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ABSTRACT
BACKGROUND. Clostridium difficile infections become a serious problem in terms of nosocomial infections,
as well as a consequence of common use of antibiotics.
AIM. The aim of the study was to evaluate Clostridium difficile carriage in patients admitted to the Clinical
Department of Infectious Diseases and Hepatology without acute or chronic diarrhea and to assess the impact of
antibiotic treatment on the development of enteritis in hospital. Other factors that may affect the risk of infection
were also analyzed.
RESULTS. Fourteen patients (14%) were carriers of Clostridium difficile at admission. Second assessment
taken after fourteen days of antibiotic treatment showed decrease in GDH antigen prevalence to eight subjects
(12.1%). Three patients (3%) had diarrhea during hospitalization, and the toxins A and/or B were found in them.
CONCLUSIONS. The frequency of Clostridium difficile carriage among adults in Poland may be underestimated.
Screening for Clostridium difficile GDH antigen may be useful although do not provide definite prognosis of
symptomatic disease during ceftriaxone treatment. The risk of Clostridium difficile infection may be reduced
mainly by rationalizing antibiotic therapy and following appropriate procedures.
Key words: Clostridium difficile, risk factors, nosocomial infections, epidemiology
STRESZCZENIE
WSTĘP. Zakażenia Clostridium difficile stają się coraz poważniejszym problemem w aspekcie zakażeń wewnątrzszpitalnych, a także jako konsekwencja powszechnego stosowania antybiotyków.
CEL PRACY. Celem pracy było oszacowanie nosicielstwa Clostridium difficile w populacji chorych przyjmowanych do Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii bez cech ostrej lub przewlekłej choroby biegunkowej i ocena wpływu antybiotykoterapii na rozwój zapalenia jelit w warunkach szpitalnych. Analizowano
także inne czynniki mogące mieć wpływ na ryzyko zakażenia.
WYNIKI. W chwili przyjęcia 14 (14%) chorych było nosicielami C. difficile. W badaniu kontrolnym wykonanym po 14 dniach leczenia antybiotykami obserwowano zmniejszenie częstości dodatniego wyniku badania
GDH do 8 osób (12,1%). U trzech osób (3%) w trakcie leczenia wystąpiła biegunka, a badaniami stolca wykazano obecność toksyny A i/lub B C. difficile.
WNIOSKI. Częstość nosicielstwa C. difficile w grupie osób dorosłych w Polsce może być niedoszacowana.
Badania przesiewowe w kierunku obecności antygenu GDH C. difficile mogą być przydatne, ale nie pozwalają
jednoznacznie prognozować rozwoju objawowej choroby w trakcie leczenia ceftriaksonem. Ryzyko CDI można
ograniczyć przede wszystkim poprzez racjonalizację antybiotykoterapii i przestrzeganie odpowiednich procedur.
Słowa kluczowe: Clostridium difficile, czynniki ryzyka, zakażenie szpitalne, epidemiologia
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INTRODUCTION
Clostridium difficile, the Gramm-Positive bacterium
belongs to the family Clostridioides. They are anaerobic,
motile and rod-shaped bacteria, causing the majority of
nosocomial infections (1). Its resting forms - spores are resistant to extreme environmental conditions,
antibiotics and disinfectants. The spores may remain
alive up to 6 months. Initially, the bacteria were not
considered pathogens, in 1935 they were described
as a component of the gastrointestinal microflora in
newborns (2). Clostidium difficile bacteria occur widely
in the natural environment, in human and animal
gastrointestinal tract and in the meat of commonly bred
animals. It is transmitted via the fecal-oral route.
Nowadays, the C. difficile infection (CDI - Clostridium
difficile infection) is the most frequent nosocomial
infection in the USA and other countries (1,3). The
infection’s frequency has started to raise for two decades
and this phenomenon is partially related to the appearance
of the endemic strain NAP1 (North American Pulsed
Field type1) initially in Canada and USA and then in other
regions of the world. The isolation of NAP1 in Poland
took place in 2005. The NAP1 strain is characterized by:
increased ability to produce enterotoxins A and B, ability
to produce binary toxin, fluoroquinolone resistance,
increased sensitivity to metronidazole and very high
efficiency in spores formation. What is more, the infection
with C. difficile NAP1 results in more severe course of
the disease and higher risk of disease relapse (1,4).
Based on data published by the National Hygiene
Department (NHD) the CDI incidence rate in Poland
was 30.2/100,000 (2018 year), which meant 11592
registered infections. In years 2014-2018 the incidence
rate of CDI in Poland was constantly high: 16.7; 23.3;
30.4 and 30.2 in years 2014-2018 respectively (5).
Ongoing or underwent antibiotic therapy is
considered the key factor in the development of the CDI.
Antibiotics are divided into high, moderate and low
risk groups of causing the disease. Nevertheless, none
of them may be considered fully safe. Even substances
used in the causative treatment of CDI may potentially
induce the disease. Interestingly, already in the 1970’s
a relation between post-antibiotics inflammation of
the large intestine and C. difficile has been noted.
Other well known CDI risk factors are: age >65,
hospitalization, residence in caring facilities, chronic
intestines’ diseases, immunosuppression, PPIs (Proton
Pump Inhibitors) and H2-receptor antagonists intake,
parenteral nutrition and gastrostomy feeding (6).
The pathogenicity of C. difficile is associated with
the presence of enterotoxins A, B, and the binary toxin.
The toxins destruct the mucosa of the large intestine.
Enteritis may hardly be evoked by non-producing
strains of C. difficile (4,7).
4

