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 ‘100 YEARS OF CARING FOR PEOPLE’S HEALTH IN POLAND’

The National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene is the oldest public health institution in 
Poland.

We will be celebrating the centenary anniversary of its founding this year (2018). The Institute was originally 
established as the National Centre for Epidemiology, which in 1923 was renamed to the National Institute of 
Hygiene (acronym in Polish; PZH). Since 2007 it is called by its present name: The National Institute of Public 
Health – National Institute of Hygiene (acronym in Polish NIZP-PZH). 

Our institute was created by the authorities of the reborn and newly independent Poland in response to health 
threats arising after the Russian October revolution and the German surrender in World War I within the old 
Russian and Austrian territories of partitioned Poland. The post-war ruins, poverty and mass movements of 
hundreds of thousands of refugees and repatriates resulted in many health epidemics; the gravest being typhus 
and typhoid fever. 

The initial attempts to eliminate epidemics of infectious diseases and their prevention started in the re-independent 
Polish state in August 1919 when the “Central Committee for control of typhus epidemic” was created. And then 
in March of 1920, the “Supreme Extraordinary Commissariat to control epidemics” was established to whom we 
owe the organization of sanitary cordons and effective control of epidemics at that time. 

The National Institute of Hygiene was created as in advance prepared scientific and laboratory base for these 
activities., but from its inception, it was designed according to the farseeing vision of Dr Ludwik Rajchman, 
a modern institute embracing the basic domains of public health with its expert activity.

Over the years, the scope of the institute’s activity has been adapted to the changing needs and challenges in the 
field of the public’s health. Its scientific, servicing and training activities have always covered basic threats in 
public health. 

The initial range of such scientific research and services had covered issues of prevention, diagnoses and treatment 
of infectious disease along with occupational health and safety, mental health, nutrition, testing of foodstuffs and 
articles of common use, sanitation engineering, sanitation administration and supervision over sera, vaccines 
and other drugs. Some of these areas have required separate scientific establishments to be set up. The PZH 
has by such means thus given rise to the following: The National Medicines Institute, The Institute of Food and 
Nutrition, The Prof J. Nofer Institute of Occupational Medicine in Lódź, The Institute of Maritime and Tropical 
Medicine and The Institute for Antibiotics. In the meantime our Institute has been dealing with new challenges.
At present there are two separate scientific divisions at the NIZP-PZH:

Public Health Analyses and Strategy, which monitors and analyses public health status, performs economic 
and systemic healthcare analyses as well as dealing with health promotion, prevention of chronic disease and 
with education and communication in public health. 



Epidemiological and Environmental Safety, which performs surveillance over infectious diseases, their spread 
and risk factors. It also promotes vaccination and its safety, undertakes diagnostics, differentiates microorganism 
pathogens, performs health risk assessments along with identifying and assessing potentially harmful factors of 
a chemical, physical or microbiological nature; as found in food, water, air and selected areas of the environment. 
The institute collaborates with many scientific centres both at home and abroad, like the WHO, European 
Commission, ECDC, EFSA. 

The centenary celebrations of the NIZP-PZH are entitled ‘100 years of caring for people’s health in Poland’. 
Their honorary patron is the President of the Republic of Poland Mr. Andrzej Duda.

As part of the celebrations, a Jubilee Gala will be held on the 9th April 2018 at the National Philharmonic. Three 
scientific conferences are also planned:

‘100 years of dealing with pathogens’- June 2018
This conference will be dedicated to infections arising from various pathogens and the role of NIZP-PZH in their 
diagnoses, monitoring and eradication with particular focus on the significance of immuno-prevention. Other 
issues covered will be the indispensability of microorganisms in assuring normal bodily function and also the 
possibilities of using pathogens for treating cancer. 

‘Poland’s health – yesterday, today and tomorrow’ – October 2018
This conference will focus on the changing health status of Poles, from the conditions prevailing between the 
world wars right through to the present time along with the forecasting of future trends taking into account the 
changing demographics. Due account will also be given to the transformations seen in field of epidemiology, 
hygiene issues, health education and health promotion. In addition, the relationships between the health situation 
and the national health system will be considered. 

‘Food, water and air – do we live in a safe environment?’ – December 2018
The conference will be concentrated on issues regarding the identification of health hazards found in food, water, 
air and those arising from anthropogenic chemical stress in the environment together with climate change and 
their interrelated effects on health risk assessments. 

We most cordially invite you to attend in these scientific conferences so organised, and to read our scientific 
journals as published by our institute. 

The Institute Management Board, the Scientific Committee 
and the Organising Committee for the Centenary Anniversary 
Celebration of NIZP-PZH.



„100 LAT TROSKI O ZDROWIE POLAKÓW” 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny jest najstarszą instytucją zdrowia pu-
blicznego w Polsce. 

W 2018 r. obchodzimy 100-lecie Naszego Instytutu, który został utworzony jako Państwowy Centralny Zakład 
Epidemiologiczny, w 1923 r. przemianowany na Państwowy Zakład Higieny (PZH), a od 2007 r. nosi nazwę: 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Powstanie naszej instytucji było reakcją władz Odrodzonej Polski na zagrożenia zdrowotne ludności na terenach 
dawnych zaborów rosyjskiego i austriackiego po wybuchu Rewolucji Październikowej i kapitulacji Niemiec 
w I Wojnie Światowej. Zniszczenia wojenne, powojenna nędza i przemieszczanie się ze wschodu setek tysięcy 
repatriantów i uchodźców spowodowało występowanie epidemii licznych chorób, z których najgroźniejszymi 
były epidemie duru plamistego i duru brzusznego.

Historia instytucjonalnego zwalczania i zapobiegania epidemiom w Odrodzonej Polsce rozpoczęła się od powo-
łania w sierpniu 1919 r. Centralnego Komitetu do walki z durem plamistym, a następnie w marcu 1920 r. Na-
czelnego Nadzwyczajnego Komisariatu do walki z epidemiami, któremu zawdzięczamy organizację kordonów 
sanitarnych i skuteczne zwalczenie epidemii. 

Państwowy Zakład Higieny powstał jako wcześniej przygotowywane zaplecze naukowe i laboratoryjne tych 
działań, ale od początku był projektowany, według dalekosiężnej wizji Ludwika Rajchmana (pierwszego dyrek-
tora PZH w latach 1918-1932), jako nowoczesny instytut ogarniający swą działalnością ekspercką podstawowe 
domeny zdrowia publicznego.

Z biegiem lat zakres działalności Instytutu był dostosowywany do zmieniających się potrzeb i wyzwań w zakre-
sie ochrony zdrowia społeczeństwa. Działalność naukowa, usługowa i szkoleniowa obejmowała zawsze podsta-
wowe zagrożenia i problemy zdrowia publicznego.
 
 Zakres działalności naukowo-badawczej i usługowej Instytutu obejmował profilaktykę, diagnostykę i leczenie 
chorób zakaźnych, higienę pracy, higienę psychiczną i higienę odżywiania, badanie żywności i przedmiotów 
użytku, inżynierię sanitarną i administrację sanitarną, produkcję i kontrolę surowic i szczepionek oraz innych 
leków. Niektóre z tych dziedzin rozrosły się i wymagały powołania odrębnych placówek naukowych. W ten 
sposób z Państwowego Zakładu Higieny wyłoniły się: Instytut Leków, Instytut Żywności i Żywienia, Instytut 
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej i Instytut Antybioty-
ków, a nasz Instytut podjął nowe wyzwania.

Obecnie, w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny są wyodrębnione 
dwa piony naukowe: 

Analiz i Strategii w Zdrowiu Publicznym, który zajmuje się monitorowaniem i analizą stanu zdrowia ludności, 
analizami ekonomicznymi i systemowymi ochrony zdrowia, promocją zdrowia i prewencją chorób przewle-
kłych, a także problematyką kształcenia i komunikacji w zdrowiu publicznym.



Bezpieczeństwa Epidemiologicznego i Środowiskowego, który zajmuje się nadzorem nad chorobami zakaź-
nymi, ich szerzeniem się oraz czynnikami ryzyka, promowaniem szczepień i bezpieczeństwem szczepionek, 
diagnostyką oraz różnicowaniem drobnoustrojów chorobotwórczych, metodami unieszkodliwiania czynników 
zakaźnych, a także identyfikacją i oceną potencjalnie szkodliwych czynników chemicznych, fizycznych i mi-
krobiologicznych w żywności, wodzie, powietrzu i wybranych elementach środowiska, a także oceną ryzyka 
zdrowotnego. 

Instytut współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi i instytucjami zarówno krajowymi, jak i międzynarodo-
wymi (WHO, Komisja Europejska, ECDC).

Obchody 100-lecia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny odbywają 
się pod hasłem: „100 LAT TROSKI O ZDROWIE POLAKÓW”. Zostały one objęte Patronatem Honorowym 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W ramach obchodów, 9 kwietnia 2018 roku odbędzie się Jubileuszowa Gala w Filharmonii Narodowej oraz 
planowane jest zorganizowanie trzech konferencji naukowych:

„100 lat wśród patogenów” – czerwiec 2018 r.
Konferencja poświęcona zakażeniom wywoływanym przez różne patogeny oraz roli NIZP-PZH w ich diagnozo-
waniu, monitorowaniu i zwalczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia immunoprofilaktyki. Poruszo-
ne zostanie również zagadnienie dotyczące niezbędności mikroorganizmów dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu człowieka jak również możliwości zastosowania patogenów w leczeniu chorób nowotworowych.

„Zdrowie Polaków - wczoraj, dziś i jutro” – październik 2018 r. 
Konferencja poświęcona zmianom stanu zdrowia Polaków i jego uwarunkowań od okresu międzywojennego 
do chwili obecnej oraz przewidywanym trendom w przyszłości z uwzględnieniem zachodzących zmian demo-
graficznych. Uwzględniona zostanie transformacja epidemiologiczna, problemy higieny, oświaty zdrowotnej 
i promocji zdrowia. Uwzględnione zostaną również związki między sytuacją zdrowotną i systemem ochrony 
zdrowia.
   
„Żywność, woda i powietrze – czy żyjemy w bezpiecznym otoczeniu?” – grudzień 2018 r. Konferencja bę-
dzie dotyczyła zagadnień związanych z identyfikacją zagrożeń występujących w żywności, wodzie i powietrzu 
wynikających z antropogennego stresu chemicznego w środowisku i zmian klimatycznych, a także związanej 
z nimi oceny ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych. 

Gorąco zapraszamy do udziału w organizowanych konferencjach naukowych oraz lektury czasopism nauko-
wych wydawanych przez Instytut. 

Dyrekcja Instytutu, Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny 
Obchodów 100-lecia NIZP-PZH



Przegląd Epidemiologiczny
Epidemiological Review

QUARTERLY  
JOURNAL OF THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH 

-NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE 
AND THE POLISH SOCIETY OF EPIDEMIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES

Index Copernicus 103,88 pkt           MNiSW 12 pkt

VOLUME 72 2018 No 1 

CONTENTS

Full text: www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl

PROBLEMS OF INFECTIONS / PROBLEMY ZAKAŻEŃ

K Talaga-Ćwiertnia, M Bulanda: Analysis of the world epidemiological situation among  
 vancomycin-resistant Enterococcus faecium infections and the current 
 situation in Poland / Analiza sytuacji epidemiologicznej zakażeń  
 wankomycynoopornymi Enterococcus faecium na świecie z uwzględnieniem 
 obecnej sytuacji w Polsce  .....................................................................................................................3

K Borawski, S Pancewicz, P Czupryna, J Zajkowska, A Moniuszko-Malinowska: Tick  
 paralysis / Paraliż kleszczowy  ...........................................................................................................17

W Cnota, D Mucha, J Mucha: The usefulness of determination of the procalcitonin (PCT)  
 concentration in GBS piositive pregnant womens blood serum for anticipations 
 of infections in newborns / Przydatność oznaczania stężenia prokalcytoniny 

  w surowicy kobiet ciężarnych nosicielek paciorkowca grupy B w przewidywaniu  
 infekcji u noworodka ...........................................................................................................................25

M Wałaszek, A Różańska, M Bulanda, J Wójkowska-Mach: Alarming results of nosocomial 
 infections in a multicenter program of surveillance in Polish intensive care units /  
 Alarmujące wyniki występowania szpitalnych zakażeń krwi w wieloośrodkowym 
 programie nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi w polskich oddziałach intensywnej 
 terapii medycznej  ................................................................................................................................33

A B Serwin, M Koper, M Unemo: Lymphogranuloma venereum genovar L2b 
 concomitantly with syphilis and hepatitis C in a male patient in Poland 
 – case report / Współistnienie ziarnicy wenerycznej pachwin  
 z potwierdzonym wariantem genetycznym L 2b kiły i wirusowego zapalenia wątroby 
 typu C – opis przypadku  .....................................................................................................................45

N Prykuda, A Zadorożnyi: The case of septical form of listeriosis with numerous abscesses 
 of liver / Przypadek postaci septycznej listeriozy z mnogimi ropniami wątroby ...............................53

 

PUBLIC HEALTH / ZDROWIE PUBLICZNE

E Mikulak, A Gliniewicz, M Przygodzka, J Solecka: Galleria mellonella L. as model 
 organism used in biomedical and other studies / Galleria mellonella L. – organizm 
 modelowy stosowany w badaniach biomedycznych i innych  ............................................................57



A Waśniowska, G Kopeć, K Szafraniec, M Kozela, A Sarnecka, K Knap, A Pająk, P Podolec: 
 Knowledge of cardiovascular disease (CVD) risk factors in population 
 of Małopolska voivodeship in two independent cross-sectional studies /  
 Wiedza o czynnikach ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (ChSN) w populacji 
 województwa małopolskiego w świetle oceny wyników dwóch niezależnych badań  
 przekrojowych .....................................................................................................................................75

Sz Szemik, M Kowalska, H Kulik: Relation between occupational activity, health 
 and quality of life among young inhabitants of Silesien voivodeship /  
 Związek pomiędzy aktywnością zawodową a zdrowiem i jakością życia 
 młodych mieszkańców województwa śląskiego  ................................................................................87

E Borowiack, M Marzec, A Nowotarska, J Jarosz, A Orkisz, P Prząda-Machno: Chance  
 of reimbursement for ADD-ON therapies in Poland and in the world 
 - review of the reimbursement recommendations / Szansa na refundację terapii 
 dodanych w Polsce i na świecie – przegląd rekomendacji refundacyjnych ........................................99

E Wawryk-Gawda, B Budzyńska, M Lis-Sochocka, P Chylińska-Wrzos, M Zarobkiewicz,  
 B Jodłowska-Jędrych: Dietary supplements – consumer assessment based  
 on questionnaire survey / Suplementy diety – ocena konsumencka na podstawie 
 badania ankietowego  ........................................................................................................................ 111

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS / INSTRUKCJA DLA AUTORÓW ....................................................121



3

PRZEGL EPIDEMIOL 2018;72(1): 3-15 Problems of infections / Problemy zakażeń

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

Katarzyna Talaga-Ćwiertnia1, Małgorzata Bulanda2

ANALYSIS OF THE WORLD EPIDEMIOLOGICAL SITUATION  
AMONG VANCOMYCIN-RESISTANT ENTEROCOCCUS FAECIUM INFECTIONS 

AND THE CURRENT SITUATION IN POLAND

ANALIZA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ ZAKAŻEŃ 
WANKOMYCYNOOPORNYMI ENTEROCOCCUS FAECIUM NA ŚWIECIE,  

Z UWZGLĘDNIENIEM OBECNEJ SYTUACJI W POLSCE

Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College, Kraków
1Department of Mycology, Chair of Microbiology 

2Department of Epidemiology of Infections, Chair of Microbiology 
Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

1Zakład Mykologii Katedra Mikrobiologii
2Zakład Epidemiologii Zakażeń Katedra Mikrobiologii 

ABSTRACT

Vancomycin-resistant Enterococcus faecium (VREfm) strains have become an important hospital pathogen 
due to their rapid spread, high mortality rate associated with infections and limited therapeutic options. 
Vancomycin resistance is predominantly mediated by VanA or VanB phenotypes, which differ as regards 
maintaining sensitivity to teicoplanin in the VanB phenotype. The majority of VREfm cases in the United States, 
Europe, Korea, South America and Africa are currently caused by the VanA phenotype. However, the epidemics 
in Australia and Singapore are chiefly brought about by the VanB phenotype. The rate of VREfm isolate spread 
varies greatly. The greatest percentage of VREfm is now recorded in the USA, Ireland and Australia. Supervision 
of VRE is implemented to varying degrees. Therefore, the epidemiological situation in some countries is difficult 
to assess due to limited data or lack thereof.

Key words: vancomycin-resistant Enterococcus faecium, VanA, VanB, surveillance, clonality, epidemiological situation

STRESZCZENIE

Szczepy Enterococcus faecium oporne na wankomycynę (VREfm ang. Vancomycin Resistant Enterococ-
cus faecium) stały się ważnym patogenem szpitalnym z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się, wysokiej 
śmiertelności zakażonych pacjentów oraz ograniczonymi opcjami terapeutycznymi. Oporność na wankomycynę 
w przeważającej mierze jest mediowana przez fenotypy VanA lub VanB, które różnią się między sobą zachowa-
niem wrażliwości na teikoplaninę w fenotypie VanB. Większość przypadków VREfm zanotowanych w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, Europie, Korei oraz krajach Ameryki Południowej i Afryki jest obecnie 
spowodowana fenotypem VanA. Natomiast za epidemie, jakie wystąpiły w Australii i Singapurze, w przeważa-
jącej mierze odpowiada fenotyp VanB. Szybkość rozprzestrzeniania izolatów VREfm jest bardzo zróżnicowana. 
Największy odsetek zakażeń VREfm obecnie notują USA, Irlandia oraz Australia. Nadzór nad VRE jest realizo-
wany w różnym zakresie, dlatego sytuację epidemiologiczą w niektórych krajach trudno ocenić ze względu na 
ograniczone dane lub ich brak.

Słowa kluczowe: wankomycynooporny Enterococcus faecium, VanA, VanB, nadzór, klonalność, sytuacja epide-
miologiczna
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INTRODUCTION

Vancomycin has been applied in medicine since 
the 1950s. However, it was only in the 1980s that first 
VREfm (Vancomycin-resistant Enterococcus faecium) 
isolates were detected in hospitalized patients (1). The 
species Enterococcus faecium had gradually gained 
in significance as a pathogen and was eventually clas-
sified as one of the microbes that ‘escape’ antibiotic 
treatment. It was included in the acronym ESKAPE 
(Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Kleb-
siella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseu-
domonas aeruginosa, Enterobacter spp.) among other 
leading multidrug-resistant bacteria, responsible for 
a significant proportion of infections associated with 
healthcare (HAI, Hospital-associated Infections) (2). 

Resistance of enterococci to glycopeptides is 
a problem from the point of view of therapy, as well 
as epidemiology. Currently, we are familiar with eight 
phenotypes of acquired glycopeptide resistance in en-
terococci (VanA/B/D/E/G/L/M/N). However, only the 
VanA (simultaneous resistance to vancomycin and te-
icoplanin) and, to a smaller degree, VanB (resistance 
to vancomycin with simultaneous sensitivity to teico-
planin) phenotypes are widespread among hospital-
ized patients (1). 

The main reservoir of acquired resistance to gly-
copeptides in enterococci is the species E. faecium. 
At the same time, it has the ability to accumulate re-
sistance to several other groups of antibacterial drugs 
important in human medicine. Simultaneous insen-
sitivity to penicillins, high concentrations of amino-
glycosides, ciprofloxacin, glycopeptides, and even 
linezolid and/or daptomycin is reported in an increas-
ing number of E. faecium isolates, which causes the 
therapeutic spectrum to be very limited in some cases 
(1,3). Hospital strains of E. faecium cause infections 
mainly in immunocompromised, including oncohe-
matologic, patients following solid organ transplant 
and treated in intensive care units. In hospitalized 
patients, VREfm cause blood infections, urinary tract 
infections, and endocarditis. They are also often iso-
lated from infections of the abdominal cavity, small 
pelvis, bile ducts and wounds (4). There are several 
factors facilitating the spread and colonization of 
VRE (5,6). Despite similar predispositions of the 
population, the rate of VREfm isolate spread varies 
greatly (6,7). VREfm isolates have become important 
hospital pathogens also due to the possibility of trans-
ferring genes of resistance to vancomycin, to other, 
more virulent and more widespread pathogens, such 
as Staphylococcus aureus (1).

WSTĘP

Wankomycynę stosuje się w lecznictwie od lat 50. 
XX wieku. Jednak dopiero w latach 80. XX wieku 
wykryto pierwsze izolaty VREfm (ang. Vancomycin 
Resistant Enterococcus faecium) u pacjentów hospita-
lizowanych (1). Gatunek Enterococcus faecium stop-
niowo zyskiwał znaczenie jako patogen, a ostatecznie 
uznano go za jeden z drobnoustrojów „umykających” 
leczeniu antybiotykami. Umieszczono go w akroni-
mie ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus 
aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter bau-
mannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp.) 
wśród innych wiodących bakterii wielolekoopornych, 
odpowiedzialnych za znaczny odsetek zakażeń zwią-
zanych z opieką medyczną (ang. HAI, Hospital Asso-
ciated Infections) (2). 

Oporność enterokoków na glikopeptydy stanowi 
problem zarówno terapeutyczny, jak i epidemiologicz-
ny. Obecnie znanych jest osiem fenotypów nabytej 
oporności na glikopeptydy u enterokoków (VanA/B/
D/E/G/L/M/N). Jednak, tylko fenotyp VanA (jedno-
czesna oporność na wankomycynę i teikoplaninę) 
i w mniejszym stopniu VanB (oporność na wankomy-
cynę przy jednoczesnej wrażliwości na teikoplaninę) 
są szeroko rozpowszechnione wśród pacjentów hospi-
talizowanych (1). 

Główny rezerwuar nabytej oporności na glikopep-
tydy wśród enterokoków stanowi gatunek E. faecium. 
Jednocześnie ma on zdolność do kumulowania opor-
ności na kilka innych grup leków przeciwbakteryjnych 
istotnych w medycynie ludzkiej. Równoczesna niewraż-
liwość na penicyliny, wysokie stężenia aminoglikozy-
dów, ciprofloksacynę, glikopeptydy, a nawet linezolid i/
lub daptomycynę jest odnotowywana w coraz większej 
liczbie izolatów E. faecium, powodując, iż spektrum 
terapeutyczne w tych przypadkach jest bardzo ograni-
czone (1,3).  Szpitalne szczepy E. faecium wywołują za-
każenia głównie u pacjentów z obniżoną odpornością, 
w tym onko-chematologicznych, po przeszczepach na-
rządów litych oraz leczonych na Oddziałach Intensyw-
nej Terapii.  U pacjentów hospitalizowanych, VREfm 
są przyczyną zakażeń krwi, infekcji dróg moczowych, 
i zapalenia wsierdzia. Są również często izolowane z za-
każeń jamy brzusznej, miednicy małej, dróg żółciowych 
i ran (4). Znanych jest kilka czynników sprzyjających 
kolonizacji i rozprzestrzenianiu VRE (5,6). Pomimo 
podobnych predyspozycji populacji szybkość rozprze-
strzeniania izolatów VREfm jest bardzo zróżnicowana 
(6,7). Izolaty VREfm stały się ważnymi patogenami 
szpitalnymi również z powodu możliwości przenosze-
nia genów oporności na wankomycynę, na inne, bar-
dziej zjadliwe i bardziej rozpowszechnione patogeny, 
takie jak Staphylococcus aureus (1).
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SURVEILLANCE NETWORKS

The growing resistance to antimicrobial drugs in 
clinically relevant bacterial pathogens has become 
a key epidemiological problem of the contemporary 
healthcare. In order to reduce the spread of drug-re-
sistant microbes in hospitalized patients in different re-
gions of the world, centers for control and prevention 
have been created in the form of surveillance systems 
that collect data on resistance, invasive infections with 
drug-resistant pathogens and epidemic outbreaks. In 
some countries, VRE supervision is mandatory, in oth-
ers it is optional, but there are also countries which do 
not have such surveillance at all (1,8).

MOLECULAR TYPING 
OF E. FAECIUM POPULATION

Analysis of clonal spread of the E. faecium popula-
tion using MLST (Multilocus Sequence Typing) dem-
onstrated, within the CC17 clonal complex, a distinct 
sub-population of highly virulent strains with high epi-
demic potential, associated with HAI and represented 
by the ST17 sequence type, as well as its descendant 
variants: ST16, ST78, ST63, ST64 and ST174 (9–11). 
Isolates belonging to the CC17 complex have different 
markers, such as resistance to ampicillin and resistance 
to fluoroquinolones, but not necessarily, resistance to 
vancomycin. Additionally, most of them contain mo-
bile genetic elements, genes encoding membrane pro-
teins and regulatory genes associated with pathogenic-
ity.

VANCOMYCIN-RESISTANT ENTEROCOCCUS 
FAECIUM IN THE WORLD

Global data. ResistanceMap is a global tool that 
allows users to monitor microbial resistance, includ-
ing resistance to glycopeptides from the species E. fae-
cium. It was developed by CDDEP (Center for Disease 
Dynamics, Economics & Policy). The network covers 
countries from around the world, including the USA, 
Canada, Australia, 30 European countries, some coun-
tries from Asia, Africa and South America, including 
those with low and medium incomes (7). The data ana-
lyzed in the network mainly come from local infection 
surveillance networks, among others, EARS-Net and 
from academic centers and state institutions from dif-
ferent countries. In Africa, South America and Asia, 
ResistanceMap is, apart from a few scientific reports, 
the only source of information on microbial drug re-
sistance (Fig. 1).

SIECI MONITORUJĄCE

Rosnąca oporność na leki przeciwdrobnoustro-
jowe u klinicznie istotnych patogenów bakteryjnych 
stała się kluczowym problemem epidemiologicznym 
współczesnej opieki zdrowotnej. W celu zmniejsze-
nia rozprzestrzeniania lekoopornych drobnoustrojów 
u pacjentów hospitalizowanych, w różnych regio-
nach świata stworzono ośrodki kontroli i zapobiega-
nia w postaci systemów nadzoru gromadzących dane 
o oporności, zakażeniach inwazyjnych lekoopornymi 
patogenami i ogniskach epidemicznych. Nadzór nad 
VRE w niektórych krajach jest obowiązkowy, w in-
nych dobrowolny, ale istnieją też kraje, które w ogóle 
takiego nadzoru nie posiadają (1,8).

MOLEKULARNE TYPOWANIE 
POPULACJI E. FAECIUM

Analiza klonalnego rozprzestrzeniania populacji  
E. faecium przy użyciu techniki MLST (ang. Multi-Lo-
cus Sequence Typing) wykazała w obrębie kompleksu 
klonalnego CC17 wyraźną subpopulację wysoce wiru-
lentnych szczepów o wysokim potencjale epidemicz-
nym, związaną Hospital Associated Infections repre-
zentowaną przez typ sekwencjny (ST, ang. Sequence 
Type) ST17, jak również jego warianty „potomne”: 
ST16, ST78, ST63, ST64 i ST174 (9–11). Izolaty na-
leżące do kompleksu CC17 charakteryzują się różnymi 
markerami takimi jak oporność na ampicylinę i opor-
ność na fluorochinolony, ale niekoniecznie oporność 
na wankomycynę. Ponadto większość z nich zawiera 
mobilne elementy genetyczne, geny kodujące białka 
błonowe oraz geny regulatorowe związane z chorobo-
twórczością.

WANKOMYCYNOOPORNE ENTEROCOCCUS 
FAECIUM NA ŚWIECIE

Dane ogólnoświatowe. Ogólnoświatowym na-
rzędziem do monitorowania oporności drobnoustro-
jów, w tym oporności na glikopeptydy dla gatunku  
E. faecium jest „ResistanceMap” opracowane przez 
CDDEP (ang. Centre for Disease Dynamics, Econo-
mics & Policy). Sieć obejmuje kraje z całego świata, 
w tym USA, Kanadę, Australię, 30 krajów europej-
skich, niektóre kraje azjatyckie, afrykańskie i kraje 
Ameryki Południowej, w tym te o niskich i średnich 
dochodach. (7). Dane analizowane w sieci pochodzą 
głównie z lokalnych sieci monitorujących zakażenia, 
m.in. EARS-Net oraz z ośrodków akademickich i in-
stytucji państwowych z różnych krajów. W Afryce, 
Ameryce Południowej i Azji „ResistanceMap” jest, 
poza nielicznymi doniesieniami naukowymi, jedynym 
źródłem informacji o lekooporności drobnoustrojów. 
(Ryc. 1.)
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North America. USA. In the United States, VREfm 
isolates also appeared in the 1980s (1). Here, infection su-
pervision is carried out by the CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention). The surveillance tools that were 
previously applied underwent transformation into NHSN 
(National Healthcare Safety Network) in 2005. A report 
summing up the NHSN data for 2011–2014 puts the spe-
cies E. faecium in 9th place among the 15 species most 
frequently responsible for HAI. VREfm strains placed 5th 
among the factors responsible for central line-associated 
bloodstream infections (CLABSI). While as the etiologi-
cal agent of both catheter-associated urinary tract infec-
tions (CAUTI) and surgical site infections (SSI), VREfm 
strains were classified in 11th place (12). 

According to the data from 2014 (13), the overall 
number of VREfm isolates responsible for CLABSI 
and CAUTI in the United States amounted to 75.6%. 
The USA is a country with the highest proportion of 
VREfm responsible for HAI in the world. This very 
high level of resistance to glycopeptides has persisted 
for many years (14). The most common resistance phe-
notype in the USA is VanA (Fig. 1) (15). 

Substantial VREfm epidemic outbreaks in different 
regions of the USA were most frequently caused by 
ST17, ST16, ST18, and ST412 sequence types, which 
are characterized by simultaneous resistance to ampi-
cillin and glycopeptides (16,17). The new sequence 
type of the species E. faecium in the USA is ST736 
associated with resistance to daptomycin (18).

Ameryka Północna. Stany Zjednoczone. W Sta-
nach Zjednoczonych izolaty VREfm pojawiły się rów-
nież w latach 80. XX wieku (1). Nadzór nad zakażeniami 
w USA sprawuje agencja CDC (ang. Centers for Disease 
Control and Prevention). Wcześniej działające narzędzia 
do nadzoru uległy przekształceniu w roku 2005 w sieć 
NHSN (ang. National Healthcare Safety Network). W ra-
porcie podsumowującym dane NHSN za lata 2011-2014 
umieszczono gatunek E. faecium, na dziewiątym miejscu 
wśród 15 najczęściej odpowiedzialnych za HAI. Szcze-
py VREfm znajdują się na 5 miejscu wśród czynników 
odpowiedzialnych za zakażenia krwi związane z linią 
centralną (CLABSI ang. Central Line-Associated Blood-
stream Infection). Natomiast zarówno jako czynnik etio-
logiczny infekcji dróg moczowych związanych z cewni-
kiem (CAUTI ang. Catheter-Associated Urinary Tract 
Infection) jak i zakażeń miejsca operowanego, szczepy 
VREfm zostały sklasyfikowane na 11 miejscu (12). 

Według danych za rok 2014 (13) ogólna liczba izo-
latów VREfm odpowiedzialnych za CLABSI i CAUTI 
w Stanach Zjednoczonych wynosiła 75,6%. USA jest 
krajem o najwyższym odsetku VREfm odpowiedzial-
nych za HAI na świecie. Taki bardzo wysoki poziom 
oporności na glikopeptydy utrzymuje się od wielu lat 
(14). Na terenie USA najczęściej występuje fenotyp 
oporności VanA (Ryc. 1) (15). 

Duże ogniska epidemiczne VREfm w różnych re-
jonach USA najczęściej były wywoływane przez typy 
sekwencyjne ST17, ST16 i ST18 i ST412, charakte-

Fig. 1. Global spread of vancomycin-resistant Enterococcus faecium (VREfm) strains. Own elaboration based on (8, 17, 28, 48, 50). The figure depicts countries on each continent which 
were the first to isolate VREfm from hospitalized patients and the currently dominant phenotypes of glycopeptide resistance. The first case of VREfm in Poland was also taken into account. 
 
Ryc. 1. Rozprzestrzenianie wankomycynoopornych szczepów Enterococcus faecium (VREfm). Na podstawie (8, 17, 28, 48, 50). Rycina przedstawia kraje na każdym kontynencie, w których 
jako pierwszych wyizolowano VREfm od pacjentów hospitalizowanych oraz dominujące obecnie fenotypy oporności na glikopeptydy. Uwzględniono także pierwszy przypadek VREfm  
w Polsce. 
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Fig. 1. Global spread of vancomycin-resistant Enterococcus faecium (VREfm) strains. Own elaboration based on (8,  
       17, 28, 48, 50). The figure depicts countries on each continent which were the first to isolate VREfm from  
             hospitalized patients and the currently dominant phenotypes of glycopeptide resistance. The first case of VREfm in  
             Poland was also taken into account.
Ryc. 1. Rozprzestrzenianie wankomycynoopornych szczepów Enterococcus faecium (VREfm). Na podstawie (8, 17, 28, 48,  
                  50). Rycina przedstawia kraje na każdym kontynencie, w których jako pierwszych wyizolowano VREfm od pacjentów 
         hospitalizowanych oraz dominujące obecnie fenotypy oporności na glikopeptydy. Uwzględniono także pierwszy  
            przypadek VREfm w Polsce.

Katarzyna Talaga-Ćwiertnia, Małgorzata Bulanda
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Canada. A different epidemiological situation can 
be seen in Canada. The CANWARD network monitor-
ing HAI in this country recorded, in the years 2012–
2015, the presence of VREfm isolates ranging from 
7.8% in 2012 to 4.4% in 2015, of which the dominant 
phenotype of resistance to glycopeptides was pheno-
type VanA, which from 2013 has been the only phe-
notype reported in the country. The species E. faecium 
is not an epidemiological problem in Canada as, in the 
past five years, it has caused invasive infections in less 
than 3% of cases (19). 

In Canada, since 2006, there has been a change 
concerning sequence types from ST16, ST17, ST154, 
and ST80, to the predominant ST412 and ST18, ST203, 
and ST584 (17,20).

Australia. Invasive infections caused by VREfm 
are a significant problem for the public health in Aus-
tralia. VREfm is endemic in many hospitals of this 
country (21). 

Since 1995, supervision of microbial resistance in 
Australia, including the genus Enterococcus, has been 
conducted by the network of laboratories called AGAR 
(Australian Group on Antimicrobial Resistance). Their 
reports spanning the years 2012 through 2016 indicate 
that an average of 60–75% of bloodstream infections 
associated with HAI are caused by isolates of the spe-
cies E. faecium. Among them, around 50% are VREfm 
strains resistant to vancomycin (22). Australia was 
dominated by the VanB phenotype for many years. In 
2015, there was a shift in epidemiology consisting in 
a reduction in the disparity between VanB and VanA 
phenotypes and dominance of the VanA phenotype 
among isolates from the blood of patients hospitalized 
in New South Wales and the capital, while the VanB 
phenotype remained predominant in other parts of the 
country (Fig. 1) (21,23). 

The distribution of molecular types has also 
changed in recent years. However, among the E. faeci-
um isolates responsible for HAI, the ampicillin-resist-
ant VanB-type VRE belonging to ST203 was dominant 
and is still frequently identified (17,21). The VanB phe-
notype was also identified in the following ST types: 
ST796, ST555, ST78, ST80, ST17, ST262. The VanA 
phenotype was most often detected in sequence types 
ST80; ST203, ST17, ST555 (22). 

South America. In South America (Colombia, 
Peru, Ecuador, Venezuela), the incidence of E. faecium 
isolates in clinical materials is growing. The strains 
demonstrate genetic similarity to the American isolates 
from the beginning of the 1990s (24). The ResistanceM-
ap data for 2012 show 51% of VREfm isolates to occur 
in Venezuela, the presence of 39% of isolates in Ecuador 
in 2014, while in 2015, in Argentina, 64% of the 226 
reported isolates were VREfm (7). In the countries of 
South America, the prevalent phenotype is VanA (24). 

ryzujące się równoczesną opornością na ampicylinę 
i glikopeptydy (16,17). Nowym typem sekwencyj-
nym gatunku E. faecium w USA jest ST736, związany 
z opornością na daptomycynę (18).

Kanada. Odmienna sytuacja epidemiologiczna 
występuje w Kanadzie. Sieć CANWARD monitorują-
ca HAI w tym kraju odnotowała w latach 2012-2015 
występowanie izolatów VREfm na poziomie od 7,8% 
w 2012 do 4,4% w 2015 roku, z czego dominującym 
fenotypem oporności na glikopeptydy jest fenotyp 
VanA, który od roku 2013 jest jedynym odnotowywa-
nym fenotypem w tym kraju. Gatunek E. faecium nie 
stanowi w Kanadzie problemu epidemiologicznego, 
gdyż w ostatnich pięciu latach wywoływał zakażenia 
inwazyjne w mniej niż 3% przypadków (19). 

W Kanadzie począwszy od 2006 r. nastąpiła zmiana 
typów sekwencyjnych z ST16, ST17, ST154 i ST80 na 
dominujący ST412 oraz ST18, ST203 i ST584 (17,20).

Australia. Zakażenia inwazyjne o etiologii VRE-
fm stanowią w Australii istotny problem dla zdrowia 
publicznego. W wielu szpitalach w tym kraju VREfm 
występuje endemicznie (21). 

Od 1995 roku nadzór nad lekoopornością drob-
noustrojów, w tym rodzaju Enterococcus, prowadzi 
w Australii sieć laboratoriów AGAR (ang. Australian 
Group on Antimicrobial Resistance). Z raportów obej-
mujących lata 2012-2016 wynika, iż średnio 60-75 
% zakażeń krwi związanych z HAI wywołanych jest 
przez izolaty z gatunku E. faecium. Wśród nich około 
50% to szczepy VREfm oporne na wankomycynę (22). 
Australia jest krajem, w którym na większości teryto-
rium od wielu lat dominował fenotyp VanB. W 2015 
roku odnotowano zmianę epidemiologii polegającą 
na zmniejszeniu róźnicy pomiędzy fenotypem VanB 
i VanA oraz dominację występowania fenotypu VanA 
wśród izolatów z krwi od osób hospitalizowanych na 
terenie Nowej Południowej Walii i stolicy, przy nadal 
dominującym fenotypie VanB w pozostałych regio-
nach kraju (Ryc. 1) (21,23). 

Rozkład typów molekularnych również ulegał 
zmianie w ostatnich latach, jednak wśród izolatów E. 
faecium odpowiedzialnych za HAI dominował i nadal 
jest często identyfikowany ampicylinooporny VRE 
Van B należący do ST203 (17,21). Fenotyp VanB 
identyfikowano również w typach ST: ST796, ST555, 
ST78, ST80, ST17, ST262. Fenotyp VanA najcze-
ściej był wykrywany w typach sekwencyjnych ST80; 
ST203, ST17, ST555 (22). 

Ameryka Południowa. W Ameryce Południowej 
(Kolumbia, Peru, Ekwador, Wenezuela) częstość wy-
stępowania izolatów E. faecium w materiałach klinicz-
nych jest coraz większa. Szczepy cechują się genetycz-
nym podobieństwem do izolatów amerykańskich z po-
czątku lat 90-tych (24). Z danych „ResistanceMap” 
za rok 2012 w Wenezueli występowało 51% izolatów 

Wankomycynooporne Enterococcus faecium na świecieVancomycin-resistant Enterococcus faecium in the world



8

The most common ST types detected using MLST 
are ST114 and ST412 in Brazil, ST17 in Argentina, 
and ST78 in Paraguay (17,25–27).

Asia. In Asia, the proportion of VREfm isolates in 
HAI is minor, but with an upward trend. In 2016, in 
China, there were only 3% VREfm; 4% were present 
in Thailand in 2015; and 11% of these isolates were 
reported in India (7). In Singapore, Japan, Thailand 
and Hong Kong, the VanB phenotype is predominant, 
while in China, South Korea, and India, the VanA phe-
notype has been dominant for many years (28–33).

In China, the dominant MLST type behind HAI 
is ST78 with the VanA phenotype. The types less fre-
quently identified are ST18, ST17, ST341, ST342, 
ST343 and ST192 (31,34). In South Korea, the pre-
dominant MLST types are ST78 and ST203 (35–37). 
In Singapore, the prevailing type is ST17 (38), while in 
Japan the ST78 phenotype carrying the vanA operon is 
most common (29).

Africa. Enterococcal infections in patients hospi-
talized in African countries are difficult to estimate due 
to limited data. ResistanceMap presents data only from 
South Africa. In 2015, there were 8% of VRE identi-
fied there among 1846 isolates (7). Individual sources 
indicate that enterococci, particularly of the species E. 
faecium, resistant to vancomycin and/or multidrug-re-
sistant constitute pathogens isolated from hospitalized 
patients to varying, but usually low, degrees. Here, the 
most frequently isolated strains represent the VanA 
phenotype (39–41). 

There are few scientific reports providing data on 
the clonal spread of VREfm in Africa. E. faecium iso-
lates coming from the hospital environment of a mili-
tary hospital in Tunisia demonstrated ST910 and were 
characterized by the VanA phenotype. In a previous 
study from the same hospital, E. faecium strains be-
longing to ST80 and ST18 were identified (39,41). In 
Algeria, the ST78 type was identified in multidrug-re-
sistant E. faecium isolates as well as ST17 and ST18 in 
isolates sensitive to vancomycin associated with HAI 
(42,43). 

Europe. In Europe, resistance to vancomycin in 
the species E. faecium appeared in the first half of the 
1980s. Since then, it has been a therapeutic and epi-
demiological problem to varying degrees (1,8). Sur-
veillance of infections with drug-resistant enterococci 
in Europe takes place on many levels. Most countries 
have their own obligatory tools to supervise infections 
with drug-resistant microorganisms, responsible for 
HAI, and at the same time, they convey the data to 
institutions across Europe. On the other hand, some 
countries did not conduct, or are not conducting, su-
pervision, hence, little is known about their epidemio-
logical situation as regards VREfm (8,44). 

VREfm, w Ekwadorze w roku 2014 39% izolatów, na-
tomiast w 2015 w Argentynie wśród 226 zgłoszonych 
izolatów 64% stanowiło VREfm (7). W krajach Ame-
ryki Południowej najbardziej rozpowszechniony jest 
fenotyp VanA (24). 

Najczęściej występującymi typami ST wykrywa-
nymi metodą MLST są w Brazylii ST114 i ST412, 
w Argentynie ST17, Paragwaju ST78 (17,25–27).

Azja. W krajach azjatyckich udział izolatów VRE-
fm w zakażeniach HAI jest niewielki, ale z tendencją 
wzrostową. W Chinach w 2016 roku odnotowano tyl-
ko 3% VREfm, w Tajlandii w 2015 roku 4%, a w In-
diach 11% izolatów VREfm (7). W Singapurze, Japo-
nii, Tajlandii i Hong Kongu dominuje fenotyp VanB, 
natomiast w Chinach i Korei Południowej oraz Indiach 
od wielu lat dominuje fenotyp VanA (28–33).

W Chinach dominującym typem MLST odpowiada-
jącym za HAI jest ST78 posiadający fenotyp VanA. Nato-
miast rzadziej identyfikowane są typy ST18, ST17, ST341, 
ST342, ST343 i ST192 (31,34). W Korei Południowej 
dominującymi typami MLST są ST78 i ST203 (35–37). 
W Singapurze dominującym typem jest ST17 (38), nato-
miast w Japonii fenotyp ST78 niosący operon vanA (29).

Afryka. Zakażenia enterokokami wśród pacjen-
tów hospitalizowanych w krajach afrykańskich trud-
no jest oszacować ze względu na ograniczone dane. 
„ResistanceMap” prezentuje dane tylko z Republiki 
Południowej Afryki. W roku 2015 w tym kraju ziden-
tyfikowano 8% VRE wśród 1846 izolatów (7). Z po-
jedynczych źródeł wynika, iż enterokoki, szczególnie 
z gatunku E. faecium, oporne na wankomycynę i/lub 
wielolekooporne są patogenami izolowanymi od pa-
cjentów hospitalizowanych w różnym, jednak zazwy-
czaj niskim, odsetku. Najczęściej wśród nich izoluje 
się szczepy o fenotypie VanA (39–41). 

Niewiele jest doniesień naukowych dostarczających 
danych o klonalnym rozprzestrzenianiu VREfm w kra-
jach afrykańskich. Izolaty E. faecium pochodzące ze śro-
dowiska szpitalnego szpitala wojskowego w Tunezji wy-
kazały ST910 i prezentowały fenotyp VanA. W poprzed-
nich badaniach z tego szpitala identyfikowano szczepy E. 
faecium należące do ST80 i ST18 (39,41). W Algierii zi-
dentyfikowano typ ST78 w wielolekoopornych izolatach 
E. faecium oraz ST17 i ST18 w izolatach wrażliwych na 
wankomycynę związanych z HAI (42,43). 

Europa. W Europie oporność na wankomycynę 
u gatunku E. faecium pojawiła się w połowie lat 80. XX 
wieku. Od tego czasu stanowi problem terapeutyczny 
i epidemiologiczny o różnym nasileniu (1,8). Monito-
rowanie zakażeń lekoopornymi enterokokami w Euro-
pie odbywa się na wielu poziomach. Większość krajów 
posiada obowiązkowo własne narzędzia nadzoru nad 
zakażeniami lekoopornymi drobnoustrojami, odpowie-
dzialnymi za HAI, równocześnie przekazując dane do 
ogólnoeuropejskich instytucji. Natomiast niektóre kraje 
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Since 1998, the EARSS (European Antimicrobial 
Resistance Surveillance System) network was present 
in Europe. It was established by the European Centre 
for Disease Prevention and Control (ECDC). In 2010, 
it was transformed into EARS-Net (European Antimi-
crobial Resistance Surveillance Network) and moni-
tors drug resistance of microorganisms responsible for 
invasive infections, including bloodstream infections 
(BSI). Data reporting and the number of countries par-
ticipating in the network have been changing over the 
past several years. Currently, 28 EU countries as well 
as Iceland and Norway provide their data (44). 

Data spanning the years 2012–2016 show a diverse 
situation regarding invasive infections with VREfm 
isolates. Almost half of the countries contributing their 
data reported significant increases in resistance to van-
comycin among E. faecium. The greatest proportion of 
VREfm strains has been recorded, consistently for sev-
eral years, in Ireland (45.8% in 2015), however, in 2016, 
the largest number of VREfm isolates was recorded in 
Cyprus (46.3%) (45,46). A significant upward trend for 
VREfm in the years 2014–2016 was found for Bulgar-
ia, Croatia, Denmark, Hungary, Italy, Slovakia, Lithu-
ania, Latvia and Romania. Until 2014, the percentage 
of VREfm steadily decreased in Germany. However, 
only in Estonia, VREfm has not been present yet. In 
Sweden, Finland, the Netherlands and France, in the 
years 2012–2016, the proportion of E. faecium isolates 
resistant to vancomycin did not exceed 2%. The aver-
age increase rate of vancomycin resistance for E. fae-
cium calculated for all the countries monitored by the 
EARS-Net network was growing slightly (a 3.7% in-
crease in 2016 as compared to 2012). Nevertheless, the 
tendencies observed in individual European countries 
may indicate a change in the epidemiological situation 
concerning VREfm (45,46) (Fig. 2). 

The consistently dominant phenotype of resistance 
to glycopeptides in Europe is the VanA phenotype with 
occasional VRE VanB outbreaks in different countries 
(Fig. 1) (8, 17, 23, 48, 50). 

The majority of E. faecium isolates causing HAI 
in Europe belong the main hospital lines 17, 18 and 78 
(originating from the sequence types ST17, ST18 and 
ST78, respectively), which gradually acquired proper-
ties encoding the resistance to antibiotics and determi-
nants that facilitate colonization and infection of the 
patient (8). 

In the past decade, in Spain, the VREfm strains iso-
lated from bloodstream infections most often belonged 
to the ST17 line, sequence types: ST80, ST117, ST203, 
ST442, ST677 and ST1115; from line 17, types: ST16, 
ST17, ST63, ST103 and ST578; and also, from line 
18, sequence types ST18 and ST262 (47). In Portugal, 
in the 1990s, the predominant isolates were the ones 
belonging to the ST18 sequence types, followed by 

nie prowadziły lub nie prowadzą nadzoru, a tym samym 
niewiele wiadomo o ich sytuacji epidemiologicznej 
w zakresie VREfm (8,44). 

Od 1998 roku w Europie istnieje sieć EARSS (ang. 
European Antimicrobial Resistance Surveillance Sys-
tem) powołana przez Europejskie Centrum Zapobiega-
nia i Kontroli Chorób (ECDC ang. European Centre 
for Disease Prevention and Control). Przekształcona 
w 2010 roku w EARS-Net (ang. European Antimi-
crobial Resistance Surveillance Network) monitoruje 
lekooporność drobnoustrojów odpowiedzialnych za 
zakażenia inwazyjne, w tym zakażenia krwi (BSI ang. 
Blood Stream Infections). Zgłaszalność danych i licz-
ba krajów zrzeszonych w sieci zmieniała się w ciągu 
ostatnich lat. Obecnie danych dostarcza 28 krajów 
unijnych oraz Islandia i Norwegia (44). 

Dane obejmujące lata 2012-2016 przedstawiają 
zróżnicowaną sytuację w zakresie zakażeń inwazyjnych 
izolatami VREfm. Niemal połowa krajów dostarczają-
cych dane odnotowała znaczne wzrosty oporności na 
wankomycynę wśród E. faecium. Najwyższy odsetek 
szczepów VREfm niezmiennie od kilku lat rejestrowa-
no w Irlandii (45,8% w 2015 roku), chociaż w 2016 
roku najwięcej izolatów VREfm odnotowano na Cyprze 
(46,3%) (45,46). Znaczącą tendencję wzrostową VRE-
fm w latach 2014-2016 zanotowano w Bułgarii, Chor-
wacji, Danii, Węgrzech, Włoszech, Słowacji, Litwie, 
Łotwie i Rumunii. Do 2014 roku odsetek VREfm sys-
tematycznie malał w Niemczech. Natomiast VREfm nie 
występowało dotychczas jedynie w Estonii. W Szwecji, 
Finlandii, Holandii i Francji, w latach 2012-2016, od-
setek izolatów E. faecium opornych na wankomycynę 
nie przekroczył poziomu 2%. Średni wskaźnik wzrostu 
oporności na wankomycynę dla E. faecium liczony dla 
wszystkich krajów monitorowanych przez sieć EARS 
Net wzrastał nieznacznie (wzrost o 3,7% w roku 2016 
w stosunku do roku 2012). Jednak tendencje obserwo-
wane w poszczególnych krajach Europy mogą wskazy-
wać na zmianę sytuacji epidemiologicznej w zakresie 
VREfm (45,46) (Ryc. 2). 

Dominującym niezmiennie w Europie fenotypem 
oporności na glikopeptydy jest fenotyp VanA z wystę-
pującymi sporadycznie ogniskami VRE VanB w róż-
nych krajach (Ryc.1) (8, 17, 23, 48,50). 

Większość izolatów E. faecium powodujących 
zakażenia HAI w Europie należy do głównych linii 
szpitalnych 17, 18 i 78 (pochodzących odpowiednio 
z typów sekwencyjnych ST17, ST18 i ST78), które 
stopniowo nabywały cech kodujących oporność na an-
tybiotyki oraz determinant, które ułatwiają kolonizację 
i zakażenie pacjenta (8). 

W ostatniej dekadzie w Hiszpanii izolowano z za-
każeń krwi szczepy VREfm najczęściej należące do linii 
ST17 typy sekwencyjne ST80, ST117, ST203, ST442, 
ST677 i ST1115, pochodzące z linii 17 typy ST16, ST17, 
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its variants ST18 and ST132. There were also identi-
fied, although much less frequently, variants of the line 
ST17 (ST80 and ST656) as well as ST78 (which have 
been detected in hospitals all over the country in recent 
years). In the beginning of the 21st century, in Germany, 
the types ST203, ST78 and ST117 were predominant; 
while recently, hospitals throughout Germany have 
demonstrated the presence of VREfm ST192 associ-
ated with the VanB phenotype (48). The sequence type 
ST78 was also frequently identified in isolates from pa-
tients hospitalized in Italy in the first and the beginning 
of the second decade of the 21st century (49). In the past 
decade, in patients hospitalized in Danish hospitals, 
there has been a spread of the sequence type ST203 
displaying the VanA resistance phenotype. Less com-
mon were the sequence types carrying the VanA phe-
notype, ST80 and ST117. In Danish hospitals, between 
2005–2014, the most frequently detected isolates were 
the ones with the VanA phenotype belonging to ST 18, 
ST117, ST 192, ST203, ST260. While in the year 2015,  
the majority of isolates belonged to ST203 and ST80 
and, less often, to ST18 and ST192 and the new sequence 
types ST1196-ST1201 (50). In Norway, the most nu-
merous VREfm strains belong to types ST17 and ST78, 
while in Finland, the ST17 type carrying the VanA 
phenotype and ST484 representing the VanB pheno-
type are dominant. In Sweden, the most often detected  
is ST192, and in Holland these are ST16 and ST117 
(11,17,51).

Resistance of E. faecium isolates in Po-
land. In Poland, we encountered vancomycin-re-
sistant enterococcal isolates as late as in the sec-
ond half of the 1990s. Around the end of 1996, first  
E. faecium strains carrying the vanA operon were iso-
lated from adult hematological patients of the Clinical 
Hospital no. 1 in Gdansk (Fig. 1) (52). On the other 
hand, first VREfm strains with the VanB phenotype 
were isolated in 1999 from a patient hospitalized in 
Warszawa and subjected to long-term vancomycin 
therapy (53). The first epidemic outbreak caused by 
VREfm with the VanB phenotype took place in another 
Warszawa hospital taking care of hematological pa-
tients at the end of 1999 (53). 

The resistance of VREfm isolates in our country 
can be estimated on the basis of the data from annual 
reports on the sanitary condition of the country pre-
sented by the Chief Sanitary Inspectorate. This infor-
mation indicate the occurrence of epidemic outbreaks 
in institutions carrying out medical activities in Poland. 
From these data, we can conclude that the incidence 
of epidemic outbreaks caused by these isolates was 
at a low level, which from 2013 to 2015 did not ex-
ceed 2% (54,55). However, in the following year, there 
was a significant increase in the number of outbreaks 
(from 1.7% in 2015 to 4.3% in 2016) (56). VREfm iso-

ST63, ST103 i ST578, a także z linii 18 typy sekwen-
cyjne ST18 i ST262 (47). W Portugalii w latach 90. XX 
wieku dominowały izolaty należące do typu sekwencyj-
nego ST18, następnie dominowały jego warianty ST18 
i ST132. Identyfikowano również, chociaż znacznie rza-
dziej, warianty linii ST17 (ST80 i ST656) oraz ST78, 
które wykrywano w szpitalach w całym kraju w ostat-
nich latach. Na początku XXI wieku w Niemczech do-
minował typ ST203, ST78 i ST117, natomiast w ostat-
nich latach w szpitalach w całych Niemczech wykazano 
obecność VREfm ST192 związanego z fenotypem VanB 
(48). Typ sekwencyjny ST78 był również często identy-
fikowany w izolatach od pacjentów hospitalizowanych 
we Włoszech w pierwszej i na początku drugiej dekady 
XXI wieku (49). W ostatniej dekadzie wśród pacjentów 
hospitalizowanych w duńskich szpitalach rozprzestrze-
niał się typ sekwencyjny ST203 charakteryzujący się 
fenotypem oporności VanA. Mniej rozpowszechnione 
były typy sekwencyjne niosące fenotyp VanA - ST80 
i ST117. W duńskich szpitalach w latach 2005-2014 naj-
częściej wykrywano izolaty o fenotypie VanA należące 
do ST 18, ST117, ST 192, ST203, ST260. Natomiast 
w roku 2015 większość izolatów należała do ST203 
i ST80 oraz rzadziej do ST18 i ST192 oraz nowych ty-
pów sekwencyjnych ST1196-ST1201 (50). W Norwegii 
najliczniej występują szczepy VREfm należące do typu 
ST17 oraz ST78, natomiast w Finlandii dominuje typ 
ST17 niosący fenotyp VanA oraz ST484 prezentujący 
fenotyp VanB. W Szwecji najczęściej wykrywany jest 
ST192, a w Holandii ST16 i ST117 (11,17,51).

Oporność izolatów E. faecium w Polsce. W Polsce 
z opornymi na wankomycynę izolatami enterokoków ze-
tknęliśmy się dopiero w drugiej połowie lat 90. XX wie-
ku. Na przełomie 1996/1997 roku wyizolowano wśród 
dorosłych pacjentów hematologicznych w Szpitalu Kli-
nicznym nr 1 w Gdańsku pierwsze szczepy z gatunku E. 
faecium niosące operon vanA (Ryc. 1) (52). Natomiast 
pierwsze szczepy VREfm o fenotypie VanB, wyizolowa-
no w 1999 r. od hospitalizowanej w warszawskim szpita-
lu pacjentki poddanej długotrwałej terapii wankomycyną 
(53). Pierwsze ognisko epidemiczne wywołane VREfm 
o fenotypie VanB miało miejsce w innym warszawskim 
szpitalu hospitalizującym pacjentów hematologicznych 
na przełomie lat 1999/2000 (53). 

O oporności izolatów VREfm w naszym kraju może-
my wnioskować na podstawie danych z corocznych ra-
portów o stanie sanitarnym kraju przedstawianych przez 
Główny Inspektorat Sanitarny. Są to dane wykazujące wy-
stępowanie ognisk epidemicznych w podmiotach wykonu-
jących działalność leczniczą w Polsce. Wynika z nich, że 
częstość ognisk epidemicznych o tej etiologii występowała 
na niskim poziomie, który od 2013 do 2015 roku nie prze-
kroczył 2% (54,55). Natomiast w roku następnym odno-
towano znaczny wzrost liczby ognisk (z 1,7% w 2015 do 
4,3% w 2016 roku) (56). Izolaty VREfm stanowiły jeden 
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lates were one of the most frequently registered etio-
logical agents (besides K. pneumoniae, MRSA and A. 
baumannii) from surgical site infections (SSI). But it 
should be noted that the percentage of SSI among all 
clinical forms of infections associated with HAI in the 
years 2013–2015 was gradually decreasing (6.9% in 
2013, 4.5% in 2014 and 1.8% in 201, respectively), 
while in 2016 it increased to 3.8% (54,55,56). 

The presence of VREfm, measured by the number 
of epidemic outbreaks reported, does not reflect the ac-
tual scale of VREfm incidence in Poland. Therefore, it 
is beneficial to simultaneously analyze the data report-
ed by our country to the EARS-Net. According to these 
data, resistance to vancomycin among the E. faecium 
isolates has systematically increased in Poland in the 
years 2013–2016 and reached 25.2% in 2016 (Fig. 2).

