis
of rectal swabs from the patients and the staff as well as
from the environment. The tests were carried out over
a period of 6 months since May 2006 when the first VRE
strain was isolated from a patient of this unit. The rectal
swab screening proved VRE colonization in 7 patients
out of which 5 developed VRE bacteraemia. The strains
isolated from individual patients were non-clonal which
suggests independent introductions into the hospital.
The VRE was not found to be present in the samples
taken from the environment and the staff. The authors
did not describe the methodology of the environmental
swab screening in detail but our experience shows that at
a low level of VRE contamination, especially in rooms
that are often cleaned and disinfected, an incubation of
swabs in proliferating liquid medium before plating on
agar medium is necessary. However, the lack of VRE
presence in the staff is compliant with our results of the
epidemic investigation and confirms the thesis that staff
colonization does not play a role in VRE transmission
among the patients. Independent introductions of VRE
strains that appear when new patients are admitted, occur
simultaneously with VRE horizontal transmission in
a unit, which has been proven in our hospital. Similar
observations in a pediatric hospital were described by
Barnaud and Bingen in 2000 (17). They identified 11
PFGE sub-types among 36 isolates. Initially the strains
that were isolated belonged to one clone which indicates
horizontal transmission after the introduction of the first
strain - which is what the authors suggest; or it could be
the result of independent introduction of clonal strains
that occur also in non-hospital environment - which is
also shown by our experience. The fact that some strains
studied by us were similar but not identical indicates
occurrence of clonal strains and ongoing diversification
during passages in the environment outside of our hospital,
and independent introduction. Restriction patterns that
belong to clone I are very homogeneous, which suggest
that the strains are closely related; such result proves
also currently ongoing horizontal spreading of clonal
strains, as well in IPCZD as in environment. In case of
half of strains that belongs to clone I we documented
its introduction to the our hospital. Others 12 isolates
was recovered during hospitalization; but five from
colonized children don’t have rectal swab at admission
tested and thereby the history of their VRE is unknown.
A long period over which clonal strains from clone II
were isolated is reflected by a certain diversification of
58

pów środowiskowych było bardzo trudne; wykryto je na
słuchawce telefonu oraz na poddawanych dezynfekcji
czujnikach temperatury wielokrotnego użytku.
Odmienne obserwacje uzyskano w wyniku dochodzenia epidemiologicznego w szpitalu akademickim
w Turcji. (16). Po wyizolowaniu E. faecium VRE z krwi
pięciu pacjentów oddziału hematologicznego przeprowadzono dochodzenie epidemiologiczne polegające na
badaniu wymazów z odbytu pacjentów i personelu oraz
ze środowiska. Badania wykonano na przestrzeni pół
roku, odkąd w maju 2006 roku wyizolowano od pacjenta
tego oddziału pierwszy szczep VRE. Skrining wymazów
z odbytu wykazał kolonizację VRE u 7 pacjentów, z czego u pięciu pacjentów rozwinęła się bakteriemia VRE.
Szczepy izolowane od poszczególnych pacjentów były
nieklonalne, co świadczy o niezależnych introdukcjach
do szpitala. Nie stwierdzono obecności VRE w próbkach
pobranych ze środowiska i od personelu. Autorzy nie opisali dokładnie metodyki posiewu wymazów środowiskowych, lecz nasze doświadczenie pokazało, że przy niskim
poziomie skażenia VRE, zwłaszcza w pomieszczeniach
często sprzątanych i dezynfekowanych, do wyhodowania VRE niezbędna jest inkubacja wymazów w namnażającym podłożu płynnym przed posiewem na podłoża
agarowe. Natomiast brak VRE u personelu jest zgodny
z naszymi wynikami dochodzenia epidemiologicznego
i potwierdza tezę, że kolonizacja personelu nie odgrywa
roli w transmisji VRE wśród pacjentów. Niezależne introdukcje szczepów VRE pojawiających się wraz z nowymi pacjentami, przebiegają równolegle z transmisją
horyzontalną VRE w oddziale, co potwierdziliśmy w naszym szpitalu. Podobne obserwacje w szpitalu pediatrycznym opisali Barnaud i Bingen w 2000 roku (17).
Wśród 36 izolatów zidentyfikowali 11 podtypów PFGE.
W początkowym okresie izolowano szczepy należące do
jednego klonu, co wskazuje na transmisję horyzontalną
po introdukcji pierwszego szczepu – co sugerują autorzy;
lub może być wynikiem niezależnych introdukcji szczepów klonalnych występujących w środowisku pozaszpitalnym – na co wskazuje także nasze doświadczenie.
Fakt, że niektóre z badanych przez nas szczepów były
podobne, a nie identyczne, wskazuje na występowanie
szczepów klonalnych i postępujące różnicowanie w trakcie pasażowania w środowisku poza naszym szpitalem
i niezależną introdukcję. Wzory restrykcyjne szczepów
należących do klonu I są identyczne, co sugeruje bardzo
bliskie pokrewieństwo szczepów; taki wynik świadczy
o aktualnie trwającym horyzontalnym rozprzestrzenianiu się szczepów klonalnych, zarówno w IPCZD, jak
i w środowisku pozaszpitalnym. W przypadku połowy
z 24 szczepów klonu I udokumentowano introdukcję do
szpitala. Pozostałe 12 szczepów wyhodowano od dzieci w trakcie hospitalizacji, ale pięcioro z nich nie miało
pobranego wymazu z odbytu w dniu przyjęcia i historia
nabycia VRE jest u nich nieznana. Długi okres, na przestrzeni którego izolowano szczepy należące do klonu II,
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their restriction patterns – they are closely related but
not identical. Most of the rectal swabs were taken on the
day of admission (12/20), which indicates independent
introduction of VRE into our hospital and may suggest
that clone II strains occur also outside of it. In case 2
isolates from clone II we can’t confirm their origin due
the lack of rectal swab at admission. The occurrence of
clonal isolates in two units is related to the transfers of
children between the units; then the horizontal spread
occurs (transfer by hands or minor equipment) within the
unit.
An earlier test from 2008 (18), carried out in
pediatric unit in reference hospital in Turkey, showed
the presence of two dominating pulse types of E. faecium
VRE (strains 8 and 4) and a few non-clonal strains, just
like in IPCZD. In total, 36 isolates were obtained from
36 patients, out of which six had VRE present in the
digestive tract, and four developed infections of the
urinary system or bacteraemias. Among the 56 patients
of IPCZD in whom VRE was isolated, bacteraemia
ocurred only in one. 5 isolates from urine likely
resulted from urine sample contamination with VRE
from the rectum, and 4 isolated from wounds were
taken from patients with no symptoms of infection. All
Turkish VRE strains belonged to an epidemic clone
being a part of a clonal complex - 17 (CC-17 complex).
This complex dominates also in Poland (19) and the
strains that it encompasses have virulence factors that
enable their survival in the environment and long-term
colonization. These strains produce the Esp superficial
protein, hyaluronidase and protein binding collagen;
it is probably these factors that enable them to cause
more severe infections (4,19,20).
The occurrence of clonal E. faecium strains on the
entire territory of Italy was described by Stampone
(21) after studying 31 VRE strains isolated from the
blood of patients in various laboratories between the
years 2001 and 2003. 28 out of 31 belonged to the
dominating clone. The allelic profile in MLST was
identified as ST78 belonging to the C1 clonal line.
These strains frequently cause infections in people and
are responsible for hospital outbreaks.
The data above indicate that VRE clonal strains
may occur on relatively large areas which is also
confirmed by our study.
CONCLUSIONS
1. The occurrence of VRE in IPCZD is the result of
horizontal spreading of clonal strains and, at the
same time, of independent introductions of strains
circulating in the non-hospital environment and of
strains from other hospitals.
2. VRE strains that belong to the same clone appear
in a few hospitals.

Typowanie genetyczne szczepów Enterococcus faecium VRE…

znajduje odbicie w pewnym zróżnicowaniu ich wzorów
restrykcyjnych – są one blisko spokrewnione, ale nie
identyczne. Większość wymazów z odbytu, z których
wyhodowano szczepy klonu II było pobranych w dniu
przyjęcia (12/20), co wskazuje na niezależne introdukcje VRE do naszego szpitala i świadczy o występowaniu
tego klonu także poza IPCZD. Wśród pozostałych ośmiu
szczepów klonu II w przypadku dwóch szczepów z powodu braku badania „na wejściu” nie można potwierdzić
ich pochodzenia. Występowanie izolatów klonalnych
w dwóch oddziałach jest związane z przenoszeniem dzieci pomiędzy tymi oddziałami; następnie zachodzi rozprzestrzenienie horyzontalne (przeniesienie poprzez ręce
lub drobny sprzęt) w obrębie oddziału.
Wcześniejsze badanie z 2008 r. (18) przeprowadzone
na oddziale dziecięcym w szpitalu referencyjnym w Turcji wykazało obecność 2 dominujących pulsotypów E.faecium VRE (8 i 4 szczepy) oraz kilku szczepów nieklonalnych, podobnie jak w IPCZD. Ogółem uzyskano 36
izolatów VRE od 10 pacjentów, z których sześciu było
tylko nosicielami VRE w przewodzie pokarmowym, natomiast u czterech wystąpiło zakażenie układu moczowego
lub bakteriemia. Wśród 56 pacjentów IPCZD, od których
wyizolowano VRE, tylko u jednego wystąpiła bakteriemia;
5 izolatów z moczu było prawdopodobnie zanieczyszczeniem próbki moczu przez VRE z odbytu, a 4 izolaty z rany
pobrano od pacjentów bez objawów zakażenia. Wszystkie
tureckie szczepy VRE należały do epidemicznego klonu
będącego częścią kompleksu klonalnego -17 (CC-17).
Kompleks ten także dominuje w Polsce (19), a należące do
niego szczepy są obdarzone czynnikami wirulencji umożliwiającymi przetrwanie w środowisku i długotrwałą kolonizację. Szczepy te wytwarzają białko powierzchniowe
Esp, hialuronidazę i białko wiążące kolagen; prawdopodobnie dzięki tym czynnikom wywołują zakażenia o cięższym przebiegu (4,19,20).
Występowanie szczepów klonalnych E.faecium
na terenie całego kraju opisała we Włoszech Stampone (21), badając 31 szczepów VRE wyizolowanych
z krwi pacjentów w różnych laboratoriach w latach
2001-2003. Dwadzieścia osiem z 31 szczepów należało do dominującego klonu. Profil alleliczny w MLST
zidentyfikowano jako ST78, należący do linii klonalnej C1. Szczepy te z dużą częstością wywołują zakażenia u ludzi i odpowiadają za epidemie szpitalne.
Powyższe dane wskazują, że szczepy klonalne
VRE mogą występować na stosunkowo dużych obszarach, co potwierdza również nasze badanie.
WNIOSKI
1. Występowanie VRE w IPCZD jest wynikiem rozprzestrzenienia horyzontalnego szczepów klonalnych, oraz, jednocześnie, niezależnych introdukcji
szczepów krążących w środowisku pozaszpitalnym i szczepów z innych szpitali.
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3. Identical restriction patterns within a clone indicate
that strains have been introduced into the hospital
recently and that they have colonized many
patients and that currently an ongoing horizontal
transmission is taking place.
REFERENCES
1. Cetinkaya Y, Falk P, Mayhal CG. Vancomycin-resistant
enterococci. Clin Microbiol Rev 2000;13: 686–707
2. Boyd DA, Willey BM, Fawcett D , et al.. Molecular
characterization of Enterococcus faecalis N06–0364
with low-level vancomycin resistance harboring a novel
d-Ala-d-Ser gene cluster, vanL. Antimicrob Agents
Chemother 2008;52:2667–2672
3. O’Driscoll T, Crank CW. Vancomycin-resistant
enterococcal infections: epidemiology, clinical
manifestations, and optimal management. Infect Drug
Resist 2015; 8: 217-230.
4. Wardal E, Hryniewicz W. Enterokoki oporne na
wankomycynę – groźny patogen zakażeń szpitalnych.
Nowa Klin Med Zakażeń 2009; 16: 711-716
5. Bronk M, Samet A, Hellmann A,et al. Izolacja
wankomycynoopornego
Enterococcus
faecium
(VREM) od pacjentów Kliniki Hematologii. Klinika
Chorób Zakaźnych i Zakażenia Szpitalne 1997;2, 71-74
6. European Centre for Disease Prevention and Control.
Antimicrobial resistance surveillance in Europe
2016. Annual Report of the European Antimicrobial
Resistance Surveillance Network (EARS-Net).
Stockholm: ECDC;2018.
7. Krawczyk B, Samet A, Bronk M, et al.. Emerging
linezolid resistant, vancomycin resistant Enterococcus
faecium from a patient of a haematological unit in
Poland. Pol J Microbiol 2004; 53: 193-196.
8. Wardal E, Markowska K, Żabicka D, et al. Molecular
Analysis of VanA outbreak of Enterococcus faecium
in Two Warsaw Hospitals: The Importance of Mobile
Genetic Elements. BioMed Res Int 2014; ID 575367.
9. Szczypta A, Talaga K, Bulanda M. Enterokoki oporne
na wankomycynę jako czynniki etiologiczne zakażeń
związanych z opieką zdrowotną – chorobotwórczość
i metody kontroli. Hygeia Public Health 2016;
51(2):134-140
10. Patel R, Gallagher JC. Vancomycin-resistant enterococcal bacteremia pharmacotherapy. Ann Pharmacother
2015;49(1): 69-85.
11. Suzuki M, Koyano S, Okugawa S,et al. Diversity of
vancomycin-resistant enterococci in a low endemicity
area. J Glob Antimicrob Resist 2014;2: 115-118.
12. Tenover FC, Arbeit, RD, Goering RV, et al. Interpreting
chromosomal DNA restriction patterns produced by
pulsed- field gel electrophoresis: Criteria for bacterial
strain typing. Journal of Clinical Microbiology 1995;
33(9), 2233-2239.
13. Saeedi B, Hallgren A, Jonasson J, et al. Modified pulsedfield gel electrophoresis protocol for typing enterococci.
APMIS 2002;110: 869-74.

60

2. Szczepy VRE należące do tego samego klonu występują w kilku szpitalach.
3. Identyczne wzory restrykcyjne w obrębie klonu
świadczą o niedawnym wprowadzeniu szczepów
do szpitala, które skolonizowały wielu pacjentów,
i trwającej aktualnie transmisji horyzontalnej.
14. Turabelidze D, Kotetishvill M, Kreger A, et al. Improved
pulsed-field gel electrophoresis for typing vancomycinresistant entrococci. J Clin Microbiol 2000: 38(11):
4242-45.
15. Kuriyama T, Williams DW, Patel M, et al. Molecular
characterization of clinical and environmental isolates
of vancomycin-resistant Enterococcus faecium and
Enterococcus faecalis from a teaching hospital in Wales.
J Med Microbiol 2003;52, 821–827.
16. Kirdar S, Sener AG, Arslan U, Yurtsever SG. J. Molecular
epidemiology of vancomycin-resistant Enterococcus
faecium strains isolated from haematological
malignancy patients in a research hospital in Turkey.
Med. Microbiol 2010; 59: 660-664
17. Barnaud G, Bingen E. Genotyping characterisation of
endemic VanA Enterococcus faecium strains isolated in
a paediatric hospital. J Med Microbiol 2000; 49: 793799
18. Ergani-Ozcan A, Naas T, Ozhak Baysan B, et al. Nosocomial outbreak of vancomycin-resistant Enterococcus faecium in a paediatric unit at a Turkish university
hospital. J Antimicrob Chemother 2008; 61: 1033–1039
19. Top J, Willems R, Blok H, et al. Ecological replacement
of Enterococcus faecalis by multiresistant clonal
complex 17 Enterococcus faecium. Clin Microbiol
Infect 2007, 13(3): 316-319.
20. Kowalska-Krochmal B, Dworniczek E, Dolna I, et
al. Resistance patterns and occurrence of virulence
determinants among GRE strains in southwestern
Poland. Adv Med Sci 2011, 56: 304-310
21. Stampone L, Del Grosso M, Boccia D and Pantosti A.
Clonal spread of a vancomycin-resistant Enterococcus
faecium strain among bloodstream-infecting isolates in
Italy. J Clin Microbiol 2005;43(4):1575-80.

Received: 4.02.2019
Accepted for publication: 22.03.2019
Otrzymano: 4.02.2019 r.
Zaakceptowano do publikacji: 22.03.2019 r.
Address for correspondence:
Adres do korespondencji:
Wanda Kamińska,
Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”,
04-730 Warszawa, Aleja Dzieci Polskich 20.
Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

Problems of infections / Problemy zakażeń

PRZEGL EPIDEMIOL 2019;73(1): 61-68

https://doi.org/10.32394/pe.73.07

Agata Skrzat-Klapaczyńska*1,2, Bartłomiej Matłosz3, Dan Otelea4, Arjan Harxhi5,
Anna Vassilenko6, Natalia Bolokadze7, Kristi Rüütel8, Antonios Papadopoulos9,
Mariana Mardarescu10, Mike Youle11, Justyna D. Kowalska1,2 and Andrzej Horban1,2
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND ACCESS
TO END-STAGE LIVER DISEASE CARE FOR HIV-POSITIVE PATIENTS
WITH HCV AND/OR HBV COINFECTIONS IN CENTRAL/EASTERN EUROPEAN
AND NEIGHBORING COUNTRIES – DATA FROM THE ECEE NETWORK
CHARAKTERYSTYKA EPIDEMIOLOGICZNA I DOSTĘP DO OPIEKI
W SCHYŁKOWEJ NIEWYDOLNOŚCI WĄTROBY U PACJENTÓW ZAKAŻONYCH
HIV WSPÓŁZAKAŻONYCH HCV I/LUB HBV W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ/
WSCHODNIEJ ORAZ W KRAJACH SĄSIEDNICH - DANE GRUPY ECEE
Hospital for Infectious Diseases, Warsaw,
Medical University of Warsaw, Department for Adult’s Infectious Diseases, Warsaw, Poland
3
Hospital for Infectious Diseases, HIV Out-Patient Clinic, Warsaw, Poland,
4
National Institute for Infectious Diseases, Bucharest, Romania
5
Department of Infectious Disease, Faculty of Medicine, University Hospital Center of Tirana, Albania
6
Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus
7
Infectious Diseases, AIDS and Clinical Immunology Research Center, Tbilisi, Georgia
8
Department of Drug and Infectious Diseases Epidemiology, Tallinn, Estonia
9
Medical School - National and Kapodistrian University of Athens,
University General Hospital “ATTIKON”, Athens, Greece
10
Pediatric Department, National Institute for Infectious Diseases “Prof Dr Matei Balş”, Bucharest, Romania
11
Department of HIV Medicine, Royal Free London Hospital, London, UK
1

2

ABSTRACT
OBJECTIVES. There is currently an urgent need to harmonize hepatitis standards of care for HIV-positive
patients across Europe. The HIV epidemic in Central and Eastern Europe has often been driven by injecting drug
use, therefore a higher rate of co-infection with HCV and HBV is expected in this region. We have investigated
the epidemiological prevalence and treatment availability for end-stage liver disease in HIV/HCV/HBV coinfections in countries represented in the ECEE Network Group.
METHODS. The Euroguidelines in Central and Eastern Europe (ECEE) Network Group was initiated in February
2016 to compare standards of care regarding HIV infection in the region. Information about HIV/HCV/HBV
co-infections and the availability for end-stage liver disease treatment for HIV-positive patients were collected
through on-line surveys. The respondents were ECEE members from 16 countries of the region. The information
on co-infection prevalence was sourced from WHO, national HIV programmes, articles published in international
journals, single clinic reports, and personal information in ten of the participating countries (62.5%).
RESULTS. The HIV/HCV co-infection rate was from 3% to 99%. The range of reported of HIV/HBV coinfection percentages was 2.3% to 40%. HIV/HCV/HBV co-infection ranged from 0% to 9%.
Regarding treatment for end-stage liver disease, liver transplantation was an available option for HIV-positive
patients in only three countries (19%).
CONCLUSION. Our findings revealed only a limited number of treatment options for the end-stage liver disease in
HIV-positive patients for the vast majority of Central and Eastern European countries. There are gaps in epidemiological
surveillance in this region. It appears there are many differences in the number of co-infected patients among Central
and Eastern European and neighboring countries, but there is no unification of information sources.
Key words: HIV, HCV, HBV, end-stage liver disease
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STRESZCZENIE
CELE. Istnieje pilna potrzeba ujednolicenia standardów opieki nad pacjentami zakażonymi wirusem HIV w całej Europie. Epidemia HIV w Europie Środkowej i Wschodniej często była spowodowana dożylną podażą narkotyków, dlatego w tym regionie stwierdza się większą liczbę koinfekcji z HCV i HBV. Zbadaliśmy epidemiologiczne rozpowszechnienie i dostępność leczenia w końcowym stadium choroby wątroby w koinfekcjach HIV
/ HCV / HBV w krajach reprezentowanych w Grupie ECEE.
METODY. Grupa ECEE (Euroguidelines in Central and Eastern Europe) została stworzona w lutym 2016 roku
w celu porównania standardów opieki nad zakażeniem HIV w tym regionie. Informacje na temat koinfekcji HIV
/ HCV / HBV i dostępności leczenia końcowego stadium choroby wątroby u pacjentów zakażonych wirusem HIV
zebrano za pomocą ankiet on-line. Respondentami byli członkowie ECEE z 16 krajów regionu. Źródłem informacji
na temat rozpowszechnienia koinfekcji były: WHO, krajowe programy dotyczące HIV, artykuły publikowane w międzynarodowych czasopismach, pojedyncze raporty klinik i informacje personalne w dziesięciu (62,5%) krajach.
WYNIKI. Częstość występowania koinfekcji HIV / HCV wynosiła od 3% do 99%. Częstość występowania koinfekcji HIV / HBV wynosiła od 2,3% do 40%. Koinfekcja HCV / HBV i HIV występowała w zakresie od 0% do
9%. Jeśli chodzi o leczenie schyłkowej choroby wątroby, tylko w trzech (19%) krajach transplantacja wątroby
była dostępną opcją dla pacjentów zakażonych HIV.
WNIOSKI. Nasze wyniki wykazały ograniczoną liczbę opcji leczenia końcowego stadium choroby wątroby
u pacjentów zakażonych HIV w większości krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W tym regionie występują
luki w nadzorze epidemiologicznym. Wydaje się, że istnieje wiele różnic w liczbie pacjentów z koinfekcjami
w Europie Środkowej / Wschodniej i krajach sąsiednich, ale nie ma ujednoliconych źródeł informacji.
Słowa kluczowe: HIV, HCV, HBV, schyłkowa niewydolność wątroby
INTRODUCTION
HCV and HBV infections are more common in
HIV-infected patients than in the general population.
It is estimated that HCV infection occurs in 10 million
HIV-positive patients, roughly corresponding to one in
three HIV-infected patients; whereas HBV infection
has been reported as being less common and is found
in 3–5 million HIV-positive patients (1).
It is well documented that co-infections of HBVHIV and HCV-HIV lead to a more rapid progression to
liver cirrhosis than HBV or HCV mono-infections (2).
Currently, the life expectancy of HIV-infected people
is close to that of uninfected people (3). Consequently,
we observe disease progression of chronic hepatitis,
and especially end-stage liver disease (ESLD),
more frequently in these patients (4). ESLD and
hepatocellular carcinoma have become leading causes
of morbidity and mortality in HBV-HIV, HCV-HIV,
and HBV/HCV/HIV-infected patients (5). At the same
time it has been well documented that successful
treatment of HCV is associated with a decrease in the
incidence of liver disease and liver-related death, as
well as co-morbidities such as diabetes mellitus (6).
However, a worrying findings in a pan-European study
has recently been reported, namely, a lower uptake of
HCV DAA therapy in Eastern European countries (7).
The HIV epidemic in Central and Eastern Europe
has often been driven by injecting drug use, and
therefore, a higher rate of co-infection with HCV and
HBV is expected and/or registered in this region (8).
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Unfortunately, there is no accurate data on the number
of HIV-infected patients who are also infected with
HBV/HCV in Central and Eastern European Countries.
There is currently an urgent need to harmonize hepatitis
care for HIV-positive patients across Europe (9).
We have investigated the prevalence of coinfections
among HIV infected patients and treatment availability
for end-stage liver disease in HIV/HCV/HBV
coinfections in countries represented in the ECEE
Network Group.
METHODS
The Euroguidelines in Central and Eastern Europe
(ECEE) Network Group was initiated in February 2016
to compare and improve standards of care for HIV
infection in the region. Information about HIV/HCV /
HBV co-infections and the availability of treatment for
the end-stage liver disease in HIV-positive patients was
collected through on-line surveys. The respondents
were ECEE members from 16 countries from within
the region (Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Estonia,
Armenia, Greece, Republic of Moldova, Romania,
Poland, Slovenia, Croatia, Albania, Hungary, Turkey,
Ukraine, Serbia, and Georgia). The online survey
included questions about the estimated number of
patients infected with HIV/HBV, HIV/HCV, and HIV/
HBV/HCV. The respondents were asked to indicate
a specific source for this information. In addition,
there was a question about the availability of ESLD
treatment (Table 1).

Access to end-stage liver disease care for HIV positive patients …
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Table 1. On-line survey questions
Tabela 1. Pytania w ankiecie on-line
1. What is your country?
2. What is your current occupation?
3. What is the number of HCV-infected persons in your country? (please provide the source of information and if this
number is “diagnosed” or “estimated”).
4. Which group is dominant among HCV-positive persons?
5. Which groups are routinely tested in the public healthcare system for HCV infection (anti-HCV antibodies)?
6. Do you have access to routine HCV RNA testing?
7. Do you have access to routine HCV genotyping?
8. Do you have access to routine HCV resistance testing?
9. Describe the antiviral treatments available for HCV infection in the public healthcare system (free of charge).
10. Do you have DAA drugs available in your country infection in public healthcare (free of charge)?
11. What is the number of HBV infected persons in your country? (please provide the source of information and if this
number is “diagnosed” or “estimated”).
12. Which group is dominant among HBV-positive persons?
13. Which groups are routinely tested in the public healthcare system?
14. Do you have access to routine HBV DNA testing?
15. Do you have access to routine HBV genotyping?
16. Which antiviral treatment is available for HBV infections in the public healthcare system?
17. Describe the availability of end-stage liver disease treatment in the public healthcare system.
18. What is the estimated number/percent of HIV-positive patients co-infected with HCV in your country? (please
provide the source of information, or write “estimated,” or write “unknown” if it is not possible to estimate)
19. What is the estimated number/percent of HIV-positive patients co-infected with HBV inyour country? (please provide
the source of information, or write “estimated,” or write “unknown” if it is not possible to estimate)
20. What is the estimated number/percent of HIV-positive patients co-infected with both HCV and HBV in your country?
(please provide the source of information, or write “estimated,” or write “unknown” if it is not possible to estimate)

RESULTS
Sixteen countries participated in the survey, with
participants limited to one person from each country.
The information on coinfection prevalence was
sourced from WHO, national HIV programs, articles
published in international peer-reviewed journals,
single clinic reports, and personal information in ten
of the participating countries (62.5%). The sources of
the data were not available for six countries (37.5%),
and in these cases personal communication (based on
regional/local hospital data) was used instead (Table
2). The results of the survey are shown in Table 2.
The HIV/HCV co-infection rate among HIV infected
individuals was from 3% to 99%. According to the
available data, the highest proportion of HIV/HCV coinfection was reported in Estonia (95–99%). The range
of reported HIV/HBV co-infection percentages was
from 2.3% to 40% referring to HIV infected patients.
The highest percentage of HIV/HBV co-infection was
recorded in Romania (10–40%). HIV/HCV/HBV coinfection ranged from 0% to 9%. According to the
available data, Romania is the country with the highest
seroprevalence of HCV/HBV/HIV co-infection (9%)
(Table 2).

Liver transplantation for end-stage liver disease
was an available option for HIV-positive patients
only in three countries (19%), namely, Bosnia and
Herzegovina, Greece, and Poland. At the same time,
liver transplantation for HIV-negative patients was
possible in nine countries (56%): Bulgaria, Estonia,
the Republic of Moldova, Romania, Slovenia, Croatia,
Hungary, Turkey, and Serbia. In four countries (25%)
– Albania, Ukraine, Armenia, and Georgia – there
were no procedures available for ESLD. (Table 3).
DISCUSSION
In our study, HIV/HCV co-infection rates
ranged from 3% to as high as 99% of HIV-positive
individuals. The highest reported rate was in Estonia,
where the main mode of HIV infection is injecting
psychoactive substances use. The highest proportion
of HIV/HBV and HIV/HCV/HBV were reported
in Romania (10–40% and 9% respectively) in our
study. At the same time, our data underlines that
access to end-stage liver disease treatment for HIVpositive patients is very poor: only three countries
had liver transplantation as an available option for
HIV-positive patients.
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Table 2. Estimated number (N) or percent (%) of co-infection referred to HIV-positive patients in each country’s population.
Results from the on-line survey.
Tabela 2. Koinfekcje HIV i wirusowe zapalenie wątroby - wyniki ankiety on-line

Bulgaria
Bosnia and Hercegovina

HIV/HCV
estimated
number (N) or
percent(%)
25.6%
6%

10.4%
4%

3.3%
none

(38)
Personal communication (Velida Mulabdic) Unpublished data from the Clinic for
Infectious Disease in Sarajevo.

Estonia
Armenia

95–99%
13.9%

4–5%
2.3%

4.5%
0.24%

(39)
Personal communication
(Tatevik Balayan, National Center for
Disease Control and Prevention, Yerevan, Armenia).

Greece
Republic of Moldova
Romania
Poland

12.8%
16.5%
20%
33%

3–6%
6.4%
10–40%
15%

0.09%
5%
9%
7%

(4, 40)
(41)
(42)
Personal communication
(Karolina Pyziak-Kowalska; Hospital
for Infectious Diseases, Warsaw).

Slovenia
Croatia

5.7%
39 (N)

4%
4%

unknown
<1%

(43)
Personal communication
(Josip Begovac, University of Zagreb
School of Medicine, University Hospital
of Infectious Diseases, Zagreb, Croatia).

Albania

3–5%

17–20%

1.5–2%

Infectious Disease Service, University
Hospital center of Tirana (Arjan Harxi).

Hungary

100 (N) per 2,000 70 (N) per
HIV-positive
2,000 HIVpositive

Turkey

2,000 (N)

6,000 (N)

Ukraine

unknown

unknown

unknown

Personal communication
(Marta Vasylyev, Lviv Regional AIDS
Center, Lviv, Ukraine).

Serbia

25%

4.5%

1.7%

Georgia

34%

unknown

1.9%

PhD student of Dr. Jovan Ranin,
Infectiologist, HIV clinician.
Personal communication
(Nikoloz Chkhartishili, Infectious Diseases, AIDS and Clinical Immunology
Research Center, Tbilisi, Georgia).

Country

HIV/HBV
N or %

Our results show huge disparities in the epidemic
across a relatively small geographical region, and
underlines the need for an individualized approach
to HCV elimination. Our data correlates well with
estimates from global reports. In a systematic
review and meta-analysis published in 2016, Platt
et al. analyzed the general prevalence of HIV/HCV
coinfections among HIV-positive patients, and
obtained a result of 6.2% (10). They found a total of
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HIV/HCV/HBV
N or %

Source of information

National HIV Center
(Botond Lakatos, Saint Laszlo Hospital
2,000 HIV-positive National Center of HIV, Semmelweis
University Faculty of Infectious Diseases, Budapest, Hungary).
1,000 (N)
Personal communication
(Tansu Yamazhan, Ege University faculty of Medicine Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology Bornova Izmir, Turkey).
10 (N) per

around 2,278,400 HIV/HCV co-infections worldwide.
Of these people 1,362,700 were injecting drug users
(IDU), which means that IDU patients had the highest
risk of HIV/HCV co-infection. Vickerman et al
published data about the 90% prevalence of HIV/HCV
co-infection among HIV-infected IDUs across 43
countries (11). Soriano et al published data about the
HIV/HCV epidemic in Russia and Ukraine (12). The
prevalence of co-infection in these countries was 70%,
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and was connected with the most common route of
infection – injecting drug use. In contrast, in Western
Europe countries, the prevalence of HIV/HCV coinfection is estimated to be 10–15% (13). This is due
to the different routes of HIV/HCV transmission. In
Western European countries men who have sex with
men (MSM) is the dominant population having HIV/
HCV-infected individuals (13).
Table 3. Availability of end-stage liver disease treatment for
patients in Central and Eastern Europe

Tabela 3. Dostępność leczenia schyłkowej choroby
wątroby u pacjentów z HIV w Europie Środkowej i Wschodniej
Country

Liver
transplantation
for HIVnegative

Liver
transplantation
for HIVpositive

Bulgaria
Bosnia and
Hercegovina
Estonia

Yes

No

Yes

Yes

Yes

No

Armenia

No

No

Greece

Yes

Yes

Republic of Moldova

Yes

No

Romania

Yes

No

Poland

Yes

Yes

Slovenia

Yes

No

Croatia

Yes

No

Albania

No

No

Hungary

Yes

No

Turkey

Yes

No

Ukraine

No

No

Serbia

Yes

No

Georgia

No

No

Regional data may differ significantly from global
data due to epidemiological differences in specific
populations and the most common routes of HIV
infection. In the USA, Soriano et al (14) estimated
that about 30% of HIV-positive patients had HCV
coinfections. On the other hand, two regional metaanalyses in South Africa (15, 16) documented that
HIV/HCV co-infections were 7% and 5.7% among
HIV-positive individuals. Numbers of HIV/HCV-coinfected patients were estimated to be higher in China
with the overall prevalence being 41.8% (17). It is
probable that the number of HIV/HCV co-infections
will decrease in Central and Eastern European countries
due to the wide availability of antiviral drugs (18).