WSTĘP
Bakterie Clostridium difficile należące do rodziny
Clostridioides są Gram-dodatnimi, beztlenowymi laseczkami posiadającymi zdolność ruchu, stanowiącymi najczęstszą przyczynę zakażeń szpitalnych (1). Ich
formy przetrwalnikowe – spory są odporne na działanie
czynników środowiska, antybiotyków i środków dezynfekujących. W sprzyjających warunkach zachowują żywotność do 6 miesięcy. Początkowo bakterii nie uznawano za patogeny, w 1935 roku zostały opisane jako
składnik mikroflory przewodu pokarmowego noworodków (2). Występują powszechnie w środowisku naturalnym człowieka, w przewodzie pokarmowym ludzi
i zwierząt, mięsie zwierząt hodowlanych. Do zakażenia
dochodzi drogą pokarmową lub fekalno-oralną.
Zakażenie C. difficile to aktualnie najczęstsze zakażenie szpitalne w USA i innych krajach (1,3). Częstość
zakażeń C. difficile (CDI – C. difficile infection) zaczęła narastać od dwóch dekad i jest po części związana z pojawieniem się epidemicznego szczepu NAP1
(ang. North American Pulsed Field type1), początkowo w Kanadzie i USA, a następnie także w innych
rejonach świata. W Polsce po raz pierwszy został on
wyizolowany w roku 2005. NAP1 charakteryzuje się
zwiększoną zdolnością produkcji toksyn A i B, możliwością produkcji toksyny binarnej, opornością na
fluorochinolony, zmniejszoną wrażliwością na metronidazol i sprawniejszym tworzeniem zarodników. Zakażenie tym szczepem wiąże się z większym ryzykiem
nawrotów choroby i jej cięższym przebiegiem (1,4).
Na podstawie danych publikowanych przez NIZP
-PZH (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny) zapadalność na CDI w Polsce
w 2018 roku wynosiła 30,2/100000, co przekłada się na
11592 przypadków zarejestrowanych zachorowań. Zapadalność w naszym kraju utrzymuje się na wysokim
poziomie i w kolejnych pięciu latach 2014 - 2018 wynosiła odpowiednio: 16,7; 23,3; 22,7; 30,4 i 30,2 (5).
Kluczowym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi
CDI jest trwająca lub przebyta antybiotykoterapia.
Antybiotyki zostały podzielone na grupy wysokiego,
umiarkowanego i niskiego ryzyka wywołania choroby.
Nie ma jednak wśród nich takich, które w pełni można
by uznać za bezpieczne. Nawet te, które stosowane są
w przyczynowym leczeniu choroby mogą potencjalnie ją wywołać. Już w latach siedemdziesiątych XX
wieku stwierdzono związek zapaleń jelita grubego po
przebytej antybiotykoterapii z CDI. Innymi uznanymi czynnikami ryzyka CDI są: wiek powyżej 65 r.ż.,
hospitalizacja, pobyt w placówkach opiekuńczych,
przewlekłe choroby jelit, immunosupresja, stosowanie
inhibitorów pompy protonowej i antagonistów receptora H2, żywienie pozajelitowe oraz z użyciem sondy
żołądkowej i gastrostomii (6).