VREfm isolated from HAI in Poland belong to 
hospital lines and ST types characteristic of the strains 
belonging to the E. faecium CC17 hospital clone which 
is widespread both in our country and in other Euro-
pean countries (57–59). 

In 2005, a characteristic shift was started as re-
gards the proportion of VREfm isolates belonging to 
lines 17/18 and line 78. It consists in a significantly 
more frequent occurrence of line 78 among isolates 
resistant to glycopeptides with the VanA phenotype 
in Poland (59). The vast majority of isolates with the 
VanA phenotype grouped in the hospital line 17/18 is 
represented mainly by ST17, ST117, ST18, ST132, 
ST202; while from the line 78, they belong to ST78, 
ST192 and ST412. In Poland, ST203 and ST16 types 
were detected very rarely in recent years or they were 
not present at all (57,58).

z najczęściej rejestrowanych czynników etiologicznych 
(obok K. pneumoniae, MRSA i A. baumannii) z zakażeń 
miejsca operowanego (ZMO). Należy jednak podkreślić, 
iż udział procentowy ZMO wśród wszystkich postaci 
klinicznych zakażeń związanych z HAI w latach 2013-
2015 stopniowo spadał (odpowiednio 6,9% w 2013, 4,5% 
w 2014 oraz 1,8 % w 2015), natomiast w 2016 roku wzrósł 
do poziomu 3,8% (54,55,56). 

Poziom obecności VREfm mierzony liczbą zgło-
szonych ognisk epidemicznych nie odzwierciedla fak-
tycznej skali zjawiska występowania VREfm w Polsce, 
dlatego warto równocześnie analizować dane zgłaszane 
przez nasz kraj do sieci EARS-Net. Według tych danych 
w Polsce oporność na wankomycynę wśród izolatów E. 
faecium w latach 2013-2016 systematycznie wzrastała 
osiągając w 2016 roku poziom 25,2% (Ryc. 2).

VREfm izolowane z zakażeń HAI w Polsce nale-
żą do linii szpitalnych i typów ST charakteryzujących 
szczepy należące do klonu szpitalnego CC17 E. fa-
ecium rozpowszechnionego zarówno w naszym kraju, 
jak i w innych krajach europejskich (57–59). 

W 2005 roku zapoczątkowana została charakte-
rystyczna zmiana proporcji izolatów VREfm należą-
cych do linii 17/18 i linii 78, polegająca na znacznie 
częstszym występowaniu w Polsce wśród izolatów 
opornych na glikopeptydy o fenotypie VanA linii 78 
(59). Zdecydowana większość izolatów posiadających 
fenotyp VanA zgrupowanych w linii szpitalnej 17/18, 
głównie reprezentowana jest przez ST17, ST117, 
ST18, ST132, ST202, natomiast z linii 78 należących 
do ST78, ST192 i ST412. W Polsce typy ST203 i ST16 
wykrywane były w ostatnich latach bardzo rzadko lub 
w ogóle były nieobecne (57,58).

 

Fig. 2. Proportion of vancomycin-resistant E. faecium strains among all E. faecium strains isolated from bloodstream infections in Poland and 
european countries with upward trend in the years 2013–2016. Elaboration based on (45, 46). 

Ryc. 2. Odsetek szczepów VREfm wśród wszystkich szczepów E. faecium izolowanych z zakażeń inwazyjnych w Polsce i krajach europejskich 
odnotowujących tendencję wzrostową w latach 2013-2016. Opracowanie według (45, 46). 
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Among the strains causing HAIs isolated in Polish 
hospitals, the ones belonging to the ST18 type have 
resistance to VanB-type glycopeptides. The spread of 
strains from line 78 is considered a relevant factor in 
the increasing resistance to VanB-type vancomycin, 
which is particularly reflected in the epidemiological 
situation in Australia (21). 

CONCLUSION

HAIs caused by VREfm constitute a relevant threat 
for the public health and made it necessary to create 
and conduct surveillance of this phenomenon. While 
the majority of VREfm strains in the world represent 
the VanA phenotype; in Australia and Southeast Asia, 
the VanB phenotype prevails. 

The significance of the CC17 epidemic clone 
for hospital treatment and the rapid local and global 
development of this clone result in the need for de-
vising programs aimed at early detection in order to 
prevent the spread of VREfm in the hospital popu-
lation. Unfortunately, only some countries follow 
the changes of the epidemiological situation as re-
gards VREfm. Poor supervision is related to the lack 
of data for some regions. In certain countries, espe-
cially in Africa, the information comes from few 
scientific reports or there is a lack of reliable data.  
A particular disadvantage of surveillance systems con-
cerns reporting the infections, because it is generally 
voluntary. This implies problems in the interpretation 
of the current epidemiological situation as regards 
VREfm. Nevertheless, thanks to the data from the net-
work, the trends and changes in the epidemiological 
situation can be assessed. 

Currently, the incidence of infections caused by 
VREfm varies depending on the geographical region. 
The global tendency of VREfm incidence is however, 
on the rise. 

VREfm isolated from HAIs and belonging to main 
hospital lines 18, 17 and 78 and ST types characteristic 
of strains belonging to the CC17 hospital clone spread 
locally and, over time, gain global reach.
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INTRODUCTION

Tick paralysis is caused by neurotoxins secreted by 
adult female ticks, primarily in North America and on the 
east coast of Australia. Sporadic illness is also recorded in 
Europe and Africa. In the European countries, including 
in Poland, there are 6 species of ticks capable of causing 
tick paralysis. The disease occurs in people of all ages, 
but is most commonly diagnosed in children under 8 
years of age. Paralysis can take different forms - from 
rare isolated cranial nerve infections to vile quadriplegia 
and seizure of respiratory muscles. After the tick is 
removed, the symptoms resolve spontaneously. In 
severe cases with paralysis of respiratory muscles when 
there is no possibility of mechanical ventilation it may 
lead to death.

ABSTRACT

Tick paralysis is caused by neurotoxins secreted by adult female ticks, primarily in North America and on 
the east coast of Australia. Sporadic illness is also recorded in Europe and Africa. In the European countries, 
including Poland, there are 6 species of ticks capable of causing tick paralysis. The disease occurs in people of all 
ages, but is most commonly diagnosed in children under 8 years of age. Paralysis can take different forms - from 
rare isolated cranial nerve infections to quadriplegia and respiratory muscles paralysis. After the tick remove, 
the symptoms resolve spontaneously. In severe cases with paralysis of respiratory muscles, when there is no 
possibility of mechanical ventilation, the disease may lead to death.

Key words: tick paralysis; ticks; epidemiology; clinical picture; prevention

STRESZCZENIE

Paraliż kleszczowy jest spowodowany przez neurotoksyny wydzielane przez dorosłe samice kleszczy występują-
cych przede wszystkim w Ameryce Północnej oraz na wschodnim wybrzeżu Australii. Sporadyczne zachorowania reje-
struje się także w Europie i Afryce. W krajach europejskich, w tym w Polsce, występuje 6 gatunków kleszczy mogących 
powodować paraliż kleszczowy. Choroba występuje u ludzi w każdym wieku, ale najczęściej rozpoznaje się ją u dzieci 
poniżej 8 roku życia. Paraliż kleszczowy może przybierać różne formy – od rzadkich izolowanych porażeń nerwów 
czaszkowych do wiotkiego porażenia czterokończynowego i zajęcia mięśni oddechowych. Po usunięciu kleszcza bę-
dącego źródłem toksyn, objawy samoistnie ustępują. W ciężkich przypadkach przebiegających z porażeniem mięśni 
oddechowych, gdy nie ma możliwości prowadzenia wentylacji mechanicznej, paraliż może doprowadzić do śmierci. 

Słowa kluczowe: paraliż kleszczowy; kleszcze; epidemiologia; obraz kliniczny; zapobieganie 
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TICK PARALYSIS

PARALIŻ KLESZCZOWY 
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WSTĘP

Paraliż kleszczowy jest spowodowany przez neuro-
toksyny wydzielane przez dorosłe samice kleszczy, wy-
stępujących przede wszystkim w Ameryce Północnej 
oraz na wschodnim wybrzeżu Australii. Sporadyczne 
zachorowania rejestruje się także w Europie i Afryce. 
W krajach europejskich, w tym także w Polsce, wystę-
puje 6 gatunków kleszczy mogących powodować paraliż 
kleszczowy. Choroba występuje u ludzi w każdym wieku, 
ale najczęściej rozpoznaje się ją u dzieci poniżej 8 roku 
życia. Paraliż kleszczowy może przybierać różne formy – 
od rzadkich, izolowanych porażeń nerwów czaszkowych 
do wiotkiego porażenia czterokończynowego i zajęcia 
mięśni oddechowych. Po usunięciu kleszcza będącego 
źródłem toksyn objawy samoistnie ustępują. W ciężkich 
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ETIOLOGICAL FACTOR AND 
PATHOPHYSIOLOGY

There are over 60 tick species that can cause 
paralysis (1). These are mainly Ixodes ticks such 
as Ixodes holocyclus, found on the east coast of 
Australia (2,3), Dermacentor ticks present in the 
Rockies, northwestern US, and southwestern Canada 
(1), Ixodes rubicandus, Rhipicephalus evertsi evertsi, 
Argas walkerae in Africa (1,4). Argas reflexus, 
Ixodes crenulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus, 
Haemaphysalis punctata (5) are potential threats in 
Poland.

The highest tick activity is observed in the northern 
hemisphere during spring and summer: from March to 
July (2) and in the southern hemisphere from August 
to March (6). At this time, most people are bitten 
by ticks in most cases. Paralysis of the tick claw is 
caused mainly by fertilized females of I. holocyclus 
and Dermacentor spp. However, rare cases of disease 
caused by larvae and nymphs are described. In the case 
of Argas walkerae paralysis is mainy caused by larvae 
toxin (1).

The etiological factor of the disease are toxins 
present in the ticks saliva and released during feeding 
on the host. Ticks toxins of Ixodes holocyclus and 
Dermacetor spp. are mainly produced by feeding adult 
females in the reproductive period (2). There are cases 
of paralysis caused by toxin produced by larvae and 
nymphs of the tick reported. The mechanism of action 
of neurotoxins has not been fully known. It is believed 
that, depending on the species, the toxins produced by 
the tick may have a variety of effects, often exhibiting 
similarity to the action of botulinum toxin. Toxins 
produced by I. holocyclus, holocyclotoxins, inhibit 
presynaptic release of acetylcholine into the synaptic 
space of the neuromuscular plaque. Holocyclotoxin 
is protease resistant, at 75 degrees remains active for 
up to 15 minutes, is resistant to moderate pH changes. 
(1,6).

Dermacentor spp. toxins (D. andersoni, D. variabilis) 
also presynaptically reduce the release of acetylcholine to 
the neuromotory plate. Nerve conduction delay, latency 
extension, may be due to blockage of sodium outflow 
through the axonal membrane in Ranvier’s constrictions 
and nerve endings (7,8). Also another decrease in calcium 
availability can lead to disturbances in the mechanisms 
leading to the acetylcholine release (7).

Holocyclotoxins are thought to exhibit significantly 
higher toxicity than neurotoxins produced by Dermacentor 
spp., and symptoms may persist longer and become 
worse even after 24-48 hours after removal of the tick 
(9,10,11). The response of the organism to holocycloxine 
is the production of antibodies. This has been used in the 
production of veterinary anatoxins (1).

przypadkach przebiegających z porażeniem mięśni odde-
chowych, gdy nie ma możliwości prowadzenia wentyla-
cji mechanicznej, może doprowadzić do śmierci. 

CZYNNIK ETIOLOGICZNY I PATOFIZJOLOGIA

Istnieje ponad 60 gatunków kleszczy mogących powo-
dować paraliż (1). Są to głównie kleszcze z rodziny Ixodes 
np. Ixodes holocyclus, występujący na wschodnim wybrze-
żu Australii (2,3), kleszcze z rodziny Dermacentor obec-
ne w Górach Skalistych, północno-zachodnim wybrzeżu 
USA oraz południowo-zachodniej Kanadzie (2), Ixodes 
rubicandus, Rhipicephalus evertsi evertsi, Argas walkerae 
w Afryce (1,4). W Polsce potencjalne zagrożenie stanowić 
mogą: Argas reflexus, Ixodes crenulatus, Ixodes hexago-
nus, Ixodes ricinus, Haemaphysalis punctata (5). 

Najwyższą aktywność kleszczy obserwuje się na 
półkuli północnej w okresie wiosenno – letnim: ma-
rzec – lipiec (2), a na półkuli południowej od sierpnia 
do marca (6). W tym czasie obserwuje się najwięcej po-
kłuć ludzi przez kleszcze i najwięcej zachorowań. Para-
liż kleszczowy wywołują głównie zapłodnione samice 
kleszczy I. holocyclus i Dermacentor spp. Opisywane 
są jednak rzadkie przypadki porażenia powodowanego 
przez larwy i nimfy. W Przypadku Argas walkerae para-
liż powodują głównie toksyny larw pasożyta (1).

Czynnikiem etiologicznym choroby są toksyny znaj-
dujące się w ślinie kleszczy, uwalniane do organizmu ży-
wiciela podczas ich żerowania. Toksyny kleszczy Ixodes 
holocyclus i Dermacetor spp. produkowane są głównie 
przez żerujące dorosłe samice w okresie rozrodczym 
(2). Opisywane są także przypadki porażenia wywoła-
nego przez toksyny larw i nimf tych kleszczy. Mecha-
nizm działania neurotoksyn nie został do końca poznany. 
Uważa się, że w zależności od gatunku kleszczy toksyny 
mogą mieć różne działanie, często wykazują podobień-
stwo do działania toksyny botulinowej. Toksyny produ-
kowane przez I. holocyclus, holocyklotoksyny, hamują 
presynaptyczne uwalnianie acetylocholiny do przestrzeni 
synaptycznej płytki nerwowo – mięśniowej. Holocyklo-
toksyna jest odporna na działanie proteaz, w temperatu-
rze 75 stopni pozostaje aktywna nawet do 15 minut, jest 
odporna na umiarkowane zmiany pH (1,6). 

Toksyny Dermacentor spp. (D. andersoni, D. va-
riabilis) również presynaptycznie redukują uwalnianie 
acetylocholiny do płytki neuromotorycznej. Zwolnienie 
przewodzenia nerwowego, wydłużenie latencji, może 
być spowodowane zablokowaniem przepływu sodu przez 
błonę aksonalną w przewężeniach Ranviera i zakończe-
niach nerwowych (7,8). Innym mechanizmem może być 
zmniejszenie dostępności wapnia, co może prowadzić do 
zaburzeń w uwalnianiu acetylocholiny (7). 

Uważa się, że holocyklotoksyna wykazuje znacznie 
większą toksyczność niż neurotoksyny produkowane 
przez Dermacentor spp., a objawy mogą utrzymywać 
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się dłużej i nasilać się jeszcze nawet po 24-48 godzinach 
po usunięciu kleszcza (9,10,11). Odpowiedzią organi-
zmu na holocyklotoksynę jest produkcja przeciwciał. 
Znalazło to zastosowanie w produkcji anatoksyn stoso-
wanych w weterynarii (1). 

Larwy występujących w Afryce kleszczy Argas 
walkerae (1,12) powodują paraliż wiotki przez osła-
bienie przewodzenia impulsów nerwowych wzdłuż 
obwodowych włókien nerwowych (1) i zmniejszenie 
prędkości przewodzenia w motoneuronach (13). Po-
stacie dorosłe Argas spp. nie powodują paraliżu. 

Ślina I. holocyclus oprócz toksyny zawiera także sub-
stancje modulujące układ odpornościowy gospodarza an-
tykoagulanty działające na cz. X, enzymy fibrynolityczne 
i substancje przeciwpłytkowe oraz przeciwzapalne (6,9). 
Udowodniono również hamowanie chemotaksji, zależnej 
od PDGF (płytkopochodny czynnik wzrostu) migracji fi-
broblastów i sygnałowania ERK (extracellular signal-re-
gulated kinases) przez ślinę kleszczy Dermacentor varia-
bilis (14). Może ona powodować także miejscową reakcję 
alergiczną, obrzęk i stan zapalny a nawet anafilaksję (9,15).

EPIDEMIOLOGIA

Najczęściej na paraliż kleszczowy chorują zwie-
rzęta. W Australii rocznie zapada na nie ok. 10000-
20000 zwierząt domowych (9). 

Paraliż kleszczowy może jednak występować u lu-
dzi w każdym wieku (15,16,17). Częściej opisywany 
jest wśród dorosłych kobiet niż mężczyzn. 

W latach 1946-1996 w Stanie Washington (USA) 
wśród 33 chorujących na paraliż kleszczowy pacjen-
tów, dziewczęta poniżej 8 roku życia stanowiły aż 83% 
(27/33) chorych (18). Analiza zachorowań we wszyst-
kich stanach USA w latach 1946-2006 potwierdziła, że 
80% chorych stanowiły pacjentki i dziewczęta poniżej 
8 roku życia (68%) (2). Również w Australii na pora-
żenie kleszczowe chorują najczęściej dzieci w wieku 
od 1 do 5 roku życia (9). Mniejsza masa ciała u dzieci 
niż u osób dorosłych, sugeruje związek pomiędzy stę-
żeniem neurotoksyny a wystąpieniem choroby. 

Dane z USA wskazują, że kleszcze u dziewcząt 
lokalizują się przede wszystkim w skórze głowy, oko-
licach uszu, a u osób dorosłych i chłopców częściej 
znajdują się na plecach lub w pachwinach (2). 

Kleszczowy paraliż obserwowany jest częściej 
u zwierząt domowych zamieszkujących tereny ende-
miczne występowania kleszczy. Opisywane są rów-
nież przypadki zachorowania na paraliż kleszczowy 
osób pokłutych przez zawleczone z innych obszarów 
kleszcze - niekoncesjonowany handel zwierzętami. 

Analiza danych weterynaryjnych może wskazy-
wać na związek wystąpienia porażenia kleszczowego 
między stężeniem neurotoksyny a masą ciała (8, 10) 
i dojrzałością układu immunologicznego. Najwięcej 

Larvae occurring in Africa Argas walkerae (1,12) 
cause paralysis of the limb by weakening the conduction 
of nerve impulses along peripheral nerve fibers (13) 
and decreasing conduction velocity in motoneurons 
(7). Adult Argas spp. do not cause paralysis.

Saliva of I. holocyclus in addition to toxins 
also contains substances modulating the host 
anticoagulant’s immune system, fibrinolytic enzymes, 
platelet and anti-inflammatory substances (6,9). The 
chemotaxis, PDGF-dependent fibroblast migration 
and ERK signaling by Dermacentor variabilis ticks 
(14) have also been demonstrated. It may cause local 
allergic reactions, edema and inflammation and even 
anaphylaxis (9,15).

EPIDEMIOLOGY

Tick paralysis often affects animals. In Australia - 
approximately 10,000 to 20,000 pet animals each year 
(9). Paralysis can occur in people of all ages (15,16,17). 
It is more commonly described among adult women 
than men.

Between 1946 and 1996, in Washington, USA, 
83% (27/33) of the patients out of 33 patients with 
paralysis were girls under eight years (18). In all states 
of the United States in 1946-2006 80% of patients 
were girls under 8 years of age (68%) (2). In Australia, 
tick paralysis is also common in children aged 1 to 5 
years (9). Lower body weight in children than in adults 
suggests a link between the concentration of neurotoxin 
and the onset of the disease. US data indicate that ticks 
usually bite girls in the scalp and around the ears while 
adults and boys are more likely to be bitten in the back 
or groin (2).

Tick paralysis is more common in domestic 
animals in the endemic areas. There are also cases of 
tick-borne seizure of people bitten by ticks from during 
unprofessional trafficking of animals reported.

Analysis of veterinary data may also indicate 
the association of tick-borne paralysis between the 
concentration of neurotoxin and body weight (8,10) 
and the maturation of the immune system. The highest 
number of cases is recorded among dogs and cats up 
to 2 years (2,3). This period is also characterized by 
high motor activity and associated with ticks exposure. 
It has been observed that Australian marsupial species 
exhibit resistance to holocyclotoxin (3). It is believed 
that this is the acquired resistance rather than the 
species resistance (1).

CLINICAL PICTURE

Case analysis indicates that the tick paralysis has 
two stages. The prodromal period is characterized 
by non-specific influenza-like symptoms, weakness, 
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zachorowań rejestruje się wśród psów i kotów do 2 r.ż. 
(2,3). Okres ten także charakteryzuje się dużą aktyw-
nością ruchową i związaną z nią możliwością ekspo-
zycji na kleszcze. 

Zaobserwowano, że australijskie gatunki torbaczy 
wykazują odporność na działanie holocyklotoksyny (3). 
Uważa się, że jest to odporność nabyta, a nie oporność 
gatunkowa (1).

OBRAZ KLINICZNY

Analiza przypadków wskazuje, że paraliż klesz-
czowy przebiega w dwóch etapach. Okres prodro-
malny charakteryzuje się niespecyficznymi objawami 
grypopodobnymi, osłabieniem, sennością, bólami gło-
wy, czasem parastezjami i mrowieniami (10,19). Do-
legliwości te pojawiają się średnio w ciągu 36 godzin 
od wkłucia się kleszcza w skórę. Szybkie usunięcie 
kleszcza, będącego źródłem neurotoksyny zapobiega 
rozwojowi choroby (1). Drugi etap to okres właści-
wego porażenia, przebiegający pod postacią postępu-
jącego osłabienia siły mięśniowej i porażenia mięśni. 
Rozpoczyna się on zaburzeniami równowagi (ataksją) 
i osłabieniem siły mięśniowej kończyn dolnych (17). 
Pacjenci mają trudności w chodzeniu, siadaniu. Obja-
wy pojawiają się między 4 a 7 dniem od pokłucia przez 
kleszcza.

Paraliż ma charakter wstępujący i najczęściej po-
stępuje od kończyn dolnych ku górze prowadząc do 
porażenia wiotkiego, czterokończynowego. Obejmuje 
mięśnie oddechowe (1,2). Choroba może się rozwijać 
bardzo szybko w ciągu kilku godzin, albo powolnie 
w ciągu kilku dni. Odruchy ścięgniste są zachowane, 
osłabione lub nieobecne, zależnie od ciężkości prze-
biegu choroby (9). Dolegliwościom ze strony kończyn 
i tułowia mogą towarzyszyć porażenia mięśni unerwio-
nych przez nerwy czaszkowe (19). Porażenie nerwów 
zaopatrujących gałkę oczną może wyprzedzać zajęcie 
innych mięśni (7). Porażeniu mogą towarzyszyć pare-
stezje i mrowienia (10,14). Opisywane są także izo-
lowane porażenia mięśni zaopatrywanych przez nerw 
VII, albo mięśni gałek ocznych (17). Kleszcz znajdo-
wany był wtedy najczęściej w okolicy ujścia zewnętrz-
nego przewodu słuchowego lub w skórze głowy. 

W obrazie choroby źrenice reagują na światło, 
chociaż ich reakcja może być osłabiona lub zniesiona. 
Opisano także ślinotok (8,9,18), dyzartrie, zaburzenia 
połykania, (18) zaburzenia mowy (9,10) i opadanie po-
wiek (10,19). 

Paraliż kleszczowy przebiega zazwyczaj bez go-
rączki, czasem temperatura ciała może być nieznacz-
nie podwyższona (2,9,10,18). Nie obserwuje się nud-
ności ani wymiotów (7,9,20). 

Ch Pek i wsp. opisali przypadek z Singapuru, 
gdzie „zawleczonemu” porażeniu nerwu twarzowego 

somnolence, headaches, sometimes paresthesia, and 
tingling (10,19). These symptoms appear on average 
within 36 hours from the tick bite to the skin. Rapid 
removal of the tick, which is a source of neurotoxin, 
prevents the development of the disease (1). The 
second stage is the period of proper paralysis, followed 
by progressive muscle weakness and muscle paralysis. 
It begins with balance disorders (ataxia) and weakness 
of the lower limb muscular strength (17). Patients 
have difficulty when walking, sitting down. Symptoms 
appear between 4 and 7 days after the tick bite.

Paralysis is ascending and most often progresses from 
the lower extremities leading to flaccid, quadriplegia, 
and affects the respiratory muscles (1,2). The disease 
can develop very quickly in a few hours or slowly over 
a few days. Tendon reflexes are not changed, weakened 
or absent, depending on the severity of the disease (9). 
Limb disorders may be accompanied by paralysis of 
cranial nerves (19). Palsy of the nerves oculomotor can 
be present (7). Palsy may be accompanied by paresthesia 
and tingling (10,14). They also isolated paralysis of nerve 
VII or oculomotor nerves may be present (17). In this 
case, the tick was usually found near the external ear 
canal or in the scalp. 

The pupils react to light, although their reaction 
may be weakened or not present. Salivation (8,9,18), 
dysarthria, swallowing disorders (18) speech disorders 
(9,10), and eyelids falling (10,19) can be noticed too.

Tick paralysis is usually without fever, sometimes the 
body temperature may be slightly elevated (2,9,10,18). 
No nausea or vomiting is observed (7,9,20). 

Pek CH et al. described a case in Singapore where 
the facial palsy was accompanied by local edema and 
inflammation at the site of the I. holocyclus attached. 
It is possible that in this case the cause of isolated 
infection was localized edema and inflammation that 
compressed the nerve, inflammation of the nerve 
sheath due to substances contained in saliva tick or 
holocyclotoxin disturbing the presynaptic secretion 
of acetylcholine in the neuromuscular junction (15). 
Engin A et al. also described isolated shoulder brachial 
paralysis accompanied by numbness in a 66 year old 
farmer. Symptoms subsided after removal tick, which 
was localized in subclavian area (16).

Grattan-Smith PJ et al., noticed the case of 4 - year 
old boy who was bitten by I. holocyclus tick. Moreover, 
bradycardia and asystolia beside typical symptoms 
appeared (9). There are described examples of tick 
paralysis complications connected with heart muscle 
inflammation and the inflammation of other muscles (9).

On Dermacentor spp. after quick removal, recovery 
is seen and symptoms disappear up to 60 hours (2), on 
average it lasts less than 24 – 36 hours (2,17,19,20). In the 
case of Ixodes holocyclus this period can prolong even up 
to several weeks (9). It adheres both to people and animals.
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Bradycardia and cardiac arrest was diagnosed 
among animals which were bitten by O. savignyi ticks 
existing in Africa. Congestion and edema of the spleen, 
kidneys and lungs were noticed (4).

Respiratory disturbances in the animals are caused 
by respiratory muscle paralysis, bronchospasm, 
pharyngalgia and larynx paralysis leading to 
hypoventilation followed by hypoxemia. The 
contraction of the airways disturbs local ventilation 
and then leads to subsequent accumulation of fluid 
and collapse of the alveoli, thereby reducing the active 
surface of the ventilation and perfusion - the perfusion 
rate for perfusion is decreasing.

With the paralysis development hypercapnia 
occurs. In the sectional image of animals with 
respiratory failure, congestion and pulmonary edema 
are observed (21,22). Neurotoxins can also cause 
cardiac arrest and weakening of the contraction force 
(23). In dogs, acute left ventricular dysfunction is also 
observed (22).

LABORATORY, IMAGING AND 
NEUROPHYSIOLOGICAL STUDIES

There are no deviations in laboratory and imaging 
studies. Cytosis and protein concentration, glucose in 
cerebrospinal fluid is in normal range; blood count, 
electrolyte concentration is normal. In imaging studies

CT and MRI of head there no pathological changes 
are stated, however the case of a 5-year-old girl with 
head MRI revealing an isointensive parametres of the 
brain and nodule bin the occipital area of the head 
hypointensive to subcutaneus and fat tissue. In the 
palpation it showed up to be a previously omitted tick. 
(10,19,20).

In neurophysiological studies, low amplitudes in 
muscular functionalities with long latency, normal or 
decreased nerve conduction velocity were observed 
(9,10,15,16). In the case of holocystoxin, the 
conductivity in the sensory and motor neurons is usually 
normal, while the Dermacentorr spp. neurotoxin causes 
its decrease (24). After ticks removal, the amplitude 
values and the conduction time return to normal (10).

TREATMENT

Symptoms of paralysis disappear after removing 
the tick from the skin. Patients with respiratory muscles 
paralysis may require short-term mechanical ventilation 
(2,6). Symptomatic treatment is recommended in case of 
pruritus, urticaria or edema at the tick bite site. Antibiotic 
therapy may be required in case of typical bacterial 
overdosage or diagnosis of tick-borne disease.

In veterinary medicine, antitoxin is available and 
used against Ixodes holocyclus toxins, however, it 

towarzyszył miejscowy obrzęk i stan zapalny w miej-
scu wkłucia I. holocyclus. Możliwe jest, że w tym wy-
padku powodem izolowanego porażenia był miejsco-
wy obrzęk i stan zapalny uciskający nerw, zapalenie 
osłonek nerwu wywołanego substancjami zawartymi 
w ślinie kleszcza albo holocyclotoksyna zaburzająca 
presynaptycznie wydzielanie acetylocholiny w złączu 
nerwowo – mięśniowym (15). 

A Engin i wsp. również opisali izolowane poraże-
nie splotu barkowego z towarzyszącymi drętwieniami 
u 66-letniego rolnika. Objawy ustąpiły po usunięcia 
kleszcza z okolicy podobojczykowej (16). 

P J Grattan-Smith i wsp. opisali przypadek 4-let-
niego chłopca pokłutego przez kleszcza I. holocyklus, 
u którego poza typowymi objawami porażenia zaob-
serwowano bradykardię oraz asystolię (9). Opisywano 
przypadki porażenia kleszczowego powikłane zapale-
niem mięśnia sercowego i zapaleniem mięśni (9). 

Po usunięciu Dermacentor spp. obserwuje się 
szybką poprawę, a objawy ustępują całkowicie do 60 
godzin (2). Zazwyczaj trwają mniej niż 24 – 36 godzin 
(2,17,19,20). W przypadku Ixodes holocyclus ten okres 
może się znacznie wydłużyć nawet do kilku tygodni (9). 

Bradykardię i zatrzymanie akcji serca zaobserwowa-
no również u zwierząt poddanych działaniu kleszczy O. 
savignyi występujących w Afryce. Stwierdzono wówczas 
przekrwienie i obrzęk śledziony, nerek i płuc (4). 

U zwierząt z paraliżem kleszczowym zaburzenia 
oddychania spowodowane są porażeniem mięśni od-
dechowych, skurczem oskrzeli, porażeniem mięśni 
gardła i krtani, co prowadzi do hipowentylacji, a na-
stępnie do hipoksemii. Skurcz dróg oddechowych za-
burza lokalną wentylację i prowadzi do późniejszego 
gromadzenia płynu i zapadania się pęcherzyków płuc-
nych, w następstwie czego zmniejsza się powierzchnia 
aktywnej wentylacji i perfuzji. Wraz z postępowaniem 
paraliżu rozwija się hiperkapnia. W obrazie sekcyj-
nym zwierząt z niewydolnością oddechową stwierdza 
się przekrwienie i obrzęk płuc (21,22). Neurotoksyny 
mogą także powodować u zwierząt zwolnienie akcji 
serca i osłabienie siły skurczu (24). U psów obserwuje 
się ostrą niewydolność lewokomorową (22).

BADANIA LABORATORYJNE, OBRAZOWE  
I NEUROFIZJOLOGICZNE

W badaniach laboratoryjnych i obrazowych nie 
stwierdza się odchyleń. Cytoza, stężenie białka, gluko-
zy w płynie mózgowo – rdzeniowym są prawidłowe, 
morfologia, stężenia elektrolitów w normie. W bada-
niach obrazowych TK i MRI głowy nie stwierdza się 
zmian patologicznych. Opisano przypadek 5-letniej 
dziewczynki, u której MRI głowy wykazało obecność 
izointensywnego względem mózgowia oraz hipoin-
tensywnego do tkanki podskórnej i tłuszczu guzka 
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is contraindicated for use in humans because of side 
effects and the possibility of causing anaphylactic 
reactions (6). However, Grattan-Smith PJ et al. 
described its use in the treatment of humans (9).

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS

Paralysis is similar to many illnesses with 
symptoms of flaccid paralysis. Data from medical 
literature indicate a very common misdiagnosis with 
Guillain-Barre syndrome, and patients were treated 
with plasmapheresis and immunoglobulin G. This was 
often due to a lack of or an inadequate skin test, delays 
in finding and removing the tick (2).

Paralysis should be differentiated with botulinum 
toxin poisoning, polio, spinal cord injury, transverse 
spinal cord inflammation, myasthenia gravis, heavy 
metal poisoning or organophosphorus compounds 
opisoning, West Nile fever (Table I) (2, 10, 24).

w okolicy potylicznej głowy, który w badaniu palpa-
cyjnym okazał się pominiętym kleszczem w skórze 
głowy (10,19,20). W badaniach neurofizjologicznych 
obserwowano niskie amplitudy w mięśniowych po-
tencjałach czynnościowych z wydłużoną latencją, pra-
widłowym lub zmniejszoną prędkością przewodzenia 
nerwowego (9,10,15,16). W przypadku pokłucia przez 
I. holocyclus przewodzenie w zakresie neuronów czu-
ciowych i ruchowych jest zazwyczaj prawidłowe, na-
tomiast neurotoksyna Dermacentor spp. powoduje jej 
obniżenie (24). Po usunięciu kleszcza wartości ampli-
tudy i czas przewodzenia wracają do normy (10). 

LECZENIE PARALIŻU KLESZCZOWEGO

Objawy porażenia ustępują po usunięcia kleszcza 
ze skóry. W przypadku porażenia mięśni oddechowych 
pacjenci mogą wymagać krótkoterminowej wentylacji 
mechanicznej (2, 6). Zaleca się objawowe leczenie 

Table I. Differential diagnosis of tick paralysis 
Tabela I. Diagnostyka różnicowa paraliżu kleszczowego

Tick paralysis Guillain-Barre 
syndrome

Spinal cord failure 
(injury, edema, 
compression)

Botulism Encephalomyelitis 

Ataxia Present – caused by 
muscle weakness Absent Absent Absent Absent

Progression Hours, days Weeks
Rapid, Gradually 

depends on disease 
(carcinoma, abscess)

Hours Days, weeks

Fever Absent, mild Rare Absent, possibile in 
abscess Absent Present

Pain Rare Rare Frequent Absent Various
Sensory 
findings

Rares, parestesies, 
tinglinds

Frequent in 
prodromal Frequent Absent Non prominent

Meningeal 
signs Absent Rare Absent Absent Present

Babiński sign Absent Absent Present Absent Absent

Dilated pupills

Present – 
holocyclotoxin;

Absent – 
Dermacentor spp.

Rare Absent Present Absent

Muscle-stretch 
reflexes

Present, weak, 
absent (progression)

Present, weak, 
absent Various Various

Direction  
of paralysis Ascending Ascending Ascending Descending

PMR protein Normal Elevated Various Normal Elevated
PMR cytosis <10 <10 Various Normal >10

MRI Normal Usually normal Abnormal Normal Various

Source: Diaz JH, i wsp. J Med Toxicol. 2010;6(1):15-21, Felz MW, iw sp. A six-year-old girl with tick paralysis. N Engl J Med 
2000;342(2):90-4. Edlow JA. Tick paralysis. Curr Treat Options Neurol 2010;12(3):167-77.; own modification
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w przypadku wystąpienia w miejscu pokłucia przez 
kleszcza świądu, pokrzywki lub obrzęku. Wymagana 
może być antybiotykoterapia w przypadku wystąpie-
nia miejscowego nadkażenia bakteryjnego lub rozpo-
znania choroby przenoszonej przez kleszcze. 

W weterynarii dostępna i stosowana jest anatoksy-
na przeciwko toksynie Ixodes holocyclus jednak jest 
ona niedopuszczona do stosowania u ludzi z powodu 
działań ubocznych i możliwości powodowania reakcji 
anafilaktycznych (6). Jednak PJ Grattan-Smith i wsp. 
opisali jej zastosowanie w leczeniu ludzi (9).

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

Paraliż kleszczowy jest podobny do wielu cho-
rób przebiegających z objawami porażenia wiotkie-
go. Dane z literatury medycznej wskazują na bardzo 
częste błędne rozpoznania zespołu Guillain – Barre, 
a pacjentów leczono zabiegami plazmaferezy oraz im-
munoglobuliną G. Często było to spowodowane bra-
kiem lub niewłaściwym badaniem skóry, opóźnieniem 
znalezienia i usunięcia kleszcza (2). Paraliż kleszczo-
wy powinien być różnicowany z zatruciem toksyną 
botulinową, polio, uszkodzeniem rdzenia kręgowego, 
poprzecznym zapaleniem rdzenia kręgowego, miaste-
nią, zatruciem metalami ciężkimi lub związkami fos-
foroorganicznymi, gorączką zachodniego Nilu (Tab. I) 
(2, 10, 24). 

ZAPOBIEGANIE

Zaleca się dokładne oglądanie ciała po powrocie 
do domu z pobytu na terenach leśnych, działkach, po-
lanach, terenach sąsiadujących ze zbiornikami wod-
nymi. Szybkie usunięcie kleszcza zapobiega rozwo-
jowi paraliżu kleszczowego (paraliż pojawia się, gdy 
kleszcz żeruje w ciele człowieka od 4 do 7 dni). Zaleca 
się stosowanie preparatów odstraszających, odpowied-
ni strój: ubrania z długimi rękawami, spodnie z długimi 
nogawkami wpuszczonymi w skarpety. Wysoką sku-
teczność wykazują miejscowe repelenty zawierające 
trans-metano-3,8-diol (PMD) oraz N,N-sietylo-3-me-
tylobenzamid (11, 25). Zasadne jest także stosowanie 
preparatów u zwierząt domowych, psów, kotów, które 
mogą być nosicielami pasożytów i stanowić siedlisko 
dla pasożytów. 

WNIOSKI

Kleszczowy paraliż jest chorobą rzadko wystę-
pującą u ludzi. Znacznie częściej dotyka zwierząt 
zamieszkujących endemiczne tereny. Zachorowania 
pojawiają się najczęściej na terenach Ameryki Północ-
nej i Wschodnim Wybrzeżu Australii. Jest to ważne 
w świetle turystyki i migracji, ponieważ opisuje się 

PREVENTION

Carefull examination of skin after outdoor 
activities, especially in forests, gardens, areas close 
towater reservoirs is recomended. Quick tick removal 
prevents tick paralysis presence. Tick paralysis occurs 
when tick is feeds from 4 to 7 days. Using repellents 
and appropriate outfit – long-sleeve, long-leg covered 
by socks. Highly effective in prevention are repellents 
with trans-p-methane-3,8-diol (PMD) and N,N-
diethyl-3-methylbenzamide (11,25). Using repellents 
in domestic animals like dogs, cats which can be ticks 
carrier is reasonable.

CONCLUSIONS

Tick paralysis is a rare human disease. More 
commonly affects animals in endemic areas. It occurs 
mosty in North America and East coast of Australia. 
There are described cases in non endemic areas due to 
international travel and migration problem. Being in 
endemic area should be connected with awareness of 
potential risk. Prevention actions are necessary – visual 
skin control, outfit and repellents. There are potential 
60 tick species cause tick paralysis. Each muscle 
flaccid ascended paralysis should be differenced with 
tick paralysis. Quick tick skin removal is generally 
sufficient treatment. After tick removal the patient 
fully recovers. 
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ABSTRACT

Group-B streptococci (GBS) are commensal bacteria of the human body. They may, however, pose a serious 
life hazard to pregnant women. During labour, newborns of GBS-positive mothers run the risk of infections that 
may eventually lead to severe complications, sepsis or even death.
For this reason, it is very important to find new diagnostic markers that will enable fast and effective diagnostics 
and control of the disease process. The level of procalcitonin emerges as a promising diagnostic parameter.
AIM. Analysis of the impact of the procalcitonin (PCT) level in GBS-positive pregnant women on the possibility 
of complications and infections in mothers and newborns
MATERIAL AND METHODS. The study group consisted of 115 GBS-positive pregnant women. For each 
mother-to-be, the CRP and the PCT concentration levels were determined. The clinical state of 117 newborns (2 
twin pregnancies) was also assessed. After delivery, the CRP concentration level was determined in the newborns. 
The examinations had a retrospective character.
RESULTS. 30 women showed a raised concentration of CRP and 13 – of PCT. No correlation was found 
between the two diagnostic markers. Similarly, no relation was found between a raised concentration of PCT 
and the occurrence of a bacterial infection or other complications in the parturient. A raised concentration of 
procalcitonin in the mother did not translate into the development of an infection in the newborn, either.
CONCLUSIONS. The results of the study indicate that there is no correlation between a raised concentration 
of PCT in GBS-positive pregnant women and a raised CRP level. Abnormal PCT levels in the women covered 
by the study did not involve a higher frequency of the occurrence of complications or bacterial infections either 
in the mothers or in the newborns.

Keywords: Group-B streptococcal infection, procalcitonin, bacterial infections

STRESZCZENIE

Paciorkowce grupy B (GBS) to komensalne bakterie ludzkiego organizmu. Jednakże dla kobiet w ciąży 
mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia. Natomiast noworodki matek GBS (+) w trakcie porodu narażone 
są na zakażenia, które mogą prowadzić do rozwoju ciężkich powikłań, posocznicy a nawet zgonu. 
Dlatego bardzo ważne jest poszukiwanie nowych markerów diagnostycznych, które umożliwią szybką 
i skuteczną diagnostykę oraz kontrolę procesu chorobowego. Takim obiecującym parametrem diagnostycznym 
jest prokalcytonina.
CEL PRACY. Analiza pomiaru stężenia prokalcytoniny (PCT) u kobiet w ciąży GBS (+) na stan kliniczny 
matek oraz noworodka.
MATERIAŁ I METODY. Badaniami objęto 115 kobiet ciężarnych GBS (+). U każdej matki wykonano badania 
stężenia CRP oraz PCT. Dokonano również oceny stanu klinicznego 117 noworodków (2 ciąże bliźniacze). 
U noworodków oznaczono po urodzeniu stężenie CRP. Badania miały charakter retrospektywny.
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INTRODUCTION

Infections are one of the main causes of disease 
and death in the postnatal period. As its immunological 
system is not yet fully developed, the newborn is 
prone to develop infections originating either in the 
mother’s uterus or in the perinatal period. The most 
common cause of complications in newborns is the B 
Streptococcus agalactiae infection (1).

The newborn infection occurs due to vertical 
transmission or through an ascending route. Vertical 
transmission results from the contact between the 
newborn’s mucous membranes and the micro-organisms 
in the mother’s birth canal. The infection can also occur 
through an ascending route during pregnancy, e.g. 
due to aspiration of the infected amniotic fluid by the 
fetus. This may lead to intrauterine death, pneumonia 
in the postnatal period or sepsis. GBS-positive pregnant 
women usually develop infections of the urinary-
reproductive system, inflammation of fetal membranes 
or the uterus mucosa, postpartum inflammation of the 
uterine cavity, puerperal fever and sepsis (2, 3).

According to literature data, the risk of the 
micro-organism transmission into the newborn totals 
70%, and group-B streptococcal infection is a severe 
invasive disease. The death rate in the group of infected 
newborns reaches 20%. Due to the time of the infection 
onset, the following are distinguished: early infections 
(up to 7 days after delivery) and late infections (7-90 
days after delivery). Early infections account for 85% 
of all cases, and symptoms appear as soon as in the 
first 24 hours of life. In newborns, the disease can 
be invasive in the form of pneumonia or sepsis. An 
early infection (first week of life) involves respiratory 
failures and sepsis. Symptoms of meningitis, myelitis 
or pyogenic arthritis are found less often (4, 5).

The numerous complications arising in newborns 
due to Streptococcus agalactiae infections are the 
stimulus for extensive research on the improvement 
in diagnostics (search for new markers), works on 
a vaccine preventing group-B streptococci and on the 
improvement in perinatal prophylaxis.

Efforts have been made for many years to find the 
perfect bacterial infection marker that will not only 
enable an early diagnosis of infection but will also have 
a prognostic significance and become useful in the 
therapeutic practice. In 1993, Assicota et al. described 

WYNIKI. Podwyższone stężenie CRP stwierdzono u 30 kobiet, natomiast podwyższone PCT u 13. Nie 
stwierdzono korelacji pomiędzy tymi markerami diagnostycznymi. Nie wykazano wystąpienia zależności 
pomiędzy podniesionym stężeniem PCT a wystąpieniem zakażeniem na tle bakteryjnym oraz innych powikłań 
u rodzącej. Również podwyższone stężenie prokalcytoniny u matki nie przełożyło się na rozwój zakażenia 
u noworodków.
WNIOSKI. W przeprowadzonych badaniach podwyższone stężenie PCT u kobiet ciężarnych GBS (+) nie 
wykazało korelacji z podwyższonym stężeniem CRP. Nieprawidłowy wynik PCT u badanych kobiet nie wykazał 
zwiększonej częstotliwości wystąpienia powikłań oraz zakażeń na tle bakteryjnym u matki oraz noworodka.

Keywords: zakażenia paciorkowcami grupy B, prokalcytonina, zakażenia bakteryjne

WSTĘP

Jedną z głównych przyczyn zachorowalności 
i śmiertelności w okresie noworodkowym są infek-
cje. Noworodek z niedojrzałym układem immunolo-
gicznym jest narażony na rozwój infekcji powstałej 
wewnątrzmacicznie lub okołoporodowo. Najczęstszą 
przyczyną powikłań u noworodków jest zakażenie pa-
ciorkowcem grupy B Streptococcus agalactiae (1).

Do zakażenia noworodka dochodzi transmisją 
wertykalną lub drogą wstępującą. Do transmisji wer-
tykalnej dochodzi w trakcie porodu na skutek kon-
taktu błon śluzowych noworodka z drobnoustrojami 
w drogach rodnych kobiet. Do zakażenia może rów-
nież dojść drogą wstępującą w trakcie ciąży, np.: po-
przez zaaspirowanie zakażonego płynu owodniowego 
przez płód. Taka sytuacja prowadzić może do zgonu 
wewnątrzmacicznego, zapalenia płuc w okresie nowo-
rodkowym lub posocznicy. U kobiet ciężarnych GBS 
(+) najczęściej dochodzi do zakażenia układu moczo-
wo-płciowego, zapalenia błon płodowych, zapalenia 
błony śluzowej macicy, poporodowego zapalenia jamy 
macicy, gorączki śródporodowej, posocznicy (2,3).

Dane literaturowe podają, że ryzyko transmisji 
drobnoustroju na noworodka wynosi 70%, a zakażenie 
paciorkowcami grupy B jest ciężką inwazyjną choro-
bą. Śmiertelność w grupie zakażonych noworodków 
sięga 20%. Ze względu na czas wystąpienia zakażenia 
rozróżniamy: zakażenia wczesne (do 7 dni po poro-
dzie) oraz zakażenia późne, które występują pomiędzy 
7 a 90 dniem życia. Zakażenia wczesne stanowią oko-
ło 85%, a objawy pojawiają się już w pierwszej dobie 
po urodzeniu. W inwazyjnej postaci choroby u nowo-
rodka mamy doczynienia z posocznicą lub zapaleniem 
płuc. W zakażeniu wczesnym (pierwszy tydzień życia) 
występuje niewydolność oddechowa oraz posocznica. 
Rzadziej diagnozuje się zapalenie opon mózgowo- 
rdzeniowych zapalenie szpiku kostnego oraz ropne za-
palenie stawów (4,5).

Ze względu na liczne ciężkie powikłania u no-
worodków wynikające z zakażenia S. agalactiae pro-
wadzone są liczne badania nad poprawą diagnostyki 
(poszukiwanie nowych markerów), prace nad szcze-
pionką przeciwko paciorkowcom grupy B oraz dosko-
naleniem profilaktyki okołoporodowej.

Od wielu lat trwają poszukiwania idealnego mar-
kera zakażenia bakteryjnego, który nie tylko będzie 
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a new parameter in The Lancet journal: procalcitonin 
(PCT), the concentration of which in the blood serum 
is related to bacterial infections (6, 7).

PCT is a protein composed of 116 amino acids, 
which is produced physiologically in the thyroid 
C-cells. It then undergoes enzymatic decomposition 
into calcitonin, and procalcitonin molecules are not 
released into blood. In a healthy human, the marker 
concentration does not exceed 0.05 ng/ml (8).

A bacterial infection triggers an enhanced synthesis 
of PCT. The rise is related to increased expression of the 
CALC-I gene, which results in an enhanced synthesis of 
PCT by different cells, tissues and organs, e.g. the liver, 
kidneys, pancreas, fat tissues and leucocytes. This infection-
triggered mechanism of production has not been fully 
identified yet. It is believed that the marker is produced in two 
ways: directly and indirectly. Direct production is related to 
the PCT synthesis induction through production of toxins 
and bacterial liposaccharides, whereas indirect production 
is related to enhanced production of the host inflammation 
mediators, such as interleukins-1b, interleukins-6 and the 
tumour necrosis factor-alpha (TNF-α) (9).

Compared to other diagnostic markers of 
inflammation, one of the most important advantages 
of PCT is its early and high increment in concentration 
– already after 3-6 hours from the infection onset. The 
parameter concentration in viral infections, diseases of 
an autoimmunological origin and chronic inflammatory 
states is low. A rise in the parameter concentration is 
equated with a change in the patient’s clinical state. 
The distribution of the PCT concentration values 
indicates that the range of 0.05 to 0.5 ng/ml means 
local infections; 0.5-2 ng/ml – systemic infections; 
2-10 ng/ml – heavy sepsis, and values higher than 10 
ng/ml correspond to a septic shock (10).

In some situations the increase in the parameter value 
is not related to the development of bacterial infections. 
The following cases should be mentioned: patients with 
serious multi-organ injuries, heavy burns, the respiratory 
failure syndrome, a seizure of acute malaria and newborns 
up to first 48 hours after delivery (11).

The parameter makes it possible to distinguish 
infection types and enables control over the disease 
as it develops. The inflammatory state parameters 
known to date, e.g. temperature, leucocytosis, the ESR 
rate, the C-reactive protein (CRP) level, define the 
immunological response, but in a non-specific manner.

Numerous attempts are now under way to use 
PCT in diagnostics and treatment of a number of 
serious diseases, such as sepsis, meningitis, respiratory 
infections, and in distinguishing fevers with a different 
infectious etiology (8).

AIM

The aim of the works was to analyse the usefulness 
of determination of the PCT concentration in GBS-
positive pregnant women’s blood serum for anticipation 
of fetal infections due to the infected amniotic fluid 
aspiration and of the occurrence of complications in 

pozwalał na wczesną diagnostykę infekcji, ale będzie 
miał znaczenie prognostyczne oraz będzie użyteczny 
w postępowaniu terapeutycznym. W 1993 roku Assi-
cota i wsp. w czasopiśmie Lancet opisali nowy para-
metr: prokalcytoninę (PCT), którego stężenie w suro-
wicy ma powiązanie z infekcją bakteryjną (6,7).

 PCT jest to proteina składająca się z 116 amino-
kwasów, która w warunkach fizjologicznych produ-
kowana jest w komórkach C tarczycy. Następnie PCT 
ulega enzymatycznemu rozkładowi do kalcytoniny, 
a cząsteczki prokalcytoniny nie są uwalniane do krwi. 
U zdrowego człowieka stężenie tego markera nie prze-
kracza wartości 0,05 ng/ml (8).

Podczas infekcji bakteryjnej dochodzi do zwięk-
szonej syntezy PCT. Wzrost ten jest związany ze 
zwiększoną ekspresją genu CALC-I, co powoduje 
zwiększoną syntezę PCT przez różne komórki, tkanki 
i narządy, np.: wątrobę, nerki, trzustkę, tkankę tłusz-
czową oraz leukocyty. Ten mechanizm produkcji 
w wyniku infekcji nie jest do końca zbadany. Uważa 
się, iż istnieją dwie drogi produkcji tego markera: bez-
pośrednia i pośrednia. Pierwsza z nich związana jest 
indukcją syntezy PCT poprzez produkcję toksyn oraz 
lipopolisacharydów bakteryjnych, natomiast druga 
związana ze zwiększoną produkcją mediatorów zapal-
nych gospodarza, takich jak interleukiny-1b, interleu-
kiny-6 oraz czynnik martwicy nowotworu TNF-α (9).

Jedną z najważniejszych zalet PCT w porówna-
niu do innych markerów diagnostycznych zapalenia, 
jest jej wczesny i wysoki wzrost stężenia, np. już po 
3-6 godzin od rozpoczęcia infekcji. Poziom stężenia 
tego parametru w zakażeniach wirusowych, chorobach 
o podłożu autoimmunologicznym oraz przewlekłych 
stanach zapalnych jest niski. Wzrost poziomu stężenia 
tego parametru świadczy o zmianie stanu klinicznego 
pacjenta. Rozkład wartości stężenia PCT pokazuje, że 
zakres od 0,05 do 0,5 ng/ml to miejscowe infekcje; 
0,5-2 ng/ml to systemowe infekcje; 2-10 ng/ml to cięż-
ka sepsa; wartości powyżej 10 ng/ml to szok septyczny 
(10).

W niektórych przypadkach wzrost stężenia tego 
parametru nie jest związany z rozwojem infekcji bak-
teryjnych. Wymienić należy następujące przypadki: 
pacjenci z poważnymi urazami wielonarządowymi, 
ciężkimi oparzeniami, zespołem zaburzeń oddecho-
wych, z ostrym atakiem malarii oraz u noworodków 
w pierwszych 48 godzinach życia (11).

Dzięki temu parametrowi można rozróżniać rodzaj 
infekcji oraz kontrolować rozwój choroby. Dotych-
czasowe znane parametry stanu zapalnego takie jak: 
temperatura, leukocytoza, wartość stężenia OB, czy 
poziom białka C-reaktywnego (CRP) określają odpo-
wiedź immunologiczną w sposób nieswoisty.

Obecnie trwają liczne próby wykorzystania PCT 
w diagnostyce oraz leczeniu wielu poważnych chorób 
np.: posocznic, zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych, 
zakażeń układu oddechowego w różnicowaniu stanów 
gorączkowych o rożnej etiologii zakaźnej (8).

Prokalcytonina w surowicy kobiet ciężarnych (GBS+)Procalcitonin in GBS-positive pregnant women’s blood
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newborns. The analysis also covered the impact of 
the PCT concentration value and the CRP level on the 
clinical state of the mother-to-be.

MATERIAL AND METHODS

The research had a retrospective character. It drew 
on medical records of 115 GBS-positive pregnant 
women who went into labour in the Department of 
Gynaecology and Obstetrics of the Municipal Hospital 
in Ruda Śląska between October 2014 and May 2017.

The patients were considered as qualified for the 
study if they tested GBS-positive between the 35th and 
the 37th week of pregnancy. The mothers-to-be were 
covered with prophylactic antibiotic therapy, according 
to the guidelines of the Polish Gynaecological Society 
(PGS). On admission, all the patients were given routine 
tests to define the PCT and the CRP concentration in 
their blood. The correct result for the CRP level is 
concentration below 5 mg/l; the limit value for an acute 
inflammatory state is 10 mg/l (12). For PCT, the normal 
values are concentrations below 0.05 ng/ml (13)

The blood serum PCT concentration was found by 
means of immunoluminometric detection. The method 
makes use of monoclonal antibodies oriented against 
two different PCT fragments.

The study group was analysed in terms of the 
correlation between the CRP and PCT values and the 
occurrence of complications in pregnant women with 
PCT values higher than 0.05 ng/ml.

The clinical state of 117 newborns from those 
women (2 twin pregnancies) was also assessed based 
on medical records.

The following factors were analysed in the newborns: 
the CRP rate, the birth body mass, the pregnancy duration, 
other co-existent disease entities. Those with a raised 
CRP rate were complementarily tested for the presence of 
pathogenic bacterial flora by taking navel and ear swabs. 
The clinical state of the babies was analysed again 150 
days after birth. The analysis also covered the impact of 
the mother’s raised PCT concentration on the state and 
development of the newborn.

RESULTS

The GBS-positive pregnant patients constituted 
2.25% (115 patients) of all women giving birth in the 
Department of Gynaecology and Obstetrics of the 
Municipal Hospital in Ruda Śląska in the period from 
October 2014 to May 2017 (5103 births in total).

Thirty patients in the group (26%) displayed a raised 
CRP rate, and 13 (11%) had a PCT concentration 
exceeding 0.05 ng/ml. In 5 cases (4%) both parameters 
demonstrated a raised value.

The following irregularities were observed in the 
group of women with a raised CRP rate: 7 cases of 
a raised temperature (>380C), 10 cases of bacteriuria. 
None of the women in this group was diagnosed 
with intrauterine hypotrophy. Premature rupture of 

CEL PRACY

Celem badań była ocena przydatności pomia-
ru stężenia PCT w surowicy krwi kobiet ciężarnych 
GBS (+) w prognozowaniu wystąpienia zakażenia we-
wnątrzowodniowego płodu na wystąpienie powikłań 
u noworodka. Analizie poddano również wartości stę-
żenia PCT oraz CRP u ciężarnej i ich wpływ na jej stan 
kliniczny.

MATERIAŁ I METODY

Program badawczy miał charakter badań retro-
spektywnych. W badaniu wykorzystano dokumentację 
medyczną 115 kobiet ciężarnych z pozytywnym wyni-
kiem GBS, które rodziły w Oddziale Ginekologiczno-
-Położniczym Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, 
w okresie od października 2014 do maja 2017.

Podstawą kwalifikacji pacjentek do badania był 
dodatni wynik posiewu w kierunku GBS wykonany 
między 35-37 tygodniem ciąży. Pacjentki zostały ob-
jęte profilaktyczną antybiotykoterapią, zgodnie z wy-
tycznymi PTG (Polskiego Towarzystwa Ginekologicz-
nego). U każdej pacjentki w chwili przyjęcia do szpi-
tala wykonano rutynowe badanie określające stężenie 
CRP oraz stężenie PCT. Za wartości prawidłowe dla 
CRP przyjmuje się stężenie poniżej 5 mg/l; natomiast 
za punkt odcięcia dla ostrej fazy zapalnej wartość 
powyżej 10 mg/l (12). Za prawidłowe wartości PCT 
przyjmuje się stężenie poniżej 0,05 ng/ml (13).

PCT w surowicy krwi oznaczano metodą immu-
noluminometryczną, która polegała na użyciu prze-
ciwciał monoklonalnych skierowanym przeciw dwu 
różnym fragmentom PCT.

W grupie badanych kobiet analizowano korelację 
pomiędzy wartościami CRP a PCT oraz występowanie 
powikłań u ciężarnych z wartościami powyżej 0,05 ng/
ml PCT.

Na podstawie dokumentacji medycznej dokonano 
analizy stanu klinicznego 117 noworodków (2 ciąże 
bliźniacze) badanych pacjentek.