The range of reported HIV/HBV co-infection
percentages was from 2.3% to 40% in our study. It is
estimated that globally, 10% of the HIV population
is HBV-co-infected (19). The prevalence of HBV
varies depending on the geographical region (20). In
the endemic regions of Asia most HBV infections are
acquired by children under five years of age, which
results in chronic infections. Feng et al published
Chinese data in which the prevalence of HBV and HIV
co-infection was 13.85% (21). Similar results were
found in Africa (22). On the other hand, in Europe and
United States the majority of HBV/HIV co-infections
occur in the MSM population (23).
In our study, HIV/HCV/HBV co-infection ranged
from 0% to 9%. Owing to shared routes of transmission,
HIV/HCV/HBV triple infections usually occur in
IDUs (24). However, the prevalence of HIV/HCV/
HBV infections is low as evidenced by the results in
individual scientific publications. In USA, HBV/HCV
co-infections were detected in 1.58% of HIV-positive
patients (25), but in a Spanish cohort the prevalence
of multiple hepatitis was 4.7% (26). In Chinese
prevalence studies, HIV/HCV/HBV triple infections
were estimated to be 6.9%, 6.0%, and 8.5% in plasma
donors, blood recipients, and IDUs respectively (27).
Non-AIDS-related conditions account for an
increasing proportion of HIV-infected patients’
death, with liver and kidney failure causing death in
an estimated 10% of patients (28).Transplantation
as a treatment option for HIV-positive patients
emerged in 1990s, and nowadays is available in many
Western countries for these patients. A report from
the University of California, San Francisco in 2003,
described a cohort study of 14 HIV-positive patients
who received either a kidney or liver transplant (29).
For the four liver transplant recipients, patient and
graft survival was 75% at 380 days. The single death
in the liver transplant group was caused by recurrence
of HCV. Over the last years, several studies have
confirmed that HIV-positive recipients have liver graft
and patient survival rates similar to HIV-negative
recipients, with the exception of recipients who are coinfected with HIV and HCV (30-32). But even in coinfected patients, especially taking into consideration
the lack of other treatment options, results seem to
justify referring these patients for transplantation.
Additionally, with increasing expertise and new
treatment options we are now able to identify several
modifiable donor/recipient risk factors that could be
changed in order to improve survival in HIV/HCV-coinfected patients (32).
Our findings revealed a lack of treatment options
for ESLD in HIV-positive patients for the vast
majority of Central and Eastern European countries.
Among the sixteen countries only one in five had liver
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transplantation as an available option for HIV-positive
patients as a treatment for end-stage liver disease. This
may underestimate access to transplantation, as, at
least in some countries, despite the lack of a systemic
solution, HIV-positive patients can receive solid
organ transplants (33). While in some regions this
might reflect poor access to transplantation medicine
in general (34). Another possible limitation on liver
transplantation might be low numbers of donors.
As mentioned above patient and graft survival
is comparable in HIV-negative and HIV-positive
recipients. It seems that nowadays there is no reason
to deny access to liver transplantation for HIV-infected
individuals who meet the established criteria (32).
Still, there is the serious and worldwide issue of organ
shortage for transplantation. In the past, using organs
from HIV-positive donors has been avoided because
of concerns about HIV superinfection and transmitted
drug resistance; although, in clinical studies the
survival rates are similar to those of HIV-positive
recipients who obtain organs from HIV-negative and
HIV-positive donors (32, 35, 36). In the United States,
the use of HIV-positive donor organs was legalized in
2013, but only in the setting of an approved research
protocol (37). This may prove helpful in the future,
especially in countries with high numbers of infected
individuals, although such opportunities have still not
been well explored in Europe. All these factors which
limit access to transplantation, as well as the inferior
survival of HCV-co-infected patients, indicate that
resource limited countries should be targeted with
programs for wide access to hepatitis treatment in
order to prevent mortality.
Despite good survival rates, treatment of HIVpositive transplant recipients remains an ongoing
challenge and requires a highly experienced and
multidisciplinary team. Some recommendations
state: “avoid liver transplantation in centers with
a low volume of liver transplantation in HIV-infected
patients and no well-organized multidisciplinary team”
(32). This may be a serious obstacle for centers with
small numbers of transplants per year. In such a setting
access to transplantation may be restricted for HIVpositive patients.
Antirejection treatment after transplantation
requires a high level of compliance. When the
proportion of injecting drug users among the HIVinfected population is high, as it is in some Eastern
European Countries, this may raise serious concerns
about non-compliance and a resulting increase in
risk of acute rejection or other complications after
transplantation procedures. Also, the careful selection
of potential recipients in terms of psychological
assessment seems to be crucial for success.
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There are some important limitations to be discussed
regarding the study. First of all this is an on-line survey
based study in which we have pre-selected respondents
based on our best knowledge of their expertise and
up-to-date acquaintance with epidemiological and
clinical data from the country. Second, the sources
of information on coinfection prevalence varied from
personal communication to detailed epidemiological
surveillance, thus the weight of the data presented
varies significantly across countries.
Irrespective of the above limitations our work
shows that the lack of standardized epidemiological
data collection on co-infections is a serious obstacle to
providing targeted national programs for eliminating
HCV and HBV infection. In addition, we identified an
urgent need to improve access to end-stage liver disease
treatment in the Central and Eastern European region
and neighboring countries, both for HIV-negative and
HIV-positive patients.
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ABSTRACT
The objective of this article is description of the important source of data on hospitalised morbidity collected
in Poland within the frameworks of public statistics, and also underlying the significance of the quality of data
collected at the hospital level for the purpose of the practical application of them.
The Nationwide General Hospital Morbidity Study has been conducted by the Department of Population Health
Monitoring and Analysis of the NIPH-NIH for more than 40 years within the frameworks of the Programme of
Statistical Surveys of Official Statistics. Since the year 2000, it has had a complete character, collecting individual
data for all cases of hospitalisation in Poland within the scope compliant with the MZ/Szp-11 form, among others,
sex, age, place of residence of a patient, data on hospital, information about the course of treatment (length of
stay in hospital, principal diagnosis and comorbidity, applied medical procedures, the mode of admission and
discharge). The collected data are anonymous. In the recent years, annually, more than 8 million of the cases of
hospitalisation have been documented.
Almost all obliged hospitals (96%) participate in the study. Some weak point is the completeness of submitted
data, in particular, regarding information about the external causes of injuries and poisonings (in the year 2017,
27% of the required data were missing). Interestingly, a high level of missing data is generated by a comparatively
small number of hospitals. Significant differences are observed in the quality of data depending on the voivodship
of hospital location.
The collected data render it possible to, among others, determine the frequency of hospitalisations due to
particular causes taking under consideration the localisation of a hospital, and also the sex, age and the place of
residence of patients, the analysis of the duration of hospital stay or in-hospital fatality. The aggregated results
are reported to international databases (WHO, OECD, Eurostat), and support the administrative authorities of
various levels. They are also a basis for numerous published scientific papers. The most important results of
routine analyses are presented of the web page of the Study (http://www.statystyka1.medstat.waw.pl/).
Key words: Nationwide General Hospital Morbidity Study, hospitalisation, causes of hospitalisation, injuries,
quality of data, hospital discharge
STRESZCZENIE
Celem pracy jest przekazanie wiedzy o zasobach i ograniczeniach danych na temat chorobowości hospitalizowanej w Polsce, dostępnych w ramach statystyki publicznej, a także pokazanie znaczenia jakości danych zbieranych na poziomie szpitali dla ich praktycznego wykorzystania.
Ogólnopolskie Badanie Chorobowości Szpitalnej Ogólnej jest prowadzone w Zakładzie Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP-PZH w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. Od 2000
r. ma ono charakter pełny – gromadzi przekazywane przez szpitale jednostkowe dane o wszystkich przypadkach
hospitalizacji w zakresie zgodnym z formularzem MZ/Szp-11, obejmujące m. in. płeć wiek, miejsce zamiesz© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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kania pacjenta, dane placówki, informacje o przebiegu leczenia (okres pobytu w szpitalu, choroba zasadnicza
i współwystępujące, zastosowane procedury medyczne, tryb przyjęcia i wypisu). Dane te mają charakter anonimowy. W ostatnich latach rocznie dokumentowanych jest ponad 8 mln przypadków hospitalizacji, od 2000r.
zgromadzono ponad 120 mln rekordów.
W Badaniu bierze udział 96% zobowiązanych do tego placówek. Jego słabą stroną jest kompletność nadsyłanych danych zwłaszcza w zakresie informacji o zewnętrznych przyczynach urazów i zatruć (w 2017 roku 27%
braków). Braki te generuje stosunkowo niewielka liczba szpitali. Obserwuje się znaczne różnice w jakości danych pochodzących z poszczególnych województw.
Zbierane dane umożliwiają m. in. wyznaczenie częstości hospitalizacji z poszczególnych przyczyn z uwzględnieniem lokalizacji szpitala oraz płci, wieku i miejsca zamieszkania pacjentów, analizę długości hospitalizacji
czy śmiertelności szpitalnej. Wyniki są wykorzystywane do celów statystycznych, zasilają międzynarodowe
bazy danych (WHO, OECD, Eurostat), wspierają władze administracyjne różnego szczebla. Są również podstawą wielu prac naukowych. Najważniejsze wyniki analiz rutynowych przedstawiane są na stronie internetowej
Badania (http://www.statystyka1.medstat.waw.pl/).
Słowa kluczowe: Ogólnopolskie Badanie Chorobowości Szpitalnej Ogólnej, hospitalizacja, przyczyny hospitalizacji, urazy, jakość danych
INTRODUCTION

WSTĘP

Information about the causes, and the frequency, of
hospitalisations constitute one of major elements in the
analysis and assessment of population health . It goes
without saying that they fail to provide the complete
picture of the situation; hospitalisation is determined
by the severity of the course of disease, the possibility
of making a diagnosis and providing an appropriate
treatment in outpatient setting, the selection of
admissions connected with the availability of hospital
beds, or, alternatively, socio-economic factors. On
the other hand, the precision and accuracy of hospital
diagnoses exceeds the diagnostic accuracy in other
systems of health information. For that very reason,
these data on the subject are acquired for the purposes
of statistics in numerous countries of the world. In
connection with other routinely collected information,
these data constitute a significant element of planning
actions within the scope of health policy. They
refer both to the fulfilled health needs of population
(the frequency of hospitalisations due to particular
causes), and the quality of treatment (applied medical
procedures, length of hospital stay, in-hospital fatality,
further hospitalisations due to the same cause, life
expectancy after an episode of hospitalisation).
It is the objectives of this paper to provide
researchers from various domains with information
concerning data on hospitalised morbidity collected
in Poland within the frameworks of public statistics,
and also to demonstrate to the employees of hospitals
involved in the reporting processes that their work, not
always appreciated, constitutes a source of important
epidemiological data the quality of which determines
the possibilities of using them.

Informacje o przyczynach i częstości hospitalizacji
stanowią jeden z ważniejszych elementów w analizie
i ocenie stanu zdrowia ludności. Nie dają one oczywiście pełnego obrazu sytuacji - hospitalizacja jest
uwarunkowana ciężkością przebiegu choroby, możliwością ustalenia rozpoznania i zapewnienia właściwego leczenia poza szpitalem, selekcją przyjęć związaną
z dostępnością łóżek szpitalnych, czy też czynnikami
społeczno-ekonomicznymi. Z drugiej jednak strony
dokładność i trafność rozpoznań szpitalnych przewyższa poprawność diagnostyczną w innych systemach
oceny stanu zdrowia ludności. Dlatego dane na ten temat są pozyskiwane dla celów statystycznych w wielu
krajach świata. W połączeniu z innymi rutynowo zbieranymi informacjami stanowią one istotny element
planowania działań z zakresu polityki zdrowotnej.
Mówią zarówno o zaspokojonych potrzebach zdrowotnych ludności (częstość hospitalizacji z poszczególnych przyczyn), jak i o jakości leczenia (zastosowane procedury medyczne, długość pobytu w szpitalu,
śmiertelność szpitalna, kolejne hospitalizacje z tej samej przyczyny, długość życia po zdarzeniu wymagającym hospitalizacji).
Niniejszy artykuł stawia sobie dwa cele – przekazanie badaczom z różnych dziedzin informacji o zasobach i ograniczeniach danych na temat chorobowości hospitalizowanej, zbieranych w Polsce w ramach
statystyki publicznej oraz pokazanie pracownikom
szpitali informacji związanych z procesem sprawozdawczości, że ich nie zawsze doceniana praca stanowi
źródło ważnych danych epidemiologicznych, których
jakość determinuje możliwości ich wykorzystania.
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OUTLINE OF THE NATIONWIDE
GENERAL HOSPITAL MORBIDITY STUDY
In Poland, data on patients discharge from hospitals
have been collected, with short intervals, since the
mid-1950s. Since 1st January, 1979, the Nationwide
General Hospital Morbidity Study (NGHMS) has
been conducted upon the basis of the methodology
developed by then Department of Medical Statistics
in the National Institute of Hygiene (currently, the
Department of Population Health Monitoring and
Analysis of the NIPH-NIH). Till 1999 the study was
based on a random sample of 10%, while since 2000
data on all discharged patients have been analysed.
The study is conducted within the frameworks of the
Programme of Statistical Surveys of Official Statistics
(PSSOS), an official specification determining the
scope of statistical studies conducted in Poland, adopted
annually by the Council of Ministers by means of passing
an ordinance. Currently, the program for the year 2019
(Journal of Laws of 6th November, 2018, item 2103) is
in force. The NGHMS constitutes a part of the study
on hospitalisation (symbol 1.29.03(089) in 2018), the
conducting body of which is the minister competent in
the matters of health. The minister has commissioned this
task to the National Institute of Public Health – National
Institute of Hygiene in the part relevant to general
hospitalisation (where it is performed as the NGHMS),
and also to the Institute of Psychiatry and Neurology
(within the scope of psychiatric hospitalisations).
The PSSOS sets outs in detail the scope of collected
data, and indicates institutions obliged to contribute
them. In the case of the NGHMS, these institutions
are all entities performing medical activity (since the
year 2015, subordinated to the Ministry of the Interior
and Administration as well), providing inpatient and
round-the-clock medical services, with the exception
of those providing psychiatric care (contributing data to
the Institute of Psychiatry and Neurology), institutions/
wards, nursing and the health care ones, inpatient
hospices, wards of palliative medicine, hospitals and spas.
The hospitals managed by Ministry of National Defence
and Ministry of Justice are not obliged to participate in
the NGHMS, some of them do it voluntarily. For each
and every individual that is provided with inpatient
medical services, including the one-day services of
the dialysis therapy and chemotherapy of neoplasms,
a reporting form (MZ/Szp-11) is filled in.
The scope of the collected data includes data on
hospital (identification code, National Business Registry
Number, territorial code (TERYT) of the localisation,
year and number of the General Ledger), patient (sex,
date of birth and TERYT of the commune of residence)
and stay in a hospital (dates of: referring to hospital,
entering into the list of awaiting admission, admission
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNOPOLSKIEGO
BADANIA CHOROBOWOŚCI
SZPITALNEJ OGÓLNEJ
W Polsce dane o wypisach ze szpitali zbierane są
z niewielkimi przerwami od połowy lat pięćdziesiątych. Od 1 stycznia 1979 roku Ogólnopolskie Badanie
Chorobowości Szpitalnej Ogólnej (OBChSO) jest prowadzone na podstawie metodyki opracowanej przez
ówczesny Zakład Statystyki Medycznej Państwowego Zakładu Higieny (obecnie Zakład Monitorowania
i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP-PZH). Od
2000 r. ma ono charakter pełny i obejmuje wszystkich
pacjentów leczonych w szpitalach (wcześniej było wykonywane na 10% losowej próbie).
Badanie jest realizowane w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP)
- oficjalnego wykazu określającego zakres prowadzonych w kraju badań statystycznych, przyjmowanego
corocznie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Obecnie obowiązuje Program na rok 2019 (Dz.
U. 6 listopada 2018, poz. 2103). OBChSO stanowi
część badania Hospitalizacja (symbol 1.29.03(089)
w PBSSP 2018), którego organem prowadzącym jest
minister właściwy do spraw zdrowia. Zlecił on to zadanie Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego
- Państwowemu Zakładowi Higieny w części dotyczącej hospitalizacji ogólnej, gdzie jest wykonywane jako
OBChSO oraz Instytutowi Psychiatrii i Neurologii
w zakresie hospitalizacji psychiatrycznych.
PBSSP szczegółowo precyzuje zakres zbieranych
danych i wskazuje instytucje zobowiązane do ich przekazania. W przypadku OBChSO są to wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą (od 2015 roku
również podległe MSWiA), udzielające stacjonarnych
i całodobowych świadczeń zdrowotnych z wyjątkiem
prowadzących opiekę psychiatryczną (przekazujących
dane do Instytutu Psychiatrii i Neurologii), zakładów/
oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, hospicjów stacjonarnych, oddziałów
medycyny paliatywnej, szpitali i sanatoriów uzdrowiskowych. Placówki podlegające Ministerstwu Obrony
Narodowej i Ministerstwu Sprawiedliwości nie mają
obowiązku udziału w Badaniu, część z nich robi to dobrowolnie. Dla każdej osoby, na rzecz której wykonywane są stacjonarne świadczenia lecznicze, w tym jednodniowe dializoterapii i chemioterapii nowotworów,
wypełniany jest formularz sprawozdawczy MZ/Szp-11.
Zakres zbieranych danych obejmuje dane dotyczące
placówki (kod identyfikacyjny, REGON, kod terytorialny (TERYT) lokalizacji, rok i numer Księgi Głównej),
pacjenta (płeć, datę urodzenia i TERYT gminy zamieszkania) i pobytu w szpitalu (daty: skierowania do szpitala, wpisania na listę oczekujących, przyjęcia i wypisu,
numer w Księdze Głównej, nazwy i kody oddziałów, na
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and discharge, number in the General Ledger, names
and codes of wards at which the patient was treated, the
mode of admission and discharge, payer). In accordance
with the Ordinance of the Minister of Health on the
scope of indispensable information collected by service
recipients, detailed manner of registering information,
and also contributing it to the entities obliged to finance
services with the use of public means of 20th June, 2008,
as further amended (consolidated text in: Journal of
Laws of 17th February 2016, item 192, further changes
relevant to the subject-matter: Journal of Laws of 11th
April, 2016, item 482), the following, among others,
modes of admission are listed: emergency mode
admission, planned mode admission, transfer from
another hospital, together with the following modes
of discharge: completing the therapeutic or diagnostic
process, referring for treatment in the outpatient setting,
to another hospital, to an institution not being hospital,
discharge upon request, death of a patient. In the latter
case, the immediate, intermediate and underlying causes
of death are stated and coded, which makes the MZ/Szp11 card the sole source of data on the chain of events that
led to the death.
Stay at every ward is described separately; the
dates of admission and discharge, a main disease
in accordance with a clinical diagnosis, if needed,
together with additional information (diagnosis from
the S00-T98 group – Injury, poisoning and certain other
consequences of external causes ought always to be
accompanied by information about the external cause
of it (V01-Y98)), comorbidity significant in the case of
this hospitalisation, performed operational and medical
procedures. Diseases are defined in accordance with
the International Statistical Classification of Diseases
and Related Health Problems, 10th Revision (ICD-10),
procedures in accordance with the ICD-9 classification
(modified on an on-going basis by NHF). Since the year
2014, at the request of the Department of Mother and
Child of the Ministry of Health in the case of neonates
born in hospital information about a premature delivery
has been contributed as well (by means of indicating
YES/NO), together with that about the method of
feeding at the moment of discharge (solely breast
feeding, or with pumped milk/mixed/artificial).
The data are submitted to the NIPH-NIH by
electronic means directly by hospitals or with provincial
offices acting as intermediaries. The computer system
of logical checks renders it impossible to contribute data
containing certain mistakes (for instance, diagnoses or
procedures impossible in the case of a patient of a given
sex or age, the date of discharge earlier than the one of
admission) or gaps (for instance, in a principal diagnose
or in the TERYT localisation of hospital). In the year
2017, individual data relevant to more than 8.8 million
cases of finished hospitalisations were contributed. These
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których był leczony, tryb przyjęcia i wypisu, płatnik).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych
przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu
rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania
podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń
ze środków publicznych z dnia 20 czerwca 2008 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 17 lutego
2016, poz. 192, dalsze zmiany dotyczące tematu Dz. U.
z 11 kwietnia 2016 poz. 482) tryb przyjęcia wyróżnia
m. in. przyjęcia w trybie nagłym, planowym, przeniesienie z innego szpitala, zaś tryb wypisu - zakończenie
procesu terapeutycznego lub diagnostycznego, skierowanie do leczenia w lecznictwie ambulatoryjnym, innym szpitalu, placówce nibędącej szpitalem, wypis na
własne żądanie, zgon pacjenta. W przypadku zgonu podaje się i koduje jego bezpośrednią, wtórną i wyjściową
przyczynę, co czyni z karty MZ/Szp-11 jedyne źródło
danych na temat łańcucha przyczyn zgonów.
Pobyt na każdym oddziale opisywany jest oddzielnie
– podaje się daty przyjęcia i wypisu, chorobę zasadniczą
wg rozpoznania klinicznego, w razie potrzeby z informacją dodatkową (rozpoznaniu z grupy S00-T98 - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników
zewnętrznych zawsze powinna towarzyszyć informacja
o jego zewnętrznej przyczynie (V01-Y98)), choroby
współwystępujące, istotne w przypadku tej hospitalizacji, wykonane zabiegi operacyjne i procedury medyczne.
Choroby określane są zgodnie z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów
Zdrowotnych (ICD-10), procedury wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 (na bieżąco modyfikowanej przez NFZ). Od 2014 roku na życzenie Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia, w przypadku urodzonych w szpitalu noworodków,
przekazuje się również informację o przedwczesnym
urodzeniu (w układzie TAK/NIE) i sposobie karmienia
w momencie wypisu (wyłącznie piersią lub pokarmem
odciąganym/ mieszane/ sztuczne).
Dane nadsyłane są do NIZP-PZH drogą elektroniczną bezpośrednio przez szpitale lub za pośrednictwem
Urzędów Wojewódzkich. Komputerowy system sprawdzeń logicznych uniemożliwia przekazanie danych zawierających pewne błędy (np. rozpoznania lub procedury niemożliwe w przypadku pacjenta określonej płci
lub wieku, data wypisu wcześniejsza od daty przyjęcia)
lub braki (np. rozpoznania zasadniczego lub TERYT-u lokalizacji szpitala). W 2017 roku nadesłano jednostkowe dane dotyczące ponad 8,8 miliona przypadków
zakończonych hospitalizacji. Obejmują one wszystkich
leczonych, bez względu na status ubezpieczenia i kraj
zamieszkania. Dane są anonimowe, nie zawierają personaliów ani innych identyfikatorów pacjentów (PESEL
czy numer ubezpieczenia). Od momentu przejścia na
system pełny (2000 rok) OBChSO zarejestrowało ponad 120 mln przypadków hospitalizacji.
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data encompass all the treated regardless of the status of
their insurance and the country of residence. The data
are anonymous, and they do not include personal data
or other data which could be used to identify patients
(CESPR or insurance number). Since the moment when
the complete system was implemented (the year 2000),
the NGHMS recorded more than 120 million cases of
hospitalisations.
It ought to be emphasised that the NGHMS is the only
source of data about the external causes of hospitalised
injuries and poisonings in Poland. The NHF, as the payer,
collects data about the treatment of the results of an accident
but not about the circumstances in which it occurred.
LIMITATIONS OF THE STUDY
Limitations of the Study partly result from the legal
regulations in force related to the protection of personal
data. The anonymous character of the collected data
renders it impossible to, among others, track the further
hospitalisations of an individual (for instance, due to
the same cause), or to combine information acquired
from various sources (for instance, with the data about
deaths collected by the Statistics Poland or those about
disability collected by the Social Insurance Institution).
It is not possible, for instance, to analyse survival
after hospitalisation however, in-hospital fatality can
be analysed. The lack of social and demographic data
(education, source of income and marital status) restricts
the opportunities of the analysis of the determinants of
hospitalisation (for instance, in the studies of the social
inequalities in health).
Further limitation of the NGHMS results from the
completeness and the quality of data. A sharp improvement
in the completeness (measured by the percentage of
hospitals participating in the study in comparison with the
total number of obliged institutions) was achieved in the
year 2003 (Fig. 1A). In the recent years, it has remained
at the acceptable level of 96%. Information about the
completeness of reporting of all hospitals is available at
the following Internet address: http://www.statystyka1.
medstat.waw.pl/Informacyjna. html.
However, what is found disturbing is the significant,
and constantly observed for years, differentiation in
the aspect of the completeness of the contributed data
between particular voivodships. In the year 2017, all
hospitals from the Kujawsko-pomorskie, Lubelskie,
Łódzkie, Opolskie, Pomorskie, Podkarpackie, and
Śląskie voivodships participated in the NGHMS,
whereas, traditionally, the lowest level of representation
(below 85%) was that of the Dolnośląskie and Podlaskie
ones (Fig. 2A). As a result of that, the values of the
hospitalisation rates for particular provinces calculated
upon the basis of collected data vary in reliability,
and some of them have to be estimated taking
under consideration the proportion of missing data.
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Trzeba podkreślić, że OBChSO jest jedynym
w Polsce źródłem danych o przyczynach hospitalizowanych urazów i zatruć. NFZ, jako płatnik, zbiera
dane o leczeniu skutków wypadków, ale nie o okolicznościach, w jakich do nich doszło.
OGRANICZENIA BADANIA
Ograniczenia badania częściowo wynikają z obowiązujących rozwiązań prawnych, dotyczących ochrony
danych osobowych. Anonimowość zbieranych danych
uniemożliwia m. in. śledzenie kolejnych hospitalizacji
jednej osoby (np. z tej samej przyczyny) lub łączenie
informacji pochodzących z różnych źródeł (np. z danymi o zgonach GUS lub niepełnosprawności ZUS). Nie
można też analizować okresów przeżycia po zdarzeniu
wymagającym hospitalizacji, a jedynie śmiertelność
szpitalną. Brak danych społeczno-demograficznych
(wykształcenie, źródło utrzymania, stan cywilny) ogranicza możliwości analizy uwarunkowań hospitalizacji
(np. w badaniach społecznych nierówności w zdrowiu).
Kolejne ważne ograniczenia OBChSO stanowią kompletność i jakość danych. Skokową poprawę
kompletności (mierzonej odsetkiem szpitali biorących
udział w badaniu w stosunku do ogółu do tego zobowiązanych) uzyskano w 2003 roku (Ryc. 1A). W ostatnich latach kształtuje się ona na akceptowalnym poziomie 96%. Informacje o udziale poszczególnych
szpitali są dostępne na stronie: http://www.statystyka1.
medstat.waw.pl/Informacyjna.html.
Niepokoi jednak znaczne i utrwalone od lat zróżnicowanie kompletności przekazywanych danych między poszczególnymi województwami. W 2017 roku
udział w OBChSO brały wszystkie szpitale z woj.
kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, podkarpackiego i śląskiego, zaś
tradycyjnie najmniej (poniżej 85%) z dolnośląskiego
i podlaskiego (Ryc. 2A). W konsekwencji wyliczane ma podstawie zgromadzonych danych wartości
wskaźników hospitalizacji dla poszczególnych województw mają różną wiarygodność, niektóre muszą być
szacowane z uwzględnieniem stopnia brakujących danych. Na jeszcze większe trudności napotyka analiza
na poziomie powiatów.
Ponadto nadsyłane dane nie zawsze są kompletne,
co utrudnia lub wręcz uniemożliwia ich analizę, przekładając się na rzetelność wyciąganych na tej podstawie wniosków.
Słabym punktem Badania są informacje o procedurach zastosowanych podczas leczenia szpitalnego. Mimo że z każdą hospitalizacją łączyć się może
wiele procedur, aż 8,2% rekordów przekazanych
w 2017 roku nie zawierało żadnych informacji na
ten temat. Warto jednak zaznaczyć, że w ostatnich
latach sytuacja w tej dziedzinie nieco się poprawiła
(Ryc. 1B).
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Fig. 1. Selected characteristics of NGHMS: A - percentage of contributing hospitals (2002-2017), B - percentage of records
without medical procedures data (2003-2017), C - percentage of hospitalisations due to symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, R00-R99 by ICD-10 (2003-2017).
Ryc. 1. Wybrane charakterystyki OBChSO: A - odsetek szpitali przekazujących dane (2002-2017), B - odsetek rekordów
bez informacji o procedurach medycznych (2003-2017), C - odsetek hospitalizacji z przyczyn niedokładnie określonych, R00-R99 (2003-2017).

Even more serious problems are encountered in the
case of analysis at the level of counties (powiats).
Moreover, not always are the submitted data
complete, which renders it difficult, or downrightly
impossible, to conduct the analysis of them, and finds
its reflection in the reliability of conclusions drawn upon
their basis. An imperfection of the Study is information
about procedures applied in the course of hospital
treatment, and 8.2% of the records contributed in the
year 2017 did not contain any information about them.
Moreover, there are noticeable differences between
voivodships (Fig. 2B); in the year 2017, the percentage
of the missing data was within the scope of 0% (in
Śląskie) to 17.4% (Świętokrzyskie). However, it is
worth indicating that, in the recent years, the situation in
this field has been slightly improved (Fig. 1B).

Jednocześnie jakość danych w tej kwestii wykazuje duże zróżnicowanie między województwami (Ryc.
2B), w roku 2017 procent braków mieścił się w zakresie od 0% (województwo śląskie) do 17,4% (świętokrzyskie).
Wysoki w skali kraju odsetek braków generuje stosunkowo nieliczna grupa szpitali. W ostatnich latach
odsetek rekordów niezawierających danych o procedurach dla ¾ placówek nie przekraczał 1%, jednak
prawie 5% szpitali nadesłało ponad połowę niekompletnych pod tym względem danych.
Jakość danych w dużym stopniu wynika z rzetelności wypełniania karty statystycznej MZ/Szp-11 w szpitalu. Najlepszym przykładem jest tu podawanie informacji, czy urodzone w szpitalu dziecko było wcześniakiem, w części dotyczącej sposobu karmienia niemowląt.