Clinical significance of asymptomatic Clostridium difficile

CDI may take various clinical pictures. The most
benign form is the asymptomatic carrying of the bacteria,
which may however result in a higher risk of development
of the symptomatic disease and is an epidemiological
threat. This form of CDI is usually undiagnosed due to
the lack of indications to investigate it. The symptomatic
forms of CDI are: benign CDI, self-limiting diarrhea,
colitis, pseudomembranous colitis nad colitis fulminant.
Typical symptoms are: intensive diarrhea with abdominal
pain, fever, leucocytosis. Rarely, the disease may not
include diarrhea and has to be distinguished from ileus.
The most serious complications od CDI are: intestinal
paralysis, megacolon toxicum, sepsis and shock.
Incidental extra intestinal CDI manifestations such as:
sepsis, intra abdominal infections, perianal abscess nad
wound infections are also possible (8,9).
Routinely, patients with diarrhea and those with
ileus are tested for CDI. In terms of patients with
diarrhea the test sample is liquid stool and in those
with suspected CDI- caused ileus the sample would
be normal stool or anal smear. The possible diagnostic
methods are: detection of the metabolic products
of the bacteria, isolation as well as endoscopy and
histopathological examination. The most popular test
in Poland is a two-stage enzyme immunoassay (EIA)
test involving firstly the detection of GDH (glutamine
dehydrogenase) and secondly the toxins (8).
Currently no treatment is recommended for
asymptomatic C. difficile carriers. In symptomatic
courses of the disease which is related to an antibiotic
treatment, the first-line recommendations are to
discontinue antibiotherapy - or if it is impossible - to
change the antibiotic. These actions are effective in 23%
of patients. The second-line treatment is antibiotherapy
against C. difficile with vancomycin or fidaxomicin
(according to ASM, SHEA and the Polish Group of
Experts). In mild forms of CDI according to ESCMID
oral metronidazole may be used, which was considered
suboptimal in other recommendations. Furthermore, in
the most severe and complicated cases of CDI intravenous
metronidazole combined with oral or rectal vancomycin
are indicated. In addition to antibiotherapy, in the most
severe CDI forms, the bezlotoksumab a monoclonal
antibody blocking toxin B is used. While facing the lack
of improvement or complications during CDI treatment
(megacolon toxicum, perforation) surgery is frequently
required. Interestingly, in recurrent CDI (three and more
recurrences) transplantation of fecal matter (FMT) is
recommended (8,10,11).
AIM
The objective of this work was to assess the amount
of Clostridium difficile carriers in an asymptomatic
group of patients admitted to the Department of

Znaczenie kliniczne nosicielstwa Clostridium difficile

Chorobotwórczość C. difficile związana jest z obecnością toksyn: enterotoksyny A, cytotoksyny B i toksyny binarnej. Działanie toksyn prowadzi do destrukcji błony śluzowej jelita grubego. Szczepy niemające
zdolności produkcji toksyn wyjątkowo rzadko mogą
wywoływać zapalenia jelit (4,7).
CDI przebiegać może pod różnymi postaciami klinicznymi. Najłagodniejszą formą jest bezobjawowe
nosicielstwo, które może jednak wiązać się z większym
ryzykiem wystąpienia objawowej postaci choroby i stanowić zagrożenie epidemiologiczne. Ta postać choroby
zwykle nie jest rozpoznawana wobec braku wskazań do
prowadzenia diagnostyki. Postaci objawowe CDI to: łagodna samoistnie ustępująca biegunka, zapalenie okrężnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i colitis
fulminant. Typowymi objawami choroby są: nasilona
biegunka z bólami brzucha, gorączka, a w badaniach
dodatkowych leukocytoza. Rzadko choroba może wystąpić bez objawów biegunki i wymagać różnicowania
z niedrożnością jelit. Ciężkim powikłaniem choroby
jest porażenna niedrożność jelit, toksyczne rozdęcie
okrężnicy (megacolon toxicum), posocznica i wstrząs.
Możliwe są również incydentalnie zakażenia C. difficile
o lokalizacji pozajelitowej przebiegające od początku
jako posocznica, zakażenia wewnątrzbrzuszne, ropnie
okołoodbytnicze, zakażenia ran (8,9).
Rutynowo badania w kierunku zakażenia C. difficile
wykonywane są u pacjentów z biegunką i u chorych z objawami niedrożności jelit, kiedy bierze się pod uwagę CDI.
W przypadku chorych z biegunką materiałem do badań jest
płynny stolec, przy podejrzeniu niedrożności związanej
z CDI stolec uformowany lub wymaz z odbytu. Możliwymi do stosowania w diagnostyce metodami są: wykrywanie produktów metabolizmu bakterii, wykrywanie genów,
izolacja i typowanie oraz endoskopia i badania histopatologiczne. Najczęściej w naszym kraju wykonywane jest
dwustopniowe badanie immunoenzymatyczne polegające
na oznaczeniu w pierwszym etapie GDH (dehydrogenazy
glutaminianowej) a następnie toksyn (8).
Leczenie nie jest obecnie rekomendowane dla
bezobjawowych nosicieli C. difficile. W objawowych
przebiegach choroby związanych ze stosowaniem antybiotyku w pierwszym rzędzie zaleca się zakończenie antybiotykoterapii lub, gdy to niemożliwe, zmianę
antybiotyku. Postępowanie takie jest skuteczne w około 23% przypadków. Przy niepowodzeniu stosuje się
leczenie przyczynowe wankomycyną lub fidaksomycyną (wg zaleceń ASM, SHEA i Polskiej Grupy
Ekspertów), w przebiegach łagodnych wg ESCMID
stosowany być może doustnie metronidazol, który
w innych rekomendacjach uznano za suboptymalny.
W przypadkach najcięższych i powikłanych należy
stosować metronidazol dożylnie przy równoczesnym
podaniu wankomycyny doustnie, przez sondę dojelitową lub w postaci wlewek doodbytniczych. Jako wspar5
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Infectious Diseases and Hepatology. Moreover, the
influence of antibiotherapy used in patients with Lyme
disease on development of enteritis was evaluated.
Other risk factors of CDI were also analyzed.
MATERIALS AND METHODS
The investigated group consisted of 100 patients
(50 female, 50 male, mean age 54, standard deviation
16.3) hospitalized in the Department of Infectious
Diseases and Hepatology, Medical University of
Silesia, in 2018. The patients were qualified to undergo
an intravenous antibiotic therapy against the Lyme
disease (Table I).
Table I. Patients’ characteristics.
Tabela I. Charakterystyka pacjentów
Observed group
(n = 100)