U noworodków po urodzeniu analizowano na-
stępujące czynniki: stężenie CRP, urodzeniową masę 
ciała, czas trwania ciąży, współistniejące jednostki 
chorobowe. U dzieci z podwyższonym stężeniem CRP 
jako diagnostykę uzupełniającą wykonano wymaz 
z ucha i pępka w kierunku obecności patogennej flory 
bakteryjnej. Następnie po okresie 150 dni od porodu 
dokonano ponownej analizy stanu klinicznego dzieci. 
Analizowano również wpływ podwyższonego stężenia 
PCT u matki na stan i rozwój noworodka.

WYNIKI

Pacjentki GBS (+) stanowiły 2,25% (115 kobiet) 
wszystkich rodzących w Oddziale Ginekologiczno-
-Położniczym w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej 
w okresie od października 2014 do maja 2017 (ogółem 
5103 porodów).
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membranes (PROM) occurred in 6 cases of women 
with a raised CRP rate.

For patients with a higher concentration of PCT, 
the following were found: a raised temperature – 1 
case, bacteriuria – 1 case, intrauterine hypotrophy – 1 
case. No PROM occurred in this group of patients.

The presented results do not indicate any correlation 
between the concentration of CRP and PCT.

The 117 newborns (2 twin pregnancy) were tested for 
the CRP rate after delivery. Raised CRP concentrations 
were found in 15 newborns (13%), Two mothers in this 
group displayed a higher concentration of PCT. Their 
children were subjected to further diagnostics by taking 
navel and ear swabs. The tested material showed no 
presence of Streptococcus agalactiae.

Three newborns (2.5%) were diagnosed with 
pneumonia induced by Streptococcus agalacitae. The 
first case was diagnosed on the 50th day after birth, the 
second – on the 120th. The third case was diagnosed 
on the newborn’s second day of life. This newborn’s 
mother had raised levels of both the CRP and the 
PCT concentration. For the other two mothers these 
parameters were normal. The newborns were transferred 
to the neonatal ICU, where they were given appropriate 
treatment. The diagnosis was made based on the clinical 
state, laboratory tests and radiological examinations. 

Seven newborns (6%) developed complications other 
than those related to the development of a streptococcal 
infection, such as: heart defects, laryngomalacia, cleft 
palate, hydrocephalus, trigonocephalus. The children 
were provided with further diagnostics and specialist 
care.

The clinical state of the babies was assessed again 
150 days after birth. The assessment covered the 
body mass growth and past infections. All the babies 
demonstrated a normal body mass growth.

Apart from the three cases described above, no past 
bacterial infection was found in this group of children.

No correlation was found in the analysed group 
of newborns between a raised PCT concentration 
in the mother’s blood serum and the occurrence of 
complications due to bacterial infections or other 
pathological changes in the children.

DISCUSSION

Streptococcus agalactiae is one of the major 
etiological factors in perinatal infections originating 
from the mother. Neonatal β-haemolytic streptococcal 
infections take a very severe course in the form of 
heavy pneumonia, sepsis or meningitis. The infections 
are characterized by a high death rate of newborns and 
serious complications in mothers (14, 15). For this 
reason, the search for new markers that could improve 
diagnostics and the therapeutic process effectiveness 
is a vital issue.

The level of procalcitonin emerges as a promising 
diagnostic parameter. The parameter concentration is 
most often determined to diagnose and differentiate the 
etiology of sepsis or fevers of unknown origins (16).

Wśród tej grupy pacjentek u 30 (26%) stwierdzo-
no podwyższone stężenie CRP, a u 13 (11%) stężenie 
PCT było powyżej 0,05 ng/ml. W 5 (4%) przypadkach 
pacjentki miały podwyższone oba parametry.

W grupie kobiet z podwyższonym stężeniem CRP 
zaobserwowano wystąpienie następujących nieprawi-
dłowości: u 7 kobiet podwyższoną temperaturę (powy-
żej 380C), u 10 stwierdzono bakteriomocz. W tej grupie 
kobiet nie stwierdzono hipotrofii wewnątrzmacicznej. 
Przedwczesne pęknięcie błon płodowych (PROM) wy-
stąpiło u 6 pacjentek z podwyższonym stężeniem CRP.

Natomiast u kobiet z podwyższonym stężeniem 
PCT podwyższoną temperaturę stwierdzono u jed-
nej osoby, bakteriomocz również u jednej osoby oraz 
wystąpił 1 przypadek hipotrofii wewnątrzmacicznej. 
W tej grupie pacjentek nie stwierdzono wystąpienia 
PROM.

Powyższe wyniki nie wykazują wystąpienia kore-
lacji pomiędzy stężeniem CRP a PCT.

W grupie 117 noworodków (2 ciąże bliźniacze) po 
urodzeniu oznaczano stężenie CRP. U 15 noworodków 
(13%) stwierdzono podwyższone stężenie tego para-
metru. W tej grupie drugiej matki miały podwyższone 
stężenie PCT. Dzieci te poddano dalszej uzupełniającej 
diagnostyce, polegającej na pobraniu wymazu z pępka 
i ucha. W badanym materiale nie stwierdzono obecno-
ści Streptococcus agalactiae.

U 3 noworodków (2,5%) zdiagnozowano zapa-
lenie płuc, którego czynnikiem etiologicznym była 
bakteria Streptococcus agalactiae. Pierwszy przypa-
dek zdiagnozowano w 50. dobie po urodzeniu, a drugi 
w 120. dobie. Trzeci przypadek zdiagnozowany został 
w drugiej dobie życia dziecka. Matka tego noworodka 
miała podwyższone stężenie zarówno CRP jak i PCT. 
U pozostałych 2 matek wyniki tych parametrów były 
prawidłowe. Dzieci te trafiły na OIM noworodkowy 
i przeszły odpowiednie leczenie. Rozpoznania doko-
nano na podstawie stanu klinicznego, badań laborato-
ryjnych i radiologicznych. 

U 7 noworodków (6%) wystąpiły powikłania inne, 
niezwiązane z rozwojem zakażenia paciorkowcem, do 
których zaliczamy: wady serca, laryngomalacja, rozszczep 
podniebienia, wodogłowie, trygonocefalię. Dzieci zostały 
objęte dalszą diagnostyką i opieką specjalistyczną.

Po 150 dobach od urodzenia ponownie zbadano stan 
kliniczny dzieci. Do analizowanych czynników należały: 
przyrost masy ciała oraz przebyte infekcje. Wszystkmie 
noworodki wykazały prawidłowy przyrost masy ciała.

W badanej grupie dzieci nie stwierdzono przebytej 
infekcji na tle bakteryjnym, z wyjątkiem trzech wyżej 
opisanych przypadków zakażeń.

W badanej grupie noworodków nie wykazano żad-
nych zależności pomiędzy podwyższonym stężeniem PCT 
w surowicy krwi matki a powikłaniami ma tle zakażeń 
bakteryjnych lub innych zmian patologicznych u dzieci.

DYSKUSJA

Streptococcus agalactiae jest to jeden z ważniej-
szych czynników etiologicznych zakażeń okołoporo-
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Numerous attempts are now in progress to use 
PCT concentrations in pregnancy monitoring and in 
the prophylaxis of many complications and bacterial 
infections. 

Marcello et al. indicate that the PCT level does not 
change during pregnancy, and the concentration values 
are not affected by the type of labour, anaesthesia or 
the childbirth-related stress (17). No significant rise in 
the PCT concentration was observed in own studies of 
women colonized with group-B streptococci. Płonka et 
al. state that a rise in the PCT concentration in pregnant 
women does not translate into the development of 
a bacterial infection in the newborn (18).

Own studies also did not confirm the findings of 
Torbe, which point to a significant increase in the PCT 
concentration in PROM patients being carriers of group-B 
streptococci compared to normal pregnancies (19).

Montagnana et al. prove that the rise in 
procalcitonin in the blood serum is related to the pre-
eclamptic state (20). Can et al. also state that there is 
a a significant correlation between heavy pre-eclamptic 
states and increased concentrations of procalcitonin 
(21). The patients included in the study group were not 
diagnosed with pre-eclampsia.

In own studies bacteriuria was observed in patients 
with a raised level of the C-reactive protein. But the PCT 
concentration was raised only in 1 patient. Bilir et al. 
indicate that the PCT level in the blood serum of pregnant 
women with asymptomatic bacteriuria (ASB) was 
significantly higher in the ASB group compared to the 
control group. Also the PCT concentration was higher in 
the blood serum of pregnant women with recurring ASB. 
According to these studies, this is an important parameter 
because a high level of PCT can anticipate a further risk 
of the urinary tract infection (22).

Own studies did not include determination of 
the PCT level in newborns due to the fact that the 
PCT concentration is physiologically higher in the 
postnatal period. The reference literature descriptions 
of susceptibility to infection and specificity of PCT 
concentrations in the diagnostics of neonatal infections 
differ from each other considerably. After the baby is 
born, a rise is observed in the PCT level in newborns. 
The values reach the peak at the age of 24-48 hours to 
become normal on the third day. A number of questions 
then arise concerning maternal and perinatal factors 
that may have an impact on the PCT level normal 
kinetics in the postnatal period (23).

However, the findings of Ali et al. demonstrate that 
determination of the PCT level in newborns during the 
first few days of life enables a prompt and effective 
diagnosis of sepsis when other symptoms have not yet 
occurred. They also prove a correlation between the 
CRP rate and the PCT level (24).

Also Altunhan et al. prove that determination of 
the PCT concentration in the blood serum of newborns 
is a more specific marker in the first 24 hours of 
life compared to the CRP rate. According to these 
researchers, this enables shorter and more effective 
pharmacological treatment (25).

dowych, którego źródłem jest najczęściej matka. U no-
worodka zakażenia paciorkowcami β-hemolizującymi 
przebiegają jako ciężkie zapalenie płuc, posocznica, 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Zakażenia te 
charakteryzują się wysoką śmiertelnością u noworod-
ków oraz ciężkimi powikłaniami u matek (14,15). Dla-
tego bardzo ważne jest poszukiwanie nowych marke-
rów, które poprawiłyby diagnostykę oraz efektywność 
procesów terapeutycznych.

Takim obiecującym parametrem diagnostycznym 
jest PCT. Najczęściej oznaczanie stężenia tego para-
metru wykorzystywane jest w celu diagnozowania 
i różnicowania etiologii sepsy oraz stanów gorączko-
wych o nieustalonym pochodzeniu (16).

Obecnie trwają liczne próby wykorzystania ozna-
czeń stężenia PCT w kontroli przebiegu ciąży, profi-
laktyce licznych powikłań oraz zakażeń na tle bakte-
ryjnym. 

Badania Marcello i wsp. wykazały, iż poziom PCT 
nie zmienia się w czasie trwania ciąży oraz wartości 
stężenia nie zmieniają się ze względu na rodzaj porodu, 
rodzaj znieczulenia i stres związany z porodem (17). 
W badaniach własnych nie zaobserwowano znaczne-
go wzrostu wartości stężenia PCT u kobiet, u których 
stwierdzono kolonizację paciorkowcami grupy B. Ba-
dania Płonka i wsp. potwierdzają, że wzrost stężenia 
PCT u kobiet ciężarnych nie wpływa się na rozwój in-
fekcji bakteryjnej u noworodka (18).

Również badania własne nie potwierdziły badań 
Torbe, w których zaobserwowano znaczny wzrost 
w PCT u pacjentek z przedwczesnym pęknięciem błon 
płodowych u nosicielek paciorkowców grupy B w po-
równaniu do zdrowych ciąż (19).

Montagnana i wsp. wykazali, iż wzrost prokal-
cytoniny w surowicy był związany ze stanem prze-
drzucawkowym (20). Również w badaniu Can i wsp. 
stwierdzili, że istniała znaczna korelacja pomiędzy 
ciężkim stanem przedrzucawkowym a podwyższonym 
stężeniem prokalcytoniny (21). 

W badanej grupie pacjentek nie zdiagnozowano 
stanu przedrzucawkowego.

W badaniach własnych zaobserwowano wystąpie-
nie bakteriomoczu u pacjentek, u których stwierdzono 
podwyższone stężenie białka C-reaktywnego. Tylko 
u jednej pacjentki wynik PCT był podwyższony. Na-
tomiast w badaniach Bilir i wsp. wykazano, że poziom 
PCT w surowicy u kobiet w ciąży z bezobjawową 
bakterią (ASB) był istotnie wyższy w grupie ASB niż 
w grupie kontrolnej. Również stężenie PCT w suro-
wicy było wyższe u kobiet w ciąży z nawracającym 
ASB. Według tych badań jest to ważny parametr, gdyż 
wysoki poziom PCT może przewidywać dalsze ryzyko 
infekcji dróg moczowych (22).

Badania własne nie objęły oznaczenia stężenia 
PCT u noworodków, ze względu na fizjologiczny 
wzrost stężenia tego parametru u noworodków. Opi-
sane w literaturze wrażliwości i specyficzność stężeń 
PCT w diagnostyce zakażenia noworodków są bar-
dzo zróżnicowane. Po urodzeniu dziecka obserwowa-
no wzrost PCT u zdrowych noworodków, osiągający 
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On the other hand, the results of the research 
conducted by Philips and Mills indicate that 
determination of the CRP rate is the basic parameter 
of neonatal sepsis diagnosis and treatment (26). 
Analysing own results, a considerable rise in the CRP 
concentration could also be noticed in newborns with 
pneumonia. The CRP rate was also a marker of control 
of the infection development – after pharmacological 
treatment was administered, the values returned to 
normal levels.

According to Kordek, in-labour measurements of 
the maternal PCT concentration do not contribute to an 
early prediction of infections in newborns. However, 
PCT concentrations in the umbilical chord or PCT 
venous concentrations on the second day of life seem to 
be related to an intrauterine infection and can be a useful 
tool for diagnosing early infections in newborns (27).

The PCT parameter is also used in monitoring 
the effectiveness of the applied therapy. A drop in 
the PCT concentration due to antibiotics proves that 
the selected treatment method is effective. This also 
reduces the overuse of antibiotics. A rise in the PCT 
level means that the infection is developing and the 
therapy is ineffective (28).

CONCLUSIONS

The analysed PCT parameter is successfully used 
in the diagnostics of infections of the respiratory and 
the urinary system, sepsis in the first place. But no 
correlation was found in the analysed group of the 
GBS-positive pregnant women between a raised PCT 
concentration and the occurrence of complications in 
mothers. No such correlation was found either with 
a raised CRP rate and an enhanced procalcitonin 
concentration. Abnormal PCT levels in the mother 
did not involve a higher frequency of the occurrence 
of complications – bacterial infections mainly – in 
the newborns. However, as a new diagnostic marker, 
procalcitonin requires further studies and analyses to 
be used in the prophylaxis and fast diagnost0ics of 
bacterial infections in newborns.
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nie wykazał zwiększonej częstotliwości wystąpienia 
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teryjnym. Jednakże jest to nowy marker diagnostycz-
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wykorzystania go w profilaktyce, szybkiej diagnostyce 
zakażeń bakteryjnych u noworodków.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Nosocomial bloodstream infections (BSI) among patients in intensive care units (ICU) are 
the most common form of nosocomial infections and they are serious complications of the treatment process. 
The etiological factors of these infections and the proper antibiotic therapy can influence the effects of patient 
treatment. The aim of the study was to analyze the epidemiology, microbiology and antibiotic therapy of 
nosocomial BSI in Polish ICU patients.
MATERIALS AND METHODS. The retrospective study covered patients hospitalized in seven ICUs for adults 
with a general profile, located in southern Poland. The studied units participated in a multicentre standardized 
infection control program in 2013-2015. 2,547 patients hospitalized more than 48 hours in ICUs were qualified 
to the study. The study was conducted in accordance with the methodology recommended by the European 
Center for Disease Prevention and Control (ECDC) as part of the European Healthcare-Associated Infections 
Surveillance Network (HAI-Net): protocols and the criteria for BSI recognition were standardized.
RESULTS. The incidence of BSI was 7.2% per 100 admissions and the incidence density was 9.2 per 1000 person-
days of hospitalization. Among 184 BSI cases, 65 cases (35.3%) were primary BSI; 87 cases were secondary BSI 
(47.3%) (related to an infection occurring elsewhere in the patient’s body), the remaining 32 cases (17.4%) were 
classified as BSI of unknown origin. Mortality was 20%. The dominant etiological factors in BSI related to central 
venous catheter were coagulase-negative staphylococci in 20.8% of cases, but in secondary BSI it was Acinetobacter 
baumannii in 34.5% of cases. Klebsiella pneumoniae showed resistance to third-generation cephalosporins in 
96.0% of cases; Acinetobacter baumannii showed resistance to imipenem in 78.8% of cases. Other beta-lactam 
antibiotics J01D (31.0%) and other antibiotics J01X (26.6%) were most commonly used in the treatment.
CONCLUSIONS. The BSI incidence in the studied Polish ICUs was twice as high as in other European countries, 
and secondary BSI were also more frequent – especially secondary to urinary tract infections. The obtained results 
indicate the necessity of intervention not only in BSI prevention, but also in the field of prevention of urinary tract 
infections. In addition, microbial etiology and drug resistance indicate the need for urgent actions for their prevention.

Key words: Nosocomial Infections, bloodstream infections, secondary bloodstream infections, Acinetobacter 
baumannii, drug resistance, intensive care unit

STRESZCZENIE

WSTĘP. Zakażenia szpitalne krwi (BSI) u pacjentów oddziałów intensywnej terapii (OIT) są najczęściej wystę-
pującą postacią zakażenia szpitalnego i należą do poważnych powikłań procesu leczenia. Czynniki etiologiczne 
tych zakażeń oraz właściwa antybiotykoterapia może mieć wpływ na efekty leczenia pacjenta. Celem badania 
była analiza epidemiologii szpitalnych zakażeń krwi pacjentów OIT, ich czynników etiologicznych oraz stoso-
wanej antybiotykoterapii. 
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INTRODUCTION

Patients treated in ICUs are in the group of high risk 
of developing nosocomial infections, among which the 
most frequently detected clinical form are bloodstream 
infections (BSI), where the incidence ranges from 
4% to 20% (1, 2, 3, 4). The critical state of patients 
hospitalized in ICUs determines the need for invasive 
treatment methods, one of them is central venous 
catheterization. The presence of vascular catheters in 
the patient’s body is considered to be the main risk 
factor for BSI developing. The significantly greatest 
risk of bloodstream infection is associated with placing 
and the long-term maintenance of the central venous 
catheter (5, 6, 7). In addition, the patient stay in ICU is 
associated with frequent contact of medical personnel 
with the patient during diagnostic, care, and treatment 
activities, which generate rapid colonization of the 
patient body with foreign microbial flora, including 
drug resistant flora (8, 9), and additionally, intensive 
antibiotic therapy promotes the selection of multi-drug 
resistant strains (5, 10). The use of appropriate methods 
for microbiological identification testing may be helpful 
in diagnosing the connections between the infection 
and its suspected source (11). Hence, it is particularly 
important to know the occurrence of particular clinical 
forms of infections and their microbial etiology 
together with drug resistance, especially in terms 
of the effectiveness of microbiological diagnostics 
and antibiotic therapy (12, 13). This is even more 

MATERIAŁ i METODY. Badanie retrospektywne dotyczyło pacjentów hospitalizowanych w siedmiu OIT dla 
dorosłych o profilu ogólnym zlokalizowanych na terenie południowej Polski. Badane oddziały uczestniczyły 
w wieloośrodkowym standaryzowanym programie kontroli zakażeń w latach 2013-2015. Do badania zakwalifi-
kowano 2 547 pacjentów, którzy przebywali w OIT powyżej 48 godzin. Badanie przeprowadzono zgodnie z me-
todyką rekomendowaną przez European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) w ramach europej-
skiego systemu nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi (Healthcare-associated Infections Surveillance Network 
- HAI-Net): protokoły, proces zbierania danych oraz kryteria rozpoznawania zakażeń były wystandaryzowane. 
WYNIKI. Zapadalnośc BSI wynosiła 7,2% na 100 przyjęć, a gęstość zachorowań 9,2 na 1000 osobodni ho-
spitalizacji. Wśród 184 przypadków BSI 65 (35,3%) stanowiły pierwotne BSI; 87 (47,3%) przypadków wtór-
nych (związanych z zakażeniem toczącym się w innym miejscu organizmu pacjenta), pozostałe 32 przypadki 
(17,4%) zakwalifikowano jako zakażenia krwi o nieznanym źródle pochodzenia. Śmiertelność wynosiła 20%. 
Dominującymi czynnikami etiologicznymi w zakażeniach krwi, związanych z cewnikiem centralnym były gron-
kowce koagulazoujemne 20,8%, a we wtórnych zakażeniach krwi Acinetobacter baumannii 34,5%. Klebsiella 
pneumoniae w 96,0% wykazywała oporność na cefalosporyny 3 generacji; Acinetobacter baumannii w 78,8% 
oporność na imipenem. W leczeniu najczęściej stosowano inne antybiotyki beta-laktamowe J01D (31,0%) oraz 
inne antybiotyki J01X (26,6%). 
WNIOSKI. Zapadalność na BSI w badanych oddziałach OIT była 2-krotnie wyższa niż obserwowana w krajach 
europejskich i częściej też występowały wtórne zakażenia krwi – szczególnie wtórne do zakażeń układu moczo-
wego. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność interwencji nie tylko w zakresie profilaktyki zakażeń krwi, 
ale również zakażeń układu moczowego i procedury cewnikowania dróg moczowych. Dodatkowo etiologia 
drobnoustrojowa oraz lekooporność wskazują na konieczność podjęcia pilnych działań.

Słowa kluczowe: zakażenia szpitalne, zakażenia krwi, wtórne zakażenia krwi, Acinetobacter baumannii, leko-
oporność, oddział intensywnej terapii 

WSTĘP

Pacjenci leczeni w OIT należą do grupy wysokie-
go ryzyka rozwoju zakażeń szpitalnych, wśród któ-
rych często wykrywaną formą kliniczną są zakażenia 
krwi (bloodstream infection, BSI), gdzie zapadalność 
wynosi od 4%-20% (1-4). Krytyczny stan pacjentów 
hospitalizowanych w OIT determinuje konieczność 
stosowania inwazyjnych metod leczenia, jedną z nich 
jest cewnikowanie naczyń żylnych. Obecność cewni-
ków naczyniowych w organizmie pacjenta uznaje się 
za główny czynnik ryzyka rozwoju BSI, a znacząco 
największe ryzyko ich wystąpienia związane jest z za-
łożeniem i długotrwałym utrzymywaniem centralnego 
cewnika naczyniowego (5,6,7). Ponadto przebywanie 
pacjenta w OIT jest związane z częstymi kontaktami 
personelu medycznego z pacjentem w trakcie czynno-
ści diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych, 
co generuje szybką kolonizację pacjenta obcą florą 
drobnoustrojową, w tym również lekooporną (8,9), 
a dodatkowo intensywna antybiotykoterapia sprzyja 
selekcji szczepów wielolekoopornych (5,10). Zasto-
sowanie właściwych metod diagnostyki mikrobiolo-
gicznej może być pomocne w rozpoznaniu powiązań 
między zakażeniem a źródłem jego pochodzenia (11). 
Dlatego szczególnego znaczenia nabiera znajomość 
występowania poszczególnych form klinicznych zaka-
żeń i ich etiologii drobnoustrojowej wraz z lekoopor-
nością, zwłaszcza pod kątem efektywności diagno-
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important because the implementation of effective 
BSI prevention is not possible without the effective 
surveillance of healthcare-associated infections (14), 
and infection control in Poland, which requires the 
involvement of medical and management personnel, is 
still a challenge for the future. Currently, in Poland it 
is possible to cooperate with hospitals in the program 
for surveillance of nosocomial infections together 
with the Polish Society of Hospital Infections, its 
results of multicentre analyzes allow to assess the 
epidemiological situation of units and the region (15, 
16) in comparison with the results from Europe. 

The aim of this study was to describe, together with 
the comparison to the results of the European HAI-Net 
program, epidemiology and microbiology of hospital 
bloodstream infections in Polish ICU departments, 
together with drug resistance of selected bacteria and 
antibiotic therapy used.

MATERIALS AND METHODS

A retrospective analysis of the incidence of 
nosocomial BSI included data collected in seven ICUs 
for adults in the southern Poland in the years 2013-
2015. 2,547 patients who spent over 48 hours in ICUs 
were qualified to the study. The data was collected in 
accordance with the methodology of the Healthcare-
Associated Infections Surveillance Network (HAI-
Net) European Center for Disease Prevention and 
Control (ECDC). ECDC definitions (1, 17) were used 
to diagnose infections. Bloodstream infections were 
classified as follows: primary bloodstream infection 
(BSI), secondary BSI, and infections of unknown 
origin. Central venous catheter-associated BSI (CRI-
CVC) was qualified if symptoms of infection occurred 
48 hours after placing the catheter. These infections 
were divided according to the ECDC methodology into: 
local (CRI1), general (CRI2), and microbiologically 
confirmed (CRI3). Secondary BSI were classified when 
the same microorganism was isolated from another 
site of infection as follows: secondary to pneumonia 
(S-PUL), secondary to urinary tract infection (S-UTI), 
secondary to surgical site infection (S-SSI), secondary 
to the skin and soft tissue infection (S-SST) (17). 
No elements of the so called “bundle care CR-BSI” 
had been implemented in any of the units (18). The 
following epidemiological indicators were used in the 
study: incidence = (number of BSI cases / number of 
patients) x100; incidence density = (number of BSI 
cases / number of person-days of hospitalization) 
x1000; mortality due to BSI = (number of deaths / 
number of patients) x 100.

For microbiological examination, blood, urine, 
wound swab, bronchoaspirate, bronchoalveolar 
lavage (BAL), venous catheter tips, and others were 

styki mikrobiologicznej oraz terapii antybiotykowej 
(12,13). Jest to tym ważniejsze, iż wdrażanie efektyw-
nej profilaktyki BSI nie jest możliwe bez skutecznego 
nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi, z uwzględnie-
niem szczegółowej analizy czynników etiologicznych 
ich występowania (14), a w Polsce kontrola zakażeń, 
która wymaga zaangażowania personelu medycznego 
i zarządzającego, to wciąż wyzwanie dla przyszłości. 
Obecnie w Polsce możliwe jest współdziałanie szpita-
li w programie nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi 
wraz z Polskim Towarzystwem Zakażeń Szpitalnych, 
którego wyniki z analiz wieloośrodkowych pozwalają 
ocenić sytuację epidemiologiczną oddziałów i regionu 
(15,16) na tle wyników ogólnoeuropejskich.

Celem niniejszej pracy było opisanie wraz z po-
równaniem do wyników europejskiego programu  
HAI-Net epidemiologii szpitalnych zakażeń krwi, roz-
poznanych czynników etiologicznych tych zakażeń 
wraz z ich lekoopornością oraz stosowanej antybioty-
koterapii w polskich oddziałach OIT.

MATERIAŁ I METODY

Retrospektywna analiza występowania szpitalnych 
zakażeń krwi obejmowała dane zbierane w siedmiu OIT 
dla dorosłych na teranie południowej Polski, w latach 
2013-2015. Do badania zakwalifikowano 2 547 pacjen-
tów, którzy przebywali w OIT powyżej 48 godzin. Dane 
zbierano zgodnie z metodyką Healthcare-associated In-
fections Surveillance Network (HAI-Net) European Cen-
ter for Disease Prevention and Control (ECDC). W roz-
poznawaniu zakażeń stosowano definicje ECDC (1,17). 
Zakażenia krwi kwalifikowano jako: pierwotne BSI bądź 
nieznanego pochodzenia, albo wtórne zakażenia krwi. 
BSI związane z cewnikiem centralnym (CRI-CVC) kwa-
lifikowano, jeśli objawy zakażenia wystąpiły po 48 go-
dzinach od wprowadzenia cewnika. Zakażenia te podzie-
lono zgodnie z metodyką ECDC na: miejscowe (CRI1), 
uogólnione (CRI2) i potwierdzone mikrobiologicznie 
(CRI3). Wtórne zakażenia krwi kwalifikowano, kiedy ten 
sam drobnoustrój wyizolowano z innego miejsca zakaże-
nia, jako: wtórne do zapalenia płuc (S-PUL), wtórne do 
zakażenia dróg moczowych (S-UTI), wtórne do zakaże-
nia miejsca operowanego (S-SSI), wtórne do zakażenia 
skóry i tkanek miękkich (S-SST) (17). W żadnym z od-
działów nie zostały wdrożone elementy tzw. „bundle care 
CR-BSI” (18). W badaniu zastosowano wskaźniki epide-
miologiczne: zapadalność=(liczba BSI/liczba pacjentów)
x100; gęstość zachorowań=(liczba BSI/liczba osobodni 
hospitalizacji)x1000; śmiertelność z powodu BSI=(liczba 
zgonów/liczbę pacjentów) x 100.

Do badań mikrobiologicznych pobierano w za-
leżności od stanu klinicznego pacjentów krew, mocz, 
wymaz z rany, bronchoaspirat, popłuczyny pęcherzy-
kowo-oskrzelowe BAL, końcówki cewników naczy-
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collected depending on the clinical conditions. All 
hospitals implemented and applied the rules of the 
European Committee on Antimicrobial Susceptibility 
Testing.

The statistical program that was used for the 
statistical analysis of the collected material was IBM 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
STATISTICS 24, Armonk, NY, USA and Microsoft 
Excel Microsoft Office 2016 Redmond, WA, USA. 
The calculations included: pooled mean, median (Me), 
standard deviation (SD), 95% confidence interval (95% 
CI). Information about the number and the percentage 
share of individual variants was used for ordinal or 
dichotomous features.

The consent of the Bioethical Commission 
of the Jagiellonian University (No. KBET 
/122.6120.118.2016 from 25/05/2016) was obtained 
for the analysis of the collected data. All data entered 
into the electronic database and analyzed in this study 
had been previously anonymized.

RESULTS

In the analyzed period of 3 years in seven ICUs 
in southern Poland, 2,547 patients met the inclusion 
criterion and in this group 184 cases of healthcare-
associated BSI were diagnosed (37 patients died) 
including 105 men (57%) and 79 women (43%). The 
average age of patients diagnosed with primary BSI 
was 63 years (95% CI 55.9-70.4, Me 62, SD 12.5), 
and the average age of patients with secondary BSI 
was 60 years (95% CI 57.2-62.7, Me 61, SD 17.2). 
The duration of the patient’s stay with primary BSI 
was (on average) 54 days vs. 44 days for patients with 
secondary BSI, the time that passed from admission 
to diagnosis was respectively (median) 13 days vs. 
11 days (Table I). The mortality was 20% and it was 
higher for primary BSI than for secondary BSI: 24% 
vs. 16%.

niowych i inne. Wszystkie szpitale objęte nadzorem 
wdrożyły i stosowały zasady Europejskiego Komitetu 
ds. Oznaczania Lekowrażliwości EUCAST (European 
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). 

W analizie statystycznej zebranego materiału wy-
korzystano program IBM SPSS (SPSS - Statistical 
Package for the Social Sciences) STATISTICS 24, 
Armonk, NY, USA oraz Microsoft Excel Microsoft 
Office 2016 Redmond, WA, USA. Obliczano: średnią, 
medianę (Me), odchylenie standardowe (SD), 95% 
przedział ufności (95% CI). Dla cech mających cha-
rakter porządkowy lub dychotomiczny, posługiwano 
się informacją o liczbie i udziale procentowym.

Dla analiz zebranych danych uzyskano zgodę 
Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(KBET /122.6120.118.2016 z 25.05.2016). Wszyst-
kie dane wprowadzone do elektronicznej bazy danych 
i analizowane w niniejszym badaniu zostały wcześniej 
zanonimizowane.

WYNIKI

W analizowanym okresie 3 lat w siedmiu OIT po-
łudniowej Polski 2 547 pacjentów spełniało kryterium 
włączenia do badania i w grupie tej rozpoznano 184 
przypadki szpitalnych BSI (37 pacjentów zmarło) i do-
tyczyły one częściej mężczyzn 105 (57%) niż kobiet 
79 (43%). Pacjenci, u których rozpoznano pierwot-
ne BSI mieli średnio 63 lata (95%CI 55,9-70,4, Me 
62, SD 12,5), a u pacjentów z wtórnym BSI, średnia 
wieku wynosiła 60 lat (95%CI 57,2-62,7, Me 61, SD 
17,2). Czas pobytu pacjenta z pierwotnym BSI wyno-
sił (średnia) 54 dni vs. 44 dni dla pacjentów z wtórnym 
BSI, natomiast czas, jaki upływał od przyjęcia do roz-
poznania wynosił odpowiednio (mediana) 11 dni vs. 
13 dni (Tab. I). Śmiertelność wyniosła 20% i była wyż-
sza w pierwotnych zakażeniach krwi niż we wtórnych 
zakażeniach krwi: 24% vs. 16%. 

Table I. Hospitalization of patients with bloodstream infections in Polish ICUs in 2013-2015, length of stay, number of days  
             from admission to diagnosis of healthcare-associated bloodstream infection, duration of antibiotic therapy.
Tabela I. Hospitalizacja pacjentów u których rozpoznano zakażenia krwi (BSI) w polskich Oddziałach Intensywnej Terapii  
             (ICU) w latach 2013-2015: długość pobytu, czas do rozpoznania objawów zakażenia oraz długość terapii prze- 
               ciwdrobnoustrojowej. 

 
Number of days spent in ICU Day of onset of BSI Number of days  

of antibiotic therapy
primary BSI secondary BSI primary BSI secondary BSI primary BSI secondary BSI

Average 54 44 34 18 8 7
95% CI
for the 
average

Lower limit 34 37 16 15 7 6

Upper limit 75 49 51 21 9 9

Median 32 36 13 11 7 7
Standard deviation 95 35 87 18 3 4

Caption: 95% CI – 95% confidence interval, BSI – bloodstream infection, 
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For the diagnosed 184 BSI cases, the incidence 
was 7.2 per 100 admissions and the incidence density 
was 9.2 per 1000 person-days of hospitalization. 
The prevailing type of infections were primary BSI 
catheter-related infections with 65 cases (35.3%) and 
secondary BSI with 87 cases (47.3%), the remaining 
32 (17.4%) cases were infections of unknown origin. 
In relation to microbiological diagnostic methods, 
the following cases were described: 7 (10.8%) cases 
of local CRI1; 13 (20.0%) cases of general CRI2, 
and 45 (69.2%) cases of CRI3 of microbiologically 
confirmed central catheter-related infections. Among 
the cases of secondary BSI, the most common primary 
source of infections were urinary tract infections: 48 
cases (55.2%) and pneumonia: 33 cases (37.9%); less 
frequent were surgical site infections and soft tissue 
infections: 3 cases of each type (3.4%) (Table II).

The reported etiological factors depended 
significantly on the type of infection: coagulase-
negative staphylococci was dominant in primary BSI: 
16 cases (20.8%), whereas Acinetobacter baumannii 
was dominant in secondary BSI: 30 case (34.5%) 
(Table III).

Dla rozpoznanych 184 przypadków BSI zapadal-
ność wyniosła 7,2 na 100 przyjęć, a gęstość zachoro-
wań: 9,2 na 1000 osobodni hospitalizacji. Wśród BSI 
dominowały zakażenia pierwotne związane z cew-
nikiem naczyniowym: 65 przypadków (35,3%) oraz 
wtórne zakażenia krwi: 87 przypadków (47,3%), 
pozostałe to zakażenia krwi o nieznanym źródle za-
każenia 32 (17,4%) W powiązaniu z mikrobiologicz-
nymi metodami diagnostycznymi opisano 7 (10,8%) 
przypadków CRI1 miejscowych; 13 (20,0%) CRI2 
uogólnionych oraz 45 (69,2%) CRI3 mikrobiologicz-
nie potwierdzonych zakażeń związanych z cewnikiem 
centralnym. Wśród przypadków wtórnych BSI naj-
częstszym pierwotnym źródłem zakażeń były zakaże-
nia układu moczowego: 48 przypadków (55,2%) oraz 
zapalenia płuc: 33 przypadki (37,9%); rzadziej wska-
zywano zakażenia miejsca operowanego oraz zakaże-
nia tkanek miękkich: po 3 przypadki (3,4%) (Tab. II).

Raportowane czynniki etiologiczne zakażeń krwi 
zależały istotnie od typu zakażenia. W pierwotnych 
zakażeniach krwi dominowały gronkowce koagulazo-
ujemne 16 (20,8%), podczas gdy we wtórnych zakaże-
niach krwi Acinetobacter baumannii 30 (34,5%) (Tab. 
III). 

Table II. Epidemiology of primary, catheter related and secondary bloodstream infections of patients in Polish ICUs in  
               2013-2015, incidence and incidence density
Tabela II. Współczynniki zachorowalności oraz gęstości zakażeń krwi (BSI) w polskich Oddziałach Intensywnej Terapii  
                (ICU) w latach 2013-2015 w zależność od formy zakażenia: pierwotne, w tym związane z cewnikiem oraz wtórne

Bloodstream Infection (BSI) N (%) Incidence [%] Incidence Density 
[per 1000 pds]

Primary BSI CRI 65 (35.3) 2.6 3.2

Secondary BSI 87 (47.3) 3.4 4.3

Primary BSI of unknown origin (BSI-UO) 32 (17.4) 1.3 1.6

Total 184 (100) 7.2 9.2

Catheter related – BSI 

CRI 1-CVC: local without LC 7 (10.8) 0.3 0.3

CRI 2-CVC: general without LC 13 (20.0) 0.5 0.6

CRI 3-CVC: Laboratory confirmed BSI 45 (69.2) 1.8 2.2

Total 65 (100) 2.6 3.2

Secondary BSI 

Secondary to UTI (BSI-S-UTI) 48 (55.2) 1.9 2.4

Secondary to PUL (BSI-S-PUL) 33 (37.9) 1.3 1.6

Secondary to another infection: SSI (BSI-S-SSI) 3 (3.4) 0.1 0.1

Secondary to another infection: SSt (BSI-S-SSt) 3 (3.4) 0.1 0.1

Total 87 (100) 3.4 4.3
Caption: BSI – bloodstream infection, CRI – catheter related infection, LC – Laboratory Confirmation, pds – patiendays, PUL – 
pneumonia, UTI – urinary tract infection
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Table III. Etiological factors of primary and secondary bloodstream infections in ICUs, 2013-2015 (lack of positive blood  
                cultures, n=20)
Table III. Drobnoustrojowa etiologia pierwotnych i wtórnych przypadków zakażeń krwi (BSI) w polskich Oddziałach  
                 Intensywnej Terapii (ICU) w latach 2013-2015 (brak potwierdzenia mikrobiologicznego zakażenia, n=20)

Pathogen distribution
Primary BSI Secondary BSI Total 

n % n % n %
Gram-positive cocci
Staphylococcus aureus 10 13.0 12 13.8 22 13.4
Coagulase-negative staphylococci 16 20.8 1 1.1 17 10.4
Enterococcus spp 9 11.7 3 3.4 12 7.3
Streptococcus pneumoniae 2 2.6 2 2.3 4 2.4
Gram-negative bacilli
Escherichia coli 9 11.7 8 9.2 17 10.4
Klebsiella pneumoniae 10 13.0 15 17.2 25 15.2
Serratia marcescens 8 10.4 3 3.4 11 6.7
Enterobacter spp 2 2.6 3 3.4 5 3.0
Proteus spp 5 6.5 4 4.6 9 5.5
Acinetobacter baumannii 3 3.9 30 34.5 33 20.1
Pseudomonas aeruginosa 3 3.9 4 4.6 7 4.3
Yeats
Candida spp 0 0.0 2 2.3 2 1.2

Total 77 100.0 87 100.0 164 100.0

Table IV. Antimicrobial resistance for selected microorganism-antimicrobial combinations in ICU by BSI, 2013-2015
Table IV. Lekooporność wybranych drobnoustrojów na antybiotyki bądź grupy antybiotyków w zakażeniach krwi (BSI)  
                 pacjentów polskich Oddziałów Intensywnej Terapii (ICU) w latach 2013-2015

Bloodstream infection 
(primary and secondary)

Number 
of isolates Antibiotic or resistant codes Non susceptible 

N (%) 
Gram-positive cocci

Staphylococcus aureus 23
GLY (VRSA) 0 (0.0)
OXA (MRSA) 3 (13.0)

Enterobacteriales 

Escherichia coli 18

AMP (ampicylin) 9 (50.0)
CAZ (ceftazydym) 4 (22.2)
CEFOT/CEFT (C3G) 3 (16.7)
IMI (imipenem) 2 (11.1)
MERO/DORI (meropenem/doripenem) 4 (22.2)
ESBL 13 (72.2)

Klebsiella pneumoniae 25

AMP (ampicylin) 23 (92.0)
CAZ (ceftazydym) 23 (92.0)
CEFOT/CEFT (C3G) 24 (96.0)
IMI (imipenem) 3 (12.0)
MERO/DORI (meropenem/doripenem) 2 (8.0)
ESBL 19 (76.0)

Non-fermenting gram-negative bacilli

Acinetobacter baumannii 33

IMI (imipenem) 26 (78.8)
MERO/DORI (meropenem/doripenem) 24 (72.7)
COL (colistin) 0 (0.0)
SUL (sulbaktam) 19 (57.6)

Caption: OXA – oxacillin, GLY – gycopeptides (vancomycin, teicoplamin), C3G – cephalosporines of the third generation (cefotaxim, 
ceftriaxone), MRSA – meticilin-resistant Staphylococcus aureus, ESBL – Extended spectrum Beta-lactamase
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Drug resistance was mainly related to microorganisms 
isolated from secondary BSI. Gram-negative rods 
were most common and they included: Acinetobacter 
baumannii, which showed 78.8% resistance to imipenem 
and 72.2% resistance to meropenem and doripenem; 
Klebsiella pneumoniae: 92.0% resistance to ampicillin 
and ceftazidime and 96.0% resistance to third-generation 
cephalosporins. Strains of Klebsiella pneumoniae showed 
88% susceptibility to imipenem and 92% susceptibility to 
meropenem/doripen (Table IV).

The groups of antibiotics that were most frequently 
used in the BSI treatment were: J01D – other beta-lactam 
antibacterials 57 cases (31.0%); J01X – other antibacterials 
49 cases (26.6%) and others (Table V). There was no 
difference in the length of antibiotic treatment for different 
types of BSI, in total it was about 7 days (Table I).

Lekooporność dotyczyła głównie drobnoustrojów 
izolowanych z wtórnych zakażeń krwi. Najczęściej były 
to pałeczki Gram-ujemne, w tym: Acinetobacter bau-
mannii, która wykazywała 78,8% oporność na imipe-
nem oraz 72,2% na meropenem i doripenem; Klebsiel-
la pneumoniae: oporność na ampicylinę i ceftazydym: 
92,0% oraz na cefalosporyny 3 generacji: 96,0%. Szcze-
py Klebsiella pneumoniae wykazywały wysoką wrażli-
wość na karbapenemy: 88% w odniesieniu do imipenem 
oraz 92% dla meropenem/doripenem (Tab. IV).

W leczeniu BSI najczęściej stosowano antybio-
tyki z grup: J01D – antybiotyki beta-laktamowe 57 
(31,0%); J01X – inne antybiotyki 49 (26,6%) i inne 
(Tab. V). Nie stwierdzono różnicy w długości leczenia 
antybiotykiem w BSI różnych typów, ogółem wynosi-
ła ona około 7 dni (Tab. I). 

Table V. Distribution of antimicrobials with the use of the Anatomical Therapeutic Chemical Classification System (ATC)  
              group in ICU by BSI, 2013-2015
Table V. Zastosowanie antybiotyków w leczeniu zakażeń krwi (BSI) w polskich oddziałach Intensywnej Terapii (ICU)  
                w latach 2013-2015 z zastosowaniem podziału wg. the Anatomical Therapeutic Chemical Classification System (ATC)

Bloodstream infection (primary and secondary)

Antimicrobial agents ATC  
codes Antimicrbial codes Treated patients 

N (%)
All antimicrobials division according to antimicrobial codes 180 (100)

Beta-lactam antibacterial penicylinns (13.9% of all antimicrobials) 25 (100)
Penicillins, with extended spectrum J01CA J01CA12 Piperacillin 5 (20.0)
Beta lactamase resistant penicilins J01CF J01CF02 Cloxacillin 10 (40.0)
Combinations of penicillins, incl. beta-
lactamase inhibitors J01CR J01CR02 Amoxicillin and enzyme inhibitor 10 (40.0)

Other beta-lactam antibacterials (31.7% of all antimicrobials) 57 (100)
Second generation cephalosporins J01DC J01DC03 Cefamandole 1 (1.8)

Third generation cephalosporins J01DD 
J01DD02 Ceftazidime 5 (8.0)
JO1DD04 Ceftriaxone 3 (5.3)
JO1DD01 Cefotaxime 19 (33.3)

Carbapenems J01DH 
J01DH02 Meropenem 15 (26.3)
J01DH51 Imipenem and enzyme inhibitor 14 (24.6)

Other antibacterials (23.9% of all antimicrobials) 43 (100)

Glycopeptide antibacterials J01XA 
J01XA01 Vancomycin 25 (58.1)
J01XA02 Teicoplanin 1 (2.3)

Polymyxins J01XB J01XB01 Colistin 17 (39.5)
Sulfonamides and trimethoprim (7.2% of all antimicrobials) 13 (100)
Combinations of sulfonamides and 
trimethoprim, including derivatives J01EE J01EE01 Trimethoprim/sulfamethoxazole 13 (100)

Aminoglycoside antibacterials (7.8% of all antimicrobials) 14 (100)
Aminoglycoside antibacterials J01GB06 Amikacin 14 (100)
Quinolone antibacterials (11.1% of all antimicrobials) 20 (100)

Other aminoglycosides J01MA
J01MA02 Ciprofloxacine 15 (75.0)
J01MA12 Levofloxacinum 5 (25.0)

Macrolides, lincosamides and streptogramines (2.2% of all antimicrobials) 4 (100)
Lincosamides J01FF J01FF01 Clindamycin 4 (100)
Tetracyclines (2.0% of all antimicrobials) 3 (100)
Tertacyclines J01AA07 Tetracyclines 3 (100)
Antimycotics for systemic use 4 (100)
Triazole derivatives J01AC01 Fluconazole 4 (100)
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DISCUSSION

The incidence of nosocomial BSI in Polish ICUs 
was very high (7.2%) and it was more than twice as 
high as currently described for EU countries, where, 
according to the ECDC report (6) initially described 
incidence was at the level of 3.9%, and in the next report 
it was at the level of 3.0% (11). However, there are 
significant differences between individual European 
countries, for example in Slovakia and Portugal the 
incidence was 5.4% (6). Even in the previous Polish 
multicentre studies in 2000, the incidence of primary 
bloodstream infections was 2.2% (19), hence the 
reported incidence of BSI related to CVC indicates 
significant problems with the prevention of this form 
of infection. The presented results are so important 
because for the first time are obtained results from 
multicentre surveillance carried out according to 
a standardized protocol – common for European Union 
countries – and unfortunately unambiguously indicate 
the need for urgent intervention in the field of infection 
prevention.

In reference to the division of infections that takes 
into account the type of venous catheter, its location, 
and microbiological diagnostics, it was observed that 
the results of the presented self-analysis suggest the 
poor recognition of infections: in the studied ICUs, 
CVC-related infections that were microbiologically 
confirmed accounted for 41% of cases, whereas in the 
ECDC reports they accounted for 70% (6). Differences 
observed in this respect may be related to differences 
in diagnosis and classification of infections, especially 
in connection with the result of microbiological 
examination.

The epidemiology of secondary BSIs is also 
different: in Poland, they accounted for 47% of cases, 
and in Europe they accounted only for 34% of cases 
(6), which may suggest that in Poland other forms of 
HAI are more common – sources of exit for generalized 
infections, or that they are treated less effectively.

On the other hand, BSI of unknown origin 
constituted about one fifth of the cases in the studied 
materials, which may be associated with not enough 
sensitive epidemiological surveillance, or with the 
lack of sufficient information in the patient’s records. 
The international institutions also pay attention to 
the deficiency of medical records in Poland, because, 
for example, the World Health Organization in its 
report from 2013 once again ruled out Poland from 
comparative analysis of mortality by cause. The 
reason for that is more than a 25% share of deaths with 
“imprecisely defined causes” (20).

In this study, the time that passed from admitting 
a patient to ICU to detecting a healthcare-associated 
BSI was: 13 days for primary BSI and 11 days for 

DYSKUSJA

Stwierdzona w niniejszej pracy zapadalność na 
szpitalne zakażenia krwi w polskich OIT była bardzo 
wysoka (wynosiła 7,2%) i była ponad 2-krotnie wyż-
sza niż obecnie opisywana dla krajów Unii Europej-
skiej, gdzie wg raportu ECDC (6) początkowo opisy-
wano zapadalność na poziomie 3,9%, a w kolejnym 
raporcie 3,0% (11). Jednak, pomiędzy poszczególnymi 
europejskimi krajami istnieją znaczne różnice w zapa-
dalności na BSI, np. w Słowacji i Portugalii zapadal-
ność wynosiła 5,4% (6). Ale nawet we wcześniejszych 
polskich badaniach wieloośrodkowych z 2000 roku 
zapadalność na pierwotne zakażenia krwi wynosiła 
2,2% (19), dlatego opisywana obecnie zapadalność dla 
BSI związanych z CVC wskazuje na istotne problemy 
z profilaktyką tej formy zakażenia. Prezentowane wy-
niki są o tyle ważne, że prezentują po raz pierwszy wy-
niki pochodzące z nadzoru wieloośrodkowego realizo-
wanego wg standaryzowanego protokołu – wspólnego 
dla państw Unii Europejskiej – i niestety jednoznacz-
nie wskazują na konieczność pilnej interwencji w za-
kresie profilaktyki zakażeń. 

W odniesieniu do podziału zakażeń uwzględnia-
jących rodzaj cewnika naczyniowego i jego lokaliza-
cję oraz diagnostykę mikrobiologiczną zauważono, iż 
wyniki przedstawionej analizy własnej sugerują słabą 
rozpoznawalność zakażeń: w badanych OITach zaka-
żenia związane z cewnikiem centralnym potwierdzone 
mikrobiologicznie stanowiły 41%, podczas gdy w ra-
portach ECDC było to 70% (6). Różnice obserwowane 
w tym zakresie mogą być związane z odmiennością 
w diagnozowaniu i kwalifikowaniu zakażeń, szcze-
gólnie w powiązaniu z wynikiem badania mikrobio-
logicznego.

Różni się również epidemiologia wtórnych BSI: 
w Polsce stanowiły one 47%, a w Europie 34% (6), 
co może sugerować, że w Polsce częściej występują 
inne formy HAI – źródła wyjścia dla zakażeń uogól-
nionych, albo też że są one mniej skutecznie leczone. 

Natomiast BSI o nieznanym źródle pochodzenia 
stanowiły w badanym materiale około 1/5 przypadków, 
co może być związane ze zbyt mało czułym nadzorem 
epidemiologicznym, albo z brakiem wystarczającej 
informacji w dokumentacji pacjenta. Na słabość pol-
skiej dokumentacji medycznej zwracają uwagę rów-
nież instytucje międzynarodowe, gdyż np. Światowa 
Organizacja Zdrowia w swym raporcie z 2013 r. po raz 
kolejny wykluczyła Polskę z analiz porównawczych 
dotyczących śmiertelności według przyczyn. Powo-
dem był ponad 25% udział zgonów o „niedokładnie 
określonych przyczynach” (20).

W niniejszym badaniu czas, jaki upływał od przy-
jęcia pacjenta do oddziału OIT do wykrycia szpitalne-
go BSI wynosił przeciętnie: dla pierwotnych zakażeń 
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secondary BSI. In the ECDC report, this value was 20 
days (6), so the infections in the examined units are 
unfortunately developed faster than in the countries 
reported in the ECDC. With primary BSI, the location 
of catheter in patients’ bodies should not be changed 
without additional indications, so the basic element 
of prevention of these infections is the hygiene of the 
injection site and its use: administration of the drug, 
disconnection of the system, etc. Unfortunately, there 
is no data about the implementation of elements of 
prevention described as bundle CR-BSI (18) in Polish 
hospitals, they were also not used in the studied 
hospitals. The results of our study indicate the urgent 
need to implement this type of rules. 

The microbial etiology of infections in the 
examined units in the area of primary BSIs did not 
differ from the ECDC reports (6, 21). However, the 
significant differences were related to secondary BSIs, 
in accordance with the presented results, Acinetobacter 
baumannii was reported rarely by ECDC, and in 
Poland it was observed very often. Unfortunately, 
the problem of occurrence of Gram-negative non-
fermenting bacilli in nosocomial infections in Poland 
was also indicated by other authors (22). The specific 
epidemiology of these infections that was detected in 
our study is probably associated with high horizontal 
transmission of these microorganisms, which would 
indicate the need to undertake hand hygiene activities. 
Unfortunately, it is also specific to Polish hospitals (not 
only ICUs), which the authors have already pointed 
out in their earlier studies (23, 24).

Another significant problem identified on the 
basis of the presented data is the very high drug 
resistance to Gram-negative bacilli, this observation 
is also confirmed by other reports from Poland (25, 
26), which indicates that not only drug resistance is 
growing, but also a significant problem regarding 
the infection prevention and the principles of use of 
the antimicrobial drugs, which is still rare in Polish 
hospitals (27).

Therapeutic schemas and the dominance of 
antibiotic groups in the examined ICUs correspond to 
data from other reports, both the ECDC report from 
2014 and the European PPS where penicillins (J01C) 
and other beta-lactamases (J01D) were most frequently 
used (11, 25).

The mortality among patients with primary BSI 
in the studied group was 20%, similar results were 
obtained in the first Polish studies on the epidemiology 
of healthcare-associated BSI in the 1990s (19). The 
mortality in Europe in 2007 ranged from 9% to 41% 
(6), therefore, that is why it seems that mortality due to 
these infections in Polish ICUs remains in the middle 
of this rate.

krwi 13 dni i dla wtórnych 11 dni. W raporcie ECDC 
wartość ta wyniosła 20 dni (6), zatem do zakażenia 
w badanych przez nas oddziałach dochodzi niestety 
szybciej niż krajach raportowanych w ECDC. Przy 
pierwotnych zakażeniach krwi u pacjentów z cewni-
kiem nie należy zmieniać miejsca jego założenia bez 
dodatkowych wskazań, więc podstawowym elemen-
tem profilaktyki tych zakażeń jest higiena miejsca 
wkłucia i jego wykorzystania: podanie leku, rozłącze-
nie systemu itp. Niestety nie są znane dane dotyczące 
wdrożenia w polskich szpitalach elementów profilak-
tyki opisanych jako „bundle CR-BSI” (18) nie stoso-
wano ich również w badanych szpitalach. Wyniki na-
szego badania wskazują na pilną konieczność imple-
mentacji tego typu zasad.

Drobnoustrojowa etiologia zakażeń w badanych 
oddziałach w zakresie pierwotnych zakażeń krwi nie 
różniła się od raportów ECDC (6,21). Natomiast istot-
ne różnice dotyczyły wtórnych zakażeń krwi, gdzie 
w Polsce zgodnie z prezentowanymi wynikami obser-
wowano nadzwyczaj często Acinetobacter baumannii 
rzadko raportowane przez ECDC. Niestety, problem 
występowania pałeczek Gram-ujemnych niefermentu-
jących w Polsce w zakażeniach szpitalnych był wska-
zywany również przez innych autorów (22). Obserwo-
wana w naszym badaniu specyficzna epidemiologia 
tych zakażeń – prawdopodobnie związana jest z wy-
soką horyzontalną transmisją tych drobnoustrojów, co 
wskazywałoby na konieczność podjęcia działań z za-
kresu higieny rąk. To też niestety specyfika polskich 
szpitali (nie tylko OIT), na co autorzy wskazywali już 
we wcześniejszych pracach (23,24). 

Następnym znaczącym problemem, jaki stwier-
dzono na podstawie prezentowanych danych jest bar-
dzo wysoka lekooporność dotycząca pałeczek Gram-
-ujemnych, obserwację tę potwierdzają również inne 
doniesienia z Polski (25,26), co wskazuje na narastanie 
nie tylko lekooporności, ale również znaczącego pro-
blemu dotyczącego nadzoru nad zakażeniami oraz za-
sadami gospodarki lekiem przeciwdrobnoustrojowym, 
co w polskich szpitalach jest jeszcze rzadkie (27).

Schematy terapeutyczne i dominacja grup anty-
biotykowych w badanych OITach odpowiada danym 
z innych doniesień, zarówno raportu ECDC z 2014, 
jak i z europejskiego badania punktowego gdzie naj-
częściej stosowane były penicyliny (J01C) i inne  
beta-laktamazy, (J01D) (11,25).

Śmiertelność wśród pacjentów z pierwotnym BSI 
w badanej grupie pacjentów wynosiła 20%, podobne 
wyniki uzyskano w pierwszych polskich badaniach 
nad epidemiologią szpitalnych zakażeń krwi w latach 
90. XX wieku (19), w Europie w 2007 roku wynosiła 
ona od 9% do 41% (6), dlatego wydaje się, że śmiertel-
ność z powodu tychże zakażeń w polskich oddziałach 
OIT pozostaje w środku tej stawki.

Szpitalne zakażenia krwi w OITNosocomial blood infections in ICU
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The presented research results are one of the 
few multicenter studies based on standardized 
methodology recommended by ECDC not only from 
Poland, but also from Eastern European countries. The 
obtained results confirm that effective surveillance, 
including registration, of nosocomial infections is 
possible to conduct in Polish ICUs. The results of 
such surveillance (morbidity, mortality rates etc.) 
can serve for current data analyzing, benchmarking 
and comparison between Polish and European 
hospitals. They can be the basis for comparing the 
epidemiological situation in other Polish ICUs, which 
may, in consequence, support measures to effectively 
HAIs prevention, which is particularly important in 
Poland, where surveillance activities, including HAIs, 
are rare and taken individually. But above all, the 
presented results indicate a different epidemiology of 
healthcare-associated bloodstream infections and the 
need to take very urgent actions for their prevention.

CONCLUSIONS

1. The incidence of nosocomial BSI in the Polish 
studied ICUs is much higher than in other European 
countries.

2. In Polish ICUs, BSI secondary to urinary tract 
infections are significantly more frequent, which 
indicates the need for immediate intervention and 
taking action to not only prevent bloodstream 
infections, but also urinary tract infections, and in 
the field of procedures associated with the urinary 
tract, including urinary catheterization.