Fig. 2. Selected characteristics of NGHMS by voivodships in 2017: A - percentage of contributing hospitals, B - percent
age of records without medical procedures data, C - percentage of missing data concerning external causes of
injuries and poisonings.
Ryc. 2. Wybrane charakterystyki OBChSO według województw w 2017 roku : A - odsetek szpitali przekazujących dane,
B - odsetek rekordów bez informacji o procedurach medycznych, C - odsetek braków danych o przyczynach urazów
i zatruć.
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A high, in the nationwide scale, percentage of
missing data is generated by a comparatively small
group of hospitals. In the recent years, the percentage
of records not contributing data about procedures for
¾ institutions did not exceed 1%, however, nearly 5%
hospitals sent more than half of the records incomplete
in these terms.
The quality of data results, to a significant degree,
from the level of reliability in terms of filling in an MZ/
Szp-11 statistical form in hospital. The best instance
in that case is providing information whether a child
born in hospital was delivered prematurely, which is
relevant to the manner of feeding infants. In spite of the
fact that hospital has such knowledge at disposal (the
duration of pregnancy is entered into a delivery sheet
handed over to parents), 10.4% of the records received
in the year 2017 failed to contain this information.
Such a high percentage of missing data was generated
by a single voivodship, namely Mazowieckie (58.5%
of the missing data), followed by Lubelskie, in which
it amounted to 4.9%, whereas in the majority of the
remaining voivodships it did not reach 1%.
Further limitations of the study are constituted
by information about the external causes of injuries
and poisonings. In the year 2015, solely in 64.3% of
the these cases was information about their external
causes provided, in the year 2016 this percentage
equalled 72.4%, whereas in the year 2017 – 72.6%.
The diversity of the quality of these data in terms of
the areas of origin is very significant (Fig. 2C) – the
causes of injuries are included in 100% of records
submitted from Śląskie voivodship, and 97% from
the Podkarpackie one, whereas in a few voivodships
(Zachodniopomorskie, Dolnośląskie, and Lubuskie)
this percentage was lower than 50%. Consequently, the
quality of data renders it impossible to, among others,
assess the impact on health of accidents, to estimate
costs of treatment of the casualties, and to identify risk
factors and to plan preventive actions.
Hospitalisations due to ill-defined conditions
(according to ICD-10 - Symptoms, signs and abnormal
clinical and laboratory findings, not elsewhere
classified, R00-R99) are an issue combining the
problem of medical care and the quality of data. In
spite of the fact that both in Poland and elsewhere in
the world it is recommended that such diagnoses be
restricted as the main cause of hospitalisation (1, 2),
in our country they constitute nearly 5% of the total
number (in the case of children and adolescents, the
percentage is significantly higher, namely, in the
year 2017, such was a diagnosis in the case of 8.9%
hospitalised at the age: 5-14, and 10.3% at the age:
14-19). Most frequently (in more than 30%) such
diagnoses are observed in the case of abdominal and
pelvic pain (R10), followed by pain in the throat and
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Mimo że szpital dysponuje taką wiedzą (okres trwania
ciąży wpisywany jest do wydawanej rodzicom karty
urodzenia), 10,4% rekordów nadesłanych w 2017 roku
nie zawierało tej informacji. Tak wysoki odsetek braków
generowało jedno województwo – mazowieckie (58,5%
braków), w następnym w kolejności, lubelskim, wynosił
on 4,9%, zaś w większości pozostałych poniżej 1%.
Kolejne ograniczenie badania stanowią informacje
o zewnętrznych przyczynach urazów i zatruć. W 2015
roku tylko w 64,3% przypadków rozpoznanych urazów
lub zatruć towarzyszyły informacje o ich zewnętrznej
przyczynie, w 2016 – 72,4%, w 2017 – 72,6%. Zróżnicowanie przestrzenne jakości tych danych jest bardzo
duże (Ryc. 2C) – przyczyny urazów zawiera 100% rekordów nadsyłanych z województwa śląskiego i 97%
z podkarpackiego, zaś w kilku województwach (zachodniopomorskie, dolnośląskie, lubuskie) odsetek ten
był niższy od 50%. W efekcie jakość danych uniemożliwia m. in. ogólnopolską ocenę skutków zdrowotnych
wypadków, szacowanie kosztów leczenia poszkodowanych, identyfikację zagrożeń i planowanie działań
profilaktycznych.
Hospitalizacje z przyczyn niedokładnie rozpoznanych (według ICD-10 – objawów, cech chorobowych
oraz nieprawidłowych wyników badań klinicznych
i laboratoryjnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
kodowanych jako R00-R99) to zagadnienie z pogranicza kwestii opieki medycznej i jakości danych. Mimo
że zarówno w Polsce, jak i na świecie zaleca się ograniczanie takich rozpoznań, jako zasadniczej przyczyny hospitalizacji (1, 2), w naszym kraju stanowią one
prawie 5% ogółu (w przypadku dzieci i młodzieży odsetki są znacznie wyższe – w 2017 roku taką diagnozę otrzymało 8,9% hospitalizowanych w wieku 5-14
lat i 10,3% w wieku 14-19 lat). Najczęściej (w ponad
30%) są to bóle w okolicy brzucha i miednicy (R10),
a w dalszej kolejności bóle w gardle lub klatce piersiowej (R07) oraz omdlenie lub zapaść (R55). Ponad
32% pacjentów wypisano w dniu przyjęcia, ale w 23%
przypadków pobyt trwał 5 dni lub więcej (mediana
długości pobytu wynosiła 3 dni). Zwraca uwagę, że dla
32% pacjentów rozpoznanie to kończy proces diagnostyczny/terapeutyczny.
Od 2014 roku odsetek hospitalizacji z tego powodu powoli, ale systematycznie się zmniejsza (Ryc. 1C),
zwraca jednak uwagę jego znaczne zróżnicowanie regionalne (w 2017 roku 2,9% w województwie lubuskim
do niemal 6,7% w małopolskim). Obserwowane różnice mogą wynikać z nieco odmiennej polityki przyjmowania do szpitala w poszczególnych województwach,
dostępnych możliwości diagnostycznych, ale również
z jakości sprawozdawczości w kwestii określania przyczyn hospitalizacji. Zagadnienie to zasługuje na odrębne, pogłębione badanie.
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chest (R07), and also syncope and collapse (R55).
More than 32% patients were discharged on the day
of admission, but in 23% cases the stay lasted for 5
or more days (median of the length of stay amounted
to 3 days). Attention is attracted by the fact that for
32% patients this diagnosis is the final stage of the
diagnostic/therapeutic process.
Since the year 2014, the percentage of hospitalisations
due to that case has been decreasing slowly, but steadily
(Fig. 1.C), however, its significant regional differentiation
is observed (in the year 2017, from 2.9% in Lubuskie
to nearly 6.7% in Małopolskie voivodship). This effect
may result from a slightly different policy of admission
to hospital in particular regions, available possibilities of
diagnosing, but, as well as from the quality of reporting
in the aspect of determining the causes of hospitalisation.
This issues deserves further and more in-depth
investigation.
The better quality of data about hospitalisations
would render it possible to conduct, by all the involved
parties, more precise analyses, including also such as are
relevant to meeting the obligations towards international
organisations (WHO and OECD). Improvement
in this field depends, to a significant degree, upon
convincing the employees of hospitals that it matters
to fill in and hand over appropriate documentation
carefully and reliably, instead of perceiving this task
as an unnecessary and a bureaucratic burden. This is
the purpose of training, and also discussing the issue
in the course of medical conferences. There is also,
not frequently applied, administrative procedure of
requesting intervention from the Ministry of Health or
the competent provincial office.
RESULTS OF THE NGHMS AND THE DATA
FROM THE NATIONAL HEALTH FUND (NHF)
The NGHMS is the oldest, but by no means the only
one, source of individual data on hospital morbidity
in Poland, and such data are collected by the National
Health Fund (NHF) as well. The comparison of the
resources of both registries may shed a light on the
quality of data in both their sources, even though one
ought to remember about the differences between them,
resulting from different objectives of their existence
(in the case of the NHF, it is to settle financial claims,
whereas the NGHMS is to keep the records of public
statistical data). The NHF collects data relevant to
insured patients (at the end of the year 2017, there were
33 million, 786 thousand of them (3), and that means
approximately 88% of the population of Poland), the
NGHMS – about all the hospitalised, regardless of
their status of insurance or a country of permanent
residence (NHF foots the bill for approximately 90%
of the hospitalisations registered by NGHMS). Taking
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Lepsza jakość danych o hospitalizacjach umożliwiłaby prowadzenie przez wszystkich zainteresowanych bardziej precyzyjnych analiz, w tym służących
realizacji zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych (WHO, OECD). Poprawa w tej dziedzinie
w dużym stopniu zależy od przekonania pracowników
szpitali do znaczenia starannego, rzetelnego wypełniania i przekazywania stosownej dokumentacji, bez postrzegania tej pracy jako zbędnej i obciążającej biurokracji. Służą temu szkolenia oraz podnoszenie tematu
podczas konferencji medycznych. Istnieje też rzadko
stosowana droga administracyjna – prośba o interwencję skierowana do Ministerstwa Zdrowia lub odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego.
WYNIKI OBChSO A DANE NARODOWEGO
FUNDUSZU ZDROWIA
OBChSO jest najstarszym, ale nie jedynym źródłem jednostkowych danych na temat chorobowości
hospitalizowanej w Polsce, dane takie zbiera również
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Porównanie zasobów obu źródeł może przynieść wiele informacji na temat jakości danych, choć trzeba pamiętać o różnicach
dzielących oba zbiory, wynikających z odmiennych celów, jakim one służą (w przypadku NFZ są to rozliczenia finansowe, zaś OBChSO – statystyka publiczna).
NFZ gromadzi dane dotyczące pacjentów ubezpieczonych (na koniec 2017 roku ich 33 mln 786 tys. (3),
czyli ok. 88% ludności Polski), OBChSO – wszystkich
hospitalizowanych, bez względu na status ubezpieczenia czy kraj stałego zamieszkania (NFZ płaci za ok.
90% hospitalizacji zgłaszanych do OBChSO). Biorąc
również pod uwagę działalność nieobjętą kontraktami
z NFZ można oczekiwać, że rejestry OBChSO obejmą
więcej przypadków hospitalizacji. Są jednak powody
by sądzić, że rejestry NFZ będą pełniejsze – interes
ekonomiczny szpitala wymaga raportowania płatnikowi wszystkich wykonanych świadczeń, podczas gdy
sprawozdawczość do OBChSO wynika co prawda
z ustawowego obowiązku, ale niewywiązywanie się
z niego, nie oznacza jak dotąd żadnych sankcji dla placówki. Dane NFZ mogą być za to obciążone błędami
wynikającymi z pochodzenia z systemu refundacyjnego i specyfiki rozliczeń z płatnikiem.
Na potrzeby niniejszej pracy porównano dane OBChSO o liczbie hospitalizacji z wybranych przyczyn
z udostępnionymi przez NFZ w ramach realizowanego
w latach 2013-2017 projektu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, współfinansowanego
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Oba źródła podają podobną liczbę hospitalizacji z powodu zawałów serca (I21-I22 wg ICD-10) w latach
2009-2015, różnice nie przekraczają 10% (Ryc. 3).
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as well under consideration the activity not covered by
the contracts with the NHF, it may be expected that the
records of the NGHMS ought to include more cases
of hospitalisation. However, there are reasons to think
that the records of the NHF ought to be more complete;
the economic aspect of the activity of hospital requires
that all the performed services are reported to the payer,
whilst reporting to the NGHMS, even though stemming
from a statutory duty, failing to comply with it has not
yet been punished in any manner. The data of the NHF
may instead be burdened with mistakes resulting from
the fact that they originate from the claims system and
from the specific character of settlements with a payer.
To meet the needs of this paper, the data of the
NGHMS relevant to the number of hospitalisations
from selected causes were compared with those
made available by the NHF within the frameworks
of (implemented in the years since 2013 until 2017),
project ‘Tackling social inequalities in health’, partly
financed with the use of means provided under the
Norwegian Financial Mechanism. Both of these sources
state a similar number of hospitalisations caused by
myocardial infraction (I21-I22 in accordance with
ICD-10) in the years 2009-2015, the biggest difference
(9.2% surplus in NGHMS data) was observed in 2014,
as shown in Figure 3.
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Podobną zgodność uzyskano za lata 2013 i 2014
dla hospitalizacji z powodu astmy (J45-46) i chorób
wątroby (K70, K73-K74), traktowanych jako rozpoznanie zasadnicze. W tych samych latach do OBChSO
zgłoszono dużo więcej (o 44% w 2013 roku i o 59%
w 2014) hospitalizacji z powodu niewydolności nerek
(N17-N19) jako choroby zasadniczej, jednak po zsumowaniu dla każdego ze źródeł przypadków chorób
zasadniczych i współwystępujących, nadwyżki te redukują się do odpowiednio 3% i 10%. Analizowane
źródła nie są zgodne co do rozpowszechnienia choroby
nadciśnieniowej (I10-I15). W roku 2013 do OBChSO
zgłoszono zaledwie 71%, a w 2014 roku – 68% liczby przypadków hospitalizacji raportowanych do NFZ
z takim rozpoznaniem zasadniczym, po uwzględnieniu
chorób współwystępujących – 78% (w 2013 i 2014
roku).
Porównanie rejestrów NFZ i OBChSO zarówno
pod względem zawartości, jak i jakości danych, wymaga bardziej szczegółowych badań. Warto jednak
podkreślić, że NFZ gromadzi dane poza statystyką
publiczną i nie jest zobowiązany do ich udostępniania
wszystkim zainteresowanym instytucjom.

Fig. 3. Number of hospitalisations due to myocardial infraction (I21-I22) in 2009-2015 by NGHMS and NHF.
Ryc. 3. Liczba hospitalizacji z powodu zawału serca (I21-I22) w latach 2009-2015 według danych OBChSO i NFZ.

A similar compatibility was obtained for the years
2013 and 2014 for hospitalisations due to asthma (J4546) and the diseases of the liver (K70, K73-K74) treated
as the principal diagnosis. In these same years, the
NGHMS was notified of much more hospitalisations
caused by kidney failure (N17-N19) as a main disease
(44% more in the year 2013, and 59% more in the
year 2014), however, after adding comorbidity in
data from both sources, these surpluses are reduced,

WYKORZYSTANIE WYNIKÓW
Mimo powyższych ograniczeń, OBChSO jest podstawowym źródłem danych dotyczących chorobowości
hospitalizowanej w Polsce. Jego wyniki umożliwiają m.
in. wyznaczenie częstości hospitalizacji z poszczególnych przyczyn, z uwzględnieniem lokalizacji szpitala
oraz płci, wieku i miejsca zamieszkania pacjentów, analizę długości hospitalizacji, śmiertelności szpitalnej, try77

Anna Poznańska, Paweł Goryński i inni
respectively, to 3% and 10%. The analysed sources
do not match in terms of frequency of hospitalisation
due to hypertension (I10-I15). In the year 2013, the
NGHMS was notified of merely 71%, and in the year
2014 of 68% of the cases reported to the NHF with
the same principal diagnosis, and, after taking under
consideration comorbidity, this number amounted to
78% (in the years 2013 and 2014).
Comparison between the registers of the NHF and
the NGHMS, both in terms of their contents, and the
quality of data, requires more detailed investigations.
However, it is worth emphasising that the NHF collects
data not included into the scope of public statistics,
and is not obliged to make them available to all the
interested institutions.
ANALYSES BASED ON THE RESULTS
OF NGHMS
In spite of the above-mentioned restriction, the
NGHMS is the basic source of data relevant to hospital
morbidity in Poland. The results render it possible, among
others, to determine the frequency of hospitalisations
due to particular causes taking under consideration the
localisation of hospital, and also the sex, age and the
place of residence of patients, analysis of the duration of
hospitalisation, in-hospital fatality, mode of admissions
and discharges. The data of NGHMS were used for
scientific purposes as soon as in the 1970s (4-6), whereas
in the 1980s they were used, among others, in major
studies comparing the various aspects of hospitalisation
in Poland and in USA (7, 8). The papers being written are
directly relevant to hospital treatment (for instance, the
frequency of the occurrence of in-hospital cardiac arrest
(9), hospitalisation caused by obesity (10) or asthma
(11)), but, as well, the seasonality of health phenomena
(12), their spatial differences (13), the effectiveness of
vaccinations (14, 15), the prevalence of rare diseases
(16-19) - in that case, the NGHMS replaced non-existent
registries of diseases. Data acquired from the Study are
also annually published by the Statistics Poland in the
reports entitled ‘Health and health care in … ‘ (20).
Hospital morbidity is the subject-matter of one of the
chapters of reports published periodically by the NIPHNIH, entitled ‘Health status of the Polish population’
(21); this chapter monitors trends in this field.
Subject-related analyses are ordered as well by
the Ministry of Health (frequently as a contribution to
answers to the interpellation of MPs), and also the units
of territorial self-government. Because of the profile of
the data collected and processed in the NGHMS, the
NIPH-NIH has been incorporated into the team in charge
of developing a uniform model of collecting and using
data relevant to the safety of road traffic coordinated by
the Office of the National Road Safety Council.
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bu przyjęć i wypisów. Dane OBChSO wykorzystywano
do celów naukowych już w latach siedemdziesiątych
(4-6), zaś w osiemdziesiątych użyto ich m. in. w znaczących pracach porównujących różne aspekty hospitalizacji w Polsce i w USA (7, 8). Powstające artykuły dotyczą bezpośrednio leczenia szpitalnego (np. częstości
występowania wewnątrzszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia (9), hospitalizacji z powodu otyłości (10)
czy astmy (11)), ale również sezonowości i przestrzennego zróżnicowania zjawisk zdrowotnych (12, 13),
skuteczności szczepień (14, 15), rozpowszechnienia
chorób rzadkich (16-19) – w tym wypadku OBChSO
zastępuje nieistniejące rejestry chorób. Dane z badania
trafiają również do wydawanych corocznie przez GUS
raportów pt. „Zdrowie i ochrona zdrowia w … roku”
(20). Chorobowości hospitalizowanej poświęcony jest,
monitorujący trendy w tej dziedzinie, jeden z rozdziałów publikowanego cyklicznie przez NIZP-PZH raportu
„Sytuacja zdrowotna ludności Polski” (21).
Analizy tematyczne zamawia również Ministerstwo Zdrowia (często jako wkład do odpowiedzi na
interpelacje poselskie), a także jednostki samorządu
terytorialnego. Ze względu na charakter zbieranych
i przetwarzanych w Badaniu danych, NIZP-PZH został włączony w skład Zespołu do spraw wypracowania modelu jednolitego systemu gromadzenia i wykorzystywania danych, dotyczących bezpieczeństwa
ruchu drogowego, koordynowanego przez Sekretariat
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Zestawienia danych oraz wyliczane na ich podstawie wskaźniki dotyczące opieki zdrowotnej są również przekazywane do organizacji międzynarodowych
– Eurostatu, OECD, WHO (baza danych Health for
All) w ramach realizacji zobowiązań naszego kraju.
Zgodnie z wymaganiami Ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. 2018 poz. 997) rutynowe wyniki Badania są dostępne za pośrednictwem strony internetowej
NIZP-PZH (http://www.pzh.gov.pl/ w zakładce Serwisy
tematyczne / Chorobowość szpitalna lub bezpośrednio
pod adresem: http://www.statystyka1.medstat.waw.pl /
wyniki/wyniki.htm). Można tam znaleźć liczby bezwzględne hospitalizacji, współczynniki rzeczywiste na
10 tys. ludności oraz średnie długości pobytu w szpitalu
z poszczególnych przyczyn, również w podziale według wieku (wyróżniono kategorie: poniżej 1 roku życia, 1-4 lata, 5-14, 15-19, 20-34, 35-44, 45-54, 55-64,
65 lat i więcej), płci i miejsca zamieszkania pacjentów
(w układzie miasto/wieś) z lat 2003-2017.
Pełnym zbiorem danych dysponuje Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP-PZH.
Dostępne są np. informacje o dziennej liczbie hospitalizacji w poszczególnych miastach. Miejsce zamieszkania
pacjentów oraz lokalizacja szpitali mogą być analizowane na poziomie powiatów lub województw. Z danych tych korzystają instytuty naukowe sektora zdrowia
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The collations of data, and also, calculated upon
their basis, indicators relevant to medical care, are as
well forwarded to international organisations – the
Eurostat, OECD, WHO (Health for All Database)
within the frameworks of meeting the obligations
accepted by our country.
In accordance with the requirements of the Public
Statistics Act (Journal of Laws 2018, item 997), the results
of the NGHMS are available on the web page of the NIPHNIH (http://www.pzh.gov.pl/ in the following bookmark:
Subject-related services / hospital morbidity), or directly
at the following address: http://www.statystyka1.medstat.
waw.pl/ wyniki/wyniki.htm. It is possible to find there the
total numbers of hospitalisations, crude rates per 10,000
population, and also the average length of the hospital
stay due to particular diseases according to age (with the
following separate categories: under 1 year of life, 1-4
years, 5-14, 15-19, 20-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 years
and more), sex and the place of residence of patients (by
means of indicating urban or rural area) in the years since
2003 until 2017.
A complete collection of data is at the disposal
of the Department of Population Health Monitoring
and Analysis. Information about, for instance, a daily
number of hospitalisations in particular cities is
available there. The places of residence of patients, and
also the localisation of hospitals, may be analysed at the
level of voivodships or powiats. These data are used by
scientific institutes of the health sector (hospitalisations
due to cardiovascular diseases have been analysed by
the Cardinal Wyszynski Institute of Cardiology, while
hospitalisations due to neurological diseases by the
Institute of Psychiatry and Neurology), and also the
authors of scientific dissertations (Ph.D., M.A. and B.A.),
papers and grant applications, sometimes commercial
companies, including those in the insurance industry.
For the time being (February 2019), the data for the year
2017 and the previous ones are available, whereas the
collection for the year 2018 is being processed.
RECAPITULATION
The Nationwide General Hospital Morbidity Study
is an important source of health data, which are used in
numerous significant elaborations and papers to meet
the needs of domestic and international recipients.
The collected information might be used even
more frequently should knowledge about the available
resources of data and opportunity of using them reach
a broader group of those potentially interested.
It should be emphasised that the NGHMS collects
the hospitalisation data from both public and private
hospitals, regardless of the insurance status of patients.
The Study is the only Polish source of certain
information –concerning the external causes of hospitalised
injuries and poisonings, as well the chain of events that led
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(np. Instytut Kardiologii w zakresie chorób układu krążenia, Instytut Psychiatrii i Neurologii – chorób neurologicznych) oraz autorzy prac naukowych (doktorskich,
magisterskich, licencjackich), artykułów i wniosków
grantowych, czasem firmy komercyjne, w tym ubezpieczeniowe. W chwili obecnej (luty 2019) dostępne są dane
za rok 2017 i wcześniejsze, zbiór z 2018 r. jest opracowywany.
PODSUMOWANIE
Ogólnopolskie Badanie Chorobowości Szpitalnej
Ogólnej jest ważnym źródłem danych epidemiologicznych, które są wykorzystywane w wielu istotnych
opracowaniach i zestawieniach na użytek krajowy
i międzynarodowy.
Zgromadzone informacje mogłyby być używane
jeszcze częściej, gdyby wiedza o dostępnych zasobach
danych i możliwości ich wykorzystania docierała do
szerszej grupy zainteresowanych.
Dane pochodzą zarówno ze szpitali państwowych,
jak i prywatnych, dotyczą również pacjentów nieubezpieczonych.
Badanie jest jedynym w kraju źródłem informacji
o zewnętrznych przyczynach hospitalizowanych urazów i zatruć oraz w przypadku zmarłych pacjentów
o łańcuchu przyczyn prowadzących do zgonu (publikowane statystyki zgonów GUS zawierają jedynie przyczynę wyjściową).
Zbierane dane dokumentują przypadki wypisów ze
szpitali, nie zawierają natomiast identyfikatorów pozwalających np. śledzić kolejne pobyty w szpitalu konkretnego pacjenta lub jego losy po opuszczeniu placówki.
Jakość niektórych danych, zwłaszcza dotyczących
zastosowanych procedur medycznych oraz zewnętrznych przyczyn urazów i zatruć, nie jest zadowalająca.
Udziały niekompletnych rekordów wykazują duże
zróżnicowanie regionalne, a bardzo dobre wyniki niektórych województw (np. śląskie nie nadsyła danych
bez informacji o procedurach lub przyczynach zewnętrznych, w podkarpackim odsetki takich braków
wynoszą odpowiednio 3% i 2%) świadczą, że możliwe
jest zapewnienie właściwej jakości w tej dziedzinie.
Edukacja pracowników szpitali i Urzędów Wojewódzkich w kwestii znaczenia rzetelnej sprawozdawczości i jej wpływu na możliwość wykorzystania zbieranych danych jest zadaniem dla NIZP-PZH, ale także
Ministerstwa Zdrowia.
Niniejszy artykuł rozwija wybrane zagadnienia
poruszone w nieopublikowanym referacie pt. „Problemy z wykorzystaniem Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej do oceny jakości w opiece zdrowotnej”
wygłoszonym na XXI Konferencji „Jakość w Opiece
Zdrowotnej” (Kraków, 29-30 maja 2017 r.).
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to the death (in the case of deceased patients, discharge
record includes immediate, intermediate and underlying
causes of death).
The collected data document the cases of
discharges from hospitals, whereas they do not include
any personal identifiers that would make it possible,
for instance, to merge information about succeeding
hospitalisations of a particular patient or follow this
patient’s further medical events after leaving a hospital.
The quality of some of the data, in particular, relevant
to applied medical procedures, and also the external
causes of injuries and poisonings, is not satisfactory.
Shares of incomplete records manifest a lot of
differences between regions, and very good results for
some of the voivodships (for instance, the Śląskie did
not submit data without information about procedures
or external causes) prove that it is possible to provide
appropriate quality in this field.
Training of the employees of hospitals responsible
for discharge data reporting to assure the maximum
quality data is a task for the NIPH-NIH, but also for
the Ministry of Health.
This paper studies more broadly selected issues
raised in a non-published presentation entitled
‘Problems of Using the Nationwide General Hospital
Morbidity Study for Quality Assessment in Health
Care’ delivered at the 21st Conference ‘Quality in
Health Care’ (Cracow, 29-30th May, 2017).
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Oral cancer is a significant problem among global population. In Poland a few thousands
of new incidents are reported annually. Prophylaxis and early detection help decreasing the incidence rate.
Screening programmes are a tool that enable to achieve that goal.
OBJECTIVES. The aim of this study was to evaluate prevalence of selected risk factors and pathological
lesions of oral mucosa in adult population.
MATERIAL AND METHODS. The study group consisted of 253 patients. After undertaking a medical history
in a form of a questionnaire, a conventional intraoral soft tissue examination was performed. This was followed
by use of cool white light (Microlux DL Addent).
RESULTS. Among patients following risk factors were frequently found: tobacco smoking - 20.9% patients,
alcohol consumption - 2/3 of patients drink occasionally, 8.7% drink on regular basis. Over 80% patients were
sexually active. 3 patients suffered from oral cancer, 21 patients gave a history of cancer in other locations,
54.2% reported a family history of cancer. Screened patients declare quite healthy diet, although level of grilled
and fried meat consumption is fairly high. 37.8% patients were alarmed by the condition of the oral mucosa but
only half of them reported it to their dentist. Most of the lesions were found on the buccal mucosa (88 patients,
34.8%), retromandibular triangle and palate and most of lesions were white lesions, categorized as traumatic.
CONCLUSIONS. This preliminary study showed, that the incidence of oral cancer risk factors is high in this
population. The incidence of pathological lesions of oral mucosa was also high. The study showed low awareness
of oral cancer prevention, risk factors and symptoms.
Key words: screening, oral cancer, pathological lesions of oral mucosa
STRESZCZENIE
WSTĘP. Nowotwory jamy ustnej i gardła stanowią poważny problem epidemiologiczny na świecie. W Polsce co roku
wykrywane jest kilka tysięcy nowych przypadków tej choroby. Oprócz profilaktyki, niepodważalne znaczenie w spadku
umieralności z powodu chorób nowotworowych ma wczesne wykrycie raka. Umożliwiają to badania przesiewowe.
CEL PRACY. Celem pracy była wstępna ocena występowania wybranych czynników ryzyka nowotworów
jamy ustnej oraz patologicznych zmian na błonie śluzowej w populacji osób dorosłych.
MATERIAŁ I METODY. Wstępnym badaniem objęto 253 osoby. Przeprowadzono ankietę mającą na celu
określenie obecności czynników ryzyka nowotworów jamy ustnej oraz konwencjonalne badanie błony śluzowej
jamy ustnej pod kontrolą wzroku. Dodatkowo zastosowano badanie światłem białym (Microlux DL, Addent).
WYNIKI. W badanej grupie pacjentów 20,9% było palaczami tytoniu, niemal 2/3 badanych deklarowało sporadyczne spożycie alkoholu, a 8,7% spożywało alkohol przynajmniej kilka razy w tygodniu. Ponad 80% badanych
deklarowało utrzymywanie stosunków seksualnych. Występowanie chorób nowotworowych w rodzinie zgłosiło
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54,2% osób, 3 respondentów samych doświadczyło choroby nowotworowej w obrębie jamy ustnej, a 21 osób
chorowało na nowotwór innej lokalizacji. Badana grupa wykazywała przeciętnie dobre nawyki żywieniowe, jednak ponad połowa badanej grupy codziennie spożywała mięso w formie smażonej lub grillowanej. Około 37,8%
pacjentów podawało obecność niepokojących zmian na błonie śluzowej, tylko połowa z nich zgłosiła problem lekarzowi. Zmiany o charakterze nadmiernego rogowacenia, najczęściej obserwowano na błonie śluzowej policzków
- u 88 osób (34,8%). Często zmiany występowały również w okolicy trójkąta zatrzonowcowego i podniebienia.
WNIOSKI. Przeprowadzone wstępne badanie wykazało wysokie występowanie czynników ryzyka nowotworów
jamy ustnej oraz zmian patologicznych na błonie śluzowej w badanej populacji. Badanie wykazało niską świadomość
na temat profilaktyki, czynników ryzyka i objawów nowotworów jamy ustnej.
Słowa kluczowe: badania przesiewowe, nowotwory jamy ustnej, zmiany patologiczne na błonie śluzowej
INTRODUCTION

WSTĘP

Oral and pharyngeal cancer are a major epidemiological problem in the world, occupying seventh place
in the cancer register of the World Health Organization
(1). In Poland cases of malignant tumors of the oral
cavity represent 4% of males and 1% of women of all
cancers, according to the National Cancer Registry.
Every year, several thousand new cases of this disease
are detected. A significant increase in the incidence of
oral mucosa lesions and oral cavity tumors in a younger age group of patients is reported (2, 3).
Early clinical symptoms of oral cancer tend to be
non-specific and include pain, paresthesia or the occurrence of long-healing wounds and ulcerations within oral mucosa. Because these symptoms are often
neglected, oral cancer is often detected in a more advanced stage (4). This is associated with a higher mortality rate and the need for traumatic and aggressive
treatment. Oral cancer may develop from pathological lesions of oral mucosa. The image of potentially
premalignant pathological states of the oral mucosa is
well known and described. The white, hyperkeratotic
lesions, exemplified by leukoplakia, red lesions known
as erythroplakia and mixed, white-red lesions, with the
component of hyperkeratosis and discontinuity of epithelium and / or inflammation are mentioned. Lichen
planus, Plummer-Vinson syndrome, submucosal fibrosis of the mouth and lips are some of the conditions
that may contribute to the development of cancer.
In addition to prophylaxis, the early detection of
cancer is crucial in the decrease in mortality in cancer.
Screening tests are a tool to make it possible. Performing the examination of the oral mucosa can and should be
performed during routine checkups at the dental office.

Nowotwory jamy ustnej i gardła stanowią poważny problem epidemiologiczny na świecie zajmując siódme miejsce w rejestrze występowania nowotworów Światowej Organizacji Zdrowia (1). Według
danych Krajowego Rejestru Nowotworów, w Polsce
przypadki złośliwych guzów jamy ustnej stanowią
4% u mężczyzn i 1% u kobiet wszystkich zachorowań
na nowotwory. Co roku wykrywane jest kilka tysięcy
nowych przypadków tej choroby. Niepokojące są również doniesienia o wzroście częstości występowania
zmian na błonie śluzowej i nowotworów jamy ustnej
w coraz młodszej grupie wiekowej pacjentów (2, 3).
Wczesne objawy kliniczne nowotworów jamy ustnej bywają niecharakterystyczne i należą do nich ból,
parestezje czy występowanie długo niegojących się ran
i owrzodzeń w obrębie błony śluzowej. Ponieważ objawy te bywają często lekceważone, nowotwory jamy
ustnej w znacznym odsetku wykrywane są w bardziej
zaawansowanym stadium (4). Wiąże się to z wyższym
wskaźnikiem śmiertelności oraz koniecznością traumatycznego i agresywnego leczenia.
Nowotwory jamy ustnej mogą rozwijać się na podłożu patologicznych zmian na błonie śluzowej. Znany
i opisany jest obraz zmian patologicznych błony śluzowej
jamy ustnej, które cechują się zwiększonym ryzykiem
transformacji nowotworowej. Wymieniane są zmiany
białe, o charakterze nadmiernego rogowacenia, których
przykładem jest leukoplakia, zmiany czerwone określane
jako erytroplakia oraz zmiany mieszane, biało-czerwone,
z komponentą zarówno nadmiernego rogowacenia, jak
i naruszenia ciągłości nabłonka i/lub stanu zapalnego.
Wśród stanów, które mogą przyczynić się do rozwoju
nowotworu, wymieniane są również między innymi liszaj płaski, zespół Plummera-Vinsona, podśluzówkowe
włóknienie jamy ustnej, zapalenie czerwieni wargowej.
Oprócz profilaktyki, niepodważalne znaczenie
w spadku umieralności w chorobach nowotworowych
ma wczesne wykrycie raka. Umożliwiają to badania
przesiewowe. Badanie błony śluzowej jamy ustnej
może i powinno być wykonywane podczas rutynowych kontroli w gabinetach stomatologicznych.

AIM OF THE STUDY
The aim of the study was the preliminary assessment of the occurrence of selected risk factors of oral
cancer and pathological lesions of oral mucosa in the
adult population.
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MATERIALS AND METHODS

CEL BADANIA

The study group consisted of patients, who reported for a dental checkup or treatment to the Department
of Conservative Dentistry or Department of Comprehensive Dental Care, Medical University of Warsaw
and those patients, who attended oral health promotion
days in dental offices in the Masovia Province. It is
worth mentioning, that the reason of the patients’ visit
was never a pathological lesion of oral mucosa. In this
preliminary study, 253 people were screened, 74.1%
women and 25.9% men. Age of the patients varied
from 15 to 86, average of 48.2 ± 16.6 years old.
All patients were subject to the same protocol.
The protocol was prepared by the authors of the study,
based on materials published by The Centers for Disease Control and Prevention, Department of Health and
Human Services of the United States and WHO. First
a questionnaire was conducted to determine the presence of risk factors for oral cancer. The questionnaire
was prepared by the authors and took into account selected risk factors, as described in the literature. Those
included: age, sex, dietary habits, alcohol and tobacco
consumption, cancer history in a patient or family, sexual activity, oncogenic virus (HPV) infection, incorrect
oral hygiene. Subsequently, conventional oral mucosa
examination with naked eye, under incandescent light
was performed. First undried, than dried oral mucosa was examined, in following order: lips, lateral lips
commissures, gingiva, tongue, floor of the mouth, soft
and hard palate, buccal mucosa. Particular attention
was paid to the following regions: retromandibular triangle, root and lateral surface of the tongue, floor of the
mouth, the edge of the alveolar process and lips. The
next step was the examination of the above mentioned
regions of oral mucosa with the use of white light
(Microlux DL, Addent). According to the producers’
recommendations, prior to examination, patients were
asked to rinse the mouth with 1% acetic acid solution.
The observed changes were described on the oral mucosa maps in individual patient charts. Each time when
there was a difference in the visibility of lesions on the
mucosa in the Microlux light compared to the naked
eye examination, that fact was noted. Patients in whom
disturbing lesions were detected were covered by specialist care and a plan of follow-up visits. Depending
on the needs, periodontal, surgical, histopathological
and follow-up treatment was carried out.

Celem pracy była wstępna ocena występowania
wybranych czynników ryzyka nowotworów jamy
ustnej oraz patologicznych zmian na błonie śluzowej
w populacji osób dorosłych.