Parameter
Age [years]1

54.0 (16.3)

WBC [G/l]

6.55 (1.90)

1

Men (%)

50%

GDH-positve primarily (%)

14%

GDH-positive at the end of study (%)

12.1%

2

average and standard deviation, 2 the second GDH-test nad C. difficile
toxin-test in stool was done by 66 patients. The other 34 of them refused
to give the second sample of stool.

1

Patients who underwent diarrhea - regardless of
its etiology - 8 or less weeks before admission were
excluded from the study. Acclaimed risk factors of CDI
were assessed basing on a questionnaire (Table II).

cie antybiotykoterapii u osób z wysokim ryzykiem
nawrotu choroby stosuje się przeciwciała monoklonalne blokujące działanie toksyny B – bezlotoksumab.
W przypadku braku poprawy lub powikłań (toksyczne
rozdęcie okrężnicy, perforacja jelita) postępowaniem
z wyboru jest leczenie operacyjne. Przy zakażeniach
nawrotowych (trzy i kolejne nawroty) zalecana jest
transplantacja mikrobiontów kałowych (ang. fecal microbiota transplant – FMT) (8,10,11).
CEL PRACY
Celem pracy było oszacowanie częstości nosicielstwa Clostridium difficile w grupie osób przyjmowanych do Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych
i Hepatologii bez cech ostrej lub przewlekłej choroby
biegunkowej i ocena wpływu antybiotykoterapii stosowanej w leczeniu choroby z Lyme na wystąpienie zapalenia jelit. Przeanalizowano ponadto inne czynniki
mogące mieć wpływ na ryzyko zakażenia.
MATERIAŁ I METODY
Analizą objęto pacjentów hospitalizowanych
w roku 2018 roku w Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych i Hepatologii w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Badanie dotyczyło 100 osób (50 kobiet i 50 mężczyzn, średnia wieku 54 lata, odchylenie standardowe 16,3) przyjętych do oddziału w trybie planowym,
z uprzednio rozpoznaną boreliozą z Lyme, zakwalifikowanych do leczenia antybiotykami dożylnymi (Tab. I).

Table II. Comparison between the group with GDH-positive and GDH-negative test at admission to the hospital.
Tabela II. Porównanie grupy z obecnym antygenem GDH C. difficile przy przyjęciu i grupy bez antygenu GDH
GDH antigen present
at admission
(n = 14)

GDH antigen absent
at admission
(n = 86)

p

Age [years]

52.2 (21.6)1

54.3 (15.4)1

0.815

WBC [G/l]

6.16 (1.58)

6.61 (1.96)