3. The microbial etiology and drug resistance are 
significantly different – significantly worse – from 
the ECDC data.
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Prezentowane przez nas wyniki badań stanowią 
jedno z nielicznych badań wieloośrodkowych opartych 
o standaryzowaną metodykę rekomendowaną przez 
ECDC, nie tylko z Polski, ale również krajów Europy 
Centralnej i Wschodniej. Uzyskane wyniki potwier-
dzają rzetelność prowadzonego nadzoru w badanych 
oddziałach OIT. Pokazują również, że możliwe jest 
prowadzenie skutecznego nadzoru nad zakażeniami 
szpitalnymi w oddziałach OIT w Polsce w zakresie wy-
krywania i rejestracji zakażeń w trybie ciągłym, którego 
wyniki można porównać z wynikami ECDC z innych 
krajów europejskich. Mogą one stanowić podstawę do 
porównania sytuacji epidemiologicznej w innych pol-
skich OIT, co w konsekwencji może sprzyjać podejmo-
waniu działań na rzecz skutecznej profilaktyki zakażeń 
szpitalnych, a co jest szczególnie ważne w Polsce, gdzie 
działania w zakresie nadzoru nad zakażeniami, w tym 
nad szpitalnymi zakażeniami krwi są rzadkie i podej-
mowane jednostkowo. Ale przede wszystkim prezen-
towane wyniki wskazują na odmienną epidemiologię 
szpitalnych zakażeń krwi i konieczność podjęcia bardzo 
pilnych działań na rzecz ich profilaktyki

WNIOSKI 

1. Zapadalność na szpitalne zakażenia krwi w ba-
danych oddziałach OIT jest znacząco wyższa niż 
w innych krajach europejskich.

2. Znacząco częściej dochodzi w polskich OIT do wtór-
nych zakażeń krwi wywodzących się z dróg moczo-
wych, co wskazuje na konieczność natychmiastowej 
interwencji i podjęcia działań na rzecz nie tylko pro-
filaktyki zakażeń krwi, ale również zakażeń układu 
moczowego i procedur związanych z układem mo-
czowym, m.in. cewnikowania dróg moczowych

3. Etiologia drobnoustrojowa oraz lekooporność 
są istotnie różne – znacząco gorsze – od danych 
z ECDC, co wskazuje na konieczność natychmia-
stowej interwencji i podjęcia działań na rzecz nie 
tylko profilaktyki zakażeń krwi, ale również nad-
zoru nad mikrobiologią tych zakażeń.
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ABSTRACT

We describe the first case of lymphogranuloma venereum (LGV) in Poland, with inguino-femoral lymphad-
enopathy, diagnosed and successfully treated according to the 2013 European LGV guideline. Chlamydia tra-
chomatis genovar L2b, mainly responsible for the ongoing LGV epidemics among men who have sex with men 
(MSM) in Western European countries, was confirmed. The case also verified that co-infections with other sexu-
ally transmitted infections (syphilis and hepatitis C virus) are frequent in MSM LGV patients, as well as the very 
large difficulties with contact tracing for these patients. LGV needs to be considered in the diagnosis of inguinal 
lymph nodes inflammation or proctitis, especially in MSM. It is also crucial to have access to appropriate labo-
ratory diagnostic methods in order to screen for and confirm all LGV cases by typing C. trachomatis genovars. 

Key words: lymphogranuloma venereum, Chlamydia trachomatis genovar L2b, syphilis, HCV 

STRESZCZENIE

Prezentujemy pierwszy przypadek pacjenta z Polski z ziarnicą weneryczną pachwin (lymphogranuloma ve-
nereum - LGV) z zajęciem pachwinowych i udowych węzłów chłonnych, diagnozowanego i skutecznie leczo-
nego, zgodnie z Europejskimi Zaleceniami. Potwierdzono zakażenie wariantem genetycznym L2b Chlamydia 
trachomatis, który jest najczęściej izolowanym wariantem genetycznym podczas obecnej epidemii LGV wśród 
homoseksualnych mężczyzn w krajach Europy zachodniej. Opisywany przypadek potwierdza, że u homoseksu-
alnych pacjentów z LGV często współistnieją inne zakażenia przenoszone drogą płciową (zwłaszcza kiła i wi-
rusowe zapalenie wątroby typu C). Podkreślamy trudności w ustalaniu i badaniu kontaktów. LGV powinna być 
brana pod uwagę w diagnostyce zapalenia pachwinowych węzłów chłonnych lub zapalenia odbytnicy, szcze-
gólnie u homoseksualnych mężczyzn. Istotny jest dostęp do odpowiednich metod diagnostyki laboratoryjnej 
i potwierdzenie każdego przypadku LGV poprzez typowanie wariantów genetycznych C. trachomatis. 

Słowa kluczowe: ziarnica weneryczna pachwin, wariant genetyczny L2b Chlamydia trachomatis, kiła, HCV
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INTRODUCTION

Lymphogranuloma venereum (LGV) is an 
invasive sexually transmitted infection (STI) caused by 
Chlamydia trachomatis serovars L1, L2 or L3. Proctitis 
and proctocolitis, mimicking inflammatory bowel 
diseases such as Crohn’s disease, are currently the 
most common clinical presentations of LGV in Europe. 
Inguinal or inguino-femoral lymphadenopathy (bubo), 
usually unilateral, in the course of LGV is reported 
less frequently and develops when the inoculation site 
is on the external genitalia (1-4).  If not diagnosed and 
appropriately treated, the infection may cause severe 
long-term complications such as peri-rectal deep tissue 
abscess formation, genital elephantiasis due to chronic 
lymphangitis, esthiomene (recurrent and chronic 
ulcerations in oedematous external genitalia), or chronic 
pain (1,2). LGV proctitis can result in rectal stricture 
with subsequent sequelae of soiling, pain, constipation 
and possible development of megacolon (1,2). LGV 
also increases the risk of acquisition of other STIs, such 
as HIV infection, viral hepatitis and syphilis (1). 

LGV has been endemic in Africa, Southeast Asia and 
Caribbean for many years. Since 2003, an epidemic of 
LGV in several Western European Union (EU) countries, 
which started in the Netherlands, affecting mainly men who 
have sex with men (MSM) is ongoing (1-6). Increasing 
numbers of LGV cases have also been reported from 
Central and Eastern EU countries during the latest decade 
(7-10). In 2015, 1786 cases of LGV from 14 countries in 
the EU/European Economic Area (EEA) were reported to 
the European Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC), which represented a constant increase since 2010 
(728 cases). Most cases were reported from the United 
Kingdom (n=948), France (n=480) and the Netherlands 
(n=181). Nearly 70% of cases were among MSM but in 
30% transmission category was unknown (10). However, 
no cases of LGV in Poland have ever been reported to 
ECDC (7,10). In total, only three cases of LGV in Poland 
have been described, all in earlier decades and published in 
Polish language solely (11-13). 

The diagnosis of LGV should be confirmed by the 
demonstration of LGV biovar-specific C. trachomatis 
DNA in lesions - ulcer, anorectal swab or bubo 
aspirates. A two-step approach is mostly applied: first, 
C. trachomatis DNA/RNA is detected by a nucleic 
acid amplification test (NAAT) used for screening and 
second, LGV-biovar specific DNA is detected in the 
screening-positive sample (2).

We present the first case of LGV (genovar L2b) 
in Poland, with inguino-femoral lymphadenopathy, 
diagnosed and successfully treated in concordance 
with the 2013 European guideline on the management 
of LGV (2). The MSM patient was also diagnosed with 
latent syphilis and HCV infection. 

WSTĘP

Ziarnica weneryczna pachwin (lymphogranuloma 
venereum – LGV) jest układowym schorzeniem, prze-
noszonym drogą kontaktu seksualnego, wywoływanym 
przez inwazyjne typy serologiczne Chlamydia (C.) tra-
chomatis – L1, L2 lub L3. Obecnie najczęstszą postacią 
kliniczną infekcji jest zapalenie odbytnicy lub odbytni-
cy i okrężnicy, imitujące zapalenia jelita grubego takie, 
jak choroba Crohna. Zapalenie pachwinowych lub pa-
chwinowych i udowych węzłów chłonnych (tzw. bubo), 
zazwyczaj jednostronne, w przebiegu LGV spotyka się 
rzadziej. Dochodzi do niego w przypadku, gdy miejscem 
wniknięcia bakterii są zewnętrzne narządy płciowe (1-
4). Niezdiagnozowane i nieleczone zakażenie może 
prowadzić do odległych powikłań, takich jak tworzenie 
się ropni okołoodbytniczych, słoniowacizny w obrębie 
narządów płciowych, wynikającej z przewlekłego sta-
nu zapalnego naczyń limfatycznych, esthiomene (prze-
wlekłe i nawrotowe owrzodzenia w obrębie zmienio-
nych obrzękowo zewnętrznych narządów płciowych) 
oraz przewlekłych dolegliwości bólowych w miednicy 
mniejszej (1,2). Zapalenie odbytnicy w przebiegu LGV 
może prowadzić do jej trwałego zwężenia, a następnie 
do nietrzymania stolca, zaparć, bolesności i rozwoju 
okrężnicy olbrzymiej (megacolon) (1,2). Ziarnica we-
neryczna pachwin zwiększa także ryzyko nabycia in-
nych zakażeń przenoszonych drogą płciową (zpdp), 
takich jak zakażenie HIV, wirusowe zapalenia wątroby 
lub kiła (1).

Schorzenie występowało przez wiele lat endemicz-
nie w Afryce, południowo-wschodniej Azji i w rejonie 
Wysp Karaibskich. Od 2003 r. obserwuje się epidemię 
LGV w krajach Europy Zachodniej (najpierw w Ho-
landii), głównie w środowiskach homoseksualnych 
mężczyzn (ang. men who have sex with men – MSM) 
(1-6). Coraz więcej przypadków LGV jest zgłaszanych 
także z krajów Europy Centralnej (7-10). W 2015 r. 
do Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontro-
li Chorób (ang. European Centre for Disease Control 
and Prevention – ECDC) zgłoszono 1 786 przypad-
ków LGV z 14 krajów Unii Europejskiej i Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, odnotowując stały 
wzrost od 2010 r. (728 przypadków). Najwięcej przy-
padków zgłoszono z Wielkiej Brytanii (948), Francji 
(480) i Holandii (181). Blisko 70% chorych byli to 
homoseksualni mężczyźni, ale w 30% przypadków 
nie udało się ustalić drogi nabycia zakażenia (10). Po-
mimo, że w Polsce istnieje obowiązek zgłaszania za-
każeń chlamydialnych, ani jeden przypadek LGV nie 
został zgłoszony do ECDC w latach 2010-2015 (7,10). 
Dotychczas opisano trzy przypadki LGV u polskich 
pacjentów, ale żadna publikacja nie jest dostępna w ję-
zyku angielskim (11-13).

Agnieszka Beata Serwin, Marta Koper, Magnus Unemo
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CASE REPORT

A 35-year-old MSM was consulted at the 
Department of Dermatology and Venereology, Medical 
University in Bialystok, Poland in May 2017 for 
enlargement of left inguinal and femoral lymph nodes 
lasting one month, accompanied with fever up to 40°C, 
chills, malaise and joint pain. Large, firm lymph nodes 
in packets covered by apparently normal skin were seen 
on the first clinical examination. Enlarged lymph nodes, 
the biggest ones 25-45 mm in diameter, with preserved 
sinuses were demonstrated on ultrasonography 
examination. No cutaneous or mucosal abnormalities 
were found. The patient had elevated white blood cells 
count (11.4×103/µL), C-reactive protein concentration 
(34.2 mg/L) and platelets level (414×103/µL). He 
denied any urethral or rectal discharge, abdominal 
pain or intestinal problems. Because the high number 
of sexual contacts of the patient, serological tests 
for syphilis were ordered and were positive with the 
following titres: Venereal Disease Research Laboratory 
test (VDRL) – 1/8 (Biomed, Cracow, Poland), 
Fluorescent Treponemal Antibody (FTA) Absorption 
test – 3+, FTA – 1/4000 (Diagnostic and Research 
Centre for Sexually Transmitted Disease, Bialystok, 
Poland), and Treponema pallidum Hemagglutination 
test (TPHA) – 1/2560 (Bio-Rad, Marnaes-la Coquette, 
France). The patient’s serum titres of anti-C. 
trachomatis IgG antibodies (29.7, cut-off value 
>11.0; Novagnost Siemens, Marburg, Germany) and 
anti-HCV antibodies (26.61, cut-off value >1; Roche 
Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) were also 
elevated, and the level of HCV RNA copies were 
120 IU/ml (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, 
Germany). Serological screening test for HIV was 
negative (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, 
Germany). On the ground of clinical findings and 
laboratory test results, a diagnosis of latent syphilis 
of unknown duration, HCV infection and suspicion 
of LGV was made. Treatment with doxycycline 200 
mg daily orally for 21 days, to cover both the latent 
syphilis and potential LGV infection, was initiated. 
On consultation one week later, the lymph nodes were 
fluctuant, ruptured with abscess formation and covered 
with inflammatory skin (Figure 1). The patient was 
referred to the Diagnostic and Research Centre for 
Sexually Transmitted Diseases in Bialystok for further 
laboratory tests. Neisseria gonorrhoeae DNA was 
not detected from urethra, pharynx or rectum, but C. 
trachomatis DNA was detected in bubo aspirate, but not 
urethra or rectum, by NAAT (Cobas 4800 CT/NG test; 
Roche Molecular Systems Inc., South Branchburg NJ, 
USA). Subsequent genotyping of the C. trachomatis-
positive bubo aspirate by ompA sequencing, performed 
as previously described (14), revealed C. trachomatis 
genovar L2b. On follow-up visit one month later, 

Rozpoznanie LGV powinno być potwierdzone 
wykazaniem obecności DNA wariantów genetycznych 
C. trachomatis odpowiedziałnych za LGV w zmia-
nach klinicznych: owrzodzeniu, wymazie z odbytu lub 
aspiracie zmienionych zapalnie węzłów chłonnych. 
Współczesna diagnostyka laboratoryjna LGV opiera 
się na dwuetapowym protokole: najpierw, jako bada-
nie przesiewowe, należy wykazać obecność materiału 
genetycznego C. trachomatis za pomocą metod ampli-
fikacji kwasów nukleinowych, a następnie, w przypad-
ku dodatniego wyniku, w tej samej próbce, wykazać 
obecność DNA genotypów swoistych dla LGV (2).

Prezentujemy pierwszy w Polsce przypadek ziar-
nicy wenerycznej pachwin u pacjenta ze zmianami 
w obrębie węzłów pachwinowych i udowych, u które-
go schorzenie zostało zdiagnozowane i skutecznie le-
czone zgodnie z powyższymi Europejskimi Zalecenia-
mi (2). U chorego wykazano obecność wariantu gene-
tycznego (ang. genovar) L2b C. trachomatis w aspira-
cie z pachwinowych węzłów chłonnych. Pacjent miał 
również rozpoznaną kiłę utajoną i zakażenie HCV.

OPIS PRZYPADKU

W maju 2017 r. 35-letni homoseksualny mężczyzna 
zgłosił się na konsultację do Kliniki Dermatologii i We-
nerologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
z powodu powiększenia się lewostronnych pachwino-
wych i udowych węzłów chłonnych, utrzymującego się 
od miesiąca, z towarzyszącą wysoką ciepłotą ciała do 
40oC, dreszczami, bólami stawów i ogólnie złym samo-
poczuciem. Badaniem fizykalnym stwierdzono powięk-
szone, twarde węzły chłonne tworzące pakiety, pokryte 
niezmienioną skórą. W badaniu ultrasonograficznym 
uwidoczniono powiększone węzły chłonne (najwięk-
szy o wymiarach 25-45 mm), z zachowanymi zatoka-
mi. Poza tym nie stwierdzono zmian skórnych ani ślu-
zówkowych. W badaniach laboratoryjnych stwierdzo-
no leukocytozę (11,4x103/µL), podwyższone stężenie 
białka C-reaktywnego (34,2 mg/L) i liczby płytek krwi 
(414x103/µL). Chory nie zgłaszał dolegliwości o cha-
rakterze wycieku z cewki moczowej ani odbytu, bólu 
brzucha ani dolegliwości jelitowych. Ze względu na 
dane z wywiadu świadczące o promiskuityzmie zlecono 
wykonanie odczynów serologicznych w kierunku kiły, 
które wypadły dodatnio w następujących mianach: Ve-
nereal Disease Research Laboratory test (VDRL) – 1/8 
(Biomed, Kraków), Fluorescent Treponemal Antibody 
(FTA) Absorption test – 3+, FTA - 1/4000 (Ośrodek 
Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Dro-
gą Płciową, Białystok), Treponema pallidum Hemaglu-
tination test – 1/2560 (Bio-Rad, Marnaes-la Coquette, 
Francja). Miano przeciwciał przeciwko C. trachoma-
tis w klasie IgG w surowicy było podwyższone (29,7 
NTU, wartości dodatnie powyżej 11 NTU, Novagnost 

Współistnienie LVG  L2b kiły i wzw typu CConcomitantly of LVG  L2b with syphilis and hepatitis C
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a clinical improvement (healing bubos) was seen 
together with a one-fold decrease in VDRL test 
titre. In October 2017, a complete resolution of the 
LGV lesions was observed, and the titre of anti-C. 
trachomatis IgG antibodies had declined (14.9 NTU, 
cut-off value >11.0), the VDRL test titre had remained 
low (1/4), and HIV serology test was still negative. 

The patient had had more than 40 sexual, in 
majority casual, contacts in his life. Within the three 
months prior to onset of symptoms, he had had casual 
penetrative and receptive anal and oral intercourses, all 
without consistent protection, with a Greek man, a Latin 
American man living in Poland, a Polish man returning 
from a trip to Thailand,  and about ten other Polish men. 
However, no sexual contacts during the three months 
prior to onset of symptoms have been possible to trace. 
The patient is scheduled for follow-up visits (clinical, 
epidemiological and serological control). 

Notably, in May 2015 the patient had been 
referred to an STI clinic due to an episode of macular 
exanthema, with syphilis suspicion. At that time, 
syphilis serological tests were inconclusive (VDRL – 
inconclusive, FTA – 1/450) and he was left untreated, 
and exanthema subsequently resolved spontaneously. 

DISCUSSION

We present the first case of LGV (genovar L2b) 
in Poland, with inguino-femoral lymphadenopathy, 
diagnosed and successfully treated in concordance 
with the 2013 European guideline on the management 
of LGV (2). The MSM patient was also diagnosed with 
latent syphilis and HCV infection. 

Siemens, Marburg, Niemcy), podobnie jak miano prze-
ciwciał przeciwko HCV (26,61, wartości dodatnie po-
wyżej 1). Liczba kopii RNA HCV wynosiła 120 IU/ml 
(wartości prawidłowe poniżej 9,2 IU/ml) (Roche Dia-
gnostics GmbH, Mannheim, Niemcy). Badanie w kie-
runku HIV wypadło ujemnie (Roche Diagnostic GmbH, 
Mannheim, Niemcy). 

Na podstawie obrazu klinicznego oraz wyników ba-
dań laboratoryjnych postawiono rozpoznanie kiły utajo-
nej o nieznanym czasie trwania, wirusowego zapalenia 
wątroby typu C oraz zakażenia C. trachomatis i rozpo-
częto leczenie doksycykliną w dawce 2x100 mg na dobę 
przez 21 dni. Podczas następnej konsultacji, tydzień 
później, węzły chłonne były chełboczące, z wydobywa-
jącą się treścią ropną, pokryte zmienioną zapalnie skórą 
(Ryc. 1). Pacjenta skierowano celem dalszej diagnostyki 
laboratoryjnej do Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego 
Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymsto-
ku. Wykonane w Ośrodku badania nie wykazały DNA 
Neisseria gonorrhoeae w materiale pobranym z cew-
ki moczowej, odbytu ani gardła. Z treści aspiratu ze 
zmienionego węzła chłonnego wyizolowano DNA C. 
trachomatis, ale nie z cewki moczowej ani odbytu (Co-
bas 4800 CT/NG test Roche Molecular Systems Inc., 
South Branchburg NJ, Stany Zjednoczone). Wykonane 
następnie w dodatniej próbce genotypowanie poprzez 
sekwencjonowanie genu ompA uprzednio opisaną me-
todą (14), wykazało obecność materiału genetycznego 
odpowiadającego wariantowi genetycznemu L2b C. 
trachomatis. Podczas wizyty kontrolnej, po miesiącu, 
stwierdzono poprawę kliniczną (gojenie zmienionych 
zapalnie węzłów chłonnych) oraz obniżenie odczynu 

Fig. 1. Abscess formation (bubo) within left inguinal lymph node.
Ryc. 1. Tworzenie się ropnia (bubo) w węźle pachwinowym lewym.
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The C. trachomatis genovar L2b has been 
retrospectively detected in LGV proctitis samples 
dating back to 1981 in San Francisco, USA, has been 
responsible for the European LGV epidemic starting in  
the Netherlands in the early 2000s, and has subsequently 
been disseminated in many European countries (2,3,15-
19). The internationalised MSM networks might have 
imported the L2b genovar from North America to Europe. 
Nevertheless, in France genovar L2b predominated until 
2012 but since 2013 most cases have been caused by 
other C. trachomatis L2 genetic variants (19). In extra-
rectal LGV cases in France a co-circulation of L2b and 
L2 genovars has also been described during recent years 
(20). Moreover, in Hungary genovar L2b was found in 
only three of 22 LGV patients (13.6%, all with proctitis), 
genovar L2c in 16 patients (72.7%), including the only 
one with inguinal lymphadenopathy, an L2 variant in two 
patients, and in the remaining case the genovar could not 
be identified (8).

The presently described MSM case in Poland 
further verifies that LGV patients frequently have 
several concomitant STIs, which is in full concordance 
with many previous studies. For example, LGV 
patients have frequently been HIV positive, ranging 
from 51.9% to 96% of cases (3,4,6,8,19-22). Syphilis 
and gonorrhoea have also frequently been diagnosed in 
LGV patients, ranging between 4.5-67.9% and 2-50% 
of cases, respectively (3,4,6,8,19-22). Additionally, 
hepatitis B virus and HCV infection have been common 
in LGV patients in some countries (8,21).

According to the 2013 European LGV guideline, 
sexual contacts of LGV patients within the last three 
months should be traced and offered testing (2). 
Unfortunately, no sexual contacts to the presently 
described MSM case were possible to trace. Very 
high proportions of untraceable contacts to MSM 
LGV cases have been described previously (4). The 
LGV case in Poland also had a high number of recent 
sexual contacts. It has been previously suggested that 
homophobia and stigmatisation of male-male sex 
discourage stable relationships and instead encourage 
casual, frequently anonymous contacts (23).

The LGV patient in Poland was successfully 
treated (complete resolution of lesions) with the first-
line treatment recommended in the 2013 European 
LGV guideline – doxycycline 100 mg twice daily 
for three weeks (2). Doxycycline is also one of the 
recommended second-line treatments of syphilis in the 
2014 European syphilis guideline (24). 

CONCLUSIONS

In Poland and other countries, LGV needs to 
be considered in the diagnosis of inguinal lymph 
nodes inflammation or proctitis, especially in MSM. 

VDRL o jedno rozcieńczenie. W październiku 2017 r. 
zmiany odpowiadające LGV ustąpiły całkowicie, mia-
no przeciwciał przeciwko C. trachomatis wynosiło 14,9 
NTU, miano odczynu VDRL pozostało niskie (1/4), 
a ponowne badanie przesiewowe w kierunku zakażenia 
HIV wypadło ujemnie. 

Pacjent podawał ponad 40, w większości przygod-
nych, kontaktów seksualnych w ciągu całego życia. 
Podczas trzech miesięcy poprzedzających wystąpienie 
objawów miał przygodne czynne i bierne stosunki sek-
sualne bez stałego zabezpieczenia z, między innymi, 
obywatelem Grecji, mężczyzną pochodzącym z Ame-
ryki Łacińskiej, a mieszkającym w Polsce, Polakiem, 
który wrócił z Tajlandii, oraz kilkoma Polakami. Nie 
udało się zbadać żadnego z kontaktów pacjenta z okre-
su 3 miesięcy przed wystąpieniem objawów. Pacjent 
zgłasza się do badań kontrolnych – klinicznych, epide-
miologicznych i serologicznych.

Z wywiadu wynikało ponadto, że w 2015 roku 
miał epizod osutki i podejrzewając kiłę zgłosił się do 
poradni dermatologiczno-wenereologicznej. Wykona-
ne wówczas odczyny serologiczne wypadły niejedno-
znacznie (VDRL – wątpliwy, FTA – 1/450). Leczenia 
nie zalecono. Osutka ustąpiła samoistnie.

DYSKUSJA

Prezentujemy pierwszy i jedyny przypadek LGV 
u pacjenta z Polski, u którego stwierdzono wariant ge-
netyczny L2b C. trachomatis, zdiagnozowany i sku-
tecznie leczony zgodnie z „Zaleceniami Europejskimi, 
dotyczącymi postępowania w ziarnicy wenerycznej 
pachwin” (2). U chorego ponadto współwystępowały 
zakażenie HCV i kiła. 

Wariant genetyczny L2b, który został wykryty po 
raz pierwszy w materiale pobranym retrospektywnie od 
pacjentów z zapaleniem odbytnicy w przebiegu LGV 
już w 1981 r. w San Francisco (Stany Zjednoczone), 
był odpowiedzialny za wszystkie rozpoznane przypad-
ki zapalenia odbytnicy w przebiegu LGVw Holandii 
od początku XXI wieku i rozprzestrzenił się na inne 
kraje Europy Zachodniej (2,3,15-19). Międzynarodo-
wa sieć powiązań kontaktów seksualnych wśród MSM 
mogła spowodować importowanie tego wariantu gene-
tycznego z Ameryki Północnej do Europy. W badaniu 
przeprowadzonym we Francji wykazano, że wariant 
L2b był najczęstszy do roku 2012, ale od 2013 więk-
szość przypadków LGV była spowodowana waria-
tem genetycznym L2 (19). Stwierdzono natomiast, że 
w przypadkach LGV, innych niż zapalenie odbytnicy, 
występuje zarówno wariant L2b jak i L2 (20). Co cie-
kawe, w najnowszym badaniu serii przypadków LGV 
z Węgier wariant L2b był stwierdzony tylko u trzech 
spośród 22 pacjentów (13,6%, wszyscy z zapaleniem 
odbytnicy) a wariant L2c u 16 (72,7%), w tym u jed-
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nego z zapaleniem pachwinowych węzłów chłonnych; 
u pozostałych dwóch pacjentów stwierdzono wariant 
L2, a u jednego pacjenta nie udało się zsekwencjono-
wać i zidentyfikować wariantu genetycznego (8).

Prezentowany przypadek potwierdza obserwacje 
innych autorów na temat częstego współwystępowania 
innych zakażeń przenoszonych drogą płciową u pa-
cjentów z LGV, co wykazano w licznych badaniach. 
Szczególnie często współwystępuje zakażenie HIV – 
u 51,9 - 96% pacjentów (3,4,6,7,19-22). Kiła i rzeżącz-
ka współwystępowały w mniejszym odsetku pacjentów 
z LGV – częstość wynosiła, odpowiednio 4,5 – 67,9% 
i 2 – 50% (3,4,6,7,19-22). Wirusowe zapalenie wątroby 
typu B lub C było rozpoznane również często u pacjen-
tów z LGV w niektórych krajach (8,21).

Zgodnie z Europejskimi Zaleceniami (2) kontakty 
seksualne pacjentów z LGV z ostatnich trzech miesię-
cy powinny być zbadane. W przypadku prezentowane-
go pacjenta niestety nie udało się zbadać żadnego part-
nera seksualnego. Problem dużej proporcji kontaktów, 
których nie udało się zbadać podkreślany był również 
przez innych autorów (4). Pacjent miał ponadto liczne 
kontakty seksualne w ostatnim czasie. Sugeruje się, że 
homofobia i stygmatyzacja relacji seksualnych mię-
dzy mężczyznami zniechęca do budowania trwałych 
związków, a zachęca do poszukiwania przygodnych 
i często anonimowych kontaktów seksualnych (23).

Pacjent był skutecznie leczony zgodnie z Europej-
skimi zaleceniami doksycykliną w dawce 100 mg dwa 
razy dziennie przez trzy tygodnie (2). Całkowite wy-
gojenie zmian dowiodło, że leczenie było skuteczne. 
Doksycyklina jest ponadto leczeniem drugiego rzutu 
w kile (24).

WNIOSKI

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, w dia-
gnostyce stanów zapalnych pachwinowych węzłów 
chłonnych lub zapalenia odbytnicy, szczególnie u ho-
moseksualnych mężczyzn należy wziąć pod uwagę 
ziarnicę weneryczną pachwin. Z dużym prawdopodo-
bieństwem znaczna liczba przypadków LGV w naszym 
kraju może być niezdiagnozowana. Należy zwiększyć 
świadomość o istnieniu schorzenia wśród pracowni-
ków służby zdrowia i pacjentów. Bardzo istotny jest 
dostęp do nowoczesnych metod diagnostyki labora-
toryjnej w celu wykonywania badań przesiewowych 
oraz potwierdzenia rozpoznania każdego przypadku 
LGV poprzez typowanie wariantów genetycznych C. 
trachomatis. W przypadku zdiagnozowania LGV na-
leży koniecznie przeprowadzić badania w kierunku 
innych zakażeń przenoszonych drogą płciową. Pre-
zentowany przypadek potwierdza trudności w badaniu 
kontaktów tych pacjentów.

Most likely, many LGV cases remain undiagnosed 
in Poland. Therefore it is mandatory to increase the 
disease awareness among health providers and their 
patients. It is also crucial to have access to appropriate 
laboratory diagnostic methods in order to screen for 
and confirm all LGV cases by typing C. trachomatis 
genovars. If diagnosis of LGV is made, it is mandatory 
to appropriately examine and test the patient in order to 
detect also other STIs. Finally, we want to emphasize the 
large difficulties with contact tracing for these patients.
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ABSTRACT

The article describes the case of a septic form of a listeriosis with multiple abscesses of the liver. Given 
clinical example illustrates the severe course of listeriosis with the development of septicemia and lesions of 
internal organs. Despite the adequate etiotropic and pathogenetic treatment for listeriosis meningoencephalitis, 
there was a lethal outcome of the disease. The polymorphism of clinical manifestations and the range of course 
variants often make it difficult to diagnose listeriosis, which in turn requires a more thorough examination of 
patients as well as carrying out all relevant bacteriological and serological tests.

Key words: listeriosis, septic form, liver abscesses

STRESZCZENIE

W artykule opisano przypadek postaci septycznej listeriozy z mnogimi ropniami wątroby. Jest to przykład 
klinic ciężkiego przebiegu listeriozy z rozwojem posocznicy i uszkodzeniem narządów wewnętrznych. 
Mimo zastosowania typowej dla listeriozowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych terapii etiotropowej i 
patogenetycznej, nastąpiło śmiertelne zejście choroby. Prawdopodobnym powodem śmierci stało się zwlekanie 
ze zwróceniem się po pomoc medyczną i wiek chorego. Polimorfizm objawów klinicznych i różna ciężkość 
przebiegu często przysparzają trudności w rozpoznawaniu listeriozy, co wymaga rzetelnego badania pacjentów 
i przeprowadzenia odpowiednich badań bakteriologicznych i serologicznych.

Słowa kluczowe: listerioza, postać septyczna, ropnie wątroby

Listerioza to choroba zakaźna charakteryzująca się 
wieloma drogami i czynnikami przenoszenia zakaże-
nia, polimorfizmem objawów klinicznych o cechach 
uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, narzą-
dów układu płciowego, rozwojem posocznicy. Mimo 
niewysokiej zachorowalności (0,1‒1 na 100 tys. lud-
ności), szerokie rozpowszechnienie listeriozy i wyso-
ka śmiertelność(20‒30%) świadczą o aktualnym zna-
czeniu tej choroby (1‒3). Listerioza jest niebezpieczna 
dla kobiet w ciąży, noworodków, ludzi starszych i osób 
z upośledzeniem odporności (4, 5). Na tle zaburzeń 
układu odpornościowego często rozwijają się uogól-
nione postacie choroby z uszkodzeniem narządów we-
wnętrznych i układu ruchu (6‒8). Przytaczamy opis 

Listeriosis is an infectious disease with numerous 
ways and factors of transmission of an agent. It is 
charactirised by polimorfism of clinical manifestations 
with signs of lesions of central nervous system, organs 
of reproductive system and development of septycemy. 
In spite of not so high showings of morbidity rate 
(0,1–1 per 100 thousand of population), wide spread 
of listeriosis and a high mortality rate (20–30%) prove 
the actuality of the mentioned disease (1–3). Listeriosis 
is dangerous for pregnant women, newborn babies, 
elderly people and people with immunedrfficiency 
conditions (4, 5). On the background of the immune 
system disorders generalized forms of disease with 
lesions of internal organs and locomotive system are 
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przypadku postaci septycznej listeriozy z mnogimi 
ropniami wątroby.

Chory P., w wieku 71 lat, był hospitalizowany na 
oddziale intensywnej terapii Lwowskiego Obwodowe-
go Infekcyjnego Szpitala Klinicznego (LOISK) dnia 
18.10.2016 roku w 7. dobie zachorowania. Zachoro-
wał na ostrą postać: 11.10.2016 r. pojawiło się ogólne 
osłabienie, 13.10‒15.10 – podwyższenie temperatury 
ciała do 40ºС, 16.10 – wielokrotne wymioty, 17.10 – 
biegunka do 7 razy na dobę. W dniu 18.10 stan chore-
go się pogorszył, dołączyły cechy uszkodzenia OUN 
– zaburzenie świadomości, dezorientacja, afazja. 

Podczas przyjęcia na stacjonarny oddział infekcyj-
ny, stan chorego był ciężki. Temperatura ciała wynosiła 
35,5ºС. Pacjent był w stanie zamroczenia, a także dezo-
rientacji w czasie i przestrzeni. Występowała afazja moto-
ryczna. Powłoka skórna o kolorze bladoróżowym, czysta. 
Język suchy, obłożony białym nalotem. Podczas osłuchi-
wania nad płucami stwierdzono ciężki oddech, suche i wil-
gotne szmery w środkowo-dolnych częściach płuc. Czę-
stość oddechów wynosiła 24’. Wskaźnik SpO2 ‒ 98. Tony 
serca rytmiczne, przyciszone. Częstość skurczów serca – 
92’. Brzuch miękki, brak bólu w trakcie palpacji. Wątro-
ba wystawała spod krawędzi łuku żebrowego na 1,5 cm. 
Diureza dostateczna. Wypróżnienie 3 razy dziennie, stolec 
płynny. Objawy związane z zajęciem opon mózgowych 
przez stan zapalny: drętwienie karku, pozytywny objaw 
Kerniga z obu stron. Występowała ogólna przeczulica. 

W oparciu o krytyczną ocenę objawów obiektyw-
nych u chorego diagnozowano zapalenie mózgu i opon 
mózgowych. 

Dane badań laboratoryjnych (18.10.2016 r.). Ogól-
ne badanie krwi: Hb – 105 g/l, erytrocyty – 3,65×1012/l, 
leukocyty – 9,0×109/l, neutrofile – 77,8%, limfocyty 
– 19,7%, monocyty – 2,5%; wskaźnik sedymentacji 
erytrocytów – 30 mm/godz. Ogólne badanie płynu 
mózgowo-rdzeniowego: ksantochromia, mętny, białka 
– 1,65 g/l, cytoza – 800 w mm3 (neutrofile 80%, limfo-
cyty 20%), cukry – 1,5 mmol/l. Badanie biochemiczne 
krwi: mocznik – 28,1 mmol/l, kreatynina – 299,0 μmol/l, 
cukry – 5,9 mmol/l, bilirubina całkowita – 7,1 μmol/l, ALT 
– 85,5 mmol×godz./l, białko całkowite – 82,8 g/l. Wyni-
ki koagulogramu: czas protrombinowy ‒ 17», wskaź-
nik protombinowy – 88,2%, fibrynogen – 2,61 g/l.

Po następnych dwóch dobach ogólny stan chorego 
pogorszył się. Pacjent bez świadomości. Śpiączka mó-
zgowa I-II stopnia. Na bodźce bólowe reagował gryma-
sem. Karmienie przez sondę. Oddychanie samodzielne.

Badania laboratoryjne (20.10.2016 r.) wykazały wzrost 
liczby leukocytów we krwi obwodowej, podwyższenie po-
ziomu glukozy, mocznika, kreatyniny krwi. Ogólne bada-
nie krwi: Hb – 133 g/l, erytrocyty ‒ 4,67×1012/l, leukocyty 
‒ 16,9×109/l, neutrofile – 92,0%, limfocyty – 6,1%, mo-
nocyty – 1,9%; wskaźnik sedymentacji erytrocytów – 35 
mm/godz. Ogólne badanie płynu mózgowo-rdzeniowego: 

often developed (6–8). The description of the case with 
septic form of listeriosis with numerous abscesses of 
liver is given below.

Patient P., aged 71, hospitalized to the intensive 
care department in Lviv Regional Infectious Diseases 
Hospital (LRIDH) on 18.10.2016 on the 7th day of 
the disease. The patient came down with severe case 
of disease on 11.10.2016 with complaints about 
general weakness. On 13.10–15.10 – increased body 
temperature to 40°C, on 16.10 – repeated vomitting, 
on 17.10 – diarrhea up to 7 times per day. On 18.10 
– the condition of the patient worsened, with joined 
symptoms of CNS lesion: disorders of consciousness, 
desorientation, aphasia. 

The patient was hospitalized to the Infectious 
Diseases Department in severe condition. Body 
temperature was 35,5°C. Consciousness obscure. The 
patient was disoriented in time and space. Expressed 
motor aphasia. Skin integuments of pale pink colour, 
clean. Dry tongue, furred with white coating. During 
ascutation, over lungs rough breathing, dry and 
moist crepitations in the middle-lower parts of both 
lungs could be heard. Frequencyof breathing 24. 
SpО2 98. Heart tones rhythmic, muffled. Frequency 
of heart contractions 92. Abdomen soft, painless at 
palpation. Liver protrudes from under the edge of rib 
on 1,5 cm. Diuresis sufficient. Defecation 3 times per 
day, thin. Meningeal symptoms: rigidity of occiput 
muscles, positive Kerning`s symptom from both sides. 
Expressed general hyperesthesia.

According to the data of objective examination 
meningoencephalitis was suspected in the patient.

Data of the laboratory research (18.10.2016). General 
blood test: hemoglobin – 105 g/l, erythrocytes – 3,16×1012/l, 
leucocytes – 9×109/l, neutrophyles – 77,8%, lymphocytes 
– 19,7%, monocytes – 2,5%, blood sedimentation rate – 
30 mm/hour. General liquor test: xanochromous, turbid, 
protein – 1,65 g/l, citosis – 800 in mm³ (neutrofils 80%, 
lymphocytes 20%), sugar – 1,5 mmol/l. Biochemichal 
blood showings: urine – 28,1 mmol/l, creatinin – 299,0 
mkmol/l, sugar – 5,9 mmol/l, general billirubin – 7,1 
mkmol/l, ALT- 85,5 mmol×hour/l, general protein 82,8 
g/l. Showings of coagulogram: prothrombin time – 17”, 
prothrombin index – 88,2%, fibrinogen – 2,61 g/l.

During the next two days deterioration of the 
general condition of the patient was observed. The 
patient is unconscious. Cerebral coma of the I – II 
degree. The patient reacts with a grimace to painful 
irritants. Probe feeding. Self-reliant breathing.

In the laboratory research (20.10.2016) was 
revealed increasing of the amount of leucocytes in 
peripheral blood, increasing of glucose level, urine and 
creatine in blood. General blood test: hemoglobin 133 
g/l, erythrocytes – 4,67×1012/l, leucocytes – 16,9×109/l, 
neutrophils – 92%, lymphocytes – 6,1%, monocytes – 
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1,9%; blood sedimentation rate – 33 mm/hour. General 
liquor test: turbid, protein – 1,65 g/l, citosis – 480 in 
mm³ (neutrophils 70%, lymphocytes – 30%) sugar 
– 2,2 mmol/l. Biochemical showings of blood: urine 
66, 4 mmol/l, creatinin – 503,6 mmol/l, sugar – 14,9 
mmol/l, amylase – 309,5 points/l.

During bacteriological research of liquor L. 
monocytogenes were discharged.

While conducting a spiral tomography on 
20.10.2016 numerous hypodensive areas sized to 10 
mm with unclear and even contours with thickness 10-
15 points X (Fig.1) were revealed in the parenchime 
of the right and left parts of the liver of patient. 
Intrahepatic and extrahepatic bile ways not spread 
without petrificaltions or air inclusions. Gall bladder 
not enlarged, wall not thickened, X-ray positive 
concrement sized up to 6 mm, density 11-150 points. 
X.was revealed in lumen, choledoch to 5 mm, exudation 
in bile bed was not revealed. Spleen not enlarged, 
contour clear and even, thickness homogenous, 
pancreas gland is not enlarged in size. Structure 
homogenous, outline clear and even, pancreatic duct 
not visualized, surrounding fatty cellular tissue without 
inflammatory or infiltration changes.

From the moment of hospitalization the patient 
received complex treatment: antibacterial (ceftriaxone 
3 g/d + vancomycin 2 g/d + ampicillin 12 g/d) and 
correctional pathogenic therapy. The choice of 
empirical and antimicrobial therapy was stipulated by 
the age of the patient and possible listeoriosis nature of 
meningoencephalitis.

mętny, białka – 1,65 g/l, cytoza – 480 w mm3 (neutrofile 
70%, limfocyty 30%), cukry – 2,2 mmol/l. Badanie bio-
chemiczne krwi: mocznik – 66,4 mmol/l, kreatynina – 
503,6 μmol/l, cukry – 14,9 mmol/l, amylaza – 309,5 U/l. 

W badaniu bakteriologicznym płynu mózgowo-r-
dzeniowego ujawniono L. monocytogenes.

Spiralna tomografia komputerowa przeprowadzona 
dnia 20.10.2016 r. wykazała w miąższu prawego i le-
wego płatów wątroby mnogie ogniska hipodensyjne 
o wielkości do 10 mm o nieostrych i równych zarysach, 
o szczelności 10‒15 HU (Ryc.1). Wewnątrzwątrobowe 
i pozawątrobowe drogi żółciowe nie są rozszerzone, bez 
zwapnienia czy wtrętów powietrza. Pęcherzyk żółcio-
wy niepowiększony, ścianka niepogrubiona, w świetle 
ujawniono pozytywny konkrement o wielkości do 6 
mm, szczelności 110‒150 HU, przewód żółciowy do 
5 mm, brak wysięku w łożysku. Śledziona niepowięk-
szona, o ostrych i równomiernych zarysach, szczelność 
jednorodna. Trzustka niepowiększona, jednorodna, 
o ostrych i równomiernych konturach, brak wizualizacji 
przewodu Wirsunga, tkanka tłuszczowa wokół trzustki 
bez zmian zapalnych czy naciekających.

Od chwili hospitalizacji wobec chorego stosowano te-
rapię: antybakteryjną (ceftriakson 3 g/d + wankomycyna 
2 g/d + ampicylina 12 g/d) oraz korekcyjną terapię pato-
geniczną. Wybór empirycznej terapii przeciwbakteryjnej 
był uwarunkowany wiekiem pacjenta i tym, że zapalenie 
mózgu i opon mózgowych ma prawdopodobnie charakter 
listeriozy. Mimozastosowanego leczenia stan pacjenta się 
pogarszał: trwała nadal śpiączka mózgowa II st., dołączyły 

Fig 1. Computer tomography of organs of abdominal cavity. Abscesses of liver. 
Ryc 1. Tomografia komputerowa narządów jamy brzusznej. Ropnie wątroby.

Przypadek septycznej listeriozy z ropniami wątrobyCase of septical listeriosis with abscesses of liver
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On the background of applied treatment, the 
condition of the patient continued to deteriorate: 
cerebral coma of the 2d degree retained, with joined 
manifestations of respiratory insufficiency and 
hemodynamic disorders, increased renal insufficiency.

On the 6th day of hospital treatment (23.10.2016) 
the patient experienced respiration stoppage. 
Conducted reanimation measures did not have any 
effect. Biological death was stated.

During pathologic anatomical research septic form 
of listeriosis was diagnosed: serous meningitis, numerous 
focal neuroses of hepatocytes, numerous steatonecroses 
of pancreas and fatty tissue of abdominal cavity.

CONCLUSION 

Clinical example described above illustrates severe 
run of listeriosis with the development of septicemia and 
lesions of internal organs. Although in the above mentioned 
case was prescribed ethiotropic and pathogenetic treatment 
adequate for patient with listeriotis meningoencefalitis 
lethal outcome of the disease took place. Probable cause 
of the death was late addressing for medical aid and age of 
the patient. Polymorphism of clinical manifestations and 
variety of options of disease run often creates difficulties 
in the diagnosing of listeriosis. In its turn it requires a 
more thorough examination of patients with undertaking 
the corresponding bacteriological and serologic tests.
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objawy niewydolności oddechowej i zaburzenia hemody-
namiki, narastała niewydolność nerek. W 6. dobie hospita-
lizacji (dnia 23.10.2016 r.) doszło do zatrzymania oddechu. 
Zastosowane zaawansowane zabiegi resuscytacyjne były 
nieskuteczne. U chorego stwierdzono śmierć biologiczną.

Sekcja zwłok wykazała listeriozę, postać septycz-
ną: surowicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 
mnogie ogniskowe martwice hepatocytów, mnogie 
ropnie wątroby, zespół niewydolności oddechowej, 
ogniskowy ropień płuc, mnogie martwice stłuszcze-
niowe trzustki i tkanki tłuszczowej jamy brzusznej.

Wniosek: przedstawiony przypadek ilustruje ciężki 
przebieg listeriozy z rozwojem posocznicy i uszkodzeniem 
narządów wewnętrznych. Mimo zastosowania odpowied-
niej dla listeriozowego zapalenia opon mózgowo-rdze-
niowych terapii etiotropowej i patogenetycznej, nastąpiło 
śmiertelne zejście choroby. Prawdopodobnym powodem 
śmierci stało się zwlekanie ze zwróceniem się po pomoc 
medyczną i wiek chorego. Polimorfizm objawów klinicz-
nych i rozmaitość wersji przebiegu często przysparzają 
trudności diagnostyki listeriozy, co z kolei wymaga rzetel-
nego badania pacjentów i przeprowadzenia odpowiednich 
badań bakteriologicznych i serologicznych.
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STRESZCZENIE

Badania porównawcze genomów bezkręgowców i ludzi wykazują, że u bezkręgowców w tym również 
owadów znajdują się liczne homologi ludzkich genów kodujących białka zaangażowane w rozpoznanie 
patogenów lub transdukcję sygnału ekspresji. Dzięki tym cechom, owady takie jak Drosophila melanogaster 
M., Blattella germanica L., Culex quinquefasciatus S., Bombyx mori L. a także Galleria mellonella L. są 
wykorzystywane w badaniach wirulencji mikroorganizmów, odporności gospodarza lub też w ocenie skuteczności 
in vivo antybiotyków, fungicydów i innych substancji biologicznie czynnych. Barciaki większe G. mellonella to 
owady, które charakteryzuje: szybki wzrost, duża płodność, rozmiar oraz stosunkowo krótki cykl życiowy - są to 
cechy, jakie powinien spełniać dobry organizm modelowy, dlatego liczba badań z zastosowaniem larw barciaka 
większego, jako organizmu modelowego dla patogenów, wzrasta z roku na rok. Obrazuje to liczba naukowych 
artykułów na temat modeli zakażenia G. mellonella. 
Przeszkodą w szerokim stosowaniu gąsienic G. mellonella, jako modelu w badaniach biomedycznych, jest brak 
wystandaryzowanych hodowli tych owadów, które gwarantowałyby powtarzalność otrzymanych wyników oraz 
wystandaryzowanych procedur i norm, wg których prowadzone będą badania biomedyczne. Pomimo tego, 
model G. mellonella może być wykorzystywany w początkowej analizie, poprzedzającej konwencjonalne testy 
in vivo oraz w celu ograniczenia liczby testów wykonywanych na ssakach.

Słowa kluczowe: Galleria mellonella, organizm modelowy, zjadliwość

ABSTRACT

Comparative of studies of genomes of invertebrates and humans shows that in invertebrates including 
insects there are numerous homologues of human’s genes coding proteins involved in recognition pathogens 
or transduction of the expression signal. Thanks this features, insects such as Drosophila melanogaster M., 
Blattella germanica L., Culex quinquefasciatus S., Bombyx mori L. and Galleria mellonella L. are used in studies 
on virulence, host resistance or in assessing the in vivo efficacy of antibiotics, fungicides and other biologically 
active substances. G. mellonella (greater wax moth) are rapid growth, high fertility, size and short life cycle 
insects- these are features that should be met by good model organisms; therefore the number of researches 
with larvae of wax moth as the model organism for pathogens assays grows from year to year. This is showing 
by  number of scientific publications about infection’s model of G. mellonella. An obstacle in the wide use 
of G. mellonella caterpillars as a model in biomedical research is the lack of standardized breeding of these 
insects, which would guarantee the reproducibility of the obtained results and lack of procedures and standards 
according to which biomedical research will be carried out. Despite this, the G. mellonella model can be used in 
the initial analysis before conventional in vivo tests and to reduce the number of tests performed on mammals.

Key words: Galleria mellonella, model organism, virulence
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INTRODUCTION

A model organism chosen for studies on 
pathogenesis of viral, bacterial or fungal infections 
should provide the opportunity of creating a 
condition similar to the development of the disease 
in the human body. The following processes should 
be reconstructed - from the stage of colonization 
to the defense response of the organism. The most 
common model in biomedical research are vertebrates 
belonging to rodents and lagomorphs, such as: mice, 
rats, guinea pigs or rabbits, due to their anatomical 
and immunological similarity to humans. Using a 
large number of these mammals in experiments is 
difficult for logistic, economic and ethical reasons, 
therefore invertebrates can be used as alternatives 
to vertebrates in many areas of research, testing and 
education (1, 2).

Comparative studies of genomes show that 
in invertebrates, including insects, there are 
numerous homologues of human genes coding 
proteins involved in pathogen recognition or signal 
transduction (1). Thanks to these traits insects such 
as: Drosophila melanogaster M., Blattella germanica 
L., Galleria mellonella L., Culex quinquefasciatus S., 
Bombyx mori L. are used in studies of virulence of 
microorganisms, host immunity or in assessing the 
in vivo efficacy of antibiotics, fungicides and other 
biologically active substances.

THE GREATER WAX MOTH GALLERIA 
MELLONELLA

Greater wax moths G. mellonella, are insects that 
in natural conditions inhabit beehives. Their larvae 
feed on beeswax, honey and bee pollen. At high 
density they cause damage to bee breeding - they 
destroy brood comb. They pollute beehives with their 
feces, which is a good base for development of fungi; 
they change thermal balance in the beehive, adversely 
affecting development of bee colonies - so they are 
treated as apiary pests. The insects are easy to grow 
in artificial breeding.

G. mellonella can be bred on natural honeycomb 
or on culture media (for example, according to 
Sehnal), which most often include: honey, sugar, 
glycerin, wheat bran, wheat germs, wheat flour and 
corn flour, powdered milk, yeast. There are reports 
on the influence of nutrients on the modification of 
some of the physiological characteristics of these 
insects. An example is the work of Shaik et al. (3), 
in which it was found that replacing powdered milk 
with silk derived from: G. mellonella (from larvae or 
cocoons), B. mori silkworms or silk thread proteins 

WSTĘP

Organizm modelowy wybrany do badań nad pa-
togenezami infekcji wirusowych, bakteryjnych czy 
grzybiczych powinien stwarzać możliwość uzyskania 
stanu przypominającego rozwój choroby w ludzkim 
organizmie. Odtworzone powinny być kolejne procesy 
- od etapu kolonizacji aż do reakcji obronnej organi-
zmu. Najczęściej model w badaniach biomedycznych 
stanowią kręgowce należące do gryzoni i zajęczaków, 
takich jak: myszy, szczury, świnki morskie lub króliki, 
ze względu na ich podobieństwo anatomiczne i immu-
nologiczne do człowieka. Wykorzystanie dużej liczby 
tych ssaków w doświadczeniach jest trudne z powo-
dów logistycznych, ekonomicznych oraz etycznych, 
dlatego bezkręgowce mogą służyć jako alternatywne 
zamienniki dla kręgowców i być wykorzystywane 
w wielu obszarach badań, testów i edukacji (1, 2). 

Badania porównawcze genomów wykazują, że 
u bezkręgowców, w tym również owadów, znajdują 
się liczne homologi ludzkich genów kodujących biał-
ka zaangażowane w rozpoznanie patogenów lub tran-
sdukcję sygnału (1). Dzięki tym cechom, owady, takie 
jak: Drosophila melanogaster M., Blattella germanica 
L., Galleria mellonella L., Culex quinquefasciatus S., 
Bombyx mori L. są wykorzystywane w badaniach wi-
rulencji mikroorganizmów, odporności gospodarza lub 
też w ocenie skuteczności in vivo antybiotyków, fungi-
cydów i innych substancji biologicznie czynnych.

BARCIAK WIĘKSZY GALLERIA MELLONELLA

Barciaki większe G. mellonella zwane również mo-
lami woskowymi to owady, które w naturalnych wa-
runkach zasiedlają pszczele ule. Ich larwy odżywiają 
się woskiem pszczelim, miodem i pierzgą. Przy dużym 
zagęszczeniu powodują szkody w hodowlach pszczół 
- niszczą w ulach plastry z czerwiem; zanieczyszczają 
ule swoimi odchodami, które są dobrym podłożem do 
rozwoju grzybów; zmieniają bilans termiczny w ulu 
wpływając niekorzystnie na rozwój kolonii pszczelich 
- są więc traktowane jako szkodniki pasiek. 

Owady te są łatwe w hodowli w warunkach sztucz-
nych. Barciaki mogą być prowadzone na naturalnych 
plastrach woskowych lub na sztucznych pożywkach 
(np. wg Sehnala), w skład których wchodzą najczę-
ściej: miód, cukier, gliceryna, otręby pszenne, zarodki 
pszenne, mąka pszenna razowa i kukurydziana, mle-
ko w proszku, drożdże. Istnieją doniesienia o wpływie 
składników pokarmowych na modyfikację niektórych 
cech fizjologicznych tych owadów. Przykładem jest 
praca Shaik i wsp. (3), w której stwierdzono, że za-
stąpienie mleka w proszku w pożywce jedwabiem po-
chodzących od: G. mellonella (z larw lub kokonów), 
jedwabników Bombyx mori lub białkami nici jedwab-
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nych: serycyną i fibroiną pochodzenia owadziego po-
woduje zmniejszenie spożycia pokarmu, wynikające 
z trudniejszej strawności jedwabiu, przy jednocze-
snym wzroście produkcji jedwabnej nici niezbędnej 
do tworzenia kokonów (3). W doświadczeniach wła-
snych zaobserwowano, że larwy barciaków karmione 
naturalnymi plastrami pszczelimi były w lepszej kon-
dycji (były większe i bardziej żywotne), niż osobniki, 
którym podawano pożywkę opartą na przetopionym 
wosku z dodatkami lub tę z udziałem otrębów (obser-
wacje własne niepublikowane).

Samica barciaka większego jest zdolna do złoże-
nia 1500 jaj. Cykl rozwojowy G. mellonella jest ściśle 
uzależniony od temperatury otoczenia i trwa od 4-5 ty-
godni do 6 miesięcy, w optymalnych warunkach śred-
nio 6 tygodni. 

Larwy G. mellonella, w przeciwieństwie do wielu 
innych alternatywnych modeli, np. B. mori, mogą się 
rozwijać w szerokim zakresie temperatur 18 – 37ºC. 
Cecha ta jest szczególnie ważna i przydatna w cza-
sie badań prowadzonych z wykorzystaniem ludzkich 
patogenów, które w większości wymagają inkubacji 
w temperaturze 37oC. Kolejną zaletą tego modelu jest 
duży rozmiar larw tych owadów w porównaniu do 
np. D. melanogaster. Larwy barciaka osiągają od 12 
do 25 mm długości, co ułatwia manipulowanie owa-
dem, umożliwia łatwą aplikację badanego patogenu 
lub badanej substancji czynnej w precyzyjnej dawce, 
ich wielkość pozwala na pobór większej ilości próbek 
np.: hemolimfy, ciała tłuszczowego i innych tkanek 
do badań. Ponadto dodatkową zaletą jest możliwość 
uzyskania wyników w krótkim czasie, nawet w ciągu 
24–48 godzin. Wyniki założonych eksperymentów są 
łatwe w obserwacji, najczęściej widoczne jako zmiany 
fizyczne (zmiana koloru - melanizacja, kształtu lar-
wy, spowolniony ruch) w porównywaniu z owadami 
z kontroli. 

Przedstawione powyżej cechy barciaka większego 
odpowiadają jak najbardziej cechom, jakie powinien 
posiadać organizm modelowy (szybki wzrost, duża 
płodność, rozmiar oraz stosunkowo krótki cykl życio-
wy). 

Do badań wykorzystuje się larwy G. mellonella 
będące w ostatnich stadiach rozwojowych. 

Badania nad wrodzoną odpornością ssaków wyka-
zały podobieństwa do układu odpornościowego bez-
kręgowców, w tym owadów (4). Chociaż owady nie 
wykształciły tzw. odporności nabytej, jaką posiadają 
ludzie, opartej na swoistych przeciwciałach produ-
kowanych przez limfocyty (specyficznie i sprawnie 
rozpoznających patogen), to owady w odpowiedzi na 
zakażenie są zdolne do syntetyzowania i wydzielania 
do hemolimfy serii białek, tzw. peptydów odporno-
ściowych, które nadają niespecyficzną odporność na 
szereg mikroorganizmów (5). Humoralna reakcja od-

of insects: with sericin and fibroin reduces food 
intake, resulting from more difficult digestibility of 
silk, with simultaneous increase in production of 
silk thread necessary to form cocoons (3). In our 
own experiments, it was observed that larvae of wax 
moths fed with natural honeycombs were in better 
condition (larger and more viable) than those given 
medium based on melted wax with additives or that 
with bran (unpublished authors’ observations).

The female greater wax moth is able to deposit 
1500 eggs. The development cycle of G. mellonella 
is closely related to the ambient temperature and lasts 
from 4-5 weeks to 6 months, in optimal conditions on 
average 6 weeks. 

G. mellonella larvae, in contrast to many other 
alternative models e.g. B. mori can grow in a 
wide temperature range (18 - 37°C). This feature 
is particularly important and useful in research 
conducted using human pathogens, which in most 
cases require incubation at 37°C. Another advantage 
of this model is the large size of the larvae of these 
insects compared to, for example, D. melanogaster. G. 
mellonella larvae reach from 12 to 25 mm in length, 
which facilitates insect manipulation, easy application 
of the studied pathogen or active substance tested in 
a precise dose. Their size also allows collection of 
more samples such as: hemolymph, insect fat body 
and other tissues for testing. Additional advantage 
is the ability to obtain results in a short time, even 
within 24-48 hours. The results of the experiments are 
easy to observe, usually visible as physical changes 
(color change  - melanization, larva shape, slower 
movement) in comparison with insects from control. 