RESULTS
The general medical history shows, that 20.9% (53
patients) were tobacco smokers at the time. Another 17.8% respondents (45 patients) used to smoke in
the past. Two thirds of examined population (61.3%)

MATERIAŁY I METODY
Do grupy badanej włączono pacjentów, którzy zgłosili się na rutynową kontrolę stomatologiczną bądź leczenie zachowawcze do Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pacjentów,
którzy zgłosili się lub zostali zaproszeni na dni otwarte
zdrowia jamy ustnej w gabinetach dentystycznych na
terenie województwa mazowieckiego. Należy dodać,
że przyczyną wizyty pacjentów w gabinecie nie były
stwierdzone zmiany patologiczne na błonie śluzowej.
Wstępnym badaniem objęto 253 osoby, w tym
74,1% kobiet i 25,9% mężczyzn. Wiek badanych wahał się od 15 do 86 lat, średnio 48,2 ± 16,6 roku.
Wszystkich pacjentów objęto takim samym protokołem badania. Protokół został opracowany przez
autorów badania, w oparciu o materiały opublikowane przez Centrum Kontroli i Prewencji Chorób i Państwowy Instytut Zdrowia USA (The Centers for Disease Control and Prevention, Department of Health
and Human Services of the United States) oraz WHO.
W pierwszej kolejności, przeprowadzono ankietę mającą na celu określenie obecności czynników ryzyka
nowotworów jamy ustnej. Ankieta została przygotowana przez autorów i uwzględnia opisane w piśmiennictwie wybrane czynniki ryzyka. Zaliczono do nich:
wiek, płeć, nawyki żywieniowe, spożycie alkoholu
i tytoniu, historię choroby nowotworowej u pacjenta lub w rodzinie, aktywność seksualną, infekcję onkogennymi wirusami (HPV), nieprawidłową higienę
jamy ustnej.
Następnie wykonywano konwencjonalne badanie błony śluzowej jamy ustnej pod kontrolą wzroku w standardowym oświetleniu, z użyciem lusterka
stomatologicznego. Oglądano najpierw nieosuszoną,
a następnie osuszoną błonę śluzową jamy ustnej, w następującej kolejności: wargi, zachyłki i kąty warg, błona śluzowa dziąseł i wyrostka zębodołowego, język,
dno jamy ustnej, podniebienie twarde i miękkie, policzki. Szczególną uwagę zwracano na okolice trójkąta
zatrzonowcowego, brzegu i nasady języka, dna jamy
ustnej, brzegu wyrostka zębodołowego oraz czerwieni
wargowej.
Kolejnym etapem było badanie wyżej wymienionych obszarów błony śluzowej światłem białym przy
pomocy urządzenia Microlux DL (Addent). Wedle
zaleceń producenta, przed badaniem światłem, zale83
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were never tobacco smokers. The average number of
cigarettes smoked daily varied from 1 to 40 (median
= 10/d). On average, patients smoked for 15 years,
one of them for 45 years. The percentage of smokers
at the time of the survey was higher among women
than among men (21.3% vs 17.2%), more women
also reported that they have never smoked (64.5% vs
53.1%). Women smoked for a shorter period of time
and smoked less cigarettes a day than men, mostly
no more than 10 cigarettes a day, while in men it was
usually 10-20 cigarettes. The number of pack years for
women was more than two times lower that for men.
The differences depending on the sex were statistically
significant (Table I).

cano pacjentom płukanie jamy ustnej 1% roztworem
kwasu octowego. Obserwowane zmiany opisywane
były na mapach jamy ustnej w indywidualnych kartach pacjenta. Każdorazowo zaznaczano, jeśli wystąpiła różnica w widoczności zmian na błonie śluzowej
w świetle Microlux w porównaniu do badania gołym
okiem.
Pacjenci, u których wykryto niepokojące zmiany,
zostali objęci opieką specjalistyczną i planem następowych wizyt kontrolnych. W zależności od potrzeb,
prowadzone było leczenie periodontologiczne, chirurgiczne, badanie histopatologiczne i opieka następowa.

Table I. Tobacco smoking habits
Tabela I. Nawyki palenia tytoniu
Smoke currently
Smoked in the past
Never a smoker
Number of cigarettes smoked daily
(median; Q1–Q3) – only among smokers
≤ 10
Number of cigarettes
smoked daily – % of the
(10; 20]
whole group
> 20
Number and percentage
of smokers

In general
53 (20.9%)
45 (17.8%)
155 (61.3%)

Women
39 (21.3%)
26 (14.2%)
118 (64.5%)

Men
11 (17.2%)
19 (29.7%)
34 (53.1%)

10 (5–20)

10 (3.8; 12.8)

20 (10; 20)

59 (23.3%)
33 (13.0%)
4 (1.6%)

47 (25.7%)
17 (9.3%)
0

11 (17.2%)
15 (23.4%)
3 (4.7%)

p = 0.0112 **

15 (5; 20)

11 (5; 20)

19 (7.8; 28.8)

p = 0.0023 **

Years of smoking – only among smokers

Comparison
p = 0.0221 *

* test χ
** test U Mann-Whitney
2

According to the interview, 12.3% of the responders were teetotalers. Almost two third of the population
declared occasional alcohol consumption, every 6th
person was drinking a few times a month, ant further
8.7% at least a few times a week. The frequency of alcohol consumption showed an inverse correlation with
age (r Spearman = -0.29, p < 0.0001). Women were
more frequently teetotalers and consumed less alcohol.
The results of the survey are presented in Table II.
As far as sexual activity is concerned, close to two
thirds of examined patient (65.0%) claimed to have had
one sexual partner, 19.5% were not sexually active and
persons over 70 years old prevailed in this group. Other
respondents (15.5%) claimed not to have a regular sexual partner. The distribution of responses to this question
did not differ statistically significantly depending on the
sex, but significant differences were found depending
on the age, which is presented in Table III.
According to the interview, 13 of the examined patients (5.9%) had undergone a HPV test, 2 of which
(0.8% of the group) with positive result. Three respondents (1.2%) had positive medical history of oral cancer, whereas 21 (8.3%) suffered from cancer in a different location. 54.2% respondents reported a family
history of cancer, 4 patients reported oral cancer.
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WYNIKI
Z wywiadu ogólnego, przeprowadzonego ze
wszystkimi respondentami, wynika że 20,9% badane
były (53 osoby) aktywnymi palaczami papierosów. Kolejne 17,8% badanych (45 osób) paliło w przeszłości.
Dwie trzecie populacji (61,3%) nigdy nie paliło tytoniu.
Średnia liczba wypalanych papierosów wynosiła od 1
do 40 papierosów dziennie (mediana = 10/d). Przeciętnie badani palili przez 15 lat, rekordzista aż przez 45
lat. Odsetek palących w momencie przeprowadzania
ankiety był wyższy wśród kobiet niż wśród mężczyzn
(21,3% vs 17,2%), więcej kobiet zgłaszało również, że
nigdy nie paliły (64,5% vs 53,1%). Kobiety paliły przez
krótszy czas i wypalały dziennie mniej papierosów niż
mężczyźni, w większości nie więcej niż 10 papierosów
dziennie, podczas gdy u mężczyzn było to zazwyczaj
10-20 papierosów. Przekładało się to na ponad dwukrotnie niższą przeciętną liczbę paczkolat u kobiet. Różnice
zależne od płci były znamienne statystycznie (Tab. I).
Jak wynika z wywiadu, 12,3% badanych nie spożywało nigdy alkoholu. Niemal dwie trzecie badanych deklarowało picie sporadyczne, co szósta osoba kilka razy
w miesiącu, zaś kolejne 8,7% przynajmniej kilka razy
w tygodniu. Częstość spożywania alkoholu wykazywa-
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The second part of the interview focused on dietary habits. The study showed, that over 80% patients
claimed to eat fresh fruit and vegetables at least once
a day but only half of them do it a few times a day.

ła odwrotną korelację z wiekiem (r Spearmana = -0,29,
p < 0,0001). Stwierdzono również, że kobiety częściej
były abstynentkami lub piły alkohol wyłącznie okazjonalnie. Wyniki ankiety przedstawiono w Tabeli II.

Table II. Alcohol consumption
Tabela II. Spożycie alkoholu

Do you drink
alcohol?

Never
Occasionally
A few times a month
A few times a week

General

Women

Men

31 (12.3%)
161 (63.6%)
39 (15.4%)
22 (8.7%)

24 (13.1%)
123 (67.2%)
21 (11.5%)
15 (8.2%)

6 (9.4%)
33 (51.6%)
18 (28.1%)
7 (10.9%)

Two thirds consumed meat on a daily basis and 10% of
this group admit, that they regularly consumed grilled
or deep fried meat. Over 30% of respondents declared
consuming highly processed foods every day. 86% of
the examined patients declared eating fish once every
few days or less.
Dietary habits showed some correlation with age
and sex – highly processed foods consumption was
decreasing with age, meat consumption was higher in
men than in women population. Fresh fruits and vegetables consumption was higher in women that in men,
the difference though was not statistically significant.
A detailed analysis of nutritional habits of the studied
group is presented in Table IV.

Comparison
(U Mann-Whitney test)
p = 0.0094

Stałego partnera seksualnego podały niemal dwie trzecie badanych (65,0%), 19,5% respondentów nie utrzymywało kontaktów seksualnych i w tej grupie przeważały osoby w wieku powyżej 70 r.ż. Pozostała część
badanych (15,5%) nie podała stałego partnera seksualnego. Rozkład odpowiedzi na to pytanie nie różnił
się znamiennie statystycznie w zależności od płci, natomiast stwierdzono znaczące różnice w zależności od
wieku, co przedstawiono w Tabeli III.
Jak wynika z ankiety, 13 spośród badanych osób
(5,9%) miało wykonywany test w kierunku HPV,
w tym dwie (0,8% grupy) uzyskały wynik pozytywny.

Table III. Sexual activity
Tabela III. Aktywność seksualna
Age (in years)
Do you have a regular sexual
partner?

Yes
No
Not sexually active

≤ 30

31-50

51-70

> 70

65.2%
28.3%
6.5%

75.7%
10.0%
14.3%

67.1%
12.7%
20.2%

29.2%
16.7%
54.2%

Comparison (test χ2)
p = < 0.0001

Table IV. Dietary habits
Tabela IV. Nawyki żywieniowe
How often do you eat those products:

A few times a day

One time every day

Every few days or less

Fresh fruits and vegetables
Meat (in general)
Grilled or fried meat
Fish
Highly processed foods

91 (43.1%)
37 (17.5%)
1 (0.5%)
5 (2.4%)
1 (0.5%)

87 (41.2%)
98 (46.4%)
25 (11.8%)
12 (5.7%)
4 (1.9%)

32 (15.2%)
76 (36.0%)
163 (77.3%)
181 (86.2%)
71 (33.6%)

The third part of the interview concerned oral
health and symptoms.
Close to three fourth of the examined patients
claimed that they visit the dental office regularly, minimum once a year (72.0%). Less than half of respondents (44.6%) declared having had professional teeth
cleaning in the dental office every year. 37.8% of the
patients answered, that they were alarmed by the con-

Never
1 (0.5%)
0
22 (10.4%)
12 (5.7%)
135 (64.0%)

Trzy z badanych osób (1,2%) doświadczyły w przeszłości choroby nowotworowej w obrębie jamy ustnej,
21 osób (8,3%) chorowało na chorobę nowotworową
w innej lokalizacji. Występowanie chorób nowotworowych w rodzinie zgłosiło 54,2% osób, w tym cztery
osoby podały nowotwór w obrębie jamy ustnej.
Druga część wywiadu dotyczyła nawyków żywieniowych. Przeprowadzone badania wykazały, że ponad
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dition of their oral mucosa but only half of them (47
of 95 patients) have reported it to their dentist. One
third of the respondents (39.8%) declared xerostomia,
39 patients (15.5%) indefinite pains and formication of
oral mucosa. 40 patients (15.9%) noticed difficulties in
swallowing, 21 patients (8.3%) difficulties in speaking. 12 patients (4.8%) suffered from limited mobility
of tongue, 13 (5.2%) – numbness of the tongue. One
fourth of the examined patients (27.2%) observed
bleeding from oral mucosa but in most cases this was
caused by periodontal disease / gingivitis. Every fourth
patient was using removable dentures, which accounted for 26.8% of respondents. 37.1% reported habitual
biting of oral mucosa.
The clinical examination revealed oral mucosal lesion in 136 patients (53.8%). 187 different lesion were
found in total. Detailed data on the location and nature
of these lesion are presented in Table V.

80% badanych spożywało surowe warzywa i owoce
przynajmniej raz dziennie, jednak kilka razy dziennie
mniej niż połowa badanych. Dwie trzecie badanych deklarowało spożywanie mięsa przynajmniej raz dziennie,
ponad 10% tak, często mięso smażone lub z grilla. Niemal dwie trzecie nie jadało żywności wysokoprzetworzonej. Ponadto 86% osób podało, że spożywa ryby raz
na kilka dni lub rzadziej. Jedna trzecia osób z analogiczną częstością spożywała żywność wysokoprzetworzoną.
Nawyki żywieniowe wykazywały nieznaczny związek
z wiekiem i płcią pacjentów – spożycie żywności wysokoprzetworzonej malało wraz z wiekiem, stwierdzono
natomiast częstsze spożywanie mięsa przez mężczyzn
w porównaniu do kobiet. Kobiety nieznacznie częściej
spożywały natomiast surowe owoce i warzywa, różnica ta nie była jednak znamienna statystycznie. Szczegółową analizę nawyków żywieniowych badanej grupy
przedstawia Tabela IV.

Oral cavity proper

Dental
arches

Vestibule

Tabela V. Lokalizacja i charakter wykrytych zmian na błonie śluzowej ogółem (wykrytych zarówno gołym okiem jak i po
użyciu światła białego)
Table V. Location and character of oral mucosa lesions in total (found both with the naked eye and with Microlux DL)
Number of patients with oral mucosa lesions
Location
White
Mixed
In total
Red lesions
lesions
red-white
Inferior lip- skin
3
3
0
0
Inferior lip - mucosa
7
2
4
1
Inferior vestibule
7
4
1
2
Buccal mucosa
88
72
8
16
Superior vestibule
5
4
1
0
Superior lip- mucosa
4
4
0
0
Superior lip- skin
2
1
1
0
IN TOTAL
116
84
11
14
Gingiva – mandible
9
7
2
1
Retromandibular triangle
13
9
1
2
Gingiva- maxilla
6
2
4
0
Maxillary tuberosity
2
1
0
1
IN TOTAL
30
18
6
4
Floor of mouth
1
0
1
0
Inferior surface of tongue
2
1
1
0
Lateral borders of tongue
11
8
3
1
Dorsum of tongue
8
7
0
1
Palatoglossal and palatopharyngeal arches
3
0
1
2
Soft palate
4
1
0
3
Hard palate
12
2
6
3
IN TOTAL
41
19
12
10

The lesions were most frequently found on buccal mucosa (34.8%, 88 patients). The majority of them
were white lesions, most of traumatic history. Mixed
red-white lesion were found less frequently, red lesion
(long-lasting erosions, ulcerations) were rare. Further
examination showed that the second most common
location was retromandibular triangle (13 patients,
5.1%). As previously, keratotic white lesions prevailed.
86

Trzecia część wywiadu dotyczyła objawów i zachowań związanych ze zdrowiem jamy ustnej. Blisko
trzy czwarte pytanych osób podało, że regularnie, minimum raz w roku, odwiedza gabinet stomatologiczny
(72,0%). Mniej niż połowa badanych (44,6%) minimum raz w roku miała przeprowadzany skaling i profesjonalne czyszczenie zębów u stomatologa. Obecność niepokojących zmian na błonie śluzowej jamy
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Lesions located on the hard palate were detected in 12
patients (4.7%) and were, most frequently, red lesions,
long-lasting erosions or ulcerations. In 11 cases lesions
were found on the lateral surface of tongue, in 9 cases on mandibular gingiva, in 8 on the dorsum of the
tongue. Lesions in other locations of the oral mucosa occurred less often in this study group. Overall, the
most commonly recognized type of lesions was hyperkeratosis (47.8%). Chronic persistent erosions, cracks
and ulcerations were observed in 29 people (11.5%). In
28 people (11.1%) red and white lesions with a component of both hyperkeratosis and violation of epithelial
continuity and / or inflammation were found. In all cases within the study is was also assessed, whether the
presence and extend of the lesion was the same in case
of examination in incandescent light as after using chemiluminescent illumination. 8.1% of all lesions were
only detected with the use of Microlux DL and not visible or seen in smaller extend in the incandescent light.
DISCUSSION
Screening is defined as systematic, prophylactic
examination carried out in a group of people who do
not show symptoms associated with the disease (5).
Large-scale screening for cervical cancer or breast cancer has contributed to a significant reduction in mortality due to these cancers (6). Therefore, it is crucial to
emphasize the importance of screening and its role in
the early detection of cancer, including oral cancer (7).
The oral cavity is available for direct examination
and for this reason visual methods are primarily used.
Currently used screening tests include conventional
intraoral examination, vital staining and light-based
methods. All of the above mentioned tests allow to
detect disturbing lesions, however, in order to differentiate them and make a diagnosis it is necessary to
perform a biopsy and histopathological examination.
In the examination of lesions on the oral mucosa,
devices operating on the principle of transillumination
or fluorescence are used (8). Epithelial cells during the
carcinogenesis process, tissues showing hyperkeratinaemia and covered by chronic inflammatory process
react differently to the stream of light than the surrounding healthy tissues (9). The Microlux DL (Addent) device used in the presented study emits white
and blue LED light. The altered areas of the oral mucosa are more clearly white that the healthy tissue (10).
In the presented study 8.1% of all lesions were only
detected with the use of Microlux DL and not visible
or seen in smaller extend in the incandescent light. The
use of light sources is considered as an auxiliary method for screening the oral mucosa - it helps to reveal
some changes, their extent and structure, but due to the
low specificity cannot be considered the only objective
diagnostic help.
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ustnej podawało w wywiadzie aż 37,8% badanych. Połowa z nich (47 osób na 95) zgłosiła się z tego powodu
do stomatologa. Około jednej trzeciej respondentów
(39,8%) zgłaszało uczucie suchości w jamie ustnej. 39
osób (15,5% badanych) podało w wywiadzie nieokreślone bóle i mrowienia w obrębie jamy ustnej. 40 osób
(15,9%) zgłaszało trudności w połykaniu, 21 osób
(8,3%) trudności w mowie. 12 osób (4,8% badanych)
podały ograniczoną ruchomość języka, 13 osób (5,2%)
jego drętwienie. Jedna czwarta badanych (27,2%)
zgłaszała krwawienie w obrębie jamy ustnej, często
jednak źródłem były choroby dziąseł i przyzębia. Co
czwarta osoba użytkowała ruchome protezy zębowe,
co stanowiło 26,8% badanych. 37,1% osób zgłaszało
nawykowe nagryzanie błony śluzowej jamy ustnej.
Badanie kliniczne wykazało obecność zmian na
błonie śluzowej u 136 osób, a więc u nieco ponad połowy badanej grupy (53,8%). Łącznie zaobserwowano
u nich 187 różnego rodzaju zmian. Szczegółowe dane
dotyczące lokalizacji i charakteru tych zmian przedstawiono w Tabeli V. Zmiany o charakterze nadmiernego
rogowacenia, zgrubień, zmian białych, najczęściej obserwowano na błonie śluzowej policzków. Obecność
zmian w tej okolicy stwierdzono aż u 88 osób (34,8%).
Zmiany rzadziej miały charakter zmian biało-czerwonych, a najrzadziej czerwonych (przewlekłe nadżerki,
pęknięcia, owrzodzenia). Wykryte zmiany wynikały
najczęściej z przewlekłego przygryzania błony śluzowej. Kolejną pod względem częstości występowania
zmian lokalizacją był trójkąt zatrzonowcowy (13 osób,
5,1%). Także w tej okolicy najczęściej występowały zmiany o charakterze nadmiernego rogowacenia.
Jeszcze rzadziej występowały zmiany na podniebieniu twardym, tj. u 12 osób (4,7%) i najczęściej były to
zmiany czerwone, takie jak przewlekłe nadżerki, pęknięcia, owrzodzenia. U 11 pacjentów z badanej grupy
wykryto zmiany na bocznych powierzchniach języka,
u 9 osób na dziąsłach w żuchwie, a u 8 na grzbiecie
języka. Zmiany w innych lokalizacjach błony śluzowej
jamy ustnej występowały w badanej grupie znacznie
rzadziej. Ogółem najczęściej rozpoznawanym typem
zmian było nadmierne rogowacenie (47,8%). Zmiany
o charakterze przewlekle utrzymujących się nadżerek, pęknięć i owrzodzeń zaobserwowano u 29 osób
(11,5%). U 28 osób (11,1%) stwierdzono zmiany biało-czerwone – z komponentą zarówno nadmiernego
rogowacenia, jak i naruszenia ciągłości nabłonka i/lub
stanu zapalnego.
U każdego badanego pacjenta oceniano także,
czy obecność i zasięg zmiany w badaniu w świetle
widzialnym był taki sam jak po zastosowaniu lampy.
W 8,1% przypadków dzięki zastosowaniu zimnego
światła można było rozpoznać zmiany niewidoczne
(lub widoczne na mniejszej powierzchni) w badaniu
w świetle widzialnym.
87

Agnieszka Kwaśniewska, Aleksandra Wawrzeńczyk i inni
The study presented in the article aimed at the
preliminary assessment of the occurrence of pathological changes in the oral mucosa and the presence of
selected risk factors for cancer in a small population of
253 people. The group consisted of 74.1% women and
25.9% men. The data from the National Cancer Registry show that men are more likely to suffer from oral
cancer. The age of patients examined by the authors
ranged from 15 to 86 years, with a dominant in the
range of 50-60 years, which is an age when the risk of
oral cancer is high (risk group). Epidemiological data
indicate that over 80% of oral cancer cases occur after the age of 50, therefore monitoring the health of
the oral mucosa in this group is particularly important
from the point of view of prophylaxis (11). It should
be remembered that more and more reports indicate an
increase in the incidence of lesions of oral mucosa and
oral cavity tumors in increasingly younger age groups.
Life-style behaviors such as smoking and alcohol
consumption have a proven relationship to oral cancer
(12). Smoking, even in a small frequency, predisposes
to the occurrence of cancer. Numerous reports indicate
a particularly unfavorable combined effect of smoking
and alcohol consumption (13).
In the presented preliminary study, data collected
from the interview show that a high percentage, about
20% of respondents were active cigarette smokers.
These results coincide with data on smoking in Poland
- according to the European Health Survey Questionnaire (EHIS) in 2014, every-day smokers constitute
22.7% of the population. In more than half of the patients in this group, oral mucosa lesions were found in
the study, most often hyperkeratosis (14). There was
a clear and statistically significant difference in the incidence of non-traumatic lesions in smokers compared
to people who never smoked (p = 0.0135). A high percentage of smokers in the group analyzed in this study
indicates a need for reeducation and smoke-free interventions.
In the case of alcohol, frequent consumption (at
least a few times a week) was confirmed by 10% of
men polled in the study and two thirds of the subjects
were drunk sporadically. The frequency of alcohol
consumption was inversely correlated with age (Spearman’s r = -0.29, p <0.0001). The association of alcohol
consumption with oral cancer, especially in younger
patients, is confirmed by Macfarlane (15). According
to CSO data, alcohol consumption in Poland is growing. All these data point to the need for education,
especially for young patients, about the relationship
between alcohol consumption and the development of
oral cancer.
Sexual activity in the study group described in the
article was different in each age group. Over 80% of
respondents declared maintaining sexual relations. In
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DYSKUSJA
Skrining bywa definiowany jako systematyczne, profilaktyczne, badanie przesiewowe prowadzone w grupie
osób, które nie wykazują objawów związanych z chorobą (5). Przeprowadzone na szeroką skalę badania przesiewowe raka szyjki macicy czy raka piersi przyczyniły
się do znaczącego spadku śmiertelności z powodu tych
nowotworów (6). Dlatego istotne jest podkreślenie znaczenia i roli tego badania we wczesnym wykrywaniu nowotworów, również nowotworów jamy ustnej (7).
Obszar jamy ustnej jest dostępny do bezpośredniego badania i z tego względu wykorzystywane są przede
wszystkim metody wizualne. Do obecnie stosowanych
testów skriningowych należą: konwencjonalne badanie
wewnątrzustne, barwienie przyżyciowe oraz metody
oparte na zastosowaniu źródeł światła. Wszystkie wyżej
wymienione testy pozwalają na wykrycie niepokojących zmian, jednak w celu ich różnicowania i postawienia diagnozy konieczne jest wykonanie biopsji i badania
histopatologicznego.
W badaniu zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
wykorzystywane są urządzenia działające na zasadzie
transiluminacji lub fluorescencji (8). Komórki nabłonka
podczas procesu kancerogenezy, tkanki wykazujące hiperkeratynizaję oraz objęte przewlekłym procesem zapalnym
inaczej reagują na strumień padającego na nie światła niż
otaczające tkanki zdrowe (9). Wykorzystane w przedstawianym badaniu urządzenie Microlux DL (Addent) emituje biało-niebieskie światło LED. Zmienione obszary błony
śluzowej są wyraźniej białe i odgraniczają się od zdrowej
błony śluzowej (10). W przedstawionym badaniu, w 8,1%
dzięki zastosowaniu zimnego światła można było rozpoznać zmiany niewidoczne (lub widoczne na mniejszej powierzchni) w badaniu w świetle widzialnym. Stosowanie
źródeł światła uważane jest za metodę pomocniczą przy
screeningu błony śluzowej jamy ustnej – pomaga uwidocznić niektóre zmiany, ich zasięg i strukturę, jednak ze
względu na niską specyficzność nie może być uznane za
jedyną, obiektywną pomoc diagnostyczną.
Prezentowane w artykule badanie miało na celu
wstępną ocenę występowania zmian patologicznych
błony śluzowej jamy ustnej i występowania wybranych
czynników ryzyka nowotworów w niewielkiej populacji 253 osób. Grupa składała się z w 74,1% z kobiet
i 25,9% z mężczyzn. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że to mężczyźni są bardziej narażeni
na występowanie nowotworów jamy ustnej. Wiek pacjentów badanych przez autorów wahał się od 15 do 86
lat, z dominantą w przedziale 50–60 lat, czyli w wieku,
w którym ryzyko wystąpienia raka jamy ustnej jest wysokie (grupa ryzyka). Dane epidemiologiczne wskazują,
że ponad 80% zachorowań występuje po 50 roku życia,
dlatego monitorowanie stanu zdrowia błony śluzowej
w tej grupie jest szczególnie istotne z punku widzenia
profilaktyki (11). Należy pamiętać, że coraz liczniejsze
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the group of patients under 30 years of age, 28% of
respondents maintained sexual contact but not with
a regular partner. Risky sexual behavior, having many
partners involves the risk of HPV infection and the
development of HPV-positive cancer. In recent years,
there has been a significant increase in the incidence
of HPV-positive oral tumors in the world, especially
in patients below 50 years of age (16, 17). Special attention is currently being paid to the expanding new
group of patients - these are young, non-smokers,
non-self-describing patterns of well-known risk factors. They are to look for the impact of human papillomavirus infection (18). In the group examined by the
authors, patients were rarely tested for human papillomavirus (HPV) - only in 5.9% of cases and this is too
small a number to analyze this risk factor. This problem will be taken into account in further studies.
In the presented study, 54.2% of people reported
having cancer in the family. This percentage is similar or larger than in the studies of other authors (19).
Differences may result from the relatively small size
of the study group. In our study, three respondents
experienced cancer in the oral cavity themselves, and
21 people suffered from cancer in a different location. Although the described study was conducted on
a small group, the high number of oncological patients
is alarming.
The group examined by the authors showed, on
average, good eating habits. An optimistic fact is the
small declared consumption of highly processed food
- almost 2/3 of respondents did not eat it at all and this
number was still decreasing with the age of the respondent. Daily consumption of raw vegetables and fruits
was declared by 80% of respondents. However, more
than half of the study group consumed meat every day,
also in the form of fried or grilled meat. Consumption
of red meat, fried and highly processed food is associated with an increased risk of cancer development,
while a diet rich in vegetables and fruits shows a reverse correlation, reducing the risk of disease (20).
The results of the presented research show that
nearly three-quarters of respondents visited the dental
office at least once a year - this is a high percentage
of respondents compared to data for some European countries. However, only 44.6% of these patients
used professional hygienization and scaling, which
undoubtedly influenced oral hygiene. Inadequate oral
hygiene is a known risk factor for oral cancer, which
is why it is advisable to educate patients in this area.
The presence of disturbing lesions of oral mucosa
in the studied population was reported by as many as
37.8% of the subjects, however, only half of them reported to the dentist for this reason. Among the most
frequently mentioned symptoms were indeterminate
aches and pains - 15.5% and difficulty swallowing 15.9% of patients.
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doniesienia mówią o wzroście częstości występowania
zmian na błonie śluzowej i nowotworów jamy ustnej
w coraz młodszych grupach wiekowych.
Zachowania związane ze stylem życia, takie jak palenie tytoniu czy spożywanie alkoholu mają udowodniony
związek z nowotworami jamy ustnej (12). Palenie tytoniu,
nawet w niewielką częstością predysponuje do wystąpienia
nowotworu. Liczne doniesienia wskazują na szczególnie
niekorzystny łączny efekt palenia tytoniu i spożywania alkoholu (13). W prezentowanym wstępnym badaniu, z danych zebranych z wywiadu wynika, że wysoki odsetek,
ok. 20% respondentów było aktywnymi palaczami papierosów. Wyniki te pokrywają się z danymi o paleniu w Polsce – wg Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia
(EHIS) w 2014 r osoby palące codziennie stanowią 22,7%
populacji. U ponad połowy pacjentów z tej grupy znaleziono w badaniu zmiany na błonie śluzowej, najczęściej
zmiany o cechach nadmiernego rogowacenia (14). Stwierdzono wyraźną i znamienną statystycznie różnicę w częstości występowania zmian nieurazowych u osób palących
w porównaniu do osób, które nigdy nie paliły (p = 0,0135).
Wysoki odsetek osób palących w analizowanej w opisywanym badaniu grupie wskazuje, na potrzebę reedukacji
i interwencji antynikotynowej.
W przypadku alkoholu, częste jego spożywanie (minimum kilka razy w tygodniu) potwierdzało 10% mężczyzn ankietowanych w opisywanym badaniu, a dwie
trzecie badanych piło sporadycznie. Częstość spożywania
alkoholu wykazywała odwrotną korelację z wiekiem (r
Spearmana = -0,29, p < 0,0001). Powiązanie spożywania
alkoholu z nowotworami jamy ustnej, szczególnie w grupie młodszych pacjentów potwierdza Macfarlane (15).
Z danych GUS wynika, że spożycie alkoholu w Polsce
rośnie. Wszystkie te dane wskazują na potrzebę edukacji,
szczególnie młodych pacjentów, o związku spożywania
alkoholu z rozwojem nowotworów jamy ustnej.
Aktywność seksualna w opisywanej w artykule grupie badanych różniła się zależnie od wieku. Ponad 80%
ankietowanych deklarowało utrzymywanie stosunków
seksualnych. W grupie pacjentów poniżej 30 r.ż., 28%
respondentów utrzymywało kontakty seksualne, ale nie
ze stałym partnerem. Ryzykowne zachowania seksualne, posiadanie wielu partnerów wiąże się z ryzykiem
zakażenia HPV i rozwinięcia HPV-pozytywnych przypadków raka. W ostatnich latach na świecie obserwuje
się znaczący wzrost zachorowań na HPV-pozytywne
nowotwory jamy ustnej, szczególnie w grupie pacjentów poniżej 50 roku życia (16, 17). Szczególną uwagę
obecnie zwraca powiększająca się nowa grupa pacjentów – są to osoby młode, niepalące, nie wpisujące się
schemat dobrze znanych czynników ryzyka. U nich
właśnie doszukiwać się należy wpływu zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (18). W badanej przez
autorów artykułu grupie rzadko wykonywane były testy na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV)
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Data from the surveys conducted by the authors indicate that the occurrence of pathological changes on
the oral mucosa and other disturbing symptoms was
often ignored by patients. This could be due to the fact
that lesions on the oral mucosa often do not involve
pain or discomfort. In addition, a low level of knowledge about the symptoms and risk factors of oral cancer is observed among the patients. For this reason, the
education of patients need to be improved.
In the examined group of patients, the location
where changes were most frequently observed was the
oral mucosa of the cheeks. These changes most often
resulted from chronic biting on the mucosa. The same
location was mentioned as the most frequent in studies
by Starzyńska et al. (21). Another locations where the
lesions were found were the retromandibular triangle,
the hard palate and the tongue. Retromandibular triangle, the margin and root of the tongue, the floor of
the mouth, the edge of the alveolar ridge, the labial
red are the areas with an increased risk of neoplastic
transformation, therefore they should be monitored
with particular accuracy. In the population observed in
the present study, white, traumatic and hyperkeratotic
lesions prevailed in all of the studied areas. Although
the presented group is small, this result does not differ
from the studies of large populations of other authors
(22). In current studies, there was a statistically significant correlation between the number of risk factors and
the occurrence of changes on oral mucosa, in particular
the changes for which no mechanical background was
suspected (p = 0.0424).
The presented studies are preliminary, the group
is small, however, the percentage of patients with the
presence of risk factors for oral cancers is worrying.
Moreover, the analysis of the presented data shows
that 53.8% of patients had pathological lesions on the
mucous membrane. Progression of lesions should be
carefully monitored. The obtained results indicate the
need to continue the research in this area.
CONCLUSIONS
The study showed high prevalence of oral cancer
risk factors in the examined population. A considerable amount of patients declared tobacco and alcohol
consumption, disturbing history of cancer occurrence
both oral and in other location, mediocre dietary habits
with high fried or grilled meat consumption. Despite
regular visits at the dental office, the examined patients
had low awareness of oral cancer prophylactics, risk
factors and symptoms. Also most of the patients despite seeing the lesions, ignore them and do not seek
help. This indicates the need to promote oral health education among Polish patients.
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– tylko w 5,9% przypadków i jest to za mała liczba, by
poddać analizie ten czynnik ryzyka. Problem ten będzie
uwzględniony w dalszych badaniach.
W przedstawianym badaniu, występowanie chorób
nowotworowych w rodzinie zgłosiło 54,2% osób. Odsetek ten jest podobny lub większy niż w badaniach
innych autorów (19). Różnice wynikać mogą z dość
małej liczebności grupy badanej. W naszym badaniu,
trzech respondentów samych doświadczyło choroby nowotworowej w obrębie jamy ustnej, a 21 osób
chorowało na nowotwór innej lokalizacji. Mimo, że
opisywane badanie przeprowadzone zostało na małej
grupie, alarmująca jest wysoka liczba pacjentów onkologicznych.
Badana przez autorów artykułu grupa wykazywała
przeciętnie dobre nawyki żywieniowe. Optymistycznym faktem jest małe deklarowane spożywanie żywności wysokoprzetworzonej – niemal 2/3 respondentów
nie spożywało jej wcale, a liczba ta jeszcze obniżała
się z wiekiem respondenta. Codzienne spożywanie surowych warzyw i owoców deklarowało 80% respondentów. Jednak ponad połowa badanej grupy codziennie spożywała mięso, również w formie smażonej lub
grillowanej. Spożywanie czerwonego mięsa, smażonej
i wysokoprzetworzonej żywności związane jest z podwyższonym ryzykiem rozwoju nowotworu, natomiast
dieta bogata w warzywa i owoce wykazuje odwrotną
korelację, obniżając ryzyko zachorowania (20).
Wyniki prezentowanych badań własnych wskazują, że blisko trzy czwarte respondentów minimum raz
w roku odwiedzało gabinet stomatologiczny – to, w porównaniu z danymi dotyczącymi niektórych krajów europejskich wysoki odsetek badanych. Jednak tylko 44,6%
z tych pacjentów korzystało z profesjonalnej higienizacji i skalingu, co niewątpliwie wpływało na stan higieny
jamy ustnej. Niedostateczna higiena jamy ustnej jest znanym czynnikiem ryzyka nowotworów jamy ustnej, dlatego wskazana jest edukacja pacjentów w tym zakresie.
Obecność niepokojących zmian na błonie śluzowej jamy ustnej w badanej populacji podawało aż
37,8% badanych, jednak tylko połowa z nich zgłosiła
się z tego powodu do stomatologa. Wśród najczęściej
wymienianych objawów znalazły się nieokreślone
bóle i mrowienia – 15,5% i trudności w połykaniu –
15,9% pacjentów. Dane z przeprowadzonych przez
autorów badania ankiet wskazują, że występowanie
zmian patologicznych na błonie śluzowej jamy ustnej
oraz innych niepokojących objawów, było często ignorowane przez pacjentów. Spowodowane mogło to być
faktem, że zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej często nie wiążą się z bólem czy dyskomfortem. Dodatkowo, wśród badanych pacjentów obserwuje się niski
poziom wiedzy na temat objawów i czynników ryzyka
nowotworów jamy ustnej. Z tego względu szczególną
uwagę zwrócić należy na edukację pacjentów w tym
zakresie. W badanej grupie pacjentów, lokalizacją,
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In the examined population, the lesions were most
frequently found on buccal mucosa, retromandibular
triangle, hard palate and the tongue. Those locations
are characterized by higher risk of oral cancer occurrence. The majority of lesions were hyperkeratotic and
of traumatic etiology.
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gdzie najczęściej obserwowano zmiany, była błona
śluzowa policzków. Zmiany te wynikały najczęściej
z przewlekłego przygryzania błony śluzowej. Ta sama
lokalizacja wymieniana była jako najczęstsza w badaniach Starzyńskiej i wsp. (21). Kolejną pod względem
częstości występowania zmian lokalizacją w badanej przez autorów grupie był trójkąt zatrzonowcowy,
podniebienie twarde i język. Trójkąt zatrzonowcowy,
brzeg i nasada języka, dno jamy ustnej, brzeg wyrostka zębodołowego, czerwień wargowa to obszary
o zwiększonym ryzyku transformacji nowotworowej
zmian, dlatego należy monitorować je ze szczególną
dokładnością.
W populacji obserwowanej w obecnej pracy, we
wszystkich badanych obszarach przeważały zmiany
białe, urazowe, o cechach nadmiernego rogowacenia.
Mimo, że przedstawiana grupa jest mało liczna, wynik
ten nie odbiega to od badań dużych populacji innych
autorów (22). W obecnych badaniach stwierdzono istnienie znamiennej statystycznie zależności pomiędzy
liczbą czynników ryzyka a występowaniem zmian na
błonie śluzowej, w szczególności zmian, dla których
nie podejrzewano mechanicznego tła (p = 0,0424).
Przedstawiane badania mają charakter wstępny,
badana grupa jest nieliczna, niemniej niepokojący jest
odsetek pacjentów ze stwierdzoną obecnością czynników ryzyka nowotworów jamy ustnej. Ponadto z analizy przedstawionych danych wynika, że u 53,8% pacjentów występowały zmiany patologiczne na błonie
śluzowej. Progresja zmian powinna być uważnie monitorowana. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę
kontynuacji powyższych badań.
WNIOSKI
Przeprowadzone wstępne badanie wykazało wysokie występowanie czynników ryzyka nowotworów
jamy ustnej w badanej populacji. Znaczący odsetek
pacjentów zgłaszał palenie tytoniu i spożywanie alkoholu, wykazano niepokojącą historię występowania
nowotworów jamy ustnej oraz innych lokalizacji, przeciętne nawyki żywieniowe z częstym spożywaniem
smażonych i grillowanych mięs. Mimo, że badani
pacjenci dość regularnie zgłaszali się do stomatologa,
nasze badanie wykazało niską świadomość na temat
profilaktyki nowotworów jamy ustnej, czynników ryzyka i objawów, które często bywają ignorowane i nie
zgłaszane lekarzom. Wskazuje to na potrzebę propagowania edukacji zdrowia jamy ustnej wśród polskich
pacjentów.
W badanej populacji, zmiany najczęściej występowały na błonie śluzowej policzków, w okolicy trójkąta
zatrzonowcowego, na podniebieniu twardym i języku.
Przeważająca część zmian miała charakter nadmiernego rogowacenia i etiologię urazową.
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OCCUPATIONAL HEARING LOSS IN PODKARPACKIE VOIVODESHIP
AND IN POLAND BETWEEN THE YEARS 2008-2017
ZAWODOWE USZKODZENIE SŁUCHU W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
I W POLSCE W LATACH 2008–2017
Provincial Sanitary Inspectorate in Rzeszów
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
ABSTRACT
INTRODUCTION. Among the population of adults, hearing loss related to occupational exposure to noise
makes up ca 16%, which is the second etiological factor, after ageing, causing anomalies connected with hearing.
According to statistical data, in Europe about 30 million of employees are exposed to the noise. In Poland the
number equals to 187 500.
AIM. The analysis of the structure of confirmed cases of occupational hearing loss between 2008-2017 in Poland
and in Podkarpackie Voivodeship.
METERIALS AND METHODS. Information related to Podkarpackie Voivodeship was obtained out of the
cards verifying occupational illness, sent by National Sanitary District Inspectors from particular districts of
Podkarpackie Voivodship to Podkarpacki National Provincial Sanitary Inspectorate. The data related to Poland
within indicated period of time are obtained out of the studies entitled Occupational illnesses in Poland, published
by Occupational Health Institute in Łódź.
RESULTS. In Poland double permanent hearing loss is decreasing. In Podkarpackie Voivodship, during the
analysed period of time, the incidence of recognition of occupational hearing loss was not high, a total of 74
cases, including 1 case when the illness concerned a woman. In most cases the occupational hearing loss caused
by the noise in Poland and in Podkarpackie Voivodship was revealed in industrial processing.
CONCLUSIONS. Most cases of occupational hearing loss in Poland was diagnosed with the men over 60 years
old in Śląskie and Pomorskie Voivodeship, professionally linked to mining, heavy mechanical and metallurgical
industry as well as means of transport. In Podkarpackie Voivodeship the increased number of diagnosed cases
revealed in districts: stalowowolski, krośnieński, rzeszowski and przemyski (metallurgical and timber industry).
Key words: noise, job-related illnesses, epidemiology
STRESZCZENIE
WSTĘP. W populacji osób dorosłych ok. 16% stanowią uszkodzenia słuchu powiązane z ekspozycją zawodową
na hałas, który jest drugim po procesie starzenia się czynnikiem etiologicznym nieprawidłowości związanych
ze słuchem. W Europie według danych statystycznych ok. 30 milionów pracowników jest narażonych na hałas
- w Polsce liczba ta wynosi 187,5 tysięcy osób.
CEL PRACY. Analiza struktury stwierdzonych przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu w latach 2008–
2017 w Polsce i w województwie podkarpackim.
MATERIAŁ I METODY. Informacje odnoszące się do województwa podkarpackiego zostały pozyskane
z kart weryfikujących chorobę zawodową, wysyłanych do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych poszczególnych powiatów
województwa podkarpackiego. Dane dotyczące Polski w omawianym czasookresie uzyskane są z wydawanych
przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi opracowań pt. Choroby zawodowe w Polsce.
WYNIKI. W Polsce obustronny trwały ubytek słuchu systematycznie zmniejsza się. W województwie podkarpackim w analizowanym okresie czasu częstość rozpoznawania zawodowego uszkodzenia słuchu była niewiel© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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ka łącznie 74 przypadki, w tym w 1 przypadku chorobę tą rozpoznano u kobiety. Zdecydowaną większość przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu spowodowanego hałasem w Polsce i w województwie podkarpackim
stwierdzono w przetwórstwie przemysłowym.
WNIOSKI. Najwięcej przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu w Polsce stwierdzono u mężczyzn po 60. roku
życia w województwach: śląskim i pomorskim, związanych zawodowo z górnictwem, przemysłem ciężkim – maszynowym, hutnictwem i środkami transportu. W województwie podkarpackim zwiększoną liczbę przypadków stwierdzono w powiatach: stalowowolskim, krośnieńskim, rzeszowskim i przemyskim (przemysł hutniczy i drzewny).
Słowa kluczowe: hałas, choroby zawodowe, epidemiologia.
INTRODUCTION