0.342

Parameter

1

1

Men

85.7%

44.2%

0.004

PPIs’ intake before hospitalization

14.3%

4.7%

0.1622

H2-antagonists intake before admission

14.3%

0%

Antibiotherapy before admission

28.6%

2.3%

0.0001

Probiotics intake before admission

14.3%

2.3%

0.0332

Probiotics intake during hospitalization

85.7%

62.8%

0.0934

Immunosuppression

0%

0%

Other hospitalization up to 30 days before admission

0%

0%

Diarrhea in the last 30 days before admission

0%

0%

average and standard deviation

1
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Routine laboratory tests were conducted such as: blood
morphology, CRP, protein level, electrophoresis and
twice the two-stage EIA of the stool searching for the
CDI. The EIA test has been done before the antibiotics
were administered, after 14 days of therapy or in the
event of diarrhea. In the first stage of the EIA test the
concentration of GDH was determined (the metabolic
product of C. difficile), in the event of a positive
result - a test detecting toxins A/B was conducted.
Immunocard C. difficile GDH nad Immunocard Toxins
A&B were used respectively.
Positional measures were used to describe the
results. The analysis was conducted using the Statistica
program (TIBCO Software Inc (2017) Statistica data
analysis software system, version 13. http://statistica.
io). Data are presented as an average ± standard
deviation or percentage (%). The level of significance
was p<0.05.
RESULTS
The analysis considered 100 patients hospitalized
in the Department of Infectious Diseases and
Hepatology in order to undergo an antibiotic treatment
of an earlier identified Lyme disease. The majority of
patients suffered from Lyme joints’ inflammation and
neuroborreliosis. According to the Indications of the
Polish Experts of Infectious Diseases, ceftriaxone 2
grams i.v. was used for 21-28 days in these patients.
Moreover, patients with Lyme disease treated with
other antibiotics were not taken into account, as the
therapy was partially conducted in the outpatient clinic
or partially at home with oral medicaments.
At the admission the GDH-test was positive at
14 (14%) of patients (but without presence of A/B
toxins). Men who chronically used H2-antagonists
and underwent some antibiotic and probiotic treatment
before admission prevailed in this group (Table
II). After 14 days of treatment with ceftriaxone the
follow-up GDH-test was positive in 12,1%. Diarrhea
with presence of C. difficile A/B toxins occurred in
three persons during treatment. At admission in these
three patients the GDH-test was positive without the
presence of toxins. No diarrhea was noted in patients
with negative GDH-test.
DISCUSSION
The presence of C. difficile in human gastrointestinal
tract is detected already in the youngest children and
reaches up to 70% in the group to 18-months-olds.
In adults the prevalence is estimated 1-3% (12). In
studied group the amount of C. difficile carriers was
significantly higher - 14%. This may be due to the
fact that patients with Lyme disease might have had
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Z analizy zostały wykluczone osoby z trwającą i przebytą
do 8 tygodni wcześniej chorobą biegunkową, niezależnie
od faktu czy ustalono, i jaka była jej etiologia. Na podstawie ankiety określono występowanie uznanych czynników ryzyka zakażenia C. difficile (Tab. II). U chorych
wykonano rutynowe badania laboratoryjne obejmujące:
morfologię, OB, CRP, poziom białka i elektroforezę oraz
dwukrotnie dwuetapowe badanie immunoenzymatyczne (EIA) kału w kierunku zakażenia C. difficile - przed
rozpoczęciem i w 14 dniu antybiotykoterapii lub w przypadku wystąpienia biegunki. W badaniu pierwszego etapu oznaczano obecność antygenu GDH (dehydrogenaza
glutaminianowa – produkt metabolizmu bakterii), a następnie w przypadku dodatniego wyniku badano toksyny
A/B. Stosowano odpowiednio testy Immunocard C. difficile GDH i Immunocard Toxins A & B.
Do opisu wyników badań wykorzystano miary pozycyjne. Analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem oprogramowania Statistica (TIBCO Software
Inc. (2017). Statistica (data analysis software system),
version 13. http://statistica.io.). Dane przedstawiono
jako średnia ± odchylenie standardowe lub odsetek
(%). Za poziom istotności przyjęto p < 0,05.
WYNIKI
Analizie poddano 100 kolejnych chorych hospitalizowanych w roku 2018 w Klinicznym Oddziale Chorób
Zakaźnych i Hepatologii SUM w związku z uprzednio
rozpoznaną boreliozą z Lyme i zakwalifikowanych do
leczenia antybiotykami. Dominowali pacjenci z rozpoznaną postacią stawową choroby i neuroboreliozą. Leczenie przebiegało zgodnie z rekomendacjami PTEiLChZ z zastosowaniem ceftriaksonu w dawce dobowej
2 g i.v. przez okres 21-28 dni. Pacjenci z rozpoznaną
boreliozą leczeni innymi antybiotykami nie byli analizowani, ponieważ terapia prowadzona była w całości
lub po części w warunkach ambulatoryjnych doustnymi postaciami leków.
W chwili przyjęcia do oddziału u 14 (14%) chorych stwierdzono obecność w stolcu antygenu GDH
C. difficile, bez obecności toksyny A/B. W grupie tej
dominowali mężczyźni używający antagonistów receptora H2, którzy przed przyjęciem do szpitala leczeni byli antybiotykami i probiotykami (Tab. II). W badaniu kontrolnym wykonanym po 14 dniach leczenia
antybiotykami obserwowano zmniejszenie częstości
dodatniego wyniku badania GDH do 12,1%. U trzech
osób w trakcie leczenia wystąpiła biegunka, a badaniami stolca wykazano obecność toksyny A i/lub B C.
difficile. Wyjściowo prezentowały one obecność antygenu bez obecności toksyny. Nie obserwowano objawów biegunki w grupie chorych przyjętych do szpitala
z nieobecnym antygenem C. difficile.