The features of G. mellonella described above 
correspond to the features that should be possessed by 
model organism (rapid growth, high fertility, size and 
relatively short life cycle). G. mellonella larvae are 
used for research in the last stages of development.

Research on innate immunity of mammals showed 
similarities to the immune system of invertebrates, 
including insects (4). Insects, unlike people, have 
not developed so-called acquired immunity, based 
on specific antibodies produced by lymphocytes that 
specifically and efficiently recognize the pathogen. In 
response to infection , insects are able to synthesise 
and secrete a series of proteins to hemolymph. The so-
called immune peptides give unspecific resistance to a 
number of microorganisms (5). The humoral immune 
response of insects is manifested by melanization and 
coagulation of the hemolymph. The G. mellonella 
cell-mediated immunity system is associated with 
6 types of hemocytes responsible for phagocytosis, 
nodulation and encapsulation (1, 6). Two of the six 
types of hemocytes use reactive oxygen species 
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and lytic enzymes to eliminate microorganisms in 
a manner similar to human neutrophils (6). Studies 
carried out in recent years have shown that despite lack 
of antibodies, insects have immunological memory. It 
means that insects that previously overcome infection 
caused by a given microorganism become more 
resistant to another. Moreover, increased resistance 
can be passed on to subsequent generations (7). 

Due to the features mentioned and described 
above, G. mellonella larvae are used in studies on 
pathogenesis of microorganisms which are a source of 
human infections and on effectiveness of therapeutic 
substances. Growing popularity of this model of 
infection is illustrated by scientific articles about the 
model of G. mellonella infection. More than 1,000 of 
them appeared in the medical search engine PubMed, 
of which more than 200 were published in 2014-2015 
(6).

GALLERIA MELLONELLA  
AS A SOURCE OF PEPTIDE 

There are various proteins and peptides in the 
hemolymph of insects that have antimicrobial 
properties. That is why hemolymph is a source of 
searching for substances that can be alternative to 
antibiotics and antifungal agents. 

The main place of synthesis of antimicrobial 
peptides is the insect’s fat body and to a lesser 
extent hemocytes and epithelial cells (8). Peptides 
are isolated from the hemolymph of G. mellonella 
caterpillars previously immunized with a suspension 
of microorganisms. The larvae may be infected with 
pathogens through different routes: topical, parenteral 
and injection. The most effective and the most 
commonly used technique for immunizing larvae with 
microorganisms is injecting a suspension of microbial 
cells directly into the hemocoel. Caterpillars chosen 
for the experiment should be in the last larval stage 
and weigh 250-350 mg (1, 9, 10, 11, 12, 13, 14). 

According to the Antimicrobial Peptides Database 
17 peptides were isolated from G. mellonella 
caterpillars until January 2018 (Table I).

pornościowa owadów objawia się melanizacją i krzep-
nięciem hemolimfy. System odporności komórkowej 
G. mellonella związany jest z występowaniem 6 ty-
pów hemocytów odpowiedzialnych za fagocytozę, 
nodulację oraz inkapsulację (1, 6). Dwa z sześciu ty-
pów hemocytów wykorzystują reaktywne formy tlenu 
i enzymy lityczne w celu eliminacji mikroorganizmów 
w sposób podobny do ludzkich neutrofili (6). Badania 
wykonane w przeciągu ostatnich lat wykazały, że po-
mimo braku przeciwciał owady posiadają pamięć im-
munologiczną, co oznacza, że owady, które wcześniej 
pokonały infekcję wywołaną danym mikroorgani-
zmem stają się bardziej odporne na kolejną, co więcej 
zwiększona odporność może być przekazana kolejnym 
pokoleniom (7). 

Z powodu cech wymienionych i opisanych powy-
żej larwy G. mellonella są coraz częściej stosowane 
w badaniach nad patogenezą drobnoustrojów będą-
cych źródłem zakażeń u człowieka oraz skuteczno-
ścią substancji terapeutycznych. Rosnącą popularność 
tego modelu infekcji obrazują coraz liczniej ukazują-
ce się artykuły naukowe na temat modelu zakażenia 
G. mellonella. W wyszukiwarce medycznej PubMed 
ukazało się ich ponad 1000, z których więcej niż 200 
opublikowano w latach 2014-2015 (6).

GALLERIA MELLONELLA  
JAKO ŹRÓDŁO PEPTYDÓW

W hemolimfie owadów znajdują się różne białka 
i peptydy, które mają właściwości przeciwdrobno-
ustrojowe, dlatego jest ona źródłem poszukiwań sub-
stancji, które mogą być alternatywą dla antybiotyków 
i środków przeciwgrzybiczych.

Głównym miejscem syntezy peptydów prze-
ciwdrobnoustrojowych jest ciało tłuszczowe owadów, 
w mniejszym stopniu hemocyty i komórki nabłonko-
we (8). Peptydy izolowane są z hemolimfy gąsienic 
G. mellonella wcześniej immunizowanych zawiesiną 
mikroorganizmów. Larwy mogą być infekowane pa-
togenem różnymi drogami, obejmują one podawanie 
miejscowe, pozajelitowe i iniekcję. Najefektywniejszą 
i najczęściej stosowaną techniką immunizowania larw 
mikroorganizmami jest iniekcja zawiesiny komórek 
drobnoustrojów bezpośrednio do hemocelu. Gąsienice 
wybierane do doświadczenia powinny znajdować się 
w ostatnich stadiach larwalnych i ważyć 250-350 mg 
(1, 9, 10, 11, 12, 13, 14).

W bazie danych Antimicrobial Peptides Database 
do stycznia 2018 roku umieszczono informację o 17 
peptydach wyizolowanych z gąsienic barciaka więk-
szego G. mellonella (Tabela I).

Ewa Mikulak, Aleksandra Gliniewicz i inni
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GALLERIA MELLONELLA - A MODEL IN 
MICROBIOLOGICAL TESTS

 
G. mellonella is sensitive to a number of 
microorganisms pathogenic for humans, which 
is why it is used in studies of microbial virulence 
factors and their pathogenesis. G. mellonella larvae 
are infected with selected microorganisms during the 
tests. After infection and incubation, the condition 
of caterpillars is described and evaluated basing on 
the following criteria (eg. according to Loh et al.): 
activity (lack of activity, minimal activity after 
stimulation, activity without stimulation)

• ability to form cocoons (no cocoon, partial cocoon, 
whole cocoon)

• melanization (total melanization (black larva), 
dark dots or brown color of larva, more than 3 dark 
spots on a beige larva, less than 3 dark spots on a 
beige larva, no melanization)

• survival (alive, dead) (15). 
In the last few decades, G. mellonella larvae have 

been used in studies of many groups and species of 
microorganisms, including: pathogenic Gram-negative 
and Gram-positive bacteria and fungi. Positive 
correlation between virulence and host response was 
found in both Galleria mellonella and mammalian 
insect models for a number of microorganisms (16-26). 

In the studies of Jacobs et al. (16) several 
Acinetobacter baumannii strains were compared and 
significant differences were found in their virulence 
on G. mellonella and mouse models. The AB5075 
strain was shown to be the most virulent of all, as was 
the model of mouse lung infection (16). In the work 
of Gaddy et al. (17), comparative studies performed 
on A. baumannii strain ATCC19606T based on three 
models: mouse, G. mellonella and human (lung 
epithelial cells) showed similar results - impaired 
production of BasD which induced indirect virulence 
phenotype compared to the phenotype of the parent 
strain and BauA mutant (17). In the work Aperis et al. 
(18) similarity in reduction of survival of organisms in 
the event of delayed administration of antibiotics, such 
as streptomycin, in the mouse model infected with 
Francisella tularensis and the model of larvae infected 
with live F. tularensis cells (18) was demonstrated. 
The virulence of Pseudomonas aeruginosa mutants 
in model systems of mammals and insects was also 
compared. The results showed that this insect model 
could be used as a new tool of identification and 
characterization of virulence factors of microorganisms 
involved in causing diseases in mammals (19,20).

In studies on group A streptococcal virulence 
(GAS, Streptococcus pyogenes), the virulence of 
GAS in wax moles was strongly correlated with data 
obtained from vertebrate models (mice and monkeys) 

GALLERIA MELLONELLA - MODEL  
W BADANIACH MIKROBIOLOGICZNYCH 

Barciak większy jest wrażliwy na szereg mikro-
organizmów patogennych dla człowieka, dlatego jest 
wykorzystywany w badaniach czynników wirulencji 
drobnoustrojów i w ich patogenezie. Larwy G. mello-
nella w trakcie badań zakaża się wybranymi drobno-
ustrojami. Po infekcji i inkubacji opisuje się i ocenia 
kondycję gąsienic biorąc pod uwagę następujące kry-
teria (np. wg Loh i wsp.).

• aktywność (brak aktywności, minimalna aktyw-
ność po stymulacji, aktywność bez stymulacji),

• zdolność tworzenia kokonów (brak kokonu, czę-
ściowy kokon, cały kokon),

• melanizację (całkowita melanizacja (czarna larwa), 
ciemne kropki lub brązowy kolor larwy, 3 i powy-
żej ciemne kropki na beżowej larwie, mniej niż 3 
ciemne kropki na beżowej larwie, brak melanizacji)

• przeżywalność (żyje, nie żyje) (15).
W ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat larwy G. mello-

nella zostały wykorzystane w badaniach wielu grup i ga-
tunków drobnoustrojów, w tym: patogennych bakterii 
Gram-ujemnych i Gram-dodatnich i grzybów. Pozytywną 
korelację między wirulencją a reakcją gospodarza stwier-
dzono zarówno w modelach owadzich Galleria mellonel-
la, jak i ssaczych dla szeregu mikroorganizmów (16-26)

W badaniach Jacobs i wsp. (16) porównano kilka 
szczepów Acinetobacter baumannii, wykryto znaczące 
różnice w ich zjadliwości na modelach G. mellonella i my-
sich. Wykazano, że szczep AB5075 był najbardziej wiru-
lentny ze wszystkich wziętych do doświadczeń w stosun-
ku do owadów, jak i modelu mysiego zakażenia płuc (16). 
Z kolei w pracy Gaddy i wsp. (17) badania porównawcze 
wykonane dla szczepu ATCC19606T A. baumannii oparte 
na trzech modelach: mysim, G. mellonella i ludzkim (ko-
mórek nabłonka płuc) wykazały podobne wyniki - upośle-
dzenie produkcji BasD, który wywołuje pośredni fenotyp 
wirulencji w porównaniu z fenotypem szczepu rodziciel-
skiego i mutanta BauA (17). W pracy Aperis i wsp. (18) 
wykazano podobieństwo w obniżeniu przeżywalności 
organizmów w przypadku opóźnienia podania antybioty-
ków, takich jak streptomycyna w modelu mysim zakażo-
nym Francisella tularensis, a systemie larw zakażonych 
żywymi komórkami F. tularensis (18). Porównywano 
również wirulencję mutantów bakterii Pseudomonas aeru-
ginosa w układach modelowych ssaków i owadów. Wy-
niki wykazały, że ten owadzi model może być używany 
jako nowe narzędzie do identyfikacji i charakteryzowania 
czynników wirulencji drobnoustrojów zaangażowanych 
w wywoływanie chorób u ssaków (19, 20). 

W badaniach prowadzonych nad wirulencją pa-
ciorkowców grupy A (GAS, Streptococcus pyogenes) 
stwierdzono, że zjadliwość GAS u larw moli wosko-
wych silnie koreluje z danymi uzyskanymi w modelach 
kręgowców (myszy i małp), a zatem larwy G. mellonel-
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and therefore G. mellonella larvae may be useful 
for GAS pathogenesis testing (21). In addition to 
OMZ175 and B14 Streptococcus mutans strains it has 
been shown that three other strains: NCTC11060, LM7 
and OM50E of less common serotypes e and f attack 
primary human coronary endothelial cells (HCAECs). 
Invasive strains have also been much more virulent 
than non-invasive strains in G. mellonella model 
(22). The ΔslyA mutants of three different strains of 
Enterococcus faecalis were more virulent than the 
starting strains in G. mellonella model. It has also 
been shown that the immune response of G. mellonella 
has many structural and functional similarities to the 
innate immune response in mammals. Greater wax 
moth larvae were a perfect infection model to assess 
contribution of E. faecalis pathogenic factors (Fsr, 
GelE and Ace) to virulence (23). 

In infected mice, Candida albicans and Candida 
tropicalis were found to be highly virulent, while 
other Candida species such as Candida glabrata, 
Candida parapsilosis and Candida krusei did not 
cause mortality. Comparison of virulence potential of 
different species of Candida spp. was carried out using 
G. mellonella model confirming that C. albicans and 
C. tropicalis are the most virulent species. In addition, 
these studies revealed a significant potential for the 
virulence of C. parapsilosis in G. mellonella leading to 
significant mortality of infected larvae. C. parapsilosis 
infection was fatal to G. mellonella larvae but not to 
mice (24). The work of Mylonakis et al. (25) is the first 
in which Cryptococcus neoformans strains have been 
shown to be more virulent for G. mellonella larvae at 
37°C than at 30°C. C. neoformans H99 turned out to 
be the most virulent of all subjects and killed larvae at 
inocula of 20 CFU/larva. It has also been demonstrated 
that the C. neoformans polysaccharide capsule and 
the GPA1, PKA1 and RAS1 genes are responsible 
for the virulence of mammals and also of larvae. The 
correlation between the virulence in G. mellonella and 
mammalian models suggests that the G. mellonella-C. 
neoformans model can be used to identify new genes 
in C. neoformans involved in virulence as well as to 
evaluate in vivo new antifungal agents (25). 

In the study of Aspergillus fumigatus fungus 
mutants using large larvae, the sidC and sidD deletion 
mutants showed attenuated virulence in insects, 
whereas the A. fumigatus cpcA, sidA, sidF and paba 
deletion mutants were avirulent. These results were 
comparable to those obtained from mammalian models 
such as mice (26). 

G. mellonella - virus model has not been shown 
to be suitable for studies of human viral pathogens. 
The literature describes research on cellular immune 
response of greater wax moth larvae infected with 
BHSV-1 bovine herpes virus (27).

la mogą być użytecznym organizmem do badania pa-
togenezy GAS (21). Oprócz szczepów OMZ175 i B14 
Streptococcus mutans, wykazano, że jeszcze trzy inne 
szczepy, takie jak: NCTC11060, LM7 i OM50E mniej 
rozpowszechnionych serotypów e i f atakują pierwot-
ne ludzkie komórki śródbłonka naczyń wieńcowych 
(HCAEC). Szczepy inwazyjne były również znacznie 
bardziej zjadliwe niż nieinwazyjne szczepy w mode-
lu G. mellonella (22). Mutanty ΔslyA trzech różnych 
szczepów Enterococcus faecalis były bardziej zjadliwe 
niż szczepy wyjściowe w modelu G. mellonella. Wy-
kazano także, że odpowiedź immunologiczna G. mello-
nella ma wiele strukturalnych i funkcjonalnych podo-
bieństw do wrodzonej odpowiedzi immunologicznej 
u ssaków. Larwy barciaka większego były doskonałym 
modelem infekcji do oceny udziału czynników patogen-
nych E. faecalis (Fsr, GelE i Ace) w wirulencji (23). 

U myszy zakażonych grzybami z rodzaju Candida, 
stwierdzono, że Candida albicans i Candida tropicalis 
są wysoce wirulentne, podczas gdy inne gatunki Can-
dida, takie jak Candida glabrata, Candida parapsilosis 
i Candida krusei, nie wywoływały śmiertelności. Po-
równanie potencjału wirulencji różnych gatunków Can-
dida spp. przeprowadzono z wykorzystaniem modelu 
G. mellonella, potwierdzając, że C. albicans i C. tropi-
calis to najbardziej zjadliwe gatunki. Ponadto badania 
te ujawniły znaczny potencjał wirulencji C. parapsilosis 
w G. mellonella prowadzący do znacznej śmiertelności 
zakażonych larw. Infekcja C. parapsilosis była śmiertel-
na dla larw G. mellonella, ale nie dla myszy (24). Praca 
Mylonakis i wsp. (25) jest pierwszą, w której wykaza-
no, że szczepy grzyba Cryptococcus neoformans były 
bardziej zjadliwe dla larw G. mellonella w temperaturze 
37°C niż w 30°C. C. neoformans H99 okazał się być 
najbardziej wirulentny ze wszystkich badanych, zabi-
jał larwy przy innokulum 20 CFU/larwę. Dowiedziono 
również, że otoczka polisacharydowa C. neoformans 
i geny GPA1, PKA1 i RAS1 są odpowiedzialne za wiru-
lencję ssaków i także larw. Korelacja między wirulencją 
w G. mellonella i modelach ssaków sugeruje, że model 
G. mellonella-C. neoformans może być stosowany do 
identyfikacji nowych genów u C. neoformans zaanga-
żowanych w zjadliwość, jak również do oceny in vivo 
nowych środków przeciwgrzybiczych (25). 

W badaniu mutantów grzyba Aspergillus fumigatus 
z wykorzystaniem larw barciaka większego wykazano, że 
mutanty delecyjne sidC i sidD wykazywały atenuowaną 
zjadliwość w owadach, natomiast mutanty delecyjne A. 
fumigatus cpcA, sidA, sidF i paba były niezjadliwe. Wy-
niki te były porównywalne z danymi uzyskanymi z ocen 
wykonanych w modelach ssaczych, takich jak myszy (26). 

Model G. mellonella - wirus do tej pory nie okazał się 
odpowiedni do badań nad wirusowymi patogenami ludzi. 
W literaturze dostępna jest pozycja opisująca badania nad 
komórkową odpowiedzią immunologiczną larw barciaka 
zakażonych bydlęcym wirusem opryszczki BHSV-1 (27). 
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GALLERIA MELLONELLA - MODEL IN TESTS 
OF ACTIVE ANTIBACTERIAL, ANTIFUNGAL, 

ANTICANCER SUBSTANCE

Galleria mellonella may also play a key role in 
studies on toxicity and efficacy of antibiotics, antifungal 
agents already existing and new pharmaceuticals for 
human and animal diseases, thus saving vertebrates 
in preliminary studies. Antimicrobial agents can be 
injected directly into the larvae hemocel by proleg 
(injection method). In majority of studies single doses of 
test substances were used and administered 30 minutes 
to 2 hours after infecting the larvae with the pathogen. 
In some cases the substances were administered 
immediately after infection with microorganisms, or 
even before infection.

In order to study the in vivo activity of antibiotics, 
such as: gentamycin, cefotaxime and tetracycline, and 
meropenem, which in vitro inhibited the investigated 
organisms effectively, infection model of G. 
mellonella larvae with A. baumannii strains of various 
virulence was used (28). Caterpillars of wax moles 
were infected with a clinical strain of A. baumannii 
(A9844) sensitive to meropenem and gentamicin, 
but resistant to tetracycline and cefotaxime. Infected 
insects were treated with a single dose of gentamicin 
(6 mg/kg), cefotaxime (150 mg/kg), tetracycline (50 
mg/kg) and meropenem (60 mg/kg). Antibiotics used 
acted therapeutically on the wax moth larvae infected 
with strain A9844. Comparative G. mellonella larvae 
infected with the carbapenem-resistant strain A. 
baumannii (A3587) were not sensitive to the given 
meropenem (below 12% survival). The data obtained 
by Pelega et al. (28) showed that G. mellonella 
infection model - A. baumannii can be used to test the 
effectiveness of antimicrobial agents and can provide a 
more simplified system than mammalian models (28). 
In the work Desbois et al. (29) showed that clinically 
approved antibiotics are effective in this model and 
prevent infections caused by Gram-positive bacteria, 
in particular Staphylococcus aureus and MRSA. In 
addition, daptomycin and vancomycin are effective 
in a model of wax moth larvae in doses similar to 
those recommended for use in humans with S. aureus 
or MRSA infections. Both antibiotics increased the 
survival of the larvae when they were administered 
prior to bacterial infection. It was also found that 
effective dose of penicillin G given to G. mellonella 
larvae infected with penicillin-susceptible Newman 
strain does not differ from the dose administered to 
humans and is about 30-60 mg/kg/day. These findings 
confirm that G. mellonella model may be useful for 
assessing the in vivo efficacy of new agents against S. 
aureus and MRSA (29). Combinations of antibiotics 
were used in some of the works and the synergy 

GALLERIA MELLONELLA 
 - MODEL W BADANIACH SUBSTANCJI 

CZYNNYCH – PRZECIWBAKTERYJNYCH, 
PRZECIWGRZYBICZYCH, 

PRZECIWNOWOTWOROWYCH

Barciaki większe mogą odgrywać również klu-
czową rolę w badaniach toksyczności i skuteczności 
antybiotyków, środków przeciwgrzybicznych już ist-
niejących i nowych farmaceutyków na choroby ludzi 
i zwierząt, oszczędzając w ten sposób kręgowce we 
wstępnych badaniach. 

Środki przeciwdrobnoustrojowe można wstrzykiwać 
larwom bezpośrednio do hemocelu poprzez posuwki (me-
toda iniekcyjna). W większości badań stosowano pojedyn-
cze dawki badanych substancji, podawane 30 minut do 2 
godzin po zakażeniu larw badanym patogenem. W niektó-
rych przypadkach substancje podawano natychmiast po 
infekcji drobnoustrojami, lub jeszcze przed zakażeniem.

W celu zbadania aktywności in vivo antybiotyków, 
takich jak: gentamycyna, cefotaksym i tetracyklina oraz 
meropen, które w warunkach in vitro hamowały sku-
tecznie badane drobnoustroje zastosowano model infek-
cji larw G. mellonella szczepami A. baumannii o różnej 
zjadliwości (28). Gąsienice moli woskowych zakażono 
klinicznym szczepem A. baumannii (A9844), który był 
wrażliwy na meropenem i gentamycynę, ale oporny na 
tetracyklinę i cefotaksym. Zakażone owady traktowano 
pojedynczą dawką gentamycyny (6 mg/kg), cefotaksy-
mu (150 mg/kg), tetracykliny (50 mg/kg) i meropenemu 
(60 mg/kg). Zastosowane antybiotyki działały leczniczo 
na larwy barciaka większego zainfekowane szczepem 
A9844. Dla porównania, larwy G. mellonella zakażone 
opornym na karbapenem szczepem A. baumannii (A3587) 
nie były wrażliwe na podany meropenem (przeżyło mniej 
niż 12%). Dane otrzymane przez Pelega i wsp. (28) wy-
kazały, że model zakażenia G. mellonella - A. baumannii 
może być stosowany do badania skuteczności środków 
przeciwbakteryjnych i może zapewniać bardziej uprosz-
czony system niż modele ssaków (28). Z kolei w pracy 
Desbois i wsp. (29) wykazano, że antybiotyki zatwierdzo-
ne klinicznie są skuteczne w tym modelu i zapobiegają 
infekcjom wywoływanym przez bakterie Gram-dodatnie, 
w szczególności Staphylococcus aureus i MRSA. Ponad-
to daptomycyna i wankomycyna są skuteczne w modelu 
larw barciaka większego w dawkach podobnych do tych 
zalecanych do stosowania u ludzi z zakażeniami S. aureus 
lub MRSA. Oba antybiotyki zwiększały przeżywalność 
larw, gdy były podawane przed zakażeniem bakteriami. 
Stwierdzono również, że skuteczna dawka penicyliny G 
podana larwom G. mellonella zakażonym podatnym na 
penicylinę szczepem Newmana nie różni się od dawki 
podawanej ludziom i wynosi około 30-60 mg/kg m.c./
dobę. Odkrycia te potwierdzają, że model G. mellonella 
może okazać się przydatny do oceny skuteczności in vivo 
nowych środków przeciwko S. aureus i MRSA (29).
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of the substances given together was quite often 
demonstrated. In a study conducted by Luther et al. 
(30) synergism of gentamicin and daptomycin injected 
one hour after infection with vancomycin-sensitive 
E. faecalis and vancomycin-resistant E. faecium (30) 
was demonstrated. Krezdorn et al. (31) tested many 
single, double and triple combinations of antibiotics 
against multi-drug resistant strains of Pseudomonas 
aeruginosa NCTC13437. They showed synergistic 
effects for several combinations of antibiotics, such as 
cefotaxime and piperacillin, amikacin and meropenem; 
or a triple combination of piperacillin, amikacin and 
meropenem (31). In the study of the most commonly 
used antifungal agents used to treat infection of C. 
neoformans a single dose of amphotericin B (1.5 mg/
kg), fluconazole (14 mg/kg) and flucytosine (20 mg 
/ kg) was used alone and in combination 48 hours 
after inoculation of G. mellonella caterpillars with C. 
neoformans strain H99 (1.2 x 103CFU). Monotherapy 
with amphotericin B or flucytosine prolonged the 
survival of G. mellonella caterpillars (mortality of 
larvae in the control group was after 6 days, in the 
group of amphotericin B and flucytosine 9 after days). 
The combination of amphotericin B with flucytosine 
(the most common combination for treatment of severe 
human cryptococcosis) was much more effective than 
amphotericin B alone and was as effective as triple 
therapy (amphotericin B, flucytosine and fluconazole), 
in both cases the average mortality was after 16 days 
(25). 

With the emergence of new resistant microbial 
strains, scientists are looking for new antibacterial and 
antifungal compounds from new groups of compounds 
with a new mechanism of action and low toxicity. 

Staniszewska et al. (32) conducted research on the 
activity of the new tetrazole derivative - (6a). Single 
doses of compound (6a) administered 30 minutes and 
1 hour before C. albicans inoculation significantly 
improved the survival of the larvae. Their ability to 
survive also increased in the test treated groups 30 
minutes and 1 hour after inoculation of the caterpillar 
with C. albicans suspension. The new tetrazole 
derivative - (6a) effectively inhibited the infection and 
increased survival of the larvae up to 18 hours. Each 
larva was evaluated according to the criteria of Loh et 
al. (15, 32). 

Januszanis et al. (33) presented studies on the 
influence of hemolymph of non-immunized and 
immunized G. mellonella larvae on tumor cells of the 
T98G human glioblastoma multiforme line. It has been 
proven that hemolymph, as well as its alcohol extracts, 
contain compounds that induce apoptosis and / or 
necrosis of human glioblastoma brain cells (33).

W niektórych pracach stosowano kombinacje anty-
biotyków i dość często wykazywano synergizm działa-
nia podawanych razem substancji. W badaniach prowa-
dzonych przez Luther i wsp. (30) wykazano synergizm 
gentamycyny i daptomycyny wstrzykniętych godzinę 
po zakażeniu wrażliwymi na wankomycynę E. faecalis 
i opornymi na wankomycynę E. faecium (30). Krezdorn 
i wsp. (31) przetestowali wiele pojedynczych, podwój-
nych i potrójnych kombinacji antybiotyków przeciwko 
wielolekoopornym szczepom Pseudomonas aeruginosa 
NCTC13437. Wykazali oni efekty synergistyczne dla 
kilku kombinacji antybiotyków, takich jak cefotaksym 
i piperacylina, amikacyna i meropenem, lub potrójna 
kombinacja piperacyliny, amikacyny i meropenemu (31). 
W badaniu najczęściej używanych środków przeciwgrzy-
biczych, stosowanych w leczeniu zakażeń C. neoformans 
użyto pojedynczej dawki amfoterycyny B (1,5 mg/kg), 
flukonazolu (14 mg/kg) i flucytozyny (20 mg/kg), sa-
modzielnie oraz w połączeniu 48 godzin po inokulacji 
gąsienic G. mellonella grzybem C. neoformans szczep 
H99 (1,2 x 103CFU). Monoterapia amfoterycyną B lub 
flucytozyną przedłużyła przeżycie gąsienic G. mellonella 
(śmiertelność larw w grupie kontrolnej zaobserwowano 
po 6 dniach, w grupie amfoterycyny B i flucytozyny po 
9 dniach). Kombinacja amfoterycyny B z flucytozyną 
(najczęściej stosowana kombinacja do leczenia ciężkiej 
ludzkiej kryptokokozy) była znacznie skuteczniejsza niż 
sama amfoterycyna B i była tak samo skuteczna jak tera-
pia potrójna (amfoterycyna B, flucytozyna i flukonazol), 
w obu przypadkach śmiertelność obserwowano średnio 
po 16 dniach (25).

Wraz z pojawianiem się co raz to nowych, opornych 
szczepów drobnoustrojów naukowcy poszukują no-
wych związków przeciwbakteryjnych i przeciwgrzy-
biczych spośród nowych grup związków i o nowym 
mechanizmie działania oraz o niskiej toksyczności.

Staniszewska i wsp. (32) przeprowadzili badania 
nad aktywnością nowej pochodnej tetrazolu – (6a). 
Pojedyncze dawki związku (6a) podawane 30 minut 
i 1 godzinę przed inokulacją C. albicans znacząco po-
prawiały przeżywalność larw. Ich zdolność do przeży-
cia wzrosła również w grupach traktowanych badaną 
substancją po 30 minutach i 1 godzinie po inokulacji 
gąsienic zawiesiną C. albicans. Nowa pochodna tetra-
zolu - (6a) skutecznie hamowała infekcję i zwiększała 
przeżycie larw do 18 h. Każda larwa została poddana 
ocenie według kryteriów Loh i wsp. (15, 32).

W pracy Januszanis i wsp. (33) przedstawiono ba-
dania wpływu hemolimfy nieimmunizowanych i im-
munizowanych larw G. mellonella na komórki nowo-
tworowe linii ludzkiego glejaka wielopostaciowego 
T98G. Dowiedziono, że hemolimfa, jak również jej 
alkoholowe ekstrakty, zawierają związki indukujące 
apoptozę i /lub nekrozę komórek glejaka ludzkiego 
wielopostaciowego mózgu (33).
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GALLERIA MELLONELLA – REASEARCH 
ORGANISM IN STUDIES 

OTHER THAN BIOMEDIC

Greater wax moth larvae are also used in the study 
of new substances and biological agents that show 
insecticidal activity. There are several reports on the 
use of G. mellonella in studies on insect-pathogenic 
viruses such as iridescent viruses: TIV (Tipula 
Iridescent Virus), Invertebrate iridescent virus 6, 
Iridovirus and others such as Nodamura virus (34). 

Research is conducted on the effects of metabolites 
isolated from various species of entomopathogenic 
fungi, i.e. Conidiobolus coronatus, Beauveria bassiana 
and bacteria, such as: Pseudomonas aeruginosa, 
Bacillus turingiensis using Galleria mellonella larvae 
(35). It has been reported that larvae of some insects 
are likely to be involved in rapid biodegradation of 
PE polyethylene which decomposes slowly in the 
environment. Currently, several works are available 
on the issue of biodegradation of plastics caused by 
insects themselves, as well as microorganisms isolated 
from their intestines. In 2017, Bombelli et al. (36) 
found rapid biodegradation of PE by G. mellonella 
larvae but they did not isolate any bacterial strains 
from them. The loss of foil weight was observed after 
12 hours. These larvae not only shredded the foil but 
ate and digested it. The product of digesting PE was 
ethylene glycol. It is probable that the enzymes are 
responsible for rapid biodegradation of polyethylene 
(research in progress) (36). 

SUMMARY

Invertebrates, insects among them, have been used 
since the end of the 19th century in biological research, 
and for several decades also in molecular studies of 
pathogenesis of microorganisms: viruses, bacteria and 
fungi and their interaction with the host and in testing 
of active substances and drugs. According to data 
published by Susan E. Wilson-Sanders (2) 16 scientific 
articles concerning research using invertebrate animals 
were published between 1923-1943. From 1943 to 
1963 the number of publications increased to almost 
14,000. It was estimated that in 1963-1973 more than 
40,000 works on invertebrate research appeared. In 
the 21st. century the importance of invertebrates in 
biological and biomedical research has increased: 
in 2008-2010 there were 44,000 works in PubMed 
medical search engine, which describe research using 
selected invertebrate species as models for genetic and 
disease research and drug development and testing (2). 

An obstacle in the wide use of G. mellonella 
caterpillars as a model in biomedical research is the use 
of insects from non-referential breeding studies, which 

GALLERIA MELLONELLA 
– ORGANIZM TESTOWY W BADANIACH 

INNYCH NIŻ BIOMEDYCZNE

Larwy barciaka większego są wykorzystywane 
także w badaniach nowych substancji i czynników 
biologicznych, wykazujących działanie owadobójcze.

Istnieje kilka doniesień o zastosowaniu G. mello-
nella w badaniach nad wirusami patogennymi dla 
owadów, takich jak wirusy opalizujące: TIV (Tipula 
Iridescent Virus), Invertebrate iridescent virus 6, Iri-
dovirus i inne np. Nodamura virus (34). 

Prowadzone są badania nad działaniem metaboli-
tów izolowanych z różnych gatunków grzybów ento-
mopatogennych tj. Conidiobolus coronatus, Beauveria 
bassiana i bakterii, takich jak: Pseudomonas aerugi-
nosa, Bacillus turingiensis z wykorzystaniem larw 
Galleria mellonella (35).

Istnieją doniesienia, że larwy niektórych owadów 
prawdopodobnie mogą brać udział w szybkiej biode-
gradacji polietylenu PE, który w środowisku ulega roz-
kładowi powoli. Aktualnie dostępnych jest kilka prac 
dotyczących zagadnienia związanego z biodegradacją 
tworzyw sztucznych powodowanych przez same owa-
dy, jak i mikroorganizmy izolowane z ich jelit. W 2017 
Bombelli i wsp. (36) stwierdzili szybką biodegradację 
PE przez larwy G. mellonella, jednak nie izolowali 
z nich żadnych szczepów bakteryjnych. Ubytek masy 
folii był obserwowany po 12 h. Larwy te nie tylko roz-
drabniały folię, ale zjadały ją i trawiły. Produktem tra-
wienia PE był glikol etylenowy. Prawdopodobnie, za 
szybką biodegradację polietylenu odpowiedzialny są 
enzymy (badania w toku) (36).

PODSUMOWANIE

Bezkręgowce, a wśród nich owady, były wykorzy-
stywane od końca XIX wieku w badaniach biologicz-
nych, a od kilku dziesięcioleci również w badaniach 
molekularnych podstaw patogenezy drobnoustrojów: 
wirusów, bakterii i grzybów i ich interakcji z gospo-
darzem oraz w testowaniu substancji czynnych i le-
ków. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Wil-
son-Sanders (2) w okresie 1923-1943 opublikowano 
16 artykułów naukowych, dotyczących badań z wyko-
rzystaniem zwierząt bezkręgowych, w okresie 1943-
1963 liczba publikacji wzrosła już do prawie 14 000. 
Oszacowano, że w latach 1963-1973 pojawiło się po-
nad 40 000 prac dotyczących badań na bezkręgow-
cach. W XXI wieku wzrosło znaczenie bezkręgowców 
w badaniach biologicznych i biomedycznych: w latach 
2008-2010 w wyszukiwarce medycznej PubMed moż-
na było odnaleźć 44 000 prac, w których opisano ba-
dania wykorzystujące wybrane gatunki bezkręgowców 
jako modeli do badań genetyki i chorób oraz do opra-
cowywania i testowania leków (2). 
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non repetitive results. In many works commercial 
larvae, intended as feed for reptiles and birds and 
as a fishing lure, were used. In such cases, when 
the organisms for research came from an unknown 
source, there is no certainty as to the reliability and 
repeatability of results (37). 

There is a need to conduct standardized G. 
mellonella laboratory cultures which will be the source 
of larvae for research and to standardize procedures 
and standards according to which biomedical research 
will be carried out. Research procedures must strictly 
determine testing conditions. In Pelega et al. (38) it was 
observed that the death of G. mellonella larvae by A. 
baumannii (ATCC 17978) depended on the incubation 
temperature after infection. Survival of infected larvae 
incubated at 30°C was greater than that found at 37°C. 
Using a suspension of A. baumannii with density of 3.7 
× 105 CFU based on the incubation of larvae at 30°C 
mortality among infected G. mellonella caterpillars 
was less than 50%, and the mortality among infected 
larvae incubated at 37°C was 80%. There was no 
difference in the A. baumannii growth kinetics at these 
temperatures. The data suggest that A. baumannii 
has temperature-sensitive virulence traits or that G. 
mellonella caterpillars are less susceptible to infection 
at lower temperatures (38). Similar observations have 
been made in other works on other microorganisms 
such as S. aureus (29).

Examples of standardized larvae are individuals 
from the TruLarv breeding line produced by Biosystems 
Technology Ltd. The producer declares that insects are 
kept in strictly defined conditions, they are free from 
hormones and bactericidal substances, and the results 
are repeatable (39). 

G. mellonella larvae do not completely replace 
vertebrates in biomedical research despite the 
similarities in the innate immune response of 
mammals and insects. Complete genome sequence of 
G. mellonella is not known, but research is ongoing. 
The insect model can certainly be and will be used for 
preliminary in vivo tests. The use of insects to analyze 
large numbers of pathogens or potential therapeutics 
in a short time is much less costly and laborious than 
research using vertebrates. The G. mellonella model 
should be used as standard in the initial analysis 
preceding conventional in vivo tests and to reduce the 
number of routine tests in mammals.

Przeszkodą w szerokim stosowaniu gąsienic G. 
mellonella jako modelu w badaniach biomedycznych 
jest wykorzystywanie owadów do badań z hodowli 
niereferencyjnych, co sprawia, że wyniki nie są po-
wtarzalne. W wielu pracach używano larw dostępnych 
w handlu przeznaczonych docelowo jako karma dla 
gadów i ptaków oraz jako przynęta wędkarska. W ta-
kich przypadkach, kiedy organizmy do badań pocho-
dziły z niewiadomego źródła nie ma pewności, co do 
rzetelności i powtarzalności wyników (37).

Istnieje potrzeba prowadzenia wystandaryzowa-
nych hodowli laboratoryjnych G. mellonella będących 
źródłem larw do badań oraz wystandaryzowania pro-
cedur i norm, wg których prowadzone będą badania 
biomedyczne. Procedury badawcze muszą ściśle okre-
ślać warunki prowadzenia badań. W pracy Pelega 
i wsp.(38) zaobserwowano, że zabicie larw G. mello-
nella przez A. baumannii (ATCC 17978) było zależne 
od temperatury inkubacji po infekcji. Przeżywalność 
zakażonych larw inkubowanych w 30°C była większa 
niż tych, które znajdowały się w temperaturze 37°C. 
Przy zastosowaniu zawiesiny A. baumannii o gęstości 
3,7 × 105 CFU w przeliczeniu na larwę podczas inku-
bacji w temperaturze 30°C śmiertelność wśród zain-
fekowanych gąsienic G. mellonella była mniejsza niż 
50%, natomiast śmiertelność wśród zakażonych larw 
inkubowanych w 37°C wyniosła 80%. Nie zaobserwo-
wano żadnej różnicy w kinetyce wzrostu A. baumannii 
w tych temperaturach. Dane te sugerują, że A. bau-
mannii ma wrażliwe na temperaturę cechy wirulencji 
lub że gąsienice G. mellonella są mniej podatne na 
infekcje w niższych temperaturach (38). Podobne ob-
serwacje poczyniono w innych pracach, dotyczących 
innych drobnoustrojów, np. S. aureus (29). 

Przykładem wystandaryzowanych larw, są osob-
niki pochodzące z linii hodowlanej TruLarv produ-
kowane przez Biosystems Technology Ltd. Producent 
deklaruje, że owady są utrzymywane w ściśle określo-
nych warunkach, są wolne od hormonów i substancji 
bakteriobójczych, a wyniki są powtarzalne (39). 

Larwy G. mellonella nie zastąpią zupełnie kręgow-
ców w badaniach biomedycznych pomimo podobieństw 
we wrodzonej reakcji układu immunologicznego ssa-
ków i owadów. Nie jest znana kompletna sekwencja ge-
nomu G. mellonella, ale badania nad nim trwają. 

Owadzi model na pewno może być i będzie wy-
korzystywany do wstępnych testów in vivo. Wyko-
rzystanie owadów do analizy dużej liczby patogenów 
lub potencjalnych terapeutyków w krótkim czasie jest 
o wiele mniej kosztowne i pracochłonne w porówna-
niu do badań z wykorzystaniem kręgowców. Model G. 
mellonella powinien być standardowo używany w po-
czątkowej analizie poprzedzającej konwencjonalne te-
sty in vivo oraz dla zmniejszenia liczby rutynowych 
testów na ssakach.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Low level of knowledge of cardiovascular disease (CVD) risk factors is related to higher 
risk of death and health educational programs are of particular importance in CVD prevention. Monitoring the 
level of knowledge of CVD risk factors is necessary to verify the effectiveness of education and to facilitate the 
right choice of education methods.
AIM. to compare the assessment of knowledge of CVD risk factors in the population of Małopolska Voivodeship 
from the two independent cross-sectional studies.
MATERIAL AND METHODS. Data of 973 respondents of M-CAPRI Study and 333 respondents of WOBASZ 
II Study, at age 20-69, were included to analysis. M-CAPRI study was carried out in 2014 and WOBASZ II - in 
the years 2013-2014. Knowledge of CVD risk factors was assessed by the same standard questionnaire in both 
studies. Multivariate logistic regression was used to assess the differences in knowledge of CVD risk factors 
between participants of M-CAPRI and WOBASZ II studies.
RESULTS. There were 80% of women and 71% of men, respondents of M-CAPRI Study who recognized the 
term ,,risk factor” compared to 73% and 78% respectively in respondents of WOBASZ II Study. However, after 
adjustment for age and education the difference was statistically significant only in men. Respondents of M-CAPRI 
Study had knowledge of hypertension, high level of blood cholesterol, alcohol and unhealthy diet less frequently 
compared to respondents of WOBASZ II Study. Men from M-CAPRI Study had knowledge of diabetes and smoking 
less frequently but knowledge of low physical activity more frequently compared to men from WOBASZ II Study. 
CONCLUSIONS. The use of standard questionnaire in two independent cross-sectional studies appeared to be 
not sufficient to obtain reliable information on knowledge of CVD risk factors in Małopolska Voivodeship. In the 
studies that differed in the method of recruitment, participation and the technique of interview, the differences in 
the assessment of knowledge were substantial and it is impossible to assess which assessment was closer to the 
reality. However, the results of both M-CAPRI and WOBASZ II studies indicate that knowledge of CVD risk 
factors in Małopolska Voivodship is poor and there is a strong need to intensify health education. 

Key words: diseases of circulatory system, prevention, health education
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WSTĘP

Umieralność z powodu chorób sercowo-naczynio-
wych (ChSN) pozostaje w stałej relacji z narażeniem 
na znane czynniki ryzyka i zmiany tego narażenia są 
w znacznym stopniu odpowiedzialne za trendy umieral-
ności w krajach Unii Europejskiej, w tym również w Pol-
sce (1, 2). Zmniejszenie narażenia na czynniki ryzyka 
ChSN jest głównym celem prewencji ChSN, który może 
zostać osiągnięty m.in. poprzez odpowiednią edukację 
zdrowotną. Istotnie, wyniki przeprowadzonych badań 
prospektywnych potwierdzają, że niższy poziom wiedzy 
na temat czynników ryzyka ChSN lub brak wiedzy na 
temat możliwości zapobiegania ChSN były związane 
z wyższym ryzykiem zgonu (3, 4). Programy edukacji 
zdrowotnej upowszechniające wiedzę dotyczącą czyn-
ników ryzyka stały się więc elementarnym składnikiem 
w podejściu populacyjnym w prewencji ChSN (1).

Najważniejszym dowodem na skuteczność progra-
mów prewencji jest wykazanie ich wpływu na zapadal-

STRESZCZENIE

WSTĘP. Niski poziom wiedzy na temat czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (ChSN) lub brak 
wiedzy na temat możliwości zapobiegania ChSN, jest związany z wyższym ryzykiem zgonu i programy eduka-
cji zdrowotnej są elementarnym składnikiem prewencji ChSN. Monitorowanie stanu wiedzy dotyczącej czyn-
ników ryzyka jest konieczne do weryfikacji skuteczności edukacji zdrowotnej i ułatwia dobranie właściwych 
metod przekazywania wiedzy. 
CEL. porównanie wyników badania wiedzy o czynnikach ryzyka ChSN uzyskanych w dwóch przeprowadzo-
nych w tym samym czasie, niezależnych badaniach przekrojowych populacji województwa małopolskiego.
MATERIAŁ I METODY. Do analizy zakwalifikowano uczestników badań M-CAPRI i WOBASZ II (odpo-
wiednio 973 i 333 osoby w wieku 20-69 lat) przeprowadzonych na losowych próbach populacji województwa 
małopolskiego. Badanie M-CAPRI przeprowadzono w roku 2014, a badanie WOBASZ II w latach 2013-2014. 
Wiedza o czynnikach ryzyka ChSN została sprawdzona przy pomocy tego samego kwestionariusza. Różnice 
w znajomości czynników ryzyka z uwzględnieniem wpływu wieku i wykształcenia oceniono przy pomocy wie-
loczynnikowej regresji logistycznej.
WYNIKI. 80% kobiet i 71% mężczyzn uczestniczących w badaniu M-CAPRI spotkało się z pojęciem ,,czynni-
ki ryzyka”, podczas gdy w badaniu WOBASZ II odsetki te wynosiły odpowiednio 73% i 78%. Po uwzględnieniu 
wpływu wieku i wykształcenia, różnica była statystycznie istotna tylko u mężczyzn. Znajomość poszczególnych 
czynników ryzyka w obu badaniach była zróżnicowana. Najczęściej wymieniane czynniki ryzyka były znane 
przez nieznacznie ponad połowę ankietowanych w badaniu WOBASZ II oraz nieco poniżej połowy ankieto-
wanych w badaniu M-CAPRI. Bez względu na płeć, w badaniu M-CAPRI stwierdzono rzadziej występującą 
wiedzę na temat nadciśnienia tętniczego, podwyższonego stężenia cholesterolu całkowitego, nieprawidłowej 
diety i nadużywania alkoholu, a dodatkowo u mężczyzn uczestników badania M-CAPRI stwierdzono rzadsze 
posiadanie wiedzy dotyczącej cukrzycy i palenia papierosów, i częstsze posiadanie wiedzy dotyczącej niskiej 
aktywności fizycznej. 
WNIOSKI. Użycie standardowego kwestionariusza w dwóch niezależnych badaniach przekrojowych nie 
pozwoliło na uzyskanie wiarygodnej, informacji dotyczącej wiedzy o czynnikach ryzyka ChSN w populacji 
województwa małopolskiego. W badaniach, które różniły się sposobem rekrutacji, uczestnictwem i techniką 
zbierania wywiadu, różnice w ocenie wiedzy były poważne i nie można rozstrzygnąć, która ocena była bliższa 
stanowi rzeczywistemu. Wniosek, że wiedza ta jest wciąż niewystarczająca i wskazana jest intensyfikacja edu-
kacji zdrowotnej w zakresie prewencji ChSN ma jednak uzasadnienie w wynikach obu projektów M-CAPRI 
i WOBASZ II.

Słowa kluczowe: choroby układu krążenia, prewencja, edukacja zdrowotna

INTRODUCTION

Mortality due to cardiovascular diseases (CVD) 
remains in constant relation with an exposure to 
known risk factors and changes in this exposure are 
largely responsible for mortality trends in the European 
Union countries, including Poland (1, 2). Reduction of 
an exposure to CVD risk factors is the main goal of 
CVD prevention, which can be achieved, inter alia, 
through appropriate health education. Indeed, the 
results of the prospective studies confirm that a lower 
level of knowledge about CVD risk factors or a lack 
of knowledge about the possibility of CVD prevention 
were associated with a higher risk of death (3, 4). 
Therefore, health education programs disseminating 
the knowledge about risk factors have become an 
elementary component in the population approach in 
CVD prevention (1).

The most important evidence for the effectiveness 
of prevention programs is the demonstration of their 
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ność i umieralność, ale istotnym dowodem pośrednim 
jest wykazanie zmniejszenia narażenia na czynniki ryzy-
ka. Badania, które pozwolą na uzyskanie takich informa-
cji są jednak z reguły dość kosztowne, a przede wszyst-
kim ich wyniki są miarodajne dopiero po upływie dość 
długiego czasu. Monitorowanie stanu wiedzy dotyczącej 
czynników ryzyka, aczkolwiek w mniejszym stopniu od-
nosi się do głównych celów prewencji, nie jest obciążone 
tymi wadami, a ponadto wystarcza do weryfikacji sku-
teczności edukacji zdrowotnej, a także ułatwia dobranie 
właściwych metod przekazywania wiedzy. Uwzględ-
niając całokształt oddziaływania w zakresie prewencji 
ChSN, należy założyć, że samo monitorowanie wiedzy 
dotyczącej czynników ryzyka w społeczności objętej 
opieką, powinno opierać się na metodach, które są proste 
do zastosowania i które nie generują znacznych kosztów. 
W takich przypadkach techniką badawczą z wyboru jest 
badanie przekrojowe, jednakże ograniczanie kosztów 
w przypadku zastosowania tego typu projektu badawcze-
go może wiązać się z gorszą jakością uzyskanych danych 
i tym samym obniżać wartość wyników. Jednym z za-
sadniczych problemów w badaniach przekrojowych jest 
zapewnienie wysokiej frekwencji, która ogranicza błąd 
systematyczny związany z selekcją badanych osób. Jest 
to tym ważniejsze, że obserwuje się stały trend obniża-
nia się odsetka osób zakwalifikowanych do badań, które 
ostatecznie biorą w nich udział (5). W ogólnej opinii oso-
by obciążone czynnikami ryzyka np. otyłością, nałogiem 
palenia papierosów, rzadziej biorą udział w badaniach 
(6), jednakże w badaniu WOBASZ II (Wieloośrodko-
we Badanie Stanu Zdrowia Ludności), nie potwierdzono 
istotnego wpływu uczestnictwa na wyniki oceny rozpo-
wszechnienia otyłości i hipercholesterolemii (7, 8).

W tym samym okresie co badanie WOBASZ II, 
w województwie małopolskim przeprowadzono ba-
danie M-CAPRI (Małopolska Cardiovascular Preven-
tive Intervention Study), którego celem było między 
innymi monitorowanie wiedzy dotyczącej czynników 
ryzyka i do tego celu zastosowano ten sam kwestiona-
riusz co w badaniu WOBASZ II.

CEL 

Celem tej pracy było porównanie wyników bada-
nia wiedzy o czynnikach ryzyka ChSN uzyskanych 
w dwóch niezależnie przeprowadzonych, obserwacyj-
nych badaniach przekrojowych populacji wojewódz-
twa małopolskiego (M-CAPRI i WOBASZ II).

MATERIAŁ I METODY 

Metody zastosowane w badaniach M-CAPRI i WO-
BASZ II zostały szczegółowo opisane wcześniej (9, 10, 
11). Poniżej przedstawiono tylko skrócony opis, w za-
kresie odpowiadającym potrzebom tego opracowania. 

effect on incidence and mortality, but an important 
indirect evidence is the demonstration of reduced 
exposure to risk factors. However, the studies which 
would allow to obtain such information are usually 
quite expensive, and moreover, their results are reliable 
only after quite a long time. Monitoring the state of 
knowledge on risk factors to a lesser extent refers to 
the main prevention objectives but is not burdened 
with these disadvantages, and in addition is sufficient 
to verify the effectiveness of health education, and 
also facilitates the selection of appropriate methods 
of knowledge transfer. Taking into account the overall 
impact in the area of CVD prevention, it should be 
assumed that the mere monitoring of the knowledge on 
risk factors in the community covered by care should 
be based on methods that are simple to apply and 
which do not generate significant costs. In such cases, 
the cross-sectional research method is the preferred 
technique, however, reducing the costs when using this 
type of research project may result in poorer quality of 
the obtained data and thus reduced value of the results. 
One of the fundamental problems in cross-sectional 
research is to ensure high participation, which reduces 
the selection bias. This is especially important since 
there is a steady decline in the percentage of people 
qualified for research, that ultimately take part in them 
(5). In the general opinion, people burdened with risk 
factors, e.g. obesity or smoking, are less likely to 
participate in the studies (6), however, no significant 
influence of the participation on the results of obesity 
and hypercholesterolemia prevalence was confirmed 
in the WOBASZ II study (Multi-center National 
Population Health Examination Survey) (7, 8).

In the same period as the WOBASZ II study, 
the M-CAPRI study (Małopolska Cardiovascular 
Preventive Intervention Study) was conducted in the 
Małopolska voivodship, which aim was, inter alia, to 
monitor the knowledge of risk factors and the same 
questionnaire was used for this purpose as in the 
WOBASZ II study.

AIM

The aim of this study was to compare the results of 
the study of knowledge on CVD risk factors obtained 
in two independently conducted, observational cross-
sectional studies of the population of the Małopolska 
voivodship (M-CAPRI and WOBASZ II).

MATERIAL AND METHODS

The methods used in the M-CAPRI and WOBASZ 
II studies have been described in detail previously (9, 
10, 11). The following is only a brief description, to the 
extent corresponding to the needs of this study. 
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Badanie M-CAPRI
Z rejestru mieszkańców województwa małopolskiego 

wylosowano próbę 5000 osób w wieku powyżej 18 lat, po-
przez losowanie proste, wśród których 4589 osób spełniało 
kryteria kwalifikacji do analizy, tj. było w wieku pomiędzy 
20-69 lat. Do wylosowanych osób wysłano anonimowy 
kwestionariusz pocztowy, który zawierał między innymi 
pytania na temat płci, wieku, wykształcenia, miejsca za-
mieszkania, wagi i wzrostu, ChSN rozpoznanych u ankie-
towanego (choroba wieńcowa, zawał serca, udar mózgu), 
palenia papierosów, zaplanowanej aktywności fizycznej 
i wiedzy o czynnikach ryzyka ChSN. Wiedza o czyn-
nikach ryzyka ChSN została sprawdzona na podstawie 
dwóch pytań. Pierwsze pytanie było pytaniem zamknię-
tym i dotyczyło znajomości pojęcia ,,czynniki ryzyka”, 
drugie pytanie było pytaniem otwartym – ankietowany 
miał za zadanie wymienić wszystkie znane mu czynniki 
ryzyka. Do kwestionariusza dołączony był list konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii, w którym wy-
jaśniono cel badania i poproszono o odesłanie kwestio-
nariusza w załączonej, zaadresowanej kopercie zwrotnej. 
Ankietowany nie ponosił kosztów przesyłki. Spośród  
4 589 osób zakwalifikowanych do badania 973 osoby ode-
słały wypełnione kwestionariusze. Uzyskane odpowiedzi 
zostały zakodowane według jednolitego klucza. Badanie 
przeprowadzono w roku 2014.

Badanie WOBASZ II
Do badania wylosowano próbę 15 120 osób z popula-

cji Polskiej w wieku powyżej 19 lat. Operatorem losowa-
nia był powszechny elektroniczny system ewidencji lud-
ności PESEL. Losowanie było przeprowadzone oddziel-
nie dla każdego województwa. Dla każdego wojewódz-
twa wylosowano 2 małe gminy, 2 średnie gminy oraz 2 
duże gminy. W każdej gminie wylosowano 70 kobiet i 70 
mężczyzn w wieku powyżej 19 lat. W województwie 
małopolskim zbadano 388 osób (zgłaszalność 47,9%), 
spośród których 333 osoby spełniały kryteria kwalifika-
cji to analizy, która jest przedmiotem tego artykułu. Od 
każdego uczestnika uzyskano pisemną zgodę na udział 
w badaniu. Badanie uczestników zawierało wywiad we-
dług standardowego kwestionariusza, zbierany przez an-
kietera, badanie fizykalne (pomiar ciśnienia tętniczego 
krwi i tętna, pomiary antropometryczne), i pobranie krwi 
do badań biochemicznych i genetycznych. Standardowy 
kwestionariusz zawierał między innymi pytania doty-
czące danych socjo-demograficznych (wiek, płeć, miej-
sce zamieszkania, wykształcenie), aktywności fizycznej 
w czasie wolnym od pracy, palenia papierosów, pytania 
dotyczące występowania u ankietowanego w przeszłości 
lub obecnie ChSN (choroba wieńcowa, zawał serca, udar 
mózgu) oraz wiedzy na temat czynników ryzyka ChSN. 
Wiedza o czynnikach ryzyka ChSN została oceniona na 
podstawie takich samych pytań jak w badaniu M-CAPRI. 
Badanie WOBASZ II przeprowadzono w latach 2013/14.

M-CAPRI study
A sample of 5000 people aged over 18 years was 

drawn from the register of inhabitants of the Małopolska 
voivodeship through a random sampling., among which 
4589 met the criteria for qualification for analysis, i.e., 
was at the age between 20-69 years. An anonymous postal 
questionnaire was sent to randomly selected people, which 
included the questions about sex, age, education, place of 
residence, weight and height, personal history of CVD 
(coronary heart disease, myocardial infarction, stroke), 
smoking, planned physical activity and knowledge about 
CVD risk factors. Knowledge about CVD risk factors was 
verified on the basis of two questions. The first question 
was a closed question and it related to the knowledge of 
the term “risk factors”, the second question was an open 
question - the respondents had to name all the risk factors 
they knew. The questionnaire was accompanied by a 
letter from a Voivodship Specialist for Cardiology, which 
explained the purpose of the study and asked to return the 
questionnaire in the attached, addressed return envelope. 
The surveyed did not bear shipping costs. Among  
4 589 persons qualified for the study, 973 people returned 
completed questionnaires. Obtained answers were coded 
using a standard coding system. The study was conducted 
in 2014.

WOBASZ II study
A sample of 15 120 people from the Polish 

population aged over 19 years was randomly selected 
for the study. The operator of the random choice was 
the universal electronic population registration system 
PESEL. The drawing was carried out separately for each 
voivodeship. Two small municipalities, two medium-
sized municipalities and two large municipalities were 
drawn for each voivodeship. 70 women and 70 men 
aged over 19 were drawn in each municipality. 388 
people were examined in the Małopolska Voivodship 
(participation 47.9%), of which 333 people met the 
criteria for qualification for analysis, which is the 
subject of this article. The written consent to participate 
in the study was obtained from each participant. The 
examination of participants included an interview in 
accordance with a standard questionnaire, collected by 
the interviewer, physical examination (measurement 
of blood pressure and pulse, anthropometric 
measurements), and blood collection for biochemical 
and genetic tests. The standard questionnaire included, 
inter alia, questions about socio-demographic data 
(age, sex, place of residence, education), physical 
activity during leisure time, smoking, questions about 
the personal history of CVD (coronary heart disease, 
myocardial infarction, stroke) and knowledge on CVD 
risk factors. Knowledge of CVD risk factors was 
evaluated on the basis of the same questions as in the 
M-CAPRI study. The WOBASZ II study was conducted 
in 2013/14.
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Analiza statystyczna:
Przed wykonaniem analizy zbiory danych pocho-

dzące z badań M-CAPRI i WOBASZ II zostały zharmo-
nizowane. Wyniki analiz opisowych zostały przedsta-
wione jako średnie oraz rozkłady procentowe badanych 
cech według uczestnictwa w badaniu M-CAPRI i w ba-
daniu WOBASZ II oraz według płci. Istotność różnic 
pomiędzy populacjami badanymi została oceniona przy 
pomocy testu chi2 i testu t. Istotność statystyczną przy-
jęto na poziomie p<0,05. Różnice w rozpowszechnieniu 
wiedzy dotyczącej czynników ryzyka ChSN pomiędzy 
uczestnikami badania M-CAPRI i badania WOBASZ 
II oceniono przy pomocy wieloczynnikowej regresji 
logistycznej. W modelu regresji uwzględniono wpływ 
wieku (zmienna ciągła) i wykształcenia (najwyżej szko-
ła pomaturalna vs. wykształcenie wyższe). Analizy wy-
konano przy użyciu Statistica PL ver. 12 (StatSoft Inc). 