WSTĘP

Among the population of adults, hearing loss
related to job-related exposure to noise makes up
ca 16%, which is the second etiological factor, after
ageing, causing anomalies connected with hearing. (1)
According to statistical data, in Europe about 30
million of employees are exposed to the noise (2). In
Poland the number equals to 187 500 employees (3).
Until 1995 job-related hearing loss made up the
greatest proportion of all diagnosed occupational
illnesses, and currently it comes fifth among these
illnesses. Job-related hearing loss comes before
such illnesses as: infectious and parasitic diseases,
pneumoconiosis, chronic diseases of larynx, chronic
peripheral nervous system diseases (4).
Occupational exposure to the noise in a workplace,
in case of exceeding the acceptable noise level with
simultaneous lack of prophylactic measures, may lead
to irreversible and incurable disease symptoms (2).
The effect of the long-term exposure to the noise
is progressive sensorineural hearing loss. Moreover,
it can extra auditory disorders, which increases the
risk of such diseases as: coronary disease, arterial
hypertension, tachycardia, neurotic disorders, sleep
and hormonal disorders (2).
In work environment noise has different levels of
acoustic pressure, which changes in time (5). Hearing loss
caused by exposure to the noise during first years of work
concerns mainly 4-6 kHz frequency. Hearing loss due to
3 and 2 kHz appears within further period of exposure.
Changes in deterioration of acoustic organ’s function
which equal to or are higher than 10 dB on average for
frequencies 2, 3 and 4 kHz, can be acknowledged as crucial
progression of hearing loss, which eventually may lead to
serious deterioration of acoustic organ’s function (6).
Hearing loss largely depends on: duration of the
exposure, range of noise frequency, noise intensity,
character of exposure to sharp or persistent noise, individual
vulnerability to noise, lack of ear protection (7). It is worth
mentioning, that acoustic energy absorbed by the acoustic
organ is much more harmful in case of permanent exposure
to the noise. The same amount of energy interrupted by
breaks results in smaller hearing loss (8).

W populacji osób dorosłych ok. 16% stanowią
uszkodzenia słuchu powiązane z ekspozycją zawodową na hałas, który jest drugim po procesie starzenia się
czynnikiem etiologicznym nieprawidłowości związanych ze słuchem (1).
W Europie według danych statystycznych ok. 30
milionów pracowników jest narażonych na hałas (2)
- w Polsce liczba ta wynosi ok. 187,5 tysiąca osób (3).
Wśród wszystkich stwierdzonych chorób zawodowych,
zawodowe uszkodzenie słuchu do roku 1995 określało
największy ich odsetek (2). Obecnie schorzenie to znajduje się na 5 miejscu wykazu chorób zawodowych. Występuje przed takimi jednostkami chorobowymi jak: choroby zakaźne lub pasożytnicze, pylice płuc, przewlekłe
choroby narządu głosu, przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego (4).
Ekspozycja zawodowa na hałas w miejscu pracy
w przypadku poziomów przekraczających dopuszczalne normy, przy braku odpowiednich działań profilaktycznych, może prowadzić do nieodwracalnych i nieuleczalnych zmian chorobowych (2).
Efektem przewlekłego działania hałasu jest postępujący niedosłuch odbiorczy. Ponadto może on powodować skutki pozasłuchowe, zwiększając ryzyko
wystąpienia takich zaburzeń zdrowia, jak: choroba
wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, zespoły
nerwicowe, zaburzenia snu i hormonalne (2).
W środowisku pracy hałas cechuje różny poziom
ciśnienia akustycznego, który zmienia się w czasie (5).
Uszkodzenie słuchu spowodowane narażeniem na hałas w pierwszych latach pracy dotyczy głównie częstotliwości 4-6 kHz. Częstotliwości 3 i 2 kHz występują
w dalszym okresie narażenia. Zmiany równe lub większe niż 10 dB średnio dla częstotliwości 2, 3 i 4 kHz
można uznać za istotną progresję uszkodzenia słuchu,
która może w ostateczności doprowadzić do poważnego pogorszenia funkcji narządu słuchu (6).
Uszkodzenie słuchu w dużej mierze zależy od: czasu trwania narażenia, zakresu częstotliwości hałasu,
intensywności hałasu, charakteru ekspozycji na hałas
ostrego bądź przewlekłego, indywidualnej podatności
na działanie hałasu, braku używania ochronników słuchu (7). Należy nadmienić, że energia akustyczna absorbowana przez narząd słuchu jest zdecydowanie bardziej
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Among ontogenic factors, which increase the risk
of hearing loss there are the following factors: age,
complexion, sex, cigarettes smoking, chronic metabolic
illnesses, general health condition of the employee, used
ototoxic medicines (cytostatic drugs, aminoglycoside
antibiotics), organic dissolvent (toluene, styrene, carbon
disulphide), pesticides, heavy metals (7).
The existing in working environment values (the
highest recommended exposure to physical factors
harmful to health in working environment, established
as exposure levels according to the features of particular
factors which affect the employee during his professional
activity should not cause negative changes in his
health condition and in health condition of his future
generations) as well as threshold values of their activity,
make up the criterion for the assessment of employee’s
exposure to the noise in a workplace (9, 10). The noise
level intensity in Poland in relations to 8-hours working
time (LEX,8h) or one week working time cannot exceed the
value of 85dB. For the maximum level of A sound (LAmax)
the value equals to 115 dB, while for the utmost sound
level C (LCpeak) it is 135 dB (10). In case of exceeding
LEX,8h - 80 dB the employer should provide the employees
with ear protection, however the employees are not
obliged to apply the recommendations. If LEX,8h - 85 dB
are exceeded the employer obliges the employees to use
ear protection and also introduces a complex programme
of ear protection to the employees (11).
The contraindication to practice of a profession when
exposed to the noise can be acoustic organ diseases, e.g.:
permanent receptive displacement of hearing threshold
over the value emerging from the process of aging, head
injury with permanent hearing loss, incurable middle
ear outflow or surgery operations, Meniere’s disease and
other middle ear diseases (12).
For the purpose of deciding upon job-related hearing
loss, occupational health uses subjective tests such as
pure tone audiogram, which measures hearing thresholds
for frequency band 125 Hz – 8 kHz. Low frequencies
include the band between 125 Hz and 500 Hz, medium
frequencies between 1 and 2 kHz, high frequencies over
2 kHz (13). In order to distinguish between cochlear and
retrocochlear hearing loss supraliminal examination is
conducted (including SISI test). Moreover, in occupational
health objective tests, which do not require the cooperation
with the examined person, are used: otoacoustic emissions
and auditory brainstem responses – ABR. In addition,
otoacoustic emissions are used for prophylaxis of hearing
loss as they allow for monitoring early hearing loss (13).
THE AIM
The analysis of the structure of diagnosed cases
of job-related hearing loss between 2008 and 2017 in
Poland and Podkarpackie Voivodeship.

Zawodowe uszkodzenie słuchu w województwie podkarpackim

szkodliwa w przypadku ciągłego oddziaływania hałasu.
Taka sama ilość energii rozdzielona przerwami skutkuje
mniejszym uszkodzeniem narządu słuchu (8).
Wśród czynników osobniczych, zwiększających
ryzyko uszkodzenia słuchu należy wymienić: wiek,
karnację, płeć, palenie papierosów, przewlekłe choroby
metaboliczne, ogólny stan zdrowia pracownika, stosowane leki ototoksyczne (cytostatyki, antybiotyki aminoglikozydowe), rozpuszczalniki organiczne (toluen, styren, dwusiarczek węgla), pestycydy, metale ciężkie (7).
Występujące w środowisku pracy wartości NDN
(najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
ustalone jako poziomy ekspozycji odpowiednio do właściwości poszczególnych czynników, których oddziaływanie na pracownika w okresie jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego
stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych
pokoleń) oraz wartości progowe ich działania stanowią
kryterium oceny narażenia pracownika na hałas w miejscu pracy (9, 10). Dopuszczalna wartość hałasu w Polsce
w odniesieniu do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy (LEX,8h) lub tygodniowego czasu pracy nie może
przekraczać wartości 85 dB. Dla maksymalnego poziomu dźwięku A (LAmax) wartość ta wynosi 115 dB, a dla
szczytowego poziomu dźwięku C (LCpeak) 135 dB (10).
W przypadku przekroczenia LEX,8h - 80 dB pracodawca powinien udostępnić pracownikom możliwość
korzystania z ochronników słuchu, przy czym pracownicy nie muszą stosować się do jego zaleceń. Jeżeli
przekroczone są LEX,8h - 85 dB pracodawca zobowiązuje
pracowników do obowiązkowego korzystania z ochronników słuchu ponadto wdraża w życie kompleksowy
program ochrony słuchu u zatrudnionych osób (11).
Przeciwwskazaniem do wykonywania pracy w ekspozycji na hałas mogą być choroby narządu słuchu np.:
odbiorcze trwałe przesunięcie progu słuchu powyżej
wartości wynikających z procesu starzenia się, uraz głowy z trwałą utratą słuchu, wyciek z ucha środkowego
niepoddający się leczeniu lub przebyte operacje, choroba
Ménièreʼa i inne choroby ucha wewnętrznego (12).
Przy orzekaniu o zawodowym uszkodzeniu słuchu
w medycynie pracy wykorzystuje się badania subiektywne
jak audiogram tonalny, w którym mierzone są progi słuchu
dla częstotliwości z pasma 125 Hz – 8 kHz. Częstotliwości niskie obejmują pasmo od 125 Hz do 500 Hz, średnie
od 1 do 2 kHz, wysokie powyżej 2 kHz (13). W celu odróżnienia uszkodzenia ślimakowego i pozaślimakowego
słuchu wykonuje się badania nadprogowe (m.in. próbę
SISI). W medycynie pracy wykorzystuje się ponadto badania obiektywne, niewymagające współpracy osoby badanej jak emisje otoakustyczne oraz słuchowe potencjały
wywołane z pnia mózgu (auditory brainstem responses –
ABR). Dodatkowo emisje otoakustyczne wykorzystywane
są w profilaktyce uszkodzeń słuchu ponieważ pozwalają
monitorować wczesne uszkodzenia słuchu (13).
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MATERIAL AND METHODS

CEL PRACY

The subject of the analysis of diagnosed cases of jobrelated hearing loss in Podkarpackie Voivodship between
2008 -2017 are cards, which verify the occupational illness,
and which are sent to Podkarpacki State Provincial Sanitary
Inspectorate (PPWIS) by State District Sanitary Inspectors
from particular districts of Podkarpackie Voivodeship (14).
The analysis of cases of job-related hearing loss diagnosed
in Poland were obtained from the studies entitled “Jobrelated illnesses in Poland”, published by the Occupational
Health Institute (IMP) in Łódź (4, 15-23).
The criterion for the analysis of job-related hearing
loss in Podkarpackie Voivodship and in Poland was done
according to the scheme of Polish Activity Classification
- PKD (24). The analysis of the level of morbidity to
job-related hearing loss in Podkarpackie Voivodeship
was conducted by means of absolute numbers as well as
the morbidity rate for 100 000 employed in section C industrial processing. The data related to the number of
persons employed in the conditions exposing to noise,
were collected from the Central Statistics Office (3).

Analiza struktury stwierdzonych przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu w latach 2008–2017
w Polsce i w województwie podkarpackim.
MATERIAŁ I METODY

Przedmiotem analizy stwierdzonych przypadków
zawodowego uszkodzenia słuchu w województwie
podkarpackim w latach 2008–2017 są karty weryfikujące chorobę zawodową, które wysyłane są do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego (PPWIS) przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych poszczególnych powiatów województwa podkarpackiego (14). Analizy
przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu stwierdzonych w Polsce pozyskano z opracowań wydawanych przez Instytut Medycyny Pracy (IMP) w Łodzi
pt. Choroby zawodowe w Polsce (4, 15-23).
Kryterium analizy zawodowego uszkodzenia słuchu w województwie podkarpackim i Polsce dokonano według schematu Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD (24).
RESULTS
Analiza poziomu zachorowalności zawodowego
uszkodzenia słuchu w województwie podkarpackim
Data for the whole Poland
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Fig. 1. The number of verified cases of occupational hearing damage for women and men in Poland between 2008-2017
(4, 15-23).
Ryc. 1. Liczba stwierdzonych przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu u kobiet i mężczyzn w Polsce w latach
2008-2017 (4, 15-23).
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Between 2008-2017 in Poland job-related hearing
loss in most cases was diagnosed for people over 40
years old. The most cases were diagnosed among
people over 60 years old while this illness was not
diagnosed among people younger than 29. In each
age group men prevailed (Tab. IA, Tab. IB).
In Poland it was observed that the number of
cases of occupational illnesses after 10-14 years of
employment when exposed to the noise is increasing.
The most cases were reported after the period of
exposure equalled to or was higher than 20 years of
employment. The least cases of job-related hearing
loss were reported after 1-4 yeras of employment when
exposed to the noise (Tab. II).

Zawodowe uszkodzenie słuchu w województwie podkarpackim

WYNIKI
Dane dla całej Polski
W latach 2008-2017 w Polsce stwierdzono ogółem
2045 przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu.
W analizowanym okresie czasu schorzenie to występowało w przeważającej liczbie u mężczyzn (98,4%)
i utrzymywało się na zbliżonym poziomie za wyjątkiem roku 2010 (331 przypadków). Od roku 2011 liczba tych chorób systematycznie zmniejsza się (Ryc. 1).
W latach 2008-2017 w Polsce zawodowe uszkodzenie słuchu orzekano w większości przypadków u osób po
40 roku życia. Najwięcej przypadków odnotowano u osób
po 60 roku życia, a wśród osób poniżej 29 roku życia nie
stwierdzono tej jednostki chorobowej. W każdej grupie
wiekowej dominowali mężczyźni (Tab. IA, Tab. IB).

Table IA. The number of cases of occupational hearing loss in Poland between 2008 and 2010 according to age group
and sex (15-17)
Tabela IA. Liczba przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu w Polsce w latach 2008-2010 według grup wiekowych
i płci (15-17)
Age groups
≤29
30-39
40-49
50-59
60≥
Women
0
0
1(20%)
3960%)
1(20%)
2008
Men
0
2(0.8%)
38(16.2%)
137(58.3%)
58(24.7%)
Women
0
0
1(25%)
2(50%)
1(25%)
Year
2009
Men
0
3(1.2%)
24(9.3%)
151(58.7%)
79(30.7%)
Women
0
0
1(16.7%)
4(66.6%)
1(16.7%)
2010
Men
0
1(0.3%)
31(9.5%)
163(50.2%)
130(40%)
Total
0
6 (0.7%)
96 (11.5%)
460 (55.3%)
270 (32.4%)
Total including:
Women
0
6 (28.6%)
3 (14.3%)
9 (42.8%)
3 (14.3%)
Men
0
0
93 (11.5%)
451 (55.6%)
267 (32.9%)
Table IB. The number of cases of occupational hearing loss in Poland between 2011 and 2017 according to age group and sex
(4, 18-23)
Tabela IB. Liczba przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu w Polsce w latach 2011-2017 według grup wiekowych i płci
(4, 18-23)
Age groups
≤24
25-34
35-44
45-54
55-59
60-64
≥65
Women
0
0
1(25%)
1(25%)
1(25%)
1(25%)
0
2011
Men
0
0
5(2%)
52(20.5%) 73(28.7%) 112(44.1%)
12(4.7%)
Women
0
0
0
0
2(100%)
0
0
2012
Men
0
0
2(0.9%) 44(20.4%) 59(27.3%) 101(47.8%)
10(4.6%)
Women
0
0
1(16.7%) 2(33.3%)
3(50%)
0
0
2013
Men
0
0
0
26(14.4%) 45(24.9%)
94(51.9%)
16(8.8%)
Women
0
0
0
1(33.3%)
1(33.3%)
1(33.3%)
0
Year
2014
Men
0
0
2(1.2%) 29(17.5%) 37(22.3%)
84(50.6%)
14(8.4%)
Women
0
0
0
0
0
0
0
2015
Men
0
0
1(0.7%) 22(14.0%) 28(18.9%)
80(54%)
17(11.4%)
Women
0
0
0
0
1(100%)
0
0
2016
Men
0
0
1(0.7%) 20(15.1%) 17(12.9%)
77(58.4%)
17(12.9%)
Women
0
0
0
0
0
2(100%)
0
2017
Men
0
0
1(1%)
10(10.2%) 11(11.2%)
54(55.1%)
22(22.5%)
Total
0
0
14(1.2%) 207(17%) 278(22.9%) 606(49.9%) 108(8.9%)
Total including:
Women
0
0
2(11.2%) 4(22.2%)
8(44.4%)
4(22.2%)
0
Men
0
0
12(1%)
203(17%) 270(22.6%) 602(50.4%)
108(9%)
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Part of the occurrence of job-related hearing loss in
particular voivodships between 2008-2017 was varied.
The analysis showed that the highest number of cases
of job-related hearing loss apperared in Śląskie and Pomorskie Voivodship. Smaller number of these illnesses
was noted in Wielkopolskie, Zachodniopomorskie,
Małopolskie, Świętokrzyskie, Dolnośląskie and Kujawsko-Pomorskie Voivodship. The least cases were observed in Podlaskie, Łódzkie and Warmńsko-Mazurskie
Voivodship. Some cases of job-related hearing loss were
also reported outside Polish borders (Fig. 2).
According to the section and activity of PKD (Polish
Activity Classification) permanent bilateral cochlear
hearing loss caused by the noise, appeared mostly in
industry. The total number of cases in that section reached
1168, including 15.3% related to metal production
department (179 cases). In next positions there is mining
and extraction with a total number of 431 cases, then
construction - 163 cases. In transportation and storage
economy 117 cases were noted (4,15-23).

W Polsce zauważano zwiększającą się liczbę przypadków chorób zawodowych po 10–14 latach pracy
w narażeniu na hałas. Najwięcej przypadków odnotowano po okresie narażenia równym lub większym niż
20 lat pracy. Najmniej przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu odnotowano po 1–4 lat pracy w narażeniu
na hałas (Tab. II).
Częstość występowania zawodowego uszkodzenie
słuchu w poszczególnych województwach w latach 20082017 była zróżnicowana. Analiza wykazała największą
liczbę przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu
w województwach: śląskim i pomorskim. Mniejszą częstość tych chorób w liczbach bezwzględnych odnotowano w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, małopolskim, świętokrzyskim, dolnośląskim oraz
kujawsko-pomorskim. Najmniej przypadków natomiast
odnotowano w województwach: podlaskim, łódzkim
i warmińsko-mazurskimi. Kilka przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu stwierdzono u pracowników pracujących poza granicami Polski (Ryc. 2).

Table II. The number of cases of occupational hearing loss for women and men in Poland between 2008-2017 vs the period
of exposure to noise (4, 15-23)
Tabela II. Liczba przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu w Polsce w latach 2008-2017 a okres narażenia na hałas (4,15-23)
Year
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total

1-4
1(0.4%)
0
0
0
1(0.5%)
3(1.7%)
0
0
1(0.7%)
0
6(0.3%)

The period of exposure in given years
5-9
10-14
6(2.5%)
8(3.3%)
4(1.6%)
5(1.9%)
2(0.6%)
10(3%)
4(1.6%)
7(2.7%)
1(0.5%)
6(2.7%)
4(2.1%)
6(3.2%)
2(1.2%)
4(2.4%)
1(0.7%)
3(2%)
0
4(3%)
3(3%)
1(1%)
27(1.3%)
54(2.6%)

15-19
17(7.1%)
11(4.2%)
13(3.9%)
22(8.5%)
10(4.6%)
7(3.7%)
11(6.6%)
4(2.7%)
7(5.3%)
4(4%)
106(5.2%)

The number of casses

140

≥20
208(86.7%)
241(92.3%)
306(92.5%)
225(87.2%)
200(91.7%)
167(89.3%)
152(89.9%)
140(94.6%)
121(91%)
92(92%)
1852(90.6%)
2008
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Fig. 2. The number of cases of occupational hearing damage in particular voivodeships between 2008-2017 (4, 15-23)
Ryc. 2. Liczba przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu w poszczególnych województwach w latach 2008-2017 (4, 15-23)

98

Fig. 3. The number of cases of occupational hearing loss in particular districts of
Podkarpackie voivodeship between 2008-2017 (14).
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Data for the Podkarpackie Voivodeship
In Podkarpackie Voivodeship between 2008-2017
74 cases of job-related hearing loss were diagnosed.
The most cases were noted in 2011 (11 cases) and 2014
(12 cases), the least i.e. 2 cases were noted in 2017
(Fig. 3). The number of persons employed on positions
exposed to the noise was from 127 011 employees in
2012 up to 174 741 in 2017. In other years the number
of people working in exposure to the noise stayed at
similar lever i.e. about 130 000 (3). The morbidity
factor defying the number of cases of job-related
hearing loss in Podkarpackie Voivodeship for 100 000
employed in industrial processing between 2008-2017
was placed between 1,1 in 2017 up to 9.1 in 2014. In
majority of analysed time this factor was at similar
level from 4.2 in 2016 up to 5.3 in 2010 (3).
The Podkarpackie Voivodeship districts with high
numbers of diagnosed cases of the a/m occupational
hearing loss are: Stalowowolski District (23 cases),
Przemyski District (12 case), Krośnieński District (11
cases) and Rzeszowski District (10 cases). Respectively,
in each of 12 districts 1 case was diagnosed or none
(Fig. 3).
Between 2008-2017 in Podkarpackie Voivodeship
for 74 diagnosed cases only 1 case of diagnosed
occupational hearing loss was related to a woman.
Persons’ age: from 43 to 79. In vast majority the
illness was diagnosed for persons older than 50 years
old, most of which was noted for men older than
60 years old. The period of time of exposure to the
noise was between 8-44 years (14). In 3 cases the
occupational illness was recognised as a consequence
of exposure to the noise though the period of time
not exceeding 10 working years. The diagnosed
illnesses appeared for men aged 47, 57 and 68 in
Stalowowolski, Przemyski and Sanocki Distrcict. In
all cases the occupational illness was recognised in
section C – industrial processing. In one case the time
periods of exposure to escessive noise were separated
by 9-year periods without exposure, and in two cases
they were continuous (14). Vast majority of the cases
of job-related hearing loss caused by the noise were
recognised in section C – industrial processing (59),
including 16 cases in division 28 – machines and
devices manufacturing, not classified anywhere else.
The remaining cases of job-related hearing loss were
recognised in sections: B – mining and extraction (4
cases), D – production and supply of electric energy,
gas, steam, hot water air for air conditioning systems
(2), F – construction (2), G – wholesale and retail
trade; vehicles repairs including motorcycles (2), H –
transportation and storage economy (4), Q – healthcare
and social service (1) (14).
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W latach 2008-2017 według sekcji i działalności
PKD obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem występował w przeważającej
ilości w branży przemysłowej. Łączna liczba przypadków w tej sekcji sięgnęła 1168, z tego 15,3% wykazano w dziale produkcja metali (179 przypadków). Na
kolejnych pozycjach znalazło się górnictwo i wydobycie
z łączną liczbą przypadków 431, budownictwo – 163
przypadki. W dziale transport i gospodarka magazynowa
odnotowano 117 przypadków (4,15-23).
Dane dla województwa podkarpackiego
W województwie podkarpackim w latach 20082017 łącznie stwierdzono 74 przypadki zawodowego
uszkodzenia słuchu. Najwięcej przypadków odnotowano w roku 2011 (11 przypadków) i 2014 (12 przypadków), najmniej 2 przypadki w 2017 roku (Ryc. 3).
Liczba zatrudnionych na stanowiskach pracy, gdzie
stwierdzono narażenie na hałas wynosiła od 127 011
osób w roku 2012 do 174 741 w 2017. W pozostałych
latach liczba osób pracujących w ekspozycji na hałas
utrzymywała się na zbliżonym poziomie ok. 130 000
(3). Współczynnik zachorowalności określający liczbę
przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu w województwie podkarpackim na 100 000 zatrudnionych
w przetwórstwie przemysłowym w latach 2008-2017
mieścił się w granicach od 1,1 w 2017 roku do 9,1
w 2014 roku. W większości analizowanego czasu
współczynnik ten był na zbliżonym poziomie od 4,2
w roku 2016 do 5,3 w roku 2010 (3).
Powiatami województwa podkarpackiego o znacznej liczbie stwierdzonych przypadków w/w choroby
zawodowego uszkodzenia słuchu są: stalowowolski
(23 przypadki), przemyski (12 przypadków), krośnieński (11 przypadków) i rzeszowski (10 przypadków).
Odpowiednio w 12 powiatach stwierdzono po 1 przypadku lub wcale (Ryc. 3).
W latach 2008-2017 w województwie podkarpackim na 74 stwierdzonych przypadków tylko 1 przypadek zawodowego uszkodzenia słuchu stwierdzono
u kobiety. Wiek osób: od 43 do 79 lat. W przeważającej większości w/w choroba zawodowa pojawiła się
u osób powyżej 50 roku życia, a najwięcej przypadków odnotowano u mężczyzn po 60 roku życia. Okres
czasu narażenia na hałas mieścił się w przedziale od 8
do 44 lat (14). W 3 przypadkach chorobę zawodową
rozpoznano jako następstwo narażenia na hałas przez
okres nie przekraczający 10 lat pracy. Stwierdzone
choroby wystąpiły u mężczyzn w wieku 47, 57 i 68 lat
w powiatach stalowowolskim, przemyskim i sanockim. We wszystkich przypadkach chorobę zawodową
stwierdzono w sekcji C – przetwórstwo przemysłowe.
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Fig. 3. The number of cases of occupational hearing damage in particular districts of Podkarpackie voivodeship between
2008-2017 (14)
Ryc. 3. Liczba przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego
w latach 2008-2017 (14)