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numerous attempts of antibiotic treatment before the
study. Exposure to risk factors such as: PPIs intake,
immunosuppression or earlier hospitalizations was not
significantly greater in the group of examined carriers.
However, antibiotherapy in the past, probiotics and
H2-antagonists intake were notably more prevalent
in the group of C. difficile carriers. The mean age of
carriers was 52.2 years and non-carriers 54.3 years.
Moreover, the percentage of male patients was 85.7%
and 44.2% respectively (this difference was statistically
significant). Interestingly, the percentage of patients
with positive GDH-test decreased slightly - down to
12.1% after 14 days of intravenous ceftriaxone intake.
The 3th generation of cephalosporines, in contrast to
the 1st and 4th generation, are classified as antibiotics
with high risk in CDI-triggering. The slight decrease
may be an effect of a low quantity of the studied group.
Although, it is speculated, that some cephalosporins
may have a suppressive effect on growth of C. difficile
(13,14).
Hospitalization is considered a strong risk factor
of CDI. Therefore, the so-called: bed-day parameter
is often used to evaluate the scale of the nosocomial
CDI problem. According to the data from the EUCLID
project, in Europe in year 2013, 17.2 cases of CDI
were reported in 10,000 bed-days. However in 2013 in
Poland the index was 48.3. The percentage of C. difficile
carriers among hospitalized persons is estimated to 2040% (15). In the investigated group the percentage
was 12,4% after 14 days of treatment. The main
hospital reservoirs of the pathogen are: people with
CDI, medical staff and medical equipment or patient’s
environment contaminated with C. difficile spores
(16,17). Medical staff’s contact with patients suffering
from CDI results in the presence of the bacteria on
the staff’s hands in 25% of the cases. Interestingly, no
increased amount of C. difficile carriers were observed
among medical personnel (18). The essential aspects
of hospital acquired CDI are also: the conditions of
hospitalization, hospitalization in rooms for many
people or the lack of an individual toilets. What is
more, the isolation of patients with CDI is not always
possible, it frequently happens that these patients are
isolated in cohorts. Due to these actions, the risk of
relapse becomes greater. The risk of a nosocomial CDI
is increased while patients are in shared rooms and
wards are being overcrowded (19,20). Until now, there
are no official recommendations to identify C. difficile
carriers at admission to the hospital routinely, however
this issue is being currently discussed (21). Procedure
compliance and medical staff’s awareness result in a
measurable degree of prevention of CDI transmission
(22). What is equally crucial is the education and
cooperation among patients and hospital’s personnel
(23).
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DYSKUSJA
Obecność C. difficile w przewodzie pokarmowym
człowieka stwierdzana jest już u najmłodszych dzieci
i sięga 70% w grupie do 18 miesiąca życia, u dorosłych szacowana jest na 1-3% (12). W badanej grupie
chorych częstość nosicielstwa w chwili przyjęcia do
oddziału była znacząco wyższa i osiągnęła 14%. Wynikać to może z faktu, że pacjenci z boreliozą kwalifikowani do leczenia szpitalnego mieli już za sobą wcześniejsze próby antybiotykoterapii w trybie ambulatoryjnym. W grupie nosicieli nie stwierdzono statystycznie znamiennego większego narażenia na takie uznane
czynniki ryzyka zakażenia jak: stosowanie inhibitorów
pompy protonowej (IPP), immunosupresji, przebyte
w ostatnim czasie hospitalizacje; wykazano natomiast
częstsze stosowanie antybiotyków, probiotyków i antagonistów receptora H2. Wiek średni w tej grupie wynosił 52,2 roku, a w grupie niebędącej nosicielami 54,3
roku. Odsetek mężczyzn wynosił odpowiednio 85,7%
i 44,2% (ta różnica była istotna statystycznie). Warto
zauważyć, że odsetek osób z dodatnim antygenem C.
difficile, po dwutygodniowym stosowaniu ceftriaksonu, uległ niewielkiemu zmniejszeniu - do 12,1%. Cefalosporyny III generacji, w odróżnieniu od generacji
I i IV, zaliczane są do antybiotyków wysokiego ryzyka
wywoływania zakażeń C. difficile i obserwowany spadek wynikać może z małej liczebności badanej grupy.
Rozważa się jednak hamujące działanie niektórych
spośród cefalosporyn na wzrost C. difficile (13,14).
Sam fakt hospitalizacji uznany jest za istotny czynnik ryzyka CDI. Często wykorzystywanym w celu
określenia skali problemu parametrem jest określenie
liczby przypadków zachorowań na liczbę tzw. łóżko
-dni. Zgodnie z danymi pochodzącymi z projektu EUCLID, w Europie w 2013 roku średnio stwierdzano
17,2 przypadku CDI na 10 000 łóżko-dni, podczas gdy
w Polsce w tym samym czasie wskaźnik ten wynosił
48,3. Nosicielstwo wśród hospitalizowanych szacowane jest na 20-40% (15). W badanej grupie po 14
dniach leczenia wynosił 12,4%. W warunkach szpitalnych rezerwuarem patogenu są chorzy z CDI, nosiciele, personel medyczny oraz zanieczyszczony sporami
sprzęt medyczny i otoczenie chorego (16,17). Kontakt
personelu z chorym z CDI skutkuje w ok. 25% obecnością spor bakterii na rękach. Nie stwierdzono jednak częstszego nosicielstwa patogenu wśród badanego
personelu medycznego (18). Istotnym zagadnieniem
są warunki hospitalizacji, przebywanie chorych w salach wieloosobowych, brak indywidualnego WC na
sali. Nie zawsze możliwa jest też izolacja kontaktowa
pacjentów z CDI, często konieczne jest kohortowanie
takich chorych. Zwiększa to ryzyko nawrotów choroby wskutek wzajemnych nadkażeń. Ryzyko zakażenia
szpitalnego rośnie w przypadku wspólnych sal cho-