WYNIKI

Wyniki rekrutacji w badaniu M-CAPRI 
i w badaniu WOBASZ II według płci przedsta-
wiono w grupach wieku i ogółem w Tabeli I.  
Zarówno w badaniu M-CAPRI, jak w badaniu WO-
BASZ II frekwencja była wyższa wśród kobiet oraz 
w starszych grupach wieku.

Statistical analysis:
Before the analysis, the data sets from the 

M-CAPRI and WOBASZ II studies were harmonized. 
The results were presented as averages and percentage 
distributions of the examined traits by the participation 
in the M-CAPRI and WOBASZ II studies and by 
sex. Significance of differences between the studied 
populations was evaluated using the chi2 test and the t 
test. Statistical significance was assumed at the level of 
p <0.05. Differences in the dissemination of knowledge 
on CVD risk factors between the participants of the 
M-CAPRI and WOBASZ II studies were evaluated 
using multivariate logistic regression. The regression 
model took into account an effect of age (continuous 
variable) and education (at most the secondary school 
vs. higher education). The analyzes were performed 
using Statistica PL ver. 12 (StatSoft Inc). 

RESULTS

The results of recruitment in the M-CAPRI and 
WOBASZ II studies by sex are presented in the age 
groups and in total in Table I. Participation was higher 
among women and in older age groups both in the 
M-CAPRI and WOBASZ II studies.

Table I. Selection of the study sample in the M-CAPRI and WOBASZ II studies
Tabela I. Dobór próby w badaniach M-CAPRI i WOBASZ II

M-CAPRI WOBASZ II

Malopolska voivodeship 
population sample selected Examined sample selected Examined

Age 
group

N % of 
population  n % of 

sample n % of 
examined  n % of 

sample n % of 
examined

men

20-29 244886 21 481 21 63 16 93 22 20 14
30-39 281719 25 550 24 67 17 102 24 31 22
40-49 224528 20 441 20 67 17 81 19 32 23
50-59 215633 19 428 19 80 21 82 19 33 24
60-69 175653 15  359 16 109 28  66 16 22 16

In total 1142419 100 2259 100 386 100 424 100 138 100

Age 
group

 

women
20-29 238221 20 509 22 107 18 88 22 34 17
30-39 278626 24 563 24 117 20 83 20 37 19
40-49 223117 19 414 18 105 18 76 19 39 20
50-59 222329 19 447 19 132 22 87 21 46 24
60-69 206348 18  397 17 126 21  74 18 39 20

In total 1168641 100 2330 100 587 100 408 100 195 100
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Grupy zbadanych osób były porównywalne w ba-
daniach M-CAPRI i WOBASZ II pod względem śred-
niego wieku (odpowiednio 46 lat i 45 lat) i rozkładu 
według płci (odpowiednio procent mężczyzn wynosił 
39,7% i 41,4 % w badaniu. Nie było istotnych różnic 
pomiędzy wynikami badań w zakresie rozpowszech-
nienia palenia papierosów (M-CAPRI – 19,7% vs. 
WOBASZ – 23,2%), średniego BMI (M-CAPRI – 26,2 
kg/m2 vs. WOBASZ – 26,6 kg/m2, p – NS) oraz wy-
stępowania u ankietowanych zawału serca (M-CAPRI 
– 2,7% vs. WOBASZ – 2,4%, p – NS) i udaru mózgu 
(M-CAPRI – 1,6% vs. WOBASZ – 0,9%, p – NS). 
W przypadku występowania choroby wieńcowej róż-
nice były niewielkie, aczkolwiek istotne statystycznie  
(M-CAPRI – 9,0% vs. WOBASZ – 5,2%, p – <0,05). 
Istotne różnice stwierdzono w rozkładzie miejsca za-
mieszkania ankietowanych, z wyższym odsetkiem 
mieszkańców Krakowa oraz mniejszych (niepowiato-
wych) miast w badaniu M-CAPRI (p<0,001). Ponadto 
osoby przebadane w badaniu M-CAPRI cechował więk-
szy odsetek osób z wyższym wykształceniem (p<0,001) 
oraz mniejszy odsetek osób nieaktywnych fizycznie 
(p<0,001) (Tab. II).

The groups of examined persons were comparable 
in the M-CAPRI and WOBASZ II studies in terms of 
an average age (46 and 45 years, respectively) and 
distribution by sex (the percentage of men in the study 
was 39.7% and 41.4%, respectively). There were no 
significant differences between the results of the study 
with respect to cigarette smoking (M-CAPRI – 19.7% 
vs. WOBASZ – 23.2%), mean BMI (M-CAPRI – 26.2 
kg/m2 vs. WOBASZ – 26.6 kg/m2, p – NS) as well 
as the incidence of myocardial infarction (M-CAPRI 
– 2.7% vs. WOBASZ – 2.4%, p – NS) and stroke 
(M-CAPRI – 1.6% vs. WOBASZ – 0.9%, p – NS). In 
the case of coronary heart disease, the differences were 
small, although statistically significant (M-CAPRI  
– 9.0% vs. WOBASZ – 5.2%, p – <0.05). Significant 
differences were found in the case of place of 
residence of respondents, with a higher percentage of 
Krakow residents and smaller (non-poviat) cities in the 
M-CAPRI study (p <0.001). In addition, the persons 
examined in the M-CAPRI study were characterized by 
a higher percentage of people with higher education (p 
<0.001) and a lower percentage of physically inactive 
persons (p<0.001) (Tab. II).

Table II. Distribution of sex, age, education, place of residence and prevalence of CVD risk factors and history of CVD in  
               participants of M-CAPRI and WOBASZ II studies
Tabela II. Rozkład płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz występowanie czynników ryzyka oraz chorób  
                 sercowo-naczyniowych u uczestników badań M-CAPRI i WOBASZ II 

M-CAPRI WOBASZ p
Men, N (%) 386 39.7 138 41.4 NS
Age [years], X (Sd) 46.1 14.4 45.2 13.6 NS

Education, n (%)

basic 39 4.0 34 10.3

<0.001
vocational 177 18.2 88 26.6
secondary 309 31.8 116 35.0
post-secondary 67 6.9 15 4.5
higher 380 39.1 78 23.6

Place of residence, 
n (%)

country 391 40.2 169 50.8

<0.001city 205 21.1 23 6.9
poviat town 118 12.1 85 25.5
Krakow 258 26.5 56 16.8

Physical activity, 
n (%)

every day 129 13.6 45 13.7

<0.001
nearly every day 231 24.3 27 8.2
at least once a week 249 26.2 105 32.0
less that once a week 174 18.3 31 9.5
not at all 166 17.5 120 36.6

Smoking, n (%) yes 187 19.7 77 23.2 NS
no 760 80.3 255 76.8

Myocardial 
infraction, n (%) 

yes 24 2.7 8 2.4 NS
no or do not know 855 97.3 322 97.6

Coronary heart 
disease, n (%) 

yes 82 9.0 17 5.2 <0.05
no or do not know 826 91.0 313 94.8

Stroke, n (%) yes 14 1.6 3 0.9 NS
no or do not know 855 98.4 327 99.1

BMI, n (%)
normal 417 43.4 93 40.4

NSoverweight 364 37.8 83 36.1
obesity 181 18.8 54 23.5

BMI [kg/m2], x (SD) 26.2 7.1 26.6 5.4 NS
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Ponad 80 % kobiet i ponad 70% mężczyzn uczest-
niczących w badaniu M-CAPRI spotkało się z poję-
ciem ,,czynniki ryzyka”, podczas gdy w badaniu WO-
BASZ II odsetki te wynosiły odpowiednio 73% i 78% . 
W porównaniu do uczestniczek badania WOBASZ II, 
kobiety uczestniczące w badaniu M-CAPRI rzadziej 
wymieniały takie czynniki ryzyka ChSN, jak nadciśnie-
nie tętnicze (odpowiednio. 35,9% i 54,5 %, p <0,001), 
podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego (odpo-
wiednio 14,3% i 39,2%, p<0,001), nieprawidłową dietę 
(odpowiednio 29,3% i 50,3%, p<0,001), nadużywanie 
alkoholu (odpowiednio 7,2% i 31,5%, p<0,001). Nie 
było istotnych różnic w znajomości pozostałych czynni-
ków ryzyka ChSN u kobiet w obu badaniach. W porów-
naniu do uczestników badania WOBASZ II, mężczyźni 
uczestniczący w badaniu M-CAPRI rzadziej wymienia-
li takie czynniki ryzyka ChSN, jak nadciśnienie tętnicze 
(odpowiednio 22% i 46,7%, p<0,001), podwyższone 
stężenie cholesterolu całkowitego (odpowiednio 7,5% 
i 36,4%, p<0,001), nieprawidłową dietę (odpowiednio 
24,1% i 43%, p<0,001), nadużywanie alkoholu (odpo-
wiednio 7,5% i 40,2%, p<0,001) oraz palenie papiero-
sów (odpowiednio 46,9% i 57,9%, p<0,05), ale częściej 
wymieniali niską aktywność fizyczną (odpowiednio 
37,3% i 22,4%, p<0,01). Również częściej wymienia-
li przewlekły stres, aczkolwiek różnica nie była istotna 
statystycznie (Tab. III).

U mężczyzn, po uwzględnieniu wpływu wieku 
i wykształcenia różnice w znajomości pojęcia ,,czynnik 
ryzyka” oraz w rozpowszechnieniu wiedzy dotyczącej 
cukrzycy jako czynnika ryzyka okazały się istotne staty-
stycznie. Odwrotnie, u kobiet, po uwzględnieniu wpły-

Over 80% of women and over 70% of men 
participating in the M-CAPRI study were familiar 
with the term “risk factors”, whereas in the WOBASZ 
II study, these percentages were 73% and 78%, 
respectively. Compared to the  women participating  
in the WOBASZ II study, the women participating in 
the M-CAPRI study less frequently mentioned such 
CVD risk factors as hypertension (35.9% and 54.5%, p 
<0.001, respectively), elevated total cholesterol (14.3% 
and 39.2%, p <0.001, respectively), unhealthy diet 
(29.3% and 50.3%, p <0.001, respectively), alcohol 
abuse (7.2% and 31.5%, p<0.001, respectively). There 
were no significant differences in the knowledge of 
the other CVD risk factors in women in both studies. 
Compared to men participating in  the WOBASZ 
II study, men participating in the M-CAPRI study 
less frequently mentioned such CVD risk factors as 
hypertension (22% and 46.7%, p <0.001, respectively), 
elevated total cholesterol (7.5% and 36.4%, p<0.001, 
respectively), unhealthy diet (24.1% and 43%, 
p<0.001, respectively), alcohol abuse (7.5% and 
40.2%, p <0.001, respectively) and smoking (46.9% 
and 57.9%, p <0.05 respectively), but more often 
mentioned low physical activity (37.3% and 22.4%, p 
<0.01 respectively). They also more often mentioned 
chronic stress, although the difference was not 
statistically significant (Tab. III).

In men, after adjustment for age and education, 
differences in the knowledge of the term “risk factor” 
and in the dissemination of knowledge about diabetes 
as a risk factor turned out to be statistically significant. 
Conversely, in women, after adjustment for age and 

Table III. Recognition of term “risk factor” and knowledge of CVD risk factors in the M-CAPRI and WOBASZ II studies by sex
Tabela III. Znajomość pojęcia ,,czynnik ryzyka” oraz wiedza dotycząca czynników ryzyka w badaniu M-CAPRI  
                    i w badaniu WOBASZ II według płci

Men Women

M-CAPRI WOBASZ II
p

M-CAPRI WOBASZ
II

pN=386 N=138 N=587 N=195
  n %  n %  n %  n %
Recognition of “risk factor” term 268 70.7 107 77.5 NS 459 80.1 143 73.3 <0.05
Knowledge of particular risk factors:

hypertension 85 22 50 46.7 <0.001 211 35.9 78 54.5 <0.001
hypercholesterolemia 29 7.5 39 36.4 <0.001 84 14.3 56 39.2 <0.001
diabetes 44 11.4 19 17.8 NS 97 16.5 27 18.9 NS
overweight or obesity 123 31.9 28 26.2 NS 242 41.2 69 48.3 NS
unhealthy diet 93 24.1 46 43 <0.001 172 29.3 72 50.3 <0.001
alcohol abuse 29 7.5 43 40.2 <0.001 42 7.2 45 31.5 <0.001
smoking 181 46.9 62 57.9 <0.05 278 47.4 69 48.3 NS
low physical activity 144 37.3 24 22.4 <0.01 277 47.2 61 42.7 NS
chronic stress 164 42.5 37 34.6 NS 279 47.5 58 40.6 NS
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wu wieku i wykształcenia, różnica w częstości posia-
dania wiedzy dotyczącej pojęcia „czynnik ryzyka” nie 
była istotna statystycznie, Uwzględnienie wpływu wie-
ku i wykształcenia u kobiet nie wpłynęło na istotność 
różnic dotyczących częstości posiadania wiedzy doty-
czącej poszczególnych czynników ryzyka (Tab. IV).

DYSKUSJA

U uczestników badań M-CAPRI i WOBASZ II 
z województwa Małopolskiego stwierdzono podobną 
znajomość pojęcia ,,czynnik ryzyka” (70-80% bada-
nych), przy czym po uwzględnieniu czynników zakłó-
cających różnica była istotna tylko u mężczyzn tj. męż-
czyźni uczestniczący w badaniu M-CAPRI rzadziej 
znali pojęcie ,,czynnik ryzyka” w porównaniu do męż-
czyzn uczestników badania WOBASZ II. Znajomość 
poszczególnych czynników ryzyka w obu badaniach 
była wyraźnie zróżnicowana. Najczęściej wymieniane 
czynniki ryzyka były znane przez nieznacznie ponad 
połowę ankietowanych w badaniu WOBASZ II oraz 
nieco poniżej połowy ankietowanych w badaniu M-
CAPRI. Bez względu na płeć, w badaniu M-CAPRI 
stwierdzono rzadziej występującą wiedzę na temat 
nadciśnienia tętniczego, podwyższonego stężenia cho-
lesterolu całkowitego, nieprawidłowej diety i naduży-
wania alkoholu, a dodatkowo u mężczyzn uczestników 
badania M-CAPRI rzadsze posiadanie wiedzy doty-
czącej cukrzycy i palenia papierosów. Jednocześnie ci 
sami mężczyźni, w porównaniu do mężczyzn uczest-
niczących w badaniu WOBASZ II, częściej wiedzieli, 
że niska aktywność fizyczna jest czynnikiem ryzyka 
ChSN. Opisane różnice stwierdzono w dwóch nieza-

education, the difference in the frequency of knowledge 
about the term “risk factor” was not statistically 
significant. Taking into account an effect of age and 
education in women did not affect the significance 
of differences regarding the frequency of knowledge 
about particular risk factors (Tab. IV).

DISCUSSION

The participants of the M-CAPRI and WOBASZ II 
studies from the Małopolska Voivodship demonstrated 
a similar knowledge of the term “risk factor” (70-
80% of respondents), however, after consideration of 
covariates, the difference was significant only in men, 
i.e., men participating in the M-CAPRI study less 
often knew the term “risk factor” compared to men 
who participated in the WOBASZ II study. Knowledge 
of particular risk factors in both studies was clearly 
differentiated. The most frequently mentioned risk 
factors were known by slightly more than half of the 
respondents in the WOBASZ II study and slightly 
below half of the respondents in the M-CAPRI study. 
Regardless of sex, lower knowledge of hypertension, 
elevated total cholesterol, unhealthy diet and alcohol 
abuse was found the M-CAPRI study, and in addition, 
men participated in the M-CAPRI study rarely had the 
knowledge about diabetes and smoking. At the same 
time, the same men, compared to the men participating 
in the WOBASZ II study, more often knew that low 
physical activity is a risk factor of CVD. The described 
differences were found in two independently conducted 
cross-sectional studies carried out on samples drawn 
from the same population using the same questionnaire 

Table IV. Differences in the dissemination of the knowledge of risk factors in M-CAPRI and WOBASZ II studies (reference  
               group: participants of WOBASZ II study).
Tabela IV. Różnice w rozpowszechnieniu wiedzy dotyczącej czynników ryzyka pomiędzy wynikami badania M-CAPRI  
                  i badania WOBASZ II (grupa referencyjna: uczestnicy badania WOBASZ II) 

Men Women
Odds 
ratioa 95%CIa Odds 

ratioa 95%CIa

Recognition of “risk factor” term 0.61 (0.38-0.97) 1.27 (0.86-1.87)
Knowledge of particular risk factors:

hypertension 0.29 (0.19-0.47) 0.47 (0.32-0.68)
hypercholesterolemia 0.10 (0.05-0.18) 0.26 (0.17-0.39)
diabetes 0.54 (0.30-0.99) 0.85 (0.52-1.37)
overweight or obesity 1.22 (0.75-2.00) 0.72 (0.49-1.04)
unhealthy diet 0.39 (0.25-0.63) 0.40 (0.27-0.58)
alcohol abuse 0.12 (0.07-0.20) 0.16 (0.1-0.26)
smoking 0.57 (0.37-0.89) 0.91 (0.63-1.32)
low physical activity 1.94 (1.15-3.26) 1.11 (0.76-1.61)
chronic stress 1.29 (0.82-2.03) 1.31 (0.9-1.91)

a Adjusted for: age and education 
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in respect to the knowledge about the risk factors of 
CVD. The studies were carried out in very similar 
periods of time and it seems unlikely that differences 
in the state of knowledge can be explained by changes 
in time. Both studies had many advantages, including: 
random selection of the test sample, evaluation of the 
state of knowledge at a high level of operability, use 
of a standard questionnaire and the use of the same 
methods of data coding and formatting. However, 
the studies differed in principle in terms of the group 
selection technique - simple random sampling in the 
M-CAPRI study and the three-stage sampling in the 
WOBASZ II study, as well as in the technique of 
questionnaire application. In the WOBASZ II study, 
the questions were asked by the interviewer in the 
form of a direct interview, while in the M-CAPRI 
study, the questionnaire was distributed by post and 
was sent anonymously after being completed. As a 
consequence, the main feature that differed both studies 
was participation - unfortunately, low in both studies. 
In addition, the examined persons were characterized 
by over-representativeness of older age groups, which 
was particularly evident in the men participating in the 
M-CAPRI study. The participants in the M-CAPRI and 
WOBASZ II studies differed significantly in their level 
of education, place of residence, physical activity, and 
incidence of coronary heart disease. This indicates that 
the studies were carried out in various subgroups of 
the population of the Małopolska voivodship, none of 
which can be considered as representative.

The problem of group representativeness and 
participation is often underestimated. Even in leading 
scientific journals, in articles about epidemiological 
studies, information about participation is often 
not provided, at most referring the readers to earlier 
publications and more importantly, the problem of 
selection bias is not discussed despite the highly likely 
impact on the results. (12, 13). In clinical studies, 
often only the information about the number of 
patients qualified for the analysis is given without a 
deeper reflection on whether the obtained results and 
conclusions from the study can be applied to a wider 
group of patients. (14, 15). 

The decline in interest in participating in 
observational scientific studies can be observed in 
Polish studies conducted over the last decades (8, 11, 
16, 17, 18). This problem was also observed in foreign 
research (5). The persons participating in cross-
sectional studies are likely to represent a healthier part 
of the general population. The results of the studies 
conducted in Krakow indicate that non-respondents 
had similar exposure to CVD risk factors compared to 
the participants of the study, however, they had higher 
mortality rates (19). 

leżnie przeprowadzonych badaniach przekrojowych 
wykonanych na próbach wylosowanych z tej samej 
populacji przy użyciu tego samego kwestionariusza 
w odniesieniu do wiedzy na temat czynników ryzyka 
ChSN. Badania wykonane zostały w bardzo zbliżo-
nych okresach czasu i wydaje się nieprawdopodobne, 
aby różnice w stanie wiedzy można wyjaśnić zmiana-
mi w czasie. Oba badania miały wiele zalet, w tym: 
losowy dobór badanej próby, ocena stanu wiedzy na 
wysokim poziomie operatywności, użycie standardo-
wego kwestionariusza oraz użycie tych samych metod 
kodowania i formatowania danych. Badania różniły 
się jednak zasadniczo pod względem techniki doboru 
badanej grupy - losowanie proste w badaniu M-CA-
PRI i losowanie trójstopniowe badaniu WOBASZ II, 
a także pod względem techniki aplikacji kwestionariu-
sza. W badaniu WOBASZ II pytania były zadawane 
przez ankietera w formie wywiadu bezpośredniego, 
natomiast w badaniu M-CAPRI kwestionariusz był 
dystrybuowany drogą pocztową i po samodzielnym 
wypełnieniu był odsyłany anonimowo. W konsekwen-
cji zasadniczą cechą, która różniła oba badania, była 
frekwencja – niestety niska w obu badaniach. Ponadto, 
przebadane osoby cechowała nad-reprezentatywność 
starszych grup wieku, co szczególnie było widoczne 
u mężczyzn uczestniczących w badaniu M-CAPRI. 
Uczestnicy badań M-CAPRI i WOBASZ II znacznie 
różnili się poziomem wykształcenia, miejscem za-
mieszkania, aktywnością fizyczną, a także chorobo-
wością z powodu choroby wieńcowej. Wskazuje to, 
że wykonane badania zostały wykonane w różnych 
podgrupach populacji województwa małopolskiego, 
z których żadnej nie można uznać za reprezentatywną.

Problem reprezentatywności grupy i frekwencji 
bywa często niedoceniany. Nawet w wiodących cza-
sopismach naukowych, w artykułach dotyczących ba-
dań epidemiologicznych, wielokrotnie nie podaje się 
informacji o frekwencji, co najwyżej odsyłając czytel-
ników do wcześniejszych publikacji i co ważniejsze, 
problem błędu selekcji nie jest dyskutowany mimo 
wysoce prawdopodobnego wpływu na wyniki. (12, 
13). W pracach klinicznych, często podana jest tylko 
informacja o liczbie pacjentów zakwalifikowanych do 
analizy bez głębszej refleksji nad tym, czy uzyskane 
wyniki i wnioski z badania można odnosić do szerszej 
grupy chorych. (14, 15). 

Spadek zainteresowania udziałem w obserwacyj-
nych badaniach naukowych można zaobserwować 
w badaniach polskich przeprowadzonych w okresie 
ostatnich dziesięcioleci (8, 11, 16, 17). Problem ten 
zaobserwowano również w badaniach zagranicznych 
(5). Osoby uczestniczące w badaniach przekrojowych 
najprawdopodobniej stanowią zdrowszą część popula-
cji ogólnej. Wyniki badań przeprowadzonych w Kra-
kowie, wskazują, że non-respondenci mieli wprawdzie 
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Using the postal questionnaire method has an 
unquestionable advantage in terms of cost savings 
and rationalization of organizational effort, but this 
is done at the expense of lower participation in the 
study and larger data gaps in the individual variables. 
In turn, the direct interview method is obviously 
more expensive and requires a lot of organizational 
effort, which is not necessarily compensated by high 
participation and data completeness (Table II). For 
ethical reasons, participation in scientific research is 
voluntary. This also applies to observational studies, 
which are associated with less danger to participants 
compared to experimental research, but have lower 
potential for benefits expected by the participants. This 
means that choosing a methodology that will allow 
to obtain scientific information that can be applied to 
a wider community than the examined sample itself, 
and concurrently its application will require only 
rational organizational and financial resources, can 
be very difficult or even impossible. In this context, 
the skeptical approach to the results of scientific 
research combined with prudence in the formulation 
of conclusions, as well as their confirmation based on 
different sources, is of fundamental importance. 

CONCLUSIONS

The use of a standard questionnaire in two 
independent cross-sectional studies did not allow 
to obtain confirmed and as a consequence reliable 
information on the knowledge about CVD risk factors 
in the population of the Małopolska voivodship. In 
the studies, which differed in the way of recruitment, 
participation and the technique of interview collection, 
the differences regarding both the knowledge of the 
term of risk factor and the knowledge of particular risk 
factors were substantial. It is impossible to determine 
which estimates were closer to the actual one, but the 
conclusion that this knowledge is still insufficient and 
it is advisable to intensify health education in the field 
of CVD prevention is justified in the results of both 
projects, i.e., M-CAPRI and WOBASZ II.
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ABSTRACT

BACKGROUND. Socio-economic factors, including occupational activity and unemployment, are the most 
significant determinants of the quality of life.
MATERIAL AND METHODS. The epidemiological cross-sectional study was carried out among young in-
habitants aged 25-44 years living in the Silesian voivodeship. The aim of the presented study was to assess and 
identify factors that determine the quality of life, self-assessed health status and chronic diseases, mainly includ-
ing the determinants relating to occupational activity and unemployment. A short version of the WHOQOL-
BREF questionnaire was used to ascertain the quality of life of individuals.
RESULTS. The study examined 602 inhabitants of the Silesian voivodeship: 502 occupationally active persons 
and 100 registered as unemployed in the District Employment Bureau located in Katowice. The ‘unemployed’ 
had a better quality of life in somatic and psychological domain. Moreover, respondents who were unsatisfied 
with their job had the quality of life in all domains poorer than the ‘unemployed’. Furthermore, the poor quality 
of life among the occupationally active persons was correlated with the lack of physical activity, low degree of 
job satisfaction, low average income and low education level. Then, the poor quality of life among the ‘unem-
ployed’ was correlated mainly with bad financial standing and low satisfaction of personal relationships.
CONCLUSIONS. The obtained results confirmed that the level of quality of life and health status of the young 
inhabitants of the Silesian voivodeship significantly depends on work conditions. The observation indicating 
better health status and quality of life among unemployed should be extended by detailed identification study to 
determine its underlying factors

Key words: Quality of Life, health status, employment, unemployment, WHOQOL-BREF, Silesian voivodeship

STRESZCZENIE

WSTĘP. Wśród istotnych determinant jakości życia wymienia się czynniki społeczno-ekonomiczne, w tym 
uwarunkowania dotyczące wykonywanej pracy zawodowej oraz bezrobocie.
MATERIAŁ I METODY. Przeprowadzono epidemiologiczne badanie przekrojowe, którego celem była ocena 
wpływu czynników związanych z warunkami pracy i zatrudnienia oraz rejestrowanym bezrobociem na poziom 
jakości życia, samoocenę zdrowia i występowanie chorób przewlekłych wśród mieszkańców województwa ślą-
skiego w wieku od 25 do 44 lat. W badaniu wykorzystano skróconą wersję kwestionariusza WHOQOL-BREF.
WYNIKI. Badaniem objęto 602 mieszkańców województwa śląskiego w wieku 25-44 lat: 502 osoby aktywne 
zawodowo oraz 100 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. 
Stwierdzono, że osoby ‘bezrobotne’ istotnie wyżej oceniały somatyczną oraz psychologiczną domenę jakości 
życia. Co więcej, wśród osób niezadowolonych z wykonywanej pracy zawodowej zidentyfikowano niższą punk-
tację w zakresie wszystkich ocenianych domen jakości życia w porównaniu do osób bezrobotnych. Ponadto, 
wśród osób aktywnych zawodowo gorsza jakość życia w zakresie ocenianych domen jakości życia miała zwią-
zek z brakiem aktywności fizycznej, brakiem zadowolenia z wykonywanej pracy zawodowej, a także z niższym 
przeciętnym dochodem oraz niższym poziomem wykształcenia. Z kolei w grupie osób ‘bezrobotnych’ niższa 
jakość życia miała związek głównie ze złą sytuacją materialną oraz niezadowoleniem z relacji rodzinnych.
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BACKGROUND

The quality of life (QoL) is an interdisciplinary 
subject undertaken on the field of social sciences 
as well as in the medical sciences and health 
sciences. Measurement of the quality of life needs 
multidimensional approach in relation to the 
individual financial standing, sense of community, 
sense of security, sense of happiness, life satisfaction, 
personal relationships, degree of job satisfaction, 
sex life, sense of justice and opportunities for leisure 
time activities. Whereas, the objective quality of life 
conceptualization includes indicators such as lifespan, 
unemployment rate, crime rate, gross domestic 
product, gross enrolment ratio, perinatal mortality rate 
and suicide rate (1). Level of the quality of life largely 
depends on the determinants related to occupational 
activity and unemployment (2,3,4). The results of 
reviewed bibliography indicate a significant and 
growing importance of employment conditions in the 
matter of quality of life and population health status 
in the most countries of the world, especially in those 
with market economy. Among evaluated deter minants 
the following factors should be particularly listed: 
sources and amount of income, stability of the income 
and em ployment, nature of work and job satisfaction 
level, as well as autonomy and career prospects (15). 
The occupational activity has positive influence 
on the quality of life and health, especially in terms 
of prevention from depression and general mental 
well-being (5,6,7). On the other hand, shift work and 
occupational stress lead to a significant deterioration of 
the quality of life and health status (8,9,10,11,12,13).

OBJECTIVE

The aim of presented study was to assess and 
identify factors that determine the quality of life, self-
assessed health status and chronic diseases of young 
inhabitants living in the Silesian voivodeship, mainly 
including determinants related to occupational activity 
and unemployment.

MATERIAL AND METHODS

The epidemiological cross-sectional study was 
carried out among 602 inhabitants aged 25-44 years 

WSTĘP

Jakość życia (Qol) jest zagadnieniem interdyscypli-
narnym, podejmowanym na gruncie nauk społecznych, 
a także w naukach medycznych i naukach o zdrowiu. 
Pomiar jakości życia jest określany w praktyce ba-
dawczej jako wielowymiarowy, dotyczący najczęściej 
indywidualnej oceny pozycji materialnej, poczucia 
wspólnoty,  poczucia bezpieczeństwa, poczucia szczę-
ścia, satys fakcji życiowej, relacji rodzinnych, satysfak-
cji z pracy zawodowej, życia seksualnego, poczucia 
sprawiedliwości oraz możliwości realizacji własnych 
zainteresowań. Z kolei wśród najczęściej stosowanych 
obiektywnych wskaźników jakości życia znajdują się 
m.in. długość życia, wskaźnik bezrobocia, wskaźnik 
przestępczości, wyso kość produktu krajowego brutto, 
współczynnik skolaryzacji, współczynnik umieralno-
ści okołoporodowej oraz współczynniki samobójstw 
(1). Dane literaturowe wskazują, że na poziom jakości 
życia w dużym stopniu wpływają również uwarunko-
wania dotyczące wykonywanej pracy zawodowej oraz 
bezrobocie (2,3,4).  Wykazano istotne i rosnące znacze-
nie warunków zatrudnienia dla jakości życia oraz stanu 
zdrowia ludności w większości państw świata, szcze-
gólnie tych o gospodarce rynkowej. Wśród czynników 
podlegających ocenie powinny się znaleźć m.in. źródła 
i wysokość dochodu, stabilność dochodu i zatrudnienia, 
charakter wykonywanej pracy, a także stopień zadowo-
lenia z wykonywanej pracy oraz autonomia i perspek-
tywy zawodowe (15). Aktywność zawodowa ma pozy-
tywne znaczenie dla jakości życia i zdrowia, zwłaszcza 
w zakresie jej ochronnego wpływu w rozwoju depresji 
oraz ogólnego dobrostanu psychicznego (5,6,7). Z dru-
giej strony, wpływ pracy zawodowej na zdrowie i jakość 
życia populacji jest zróżnicowany także ze względu na 
charakter wykonywanej pracy i obecność czynników 
szkodliwych w miejscu zatrudnienia, takich jak np. pra-
ca zmianowa i stres (8,9,10,11,12,13).

CEL BADANIA

Celem badania była ocena wpływu czynników 
związanych z warunkami pracy i zatrudnienia oraz 
bezrobociem na poziom jakości życia, samoocenę 
zdrowia i występowanie chorób przewlekłych wśród 
młodych mieszkańców województwa śląskiego. 

WNIOSKI. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że poziom jakości życia oraz stan zdro-
wia młodych mieszkańców województwa śląskiego jest istotnie związany z warunkami pracy i zatrudnienia. 
Obserwacja wskazująca na lepszy stan zdrowia i jakość życia młodych osób zarejestrowanych jako bezrobotne 
wymaga pogłębionych badań identyfikujących ich główne uwarunkowania.

Słowa kluczowe: jakość życia, stan zdrowia, zatrudnienie, bezrobocie, WHOQOL-BREF, województwo śląskie
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old living in the Silesian voivodeship. Two groups 
were distinguished: occupationally active people and 
people registered as unemployed (mostly short-term 
unemployment). The WHOQOL-BREF questionnaire 
was used to ascertain the quality of life of individuals. 
Respondents’ agreement was obtained as well as the 
approval of  SUM Bioethical Committee in Katowice

The questionnaire contains 26 questions to 
assess the quality of life in four domains: somatic, 
psychological, social and environmental. The 
questionnaire also contains several authorial questions 
which identify socio-demographic factors (sex, age, 
marital status, place of residence and education level), 
lifestyle (tobacco smoking, drinking alcohol, physical 
activity, living in the vicinity of heavy road traffic), 
chronic diseases, sources and amount of income, 
type of job and job satisfaction level. Additionally, 
questionnaire for the  unemployed includes questions 
identifying the period of unemployment, active job 
searching, financial standing of the household, personal 
relationships gratification and health deterioration due 
to unemployment. Selection of occupationally active 
respondents was conducted by random sampling 
using address data of respondents obtained from 
the Polish Resident Identification Number Register 
(PESEL). 2000 personal invitations (along with the 
questionnaire and reply-paid envelope) have been sent 
from November 2016 to March 2017. 

Finally were obtained 502 completed questionnaires, 
the response rate was 25%. 

Simultaneously, the study among the unemployed 
(N=100) has been carried out in the District 
Employment Bureau located in Katowice from 
February to March 2017. The research was undertaken 
among the registered unemployed who were attending 
the District Employment Bureau and  fulfilled the 
inclusion criteria of the age 25-44 years old.

Statistical analysis was based on the descriptive 
and analytical methods available in Statistica 
12.0. package. Missing values limiting aggregated 
assessment of the quality of life were excluded from 
the statistical analysis. Statistical description of the 
particular quality of life domains was conducted by 
measures of central tendency (mean, median, mode 
and quartile) and measures of dispersion (standard 
deviation and Interquartile range – IQR). To facilitate 
statistical analysis, the initially accepted categories of 
variables such as marital status, education level, job 
satisfaction level, personal relationships gratification 
and a period of unemployment were transformed to 
dichotomous values. The quantitative variables were 
analysed in the contingency tables. The comparisons 
of declared quality of life, self-assessed health status 
and distribution of chronic diseases between groups 
defined by the particular independent variables 

MATERIAŁ I METODY

Zrealizowano epidemiologiczne badanie przekrojowe 
wśród 602 mieszkańców województwa śląskiego, w wie-
ku od 25 do 44 lat. Wyodrębniono dwie grupy: osoby ak-
tywne zawodowo oraz osoby zarejestrowane jako bezro-
botne, w większości krótkotrwale. 

Wykorzystano  kwestionariusz WHOQOL-BREF (li-
cencja u autorów) i uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej 
SUM w Katowicach. Ankieta zawiera 26 pytań umożli-
wiających ocenę jakości życia w zakresie 4 domen: soma-
tycznej, psychologicznej, socjalnej oraz środowiskowej. 
W kwestionariuszu zamieszczono również kilkanaście 
pytań identyfikujących dane społeczno-demograficzne re-
spondentów (płeć, wiek, stan cywilny, miejsce zamieszka-
nia, wykształcenie), styl życia (palenie tytoniu, picie alko-
holu, aktywność fizyczna, zamieszkiwanie w sąsiedztwie 
drogi o dużym natężeniu ruchu), występujące choroby, 
a także źródła i wysokość dochodu, charakter wykonywa-
nej pracy oraz stopień zadowolenia z wykonywanej pracy. 
Ponadto w wersji kwestionariusza dla osób ‘bezrobotnych’ 
zamieszczono pytania identyfikujące długość okresu bez-
robocia, aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia, sytuację 
materialną gospodarstwa domowego, zadowolenie z rela-
cji rodzinnych oraz wpływ bezrobocia na stan zdrowia. 

Przy rekrutacji badanych, osób aktywnych zawodowo 
zastosowano metodę doboru losowego. Dane adresowe 
respondentów pochodziły z Powszechnego Elektroniczne-
go Systemu Ewidencji Ludności (PESEL). W okresie od 
listopada 2016 do marca 2017 r. skierowano pisemne za-
proszenie wraz z kwestionariuszem oraz kopertą zwrotną 
z naklejonym znaczkiem do 2000 wylosowanych osób. 

Uzyskano 502 kompletnie wypełnione kwestionariu-
sze, odsetek partycypacji wynosił 25%. 

Z kolei badanie osób ‘bezrobotnych’ (N=100) przepro-
wadzono w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach 
w terminie od lutego do marca 2017 r. Badaniu poddane 
zostały osoby zarejestrowane w urzędzie jako bezrobotne, 
zgłaszające się do placówki w okresie realizacji badań oraz 
spełniające kryterium włączenia, tj. wiek od 25 do 44 roku 
życia. 

W analizie statystycznej wykorzystano metody opi-
sowe i analityczne dostępne w oprogramowaniu Statistica 
12.0. Z analizy wyłączono braki danych, które uniemożli-
wiały sumaryczną ocenę jakości życia. Dla statystycznego 
opisu ocenianych domen jakości życia wykorzystano mia-
ry tendencji centralnej (średnia, mediana, modalna, kwar-
tyle) oraz miary rozproszenia (odchylenie standardowe 
i odległość międzykwartylowa – IQR). Aby ułatwić inter-
pretację statystyczną, przekodowano pierwotnie przyjęte 
kategorie zmiennych takich jak: stan cywilny, wykształce-
nie, stopień zadowolenia z wykonywanej pracy, zadowole-
nie z relacji rodzinnych oraz długość okresu bezrobocia do 
wartości dychotomicznych. Zmienne jakościowe analizo-
wano w tabelach wielodzielczych. Porównania deklarowa-

Związek między aktywnością zawodową a zdrowiem i jakością życia…Relation between occupational activity, health and quality of life…
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were conducted using chi-square test. In the whole 
analysis values below 0,05 level are regarded as 
statistically significant. Whereas, U Mann-Whitney 
test was used to identify the influence of particular 
independent variables on the assessed domains of the 
quality of life on a quantitative scale. The statistically 
significant associations were included into the 
regression models. 

RESULTS

The study examined 602 inhabitants of the Silesian 
voivodeship aged 25-44 years old: 502 occupationally 
active and 100 unemployed respondents. Table I shows 
chosen descriptive statistics which identify socio-
demographic data and environmental risk factors 
including labor activity of respondents. The majority of 
the occupationally active persons had an employment 
contract (406; 80.9%). The percentage of civil law 
contracts was 5.2%, and self-employed amounted to 
6%. Only 28 persons (5.6%) declared more than one 
source of income, and 2.4% of respondents indicated 
other sources of income (stipend, practice or the 
farm). Mostly subject declared (361 persons; 71.9%) 
the amount of monthly income per one person in the 
household of 1318 PLN or more, lower income was 
indicated by 140 persons (27.9%). 224 persons were 
white-collar workers, and 183 blue-collar workers. 
Two third of the respondents (340) were satisfied 
or very satisfied with their job. The majority of the 
unemployed (N=100) have been occupationally 
inactive for less than 6 months (82%). The percentage 
of long-term unemployment (longer than one year) 
was 6%, and 12 persons declared to remain without 
gainful employment from 6 to 12 months. Major  of 
the unemployed (79%) indicated to pursue an active 
strategy of job searching, and the financial standing of 
their household was usually average (44%) and good 
or very good (49%). Moreover, 18 persons declared 
that they live with the another unemployed in the same 
household. It mostly applied to parents, partners or 
spouses, children or friends. The family relationships  
were assessed by the unemployed as  good or very 
good (74%). 

nej jakości życia, samooceny zdrowia oraz występowania 
chorób przewlekłych w grupach zdefiniowanych poprzez 
poszczególne zmienne objaśniające dokonano przy użyciu 
testu niezależności chi-kwadrat. Jako kryterium istotno-
ści statystycznej przyjęto warunek p<0,05. Z kolei w celu 
identyfikacji wpływu poszczególnych zmiennych nieza-
leżnych na deklarowaną jakość życia w zakresie ocenia-
nych domen ujętych na skali ilościowej zastosowano test 
różnic U Manna-Whitneya. Zmienne, które w sposób istot-
ny statystycznie objaśniały oceniane domeny jakości życia 
włączono do analizy regresji wielorakiej. 

WYNIKI

Badaniem objęto 602 mieszkańców województwa 
śląskiego w wieku 25-44 lat: 502 osoby aktywne zawo-
dowo oraz 100 osób bezrobotnych. Tabela I prezentuje 
wybrane statystyki opisowe identyfikujące podstawowe 
dane demograficzne oraz środowiskowe czynniki ryzyka 
z uwzględnieniem aktywności zawodowej badanych.

W grupie aktywnych zawodowo najczęściej były 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (406; 
80,9%), odsetek zatrudnionych w ramach umowy cywil-
no-prawnej wynosił 5,2%, a prowadzących własną dzia-
łalność gospodarczą wynosił 6%. Tylko 28 osób (5,6%) 
zadeklarowało więcej niż jedno źródło dochodu, a inne 
źródła dochodu (stypendium, staż, kontrakt lub gospo-
darstwo rolne) wskazało 2,4% badanych. Miesięczny do-
chód netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym 
w wysokości 1318 PLN lub więcej wskazało 361 osób 
(71,9%), niższe dochody wskazało 140 osób (27,9%), 
a jedna osoba nie ujawniła wysokości dochodu. Wykony-
wanie pracy umysłowej deklarowały 224 osoby, a pracy 
fizycznej 183. Dwie trzecie badanych (340) to osoby za-
dowolone lub bardzo zadowolone z wykonywanej pracy 
zawodowej. 

Jeśli chodzi o sytuację społeczno-bytową w grupie 
‘bezrobotnych’ (N=100) to większość stanowili pozo-
stający bez pracy krócej niż 6 miesięcy (82%). Pozostali 
‘bezrobotni’ to osoby bez pracy od 6 do 12 miesięcy (6%) 
oraz 12 osób długotrwale bezrobotnych (dłużej niż rok). 
Aktywnie poszukiwało zatrudnienia 79 osób, a sytuacja 
materialna badanych była zwykle przeciętna (44%) oraz 
dobra lub bardzo dobra (40%) Co więcej, 18 osób de-
klarowało, że w ich gospodarstwie domowym mieszka-
ją inne osoby bezrobotne. Wśród nich byli najczęściej: 
rodzice, partnerzy lub współmałżonkowie, rodzeństwo, 
dzieci bądź znajomi. Relacje rodzinne były oceniane 
przez większość badanych ‘bezrobotnych’ jako dobre lub 
bardzo dobre (74%).
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There were not statistically significant differences 
of self-assessed health status between compared 
groups: 58.4% of the occupationally active persons 
and 56% of the unemployed declared good health 
status. Nevertheless, the frequency of diagnosed 
chronic diseases was significantly higher in the group 
of occupationally active persons (p=0.01). Whereas, 
the better self-assed health status of the occupationally 
active group was significantly associated with a higher 
education level, higher job satisfaction level, white-
collar work, and work without the negative impact on 
health due to physical strain or excessive stress. The 
details were presented in Table II. 

Pomiędzy porównywanymi grupami nie zaobser-
wowano istotnych statystycznie różnic w zakresie sa-
mooceny zdrowia: dobry stan zdrowia zadeklarowało 
58,4% osób aktywnych zawodowo oraz 56% osób 
‘bezrobotnych’. Występowanie chorób przewlekłych 
to było ono istotnie częstsze wśród osób aktywnych za-
wodowo (p=0,01). Ponadto samoocena stanu zdrowia 
w grupie aktywnych zawodowo była istotnie wyższa 
wśród osób najmłodszych, najlepiej wykształconych, 
zadowolonych ze swojej pracy, a także wykonujących 
pracę umysłową oraz taką, która nie wpływa na pogor-
szenie stanu zdrowia w efekcie narażenia na wysiłek 
fizyczny bądź stres. Szczegóły zestawiono w Tabeli II. 

Table I. Selected descriptive statistics for the study groups
Tabela I. Wybrane statystyki opisowe dla badanych grup

Zmienna/
Variable

Osoby aktywne 
zawodowo/

Occupationally 
active persons

(%)

Osoby  
bezrobotne/
Unemployed

(%)

p
dla testu 

chi2/
p value of 
chi2 test

Płeć/  
Gender 

kobiety/women 56.2 53
0.5mężczyźni/men 43.8 46

Wiek/ 
Age 

25-34 lat/years 49.9 76
0.00135-44 lat/years 50.1 24

Stan cywilny/ 
Marital status

w związku/in relationship 68.1 47
0.01nie związany/single 31.9 53

Wykształcenie/
Education level

wyższe/higher 61.4 34
0.01niższe/lower 38.6 66

Aktualne palenie tytoniu/
Current tobacco smoking

tak/yes 17.9 22
0.3

nie/no 81.9 78

Picie alkoholu/ 
Drinking alcohol

tak/yes 90.8 84
0.03nie/no 9.2 16

Aktywność fizyczna/
Physical activity

tak/yes 79.5 81
0.7nie/no 20.5 19

Zamieszkanie w sąsiedztwie drogi  
o dużym natężeniu ruchu/
Living in the vicinity of heavy road traffic

tak/yes 46.8 54
0.1

nie/no 53.2 46

Rozpoznana choroba przewlekła/
Diagnosed chronic disease

tak/yes 21.7 11
0.01

nie/no 78.3 89

Samoocena zdrowia/
Self-assessed health status

dobra/good 58.4 56

0.8przeciętna/moderate 39 41

zła/bad 2.6 3
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Table II. P value of chi-square test for the selected relationships between self-assessed health status and diagnosed chronic  
              diseases, and particular independent variables among the occupationally active persons (N=502 ) and unemployed  
              (N=100)
Tabela II. Wartość istotności statystycznej (p) w teście chi-kwadrat dla wybranych zależności pomiędzy samooceną stanu  
                 zdrowia oraz występowaniem chorób przewlekłych a poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi w grupie osób  
                 aktywnych zawodowo (N=502) oraz osób bezrobotnych (N=100)

Zmienna niezależna/
Independent variable

Samoocena zdrowia/ 
Self-assessed health status 

(dobra/good vs zła/bad)

Rozpoznana  
choroba przewlekła/ 

Diagnosed chronic disease  
(tak/yes vs nie/no)

Aktywni zawodowo/ 
Occupationally

active

Bezrobotni/ 
Unemployed

Aktywni zawodowo/ 
Occupationally 

active

Bezrobotni/ 
Unemployed

Wiek/Age  
(25-34 vs  
35-44 lat/years)

0.0005 0.2 0.03 0.3

Wykształcenie/ 
Education level  
(wyższe/higher vs niższe/lower)

0.01 0.2 0.2 0.1

Aktualne palenie tytoniu/ 
Current tobacco smoking  
(tak/yes vs nie/no)

0.04 0.1 0.1 0.2

Palenie tytoniu kiedykolwiek/ 
Ever tobacco smoking 
(tak/yes vs nie/no)

0.01 0.7 0.1 0.08

Picie alkoholu/ 
Drinking alcohol  
(tak/yes vs nie/no)

0.01 0.5 0.7 0.05

Aktywność fizyczna/
Physical activity 
(tak/yes vs nie/no)

0.001 0.06 0.6 0.9

Samoocena zdrowia/ 
Self-assessed health status  
(dobra/good vs zła/bad)

- - 0.001 0.4

Rozpoznana choroba przewlekła/ 
Diagnosed chronic disease 
(tak/yes vs nie/no)

0.001 0.4 - -

Tylko aktywni zawodowo/ Occupationally active only
Charakter  wykonywanej pracy/ 
Type of occupational activity 
(umysłowa/white collar vs fizyczna/blue collar)

0.01 n/a 0.1 n/a

Stopień zadowolenia  
z wykonywanej pracy/ 
Degree of job satisfaction 
(wysoki/higher vs niski/lower)

0.001 n/a 0.5 n/a

Wpływ miejsca pracy na pogorszenie stanu zdrowia/
Impact of workplace on health deterioration
(tak/yes vs nie/no)

0.001 n/a 0.001 n/a

Pogorszenie stanu zdrowia ze względu na obciążenie 
wysiłkiem fizycznym/ 
Health deterioration due to physical strain  
(tak/yes vs nie/no)

0.001 n/a 0.1 n/a

Pogorszenie stanu zdrowia w wyniku nadmiernego 
stresu/Health deterioration as a results of excessive 
stress(tak/yes vs nie/no)

0.001 n/a 0.001 n/a

Praca monotonna/Dull and repetitive job 0.001 n/a 0.3 n/a
(tak/yes vs nie/no)

Tylko bezrobotni/ Unemployed only
Sytuacja materialna gospodarstwa domowego/Financial 
status of household 
(dobra/good vs zła/bad)

n/a 0.01 n/a 0.3

Inne osoby bezrobotne w gospodarstwie domowym/ 
Other unemployed in the household  
(tak/yes vs nie/no)

n/a 0.001 n/a 0.3

Legenda/ Legend: n/a – not applicable
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Moreover, a worse self-assessed health status in the 
group of occupationally active people was significantly 
related to the factors such as tobacco smoking, lack of 
physical activity, living in the vicinity of heavy road 
traffic and a dull and repetitive job. Whereas, higher 
frequency of chronic diseases in the study group 
was significantly associated with their older age and 
deterioration of health due to excessive job stress. The 
respondents declaring chronic diseases had also lower 
self-assessed health status. There were no statistically 
significant relationships between self-assessed 
health status and sex or marital status and the place 
of residence’s size. In the group of the unemployed, 
the self-assessed health status was significantly better 
among respondents with higher education level, 
declaring good financial standing of the household, 
and not living with the another unemployed in the 
same household. 

Table III presents selected descriptive statistics 
of quantitative variables which identify scores for 
particular domains of the quality of life in the study 
group (N=602). According to recommendation of 
WHO, the raw values were transformed to scale from 
0 to 100 points. Social domain of the quality of life 
obtained the highest scoring, whereas environmental 
domain the lowest. It is worth to say that every single 
assessed domain had more than a half of total scoring. 
Moreover, the unemployed had a better quality of 
life in somatic and psychological domain than the 
occupationally active respondents. 

Co więcej, gorsza samoocena stanu zdrowia osób 
aktywnych zawodowo była istotnie związana z paleniem 
tytoniu, brakiem aktywności fizycznej, zamieszkiwaniem 
w sąsiedztwie drogi o dużym natężeniu ruchu drogowego 
oraz monotonią wykonywanej pracy zawodowej. Nato-
miast występowanie chorób przewlekłych było w badanej 
grupie istotnie częstsze w najstarszych kategoriach wie-
kowych oraz wśród osób, których stan zdrowia uległ po-
gorszeniu w wyniku nadmiernego stresu w pracy. Wśród 
osób chorujących przewlekle zaobserwowano też niższą 
samoocenę zdrowia. Na samoocenę stanu zdrowia nie 
miały istotnego wpływu czynniki takie jak: płeć, stan cy-
wilny oraz wielkość miejscowości zamieszkania. Z kolei 
dobry stan zdrowia w grupie ‘bezrobotnych’ istotnie czę-
ściej dotyczył osób z wyższym poziomem wykształcenia, 
deklarujących dobrą sytuację materialną gospodarstwa do-
mowego oraz tych, którzy nie mieszkają z innymi osobami 
bezrobotnymi w jednym gospodarstwie domowym. 

W Tabeli III zebrano wybrane statystyki opisowe 
dla zmiennych ilościowych, które identyfikują uzyskaną 
punktację dla poszczególnych domen jakości życia w ba-
danej grupie (N=602). Surowe wartości zostały poddane 
transformacji do zalecanej przez WHO skali w przedziale 
od 0 do 100 punktów. Najwyższą punktację uzyskano dla 
socjalnej domeny jakości życia a najniższą dla środowi-
skowej. Warto też zaobserwować, że w każdej z ocenia-
nych dziedzin otrzymano więcej niż połowę maksymal-
nej punktacji. Co więcej, osoby zarejestrowane jako bez-
robotne uzyskały istotnie wyższą punktację w zakresie 
somatycznej oraz psychologicznej domeny jakości życia 
w odniesieniu do osób aktywnych zawodowo.

Table III. Selected descriptive statistics for particular domain of quality of life (score after transformation to scale of 0-100)
Tabela III. Statystyki opisowe dla ocenianych domen jakości życia (punktacja po transformacji surowych wartości do skali  
                 0 - 100 punktów)

Domena jakości życia/ 
Quality of life domain

Miara statystyki 
opisowej/ 

Descriptive  
statistics

Punktacja po transformacji/ 
Score after transformation

Cała grupa/ 
The whole 

group 
 (n=602)

Aktywni zawodowo/ 
Occupationally 
active (n=502)

Bezrobotni/ 
Unemployed 

 (n=100)

Somatyczna/ 
Somatic 

Śr/Mean±SD 63.9±15.7 63.1±15.4 68±16.2
Me/Median±IQR 64.3±21.4 60.1±21.4 66.1±21.4

p 0.004

Psychologiczna/ 
Psychological

Śr/Mean±SD 64.4±12.5 63.4±11.7 69.3±14.9
Me/Median±IQR 66.7±12.5 62.5±12.5 70.8±20.8

p 0.001

Socjalna/ 
Social

Śr/Mean±SD 69±18 69±11.5 69.1±20.3
Me/Median±IQR 75±25 75±16.7 75±25

p 0.7

Środowiskowa/ 
Environmental

Śr/Mean±SD 59.1±14.5 59.5±14 56.8±16.7
Me/Median±IQR 59.4±18.8 59.4±15.6 57.8±23.4

p 0.08
p - istotność statystyczna dla testu U Manna-Whitneya/ statistical significance for the Mann-Whitney U test
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Table IV. The results of multivariate analysis for the relationship between the quality of life and particular independent  
                  variables which had significant impact to obtained score, separately in occupationally active (N=502) and  
                        unemployed (N=100)
Tabela IV. Wyniki analizy wielu zmiennych dla zależności pomiędzy jakością życia a zmiennymi niezależnymi, które  
           istotnie wpływały na uzyskaną punktację, odrębnie dla osób aktywnych zawodowo (N=502) oraz dla osób  
                  bezrobotnych (N=100)

Domena jakości życia/ 
Domain of quality of life 

Zmienna niezależna/ 
Independent variable

Współczynnik 
regresji/ 

Regression 
coefficient

Istotność 
statystyczna/ 

Statistical 
significance

Osoby aktywne zawodowo/ Occupationally active 
Somatyczna/ 
Somatic

zadowolenie z pracy/ degree of job satisfaction 
(1=wyższe/higher, 2=niższe/lower) -0.22 0.001

aktywność fizyczna – zajęcia sportowe/ sport 
activities (1=tak/yes, 2=nie/no) -0.21 0.001

wysokość dochodu/ income (1=powyżej/more than 
1318 PLN, 2=poniżej/below 1318 PLN) -0.17 0.001

Psychologiczna/
Psychological

stan cywilny/ marital status (1=nie związany/single, 
2=w związku/in relationship) 0.09 0.04

zadowolenie z pracy/ degree of job satisfaction 
(1=wysokie/high, 2=niskie/low) -0.3 0.001

aktywność fizyczna - zajęcia sportowe/ sport 
activities (1=tak/yes, 2=nie/no) -0.13 0.005

Socjalna/ 
Social

stan cywilny/ marital status (1=nie związany/single, 
2=w związku/in  relationship) 0.12 0.01

zadowolenie z pracy/ degree of job satisfaction 
(1=wysokie/high, 2=niskie/low) -0.24 0.001

aktywność fizyczna - zajęcia sportowe/ sport 
activities (1=tak/yes, 2=nie/no) -0.2 0.001

Środowiskowa/ wykształcenie/ education level (1=wyższe/higher, 
2=niższe/lower) -0.1 0.02

Environmental
zadowolenie z pracy/ degree of job satisfaction 
(1=wysokie/high, 2=niskie/low -0.24 0.001

wysokość dochodu/ income (1=powyżej/more than 
1318 PLN, 2=poniżej/below 1318 PLN) -0.2 0.001

impact of workplace on health deterioration (tak/
yes vs nie/no) 0.16 0.009

aktywność fizyczna - zajęcia sportowe/ sport 
activities (1=tak/yes, 2=nie/no) -0.17 0.001

Bezrobotni/ Unemployed

Somatyczna/ 
Somatic

płeć/ gender (1=mężczyzna/men, 2=kobieta/
women) -0.22 0.01

sytuacja materialna/ financial standing (1=dobra/
good, 2=zła/bad) -0.26 0.003

aktywność fizyczna – zajęcia sportowe/ sport 
activities (1=tak/yes, 2=nie/no) -0.2 0.002

choroba przewlekła/ chronic disease (1=tak/yes, 
2=nie/no) 0.17 0.04

zamieszkiwanie w sąsiedztwie drogi  
o dużym natężeniu ruchu/ living in the vincinity of 
heavy road traffic (1=tak/yes, 2=nie/no)

0.17 0.04

Psychologiczna/ sytuacja materialna/ financial standing (1=dobra/
good, 2=zła/bad) -0.36 0.001

Psychological zadowolenie z relacji rodzinnych/ satisfaction of 
personal relationships (1=wysokie/high, 2=niskie/low) -0.2 0.02

aktywność fizyczna (1=tak, 2=nie) -0.19 0.03
Socjalna/ 
Social

zadowolenie z relacji rodzinnych/ satisfaction of 
personal relationships (1=wysokie/high, 2=niskie/low) -0.39 0.001

Środowiskowa/ 
Environmental

aktywność fizyczna – zajęcia sportowe/ sport 
activities (1=tak/yes, 2=nie/no) -0.46 0.001

zamieszkiwanie w sąsiedztwie drogi  
o dużym natężeniu ruchu/ living in the vincinity of 
heavy road traffic (1=tak/yes, 2=nie/no)

0.26 0.002
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As the next stage, the scoring of assessed domain 
of the quality of life was analysed in the group 
defined by the selected independent variables. As 
mentioned before in the section Material and methods, 
nonparametric tests as U Mann-Whitney test and 
Kruskal-Wallis test were used and subsequently the 
results of one-dimensional analysis were verified 
in the model of multiple regression (Table IV). To 
identify determinants of the quality of life relating 
to employment conditions and unemployment, the 
analysis was conducted separately in the group of 
occupationally active (N=502) and unemployed 
(N=100) respondents. It was shown that the poor 
quality of life in all domains among the occupationally 
active persons was correlated with the lack of physical 
activity and a low level of job satisfaction. Furthermore, 
a worse quality of life in the psychological and social 
domains was associated with a single marital status. 
Additionally, the lower QoL in the field of somatic 
and environmental domain was correlated with low 
monthly income and low education level. Then, 
the poor quality of life among the unemployed was 
correlated mainly with the poor financial standing, 
low personal relationships gratification and living in 
the vicinity of heavy road traffic. In addition, a worse 
quality of life was declared by unemployed women 
and respondents with recognized chronic diseases.