DISCUSSION
The number of job-related hearing loss cases in
Polish population is increasing in the last years.
The data from the Occupational Health Institute
(IMP) in Łódź and the Provincial Sanitary Inspectorate
(WSSE) in Rzeszów lead straight to the conclusion,
that the majority of the a/m occupational illnesses was
recognised for men aged over 60. The reason for that
could be longterm period of exposure to the noise,
which with age increased the hearing loss, as well as
the fact, that the employees who get retired are not
afraid to have the occupational illness diagnosed at the
moment they would not lose their job.
The correlation between the hearing loss and
a longterm exposure to the noise was observed by
Agarwal G. and others, who in the years 2011-2013
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W 1 przypadku okresy pracy w narażeniu na nadmierny
hałas rozdzielone były 9-letnim czasem pracy bez narażenia, w pozostałych 2 przypadkach były ciągłe (14).
Zdecydowaną większość przypadków uszkodzenia
słuchu spowodowanego hałasem stwierdzono w sekcji
C – przetwórstwo przemysłowe (59), w tym 16 przypadków w dziale 28 – produkcja maszyn i urządzeń
gdzie indziej niesklasyfikowanych. Pozostałe przypadki
zawodowego uszkodzenia słuchu stwierdzono w sekcjach: B – górnictwo i wydobycie (4 przypadki), D –
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych (2), F – budownictwo (2), G – handel
hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (2), H – transport i gospodarka magazynowa (4), Q – opieka zdrowotna i pomoc
społeczna (1) (14).
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carried out the studies of evaluation of hearing in a
steel factory, located near the village hospital, among
350 employees with the job seniority of at least 5 years
and more. The results of their studies show, that 235
employees were exposed to the noise for 16 to 20 years
time. Among the employees with such job seniority
7 had medium hearing loss diagnosed in a right ear,
while 8 in a left ear (25).
A small number of diagnosed cases of hearing
loss for women results from the fact, that the a/m
occupational illnesses appears in sections and activities
of PKD (Polish Activity Classification) where majority
of the working staff are men. In Poland few women
work in professions related to industrial processing,
construction, transportation and storage economy (26).
Among the companies, where workers are
diagnosed predominantly with permanent bilateral
cochlear hearing loss, are coal mines (8). In Polish
mining hearing loss takes the second place among
occupational illnesses (27). This illness is also related to
the workers employed in heavy industry, construction,
textile industry as well as machines and devices
mechanics (8). The voivodeships with the highest
number of diagnosed occupational hearing loss are:
Śląskie and Pomorskie Voivodeship. This results from
high industrialization of these voivodeships, where
noise as a harmful factor is present. The increase in the
number of cases of hearing loss in heavy industry was
also observed by Rangkooy H.A. and others in the study
carried out in 2016 among 34 workers from different
professional groups in Kavian Steel Company. The
studies proved that the hearing loss caused by the noise
was the highest for welders and machining workstation
(28). Verbeek J.H. and others came to the conclusion,
that the hearing loss cause by the noise at work was the
problem of industrialized countries. Lower exposure
to the noise was achieved thanks to realization of the
programme of hearing loss prevention, especially by
the use of ear protectors which dampen the noise (29).
A high number of cases in voivodeships:
Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Małopolskie,
Świętokrzyskie,
Dolnośląskie
and
KujawskoPomorskie Voivodeship can be related to wide industrial
infrastructure. Analogously, a small number of cases in
Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie Voivodeship does
not surprise due to a small number number of industrial
works there. However, the results from Łódzkie
Voivodeship may come surprising as there are many
workers employed in industry with few recognised
cased. Such results may be caused by underestimation
of occupational illnesses being the result of workers’
fear of loosing their job or being relegated to other,
less rewarding, job position. In Poland the tendency
of increasing the number of occupational hearing loss
illnesses is also related to the closure of particular

Zawodowe uszkodzenie słuchu w województwie podkarpackim

DYSKUSJA
Znaczny wzrost zawodowego uszkodzenia słuchu w roku 2010 można przypisać ogólnej tendencji
zwiększenia się liczby przypadków chorób zawodowych stwierdzonych w latach 2008-2017 (Ryc. 1).
Z danych z IMP w Łodzi i WSSE w Rzeszowie
wynika wprost, że zdecydowaną większość w/w choroby zawodowej stwierdzono u mężczyzn po 60. roku
życia. Przyczyną tego może być wieloletni okres narażenia na hałas, który wraz z wiekiem spotęgował ubytek słuchu, jak również dochodzenie ustalenia choroby
zawodowej w momencie odchodzenia na emeryturę,
gdy pracownicy nie obawiają się już o utratę zatrudnienia.
Korelację pomiędzy ubytkiem słuchu a wieloletnim narażeniem na hałas zauważyli Agarwal G. i wsp.,
którzy w latach 2011–2013 przeprowadzili badania
oceny stanu słuchu w fabryce stali znajdującej się
w pobliżu wiejskiego szpitala wśród 350 pracowników ze stażem pracy co najmniej 5 lat i więcej. Z ich
badania wynika, że 235 pracowników było narażonych na hałas przez okres czasu od 16 do 20 lat. Wśród
pracowników z takim stażem pracy u 7 stwierdzono
umiarkowaną utratę słuchu w uchu prawym, natomiast
w uchu lewym u 8 (25).
Niewielka liczba stwierdzonych ubytków słuchu
u kobiet wynika z faktu występowania w/w choroby
zawodowej w sekcjach i działalnościach PKD, gdzie
zdecydowana większość kadry pracowniczej stanowią
mężczyźni. W Polsce mało kobiet pracuje w zawodach: modelarza w drewnie, hutnika, szlifierza, spawacza, czy ślusarza.
Wśród przedsiębiorstw, w których dominuje u pracownika stwierdzony trwały obustronny ubytek słuchu typu ślimakowego są kopalnie węgla kamiennego
(8). W polskim górnictwie wśród chorób zawodowych
uszkodzenie słuchu od dekady zajmuje drugie miejsce (26). Choroba ta dotyczy również pracowników
zatrudnionych w zakładach przemysłu ciężkiego, budowlanych, przemysłu włókienniczego oraz mechaników maszyn i urządzeń (8).
Znaczny wzrost stwierdzonych przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu jest odzwierciedleniem
obecności czynnika szkodliwego – hałasu w zróżnicowanych gałęziach gospodarki, zwłaszcza przemysłu ciężkiego w województwie śląskim i pomorskim.
Wzrost przypadków ubytku słuchu w przemyśle ciężkim zaobserwowali również Rangkooy H.A. i wsp.,
w swoim badaniu przeprowadzonym w 2016 roku
wśród 34 pracowników w różnych grupach zawodowych w firmie Kavian Steel Company. W swoich
badaniach dowiedli, że ubytek słuchu spowodowany
hałasem był największy u spawaczy i na stanowisku
obróbki skrawaniem (27).
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industrial works in PKD (Polish Activity Classification)
sectors, where the employees were exposed to excessive
noise (30). In Podkarpackie Voivodeship the employees
from the so called “industrialized” districts distiguished
themselves by a high number of cases of hearing loss
(Stalowowolski, Krośnieński and Rzeszowski District).
A bigger number of cases of job-related hearing loss
in Przemyski District has its explanation in specific
economy of this district, where wood industry creates
the risk of higher exposure to the noise. A small number
of cases of occupational hearing loss for employees
in other districts can be caused by underestimation of
occupational illnesses. Moreover, the small number
of the cases also results from preventive measures of
security and occupational hygiene service as well as the
supervising institutions such as State Sanitary Inspection
and State Labour Inspection.
CONCLUSIONS
1. Since 2010 in Poland it is observed that the number

2.

3.

4.

5.

6.

of cases of occupational hearing loss is constantly
decreasing.
This illness is most often recognised for men
aged over 60, professionally related to mining and
heavy industry - machines, metallurgy and means
of transport.
Śląskie and Pomorskie Voivodeships have the
highest absolute number of diagnosed cases of
hearing loss with occupational aetiology.
The incidence of recognition of job-related
hearing loss in Podkarpackie voivodeship is small.
Between 2008-2017 74 cases of that illness were
recognised.
In Podkarpackie Voivodeship the districts with the
highest number of cases of occupational hearing
loss are: Stalowowolski (metallurgy), Krośnieński,
Rzeszowski and Przemyski District (metallurgy
and wood industry).
The differentiation of appearance of job-related
hearing loss in Podkarpackie Voivodeship comes
out of its infrastructure. In most districts there are
not many industrial works with excessive exposure
to the noise.
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Verbeek J.H. i wsp., wywnioskowali, że ubytek
słuchu spowodowany hałasem w miejscu pracy był
problemem w krajach uprzemysłowionych. Zmniejszenie ekspozycji na hałas nastąpiło poprzez realizację
programu zapobiegania utracie słuchu, zwłaszcza poprzez korzystanie z ochronników słuchu, tłumiących
hałas (28).
Dużą liczbę przypadków w województwie: wielkopolskim, zachodniopomorskim, małopolskim, świętokrzyskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim można
przypisać szerokiej infrastrukturze w/w województw. Analogicznie niewielka liczba przypadków w województwie
podlaskim, warmińsko-mazurskim nie budzi zdziwienia
z uwagi na niewielką liczbę zakładów przemysłowych
tych województw. Niepokojące są natomiast wyniki z województwa łódzkiego odznaczającego się dużą liczbą osób
zatrudnionych w przemyśle. Jednak takie wyniki przypisać
można niedoszacowaniu chorób zawodowych podyktowanemu przypuszczalnie obawą pracowników narażonych
na hałas o utratę zatrudnienia lub przeniesieniem na mniej
opłacalne stanowisko pracy (Ryc. 2).
Utrzymująca się w Polsce tendencja zmniejszającej
się liczby chorób zawodowego uszkodzenia słuchu wiąże się też z upadłością poszczególnych zakładów przemysłowych w sektorach PKD, w których pracownicy
byli narażeni na ponadnormatywny hałas (29). W województwie podkarpackim pracownicy powiatów tzw.
„uprzemysłowionych” odznaczali się znaczną liczbą
przypadków ubytku słuchu (stalowowolski, krośnieński
i rzeszowski). Zwiększona liczba przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu w powiecie przemyskim ma
swoje wytłumaczenie w specyfice gospodarczej tego
powiatu, w którym rozwija się przemysł drzewny stwarzający ryzyko zwiększonego narażenia na hałas. Niewielką liczbę przypadków zawodowego uszkodzenia
słuchu u pracowników w pozostałych powiatach przypisać można prawdopodobnie zjawisku niedoszacowaniu chorób zawodowych. Ponadto nieznaczna liczba
przypadków wynika z działań prewencyjnych służb
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organów ich nadzorujących takich jak Państwowa Inspekcja Sanitarna
i Państwowa Inspekcja Pracy (Ryc. 3).
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ABSTRACT
INTRODUCTION. In Poland, there is a visible strengthening of hesitant attitudes towards vaccination, as well
as institutionalization and politicization of hesitancy.
The Internet is an important source of information about vaccinations. People who are looking for such
information can find negative opinions on the web, so it is important to keep track of the content there. There is
no national research on Internet anti-vaccination content.
AIM. To examine posting on the online forum “Nie szczepimy” (We don’t vaccinate).
MATERIAL AND METHODS. The number of new users and new posts in the years 2008-2018 was examined,
as well as the type of content and design of the selected 407 posts from 2009-2015. Categories according to
Wolfe RM et al. (2002) were used for coding content and design of posts.
RESULTS. The number of users and posts was increasing for the first four years and then started to decrease.
The most frequently discussed topic was the relation between vaccination and idiopathic illnesses (26.1%). The
most common design was providing links to anti-vaccine sites (29.9%)
CONCLUSIONS. The content of the posts is very diverse and shows numerous users’ doubts. A significant part
of the posts had a strongly emotional form. It would be important to regularly monitor various services and forms
of communication on the Internet in terms of the content of anti-vaccinaton information.
Key words: vaccination, vaccine hesitancy, Internet, Poland
STRESZCZENIE
WSTĘP. W Polsce widoczne jest umacnianie sceptycznych postaw wobec szczepień, a także instytucjonalizacja
i upolitycznienie sceptycyzmu. Internet jest ważnym źródłem informacji o szczepieniach. Osoby, które szukają
takich informacji mogą znaleźć w sieci opinie negatywne, dlatego ważne jest śledzenie zawartych tam treści. Nie
ma krajowych badań na temat treści w Internecie będących w opozycji wobec szczepień
CEL PRACY. Charakterystyka tzw. postowania (tj. zamieszczania postów, czyli wiadomości) na forum internetowym „Nie szczepimy”.
MATERIAŁ I METODY. Badano liczbę nowych użytkowników i nowych postów na forum w latach lat 20082018 oraz rodzaj treści i formy wybranych 407 postów z lat 2009-2015. Do analizy treści i formy zastosowano
klucz wg Wolfe RM i wsp. (2002).
WYNIKI. Liczba użytkowników i postów zwiększała się przez pierwsze cztery lata, a następnie malała. Najczęściej poruszaną tematyką był związek szczepień z chorobami idiopatycznymi (26,1%). Najczęstszą formą było
podawanie linków do stron antyszczepionkowych (29,9%).
WNIOSKI. Treść postów jest bardzo różnorodna i pokazuje liczne wątpliwości użytkowników. Znaczna część
postów miała silnie emocjonalną formę. Ważne byłoby regularne monitorowanie różnych usług i form komunikacji w Internecie pod kątem zawartości informacji antyszczepionkwoych.
Słowa kluczowe: szczepienia, sceptycyzm, Internet, Polska
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INTRODUCTION

WSTĘP

Globally, vaccinations significantly reduced the
incidence of diseases, disabilities, saving millions of
lives, and contributed to reducing disparities in wealth
and inequities in health.
Reluctance and resistance to vaccination first
appeared after Edward Jenner developed the first
smallpox vaccine in 1796. Probably the biggest
contemporary controversies are related to DTP
(against diphtheria, tetanus and pertussis) and MMR
(against measles, mumps and rubella) vaccines, as well
as the presence of mercury (Thiomersal) and aluminium
compounds in vaccines. Although numerous studies
exist, whose results are clearly in favor for vaccinations,
the disputes still continue. A complex phenomenon
of vaccine refusal and vaccine hesitancy is taking on
new significance (1-4). For example, in the USA, 3%
of parents of children 6 to 23 months of age refused
all vaccinations, while 19.4% refused at least one
vaccination recommended for children of that age (5).
Parents who vaccinate their children but are not sure of
their decision, and those who don’t vaccinate and have
doubts, should be regarded as a hesitant group.
In Poland, the strengthening of septic attitudes
towards vaccination has been evident in the last decade,
but it is difficult to assess when they first appeared.
In 2012, for the first time, in bulletin on vaccination,
the National Institute of Public Health-National
Institute of Hygiene reported the number of people
refusing vaccinations in the years 2003-2012 (6). In
2003, approximately 5,000 such people were reported,
followed by a decrease in this number to about 3,000
in 2009, to reach the level of 5,340 in 2012. In 2017,
the number of people refusing vaccinations increased
almost 6 times to 30,090 (7).
According to studies conducted in 2015 in 67
countries, 8.6% of respondents from Poland did not
agree with the statement that vaccination is important
to children, 12.9% that vaccinations are safe, 10.9%
that they are effective, and 11.9% % stated that they
are against their religious beliefs. The average for
the WHO EURO countries for importance, safety,
and effectiveness equals 8.0%, 17.0%, and 11.3%
respectively (8). Studies conducted in May and June
of 2018 show that Poland was the only EU country
in which trust in the importance of vaccinations, their
safety, effectiveness and compliance with religious
beliefs decreased between 2015 and 2018 (9).
According to CBOS (pooling agency) research
from December 2018, 86% of Poles claimed that
vaccinations were safe, and 90% that they “cause
more good than bad”. CBOS survey results from 2013,
2017 and 2018 suggest that the amount of vaccination
supporters is growing in Poland (10). The contradiction

W skali świata szczepienia ochronne w znaczący
sposób zmniejszyły występowanie chorób, niepełnosprawności, uratowały miliony istnień, przyczyniły do
pomniejszenia dysproporcji w rozwoju ekonomicznym
i społecznym oraz ograniczania nierówności w zdrowiu.
Niechęć wobec szczepień i opór wobec szczepień
pojawiły się już po wynalezieniu przez Edwarda Jennera w 1796 r. pierwszej szczepionki przeciwko ospie
prawdziwej. Chyba największe współczesne i globalne kontrowersje dotyczą szczepionki DTP (przeciwko
błonicy, tężcowi i krztuścowi) i MMR (przeciwko odrze, śwince i różyczce) oraz obecności w preparatach
związków rtęci (tiomersalu) i glinu. Chociaż istnieją
liczne badania, których wyniki jednoznacznie przemawiają za szczepieniami, to spory nie milkną. Coraz
większego znaczenia nabiera złożone zjawisko odmów
szczepienia i wątpliwości co do szczepień – sceptycyzmu, niepewności i wahania (vaccine hesitancy) (1-4).
Na przykład w USA 3% rodziców dzieci w wieku 6-23
miesięcy odmówiło wszystkich szczepień, a 19,4% odmówiło przynajmniej jednego szczepienia zalecanego
dla dzieci w tym wieku (5). A do grupy wahających się
(hesitant) należy doliczyć osoby, które szczepią swoje
dzieci, ale nie są pewne swojej decyzji oraz te, które
nie szczepią, ale mają wątpliwości.
W Polsce umacnianie postaw niepewności, sceptycznych wobec szczepień jest widoczne w ostatniej
dekadzie, jednak trudno jest ocenić, kiedy zrodziły się
rzeczywiście. W 2012 r. Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego-Państwowy Zakład Higieny po raz pierwszy w biuletynie nt. szczepień podał liczbę osób uchylających się od szczepień w latach 2003-2012 (6). I tak
w 2003 r. odnotowano ok. 5 tys. takich osób, po czym
następował spadek tej liczby do ok. 3 tys. w 2009 r.,
aby w 2012 r. osiągnąć poziom 5 340 osób. W 2017 r.
liczba osób uchylających się wzrosła niemal 6-krotnie
do 30 090 (7).
Według badań przeprowadzonych w 2015 r. w 67
krajach 8,6% respondentów z Polski nie zgadzało się
ze stwierdzeniem, że szczepienia są ważne dla dzieci, 12,9% że są bezpieczne, 10,9% że są skuteczne,
a 11,9% twierdziło, że nie są zgodne z ich przekonaniami religijnymi, przy średniej dla krajów WHO
EURO wynoszącej dla znaczenia, bezpieczeństwa
i skuteczności odpowiednio: 8,0%, 17,0%, 11,3% (8).
Z badań przeprowadzonych w maju i czerwcu 2018 r.
wynika, że Polska była jedynym krajem UE, w którym
w latach 2015-2018 zmniejszyło się zaufanie do znaczenia szczepień, do ich bezpieczeństwa, skuteczności
i zgodności z przekonaniami religijnymi (9).
Według badań CBOS z grudnia 2018 r. 86% Polaków twierdziło, że szczepienia są bezpieczne, a 90% że
„powodują więcej dobrego niż złego”. Wyniki badań

106

Posting on „Nie szczepimy” („We don’t vaccinate) Internet forum

of these pieces of data may result from the specifics of
the questions and the time of the studies. In November
2018, many medical authorities publicly and strongly
protested against legislative work on a civic project to
eliminate the obligation of vaccination, which could
have influenced social views.
Institutionalization and politicization of skepticism
is also observed, and the latter is particularly dangerous
(11). In March 2011, the National Association of
Vaccination Knowledge STOP AEFI (Adverse Events
Following Immunization) based in Poznań was
registered. In February 2016, the Parliamentary Group
for Safety of the Protective Vaccination Program for
Children and Adults was established. Currently it is
comprised of 4 deputies from right-wing groups. By
January 2019, eight meetings were held, and the last
one concerned research on aluminum and safety of
vaccinations with the participation of prof. Christopher
Exley (Keele University). Recently, the STOP AEFI
leader became a social assistant of the Team member.
In April 2017, in Katowice, a conference on
vaccinations and alternative medicine was held with
the participation of, among others, Andrew Wakefield.
At a conference that could have accumulated approx.
12,000 participants (ticket prices ranged from ca.
30 USD), the movie „Vaxxed: From Cover-Up to
Catastrophe” was screened, which is now available
online with Polish subtitles. The film criticizes CDC
for manipulating and destroying evidence from studies
that have shown that African American males who
received the MMR vaccine before the age of 36 months
were at increased risk of autism. A well-known skeptic
David Gorsky, MD, PhD, the editor of the ScienceBased Medicine website critically reviewed the film.
This review had 3 300 shares on FB, which is more
than many scientific articles. In July 2018, the Citizens’
Bill on the elimination of the obligation of vaccination
was addressed in Polish Sejm, and was rejected in
November. The described events are not a chronicle
of the so-called anti-vaccination movements, but show
a structural context that favors the emergence and
consolidation of such a movement.
The WHO recommends that vaccine hesitancy
and emergency response plans should be included
in national vaccination programs (12). This requires
recognizing the manifestations and the scale of the
phenomenon and its causes, both on an individual
scale and in the community, as well as researching the
context and organizations, and then adopting evidencebased solutions.
The Internet and social media have revolutionized
the ways of disseminating and acquiring information.
This also concerns health-related information, which
rather than being a gold mine, is a minefield (13).
According to GUS (Central Statistical Office), in 2017,
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CBOS z lat 2013, 2017 i 2018 sugerują, że w Polsce
przybywa zwolenników szczepień (10). Sprzeczność
tych danych może wynikać m.in. ze specyfiki pytań
oraz czasu badania. W listopadzie 2018 r. wiele autorytetów medycznych publicznie i zdecydowanie protestowało przeciwko pracom legislacyjnym nad obywatelskim projektem likwidacji obowiązku szczepień, co
mogło wpłynąć na poglądy społeczne.
Obserwuje się też instytucjonalizację i upolitycznienie sceptycyzmu, a to ostatnie jest szczególnie
groźne (11). W marcu 2011 r zostało zarejestrowane
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP z siedzibą w Poznaniu. W lutym
2016 r. powstał Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych. Obecny skład liczy 4 posłów z formacji prawicowych. Do stycznia 2019 r. odbyło się 8 posiedzeń,
a ostatnie dotyczyło badań nad aluminium i bezpieczeństwem szczepień z udziałem prof. Christophera
Exley’a (Keele University). Niedawno liderka STOP
NOP została społeczną asystentką członka Zespołu.
W kwietniu 2017 r. w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona szczepieniom i medycynie alternatywnej
z udziałem m.in. Andrew Wakefielda. Na konferencji, która
mogła zgromadzić ok. 12 tys. uczestników (cena biletu od
110 PLN), wyświetlano film „Vaxxed: From Cover-Up to
Catastrophe”, który obecnie jest dostępny w sieci z polskimi napisami. W filmie tym zarzuca się CDC manipulacje
oraz zniszczenie dowodów z badań, które wykazały związek szczepionki MMR z autyzmem u afroamerykańskich
chłopców, którzy zostali zaszczepieni przed ukończeniem
36 miesiąca życia. Ostrą recenzję filmu sporządził znany sceptyk dr David Gorsky redaktor strony internetowej
Science-Based Medicine. Recenzja ta miała 3 300 udostępnień na Facebooku, więcej niż niejeden artykuł naukowy.
W lipcu 2018 r. wpłynął do Sejmu RP Obywatelski projekt
ustawy dotyczącej m.in. likwidacji obowiązku szczepień
ochronnych, który został odrzucony w listopadzie. Opisane zdarzenia nie są kroniką tzw. ruchów antyszczepionkowych, ale pokazują strukturalny kontekst sprzyjający wyłanianiu się i konsolidacji tego ruchu.
WHO zaleca, aby w krajowych programach szczepień uwzględnić strategie przeciwdziałania sceptycyzmowi (hesitancy) i plan reagowania kryzysowego
(12). Wymaga to rozpoznania przejawów i skali zjawiska oraz jego przyczyn zarówno w skali indywidualnej
jak w społeczności oraz badań kontekstu i organizacji,
a następnie przyjęcia rozwiązań opartych na dowodach.
Internet i media społecznościowe zrewolucjonizowały sposoby rozpowszechniania i zdobywania informacji, również informacji o zdrowiu, stając się nie tyle
kopalnią złota, co raczej polem minowym (13).Według
GUS w 2017 r. wyszukiwanie informacji związanych ze
zdrowiem było piątym z kolei najważniejszym sposobem korzystania z Internetu w Polsce i charakteryzowa107
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searching for health-related information was the fifth
most important way of using the Internet in Poland
and characterized 45% of population aged 16-74 (14).
The use of the Internet as a source of information
about vaccinations deserves more attention because
of the scale of the Internet usage, the number of
various vaccination-related information published
there, as well as the phenomenon of hesitancy. Typing
in “vaccination” in the Google search engine gives
5 290 000 results in Polish and 45 200 000 in English
(as of 26th January 2019, at 12.27). Trolls and the use
of bots in online vaccination debates is a completely
new problem (15).
In Poland, numerous studies have been conducted
on the sources of information on vaccinations and the
credibility of sources. This allowed to identify the
Internet as an important source of information on the
subject (16-20). It also showed, that, for example, in
2008, 14% of parents (in nationwide sample) learned
about the subject of vaccination from the Internet
(21). There is no answer, however, as to what specific
services or forms of online communication are used
and what content could be found there. On top of
that, these studies were conducted using quantitative
methods (questionnaires, CATI), which does not give
a full insight into what people are concerned about.
AIM
The aim was to examine posting (as in posting
messages) on the Internet forum “Nie szczepimy” (We
don’t vaccinate), including: (a) calculating the amount
of new users and new posts on the forum and (b)
highlighting the content and design of selected posts.
The study is an attempt at filling the gap in studies on
hesitant content on the Internet.
MATERIAL AND METHODS
The “Nie szczepimy” (We don’t vaccinate)
forum was selected for the study. The forum has been
operating since 2008 and was well positioned on
Web. It is an online group discussion of those who
do not vaccinate, those who selectively vaccinate,
and those who vaccinate and search for information.
Users are members and supporters of the STOP AEFI
Association, and also those posting discreetly, that is
“wishing to share experiences and correspondence
with the State Sanitary Inspection (Polish: Sanepid),
and offering legal advice”. The forum is free of charge,
has terms of use and moderators and requires signing
up.
The number of new users and posts on “Nie
szczepimy” (We don’t vaccinate) forum between
2008 and 2018. The forum provides statistics on,
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ło 45% populacji w wieku 16-74 lat (14). Wykorzystanie
Internetu jako źródła informacji o szczepieniach zasługuje na baczniejszą uwagę zarówno z powodu skali użycia Internetu, jak liczby zamieszczanych tam przeróżnych informacji o szczepieniach, a także zjawiska sceptycyzmu (hesitancy). Wpisanie hasła „szczepienia” lub
„vaccination” w wyszukiwarce Google daje 5 290 000
wyników w języku polskim i 45 200 000 w angielskim
(stan na 26.01.2019 r., godz. 12.27). Nowym problemem jest działanie trolli i użycie botów w internetowej
debacie o szczepieniach (15).
W Polsce przeprowadzono już sporo badań na temat źródeł informacji o szczepieniach i wiarygodności
źródeł. Pozwoliło to zidentyfikować Internet jako ważne źródło informacji na ten temat (16-20), i wiadomo
np. że w 2008 r. 14% rodziców (próba ogólnopolska)
czerpało wiedzę na ten temat z Internetu (21). Jednak
nie ma odpowiedzi na pytanie o to, jakie konkretne
usługi czy formy komunikacji internetowej są wykorzystywane i jakie treści są tam zawarte. Ponadto badania te wykonano metodami ilościowymi (ankiety,
wywiad CATI), co nie daje pełnego wglądu w to, co
ludzie myślą i jakie mają obawy.
CEL PRACY
Celem pracy było scharakteryzowanie tzw. postowania (tj. zamieszczania postów, czyli wiadomości)
na forum internetowym „Nie szczepimy”, w tym: (a)
zbadanie liczby nowych użytkowników i nowych postów na forum oraz (b) wyróżnienie treści i formy wybranych postów. Badanie jest próbą wypełnienia luki
w badaniach dotyczących treści sceptycznych w Internecie.
MATERIAŁ I METODY
Do badania wybrano forum „Nie szczepimy”, które
działa od 2008 r. i od tego czasu było dobrze wypozycjonowane w sieci. Jest rodzajem przeniesionej do sieci grupowej dyskusji osób nieszczepiących, szczepiących wybiórczo lub szczepiących i szukających informacji. Użytkownikami są członkowie i sympatycy Stowarzyszenia
STOP NOP oraz tzw. osoby piszące z ukrycia, czyli „osoby chcące wymieniać się doświadczeniami z sanepidem,
kierowaną do niego korespondencją, służące pomocą
prawną”. Forum jest bezpłatne, posiada regulamin oraz
moderatorów i wymaga zarejestrowania się.
Liczba nowych użytkowników i postów na forum „Nie szczepimy” w latach 2008-2018. Forum
podaje statystyki dotyczące m.in.: liczby nowych postów, nowych użytkowników, najaktywniejszych tematów, najaktywniejszych użytkowników. Do analizy
wybrano informacje o nowych użytkownikach oraz
nowych postach z lat 2008-2018.

Posting on „Nie szczepimy” („We don’t vaccinate) Internet forum

among others, the number of new posts, new users,
the most active topics, and the most active users.
Information on new users and new posts between 2008
and 2018 was selected for analysis.
The content and design of posts on “Nie szczepimy”
(We don’t vaccinate) forum between 2009 and 2015.
The contents posted on the forum (posts) are grouped
into 11 main categories. These main categories are then
grouped into 35 subcategories, which are then divided
into various topics. The most popular topic was not
about vaccination itself (off top). A group of posts from
the following categories “Vaccinate? Do not vaccinate? /
Doubts about vaccination against specific diseases / Our
doubts and questions about vaccination “, was selected
for analysis. This group of posts explicitly relates to the
phenomenon of hesitancy. In this group there were 470
posts that appeared between 2009 and 2015 and had
relatively many views (6349). After copying the posts,
two researchers analyzed the content and design of each
post using the key from the work of Robert Wolfe and coworkers from 2002 (22), and then agreed on the position.
The key to coding content and design of posts were
as follows (source: Wolfe RM. et al., JAMA 2002):
Content Attributes of posts (Antivaccination claims)
Vaccines cause idiopathic illness
Adverse vaccine reactions are underreported
Vaccines erode immunity
Vaccination policy is motivated by profit
Vaccine immunity is temporary or ineffective
Vaccination policy is a violation of civil liberties
Diseases have declined without vaccines
Homeopathy is alternative to vaccination
“Hot lots” of vaccines have more adverse events
Multiple simultaneous vaccines increase risk
Cell cultures from aborted fetal tissue are used to grow
vaccine viruses
Design Attributes of posts
Links to anti-immunization sites
Information for legally avoiding immunizations
Personal stories about harmed children
Information for reporting adverse vaccine reactions
Solicit contributions
Links to provaccination sites
Purchase books, tapes, compact discs from site
E-mail listserv or chat room
Pictures of “scary needles”
Pictures of harmed children

The idiopathic illnesses were defined as: autism,
sudden infant death syndrome, immune dysfunction,
diabetes, neurologic disorders (including seizures,
brain damage, learning disabilities, attention deficit
disorder, antisocial behaviour), and atopic disorders,
including allergic rhinitis, eczema, and asthma.
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Treść i forma postów na forum „Nie szczepimy”
w latach 2009-2015. Treści zamieszczane na forum (posty) są pogrupowane w 11 głównych kategorii, te w 35
subkategorii, które są następnie podzielone na różne tematy. Najbardziej popularny temat nie dotyczył szczepień
(off top). Do analizy wybrano grupę postów w kategorii
„Szczepić? Nie szczepić? / Wątpliwości dotyczące szczepień przeciwko konkretnym chorobom / Nasze wątpliwości i pytania nt. szczepień”, która jednoznacznie odnosi się
do zjawiska sceptycyzmu. W grupie tej było 470 postów,
które powstały w latach 2009-2015 i miały relatywnie bardzo dużo wyświetleń (6 349 razy). Po skopiowaniu postów
dwóch badaczy analizowało treść i formę każdego postu
przy zastosowaniu klucza z pracy Roberta Wolfe’go i wsp.
z 2002 r. (22), a następnie uzgodnili stanowisko.
Zastosowany klucz do kodowania treści i formy postów był następujący (źródło: Wolfe RM. i in.,
JAMA 2002):
Treść (tezy przeciwko szczepieniom)
Szczepionki powodują choroby idiopatyczne
Dane o NOP-ach są niepełne (niewiarygodne)
Szczepionki niszczą odporność
Polityka dotycząca szczepień kieruje się zyskiem
Odporność po szczepieniu jest okresowa lub niepełna
Polityka dotycząca szczepień jest pogwałceniem swobód
obywatelskich
Choroby znikały bez szczepień
Homeopatia jest alternatywą dla szczepień
Podejrzane partie szczepionek wywołują wiele zdarzeń
niepożądanych
Podanie kilku szczepionek skojarzonych jest niebezpieczne
Do produkcji szczepionek używa się linii komórkowych
z płodów ludzkich po aborcji
Forma (konstrukcja) postów
Linki do stron antyszczepionkowych
Informacje na temat prawnych możliwości unikania
szczepień
Osobiste historie na temat poszkodowanych dzieci
Informacje o tym jak zgłaszać NOP-y
Zbiórka pieniędzy
Linki do stron proszczepionkowych
Zakup książek, taśm, płyt na stronie
Odwołanie do treści maila lub czatu
Zdjęcia „strasznych igieł”
Zdjęcia poszkodowanych dzieci

Pod pojęciem chorób idiopatycznych rozumiano:
autyzm, zespół nagłej śmierci niemowląt (tzw. łóżeczkowej), zaburzenia immunologiczne, cukrzycę, zaburzenia neurologiczne (w tym drgawki, uszkodzenie
mózgu, trudności w uczeniu się, zaburzenia koncentracji uwagi, zachowania aspołeczne) i choroby atopowe
(w tym alergiczny nieżyt nosa, egzema i astma).
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Posts with content or design which does not fit the
key were not coded (e.g. numerous inquiries about
various matters). As a rule, the posts are short, which
is why they concerned only one issue. In a few cases
where more issues were raised, only the first issue
discussed was coded. As a result of this method, out of
470 posts, content analysis covered 218 (46.4%), and
design analysis covered 107 (22.8%) of posts.

Nie kodowano postów, których treść lub forma odbiegała od tego klucza (np. liczne zapytania o różne
sprawy). Co do zasady posty są krótkie, dlatego najczęściej poruszano w nich tylko jedno zagadnienie. W nielicznych przypadkach, w których poruszono więcej
kwestii, zakodowano tylko pierwszą poruszaną sprawę.
W wyniku przyjętej metody spośród 470 postów analizą
treści objęto 218 (46,4%), a formy 107 (22,8%) postów.

RESULTS

WYNIKI

Number of new users. In total, in the years 20082018 about 21 thousand new users appeared on the
forum. (Tab. I). Most new users were registered in 2014,
after which the number was systematically decreasing.
Number of new posts. A total of 124,620 new posts
have appeared on the forum for 10 years, of which the
most (46, 433) in 2011. Since then, the number of posts has
decreased to 428 in 2018. Each year, the number of new
posts was greater than the number of new users (Fig. 1).

Liczba nowych użytkowników. Łącznie w latach
2008-2018 na forum pojawiło się ok. 21 tys. nowych
użytkowników (Tab. I). Najwięcej nowych użytkowników odnotowano w 2014 r., po czym liczba ta systematycznie malała.
Liczba nowych postów. Przez 10 lat na forum
pojawiło się łącznie 124 620 nowych postów, z czego
najwięcej (46 433) w 2011 r. Od tego czasu liczna postów malała do poziomu 428 w 2018 r. Każdego roku
liczba nowych postów była większa niż liczba nowych
użytkowników (Ryc. 1).

Table I. Number of new users of „Nie szczepimy” (We don’t vaccinate) Internet forum in 2008-2018, by month of the year.
Tabela I. Liczba nowych użytkowników na forum „Nie szczepimy” w latach 2008-2018 według miesięcy.
Year
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

1
0
124
205
245
228
300
295
212
172
141
72
1994

2
92
90
233
282
200
270
244
266
153
94
39
1963

3
90
126
244
612
217
228
259
225
139
95
24
2259

4
67
107
235
220
237
242
247
197
158
71
25
1806

5
57
108
192
235
225
194
244
145
113
82
23
1618

Month of the year
6
7
63
32
106
111
157
174
168
173
222
279
192
252
183
184
155
157
138
113
51
51
19
16
1454 1542

8
55
145
200
169
215
194
208
156
91
51
16
1500

9
53
219
185
166
235
181
231
141
138
69
10
1628

10
106
178
271
157
249
185
283
137
137
46
30
1779

11
110
308
236
188
224
170
259
133
184
74
37
1923

12
69
207
259
140
159
160
201
126
105
47
16
1489

Total
794
1829
2591
2755
2690
2568
2838
2050
1641
872
327
20955

Fig. 1. Number of new users and new posts on „Nie szczepimy” (We don’t vaccinate) Internet forum in 2008-2018.
Ryc. 1. Liczba nowych użytkowników i nowych postów na forum „Nie szczepimy” w latach 2008-2018.
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The content of posts. Most posts (26.1%)
concerned the problem of causing idiopathic illnesses
by vaccines (Fig. 2). One in ten concerned incomplete
or impermanent immunity after vaccination, violation
of civil rights by the obligation to vaccinate and the
natural elimination of infectious diseases without
vaccination.

Posty na internetowym forum „Nie szczepimy”

Treść postów. Najwięcej postów (26,1%) dotyczyło problemu wywoływania przez szczepionki chorób
idiopatycznych (Ryc. 2). Co dziesiąty dotyczył niepełnej lub nietrwałej odporności po szczepieniu, pogwałcenia praw obywatelskich przez obowiązek szczepień
i naturalnego zanikania chorób zakaźnych bez szczepień.
1.8
3.2
5.5
5.9
8.3
8.3
8.3
9.2
11
12.4
26.1

Fig. 2. Content of selected posts on „Nie szczepimy” (We don’t vaccinate) Internet forum in 2009-2015 (in %, n=218).
Ryc. 2. Treść wybranych postów na forum „Nie szczepimy” w latach 2009-2015 (w %, n=218).

The design of posts. Most posts contained links to
websites containing anti-vaccination content (29.9%).
Almost every fifth had information on how to legally
avoid vaccination and stories of harmed children (Fig. 3).

Forma postów. Najwięcej postów zawierało linki do stron zawierających treści antyszczepionkowe
(29,9%). Prawie co piąty zawierał informacje o tym,
jak zgodnie z prawem uniknąć szczepień oraz historie
poszkodowanych dzieci (Ryc. 3).
3.7
3.8
5.7
6.5
6.5
21.5
22.4
29.9

Fig. 3. Design of selected posts on „Nie szczepimy” (We don’t vaccinate) Internet forum in 2009-2015 (in %, n=107).
Ryc. 3. Forma wybranych postów na forum „Nie szczepimy” w latach 2009-2015 (w %, n=107).
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DISCUSSION

DYSKUSJA

The study shows the decreasing number of new
users and posts on forum between 2008 and 2018.
This is probably evidence of decline of forum activity,
which is characteristic of many social movements (23).
It does not, however, evidence the disappearance of
anti-vaccination concepts. Presumably, the discussion
has moved to a different space.
Each year, the number of posts exceeded the
number of users, especially in the years 2011-2012,
so during the STOP AEFI development period. This
disproportion indicates that new users were active
participants in the discussion, not passive observers.
During the review of posts, it was evident that they
were mostly questions to other participants in the
discussion, not statements.
What is significant, forum activity did not increase
with subsequent loud anti-vaccine events. It did not
increase, for example, in 2016, when in the autumn
there was a heated discussion about the safety of
vaccinations triggered by a program broadcast on
public television (TVP2, “Szeptem” (“In a Whisper”),
episode 5). This program’s style was clearly antivaccine and met with a sharp reaction of medical
authorities. This resulted in the removal of the program
from the TVP website, followed by the STOP AEFI
protest against censorship and the release of the film
on numerous channels.
It was found that the most frequently discussed
topic among the posts was the relation between
vaccinations and idiopathic illnesses, and the three
most popular designs were providing links to antivaccine sites, information on how to avoid vaccination
and personal stories about the negative effects of
vaccination. The same results were obtained in 2002
by Wolfe et al. in the analysis of English-language
websites from the USA, Great Britain, Australia, New
Zealand and France (22). This shows that in many
countries the design of the most common vaccination
messages was the same. It may be caused by fact, that
many information from other countries are reproduced
in Poland (24).
It should be assumed that the topics most frequently
discussed were of particular interest and concern to
users, but it is not known if they are still so high in the
hierarchy of importance. The design of posts related
to the stories of harmed children, and photos of scary
needles carry a very strong emotional charge and can
have a big impact on people who are hesitant about the
importance of vaccination. It is worth noting that the
search for content on the forum is relatively simple,
because all categories and thematic sub-categories are
shown on the home page.

Stwierdzona w badaniu początkowo rosnąca,
a następnie malejąca liczba nowych użytkowników
i postów świadczy prawdopodobnie o zamieraniu aktywności forum, co jest charakterystyczne dla wielu
ruchów społecznych (23). Nie świadczy jednak o zamieraniu idei antyszczpionkowych. Przypuszczalnie
dyskusja przeniosła się do innej przestrzeni.
Każdego roku liczba postów przewyższała liczbę
użytkowników, zwłaszcza w latach 2011-2012, a więc
w okresie rozwoju STOP NOP. Dysproporcja ta wskazuje, że nowi użytkownicy byli aktywnymi uczestnikami dyskusji, a nie biernymi obserwatorami. W trakcie
przeglądu postów widoczne było to, że w dużej mierze
miały charakter pytań do innych uczestników dyskusji,
a nie stwierdzeń.
Zwraca uwagę, że aktywność na forum nie rosła
wraz z kolejnymi głośnymi wydarzeniami o charakterze antyszczepionkowym. Nie zwiększyła się na
przykład w roku 2016, kiedy to na jesieni toczyła się
burzliwa dyskusja na temat bezpieczeństwa szczepień,
wywołana programem wyemitowanym w telewizji publicznej (TVP2, „Szeptem”, odcinek 5). Program ten,
o wymowie jednoznacznie antyszczepionkowej, spotkał się z ostrą repliką autorytetów medycznych. Spowodowało to usunięcie programu ze strony internetowej TVP, a następnie protest STOP NOP przeciwko
cenzurze i udostępnienie filmu na licznych kanałach.
Ustalono, że najczęściej poruszaną tematyką postów był związek szczepień z chorobami idiopatycznymi, a trzy najpopularniejsze formy to podawanie linków do stron zawierających treści antyszczepionkowe,
informacje, jak uniknąć szczepienia oraz historie osobiste o negatywnych skutkach szczepień. Identyczne
wyniki uzyskał w 2002 r. Wolfe i wsp. w analizie anglojęzycznych stron www. z USA, Wielkiej Brytanii,
Australii, Nowej Zelandii i Francji (22). Pokazuje to,
że w wielu krajach forma najczęstszych komunikatów
dotyczących szczepień była taka sama. Może to wynikać z faktu, że w Polsce reprodukuje się informacje
z innych krajów (24).
Należy przyjąć, że najczęściej poruszane tematy
stanowiły przedmiot szczególnego zainteresowania
i troski użytkowników, ale nie wiadomo, czy nadal są
tak wysoko ulokowane w hierarchii ważności. Formy
postów związane z historiami poszkodowanych dzieci
i zdjęciami strasznych igieł niosą bardzo silny ładunek emocjonalny i mogą mieć duży wpływ na osoby
wątpiące w znaczenie szczepień. Warto odnotować, że
wyszukiwanie treści na forum jest stosunkowo proste,
ponieważ na stronie głównej pokazane są wszystkie
kategorie i subkategorie tematyczne.
Analizując wyniki tego badania należy wziąć pod
uwagę kilka ograniczeń. Po pierwsze analizowano po-
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When analyzing the results of this study, several
limitations should be considered. Firstly, posts were
analyzed only from one of the numerous thematic
threads of this forum. It is difficult to make a conclusion
about the whole range of content on the forum.
Secondly, the coding key used allows for international
comparison, but it is not complete, because it does
not take into account many known arguments against
vaccination (e.g. presence of Thiomersal in vaccines,
too early administration of vaccines). Therefore, it
does not allow a comprehensive look at the content
of posts, nor the arguments and doubts of the forum
users. Thirdly, the limitation is the lack of knowledge
about users, their gender, age, socio-economic status
or having children, which often are factors that affect
views.
The Polish literature claims that more people
without children had concerns about vaccinations than
those with children (40.1% and 23.3% respectively)
(25) and that the users of websites against vaccinations
were mainly young people living in cities, welleducated, wanting to live in harmony with nature (26).
It would suggest that the problem of non-vaccination
of children may concern social groups with high
socio-economic status, although research from Bytom
shows a reverse relationship (27). In contrast, in the
USA, people without higher education or those with
post-graduate education were more likely to think that
vaccination of children should depend on the parents’
decision. This is in contrast to people with higher
education. There is also no unambiguous relationship
between income and conviction about the safety of
vaccinations and the obligation to vaccinate (28). These
examples already show how complex the grounds for
refusal and hesitancy are.
To sum up, the on-line environment is a space where
a very intensive exchange of information and opinions
about vaccinations takes place, and is therefore the
subject of an increasing number of studies (29-31). It
is recommended to monitor various media in real time,
including the Internet, because it gives an opportunity
to monitor problems connected with vaccine hesitancy
and refusal of vaccinations (32).
CONCLUSIONS
1. Unlike it was anticipated, it was not demonstrated
that, in the years 2008-2018 there was a steady
increase in the number of new users and posts on
the „We don’t vaccinate” forum. It seems that the
forum is in a state of decline.
2. The content of posts is diverse, which suggests
a wide range of questions and user doubts.
3. In the analyzed group of posts, the most-discussed
topic was the issue of idiopathic illnesses.

Posty na internetowym forum „Nie szczepimy”

sty tylko z jednego spośród licznych wątków tematycznych tego forum. Trudno jest zatem wnioskować o całym wachlarzu treści na forum. Po drugie, zastosowany klucz kodowy pozwala na porównanie międzynarodowe, ale nie jest kompletny, bowiem nie uwzględnia
wielu znanych argumentów przeciwko szczepieniom
(np. obecność tiomersalu w szczepionkach, zbyt wczesne podawanie szczepionek). Tym samym nie pozwala
na całościowe spojrzenie na treść postów, a więc argumentację i wątpliwości użytkowników. Po trzecie,
ograniczeniem jest brak wiedzy o użytkownikach, ich
płci, wieku, statusie społeczno-ekonomicznym czy posiadaniu dzieci, a więc czynnikach, które zazwyczaj
mają wpływ na poglądy.
W piśmiennictwie polskim podaje się, że obawy
przed szczepieniami miało więcej osób bezdzietnych
niż mających dzieci (odpowiednio 40,1% i 23,3%) (25)
oraz że użytkownikami stron internetowych przeciwnych szczepieniom są głównie ludzie młodzi, mieszkający w miastach, dobrze wykształceni, chcący żyć
w zgodzie z naturą (26). Sugerowałoby to, że problem
nieszczepienia dzieci może dotyczyć grup społecznych
o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym, chociaż
badania z Bytomia pokazują odwrotną zależność (27).
Natomiast w USA osoby bez wykształcenia wyższego
oraz z wykształceniem podyplomowym były znacząco
częściej niż osoby z wykształceniem wyższym przekonane, że szczepienie dzieci powinno zależeć od decyzji rodziców. Nie ma też jednoznacznej zależności
między dochodem a przekonaniem o bezpieczeństwie
szczepień oraz obowiązku szczepień (28). Już te przykłady pokazują, jak skomplikowane jest podłoże odmów i sceptycyzmu.
Podsumowując, środowisko on-line stanowi przestrzeń, w której odbywa się bardzo intensywna wymiana informacji i opinii o szczepieniach dlatego jest
przedmiotem coraz liczniejszych badań (29-31). Zaleca się monitorowanie różnych mediów, w tym internetowych, w czasie rzeczywistym, ponieważ daje to
szansę na bieżącą obserwację problemów związanych
z wątpliwościami wobec szczepień i odmową szczepień (32).
WNIOSKI
1. Nie stwierdzono, aby w latach 2008-2018 następował stały wzrost liczby nowych uczestników
i postów na forum „Nie szczepimy”, chociaż tak
przewidywano. Wydaje się, że forum jest w fazie
zamierania.
2. Treść postów jest różnorodna, co sugeruje szeroki
wachlarz pytań i wątpliwości użytkowników.
3. W analizowanej grupie postów najczęściej poruszaną tematyką były kwestie chorób idiopatycznych.
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4. The most common design of posts was providing
links to anti-vaccine sites, which suggests
that hesitant users do not limit themselves to
information from one source.
5. A significant part of the posts had a strong
emotional design.
6. Regular monitoring of the Internet, its various
services and forms of communication, may be
useful for the ongoing identification of mechanisms
that contribute to the refusal of vaccination, for
tracking changes in views or priorities among
people hesitant about vaccinations, and for
planning remedial strategies.
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ABSTRACT
Ticks are vectors of human and animal diseases.
MATERIALS AND METHODS. The aim of this study was to investigate the efficacy of four different
formulations containing DEET, Icaridin, IR3535 and mix of three compounds: DEET, IR3535 and geraniol,
against Dermacentor reticulatus ticks.
RESULTS. The repellent effectiveness of these products to adult ticks was different. At 90 minutes after
application the repellent A (DEET 30%), repellent D (DEET 30%, IR3535 20%, geraniol 0.1%) and repellent G
(IR3535 12%) exhibited a 100% effectiveness in protection against ticks, but the efficacy of repellent C (Icaridin
20%) dropped to 95%.
DISCUSSION. DEET is considered by many authors to be the ‘gold’ standard of insect repellents, and we have
also confirmed this in our studies with Dermacentor reticulatus. DEET expressed the higher repellency after 7
hours of application (90%) comparing to other formulation - repellent D containing DEET 30%, IR3535 20%
and geraniol 0.1%, whose effectiveness dropped to 60%. Repellents C (Icaridin 20%) and G (IR3535 12%) were
effective only up to four hours after application (the efficacy was 85% and 40%, respectively).
CONCLUSIONS. DEET has proven to be the most effective repellent against Dermacentor reticulatus ticks.
Key words: repellents, ticks, Dermacentor reticulatus
STRESZCZENIE
Kleszcze są przenosicielami wielu chorób ludzi i zwierząt.
MATERIAŁ I METODYKA. Celem pracy było określenie działania odstraszającego kleszcze Dermacentor
reticulatus czterech produktów zawierających DEET, ikarydynę, IR3535 i mieszaninę 3 substancji: DEET,
IR3535 oraz geraniolu.
WYNIKI. Skuteczność odstraszania kleszczy przez poszczególne preparaty była różna. Po 90 min po aplikacji
repelent A (30% DEET), repelent D (DEET 30%, IR3535 20%, geraniol 0.1%) repelent G (IR3535) wykazywały
100% ochrony przed kleszczami; aktywność repelentu C (Ikarydyna 20%) wynosiła 95%.
DYSKUSJA. DEET jest uważany przez wielu autorów za ‘złoty standard’ repelentu dla stawonogów;
potwierdzone to zostało również w naszych wynikach dotyczących jego działania na kleszcze Dermacentor
reticulatus. Po 7 godzinach od aplikacji repelent zawierający 30% DEET wykazywał 90% odstraszania kleszczy,
podczas, gdy aktywność pozostałych formulacji znacząco zmalała: produkt C (zawierający 20% ikarydyny)
i produkt G (zawierający 12% IR3535) po 4 godzinach były skuteczne odpowiednio w 85% i 40%.
WNIOSKI. Produkt zawierający 30% DEET wykazywał najlepsze właściwości odstraszające w stosunku do
kleszczy Dermacentor reticulatus.
Słowa kluczowe: repelenty, kleszcze, Dermacentor reticulatus
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INTRODUCTION

WSTĘP

Ticks are dangerous external parasites which attack
humans, domestic and wild animals. Considering
number of hosts and biology almost one half of tick
species are important because of epidemiological
or veterinary points of view. In Europe we know
60 species; in Poland – there are 21 present. The
most known species in Poland are the sheep tick
(Ixodes ricinus) and meadow tick (Dermacentor
reticulatus). Epidemiologically important vectors
of bacterial pathogens (Borrelia, Anaplasma,
Francisella, Coxiella) are mostly Ixodes ricinus ticks
(1,2). But there is also to belived, that meadow ticks
(Dermacentor reticulatus) play important role in
circulating several pathogens causing antropozoonoses
(3). Juvenile stages of meadow ticks live on voles in
their burrows. They could therefore transmit pathogens
to those animals; on the other hand bloodsucking ticks
Ixodes ricinus could be infected during feeding on
small rodents (also voles) and transmit pathogens in
transtadial way or attack different animals (rodents,
deer, birds) and humans. In a study on pathogens
present in Dermacentor reticulatus ticks collected from
humans Aubry et al (4) found in 2.7% of collected ticks
Babesia protozoans, 2,1% there were Babesia microtii
(responsible for human babesiosis), 34% of these ticks
were also infected by Rickettsia slovaca, 23% - with
Rickettsia raoultii as well. It should be noted also that
meadow ticks attacking dogs invade human houses and
flats. Because dogs are often effectively protected from
ticks, wandering arachnids searching for a host could
pose a threat to people when accidently stick. In the
literature there are described cases when Dermacentor
reticulatus ticks were attached to humans and were
then removed (5,6). Data presented above showed that
meadow tick could be also considered as important
vector in human life environment and people should
protect themselves against it.
The aim of our study was the evaluation of
susceptibility of Dermacentor reticulatus ticks to
repellents containing different active ingrediens. The
investigation was undertaken because intensifying
expansion of meadow ticks into urban and suburban areas
was observed from several years. Therefore the role of
personal protection against them stay more important.

Kleszcze to niebezpieczne, bezwarunkowe pasożyty
zewnętrzne atakujące człowieka, zwierzęta domowe i dzikie. Ze względu na zakres żywicieli i biologię, prawie połowa z nich ma znaczenie epidemiologiczne i weterynaryjne.
W Europie aktualnie znanych jest 60 gatunków; w naszym
kraju występuje stale 21 gatunków kleszczy. Najbardziej
znanymi gatunkami występującymi w Polsce są: kleszcz
pospolity (Ixodes ricinus) i kleszcz łąkowy (Dermacentor
reticulatus). Znaczenie epidemiologiczne jako wektory patogenów bakteryjnych (Borrelia, Anaplasma, Francisella,
Coxiella) mają głównie kleszcze z gatunku Ixodes ricinus
(1,2). Przypuszcza się jednak, że kleszcze Dermacentor
reticulatus odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu krążenia niektórych patogenów powodujących artropozoonozy (3). Stadia młodociane kleszczy tego gatunku bytują
w gniazdach norników, na których pasożytują. Mogą wtedy przekazywać tym zwierzętom patogeny; z kolei żywiące się krwią norników kleszcze Ixodes ricinus mogą być
tą drogą zakażane i przekazywać drobnoustroje zarówno
transstadialnie, jak i napadając na zwierzęta (gryzonie,
jeleniowate, ptaki) i ludzi. W badaniach nad patogenami
obecnymi w kleszczach Dermacentor reticulatus zebranych z ludzi Aubry i in. (4) stwierdzili u 2,7% osobników
obecność pierwotniaków Babesia, w tym u 2,1% Babesia
microtii. Pierwotniak ten jest odpowiedzialny za zachorowania na ludzką babeszjozę. Z kolei u 34% kleszczy tego
gatunku stwierdzono zakażenie drobnoustrojem Rickettsia
slovaca, a u 23% - Rickettsia raoultii. Zauważyć także
należy, że kleszcze te atakujące często psy, dostają się do
siedzib ludzkich. Ponieważ psy są najczęściej skutecznie
zabezpieczane przed kleszczami, wędrujące w mieszkaniach w poszukiwaniu żywiciela kleszcze mogą stanowić
zagrożenie dla ludzi, jeżeli przypadkowo ukłują. Opisane
są także przypadki zdejmowania z ludzi przyczepionych
kleszczy z gatunku Dermacentor reticulatus (5,6). Dane te
wskazują, że Dermacentor reticulatus może być również
groźnym wektorem patogenów w środowisku życia człowieka i dlatego należałoby się przed nim również chronić.
Celem pracy była ocena wrażliwości kleszczy Dermacentor reticulatus na repelenty zawierające różne substancje aktywne. Badania te podjęto w związku z nasilającą się ekspansją tego kleszcza na tereny miejskie i podmiejskie, gdzie może on stanowić zagrożenie dla ludzi.

MATERIALS AND METHODS
1. Biological material
Adults (males and females) of Dermacentor
reticulatus ticks from an autumn population, collected
in the field. Ticks were collected in the riparian bushes
and meadows on the edge of forests Kazuń Polski
and Warszawa-Rembertów nearby. Arthropods were
captured in October – November 2015 and 2016 in
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MATERIAŁ I METODYKA
1. Materiał biologiczny
Odłowy kleszczy prowadzono w październiku - listopadzie 2016 r. w godzinach rannych. Pogoda była słoneczna, temperatura w dzień wahała się pomiędzy 7 a 11oC,
w nocy nie notowano temperatur ujemnych. Tereny, na
których były odławiane kleszcze, znajdowały się w pobliżu Kazunia Polskiego i Rembertowa (dzielnica Warszawy). Pod względem przyrodniczym stanowiły one zarośla
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morning hours. The weather this time was sunny, day
temperature was between 7 – 11oC; there were no night
temperatures below 0oC.
Ticks were captured with flagging method. The
white flannel flag 150cm long x 100cm width, was
fasten to the wood stick; the higher plants were
sweeped, the lower – dragged with it. Arthropods
were then collected in the small containers, which
were kept in the temp. approx. 8oC and RH 50 – 80%.
In the laboratory ticks were analysed taxonomically
according to the keys of Nowak-Chmura and Siuda (1)
and Siuda (2).
Because of the fact that males and females of
Dermacentor reticulatus are both blood suckers, there
was no need to differentiate tick sexes. The tests were
carried out on undamaged animals, actively searching
for a victim - they showed negative geotropism and
stayed on the edge of container in the foraging pose.
2. Volunteers
Volunteers were 2 women in the age of 30 and 45,
from the staff of Medical Entomology Laboratory;
they fulfilled the Informed Consent Form. They
were instructed during the day of the test not to use
parfums, deodorants or other cosmetics with plant oils
such as: vanilla, eucalyptus, mint, cloves and not to
drink alcohol and smoke cigarettes. Before the test
the volunteers washed the hand skin thoroughly with
odorless soap and then treated it with 70% alcohol.
They took part in the repetition of tests next days.
3. Method of evaluation of repellent efficiency
The method used was elaborated in Entomological
Laboratory NIPH-NIH in ISO 9001:2008 standard.
It gives 100% certainty that the tested tick will not
move uncontrollably on the skin or on the clothes
of the volunteer. Laboratory testing ensures that
environmental conditions are controlled to a greater
extend than in natural tick biotopes and it allows
the same standardized number of ticks to be used in
successive replications. The test was verified on Ixodes
ricinus and Dermacentor reticulatus ticks.
In our method the volunteer’s pointing finger was
covered by a fragment of vinyl glove. The second
finger’s joint and finger up to the hand were covered by
cotton adhesive plaster. On the outer and inner of hand
the place of application of repellent was marked with
the marker. On the marked surface of hand – approx.
30cm2 the repellent was applied in the amount 1,8 – 1,6
mg/cm2 (the time of application was 1 – 2 sec). The
container with the tested repellent was weighted before
and after application.
After 15 min the volunteer placed such prepared
finger in the middle of Petri dish and the second person
gently placed one tick on the cotton plaster on the
finger. The tick was observed during one minute: this
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i łąki na obrzeżach lasów mieszanych. Kleszcze odławiano
metodą flagowania z użyciem płatów flaneli o wymiarach
150 x 100 cm, zamocowanych na drewnianych drążkach.
Stosowano dwa sposoby zbierania pajęczaków: zarośla
i wysokie trawy omiatano flagą, po niższych trawach flagę
wleczono. Przyczepione do materiału kleszcze zdejmowano za pomocą pęsety i przekładano je do zamykanych
pojemników. Następnie pajęczaki były transportowane do
laboratorium NIZP-PZH, gdzie określono przynależność
systematyczną kleszczy (1, 2). Kleszcze do czasu rozpoczęcia badań przechowywane były w szklanych probówkach w temperaturze 4-8oC, wilgotności 70-90%, w ciemności. Do badań wykorzystano samce i samice. Pajęczaki
były oceniane pod kątem: ich ruchliwości, agresywności
i czy wykazują one skłonność do przemieszczania pionowego w górę (geotropizm ujemny). Kleszcze agresywne,
przemieszczające się pionowo w górę po ściankach pojemnika i pozostające na jego krawędzi w pozycji poszukiwania żywiciela były wykorzystywane do badań.
2. Osoby biorące udział w badaniach – ochotnicy:
W badaniach wzięło udział 2 ochotników – pracowników Samodzielnej Pracowni Entomologii Medycznej i Zwalczania Szkodników (2 kobiety w wieku 30 i 45 lat), którzy uczestniczyli w powtórzeniach
w kolejnych dniach. Osoby biorące udział w badaniach repelentów wypełniły kwestionariusz zgody na
badania. W dniu badania nie stosowały one perfum,
dezodorantów i innych kosmetyków zawierających
w swoich kompozycjach olejki i aromaty mogące odstraszać kleszcze: wanilię, geranium, goździki itp.
3. Badanie repelentów stosowanych na skórę.
Do celów badania wykorzystano autorską metodę
badania skuteczności repelentów (podlegającą normie
ISO 9001:2008), opracowaną w Samodzielnej Pracowni Entomologii Medycznej i Zwalczania Szkodników NIZP-PZH. Została ona zweryfikowana na dwóch
gatunkach kleszczy: Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus. Metoda bazuje na ekspozycji kleszcza na ciele osoby przeprowadzającej badanie. Jednocześnie jej
skóra jest zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić wkłucie się stawonoga, a repelentem traktowane
jest miejsce powyżej osłony.
Ochotnicy aplikowali każdy z badanych preparatów cienką warstwą - w sposób proponowany w etykiecie - na skórę palca i części dłoni ponad osłonę
zabezpieczającą palec wskazujący. Repelentem traktowane było ok. 30 cm2 skóry, czas opryskiwania wynosił 1 - 2 sekundy (aplikowana ilość repelentu wynosiła
1,6–1,8 mg/cm2). Po 15 minutach na środku przygotowanej wcześniej płytki Petriego umieszczono „traktowany” preparatem palec a druga osoba wykładała jednego kleszcza na granicę palec - bibuła. Obserwacja
zachowania kleszcza trwała minutę (czas ten jest wystarczający do oceny zachowania pajęczaka). Po tym
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time was enough to evaluate the tick’s behavior: the
movement up or down or falling away from the treated
hand. The positive (not repelled) reacting tick was
when it walked up and entered the treated area (marked
as 1); the negative (repelled) tick was, when it walked
down on the finger, fall away or walked on the finger
around (marked as 0).
5 ticks were tested on 1 volunteer in one time point
and then next 5 ticks on the hand of second volunteer
(20 ticks in one time point together on 2 volunteers,
because tests were replicated). Between tests the
fingers of volunteers were protected that the repellent
does not be wiped off. Ticks exposed on the second
hand of the volunteer prepared in the same way in
the same time were the control group. The study was
carried out in laboratory room, where 23 – 24oC and
RH 50 – 60% were kept.
4. Tested products
Repellents for the tests were chosen from products
present on Polish market, having positive opinions
of Biocidal Products Registration Bureau, containing
one or more active ingrediens. Products were marked
with letters A,B,G,D respectively; the names of
active ingredients, their concentration in the products,
formulation were given in Table 1. All products were
sprays to application on skin with the airpump.
5. Assessment of repellency time and statistical
analysis
For each time point the efficacy of the each
repellent was evaluated as repellency - R (%):
Repellency R(%)= [(C - T)/C] x100
Where:
R (%) - repellency
C – No of ticks in control for a given time point
T – No of ticks entered treated skin by repellent

The R values and their standard deviations are
showed on Fig. 1.
Results obtained were analysed taking into account
directions from EU TNsG on Product Evaluation. The
criterion of good efficacy in this guidance was 90% or
more of repellency after 90min (1.5 hour) at least (7).
Results of efficacy of tested repellents were showed
in the Table No I. and Fig. 1.
Obtained results were elaborated with the logistic
regression test in Stats Direct Computer Programme.
In the model the time after application of repellent/
reaction of ticks and the type of repellent was analysed.
Results were given as quotient ratio (OR) of fact, that
a tick could enter a skin treated by a repelellent (Table
II). For the result’s elaboration we define a repellent
A containing 30% DEET as the reference preparation.
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czasie kleszcz był zabierany, a wynik odnotowywano:
wynikiem dodatnim (1) było przejście kleszcza przez
nagą, traktowaną skórę palca; wynikiem ujemnym (0)
była ucieczka z palca lub chodzenie po palcu, ale nie
przejście przez traktowaną preparatem powierzchnię.
Czynności te wykonywano do chwili wyczerpania
agresywnych kleszczy z danej partii (5 sztuk). Następnie ochotnicy zamieniali się rolami i badana była druga partia - następne 5 stawonogów.
Kolejne testy wykonywano co godzinę, na nowych
kleszczach, po 5 na każdego ochotnika w danym punkcie czasowym. Między testami chroniono traktowany
repelentem palec przed starciem substancji. Każdy
ochotnik wykonywał 2 powtórzenia badania dla jednego preparatu (w jednym punkcie czasowym testom
poddawanych było 20 kleszczy).
Doświadczenie prowadzono w pomieszczeniu
w temperaturze 23 – 24°C i wilgotności względnej
50 – 47%.
4. Preparaty użyte do badań
Repelenty do badań skuteczności odstraszania kleszczy Dermacentor reticulatus wybrano spośród produktów
dopuszczonych na rynek przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych. Preparaty te (oznaczone literami A,B,C,D na
użytek doświadczenia) zawierały w swoim składzie różne
substancje czynne, w różnych stężeniach (Tab. I.) Wszystkie preparaty były w formie użytkowej przeznaczonej do
aplikacji na skórę za pomocą atomizera.
5. Obliczenia czasu odstraszania oraz analiza statystyczna
Procent odstraszania kleszczy przez badane preparaty po każdym kolejnym przedziale czasowym, do
czasu zakończenia ekspozycji obliczono wg wzoru:
R(%)= [(C - T)/C] x100

gdzie:
R(%) – procent odstraszania, C – liczba kleszczy wziętych do badania w danym przedziale czasowym, T – liczba
kleszczy, które przeszły przez traktowaną repelentem powierzchnię skóry.