DISCUSSION

The obtained results indicate that the significant 
factors determining the quality of life in occupationally 
active inhabitants of Silesian voivodeship aged 25-44 
years old are mainly: level of job satisfaction, physical 
activity, marital status and amount of income. Those 
conclusions correspond partially to the previous 
research undertaken among the population of older 
Silesians (45-60 years old) (14). It has been recognized 
that in both compared groups there is a positive 
influence of marriage or partnership relations on the 
quality of life. Simultaneously, it has been indicated 
that a better quality of life in the older group has been 
correlated with the higher education level and a good 
health condition. 

A good self-assessed health status of occupationally 
active respondents in both age groups (25-44 and 45-
60 years old) was connected with a higher education 
level and white-collar type of work with no declared 
exposure to health and life risks. What is more, a good 
health status in the older age group was also contingent 
on having a partner or a spouse and additionally not 
living in the vicinity of heavy road traffic. 

The analysis of relationship between 
unemployment, quality of life and health is a subject 
matter of numerous studies. In many of them, it has 

W kolejnym etapie przeanalizowano zróżnicowanie 
uzyskanej punktacji w zakresie każdej z czterech ocenia-
nych domen z uwzględnieniem wybranych zmiennych 
niezależnych. Jak już wspomniano w sekcji Materiał 
i metody wykorzystano testy nieparametryczne U Man-
na-Whitneya oraz test ANOVA Kruskala-Wallisa a na-
stępnie wyniki analiz prostych zostały zweryfikowane 
w modelu regresji wielorakiej (Tab. IV). W celu identyfi-
kacji wpływu czynników jakości życia związanych z wa-
runkami pracy i zatrudnienia oraz bezrobociem, analizę 
przeprowadzono odrębnie dla grupy osób aktywnych 
zawodowo (N=502) oraz osób bezrobotnych (N=100). 
Okazało się, że wśród osób aktywnych zawodowo gor-
sza jakość życia w zakresie wszystkich ocenianych do-
men miała związek z brakiem aktywności fizycznej oraz 
brakiem zadowolenia z wykonywanej  pracy zawodowej. 
Ponadto gorsza jakość życia w zakresie domeny psycho-
logicznej i socjalnej dotyczyła badanych stanu wolnego, 
a w zakresie domeny somatycznej i środowiskowej osób 
z niższym miesięcznym dochodem oraz z niższym po-
ziomem wykształcenia. Z kolei w grupie osób bezrobot-
nych niższa jakość życia miała związek ze złą sytuacją 
materialną, niezadowoleniem z relacji rodzinnych oraz 
zamieszkiwaniem w sąsiedztwie drogi o dużym natęże-
niu ruchu. Dodatkowo w zakresie domeny somatycznej 
niższa jakość życia dotyczyła bezrobotnych kobiet oraz 
badanych, u których rozpoznano chorobę przewlekłą. 

DYSKUSJA 

Uzyskane wyniki sugerują, że wśród istotnych czyn-
ników determinujących jakość życia aktywnych zawo-
dowo mieszkańców województwa śląskiego w wieku 
od 25 do 44 lat znajdują się przede wszystkim: stopień 
zadowolenia z wykonywanej pracy zawodowej, uprawia-
nie aktywności fizycznej, a także stan cywilny oraz wy-
sokość dochodu. Obserwacje te częściowo korespondują 
z wynikami wcześniejszych badań prowadzonych w po-
pulacji starszych mieszkańców województwa śląskiego 
(45 - 60 lat) (14).   W obu grupach stwierdzono bowiem 
pozytywny wpływ pozostawania w związku małżeńskim 
bądź partnerskim na jakość życia. Jednocześnie wyka-
zano, że lepsza jakość życia w starszej grupie wiekowej 
była związana także z wyższym poziomem wykształce-
nia oraz dobrym stanem zdrowia. 

Dobra samoocena stanu zdrowia osób aktywnych za-
wodowo w obu grupach wiekowych (25-44 oraz 45-60 lat) 
podobnie była związana z wyższym wykształceniem, wy-
konywaniem pracy umysłowej oraz takiej, która nie stwa-
rza zagrożenia dla zdrowia. Co więcej, dobry stan zdrowia 
w starszej grupie wiekowej był też uwarunkowany posia-
daniem partnera lub współmałżonka oraz lokalizacją miej-
sca zamieszkania z dala od drogi o dużym natężeniu ruchu. 

Analiza związków pomiędzy bezrobociem oraz 
jakością życia i zdrowiem jest przedmiotem licznych 

Związek między aktywnością zawodową a zdrowiem i jakością życia…Relation between occupational activity, health and quality of life…



96

been underlined that long term unemployment leads 
to deterioration of the quality of life and health status 
(15). The research conducted among Polish population 
of the unemployed in the older productive age showed 
that a long period without gainful employment lead 
to significant deterioration of the quality of life 
and mental health status. It has been also stated that 
the impact of unemployment on the quality of life 
of respondents was determined by the economic 
situation of the household, self-assessed health status, 
personal relations gratification and a presence of 
another unemployed person in the household. Similar 
dependencies were found in the own research indicating 
that the good economic situation of the household and 
satisfying family relations might positively affect the 
self-assessed quality of life in unemployed. 

Unemployment has also an incomparably negative 
impact on the quality of life and a health status among the 
people in the younger productive age. The longitudinal 
research conducted in people up to 30 years old in the 
north Sweden indicated correlation between long term 
unemployment and a lower self-assessed health status 
of women and excessive alcohol intake among men 
(17). Also German and Austrian reports may confirm 
the negative influence of unemployment on the life 
satisfaction and declared level of mental health among 
younger population (18,19). Contemporaneously, it has 
been reported in the Dutch research that re-employment 
leads to significant improvement of the self-assessed 
health status and the quality of life especially among 
young generation. Likewise, a positive impact of 
occupational activity on the quality of life has been 
observed in the Chinese research. The authors of this 
research documented that the level of quality of life 
is lower among the unemployed in comparison to 
occupationally active respondents (21,22). The quoted 
observations stand in contradiction to own results which 
suggest that the unemployed gained significantly higher 
scoring in the somatic and psychological domain of 
the quality of life in comparison to the occupationally 
active respondents. What is more, in comparison to the 
unemployed, a lower scoring of all assessed domains 
of the quality of life has been identified among people 
not satisfied with professional career and declaring 
deterioration of the health status as a result of stress or 
excessive physical effort. Moreover, higher frequency 
of ever recognized chronic disease (p=0.01) and 
declarations of excessive alcohol intake (p=0.03) have 
been identified among occupationally active people, 
what may be explain as a compensation of difficulties 
related with job. This situation may be confirmed by 
Australian research which notes that a positive impact 
of occupational activity on the quality of life applies 
only people having satisfying professional career (23). 
Negative characteristics of work and negative individual 

opracowań. W wielu z nich podkreśla się, że zwłaszcza 
długotrwałe bezrobocie prowadzi do pogorszenia jako-
ści życia i stanu zdrowia ludzi (15). Badania przepro-
wadzone w populacji polskiej wśród osób bezrobotnych 
w starszej kategorii wieku produkcyjnego wykazały, że 
sytuacja długotrwałego braku pracy powodowała istotne 
pogorszenie jakości życia i stanu zdrowia psychicznego. 
Stwierdzono również, że siła wpływu bezrobocia na ja-
kość życia badanych zależała od sytuacji ekonomicznej 
gospodarstwa domowego, samooceny stanu zdrowia, 
zadowolenia ze związków osobistych oraz od obecno-
ści innej osoby bezrobotnej w gospodarstwie domowym 
(16). Podobne zależności ujawniono w badaniu własnym, 
w którym zauważono, że szanse pozytywnej oceny jako-
ści życia osób ‘bezrobotnych’ wzrastają, gdy sytuacja 
materialna gospodarstwa domowego jest dobra oraz rela-
cje rodzinne są satysfakcjonujące. 

Bezrobocie wywiera silnie negatywny wpływ na ja-
kość życia i stan zdrowia również u osób z młodszych 
kategorii wieku produkcyjnego. W badaniach longitudi-
nalnych (trwających 14 lat) wśród osób do 30 roku życia 
prowadzonych w północnej Szwecji wykazano związek 
pomiędzy przedłużającym się bezrobociem a niższą samo-
oceną zdrowia u kobiet, a także nadmiernym spożyciem 
alkoholu u mężczyzn (17). Również na podstawie donie-
sień z Niemiec i Australii można potwierdzić negatywny 
wpływ bezrobocia na satysfakcję życiową oraz deklaro-
wany poziom dobrostanu psychicznego wśród osób młod-
szych (18,19). Jednocześnie w badaniach holenderskich 
stwierdzono, że ponowne zatrudnienie po okresie bezro-
bocia prowadzi do znacznej poprawy samooceny zdrowia 
i jakości życia, szczególnie wśród osób młodszych (20). 
Podobnie pozytywny wpływ aktywności zawodowej na ja-
kość życia zaobserwowano w badaniu polskim oraz chiń-
skim. Autorzy badań stwierdzili, że poziom jakości życia 
jest niższy wśród osób bezrobotnych w porównaniu z oso-
bami pracującymi (21,22). Przytoczone obserwacje pozo-
stają w sprzeczności z wynikami badań własnych, które 
sugerują, że osoby ‘bezrobotne’ uzyskały istotnie wyższą 
punktację w zakresie somatycznej oraz psychologicznej 
domeny jakości życia w odniesieniu do osób aktywnych 
zawodowo. Co więcej, wśród osób niezadowolonych 
z wykonywanej pracy zawodowej oraz deklarujących po-
gorszenie stanu zdrowia w wyniku stresu bądź nadmier-
nego wysiłku fizycznego w pracy zidentyfikowano niższą 
punktację w zakresie wszystkich ocenianych domen jako-
ści życia w porównaniu do osób ‘bezrobotnych’. Ponadto 
wśród osób aktywnych zawodowo zidentyfikowano istot-
nie częstsze występowanie chorób przewlekłych (p=0,01), 
a także częstsze deklaracje spożywania alkoholu (p=0,03), 
co z kolei może być elementem mechanizmu kompensa-
cji trudności w pracy. Sytuacja ta znajduje potwierdzenie 
w wynikach badania australijskiego, w którym zauważo-
no, że pozytywny wpływ aktywności zawodowej dla jako-
ści życia i zdrowia występuje tylko wśród osób wykonują-
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perception of working conditions might, significantly 
more than the registered unemployment, deteriorate 
declared quality of life and health. As an example, 
shift work has been detected as one of the important 
risk factor of heart and vascular diseases as well as 
metabolic disorders (24). In addition to that, due to low 
income and a lot of vacancies in the industry associated 
with high health risk factors, the influence of working 
conditions on the quality of life is greater in the eastern 
and southern rather than Nordic and western European 
countries. On the other hand, obtained results confirmed, 
that deterioration of the quality of life and self-assessed 
health status significantly applied to people having work 
associated with exposure to harmful factors such as 
excessive stress, physical effort and dullness. The above 
mentioned arguments might confirm the dependencies 
that have been observed in the own research. On the 
contrary, the response to unemployment condition is 
strongly individual and the lack of employment does 
not always lead to deterioration of health and the quality 
of life. The lack of requirements and expectations from 
an employer and also the lack of mental and physical 
effort might be indicated as factors determining positive 
assessment of the own life and health (16). It is worth 
to mention that a better quality of life and significantly 
less common chronic diseases among the unemployed 
in the own research are probably related with younger 
age of respondents in this group (p=0.001). The 
important confounding factors in the research might 
include relatively short term of unemployment and also 
its low level in the study region (Silesian voivodeship). 
Those factors might have a positive impact on the 
motivation to search for an occupation and at the same 
time on the perception of the lack of employment as a 
peripheral situation. Nevertheless, the above mentioned 
dependencies should be verified on the bases of 
additional research conducted on a greater population 
of the unemployed. 

CONCLUSIONS

1. The obtained results confirmed that the level of the 
quality of life and health status of young inhabitants 
of the Silesian voivodeship significantly depends 
on the work and employment conditions.

2. Level of job satisfaction and an occupation with 
no exposure to harmful factors such as excessive 
stress, physical effort and dullness can be 
considered as the most important determinants of 
occupational activity related with better quality of 
life and health. 

3. The observation indicating a better health status 
and the quality of life among young unemployed 
respondents should be extended by the detailed 
identification study to determine its underlying 
factors. 

cych pracę dającą poczucie satysfakcji (23). Niekorzystne 
charakterystyki pracy zawodowej oraz negatywna indywi-
dualna percepcja warunków zatrudnienia, zdecydowanie 
bardziej niż rejestrowane bezrobocie, mogą pogarszać de-
klarowaną jakość życia i zdrowia. Za ważny czynnik ryzy-
ka chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych uzna-
no np. pracę zmianową (24).  Warto dodać, że ze względu 
na niskie zarobki oraz dużą ilość miejsc pracy w przemyśle 
związanym z istotnymi zagrożeniami dla zdrowia (np. pra-
ca niebezpieczna), wpływ warunków pracy na jakość życia 
jest większy we wschodnich i południowych krajach Eu-
ropy niż państwach nordyckich i zachodnioeuropejskich 
(25). Natomiast w badaniu własnym zaobserwowano, że 
pogorszenie jakości życia oraz samooceny stanu zdrowia 
istotnie częściej dotyczyło osób wykonujących pracę zwią-
zaną z narażeniem na czynniki szkodliwe, takie jak nad-
mierny stres, wysiłek fizyczny oraz monotonia. Wyżej opi-
sane argumenty mogą tłumaczyć zaobserwowane w pracy 
własnej zależności. Z drugiej strony wskazuje się, że reak-
cja na sytuację bezrobocia jest silnie zindywidualizowana, 
a brak zatrudnienia nie zawsze prowadzi do pogorszenia 
zdrowia i jakości życia. Brak wymagań i oczekiwań ze 
strony pracodawcy oraz brak obciążenia psychofizyczne-
go mogą stanowić dla wielu osób czynniki determinują-
ce korzystne postrzeganie własnego życia i zdrowia (16). 
Należy też zauważyć, że lepsza jakość życia oraz istotnie 
rzadsze występowanie chorób przewlekłych wśród osób 
‘bezrobotnych’ w badaniu własnym mogą wynikać z ich 
młodszego wieku (p=0,001). Istotnymi czynnikami zakłó-
cającymi są również w większości krótkotrwały charakter 
bezrobocia oraz jego niski poziom w regionie, w którym 
przeprowadzono badanie. Czynniki te mogą pozytywnie 
wpływać na poziom motywacji do poszukiwania pracy 
i tym samym powodować  postrzeganie braku zatrudnie-
nia jako sytuacji przejściowej. Niemniej jednak uzyskane 
zależności należałoby zweryfikować w oparciu o wyniki 
dodatkowych badań prowadzonych na większej liczebnie 
populacji osób bezrobotnych.

WNIOSKI

1. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwier-
dzić, że poziom jakości życia oraz stan zdrowia 
młodych mieszkańców województwa śląskiego jest 
istotnie związany z warunkami pracy i zatrudnienia. 

2. Wśród najistotniejszych czynników dotyczących 
sfery aktywności zawodowej, sprzyjających dobrej 
jakości życia oraz zdrowia znalazły się: stopień za-
dowolenia z wykonywanej pracy zawodowej oraz 
praca bez narażenia na czynniki szkodliwe takie 
jak nadmierny stres, wysiłek fizyczny i monotonia. 

3. Obserwacja wskazująca na lepszy stan zdrowia 
i jakość życia młodych osób zarejestrowanych jako 
bezrobotne wymaga pogłębionych badań identyfi-
kujacych ich główne uwarunkowania. 

Związek między aktywnością zawodową a zdrowiem i jakością życia…Relation between occupational activity, health and quality of life…
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SZANSA NA REFUNDACJĘ TERAPII DODANYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE –  
PRZEGLĄD REKOMENDACJI REFUNDACYJNYCH

NUEVO HTA CLP1, Pfizer LLC2

1NUEVO HTA s.c., 2Pfizer Polska Sp. z o.o.

ABSTRACT 

INTRODUCTION. Oncology drugs combined with standard therapies (so-called add-on therapies, e.g. beva-
cizumab, palbociclib) often receive negative recommendations regarding the legitimacy of public financing, 
issued by government agencies responsible for their assessment, i.e. health technology assessment agencies. The 
aim of the study was to estimate the scale of the problem related to the reimbursement of add-on therapies used 
in the treatment of breast and genitourinary cancers in Poland and in the world.
MATERIAL AND METHODS. A multimodal approach was used to select add-on therapies. The reimburse-
ment routes were analysed in 8 reference countries (Poland, Canada, England, Wales, France, Scotland, Aus-
tralia, New Zealand). Based on a systematic search, data for breast and urogenital cancers were included.
RESULTS. A total of 68 reimbursement documents for add-on therapies were identified. The analysis showed 
that in Poland, 20% of innovative schemes including add-on therapies should be reimbursed, while in the world 
the percentage of positive recommendations reaches 56%. It was observed that globally (including data for 
Poland) the chance for a favorable reimbursement recommendation for add-on therapies is 53%, with 29% be-
ing positive recommendations with limitations. In Poland, the majority of negative recommendations concern 
genitourinary cancers in comparison to breast cancer (83% vs 75%).
CONCLUSIONS. Poland is at the head of the countries in terms of the number of negative reimbursement 
recommendations. Bearing in mind the world’s need of modifying the criteria for the evaluation of oncological 
therapies in the context of the possibility of their reimbursement, one should expect a change in the approach to 
the assessment of the legitimacy of financing innovative add-on therapies in Poland.

Key words: add-on therapy, cancer, recommendation

STRESZCZENIE

WSTĘP. Leki onkologiczne łączone ze standardowymi terapiami (tzw. terapie dodane np. bewacyzymab, palbo-
cyklib) częstokroć uzyskują negatywne rekomendacje, dotyczące zasadności objęcia ich finansowaniem publicz-
nym, wydawane przez rządowe agencje odpowiedzialne za ich ocenę tj. agencje oceny technologii medycznych. 
Celem opracowania było oszacowanie skali problemu związanego z refundacją terapii dodanych, stosowanych 
w leczeniu nowotworów piersi oraz nowotworów układu moczowo-płciowego w Polsce i na świecie.
MATERIAŁ I METODY.  Do wyboru terapii dodanych zastosowano podejście wielomodelowe. Analizie pod-
dano ścieżki refundacyjne w 8 krajach referencyjnych (Polska, Kanada, Anglia, Walia, Francja, Szkocja, Austra-
lia, Nowa Zelandia). Na podstawie systematycznego wyszukiwania uwzględniono dane dla nowotworów piersi 
oraz układu moczowo-płciowego. 
WYNIKI. Zidentyfikowano 68 dokumentów refundacyjnych dla terapii dodanych. W przeprowadzonej analizie wy-
kazano, iż w Polsce 20% innowacyjnych schematów uwzgledniających terapie dodane, powinno być refundowanych, 
natomiast na świecie odsetek pozytywnych rekomendacji sięga 56%. Zaobserwowano, że globalnie (z uwzględnie-
niem danych dla Polski) szansa na korzystną rekomendację refundacyjną dla terapii dodanej stanowi 53%, przy czym 
29% stanowią rekomendacje pozytywne z ograniczeniami. W Polsce większa część negatywnych rekomendacji doty-
czy nowotworów układu moczowo-płciowego w porównaniu do nowotworów piersi (83% vs 75%).
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WNIOSKI. Polska znajduje się na czele państw pod względem liczby negatywnych rekomendacji refundacyj-
nych. Mając na uwadze wskazywaną na świecie potrzebę modyfikacji kryteriów służących ocenie terapii onko-
logicznych w kontekście możliwości ich refundacji, należy oczekiwać zmiany podejścia do oceny zasadności 
finansowania innowacyjnych terapii dodanych w Polsce.

Słowa kluczowe: nowotwór, terapia dodana, rekomendacja

WSTĘP

W procesie refundacyjnym można wyróżnić dwa 
etapy. Pierwszy obejmuje ocenę technologii medycznych 
na podstawie dołączanego do wniosku refundacyjnego 
raportu oceny technologii medycznych wg obowiązują-
cych w Polsce wytycznych Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Na podstawie 
zweryfikowanych przez AOTMiT analiz wydawana jest 
rekomendacja przez prezesa AOTMiT odnośnie zasadno-
ści refundacji technologii. Niniejszy projekt koncentro-
wał się na tym etapie procesu refundacyjnego. 

Przy kompleksowej ocenie nowej terapii podstawą 
jest wiarygodna metodyka przeprowadzanych badań kli-
nicznych oraz dobór istotnych punktów końcowych oceny 
postępu zastosowanej terapii. Prawidłowa ocena spodzie-
wanych korzyści dla pacjenta może być dokonana jedynie 
w oparciu o rzetelne dane o skuteczności i bezpieczeństwie 
terapii. Należy również określić, czy według aktualnej 
wiedzy medycznej i praktyki klinicznej, przy posiadanych 
zasobach istnieje inna, bezpieczna i podobnie skuteczna 
alternatywa. W szczególności dotyczy to pacjentów będą-
cych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej. 

Ostateczna decyzja podejmowana przez decydenta 
powinna obejmować odpowiedź na pytanie, czy z punk-
tu widzenia społeczeństwa, można pozwolić sobie na 
ponoszenie kosztu ocenianej terapii i nie stanowi ona 
zbyt dużego obciążenia dla budżetu płatnika. (1-4).

Proces terapeutyczny z użyciem nowych substancji 
czynnych powinien w szczególności obejmować przypad-
ki chorych, u których obecnie stosowane schematy lecze-
nia nie są wystarczająco skuteczne, albo nie mają uzasad-
nienia klinicznego. Przykładem innowacyjnych leków on-
kologicznych dodawanych do terapii standardowych (ang. 
add-on therapy, AOT) są bewacyzumab czy palbocyklib. 

W literaturze nie obowiązuje jedna precyzyjna de-
finicja AOT, często stosowanych w leczeniu onkolo-
gicznym. Zakładając szerokie podejście do tematyki 
AOT, ten rodzaj terapii można rozpatrywać niezależ-
nie od etapu terapii, tzn.:
	Leczenie skojarzone (podawane w tym samym 

czasie, tj. w momencie terapii standardowej) 
w celu zwiększenia prawdopodobieństwa wystą-
pienia remisji, wydłużenia całkowitego przeżycia 
(ang. overall survival, OS), progresji bez objawów 
choroby (ang. progression-free survival, PFS).

	Leczenie podtrzymujące, mające na celu np. 
wydłużenie czasu trwania remisji.

INTRODUCTION

Two stages can be distinguished in the reimburse-
ment process. The first involves the evaluation of 
health technology on the basis of the health technol-
ogy assessment report attached to the reimbursement 
application according to the polish guidelines of The 
Agency for Health Technology Assessment and Tariff 
System (AOTMiT). Based on the analyses verified by 
AOTMiT, a recommendation is issued by the president 
of AOTMiT regarding the legitimacy of the technol-
ogy reimbursement. This project focused on this stage 
of the reimbursement process.

In the comprehensive assessment of new therapy, 
the basis is a reliable methodology of conducted clini-
cal trials and the selection of significant end points to 
assess the progress of the therapy. The correct assess-
ment of the expected benefits for the patient can only 
be made on the basis of reliable data on the efficacy 
and safety of the therapy. It should also be determined 
whether, according to current medical knowledge and 
clinical practice with the available resources, there is 
another, safe and similarly effective alternative. In par-
ticular, this applies to patients who are in an advanced 
stage of cancer.

The final decision made by the decision-maker 
should include an answer to the question whether from 
the point of view of society, one can afford to bear the 
cost of the evaluated therapy and it does not constitute 
too much burden for the payer’s budget. (1-4)

The therapeutic process with the use of new ac-
tive substances should in particular include cases in 
which the currently used treatment regimens are not 
sufficiently effective or have no clinical justification. 
Examples of innovative oncology drugs added to the 
standard therapy (add-on therapy, AOT) are bevaci-
zumab or palbociclib.

In the literature there is no precise definition of 
AOT, often used in oncological treatment. Assuming 
a broad approach to the subject of AOT, this type of 
therapy can be considered independently of the stage 
of therapy, i.e.:
	Combination therapy (administered at the 

same time, i.e. at the time of standard therapy) 
to increase the likelihood of remission, overall 
survival (OS), progression-free survival (PFS).

	Maintenance treatment aimed, for example, at 
increasing the duration of remission.
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Pomimo pojawiających się na rynku innowacyj-
nych terapii onkologicznych, często stosowanych 
w ostatnim rzucie leczenia pacjentów, obserwuje się 
rozdźwięk pomiędzy liczbą terapii dopuszczonych do 
stosowania przez instytucje nadzorujące – Europejską 
Agencję Leków i amerykańską Agencję ds. Żywności 
i Leków a liczbą terapii rzeczywiście dostępnych dla pa-
cjenta (dzięki finansowaniu ze środków publicznych), 
co wynika ze stosowanych powszechnie kryteriów 
oceny. Organizacje dopuszczające substancje do stoso-
wania opierają się na dodanej wartości klinicznej leku, 
a rekomendacje i decyzje refundacyjne oparte są przede 
wszystkim o wskaźniki farmakoekonomiczne (5). 

Jednym z głównych wskaźników farmakoekonomicz-
nych, które wykorzystują agencje oceny technologii me-
dycznych celem wydania rekomendacji refundacyjnej jest 
inkrementalny współczynnik koszty-użyteczność (ang. 
Incremental Cost-Utility Ratio, ICUR). Jest on wynikiem 
jednej z najczęściej stosowanych metod oceny ekonomicz-
nej – analizy koszty-użyteczność. W przypadku terapii 
AOT, bardzo trudno jest wykazać efektywność kosztową, 
co stanowi główną przesłankę do wydania negatywnej re-
komendacji refundacyjnej (6-7). W związku ze zjawiskiem 
przekraczania przyjętego progu opłacalności przez więk-
szość innowacyjnych metod leczenia przeciwnowotwo-
rowego, stosowanie identycznego sposobu oceny ekono-
micznej dla wszystkich technologii medycznych – nieza-
leżnie od wskazania – wzbudza liczne kontrowersje. (8-9).

Aktualnie obowiązujące wytyczne oceny technologii 
medycznych w Polsce (sierpień 2016 – wersja 3.0) wśród 
rodzajów dostępnych interwencji wyróżniają terapie do-
dane do standardu leczenia (ang. add-on), co może suge-
rować, że ich specyfika ma wpływ na odmienne kryteria 
w procesie refundacji. Tymczasem wyróżnienie AOT nie 
ma rozwinięcia w części dotyczącej aspektów ekono-
micznych oceny technologii (m.in. wyższych progów 
opłacalności kosztowej) i przez to nie wpływa na kryteria 
podejmowania rekomendacji refundacyjnych (obowiązują 
sztywne progi opłacalności dla wszystkich terapii) (10). 

Cel badania. W celu ilościowego oszacowania ska-
li problemu rekomendacyjnego dla terapii dodanych 
w Polsce na tle krajów referencyjnych przeprowadzono 
analizę dostępnych rekomendacji refundacyjnych dla 
wybranego obszaru terapeutycznego: nowotwory piersi 
(ang. breast cancer, BC) i nowotwory układu moczo-
wo-płciowego (ang. urogenital cancer, UC).

MATERIAŁ I METODY 
 

Przy wyborze innowacyjnych terapii dodanych sto-
sowanych w leczeniu nowotworów piersi oraz układu 
moczowo-płciowego (nowotwór macicy, jajnika i ner-
ki) zastosowano podejście wielomodelowe z wykorzy-
staniem przeglądu systematycznego. Wyszukiwanie 
oraz selekcję przeprowadzono w okresie 1-31.12.2016 

Despite the emergence on the market of innovative 
oncology therapies, often used in the last-round treat-
ment plan, there is a discrepancy between the number 
of treatments approved by regulatory institutions - the 
European Medicines Agency and the US Food and 
Drug Administration, and the number of treatments ac-
tually available to the patient (through financing from 
public funds), which results from the commonly used 
assessment criteria. Organizations that allow substanc-
es on the market are based on the added clinical value 
of the drug, and recommendations and reimbursement 
decisions are based primarily on pharmacoeconomic 
indicators (5). 

One of the main pharmacoeconomic indicators 
which is used by health technology assessment agen-
cies to issue a reimbursement recommendation is the 
incremental cost-utility ratio (ICUR). It is the result of 
the most commonly used method of economic evalua-
tion - cost-utility analysis. In the case of AOT therapy, 
it is very difficult to demonstrate cost-effectiveness, 
which is the main premise to issue a negative recom-
mendation (6-7). Due to the phenomenon of exceeding 
the adopted profitability threshold by the majority of 
innovative anticancer treatments, the use of an iden-
tical method of economic assessment for all medical 
technologies - regardless of the indication - arouses 
controversy (8-9).

The guidelines for the assessment of medical tech-
nologies in Poland (August 2016 – version 3.0) among 
the types of available intervention distinguish thera-
pies added to the standard of treatment (add-on), which 
may suggest that their specificity affects different crite-
ria in the reimbursement process. Meanwhile, the AOT 
distinction is not developed in the part concerning the 
economic aspects of technology assessment (includ-
ing higher cost–effectiveness thresholds) and therefore 
does not affect the criteria for making reimbursement 
recommendations (the same rigid profitability thresh-
olds apply for all therapies) (10).

Study goal. In order to quantify the scale of the 
recommendation problem for add-on therapies in Po-
land against the reference countries, an analysis of 
available reimbursement recommendations for the se-
lected therapeutic area breast cancer (BC) and urogeni-
tal cancer (UC) was carried out.

MATERIAL AND METHODS

In the selection of innovative add-on therapies 
used in the treatment of breast and urogenital cancers 
(cancer of the uterus, ovary and kidney), a multimodal 
approach with systematic review was applied. Search 
and selection were carried out in the period between 
1 and 31 December 2016, while statistical analysis 
was performed in January and February 2017. The 

Szansa na refundację terapii dodanychChance of reimbursement for ADD-ON therapies



102

r., natomiast analizę statystyczną wykonano w styczniu 
i lutym 2017 r. Wyboru opracowań dokonano w oparciu 
o kryteria włączenia, które opracowano przed przystą-
pieniem do zestawienia (Tab. I). Dobór opracowań do 
analizy wykonało niezależnie dwóch analityków. Nie-
zgodności pomiędzy analitykami rozwiązywano na dro-
dze konsensusu lub przy udziale osoby trzeciej.

W pierwszym etapie dokonano analizy materiałów 
Europejskiej Agencji Leków pod kątem identyfikacji 
informacji dotyczących autoryzacji leków na rynku eu-
ropejskim. Następnie przeanalizowano charakterystyki 
produktów leczniczych (ChPL) pod kątem oceny ich 
kwalifikacji, jako terapii dodanych do standardowo sto-
sowanych schematów leczenia. Weryfikację wykonano 
dwustopniowo poprzez analizę wskazania oraz anali-
zę badań przedstawianych w ChPL (ze szczególnym 
uwzględnieniem opisu dotyczącego stosowania leku). 
Ostatecznie dokonano walidacji wyboru terapii poprzez 
analizę dostępnych wytycznych klinicznych. Należało 
również ustalić, jak wygląda standard leczenia w danej 
jednostce chorobowej w celu weryfikacji, czy wybrane 
terapie dodane spełniają warunek innowacyjności. Wa-
lidacja posłużyła również weryfikacji, czy wszystkie 
potencjalne terapie dodane zostały zidentyfikowane. 

Listę zidentyfikowanych terapii dodanych ocenio-
no z aktualnymi wytycznymi z analizowanego obszaru 
terapeutycznego:

	Pierwotny rak piersi: Zalecenia ESMO w za-
kresie praktyki klinicznej dotyczące diagnozy, 
leczenia i obserwacji (2015); (11)

	Międzynarodowe wytyczne ESO-ESMO do-
tyczące zaawansowanego raka piersi (ABC2) 
(2014); (12)

	Zalecenia postępowania diagnostyczno-tera-
peutycznego w nowotworach złośliwych 2013 
rok (PTOK 2013); (13)

	Kliniczne wytyczne praktyki w onkologii 
NCCN (NCCN Guidelines®); (14).

selection of studies was made based on the inclusion 
criteria, which were developed prior to the statement 
(Tab. I). The analysis was selected independently by 
two analysts. The discrepancies between the analysts 
were resolved by consensus or with the participation 
of a third party.

In the first stage, the materials of the European Med-
icines Agency were analysed in order to identify infor-
mation on drug authorization in the European market. 
Next, the characteristics of medicinal products (SPCs) 
were analysed to assess their qualifications as a therapy 
added to standard treatment regimens. The verification 
was performed in two stages, by analysis of the indi-
cation and analysis of the studies presented in the SPC 
(with particular reference to the description of the use of 
the drug). Finally, the choice of therapy was validated 
by analysing the available clinical guidelines. It was 
also necessary to determine what the standard of treat-
ment in a given disease unit looks like in order to verify 
whether the selected therapies added meet the condition 
of innovation. The validation was also used to verify 
that all potential added therapies were identified.

The list of identified add-on therapies was 
evaluated with the current guidelines from the analysed 
therapeutic area:
	Primary breast cancer: ESMO Clinical Prac-

tice Guidelines for diagnosis, treatment and 
follow-up (2015); (11)

	ESO-ESMO 2nd international consensus 
guidelines for advanced breast cancer (ABC2). 
(2014); (12)

	Recommendations for diagnostic and thera-
peutic procedures in malignant tumours in 
2013 (PTOK 2013); (13)

	NCCN Clinical Practice Guidelines in 
Oncology (NCCN Guidelines®); (14).

Table I. Inclusion and exclusion criteria 
Tabela I. Kryteria włączenia i wykluczenia opracowań

Parameter Inclusion criteria Exclusion criteria
Therapeutic area Breast cancer and urogenital cancer Incompatible with the inclusion criteria.

Intervention Therapies added to standard treatment: add-on type
In the case where several refund recommen-
dations were identified for one country, the 
most recent one was selected for analysis.

Results
The criteria determining the positive or negative 
recommendation will be indicated (e.g. ICUR / 
ICER indicator, cost / QALY, other).

-

Publication language Polish and English Incompatible with the inclusion criteria.

Type of publication
Reports and secondary studies in the area of 
HTA / reimbursement / Market Access
Materials available on-line

Incompatible with the inclusion criteria.

QALY - quality adjusted life years (lata życia skorygowane o jakość); ICUR - incremental cost-utility ratio (inkrementalny współczynnik 
koszty-użyteczność); ICER - incremental cost-effectiveness ratio (inkrementalny współczynnik koszty-efektywność); HTA - health 
technology assessment (ocena technologii medycznych)
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Dla zidentyfikowanych substancji dodanych sto-
sowanych w nowotworach piersi i układu moczowo-
-płciowego wykonano analizę rekomendacji refunda-
cyjnych na podstawie odnalezionych dokumentów. Ma-
teriały dotyczące aktualnej sytuacji dostępu pacjentów 
do wybranych terapii dodanych (w ramach refundacji) 
zweryfikowano za pomocą stron agencji państwowych 
dla 8 krajów: Polska, Francja, Anglia, Walia, Szkocja, 
Australia, Kanada i Nowa Zelandia (15-22). Wyboru 
systemów uwzględnionych w porównaniu dokonano na 
podstawie dostępności danych oraz referencyjności dla 
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
w procesie przygotowywania rekomendacji krajowych. 

Analizę statystyczną przeprowadzono w programie 
Microsoft Excel 2010. Spośród wszystkich zidentyfiko-
wanych rekomendacji refundacyjnych przedstawiono 
wyniki dla Polski na tle innych analizowanych krajów. 

WYNIKI

Zidentyfikowane terapie dodane stosowane w ramach 
2 obszarów terapeutycznych: nowotwór piersi oraz nowo-
twory układu moczowo-płciowego zestawiono w Tabeli II. 
Przeprowadzona analiza statystyczna uwzględniająca łącz-
ne dane dla nowotworu piersi oraz nowotworów układu 
moczowo-płciowego zawiera informacje dla 7 substancji 
dodanych (bewacyzumab, ewerolimus, pertuzumab, pal-
bocyklib, lapatynib, olaparib, trabektedyna), podawanych 
w ramach 18 schematów leczenia. Największa liczba sche-
matów z terapią dodaną dotyczy bewacyzumabu. Łącznie 
próbę badaną w analizowanych nowotworach (piersi oraz 
układu moczowo-płciowego) stanowiło 68 rekomendacji 
refundacyjnych zidentyfikowanych dla 8 krajów.

Przeprowadzona analiza rekomendacji refundacyj-
nych wykazała, iż w Polsce w opinii Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) 1/5 
innowacyjnych schematów z terapią dodaną powinno 
być refundowanych, natomiast na świecie odsetek po-
zytywnych rekomendacji sięga ponad 50% (Ryc. 1). 

For the identified add-on substances used in breast 
and urogenital cancers, analysis of reimbursement 
recommendations was made on the basis of available 
documents. Materials regarding the current situation 
of patients’ access to selected add-on therapies (as 
part of reimbursement) were verified by state agency 
websites for 8 countries: Poland, France, England, 
Wales, Scotland, Australia, Canada and New Zealand 
(15-22). The selection of systems included in the 
comparison was made based on the availability of data 
and references for AOTMiT in the process of preparing 
national recommendations.

The statistical analysis was carried out in 
Microsoft Excel 2010. Among the reimbursement 
recommendations identified, the results for Poland 
were presented against the background of other 
countries.

RESULTS

Identified add-on therapies used in 2 therapeutic 
areas: breast and urogenital cancers were compared in 
Table II. The statistical analysis including the combined 
data for breast and urogenital cancers contains 
information for 7 add-on substances (bevacizumab, 
everolimus, pertuzumab, palbociclib, lapatinib, 
olaparib, trabectedin) administered as part of 18 
treatment regimens. The largest number of therapeutic 
regimens is for bevacizumab. In total, the sample in the 
analysed area (breast and genitourinary cancers) was 
68 reimbursement recommendations identified for 8 
countries.

The analysis of reimbursement recommendations 
showed that in Poland, according to AOTMiT, 1/5 
of innovative schemes with add-on therapies should 
be reimbursed, while in the world the percentage of 
positive recommendations goes over 50% (Fig. 1).  

Table II. Selected areas with add-on substances 
Tabela II. Wybrane obszary wraz z substancjami dodanymi 

Therapeutic area Numbers of add-on 
substances

Numbers of add-on 
therapies*

Number of reimbursement 
recommendation

Breast cancer 5 add-on substances

10 add-on therapies
Bevacizumab (2)
Everolimus (1)
Pertuzumab (2)
Palbociclib (2)
Lapatinib (3)

34 documents

Urogenital cancer

3 add-on substances
Uterus cancer: 1 substance
Ovarian cancer: 3 
substances
Kidney cancer: 1 substance

8 add-on therapies
Bevacizumab (6)
Olaparib (1)
Trabectedin (1)

34 documents

* takes into account different indications
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Spośród wszystkich analizowanych krajów odsetek ten 
w Polsce jest najniższy. Największą liczbę pozytyw-
nych rekomendacji refundacyjnych odnotowano we 
Francji oraz Australii. Porównywalne wartości dostrze-
żono dla 3 instytucji wchodzących w skład Wielkiej 
Brytanii (Anglii, Szkocji i Walii) tj. dla NICE, SMC, 
AWMSG. Ponad połowę pozytywnych rekomendacji 
wydano w Kanadzie, natomiast w Nowej Zelandii za-
obserwowano porównywalną liczbę pozytywnych, jak 
i negatywnych rekomendacji refundacyjnych.

Rozpatrując wyniki globalnie (z uwzględnieniem 
danych dla Polski) ponad połowa rekomendacji refunda-
cyjnych jest pozytywna, przy czym 55% z nich stanowią 
rekomendacje pozytywne z ograniczeniami (Ryc. 2). 

Spośród 8 krajów, to w Polsce liczba negatywnych 
rekomendacji refundacyjnych jest największa, przy czym 
znaczna ich część dotyczy nowotworów układu moczo-
wo-płciowego (Ryc. 3.). Z kolei w pozostałych krajach 
odnotowano większy odsetek pozytywnych rekomendacji 
refundacyjnych dla UC w porównaniu do BC. Szczegóło-
wa analiza zgromadzonych danych wskazała, iż w Anglii, 
Walii oraz Australii zdecydowanie większa część negatyw-
nych rekomendacji refundacyjnych dotyczy UC (Ryc. 4), 
podobnie jak w Polsce. Odwrotną sytuację dostrzeżono 
natomiast w Kanadzie, Francji oraz Szkocji. Wśród wska-
zywanych przyczyn negatywnych rekomendacji wydawa-
nych w Polsce dla AOT, kluczową rolę odgrywa brak efek-
tywności kosztowej (mierzonej za pomocą ICER/ICUR). 
W rezultacie przeprowadzonej analizy statystycznej wyka-
zano, iż w Polsce we wszystkich analizach ekonomicznych 
będących podstawą rekomendacji refundacyjnej dla terapii 
dodanych, stosowanych w BC i UC wskaźniki ICUR prze-
kraczały dopuszczalny próg opłacalności. 

Of all analysed countries, this percentage is the lowest 
in Poland. The highest number of positive recommenda-
tions was recorded in France and Australia. Compara-
ble values were noticed for 3 institutions in the United 
Kingdom (England, Scotland and Wales), i.e. for NICE, 
SMC, AWMSG. More than half of positive recommen-
dations were issued in Canada, while in New Zealand, 
a comparable number of both positive and negative rec-
ommendations were observed.

Considering the results globally (including data for 
Poland), over half of reimbursement recommendations 
are positive, with 55% of them being positive recom-
mendations with restrictions (Fig. 2). 
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decision-making process (BC and UC) 

Rycina 1. Odsetek pozytywnych i negatywnych rekomendacji refundacyjnych w zależności od kraju wydawania 
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Figure 2. Percentage of positive / positive with limitations / negative recommendations among all decisions 
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wszystkich rekomendacji 

 

Figure 3. Percentage of reimbursement recommendations (positive / negative) Poland versus other countries 

Rycina 3. Odsetek rekomendacji refundacyjnych (pozytywnych/negatywnych) Polska versus inne kraje 
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Rycina 2. Odsetek rekomendacji refundacyjnych  pozytywnych /  
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                 wszystkich rekomendacji

Of the 8 countries, the number of negative recommen-
dations in Poland is the highest, with a significant propor-
tion of genitourinary cancers (Fig. 3). In the remaining 
countries, a higher percentage of positive reimbursement 
recommendations for UC compared to BC was recorded. 

18 
 

Figure 1. Percentage of positive and negative reimbursement recommendations depending on the country of the 
decision-making process (BC and UC) 

Rycina 1. Odsetek pozytywnych i negatywnych rekomendacji refundacyjnych w zależności od kraju wydawania 
rekomendacji (łącznie BC i UC) 

 

BC – breast cancer (nowotwór piersi), UC – urogenital cancer (nowotwory układu moczowo-płciowego) 

 

Figure 2. Percentage of positive / positive with limitations / negative recommendations among all decisions 

Rycina 2. Odsetek rekomendacji refundacyjnych pozytywnych/pozytywnych z ograniczeniami/negatywnych wśród 
wszystkich rekomendacji 

 

Figure 3. Percentage of reimbursement recommendations (positive / negative) Poland versus other countries 

Rycina 3. Odsetek rekomendacji refundacyjnych (pozytywnych/negatywnych) Polska versus inne kraje 

 

BC – breast cancer (nowotwór piersi), UC – urogenital cancer (nowotwory układu moczowo-płciowego)

Figure 1. Percentage of positive and negative reimbursement recommendations depending on the country of the decision- 
                making process (BC and UC)
Rycina 1. Odsetek pozytywnych i negatywnych rekomendacji refundacyjnych w zależności od kraju wydawania rekomendacji  
               (łącznie BC i UC)

Ewa Borowiack, Magdalena Marzec i inni



105

18 
 

Figure 1. Percentage of positive and negative reimbursement recommendations depending on the country of the 
decision-making process (BC and UC) 

Rycina 1. Odsetek pozytywnych i negatywnych rekomendacji refundacyjnych w zależności od kraju wydawania 
rekomendacji (łącznie BC i UC) 

 

BC – breast cancer (nowotwór piersi), UC – urogenital cancer (nowotwory układu moczowo-płciowego) 

 

Figure 2. Percentage of positive / positive with limitations / negative recommendations among all decisions 

Rycina 2. Odsetek rekomendacji refundacyjnych pozytywnych/pozytywnych z ograniczeniami/negatywnych wśród 
wszystkich rekomendacji 

 

Figure 3. Percentage of reimbursement recommendations (positive / negative) Poland versus other countries 

Rycina 3. Odsetek rekomendacji refundacyjnych (pozytywnych/negatywnych) Polska versus inne kraje 

 BC – breast cancer (nowotwór piersi), UC – urogenital cancer 
(nowotwory układu moczowo-płciowego)

Fig. 3. Percentage of reimbursement recommendations  
               (positive / negative) Poland versus other countries
Ryc. 3. Odsetek rekomendacji refundacyjnych (pozytywnych  
              / negatywnych) Polska versus inne kraje

W innych krajach (Ryc. 5), ICUR znajdował się 
poniżej progu opłacalności w około 80% rekomenda-
cji refundacyjnych, pomimo tego odsetek pozytyw-
nych rekomendacji dla terapii dodanych pozostał na 
wysokim poziomie.

A detailed analysis of the collected data indicated that in 
England, Wales and Australia there is definitely a greater 
part of the negative reimbursement recommendations for 
UC (Fig. 4), similarly in Poland. The opposite situation 
was noticed in Canada, France and Scotland.

Among the indicated reasons for negative recom-
mendations issued in Poland for AOT, the lack of cost-
effectiveness (measured using ICER / ICUR) plays a key 
role. The statistical analysis showed that in Poland, in all 
economic analyses being the basis for the reimbursement 
recommendation for add-on therapies used in BC and 
UC, ICUR indices exceeded the acceptable cost-effec-
tiveness threshold. In other countries (Fig. 5), ICUR was 
below the profitability threshold in about 80% of reim-
bursement recommendations, although the percentage of 
positive recommendations for added therapies remained 
at a high level.

DISCUSSION

The subject of the study was not a comprehensive 
assessment of differences between individual health 
care systems, but paying attention to measurable 
indicators, and their role in the first stage of the 
reimbursement process.
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DYSKUSJA

Przedmiotem opracowania nie była kompleksowa 
ocena różnic pomiędzy poszczególnymi systemami ochro-
ny zdrowia, a zwrócenie uwagi na mierzalne wskaźniki, 
i ich rolę w pierwszym etapie procesu refundacyjnego.

Do analizy włączono rekomendacje refundacyjne po-
chodzące z krajów o PKB wyższym niż odnotowywane 
w Polsce. Nie uwzględniono tym samym krajów z Eu-
ropy środkowo-wschodniej, co niewątpliwie zwiększy-
łoby wiarygodności wnioskowania. Wybór krajów refe-
rencyjnych dla Polski był podyktowany ograniczeniami 
w dostępie do danych. Należy pamiętać, że wybrane kra-
je są referencyjne również dla podmiotów decyzyjnych 
(AOTMiT) w przygotowywanych przez nie dokumen-
tach refundacyjnych. Z analitycznego punktu widzenia, 
podejście to wydaje się jak najbardziej uzasadnione.

Autorzy publikacji zdają sobie sprawę, że proce-
sy refundacyjne różnią się pomiędzy krajami zarówno 
biorąc pod uwagę wytyczne w zakresie analiz HTA 
jak i kryteriów przyznawania refundacji. Jednakże, 
wskaźnik ICUR jest uniwersalnym narzędziem i choć 
wysokość PKB jest różna, to najczęściej wybierana 
(rekomendowana przez WHO) wysokość progu opła-
calności, jaką jest trzykrotność PKB, umożliwia prze-
prowadzenie analizy porównawczej.

Problematyka dostępu do nowych terapii onkologicz-
nych jest tematem aktualnym, podejmowanym w litera-
turze medycznej (23-28). Oznacza to, że kwestie dostępu 
do terapii poprzez refundację mają kluczowe znaczenie 
dla środowiska medycznego i nieustannie rosnącej grupy 
pacjentów nowotworowych. Nadrzędną sprawą pozo-
staje dobór odpowiednio zdefiniowanych, przejrzystych 
kryteriów do oceny zasadności finansowania ze środków 
publicznych terapii dodanych stosowanych w onkologii. 

Substancje dodawane do terapii standardowych (np. 
bewacyzumab, palbocyklib) napotykają na problemy 
z uzyskaniem pozytywnej rekomendacji refundacyj-
nej, nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach  
(Ryc. 4), co potwierdziły wyniki niniejszej analizy. Naj-
niższy odsetek negatywnych rekomendacji zaobserwo-
wano we Francji oraz w Australii. Polska znajduje się 
na czele państw z najniższym odsetkiem pozytywnych 
rekomendacji refundacyjnych dla AOT stosowanych 
w nowotworach piersi i układu moczowo-płciowego. 

W celu oceny stopnia zainteresowania środowiska 
naukowego specyfiką terapii dodanych stosowanych 
w onkologii w kontekście refundacji, przeprowadzo-
no uzupełniająco przegląd systematyczny doniesień 
naukowych. W zidentyfikowanych opracowaniach nie 
zwrócono wyraźnej uwagi na specyfikę terapii doda-
nych. Ponadto nie odnaleziono podobnych publikacji, 
które analizowałyby rekomendacje refundacyjne dla 
innowacyjnych terapii dodanych stosowanych w cho-
robach onkologicznych. Z tego względu nie było moż-

Reimbursement recommendations from countries 
with a higher GDP than those recorded in Poland were 
included in the analysis. Therefore, the countries from 
Central and Eastern Europe were not included, which 
would undoubtedly increase the credibility of the 
inference. The choice of reference countries for Poland 
was dictated by restrictions on access to data. It should be 
remembered that selected countries are also a reference 
for decision-makers (AOTMiT) in the reimbursement 
documents prepared by them. From an analytical point 
of view, this approach seems to be the most reasonable.

The authors of the publication realize that the 
reimbursement processes vary between countries, both 
taking into account the guidelines for HTA analysis 
and the criteria for granting reimbursement. However, 
the ICUR indicator is a universal tool, and although 
the amount of GDP varies, the most frequently chosen 
(recommended by the WHO) threshold of profitability, 
which is three times the GDP, enables comparative 
analysis. The issue of access to new oncological 
therapies is an up-to-date subject taken in medical 
literature (23-28). This means that access to therapy 
through reimbursement is crucial for the medical 
community and the constantly growing group of cancer 
patients. The overriding consideration is the selection 
of well-defined, transparent criteria to assess the 
appropriateness of public funding of add-on therapies 
used in oncology.

Substances added to standard therapies (e.g. beva-
cizumab, palbociclib) have problems with obtaining 
a positive reimbursement recommendation - not only 
in Poland, but also in other countries (Fig. 4), as con-
firmed by the results of this analysis. The lowest per-
centage of negative recommendations was observed in 
France and Australia. Poland is at the head of the coun-
tries with the lowest percentage of positive recommen-
dations for AOT used in breast and urogenital cancers.

In order to assess the level of interest of the scien-
tific community in the specificity of add-on therapies 
used in oncology in the context of reimbursement, a 
systematic review was carried out. In the identified 
publications, no specific attention was paid to the 
specificity of add-on therapies. In addition, no similar 
studies that would analyse reimbursement recommen-
dations for innovative add-on therapies used in onco-
logical diseases were found. Therefore, it was not pos-
sible to conduct a detailed discussion referring to the 
results of similar analyses in the discussed area.

Responding to the publications in the field of reim-
bursement of oncological therapies available in the Pol-
ish literature, the publication of Władysiuk 2014 should 
be mentioned, where the AOTMiT recommendations 
regarding financing of oncological therapies from pub-
lic funds were analysed in terms of the role of surrogates 
in assessing effectiveness and safety (29). The authors 
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liwości przeprowadzenia szczegółowej dyskusji odno-
szącej się do wyników analogicznych analiz w oma-
wianym obszarze. 

Ustosunkowując się do dostępnych w polskiej litera-
turze opracowań z zakresu problematyki refundacyjnej 
terapii onkologicznych, należy wymienić publikację Wła-
dysiuk 2014, gdzie analizie poddano rekomendacje AOT-
MiT dotyczące finansowania terapii onkologicznych ze 
środków publicznych pod kątem roli surogatów w ocenie 
skuteczności i bezpieczeństwa (29). Autorzy publikacji 
ocenili, że w latach 2007-2013 AOTMiT wydała łącznie 
160 rekomendacji dotyczących 116 leków i świadczeń 
nielekowych we wskazaniach onkologicznych oraz 44 
we wskazaniach hematologicznych (w badaniu nie wy-
odrębniono poszczególnych grup leków). Celem badaw-
czym autorów było przedstawienie podstawowych de-
finicji związanych z najczęściej stosowanymi punktami 
końcowymi w onkologii, określenie podobieństw i różnic 
między nimi, oraz analiza ich wpływu na rekomendacje 
dotyczące finansowania terapii onkologicznych ze środ-
ków publicznych. Podział rekomendacji pozytywnych 
i negatywnych przedstawiono według poziomu istotno-
ści wyników klinicznych łącznie dla wszystkich terapii 
onkologicznych. Nie ma możliwości porównania wyni-
ków niniejszej analizy z publikacją Władysiuk 2014 (29), 
ponieważ przeprowadzona analiza jest pierwszym bada-
niem zwracającym uwagę na rekomendacje refundacyjne 
innowacyjnych terapii dodanych stosowanych u pacjen-
tów onkologicznych (nowotwory piersi i układu moczo-
wo-płciowego) dla 8 krajów referencyjnych.

Należy zauważyć, że inicjatywy mające na celu przed-
stawienie skali problemu dostępu do terapii innowacyjnych 
w onkologii podejmują organizacje pacjentów. W 2015 
roku Fundacja Onkologiczna Osób Młodych ALIVIA 
wraz z firmą EY opracowała raport dotyczący wskazania 
różnic w dostępie do terapii pomiędzy Polską a krajami 
Unii Europejskiej i Szwajcarii. (30) Zakres analizy obej-
mował kwestie dostępności poprzez refundację oraz fak-
tycznego wykorzystania 30 wybranych leków, dopuszczo-
nych do obrotu przez Europejską Agencję Leków od 2004 
roku. Kryteria doboru leków obejmowały wykorzystanie 
(sprzedaż w kg) oraz wysoką wartość sprzedaży (2013 
kwartał IV – 2014 kwartał III). Wśród terapii uwzględnio-
no leki stosowane w raku piersi. Autorzy opracowania po 
przeanalizowaniu dostępnych danych ocenili negatywnie 
sytuację polskiego pacjenta onkologicznego na tle innych 
Europejczyków. Niestety w ich rzeczowej opinii Polska 
należy do krajów z najmniejszą liczbą refundowanych 
nowych leków onkologicznych oraz o niskim stopniu wy-
korzystania tych leków. Ograniczenia w dostępie wynikają 
również z wydłużonego procesu wprowadzania ich na listę 
leków refundowanych. (30)

Niniejsza analiza statystyczna została przeprowadzo-
na dla substancji dodanych stosowanych w dwóch wy-
branych obszarach terapeutycznych i dotyczy wydanych 

of the publication assessed that in 2007-2013, AOTMiT 
issued a total of 160 recommendations regarding 116 
drug and non-drug therapies in oncological indications 
and 44 in hematological indications (the study did not 
distinguish individual groups of drugs). The authors’ re-
search goal was to present basic definitions related to the 
most commonly used endpoints in oncology, to iden-
tify similarities and differences between them, and to 
analyse their impact on recommendations for financing 
cancer therapies from public funds. The distribution of 
positive and negative recommendations is presented ac-
cording to the level of significance of clinical outcomes 
jointly for all oncological therapies. It is not possible to 
compare the results of this analysis with the publication 
Władysiuk 2014 (29), because the conducted analysis is 
the first study drawing attention to reimbursement rec-
ommendations for innovative add-on therapies used in 
oncological patients (breast and genitourinary cancers) 
for 8 reference countries. 

It should be noted that initiatives aimed at presenting 
the scale of the problem of access to innovative therapies 
in oncology are taken by patient organizations. In 
2015, the Oncological Foundation for Young People 
ALIVIA, together with EY, developed a report on the 
differences in access to therapies between Poland and 
the European Union and Switzerland (30). The scope of 
the analysis included evaluation of availability through 
reimbursement and actual use of 30 selected medicines 
admitted to trading by the European Medicines Agency 
since 2004. The selection criteria included use (sales in 
kg) and high sales value (2013 quarter IV - 2014 quarter 
III). Among the therapies were drugs used in breast 
cancer.The authors of the study, following the analysis of 
the available data, assessed negatively the situation of the 
Polish oncological patient compared to other Europeans. 
Unfortunately, in their opinion, Poland belongs to the 
countries with the lowest number of reimbursed new 
oncology drugs and low use of these drugs. Restrictions 
in access also result from a long process of placing them 
on the list of reimbursed drugs.

This analysis has been carried out for add-on therapies 
from two selected therapeutic areas and concerns 
reimbursement recommendations, which constitute the 
first part of the reimbursement process (final decisions 
were not analysed). It would be reasonable in the future to 
conduct the analysis for other cancer diseases in order to 
check the chances of obtaining a positive recommendation 
for innovative add-on therapies in the whole field of 
oncology. In addition, further analysis can answer important 
questions: is the ICUR indicator an appropriate tool for 
making decisions on the reimbursement of added therapies, 
or does the methodology in economic assessments translate 
into reimbursement recommendations - and what are the 
determinants of the recommendations.
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CONCLUSIONS

Indicating the validity of a different approach in 
the process of issuing reimbursement recommenda-
tions, in particular in the aspect of economic issues, 
for countries such as Poland, where one profitability 
threshold for all types of therapy is currently in force, 
is a valid topic. The initiated discussion may constitute 
a supplement to the analysed area of oncological dis-
eases, especially in the case of add-on therapies which 
prove to be problematic when it comes to the obtain-
ing of a positive reimbursement. Undeniably, the cri-
teria for making the decisions should remain compre-
hensive and take into account aspects of the available 
budget, innovativeness and comprehensiveness of the 
drug, the degree of rarity of the disease, as well as the 
possible clinical benefit and unmet social need.