Kryteria oceny skuteczności działania repelentu:
Do oceny skuteczności działania repelentów zastosowano kryteria zgodne z wytycznymi zamieszczonymi w przewodniku Unii Europejskiej (7), gdzie przyjęto, że preparaty skuteczne wykazują od 90% włącznie
do 100% odstraszania po 1,5 godz. (90 min) lub dłuższym. Doświadczenie przerywano, jeżeli skuteczność
produktu obniżała się znacznie w czasie tak, że nie
było spełnione powyższe kryterium.
Wyniki przedstawiono na rycinie nr 1 oraz w tabeli I.
Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą
metody regresji logistycznej.

Ryc.1. Skuteczność repelentów A, C, D, G zawierających różne substancje aktywne w
stosunku
do of
kleszczy
Dermacentor
jako
odsetek
odstraszanych
Susceptibility
Dermacentor
reticulatus tick reticulatus
to repellents wyrażona
Wrażliwość
kleszczy
Dermacentor
reticulatus nakleszczy
repelenty
w stosunku do czasu po aplikacji produktu biobójczego.

W modelu porównano szanse przejścia kleszcza przez pokrytą repelentem powierzchnię skóry,
Fig.1.Fig.
Efficiency
of repellents A, C, D, G containing different active ingredients against
1. shows changes in tick repellency vs time uwzględniono czas wykonania pomiaru oraz rodzaj
repelentu.
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human skin.
Up zastosowanego
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to 1.5 hour all tested repellents showed very good przyjęto preparat A (30% DEET). Wyniki wyrażoefficiency: A,
D – 100%;
C – 95% respectively. no jako iloraz szans (OR) faktu, że kleszcz przejdzie
application
of G,
biocidal
product.
The repellency was lower in the case of product przez pokrytą repelentem powierzchnię (tab. II).
C: soon after 1.5 h till 4 h it not exceeded 85±5%.
Product G was efficient till 90min and then its ability
to repell ticks went down until 40% in 4 hour (Fig.1).
RESULTS

Fig. 1. Efficiency of repellents A, C, D, G containing different active ingredients against Dermacentor reticulatus ticks
expressed as percentage of repelled ticks vs time after application of biocidal product.
Ryc. 1. Skuteczność repelentów A, C, D, G zawierających różne substancje aktywne w stosunku do kleszczy Dermacentor
reticulatus wyrażona jako odsetek odstraszanych kleszczy w stosunku do czasu po aplikacji produktu biobójczego.

After 4 h repellency showed by products A and D
was higher and reached 90%±10% and 95%±5%. The
critical value 90% of efficient repellency was achieved
after 5 and 7 h in the case of A product; after 1.4 h
(85,3±15min) in the case of C; after 1.8 h (105±15min)
in the case of G and after 6 h in the case of D (Fig.1.).
During every hour of remaining of repellent film on
the skin, a chance of entering a tick on it rose at 170%
(2.7 times). This proportion was statistically significant
(Tab .2). Taking all tested products into account, the
chance of entering the skin treated with the repellent C
was 2.86 higher in comparison to A (reference agent); in
the case of preparation G the chance of entering of a tick
on the skin treated with it was 7.78 higher than reference
product A. However, a chance of entering of a tick on
skin treated by D was 77% lower than for the reference
preparation (this relation is not statistically significant).

WYNIKI
Na ryc. 1 przedstawiono zmiany odstraszania kleszczy w upływającym czasie przez badane repelenty zastosowane na skórze człowieka. Jak wynika z danych
na ryc.1 wszystkie badane preparaty zawierające różne
substancje aktywne wykazywały bardzo dobrą minimalną skuteczność spełniającą kryterium dla repelentów
mogących się znaleźć na rynku europejskim: 90% i powyżej odstraszania po 1,5 godz.: preparaty oznaczone
literami A,G,D – 100%; preparat C - 95%. Po upływie
1,5 godziny odstraszanie kleszczy przez środek C było
mniej skuteczne i osiągało 85±5% dla tego preparatu zawierającego 20% Ikarydyny. Taki wynik utrzymywał
się do czasu 4 godzin – 240 min obserwacji). (Fig. 1.)
W przypadku preparatu G zawierającego 12% IR3535
właściwości odstraszające skóry nim pokrytej malały do
wartości 40% w czasie 4 godzin (240 min) obserwacji.
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Table I. Time after application, when products A, C, D, G were effective against Dermacentor reticulatus ticks (90≥ - 100%
repellency).
Tabela I. Czas od aplikacji, w którym repelenty A, C, D, G wykazywały skuteczne działanie odstraszające na kleszcze
Dermacentor reticulatus (90≥ - 100% odstraszania).
Produkt
Substancje czynne
Czas od aplikacji (min± błąd st. )
Lp.
Product
Active ingrediens
Time after application (min± standard error)
1.

A

DEET 30%

420.0±5.0

2.

C

Ikarydyna 20%

85.0±15.0

3.

D

DEET 30%, IR3535 20%, geraniol 0,1%

360.0±5.0

4.

G

IR3535 12%

105.0±15.0

DISCUSSION
The aim of our study was to investigate the
sensitivity of ticks Dermacentor reticulatus to four
repellent agents containing DEET, Icaridin, IR3535
and mixture of three active ingrediens: DEET, IR3535
and geraniol, respectively.
Dermacentor reticulatus is the second most often
reported tick species after Ixodes ricinus in central
Europe. Its distribution changes according to climate,
land use patterns and forest management (8, 9). It is an
ideal arthropod vector: has a high reproduction rate,
an ability to survive and even spread within variable
habitats. It is able to be a host and transmit a great
variety of pathogens e.g. Anaplasma phagocytophilum,
Borrellia burgdorferi (s.l.), Coxiella burnetii,
Francisella tularensis ssp. holarctica, Bartonella
henselae, Salmonella typhimurium (3, 10, 11).
The most effective means for preventing tick
attachment and contraction of tick-vectored disease
organisms is: limiting exposure to tick habitat, thorough
self-examination after contact with tick and using of
personal arthropod repellents. The most known repellents
applied to the skin could contain active ingrediens such
as: DEET, ethyl butylactyloaminopropionate (IR3535),
1-methyl-propyl-2-(hydroxyethyl)-1-piperidinecarbo
xylate(Icaridin), p-menthane-3,8-diol (PMD), 1S,2S2-methylpiperidinyl-3-cyclohexene-1-carboxamide
(SS220) and racemic 2-methylpiperidinyl-3-cyclohexene1-carboxamide(AI3-37220). Most repellents present on
the market contain one of three first mentioned active
ingrediens, or mixture of them.
Our study demonstrated the repellent effect of
four products containing DEET, Icaridin, IR3535 and
mix of three compounds: DEET, IR3535 and geraniol,
respectively. The effectiveness of these biocidal
products to adult ticks were different. At 90 minutes after
application, repellents A (DEET 30%), D (DEET 30%,
IR3535 20%, geraniol 0.1%) and G (IR3535 12%) gave
a 100% protection against ticks, but efficacy of repellent
C (Icaridin 20 %) dropped to 95%. After four hours, the
efficacy of repellents: A and D was still high compared to
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Po upływie 4 godzin odstraszanie kleszczy eksponowanych na skórze traktowanej preparatem A (30% DEET)
oraz preparatem D (DEET 30%, IR3535 20%, geraniol
0,1%) było wyższe niż środków omawianych wcześniej
- przekraczało 90±10% oraz 95±5% odpowiednio. Krytyczną wartość 90% odstraszania, przyjętą za kryterium
skuteczności (7) obserwowano w przypadku preparatu
A po upływie 7 godzin (420 min), w przypadku produktu
C – po upływie 1,4 godziny (85,3±15min). Dla preparatu
G było to 1,8 godziny (105±15min); a dla produktu D – 6
godzin (360min) – Tab. I.
Podczas każdej godziny pozostawania repelentu na
skórze szansa (OR) wejścia kleszcza na powierzchnię traktowaną rosła o 170% (2,7 razy). Wartość ta była istotna
statystycznie (Tab. II). Szanse wejścia kleszcza na skórę
pokrytą preparatem C była 2,86 razy większa w porównaniu do użycia preparatu referencyjnego A; W przypadku
produktu G szansa to była 7,78 razy większa niż dla preparatu A. Dla repelentu D natomiast szansa penetracji powierzchni skóry pokrytej tym preparatem była 77% mniejsza (wartość nieistotna statystycznie, Tab. II).
Table II. Comparison of efficacy of C, D, G repellent
products vs reference product A containing 30%
DEET, expressed as odds ratio (OR) of tick
passage on the skin covered by repellent
Tabela II. Porównanie działania produktów C, D G odstraszających kleszcze w stosunku do preparatu
referencyjnego A, zawierającego 30% DEET
wyrażone jako iloraz szans (OR) przejścia kleszcza
przez skórę pokrytą repelentem

Czas (time)

OR

95% P.U.

p

2.70

(1.87- 3.89)

<0.001*

Repelent

A (ref)

1.00

(Product)

C

2.86

(0.58-14.17)

0.198

D

0.23

(0.02-2.72)

0.246

G

7.78

(1.66,36.52)

0.009*

* zależność istotna statystycznie (statistically significant)
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other repellents: 90% and 95%, respectively. Product A
was the most effective against Dermacentor reticulatus,
because its effectiveness after 7 hours of application
was still 90%. Slightly less effective was the repellent
D, which in this time was in 60% efficient against ticks.
Repellents C (Icaridin 20%) and G (IR3535 12%) gave
less protection: in four hours after application their
efficacy was 85% and 40%, respectively. These results
of repellency could not fit efficacy criterion included in
EU Guidance on the Biocidal Product Regulation (7).
Although DEET is considered by many authors to be
the gold standard of insect repellents, there are limited
data in the literature on its efficacy against the tick
Dermacentor reticulatus. We suppose that our study
is the first one to confirm the high efficacy of several
repellents against this tick species. Büchel et al. (13)
stated that application of 20% DEET resulted in median
complete protection times between 4 and 4,5 h againts
Ixodes ricinus and Ixodes scapularis nymphs. On
the other hand Žákovská (14) used 7% DEET in their
experience, and this product efficiently repelled 74% of
the Ixodes ricinus nymphs. Another repellent used by
this author containing DEET 25% and <1% permethrin
was effective at 98% relative to I. ricinus, and other
product with DEET 14% and deltamethrin 0.01%
gave 94% protection (14). Similarly, in our experiment
repellent D contained DEET 30%, IR3535 20% and
geraniol 0.1% had a 100% effectiveness in protection
against D. reticulatus. The use of repellent G containing
only IR3535 12% was effective at 100% during the first
90 minutes of the experiment, and then the efficacy was
reduced to 40% in the fourth hour of the test. Bissinger
and (15), who tested the efficacy of IR3535 19.6% versus
Amblyomma americanum and Dermacentor variabilis
on cotton cloths, found its efficacy at around 90% after 3
to 3.5 hours of application. Caroll et al. (16) investigated
the efficacy of DEET, Icaridin, and IR3535 in relation to
the Amblyomma americanum tick. As in our experiment
(where we used IR3535 12%), the authors stated that
IR3535 10% lotion was significantly less effective than
the formulations with higher concentration of repellent.
Similar results were obtained by Schreck et al (17).
Our results suggested that product containing 20%
Icaridin do not repell Dermacentor reticulatus ticks
efficiently (R value in 4 hour did not exceeded 85%).
Similar efficacy of 20% Icaridin was reported by Semmler
et al. (18) in the period of 4-5 hours after application for
the tick species Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus
and Rhipicephalus sanguineus. The other used repellent
with 5.8% Icaridin and geraniol was slightly longer
effective: for 6 hours against the same tick species.
Otherwise, Büchel et al. (13) reported that the
application of 10% of Icaridin solution resulted in
complete protection time: for Ixodes scapularis nymph
that was 5 h and 8 h for Ixodes ricinus nymph respectively.

Wrażliwość kleszczy Dermacentor reticulatus na repelenty

DYSKUSJA
Celem pracy było zbadanie wrażliwości kleszczy
Dermacentor reticulatus na repelenty zawierające różne
substancje aktywne. Kleszcz ten jest drugim co do częstości wykazywanym kleszczem po Ixodes ricinus (8,
9) w Europie Centralnej. Jego występowanie zmienia
się w zależności od klimatu, proporcji ziemi uprawnej
i nieużytków, terenów leśnych. Dermacentor reticulatus
charakteryzuje się cechami bardzo dobrego wektora: posiada duże możliwości reprodukcyjne, zdolność do przeżywania i rozprzestrzeniania się w różnorodnych środowiskach. Ponadto może być gospodarzem i przenosicielem wielu patogenów, np. Anaplasma phagocytophilum,
Borrelia burgdorferi (s. l.), Coxiella burnetii, Francisella
tularensis (ssp. holarctica), Bartonella henselae, Salmonella typhimurium (3, 10,11).
Zapobieganie chorobom przenoszonym przez kleszcze w dużej mierze zależy od stosowania indywidualnych
środków ochrony: oglądania ciała po pobycie w środowisku bytowania kleszczy oraz stosowania środków odstraszających – repelentów o skuteczności dostosowanej do
czasu przebywania na zewnątrz (12). Substancje aktywne
występujące najczęściej w środkach odstraszających to:
DEET (N-N-dietylo-m-toluamid), IR3535 (ester etylowy kwasu 3-(N-n-butylo-N-acetylo)aminopropionowego,
Ikarydyna (kwas 1-piperydynokarboksylowy), PMD (pmentan-3,8-diol), także SS220 (1S,2S-2-metylopiperydynylo-3-cyklohekseno-1-karboksyamid) oraz AI3-37220
(racemiczny 2-metylopiperydynylo-3-cykloheksano1-karboksyamid). Większość preparatów - repelentów występujących na rynku zawiera jedną z pierwszych trzech
substancji wspomnianych powyżej lub ich kombinację.
W pracy przedstawiono zróżnicowanie efektu repelentności preparatów w zależności od kompozycji środka
odstraszającego. Produkty, które zawierały różne substancje aktywne, odstraszały kleszcze Dermacentor reticulatus
w niejednakowym stopniu. Po 90 minutach od aplikacji
repelent A (DEET 30%), D (DEET 30%, IR3535 20%,
geraniol 0,1%) i repelent G (IR3535 12%) wykazywały
100% ochrony przed kleszczami, a skuteczność produktu
C (Ikarydyna 20%) wyniosła 95%. Po 4 godzinach skuteczność produktów A i D była wciąż wysoka (odpowiednio 90% i 95%) w porównaniu z pozostałymi repelentami,
których skuteczność spadała. Produkt A (zawierający 30%
DEET) wykazał najlepszą skuteczność w odstraszaniu
kleszczy Dermacentor reticulatus: po 7 godzinach od aplikacji nadal odstraszał 90% kleszczy. Nieco słabiej działał
preparat D (zawierający DEET 30 %, IR3535 20% i 0,1%
geraniolu): po tym czasie obserwowano 60% kleszczy niewkraczających na skórę pokrytą tym produktem. Produkty
C i G wykazywały widoczne działanie odstraszające kleszcze tylko w granicach do 4 godzin, lecz było ono wyraźnie
słabsze, odpowiednio: 85% i 40%. Wartości te nie mieściły
się w kryterium skutecznego działania repelentu zawartego
w wytycznych Unii Europejskiej (7).
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Dautel (19) mentioned in his article, that important
problem in the research and development of new
tick repellents is the lack of standardized testing
method. Early discovery of repellents was directed
on rapidly identify broad-spectrum, non-irritating,
non-plasticizing repellents that exhibited long-lasting
efficacy, and little thought was given to developing
a standardized testing method.
It shoud be taken into consideration that all active
ingrediens used in biocidal products dedicated against
ticks were further synthetized as repellents against
mosquitoes. Their use against ticks was connected with
the necessity of protecting people against tick borne
diseases similarly as they protect against mosquito
borne diseases. None of mentioned above active
ingredient was synthetized as tick repellent; its ability
to repel ticks was discovered in later tests.
Many methods of evaluation efficacy both repellent
biocidal products and active ingrediens on different tick
species (20) do not result in unambiguous answer what
products are the best repellents against ticks. According
to Semmler et al (18) results of testing the repellent
activity of compounds against ticks may vary with
respect to the length of protection depending on: the
mode of testing, the formulation of the product (several
additives may reduce evaporation of active ingredient
from the skin), the concentration of the active ingredient,
the developmental stage of the tick species, the fitness of
the stage, the tick species tested, and the amount of the
product that is applied on the skin.
CONCLUSIONS
1. The most efficient repellent products against
Dermacentor reticulatus ticks in our study were:
Product A – containing 30% DEET and D –
containing 30% DEET, 20% IR3535 and 0.1%
geraniol.
2. Biocidal products containing 20% Icaridine and
12% IR3535 acted efficiently against Dermacentor
reticulatus ticks untill 90min.
3. Action should be undertaken to standardization
of testing tick repellent efficiency methods so as
results could be comparable.
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Pomimo tego, że DEET jest uważany przez wielu
autorów za „złoty standard” związku odstraszającego
stawonogi, w piśmiennictwie nie znaleziono danych
dotyczących jego działania na kleszcze Dermacentor
reticulatus. Prezentowana praca jest więc prawdopodobnie pierwszym doniesieniem dotyczącym wrażliwości tego stawonoga na DEET.
Buchel i wsp. (13) stwierdzili, że zastosowanie 20% DEET powodowało całkowite odstraszanie
kleszczy Ixodes ricinus i I. scapularis odpowiednio po
4 i 4,5 godzinach. Żakowska (14) po zastosowaniu 7%
DEET uzyskała 74% odstraszania nimf Ixodes ricinus.
Testując inne produkty zawierające 25% DEET i <1%
permetryny oraz 25%DEET i <0,01% deltametryny autorka ta uzyskała 98% ochrony przed kleszczami Ixodes ricinus. W naszych badaniach produkt zawierający
30% DEET, 20% IR3535 i 0,1% geraniolu odstraszał
kleszcze Dermacentor reticulatus w pełni efektywnie
– 90% i powyżej do 6 godzin po aplikacji (Ryc. 1).
Zastosowanie produktu G zawierającego 12%
IR3535 było w pełni skuteczne do 90 minut od aplikacji, następnie jego skuteczność obniżała się do 40%
w czwartej godzinie eksperymentu. Bissinger i Roe (15),
którzy testowali skuteczność produktu zawierającego
19,6% IR3535 w stosunku do kleszczy Amblyomma
americanum i Dermacentor variabilis na bawełnianej
materii stwierdzili skuteczność rzędu 90% w czasie 3
– 5 godzin po aplikacji. Caroll i wsp.. (16) badali aktywność DEET, ikarydyny i IR3535 w stosunku do kleszczy Amblyomma americanum. Autorzy ci stwierdzili,
że lotion zawierający 10% IR3535 był znacząco mniej
skuteczny niż inne formy użytkowe zawierające więcej
IR3535 lub inne substancje aktywne. Podobne wyniki
uzyskali Schreck i wsp. (17). Wyniki uzyskane w naszej
pracy pokazały, że produkt zawierający 20% Ikarydyny był skuteczny w stosunku do kleszczy Dermacentor
reticulatus po 4 godzinach od aplikacji w 85%. Zbliżone
rezultaty (4 – 5 godzin po aplikacji) uzyskali Semmler
i in. (18) dla 20% ikarydyny w stosunku do kleszczy
Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus i Ripicephalus
sanguineus. Inny stosowany przez tych autorów repelent zawierający 5,8% ikarydyny i geraniol był skuteczny dłużej – ok. 6 godzin w stosunku do kleszczy z tych
samych gatunków. Buchel i wsp. (13) z kolei donosili,
że aplikacja 10% roztworu ikarydyny zabezpiecza całkowicie przed atakiem nimf Ixodes scapularis przez 5
godzin, a przed nimfami Ixodes ricinus – chroni przez
8 godzin.
Dautel (19) stwierdził, że problemem w opracowywaniu i testowaniu nowych repelentów jest brak wystandaryzowanych procedur ich testowania. Wcześniejsze
badania nad substancjami o cechach repelentów były
prowadzone bardziej w kierunku określenia ich spektrum działania na gatunki stawonogów i czasu odstraszania, a nie rozwijania standardowych technik badania
skuteczności. Należy zwrócić także uwagę, że wszystkie
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substancje występujące w repelentach przeciwko kleszczom były wcześniej dedykowane głównie odstraszaniu
komarów, a ich stosowanie przeciwko kleszczom wynikło z przyczyn znalezienia wśród dotychczas znanych
repelentów takich, które uchronią ludzi przed chorobami przenoszonymi przez kleszcze podobnie, jak chronią
przed chorobami przenoszonymi przez komary. Żadna
z wymienionych powyżej substancji aktywnych nie
została zsyntetyzowana docelowo jako związek do odstraszania kleszczy; właściwość ta została stwierdzona
w dalszych badaniach. Wielość stosowanych metodyk
oceny działania repelentnego preparatów i substancji
aktywnych w stosunku do różnych gatunków kleszczy
(20) nie sprzyja uzyskaniu jednoznacznej odpowiedzi
na pytanie: „jakie produkty najskuteczniej odstraszają
kleszcze”. Wg Semmlera i wsp. (18) na różnice w działaniu produktów komercyjnych wpływają: zastosowana
substancja aktywna, jej stężenie, forma użytkowa (niektóre komponenty powodują mniejsze odparowywanie
substancji aktywnej ze skóry), ilość aplikowanej substancji aktywnej. Nie bez znaczenia jest także sposób
prowadzenia doświadczenia, gatunek i stadium rozwojowe kleszcza i jego stan biologiczny.
WNIOSKI
1. Najbardziej skutecznymi repelentami w stosunku do
kleszczy Dermacentor reticulatus okazały się produkty: A - zawierający 30% DEET oraz D – zawierający 30% DEET, 20% IR3535 i 0,1% geraniolu.
2. Produkty zawierające 20% ikarydyny oraz 12%
IR3535 odstraszały kleszcze z gatunku Dermacentor reticulatus skutecznie przez 1,5 godz. (90 min).
3. Istnieje potrzeba podjęcia działań w celu standaryzacji badań skuteczności repelentów tak, aby jednolita
metodyka umożliwiała porównywanie wyników.
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pages, including abstract, references,
figures and tables.
2.1. Printed manuscript intended for publication should
be sent to the editor in 1 copy in
the format A4, written on one side with a margin of 4
cm on the left side and 1.5 spacing between
lines (28-31 lines per page). The pages of the manuscript
should be numbered.
The manuscript must be accompanied by the copies of
the article in the electronic form (CDROM or sent by
e-mail: przegepidem@pzh.gov.pl).
By providing a CD, authors should ensure that the text
is identical with the text of the
manuscript and give a clear file name of the stored
article.
The materials should be prepared using Arial font for
figures, diagrams and photographs (10-12 pts) and
Times New Roman font for figure captions and the
written text.
2.2. The first text page should contain the following
sequence centred on the page: the full name of the
author(s) in italics, the title (in bold capital letters)
and name(s) of the institution(s) where the work
was made.
2.3. The editors reserve the right to correct stylistic
errors and terminology and upon the consent of the
authors make the abridgments in the text.
In the article the following parts should be present:
Introduction, Objective, Material and Methods,
Results, Discussion, Conclusions, References,
Address for correspondence. Abstract should be
composed of the following parts: Introduction,
Objective, Material and Methods, Results,
Conclusions (capital letters, bold, 10 points).
The particular parts of the article may include subtitles
provided the structure of the article would be of higher
transparency then.
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A. Praca nie została i nie zostanie złożona do druku w innym czasopiśmie przed opublikowaniem jej w Przeglądzie Epidemiologicznym - Epidemiological Review.
B. Określenie udziału (wkładu) poszczególnych autorów w opracowanie artykułu.
C. Praca nie narusza praw autorskich, ani innych praw
stron trzecich i nie zachodzi konflikt interesów z innymi osobami lub instytucjami.
2. Zasady przygotowania manuskryptu pracy przesyłanej do publikacji
Redakcja przyjmuje prace w wersjach polskiej i angielskiej.
Wyjątkowo, jeżeli przygotowanie tekstu w języku
angielskim mogłoby nastręczać trudności, prosimy
o załączenie listy użytych specjalistycznych nazw
i określeń z tłumaczeniem na język angielski.
Strona edytorska tych prac powinna być zgodna z Instrukcją dla Autorów: streszczenie w językach angielskim 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 manuskryptu o formacie A4, pisane jednostronnie z zachowaniem
marginesu 4 cm z lewej strony i 1,5 odstępu pomiędzy
wierszami (28-31 wierszy na stronie). Poszczególne
strony manuskryptu powinny być numerowane.
Do wydruku manuskryptu należy załączyć plik artykułu w formie elektronicznej (na płycie CD) lub przesłać na adres e-mail: przegepidem@pzh.gov.pl).
Wersja elektroniczna musi być identyczna z tekstem
wydruku i zawierać nazwę pliku, w którym jest zapisany artykuł.
Pliki i wersja papierowa powinny być przygotowane
z wykorzystaniem czcionki typu Arial do rycin, wykresów i fotografii (10–12 pkt) oraz czcionki typu Times
do podpisów pod ryciny i pisania tekstu podstawowego.
2.2. Pierwsza strona tekstu powinna zawierać kolejno
na środku strony: pełne imię i nazwisko autora (autorów) kursywą, tytuł angielski pracy (dużymi pogrubionymi literami alfabetu), tytuł polski (dużymi niepogrubionymi literami alfabetu), nazwę (nazwy) instytucji/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 dokonywania za
zgodą Autorów koniecznych skrótów w tekście.

Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
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, Dyskusja, 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 podtytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.
STRESZCZENIE I ABSTRAKT - Streszczenie powinno rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pracy – ok.
250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy dołączyć do
manuskryptu na oddzielnych, nienumerowanych kartkach.
SŁOWA KLUCZOWE (3-5) - w języku polskim
i angielskim powinny być umieszczone: polskie pod
streszczeniem, angielskie pod abstraktem, np.
Słowa kluczowe: Hib, szczepienia, skuteczność
Key words: Hib, vaccination, effectiveness
WSTĘP – należy omówić uzasadnienie podjętych badań i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel
prowadzonych badań.
Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograniczyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek
z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników
ani wniosków z przeprowadzonych badań.
MATERIAŁ I METODY – dla powszechnie znanych
metod należy podać pozycję piśmiennictwa, łącznie
z metodami statystycznymi stosowanymi w pracy. Dla
metod już opublikowanych, ale powszechnie nieznanych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa,
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych
metod – podać ich pełny opis.
W pracach epidemiologicznych należy podać informacje o planie (protokole) badania obejmującym badaną
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przydziału do poszczególnych grup.
WYNIKI – należy podać w logicznej sekwencji w tekście, z ewentualnym powołaniem się na tabele i ryciny.
Danych z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście,
gdzie powinny być podsumowane
najważniejsze informacje.
DYSKUSJA – należy podkreślić nowe lub ważne
aspekty wyników badań i omówić ich implikacje oraz
podać ich ograniczenia. Wyniki własnych badań powinny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzystywanego przez autorów artykułu. Nie należy powtarzać
szczegółowych danych przedstawionych w poprzednich częściach artykułu.
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Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
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).
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WNIOSKI – należy sprecyzować w punktach lub podać
krótko w formie opisowej. Wnioski powinny łączyć się
logicznie z celami pracy przedstawionymi we wstępie.
Należy unikać stwierdzeń i wniosków niewynikających z własnej obserwacji.
Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat
kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera ekonomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się
hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza. Nie
należy we wnioskach zamieszczać wyników!
PIŚMIENNICTWO – należy ograniczyć tylko do
pozycji cytowanych w tekście i mających bezpośredni
związek z tematem pracy – nie więcej niż 30 pozycji.
Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w kolejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac w tekście
należy podawać w nawiasach okrągłych tylko liczbę
porządkową odnośnej publikacji w spisie piśmiennictwa. Należy również podać pozycje cytowane w tabelach lub w legendzie rycin.
Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepublikowane, powinny być oznaczone jako: „w druku”; autorzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie
takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca
została zaakceptowana do druku.
W wykazie piśmiennictwa należy zachować następującą kolejność:
a) nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion.
Jeżeli liczba autorów nie przekracza
trzech należy zacytować wszystkich, jeżeli autorów
jest więcej niż trzech, należy
zacytować trzech i dodać „i in” (et al.).
b) tytuł pracy w pełnym brzmieniu;
c) tytuł czasopisma w uznanym skrócie (według The
List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) rok;
e) tom;
f) pierwsza i ostatnia strona pracy
Dla wydawnictw nieperiodycznych (np. książek) należy podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach zbiorowych, tytuł książki, nazwisko i inicjały jej redaktora,
miejsce wydania, wydawcę i rok wydania oraz strony
od – do cytowanego rozdziału.
PRZYKŁADY:
Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U,et al. Pertussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med 1996;124(11):980–3.
Pozycje bez autora należy cytować jako: Anonimowe
lub Editorial. Np.: Cancer in South Africa [editorial].
S Afr Med J 1994;84:15.

Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
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, Iwińska-Buksowicz B, i in. Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) w Polsce w latach 1990–1993.
V etap badań epidemiologicznych. Przegl Epidemiol
1995;49:261–6.
Książki i monografie
Uwaga! Należy koniecznie podawać strony, na które powołuje się Autor.
1. Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa
chorób zakaźnych. Wyd 2. Warszawa: Wydaw. Lek.
PZWL; 1996: strona od – do.
2. Jeśli autorem jest organizacja: World Health
Organization / United Nations Children’s Fund.
State of the world’s vaccines and immunization.
Geneva: WHO; 1996: strona od – do.
3. Rozdział w książce: Krotochwil-Skrzypkowa M.
Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec
B, Magdzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd 2.
Warszawa: PZWL;1991: 76–81.
4. Doniesienie z konferencji: Bengtsson S, Solheim
BG. Enforcement of data protection, privacy
and security in medical informatics. In: Lun KC,
Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors.
MEDINFO 92. Proceedings of the 7thWorld
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6–10;
Geneva, Switzerland. Amsterdam: Nort-Holland;
1992,1561–5.
5. Cytowanie
artykułów
rozpowszechnianych
w formie elektronicznej przez internet może
być dokonywane przez podanie ich adresu
internetowego oraz danych bibliograficznych ich
wersji drukowanej, jeśli taka istnieje, np. Outbreak
of Bacterial Conjunctivitis at a College--New
Hampshire. MMWR 2002;51:205-7. 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 rzymskimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chronologii lub pojawianiu się w tekście.
Tabele powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry)
w języku angielskim i polskim.
Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki nagłówek, a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczone
w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku. Zawartość tekstowa tabel, diagramów i rycin oraz tytuły osi
i legenda wykresów powinny być przygotowane w języku angielskim.
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Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
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 manusc ript sent to Editor
after January 1,2018.

W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowane
statystyczne miary zmienności, takie np. jak standardowe odchylenie czy standardowy błąd średnich. Liczbę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie niezbędnych dla dokumentacji uzyskanych wyników.
Ryciny – powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: PDF, JPG, PNG, GIF, TIFF, mapa
bitowa (w odpowiedniej rozdzielczości) i załączone na
oddzielnych wydrukach, w wersji elektronicznej w oddzielnych plikach.
Ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy w językach angielskim i polskim.
W przypadku fotografii i plików graficznych utworzonych bez podpisu – numeracja i podpis (w całości) powinny być zawarte w nazwie pliku lub należy dołączyć
oddzielny plik z wykazem rycin z podpisami.
W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w nawiasach kolejne numery rycin lub tabel np. (Ryc. 1)
lub (Tab. I). Miejsca włączenia materiału ilustracyjnego powinny być zaznaczone ołówkiem na marginesie
manuskryptu.
ZASADY RECENZOWANIA
Każda praca jest poddawana ocenie przez co najmniej
2 niezależnych recenzentów.
Recenzenci i autorzy prac nie znają swoich tożsamości
(tzw.”double-blind review process”).
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu
do publikacji, dopuszczenia po poprawkach lub jego
odrzucenia.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułów do
publikacji podejmuje redakcja na podstawie uzyskanych recenzji. Raz w roku czasopismo podaje do wiadomości listę recenzentów współpracujących z redakcją.
OPŁATY ZA PUBLIKACJĘ
Za prace publikowane w Przeglądzie Epidemiologicznym - 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
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