It is worth mentioning that actions are taken in Po-
land to create a new model of oncology technology as-
sessment in terms of financing them from public funds 
(28). However, they do not take into account the speci-
ficity of substances added to standard therapies.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Dietary supplements (DS) are dietary products aiming only at diet complementation. 
Nevertheless, they are frequently used in treatment of various conditions since they are safer substitutes for 
medication.
AIM OF THE STUDY. The aim of this study was to analyze the frequency of dietary supplements using by 
young people, their knowledge about the used substances, and the assessment of the effectiveness of DS by those 
who consumed these products.
MATERIALS AND METHODS. The present study was conducted by the means of an anonymous questionnaire 
assessed the DS intake among subjects aged between 15 and 54. The questionnaire was performed both on-line 
among 611 subjects and in paper form among 242 1st year medical students of Medical University of Lublin. The 
average age of the participants was 22.02 ± 3.74 years. Women constituted 72.92% of all respondents. 
RESULTS. DS consumption was reported by most questionnaire participants, that is 77. 84%. The supplements 
were purchased mainly in pharmacies (81.63%). 47.87% of the respondents, declared to be aware of the 
undesirable side effects of DS, and 67.29% claimed to be able to distinguish between a medication and 
a supplement. 20.48% of the respondents reported a significant improvement of their condition resulting from 
DS usage, 51.05% reported a partial improvement, and 28.46% observed no difference.
CONCLUSIONS Dietary supplements are commonly consumed by young people regardless of the fact that 
many do not observe any DS intake-related improvement of their health. The knowledge about the effects of 
dietary supplements and their adverse effects is relatively high. Yet, many people do not know the difference 
between a medication and DS. The knowledge concerning the risks of DS misuse should be promoted among 
young people in particular.

Key words: dietary supplement, medication, diet, health

STRESZCZENIE

WSTĘP. Suplementy diety (SuD) są środkami spożywczymi, których celem jest jedynie uzupełnienie diety, 
chociaż dość często stosowane są w celu leczenia różnych schorzeń, ponieważ uznawane są za bezpieczniejsze 
środki zastępujące leki. 
CEL PRACY. Przedmiotem  pracy była analiza częstości stosowania suplementów diety przez młodych ludzi, ocena 
ich wiedzy na temat stosowanych środków oraz ocena efektywności SuD przez osoby spożywające te produkty.
MATERIAŁ I METODY. W badaniu za pomocą anonimowej ankiety oceniono stosowanie suplementów diety 
wśród osób w wieku 15-54 lata. Ankieta została przeprowadzona internetowo (611 badanych) oraz w wersji 
papierowej wśród studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (242 
osoby). Średnia wieku badanych osób wynosiła 22,02± 3,74 roku. Wśród badanych osób  kobiety stanowiły 
72,92%. 
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WSTĘP

Stosowanie suplementów diety (SuD) jest po-
wszechnie uznawane jako działanie prozdrowotne. 
Celem przyjmowania tych środków zwykle jest uzupeł-
nienie diety w witaminy i minerały, poprawa wyglądu 
czy samopoczucia (1). Suplementy diety przyjmowane 
są w postaci tabletek, kapsułek, proszków, czy naparów. 
Osoby  zażywające  te środki spożywcze, przy wybo-
rze konkretnego produktu kierują się często opisem na 
opakowaniu, który zawiera informacje odnośnie składu, 
działania i dawkowania produktu. W produktach zawie-
rających substancje aktywne, jak witaminy i minerały 
zwykle określona jest dokładnie dawka oraz zalecane 
dobowe spożycie. Natomiast producenci suplementów 
zawierających wyciągi pochodzenia roślinnego zwy-
kle nie informują o dawce  substancji aktywnej zawar-
tej w preparacie (2), co więcej, wiele z tych substancji  
dotąd nie zostało poznanych. Według obowiązujących 
przepisów suplementy diety są środkami spożywczymi, 
dlatego są dostępne nie tylko w aptekach, ale również 
w innych miejscach, jak sklepy spożywcze czy skle-
py internetowe (1). Rejestracja  suplementu diety jako 
nowego produktu wprowadzanego na rynek, nie wy-
maga przeprowadzenia badań odnośnie wpływu danej 
substancji, czy preparatu na żywy organizm. Okresowo 
przeprowadzane są kontrole składu dostępnych prepa-
ratów, które wykazały, iż często ilość substancji aktyw-
nej zawarta w pojedynczej porcji suplementu znacznie 
przekracza dopuszczalną dobową dawkę (3). Ponadto 
rzeczywisty skład preparatu nie zawsze zgodny jest 
z podanym na etykiecie. Dodatkowo spożycie witamin 
i minerałów zawartych w żywności utrudnia dokładne 
określenie dobowego ich spożycia (3,4). Konsument 
zwykle nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa wy-
nikającego z przekroczenia ilości spożywanych substan-
cji, uważa iż zażywane środki są bezpieczne i będą mia-
ły pozytywny wpływ na  jego stan zdrowia (5). Część 
konsumentów nie wie, jaka jest różnica między lekiem 
a suplementem diety, szczególnie jeśli oba produkty są 
dostępne w aptece w podobnych opakowaniach (6). 

WYNIKI. Suplementy diety stosuje większość badanych 77, 84%. Środki te są kupowane głównie w aptece 
(81,63% badanych). Około połowy badanych (47,87%) deklaruje, że zna działania niepożądane suplementów 
diety, a 67,29% badanych zna różnice między lekiem a suplementem diety. 20,48% osób stosujących suplementy 
diety dostrzegło wyraźną poprawę zdrowia związaną ze stosowaniem SuD, 51,05% odczuło częściową popra-
wę stanu zdrowia, 28,46% konsumentów nie zauważyło żadnej zmiany w swoim stanie zdrowia w związku ze 
stosowaniem SuD.
WNIOSKI. Suplementy diety są dość często stosowane przez młodych ludzi, mimo iż wielu z nich nie dostrzega 
poprawy zdrowia związanej ze stosowaniem SuD. Znajomość działania suplementów oraz ich działań niepożą-
danych jest dość wysoka, choć wiele osób nie zna różnicy miedzy lekiem a suplementem diety. Konieczne jest 
poszerzenie wiedzy szczególnie młodych ludzi odnośnie zagrożeń wynikajacych z niewłaściwego stosowania 
suplementów diety. 

Słowa kluczowe: suplementy diety, leki, dieta, zdrowie

INTRODUCTION

Consumption of DS is commonly treated as a health 
promoting activity. The aim of DS consumption is 
to supplement for vitamin and mineral deficiency, 
improve the appearance and the general state of being 
(1). DS usually are available in the form of tablets, 
capsules, powder or a brew. The choice of DS and 
the form of application are often decided basing on 
label information such as the ingredients, effects and 
dosage. Products containing active substances such as 
vitamins and minerals are typically provided with the 
exact dosage and recommended daily intake. Yet, the 
manufacturers  of herbal and plant substances usually 
do not include information about the dosage of the 
active ingredients of their product (2). What is more, 
The knowledge about many of the included substances 
is still insufficient. According to the mandatory 
regulations, DS are dietary products and therefore 
they can be purchased both in pharmacies and in 
other locations such as groceries or on-line stores (1). 
DS market registration does not require prior tests 
concerning the influence of the active ingredients 
on a living organism. From time to time, DS content 
is controlled, yet this control concerns only those 
products whose single dose frequently indicated an 
elevated content of the active ingredient, and therefore 
its acceptable daily intake was significantly exceeded 
(3). What is more, the real content of the product is 
not always compatible with the information on the 
label. Additionally, the intake of vitamins and minerals 
included in food, hinders the estimations concerning the 
real daily intake (3,4). A consumer is usually unaware 
of the hazards caused by the exceeding of the active 
substance intake, and presumes that they are safe and 
can only have a positive impact on his/her health (5). 
Some consumers do not know  the difference between 
a medication and DS, especially when both of them are 
available in a pharmacy and have similar packaging 
(6). 
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Our study, by the means of a questionnaire, 
estimated the intake, frequency and type of consumed 
DS as well as the location of their purchase. The 
respondents were also asked about their knowledge 
concerning the way DS work, their possible adverse 
effects and their personal observations concerning the 
DS consumption. The subjects were also asked about 
the difference between a medication and a DS. 

MATERIALS AND METHODS

The study was conducted by the means of an 
author questionnaire including questions about the 
DS consumption. 611 respondents participated in the 
on-line version of the questionnaire through social 
media and  242 1st year medical students of MUL used 
a paper form questionnaire. The total number of the 
subjects was 853. The average aged was 22.02 ± 3.74 
(the median was 21). The oldest participant was 54, 
and the youngest was 15. Women constituted 72.92% 
(622), and men 27.08% (231). Students constituted 
84.45% of the participants using the on-line version of 
the questionnaire. People from urban areas constituted 
66.59% (568 osób), and the remaining subjects from 
rural areas constituted 33.41%. The obtained data was 
analysed by the means of Statistica 12 Statsoft software. 
The statistical significance was estimated by the means 
of Chi^Pearson Test, and it was presumed that the 
occurrence of statistical significance was p<0.05.

RESULTS

The consumption of DS was declared by 77.84% 
(664) of the questionnaire respondents (Tab.I). The 
amount of DS consumption and the place of residency 
proved no correlation. (Chi^2 Pearson Test: 7.54, df=7, 
p=0.38). Nevertheless, the correlation of the importance 
of sex of the respondents and the frequency of DS intake 
were confirmed. More women than men declare DS 
consumption (Chi^2 Pearson Test: 23.09, df=7, p<0.01), 
yet, their consumption appears to be more irregular. The 
subjects consumed mainly multivitamin products and  
minerals. The questionnaire indicate correlation between 
the type of consumed DS and the origin (Chi^2 Pearson 
Test: 13.64, df=8, p=0.09) and sex (Chi^2 Pearson 
Test: 38.93, df=8, p<0.01, Table IV). The products 
were mainly purchased in pharmacies (81.63%), less 
frequently in groceries and supermarkets (5.12%), on 
the Internet (7.08%), supplement stores (4.52%), and 
shops with beauty and hygiene products (1.05%). The 
was no correlation between the location of the purchase 
and the origin of the respondent. (Chi^2 Pearson Test: 
8.57 df=11, p=0.66). Yet, the questionnaire confirmed 
a correlation between the sex of the respondent and the 
location of the DS purchase (Chi^2 Pearson Test: 79.54, 

W naszym badaniu, poprzez badanie ankietowe 
oceniono spożycie suplementów diety, częstość i ro-
dzaj spożywanych suplementów diety oraz miejsce 
ich zakupu. Zapytaliśmy również respondentów o ich 
wiedzę na temat działania stosowanych suplementów, 
ich możliwe działanie niepożądane oraz własną ocenę 
skuteczności stosowanych środków. Ponadto zapytali-
śmy w naszej ankiecie, czy znają różnicę między le-
kiem a suplementem diety.

MATERIAŁ I METODY

Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu au-
torskiej ankiety zawierającej pytania dotyczące sto-
sowania suplementów diety. Ankieta była przeprowa-
dzona internetowo (611 badanych), za pomocą portali 
społecznościowych oraz w wersji papierowej wśród 
studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie (242 osoby). Łącz-
nie 853 osoby wzięły udział w badaniu. Średnia wieku 
badanych osób wynosiła 22,02 ± 3,74 roku (mediana 
21 lat). Najstarsza osoba miała 54 lata, najmłodsza 15 
lat. Wśród badanych osób  kobiety stanowiły 72,92% 
(622), zaś mężczyźni 27,08% badanych (231). Spośród 
respondentów odpowiadających internetowo 84,45% 
stanowili studenci. Wśród wszystkich badanych osoby 
pochodzące z miasta stanowiły 66,59% (568 osób), po-
zostałe 33,41% osób pochodziło z terenów wiejskich. 
Uzyskane dane analizowano przy użyciu Statistica 
12 Statsoft software. Istotność statystyczną obliczano 
przy użyciu Chi^Pearson Test, przyjęto występowanie 
istotności statystycznej przy p<0,05.

WYNIKI

Zażywanie suplementów diety deklarowało 77, 84% 
(664) spośród ankietowanych osób (Tab. I). Nie wy-
kazano różnicy w częstości stosowania suplementów 
diety pomiędzy osobami pochodzącymi z miasta i wsi  
(Chi^2 Pearsona: 7,54, df=7, p=0,38). Natomiast 
płeć stanowiła istotny czynnik wpływający na czę-
stość stosowania SuD. Stosowanie suplementów die-
ty deklarował większy odsetek kobiet niż mężczyzn  
(Chi^2 Pearsona: 23,09, df=7, p<0,01), chociaż ocenia-
li, że stosują je rzadko. Ankietowani stosowali głównie 
preparaty wielowitaminowe, mikroelementy, rzadziej 
mikroelementy czy probiotyki (Tab. IV). Wykazano za-
leżność pomiędzy rodzajem spożywanego suplementu 
diety a pochodzeniem (Chi^2 Pearsona: 13,64, df=8, 
p=0,09) oraz płcią respondenta (Chi^2 Pearsona: 38,93, 
df=8, p<0,01).  Suplementy kupowali głównie w aptece 
(81,63% badanych), rzadziej w sklepach spożywczych 
i marketach (5,12%), przez Internet (7,08%), sklepach 
z suplementami (4,52%) i drogeriach (1,05%). Nie wy-
kazano istotnych różnic pomiędzy miejscem zakupu 
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SuD, a zamieszkaniem (Chi^2 Pearsona: 8,57, df=11, 
p=0,66). Natomiast dostrzeżono, iż kobiety częściej 
niż mężczyźni kupowały suplementy diety w aptekach, 
rzadziej korzystały ze sklepów z suplementami, czy in-
nych miejsc dystrybucji SuD (Tab. II), (Chi^2 Pearsona: 
79,54, df=12, p<0,01).

Około połowa badanych (47,87%), deklarowa-
ła, że zna działania niepożądane suplementów diety. 
Ponadto większość ankietowanych (67,29%) znała 
różnice między lekiem a suplementem diety (Tab. 
III). Nie wykazano zależności między znajomością 
działań niepożądanych SuD, a pochodzeniem (Chi^2 
Pearsona: 3,28, df=1, p=0,07) czy płcią respondenta 
(Chi^2 Pearsona: 1,67, df=6, p=0,95). Również nie 
obserwowano wpływu płci i pochodzenia na rozróż-
nianie leku od SuD.  

Table III. The awareness of adverse effects of DS  
       consumption, differentiation between medi- 
                cations and DS in reference to origin and sex.   
                  The result show the percentage of respondents  
                     providing an answer to a given question. 
Tabela III. Znajomość działań niepożądanych suplementów  
       diety oraz rozróżnianie miedzy lekiem a SuD  
                          w zależności od pochodzenia i płci. Wyniki przed- 
                       stawiają odsetek osób udzielających daną odpowiedź.

Origin
              Sex

DS adverse 
effects awareness

Medication vs. 
DS differences 

awareness 
City 58.88% 69.53%

Rural area 54.04% 62.81%
Women 57.23% 63.34%

Men 56.71% 78.79%

Ankietowani byli zapytani również o dostrzegalne 
efekty działania stosowanych suplementów diety. Wśród 
osób stosujących suplementy diety 20,48% badanych do-
strzegło wyraźną poprawę swojego stanu zdrowia zwią-
zaną ze stosowaniem SuD, 51,05% deklarowało odczucie 
częściowej poprawy stanu zdrowia po stosowaniu SuD, 
natomiast 28,46% konsumentów nie zauważyło żadnej 
zmiany w swoim stanie zdrowia w związku ze stosowa-
niem SuD (Tab. V). Płeć (Chi^2 Pearsona: 0,67, df=2, 
p=0,72) ani pochodzenie (Chi^2 Pearsona: 12,52, df=6, 
p=0,05) nie miało wpływu na dostrzeganie poprawy sta-
nu zdrowia konsumenta w związku ze stosowaniem su-
plementu diety. 

df=12, p<0.01). The women more frequently than men 
purchased the DS in a pharmacy, and less frequently in 
supplement stores or other locations (Tab. II).  

Table I. Dietary supplements consumption and origin and  
      sex of the consumers.  The results show the 
        percentage of respondents providing answers for  
              a given question 
Tabela I. Stosowanie suplementów diety, a pochodzenie  
                i płeć. Wyniki przedstawiają odsetek osób udzie- 
                 lających danej odpowiedzi

Origin
                 Sex

Frequent
intake

Rare intake No intake 

City 26.41% 50.53% 23.06%
Rural area 24.91% 54.74% 20.35%
Women 24.92% 56.27% 18.81%
Men 28.57% 39.83% 31.60%

Almost half of the respondents (47.87%), regardless 
of the origin and sex declared their knowledge 
concerning the adverse affects of DS consumption. 
The majority of the respondents (67.29%) knew the 
difference between a medication and a DS (Tab. III). 
The questionnaire did not indicate any correlation 
between the knowledge of adverse effects and the 
origin (Chi^2 Pearson Test: 3.28, df=1, p=0.07) or 
sex (Chi^2 Pearson Test: 1.67, df=6, p=0.95). No 
influence concerning sex and the origin and the ability 
to distinguish from medications and DS were detected.

The respondents were also questioned about the 
observed effects of DS consumption. 20.48% of the 
DS consumers observed a significant DS intake-related 
improvement, 51.05% reported a partial improvement 
of their health, and 28.46% subjects observed no 
change of their health (Tab. V). Neither sex (Chi^2 
Pearson Test: 0.67, df=2, p=0.72) nor origin (Chi^2 
Pearson Test: 12.52, df=6, p=0.05) had the influence 
on the observations concerning DS consumption-
related health improvement.

DISCUSSION

DS consumption is very common among people of all 
ages. The DS market in Poland was estimated in 2015 at 
the level of 3.5 billion PNL and it is still increasing (7). 

Table II. The location of DS purchase. The results show the percentage of respondents providing a given answer. 
Tabela II. Miejsce zakupy suplementów diety. Wyniki przedstawiają odsetek osób udzielających daną odpowiedź.

Origin
                     Sex Pharmacy Supermarket Internet Beauty and hygiene shop Supplement store 

City 80.55% 5.03% 7.32% 1.6% 5.49%
Rural area 85.46% 5.29% 6.61% 0 2.64%
Women 88.54% 5.14% 4.35% 0.79% 1.19%
Men 59.49% 13.92% 13.92% 0.63% 12.03%
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Table V. The effectiveness of DS consumption. The result   
           show the percentage of respondents providing an  
               answer to a given question. 
Tabela V. Ocena efektywności działania suplementu diety.  
                  Wyniki przedstawiają odsetek osób udzielających  
                   daną odpowiedź.

Origin
                Sex Yes Partial No

City 24.03% 48.51% 27.46%
Rural area 14.98% 52.42% 32.60%
Women 19.96% 53.75% 26.28%
Men 15.82% 47.47% 36.71%

DYSKUSJA

Suplementy diety stosowane są bardzo powszech-
nie przez osoby w każdym wieku. Rynek suplementów 
diety w Polsce w 2015 roku wyniósł 3,5 biliona złotych  
i stale ma tendencję wzrostową (7). Kobiety ciężarne 
stosują witaminy, kwas foliowy i preparaty zawiera-
jące minerały, jod oraz nienasycone kwasy tłuszczo-
we omega-3, omega-6 w celu poprawy rozwoju pło-
du. Suplementy otrzymują również dzieci i młodzież. 
W badaniu Briefel i wsp. wykazano, że 8% niemowląt 
w wieku od 4 do 5 miesięcy otrzymuje różnego rodza-
ju suplementy diety. Ponadto 19% spośród niemowląt 
w wieku 6-11 miesięcy i  31% spośród dzieci w wieku 
12-24 miesięcy otrzymywało witaminy i/lub minerały 
(8). W badaniu Bylinowska i wsp. autorzy wykazali, 
że suplementy diety stosowane były przez 40% dzieci 
w wieku 6-12 lat uczestniczących w badaniu (9). Jak 
wynika z powyższego doniesienia suplementy diety 
podawane są częściej przez matki z wyższym i średnim 
wykształceniem (43% i 40% badanych) oraz dzieciom 
z umiarkowanych lub niewielkim niedoborem masy 
ciała (54,2%) (9). Preparaty usprawniające pamięć 
i koncentrację szeroko stosowane są przez uczniów 
i studentów. Kobiety często stosują preparaty, które 
mają poprawić wygląd skóry, włosów czy paznokci 
(10). Natomiast mężczyźni często sięgają po preparaty, 
które pomagają w budowie muskulatury (11).

W naszym badaniu 77, 84% badanych deklarowało 
stosowanie suplementów diety. Pochodzenie nie mia-

Pregnant women consume DS containing vitamins, 
folic acid and minerals, iodine and unsaturated fatty 
acids such as omega-3 and omega-6 which all aim at 
the improvement of foetal development. Children and 
youth also consume DS. Briefel et al. indicated that 8% 
of infants aged from 4 to 5 months received some type 
of dietary supplements. Moreover 19% among infants 
aged from 6 to 11 months and 31% of toddlers aged 
from 12 to 24 months received vitamin and/or mineral 
supplements (8). Bylinowska et al. indicated that DS 
consumption was reported among 40% of surveyed 
children aged from 6 to 12 (9). As the study proved, 
mothers with higher and secondary education were 
more eager  to provide DS (43% i 40%) to children 
with moderate and mild underweight (54.20%) 
(9). Memory and concentration boosting products 
are commonly consumed by secondary school and 
university students. Women more frequently reach out 
for products improving the condition and appearance 
of their skin, hair or nails (10). Men more often use DS 
responsible for the improvement of the muscle fitness 
and appearance (11).

In our study 77.84% of all respondents report 
DS consumption. We observed that origin had no 
correlation with the frequency of DS consumption. 
Barnes et al., arrived at similar results concluding 
that vitamin and mineral supplements were consumed 
by 69% and 63% of Australian university population 
independently of age, sex, ethnicity and physical 
activity (11). Nevertheless, our study indicated that 
the majority of women used DS, yet their consumption 
was irregular. Krejpcio et al. obtained similar results 
indicating that 61% of surveyed nutrition students 
of the Life sciences University in Poznań and 47% 
of questioned psychology students from the Maria 
Grzegorzewska University in Warsaw declare DS 
consumption. Women were observed to use DS more 
frequently than men. Krejpcio observed that as much 
as 15% of the questioned respondents admitted to 
use DS on a daily basis (12). And Wilczewska et al. 
in their study proved that surveyed students of Health 
Protection Post-Secondary School nr 1 in Białystok and 
Białystok Medical University were familiar with the 

Table IV. Type of consumed dietary supplements in reference to origin and sex. The result show the percentage of respondents  
                providing an answer to a given question. The respondents can choose several answers.
Tabela IV. Rodzaj stosowanego suplementu diety w zależności od pochodzenia i płci. Wyniki przedstawiają odsetek osób  
                  udzielających daną odpowiedź. Respondenci mogli wybrać kilka odpowiedzi.

Origin
              Sex Vitamins

Vitamins  
and  

minerals
Probiotics Minerals

Fatty  
acids,  
fish oil

Stimulants  
(include  

Ginkgo biloba,  
ginseng, guarana)

Amino 
acids 

Slimming 
 agents (f.e.  

termogenics)

Single 
herbs  

(horsetail,  
nettle)

City 24.26% 23.34% 8.47% 10.3% 15.33% 11.9% 5.49% 2.29% 24.26%
Rural area 20.26% 25.55% 9.69% 4.41% 18.5% 11.89% 5.29% 0.44% 20.26%
Women 26.73% 22.77% 10.5% 9.11% 13.27% 10.89% 2.57% 2.18% 26.73%
Men 31.01% 24.68% 3.16% 5.06% 18.99% 21.52% 6.96% 0% 31.01%
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ło wpływu na częstość stosowania suplementów, po-
dobnie jak w badaniu Barnes i wsp., gdzie suplementy 
witaminowe lub minerały były stosowane przez 69% 
populacji uniwersytetu australijskiego niezależnie od 
wieku, płci, pochodzenia czy aktywności psychicznej 
(11). W naszym badaniu płeć miała istotny wpływ na 
stosowanie SuD, ponieważ kobiety częściej niż męż-
czyźni deklarowały spożywanie suplementów diety. 
Podobne wyniki uzyskał w swym badaniu Krejpcio 
i wsp. Jak wynika z tego badania SuD przyjmuje 61% 
badanych studentów dietetyki Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu oraz 47% badanych studentów 
psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w War-
szawie. Kobiety częściej niż mężczyźni deklarowa-
ły stosowanie SuD. Ponadto w tej grupie badanej aż 
15% respondentów przyznało, iż stosuje SuD codzien-
nie (12). W badaniu Wilczewskiej i wsp. ankietowani 
uczniowie Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia 
w Białymstoku oraz studenci Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku znali pojęcie suplementu diety, 
21,9% stosowała SuD w okresie przeprowadzania ba-
dania, a 53,7% deklarowało zaprzestanie spożywane-
go wcześniej suplementu (13). 

Konsumenci suplementów zwykle oceniają te pro-
dukty za całkowicie bezpieczne. W badaniu Wilczew-
skiej i wsp. 23,10% ankietowanych uczniów i studen-
tów uważała, że SuD są całkowicie bezpieczne, nato-
miast 45% respondentów uważała, że stosowanie SuD 
może nieść za sobą pewne zagrożenia (13). Część kon-
sumentów obserwowała nawet działania niepożądane 
stosowanych produktów (10). W badaniu Wilczewskiej 
i wsp. 4,1% ankietowanych twierdziło, iż odczuło 
działania niepożądane SuD. Były to najczęściej bóle 
brzucha, gorączka, wymioty, przyspieszenie akcji ser-
ca, obciążenie wątroby oraz zawroty głowy (13). 

Wybór odpowiedniego preparatu jest dość trudny 
ze względu na szeroką gamę dostępnych preparatów. 
Suplementy diety są reklamowane w telewizji, radiu 
i Internecie lub polecane przez znajomych i przyjaciół. 
Jednak przedstawione w tych źródłach dane często są 
nierzetelnie opracowane, rzadko analizowane przez 
ekspertów (14). SuD dostępne są w większości skle-
pów spożywczych, drogeriach i siłowniach. Opisy na 
etykietach są zachęcające, jednak jak wykazały bada-
nia nie zawsze prawdziwe. Wyniki kontroli wybra-
nych preparatów wskazują, iż SuD często zawierają 
zbyt dużą ilość substancji czynnej, zawierają składniki 
kwestionowane przez Głównego Inspektora Sanitarne-
go, stwarzające niebezpieczeństwo dla konsumentów, 
gdyż mogą m.in. wykazywać właściwości alergenne 
i rakotwórcze, powodować zakażenia dróg oddecho-
wych i moczowych, zapalenie opon mózgowo-rdze-
niowych, przyczyniać się do powstawania ropni, za-
palenia wsierdzia, osierdzia, czasami zatruć pokarmo-
wych (15).

name DS, 21.9% used DS at the time of questionnaire,  
and 53.7% declared to have ceased DS consumption 
(13). 

DS consumers usually declare that these products 
are safe to use. The study conducted by Wilczewska et 
al. indicted that 23.10% of surveyed students claimed 
that DS are completely safe, and 45% of the respondent 
claimed that DS consumption may have some negative 
consequences (13). A part of the respondents observed 
adverse affects of DS consumption (10). The study 
carried out by Wilczewska et al. showed that 4.1% 
of the respondents claimed that they experienced 
some DS-related adverse effects, such as abdominal 
pain, fever, vomiting, increase in the heart rate, liver 
discomfort and dizziness (13). 

The selection of an adequate supplement is difficult 
because of the vast range of available DS products. DS 
are advertised on TV, radio and the Internet. Yet, the 
product data presented in the media are often unreliable 
and only infrequently include information confirmed 
by experts (14). DS are available in most groceries, 
beauty and hygiene shops and gyms. The information 
included on the labels encourage to use the DS, yet the 
research proved they may include unreliable or untrue 
information. The results of the control of selected DS 
products indicted that they frequently contain too high 
levels of active substances, and ingredients unaccepted 
by the Main Sanitary Inspector, or they cause danger 
to the consumer for their allergenic or cancerous 
properties, they may cause infections of the respiratory 
or urinary tracts, meningitis, they may trigger the 
formation of abscesses, endocarditis, pericarditis, and 
food poisoning (15).

The products examined by Stoś et al. significantly 
exceeded the recommended dietary allowances (RDA) 
for vitamins (from 167% in the case of vitamin E 
and pantothenic acid, and up to 1250% for niacin). 
Moreover, the consumption of numerous DS together 
with vitamin and mineral fortified foods may cause the 
excess of the upper limit (UL) (3,4). 

The introduction DS containing herbal and plant 
extracts made many consumers believe that these 
products are natural, thus safer than a medication. 
Meanwhile, the minimal and maximal daily doses 
for herbal and plant products are not determined, not 
regulated and not confirmed by scientific studies. What 
is more such products do not even need to fulfil the 
quality norm requirements. On the contrary, the doses 
of medication containing herbal and plant extracts 
is confirmed by scientific data, and the European 
Medicines Agency (EMA) publications, and European 
Scientific Cooperative on Physiotherapy (6).  

Due to the fact, that the market introduction of 
a new DS requires only the notification of the Main 
Sanitary Inspectorate, their registration s relatively 

Ewelina Wawryk-Gawda, Beata Budzyńska i inni



117

Produkty badane przez Stoś i wsp. przekraczały 
znacznie wartość zalecanego spożycia (RDA) witamin 
(od 167% w przypadku witaminy E i kwasu pantote-
nowego do 1250% dla niacyny). Ponadto stosowanie 
jednocześnie kilku suplementów diety oraz produktów 
spożywczych wzbogacanych w witaminy i minerały 
powoduje iż dochodzi do przekroczenia górnych bez-
piecznych poziomów spożycia (3,4).

Wprowadzenie suplementów diety zwierających 
wyciągi roślinne, spowodowało, że konsument uważa 
ten produkt za naturalny, bezpieczniejszy środek niż 
lek. Tymczasem dawki minimalne i maksymalne dla 
suplementów roślinnych nie są określone, nie jest re-
gulowane ani poparte badaniami naukowymi ich za-
lecane dzienne spożycie, co ma miejsce w przypadku 
leków. Ponadto dawkowanie surowców zawartych 
w lekach roślinnych jest oparte na danych naukowych 
opracowanych w monografiach Europejskiej Agencji 
ds. Leków (EMA) (6). 

Ze względu na to, iż wprowadzenie nowego su-
plementu diety na rynek wymaga jedynie zgłoszenia 
do Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), dopusz-
czane są produkty, które nie mają badań dotyczących 
ich skuteczności, niepotwierdzone są składy podane na 
etykiecie, a nawet czystość bakteriologiczna nie jest 
kontrolowana (6). Za bezpieczeństwo wprowadzanego 
produktu odpowiada producent lub dystrybutor, jednak 
kontrole przeprowadzane są zbyt rzadko i niemożliwe 
jest skontrolowanie wszystkim dostępnych na rynku 
preparatów. 

Wyniki naszego badania świadczą o tym, że więk-
szość konsumentów SuD (67,29%) zna różnice między 
lekiem, a suplementem diety. Natomiast w badaniu 
Wierzejskiej i wsp. 41,30% ankietowanych pacjentów 
Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warsza-
wie zalicza suplementy diety do leków i 35,6% uważa, 
iż służą do leczenia różnych chorób i zaburzeń (5). 

Respondenci biorący udział w naszym badaniu ku-
powali SuD głównie w aptece (81,63% badanych), rza-
dziej w sklepach spożywczych i marketach (5,12%). 
Dostępność w tych miejscach suplementów i zachęca-
jące foldery, opisy działania suplementów sprawiają, 
iż rynek SuD stale wzrasta. Część osób stosuje jedno-
cześnie kilka różnych preparatów w różnych celach. 
Jednak istotne wydaje się  zweryfikowanie skuteczno-
ści dostępnych suplementów diety. Ankietowani za-
równo naszego badania, jak i innych potwierdzają, że 
poprawa zdrowia związana ze stosowaniem SuD nie 
zawsze jest dostrzegalna. Tylko 20,48% badanych do-
strzegło wyraźną poprawę związaną ze stosowaniem 
SuD. W badaniu Schlegel-Zawadzkiej i wsp. 94,2% 
badanych jest przekonana o skuteczności działania 
SuD. W badaniu tym tylko jedna osoba (4%) uważa, iż 
SuD są nieskuteczne (2). W opinii autorów ocena sku-
teczności może być zależna od celu i rzeczywiście ist-

easy. Consequently, products without tests concerning 
their effectiveness, without confirmed list of ingredients 
on labels and without any control concerning 
bacteriological purity are admitted for trading (6). 
The safety of the admitted for trading product is the 
responsibility of the manufacturer or the distributor, 
yet the controls are very infrequent and therefore it is 
not possible to supervise all the DS available on the 
market. Therefore, frauds on the DS market are being 
reported (15).

The results of our study suggest that the majority of 
the respondents (67.29%) are aware of the differences 
between  medication and a DS. The study of Wierzejska 
et al. proved that 41.30% of the surveyed patients of the 
Masovian Voivodeship Hospital in Warsaw included 
DS and medications into the same group, and 35.6% 
claimed that DS main function is to treat diseases and 
medical disorders (5). 

The respondents participating in the present 
questionnaire mainly purchased DS in pharmacies 
(81.63%), less frequently in groceries and 
supermarkets (5.12%), Due to the availability of DS 
and the accessibility to leaflets encouraging the DS 
purchase and informing about effects, the DS market 
is constantly growing. Some respondents report 
a simultaneous usage of numerous supplements 
aiming at the improvement of different body parts. Yet, 
the verification of the effectiveness of the available 
DS seems of importance. Both the respondents of 
our questionnaire and other studies observed no clear 
correlation between their health and DS consumption. 
Only 20.48% of the surveyed observed a significant 
improvement linked with DS intake. In the study 
of Schlegel-Zawadzka 94.2% of respondents were 
convinced about the effectiveness of DS consumption. 
The same study indicated that only one person (4%) 
claimed that DS are ineffective (2). According to 
the authors, the evaluation of the DS effectiveness 
may depend on personal goals of the consumer as 
well as the real indication for the supplementation 
of the ingredients present in a given DS. The DS 
consumption may be required in elderly patients 
whose diet is nor varied and provides an insufficient 
amount of vitamins and minerals. Sebastian et al. 
observed decreased magnesium levels in the blood 
serum both in elderly supplement users and non-users. 
An additional supplementation is desirable in such 
cases, yet it still requires the knowledge concerning 
the deficient nutritional substances and required doses 
(16). Although, the rickets prophylactics is commonly 
spread, the vitamin D3 deficiency is still frequent 
among babies and toddlers. The efficient vitamin D3 
supplementation is recommended also in athletes, 
and old people, due to its positive impact on physical 
fitness (17). Some probiotic strains of bacteria and 
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niejącego wskazania do uzupełniania diety o składniki 
zawarte w konkretnych preparacie. Stosowanie SuD 
może być pożądane u osób starszych, których dieta 
nie jest zróżnicowana i dostarcza niedostatecznej ilo-
ści witamin i minerałów. W badaniu Sebastian i wsp. 
wykazano, że wśród osób w podeszłym wieku zarów-
no spożywających, jak i niezażywających tych środ-
ków, występował obniżony poziom magnezu w su-
rowicy krwi. Dodatkowa suplementacja jest w takich 
sytuacjach jak najbardziej wskazana, jednak wymaga 
to wiedzy, jakie składniki pokarmowe należy suple-
mentować i w jakiej dawce (16). Mimo zalecanej pro-
filaktyki krzywicy, u dzieci wciąż obserwuje się nie-
dobory witaminy D3. Jej odpowiednia suplementacja 
zalecana jest również u sportowców i osób starszych, 
ponieważ ma pozytywny wpływ na wydolność fizycz-
ną organizmu (17). Niektóre szczepy probiotyczne 
bakterii i grzybów wspomagają profilaktykę próchni-
cy, schorzeń przewodu pokarmowego i oddechowego 
oraz alergii pokarmowej (18). W badaniu Rossi i wsp. 
wykazano, iż stosowanie kurkumy i zielonej herbaty 
redukuje objawy zapalenia jelita grubego (19). 

Jednak w każdym przypadku stosowanie suple-
mentów diety powinno być konsultowane lub chociaż 
zgłaszane lekarzowi, by nie dochodziło do szkodliwej 
interakcji z przepisywanych przez lekarza lekami. Sto-
sowanie SuD przez pacjentów leczonych z powodu 
schorzeń przewlekłych zarówno w opiece ambulato-
ryjnej, jak i w szpitalu może prowadzić do nieoczeki-
wanego pogorszenia stanu zdrowia związanego w wy-
stępowaniem interakcji między SuD a lekami stosowa-
nymi w procesie leczenia. W badaniu Levy i wsp. wy-
kazano, iż 3,7% pacjentów spożywających suplementy 
diety i zioła odczuło działania związane z występowa-
niem niekorzystnej interakcji stosowanego suplementu 
i leku (20). W badaniu Karny-Rahkovich i wsp. 45% 
pacjentów kardiologicznych stosowało suplementy 
diety. W badaniu tym dostrzeżono istnienie 16 poten-
cjalnych interakcji suplementu z przepisanym przez 
lekarza prowadzącego lekiem (21). Ponadto suplemen-
ty diety takie jak olej z ryby oraz wyciąg z czosnku 
zaburzają pracę trombocytów (22). W badaniu Ma-
emar i wsp. autorzy wykazali, wyższy poziom białych 
i czerwonych krwinek, płytek krwi, kreatyniny, alani-
ny i aminotransferaz u sportowców osób stosujących 
suplementy diety (23). Regina i wsp. przedstawiają 
w swym badaniu przypadek hospitalizowanej z powo-
du nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjentki, która 
stosowała tabletki wspomagające odchudzanie („diet 
pills”) zawierające hormony tarczycy. Suplementy 
zakupiła w sklepie internetowym, ponadto stosowała 
podwójną dawkę w celu większego spadku masy ciała 
(24).

fungi demonstrate to have prophylactic qualities in 
carries, disorders of the digestive system and the 
respiratory tract as well as some food allergies (18). 
In the study conducted by Rossi et al. it was indicated 
that the curcumin supplementation and green tea 
reduces the symptoms and the inflammatory indices in 
inflammatory bowel disease (19). 

Nevertheless, in all cases the DS consumption 
should be consulted or at least reported to the doctor, in 
order to avoid the harmful interaction with prescription 
medication. The DS consumption among patient treated 
for chronic diseases both in the outpatient clinics and in 
hospitals may lead to an unexpected deterioration of the 
patient’s condition caused by the interaction between 
the DS and the medication. Levy et al. indicated that 
3.7% of dietary and herbal supplements users observed 
adverse effects caused by interaction with the drug (20). 
The study conducted by Karny-Rahkovich et al. showed 
that 45% of cardiac patients used dietary supplements 
and 16 potential moderate types of interaction between 
the prescribed drugs and DS were found (21). Moreover, 
supplements such as fish oil and garlic affect the platelet 
functioning and that is why patients should stop the DS 
consumption before a surgery (22). The study of Meamar 
et al. proved that dietary supplements consumption by 
bodybuilders had an impact on the haematological and the 
biochemical parameters (23). In this study parameters of 
white blood cells, platelets, blood urea nitrogen, creatine, 
alanine and aspartate aminotransferases were higher than 
in the subjects form the control group (23). Regina et al. 
presented a case of a patient hospitalized for a sudden 
deterioration of her health caused by the consumption 
of ‘diet pills’ containing thyroid hormone. The patient 
purchased the DS over the Internet. Additionally,  she 
doubled the recommended dosage in order to lose more 
weight (24).

CONCLUSIONS

 Basing on the our results it can be concluded that DS 
are commonly consumed by young people regardless 
of the fact that many do not observe any DS intake-
related improvement of their health. The knowledge 
about the effects of dietary supplements and their 
adverse effects is relatively high. Yet, many people do 
not know the difference between a medication and DS. 
The type of used supplement depends on the purpose of 
its consumption, therefore many people apply different 
groups of preparations in the same time, without the 
knowledge about interactions between the substances 
contained in them. In addition, lack of information 
on the composition of the preparation may lead to 
excessive intake of various substances. Therefore, the 
knowledge concerning the risks of DS misuse should 
be promoted among young people in particular
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PRINCIPLES FOR PREPARATION OF MANUSCRIPTS SUBMITTED FOR PUBLICATION 
IN PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY - EPIDEMIOLOGICAL REVIEW

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

ZASADY PRZYGOTOWANIA MANUSKRYPTÓW KIEROWANYCH DO PUBLIKACJI 
W PRZEGLĄDZIE EPIDEMIOLOGICZNYM - EPIDEMIOLOGICAL REVIEW

The copyrights for articles published in Przegląd 
Epidemiologiczny - Epidemiological Review are 
reserved for the publisher – the National Institute of 
Public Health-National Institute of Hygiene. This 
means that the articles or their fragments cannot be 
published or reproduced elsewhere without permission 
of the publisher.

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Review 
is a bilingual (English and Polish) journal. 

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological 
Review publishes:

a) Experimental and methodological studies and reports 
from the area of epidemiology, prevention and control 
of communicable and noncommunicable diseases; 
epidemiological analysis and estimations; 

b) Studies in the field of public health; 
c) Studies and clinical reports of communicable 

diseases; 
d) Review papers from the area of epidemiology, 

prevention and diagnosis of communicable 
diseases and public health; 

e)  Reviews of books and journals in the fields 
mentioned above and letters to the Editor.

1. Rules for the acceptance of the article sent for 
publication

Manuscript should be sent to the Editor with the 
covering letter, in which the corresponding Author 
declares his intention to publish the article, giving 
its title and listing the names of the authors and his 
own place of employment, address, phone number 
and e-mail. In case of original (research) articles, the 
covering letter must include the approval of the head of 
the institution (department) where research was done, 
confirmed by his signature.

The covering letter must be accompanied by 
a written statement that:

Prawa autorskie do prac publikowanych w Prze-
glądzie Epidemiologicznym- Epidemiological Review 
są zarezerwowane dla wydawcy – Narodowego Insty-
tutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Hi-
gieny. Oznacza to, że artykuły czy ich fragmenty nie 
mogą być publikowane lub kopiowane gdzie indziej, 
bez zgody wydawcy.

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Review 
jest pismem dwujęzycznym. Każda praca jest publi-
kowana w językach angielskim i polskim.

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Re-
view publikuje:

a) prace doświadczalne, metodyczne i doniesienia 
z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i zwal-
czania chorób zakaźnych i niezakaźnych; analizy 
i szacunki epidemiologiczne;

b) prace z zakresu zdrowia publicznego;
c) prace oraz doniesienia kliniczne z zakresu chorób 

zakaźnych;
d) prace poglądowe z dziedziny epidemiologii, za-

pobiegania i kliniki chorób zakaźnych i zdrowia 
publicznego;

e) oceny książek i wydawnictw z wyżej wymienio-
nych dziedzin oraz listy do Redakcji

1. Zasady przyjmowania artykułu przesyłanego do 
publikacji 

Manuskrypt pracy należy nadesłać do Redakcji z pi-
smem przewodnim, w którym autor korespondencyjny 
zwraca się o opublikowanie pracy podając tytuł pracy 
i wymieniając nazwiska autorów oraz swoje miejsce za-
trudnienia, adres, numer telefonu i adres e-mail.

W pracach oryginalnych (badawczych) pismo 
przewodnie powinno zawierać aprobatę kierownika 
zakładu lub kliniki, w których zostały wykonane bada-
nia, potwierdzoną jego podpisem.

Do pisma przewodniego należy dołączyć pisemne 
oświadczenie zawierające następujące informacje:
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A. Work has not published before and will not be 
submitted for publication prior to its publication 
in Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological 
Review.

B. The contribution of each author to the article should 
be described. 

C. A statement that the work does not infringe the 
copyrights or other rights of third parties and there 
is no conflict of interest with other persons or 
institutions.

2. Instructions for the preparation of the manuscript
The manuscript should be prepared in accordance with 
the instruction for authors. 
Note! The content of the manuscript cannot exceed 12 
pages, including abstract, references,
figures and tables. 
2.1. Printed manuscript intended for publication should 
be sent to the editor in 1 copy in 
the format A4, written on one side with a margin of 4 
cm on the left side and 1.5 spacing between 
lines (28-31 lines per page). The pages of the manuscript 
should be numbered. 
The manuscript must be accompanied by the copies of 
the article in the electronic form (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. 

A. Praca nie została i nie zostanie złożona do druku w in-
nym czasopiśmie przed opublikowaniem jej w Przeglą-
dzie Epidemiologicznym - Epidemiological Review.

B. Określenie udziału (wkładu) poszczególnych auto-
rów w opracowanie artykułu.

C. Praca nie narusza praw autorskich, ani innych praw 
stron trzecich i nie zachodzi konflikt interesów z in-
nymi osobami lub instytucjami. 

2. Zasady przygotowania manuskryptu pracy prze-
syłanej do publikacji
Redakcja przyjmuje prace w wersjach polskiej i an-
gielskiej. 
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 In-
strukcją dla Autorów: streszczenie w językach angiel-
skim i polskim, słowa kluczowe, Tytuły tabel i rycin 
– w języku angielskim i polskim. 
Uwaga! Objętość nadsyłanych manuskryptów nie 
może przekraczać 12 stron, łącznie ze streszczeniem, 
piśmiennictwem, rycinami i tabelami.

2. Instrukcja dotycząca przygotowania manuskryptu
2.1. Prace przeznaczone do publikacji powinny być na-
desłane do Redakcji w jednym egzemplarzu manuskryp-
tu 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 arty-
kułu w formie elektronicznej (na płycie CD) lub prze-
słać na adres e-mail: przegepidem@pzh.gov.pl).
Wersja elektroniczna musi być identyczna z tekstem 
wydruku i zawierać nazwę pliku, w którym jest zapi-
sany artykuł.
Pliki i wersja papierowa powinny być przygotowane 
z wykorzystaniem czcionki typu Arial do rycin, wykre-
sów i fotografii (10–12 pkt) oraz czcionki typu Times 
do podpisów pod ryciny i pisania tekstu podstawowego.
2.2. Pierwsza strona tekstu powinna zawierać kolejno 
na środku strony: pełne imię i nazwisko autora (au-
torów) kursywą, tytuł angielski pracy (dużymi pogru-
bionymi literami alfabetu), tytuł polski (dużymi niepo-
grubionymi literami alfabetu), nazwę (nazwy) insty-
tucji/uczelni , w której wykonano pracę w językach 
angielskim i polskim (Times 10-12 pkt). Streszczenie 
i abstrakt należy dołączyć na oddzielnych kartkach.
2.3. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania uste-
rek stylistycznych i nazewnictwa oraz dokonywania za 
zgodą Autorów koniecznych skrótów w tekście.
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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, Dysku-
sja, Wnioski, Piśmiennictwo, Adres do koresponden-
cji. W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyróżnić: 
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski 
(wersaliki, druk 10 pogrubiony).
Poszczególne części tekstu mogą być wyróżnione pod-
tytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.
 
STRESZCZENIE I ABSTRAKT - Streszczenie powin-
no rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pracy – ok. 
250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy dołączyć do 
manuskryptu na oddzielnych, nienumerowanych 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 ba-
dań i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel 
prowadzonych badań. 
Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograni-
czyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek 
z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników 
ani wniosków z przeprowadzonych badań. 

MATERIAŁ I METODY – dla powszechnie znanych 
metod należy podać pozycję piśmiennictwa, łącznie 
z metodami statystycznymi stosowanymi w pracy. Dla 
metod już opublikowanych, ale powszechnie niezna-
nych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa, 
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych 
metod – podać ich pełny opis. 
W pracach epidemiologicznych należy podać informa-
cje o planie (protokole) badania obejmującym badaną 
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych 
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przy-
działu do poszczególnych grup.

WYNIKI – należy podać w logicznej sekwencji w tek-
ście, z ewentualnym powołaniem się na tabele i ryciny. 
Danych z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście, 
gdzie powinny być podsumowane
najważniejsze informacje.

DYSKUSJA – należy podkreślić nowe lub ważne 
aspekty wyników badań i omówić ich implikacje oraz 
podać ich ograniczenia. Wyniki własnych badań po-
winny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzysty-
wanego przez autorów artykułu. Nie należy powtarzać 
szczegółowych danych przedstawionych w poprzed-
nich częściach artykułu.
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REFERENCES - should be limited only to the items 
mentioned in the text and directly related to the topic of 
the work - no more than 30 items. References should 
be arranged in order of their citation. When quoting 
the publication in the text only the serial number of it 
should be given in parentheses. The publications cited 
in tables or figure legend should be included in the 
references and should be numbered after the citations 
in the text. 
Work accepted for publication but not yet published, 
should be marked as “in press”; authors should obtain 
written permission to cite such a position, as well as 
confirmation that the work cited has been accepted for 
publication. 

When listing the references following sequence should 
be maintained:
a) the name of the author(s) and the first letters of their 
names. If the number of authors does not exceed three, 
list all authors, if more than three, list the first three 
authors followed by et al.; 
b) the full title of the work;
c) recognized abbreviation of journal title (according 
to The List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) year;
e) volume:
f) first and last page of work.
Do not use italics, bold or underlining.
For non periodic publications (e.g. books), give the 
author(s) chapter title, book title, name and initials of 
the editor, place of publication, publisher and year of 
publication and page number(s) of the cited chapter.

EXAMPLES:
Articles from the journal:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U, et al. Pertussis 
in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860-6. 
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is 
associated with an increased risk for pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996; 124 (11): 980-3.

Items without the author: should be cited as 
anonymous or editorial. For example: Cancer in South 
Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.

Books and monographs:
Note! Be sure to specify the page to which the 
author refers.
1. Juszczyk J, Gladysz A. Differential diagnosis of 

infectious diseases. 2nd ed. Warsaw: PZWL, 1996: 
page(s).

2. Material published by institution: World Health 
Organization / United Nations Children’s Fund. 
State of the world’s vaccines and immunization. 
Geneva: WHO, 1996: page(s).

WNIOSKI – należy sprecyzować w punktach lub podać 
krótko w formie opisowej. Wnioski powinny łączyć się 
logicznie z celami pracy przedstawionymi we wstępie. 
Należy unikać stwierdzeń i wniosków niewynikają-
cych z własnej obserwacji.
Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat 
kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera eko-
nomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się 
hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza. Nie 
należy we wnioskach zamieszczać wyników!

PIŚMIENNICTWO – należy ograniczyć tylko do 
pozycji cytowanych w tekście i mających bezpośredni 
związek z tematem pracy – nie więcej niż 30 pozycji.
Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w ko-
lejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac w tekście 
należy podawać w nawiasach okrągłych tylko liczbę 
porządkową odnośnej publikacji w spisie piśmiennic-
twa. Należy również podać pozycje cytowane w tabe-
lach lub w legendzie rycin. 
Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepubliko-
wane, powinny być oznaczone jako: „w druku”; auto-
rzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie 
takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca 
została zaakceptowana do druku. 

W wykazie piśmiennictwa należy zachować następu-
jącą kolejność:
a) nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion. 
Jeżeli liczba autorów nie przekracza
trzech należy zacytować wszystkich, jeżeli autorów 
jest więcej niż trzech, należy
zacytować trzech i dodać „i in” (et al.). 
b) tytuł pracy w pełnym brzmieniu;
c) tytuł czasopisma w uznanym skrócie (według The 
List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) rok;
e) tom;
f) pierwsza i ostatnia strona pracy
Dla wydawnictw nieperiodycznych (np. książek) nale-
ży podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach zbio-
rowych, tytuł książki, nazwisko i inicjały jej 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. Per-
tussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is 
associated with an increased risk for pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996;124(11):980–3.
Pozycje bez autora należy cytować jako: Anonimowe 
lub Editorial. Np.: Cancer in South Africa [editorial].  
S Afr Med J 1994;84:15.
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3. Chapter in the book: Krotochwil-Skrzypkowa 
M. Postvaccinal reactions and complications. In: 
Debiec B, Magdzik W, ed. Vaccinations. 2nd ed. 
Warsaw: PZWL: 1991:76-81. 

4. Report from the conference: Bengtsson S, Solheim 
BG. Enforcement of data protection, privacy and se-
curity in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet 
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92 
Proceedings of the 7th World Congress on Medical 
Informatics, 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland. 
Amsterdam: North-Holland, 1992,1561-5.

5. Quoting articles distributed electronically on the 
internet can be done by listing their web address 
and bibliographic data of the printed version, if 
any, eg. Outbreak of bacterial conjunctivitis at the 
College-New Hampshire. MMWR 2002; 51:205-7 
http://www.cdc.gov/mmwr/ 

Address for correspondence - should include the 
name and institutional or personal address of the 
Author(s), phone number and e-mail.

Tables - should be typed on separate pages/ sheets 
and numbered in sequence of Roman numbers. The 
numbering of the tables should correspond to the 
sequence of their appearance in the text. Tables should 
be provided with titles (at the top).
Each column of the table should have a short header, 
a broader explanation should be given in footnotes 
below the table, not in the header. Statistical measure 
of variability used in tables should be given such as 
standard deviation or standard error of the mean. The 
number of tables should be limited to truly necessary 
for documentation of results. 

Figures – should be saved as PDF, JPG, PNG, GIF, 
TIFF, bitmap (in the correct resolution) and submitted 
along with the printout on separate pages. Figures 
should be provided with captions. 
In case of photographs or graphic files without captions, 
their numbers and captions should be included in 
the file names or a separate file with all figures with 
captions should be submitted.
References to figures or tables should be given in a form 
of consecutive numbers in parentheses, for example 
(Fig. 1) or (Table I). Places to include illustrative 
material in the text should be marked on the margin of 
the manuscript.

Text within tables, diagrams and figures as well as 
axis captions and graph legends should be provided 
only in English. 

THE REVIEW PROCESS
Each article is evaluated by at least two independent 
reviewers. 

Artykuły z polskojęzycznego czasopisma medycznego:
Kostrzewski J. Postępy wykorzenienia poliomyelitis 
w świecie. Przegl Epidemiol 1994;48:355–60.
Naruszewicz-Lesiuk D, Wieczorkiewicz N, Iwiń-
ska-Buksowicz B, i in. Podostre stwardniające zapa-
lenie mózgu (SSPE) w Polsce w latach 1990–1993.  
V etap badań epidemiologicznych. Przegl Epidemiol 
1995;49:261–6.

Książki i monografie
Uwaga! Należy koniecznie podawać strony, na któ-
re powołuje się Autor.
1. Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa 

chorób zakaźnych. Wyd 2. Warszawa: Wydaw. Lek. 
PZWL; 1996: strona od – do.

2. Jeśli autorem jest organizacja: World Health 
Organization / United Nations Children’s Fund. 
State of the world’s vaccines and immunization. 
Geneva: WHO; 1996: strona od – do.

3. Rozdział w książce: Krotochwil-Skrzypkowa M. 
Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec 
B, Magdzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd 2. 
Warszawa: PZWL;1991: 76–81.

4. Doniesienie z konferencji: Bengtsson S, Solheim 
BG. Enforcement of data protection, privacy 
and security in medical informatics. In: Lun KC, 
Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. 
MEDINFO 92. Proceedings of the 7thWorld 
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6–10; 
Geneva, Switzerland. Amsterdam: Nort-Holland; 
1992,1561–5.

5. Cytowanie artykułów rozpowszechnianych 
w formie elektronicznej przez internet może 
być dokonywane przez podanie ich adresu 
internetowego oraz danych bibliograficznych ich 
wersji drukowanej, jeśli taka istnieje, np. Outbreak 
of Bacterial Conjunctivitis at a College--New 
Hampshire. MMWR 2002;51:205-7. http://www.
cdc.gov/mmwr/ 

Adres do korespondencji – należy podawać nazwę 
i adres miejsca pracy lub prywatny autora (autorów) 
oraz podać numery telefonów i adres e-mail.
Tabele – należy umieścić na oddzielnych stronach/
arkuszach i ponumerować kolejno cyframi rzym-
skimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chrono-
logii lub pojawianiu się w tekście. 
Tabele powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry) 
w języku angielskim i polskim.
Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki nagłó-
wek, a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczone 
w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku. Zawar-
tość tekstowa tabel, diagramów i rycin oraz tytuły osi 
i legenda wykresów powinny być przygotowane w ję-
zyku angielskim.
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Reviewers and authors do not know their identities 
(“double-blind review process”).The review is to 
be submitted in written form. It has to determine 
unequivocally whether the manuscript should be 
published, revised or rejected. Based on the reviews 
gathered, Editors make the final decision with regard 
to the publication of articles. On an annual basis 
Epidemiological Review publishes a list of reviewers 
who have collaborated with editorial board.

FEE FOR PUBLICATION
Fee for articles accepted for printing in the amount 
PLN 400(including VAT) for Polish Authors and EUR 
100 for foreign Authors.
The payment rules apply to manusc ript sent to Editor 
after January 1,2018.

W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowane 
statystyczne miary zmienności, takie np. jak standar-
dowe odchylenie czy standardowy błąd średnich. Licz-
bę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie niezbęd-
nych dla dokumentacji uzyskanych wyników.
Ryciny – powinny być zapisane w jednym z wymie-
nionych formatów: PDF, JPG, PNG, GIF, TIFF, mapa 
bitowa (w odpowiedniej rozdzielczości) i załączone na 
oddzielnych wydrukach, w wersji elektronicznej w od-
dzielnych plikach.
Ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy w języ-
kach angielskim i polskim. 
W przypadku fotografii i plików graficznych utworzo-
nych bez podpisu – numeracja i podpis (w całości) po-
winny być zawarte w nazwie pliku lub należy dołączyć 
oddzielny plik z wykazem rycin z podpisami.

W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w na-
wiasach kolejne numery rycin lub tabel np. (Ryc. 1) 
lub (Tab. I). Miejsca włączenia materiału ilustracyjne-
go powinny być zaznaczone ołówkiem na marginesie 
manuskryptu.

ZASADY RECENZOWANIA
Każda praca jest poddawana ocenie przez co najmniej 
2 niezależnych recenzentów. 
Recenzenci i autorzy prac nie znają swoich tożsamości 
(tzw.”double-blind review process”).
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jed-
noznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu 
do publikacji, dopuszczenia po poprawkach lub jego 
odrzucenia.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułów do 
publikacji podejmuje redakcja na podstawie uzyska-
nych recenzji. Raz w roku czasopismo podaje do wiado-
mości listę recenzentów współpracujących z redakcją.

OPŁATY ZA PUBLIKACJĘ
Za prace publikowane w Przegladzie Epidemiologicz-
nym - Epidemiological Review od stycznia 2018 roku 
pobierane są opłaty(za prace przyjęte do druku) w wy-
sokości 400 PLN(z VAT) dla autorów polskich i 100 
EUR  dla autorów zagranicznych
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