Clinical significance of asymptomatic Clostridium difficile

The use of probiotics was analyzed in terms of CDI
prophylaxis. Primarily, the carriers group seemed to use
probiotics more, however this might be connected to
their earlier antibiotics intake. The potential benefits of
probiotics intake are difficult to estimate due to the small
size of the investigated group. In three patients who took
probiotics and primarily were GDH-negative, the antigen
appeared after 14 days of applied antibiotherapy. In six
cases, where the GDH-test was positive at admission, it
disappeared during antibiotic therapy with probiotics.
Three of our patients with positive toxins and symptoms
of the CDI were prescribed probiotics as prophylaxis.
The actual recommendations do not include the use
of probiotics in order to colonize the large intestine’s
mucosa nor in the prevention either in the CDI treatment
(24). The most frequently mentioned species in the
CDI prophylaxis and treatment are Lactobacillus and
Saccharomyces boullardi. Individual cases of infections
caused by probiotics were described (25,26).
Considering the CDI risk factors in the investigated
group, such as: older age, PPIs and H2-antagonists
intake, immunosuppressive treatment, comorbidities - no
significant differences in patients in whom antibiotherapyrelated diarrhea occurred and did not occur were
observed. Similarly, no correlation with the emergence/
disappearance of the GHD and/or toxins was noted.
CONCLUSIONS
The amount of C. difficile carriers in Poland may
be underestimated. On one hand screening GDH-tests
appear to be useful, on the other hand however they
do not predict the development of symptomatic disease
during treatment with ceftriaxone. Antibiotherapy
rationalization, risk awareness and procedure
compliance result in lowering the risk of Clostridium
difficile infection in hospitalized patients.
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rych i wysokiego wskaźnika obłożenia łóżek (19,20).
Jak dotąd nie zaleca się identyfikowania nosicieli C.
difficile ze względów epidemiologicznych, ale problem jest dyskutowany (21). Przestrzeganie odpowiednich procedur przez personel i świadomość zagrożenia
skutkują wymiernymi efektami w zapobieganiu transmisji zakażenia (22). Nie do przecenienia jest także
edukacja chorych i ich współdziałanie (23).
W badanej grupie analizowano stosowanie probiotyków w aspekcie profilaktyki CDI. Wyjściowo
wśród nosicieli zakażenia było więcej osób stosujących probiotyki niż w grupie niezakażonych, łączyło
się to jednak najczęściej również z antybiotykoterapią.
Trudno oszacować w naszym materiale potencjalne korzyści lub ich brak ze względu na małą liczebność grup. U trzech chorych stosujących probiotyki,
którzy wyjściowo nie mieli wykrywalnego antygenu
GDH, pojawił się on po 14 dniach antybiotykoterapii.
W sześciu przypadkach, gdzie antygen był na wstępie wykrywany, zniknął w trakcie antybiotykoterapii
połączonej z probiotykiem. Trzej pacjenci, u których
pojawiła się toksyna i objawy chorobowe otrzymywali
zapobiegawczo probiotyk. Aktualne rekomendacje nie
uwzględniają stosowania probiotyków w celu kolonizacji błony śluzowej jelita grubego zarówno w profilaktyce jak i leczeniu CDI (24). Wśród gatunków badanych pod kątem zastosowania w prewencji i w terapii
najczęściej wymienia się Lactobacillus i Saccharomyces boulardii. Opisywano także pojedyncze przypadki
zakażeń wywołanych przez probiotyki (25,26).
Przeanalizowano w badanej grupie inne powszechnie uznane czynniki ryzyka zakażenia C. difficile jak:
starszy wiek, leki zwiększające pH przewodu pokarmowego, leczenie immunosupresyjne, choroby towarzyszące - nie stwierdzając jednak różnic między
osobami, u których rozwinęła się biegunka w trakcie
antybiotykoterapii, a pacjentami, u których nie doszło
do rozwoju objawowej choroby. Podobnie nie stwierdzono korelacji z pojawieniem się/zniknięciem antygenu i/lub toksyny C. difficile
WNIOSKI
Częstość nosicielstwa C. difficile w grupie osób dorosłych w Polsce może być niedoszacowana. Badania
przesiewowe w kierunku obecności antygenu GDH C.
difficile mogą być przydatne, ale nie pozwalają jednoznacznie prognozować rozwoju objawowej choroby
w trakcie leczenia ceftriaksonem. Ryzyko CDI można
ograniczyć przede wszystkim poprzez racjonalizację
antybiotykoterapii. Świadomość ryzyka CDI i przestrzeganie odpowiednich procedur skutkuje ograniczeniem liczby przypadków zakażeń związanych z hospitalizacją.
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ABSTRACT
Clostridioides difficile infection (CDI) is a leading cause of a healthcare-associated diarrhea worldwide. Recently, an
increased number of new cases and growing mortality due to CDI have been observed. Patients suffering from end-stage
renal disease (ESRD) are most exposed to CDI. It has been proven that CDI in patients receiving renal replacement
therapy (RRT) significantly increases mortality, prolongs hospitalization and increases the cost of treatment. Important risk
factors of CDI in ERSD patients include hospitalization or stay in an intensive care unit in the last 90 days, HIV infection,
bacteremia, prolonged antibiotic therapy and hypoalbuminemia. Cirrhosis, age over 65 years, hypoalbuminemia, longer
hospitalization time and use of antibiotics are significant risk factors of death. Effective methods of preventing CDI
include hand hygiene with soap and water, isolation of infected patients in a private room with a dedicated toilet, the use
of masks, gloves, disinfection of the environment and systematic education and control of medical personnel, as well as
rational antibiotic policy. In addition, it is important to avoid antibiotics with a proven risk of CDI, caution use of proton
pump inhibitors (PPI) and H2 receptor antagonists. It is also important in the prevention of CDI in people with ERSD, to
apply a fast diagnostic since the onset of the first symptoms. The use of probiotics and bile acids in the primary prevention
of CDI requires further research. It seems that knowledge of these factors and methods of prevention will significantly
reduce morbidity and mortality due to CDI.
Key words: end-stage renal disease, pseudomembranous enterocolitis, clostridioides difficile
STRESZCZENIE
Zakażenie Clostridioides difficile (CDI) jest wiodącą przyczyną biegunki związanej z opieką zdrowotną na całym
świecie. W ostatnim czasie obserwuje się zwiększoną liczbę nowych przypadków i związany z tym wzrost śmiertelności. Pacjenci cierpiący na schyłkową niewydolność nerek (ESRD) są najbardziej narażeni na CDI. Udowodniono, że
zakażenie C. difficile u pacjentów leczonych terapią nerkozastępczą (RRT) znacznie zwiększa śmiertelność, wydłuża
hospitalizację i zwiększa koszty leczenia. Ważnymi czynnikami ryzyka u pacjentów z ESRD są: hospitalizacja lub
pobyt na oddziale intensywnej terapii w ciągu ostatnich 90 dni, zakażenie wirusem HIV, bakteriemia, długotrwałe leczenie antybiotykami i hipoalbuminemia. Marskość wątroby, wiek powyżej 65 lat, hipoalbuminemia, dłuższy czas hospitalizacji i stosowanie antybiotyków są istotnymi czynnikami ryzyka śmierci. Skuteczne metody zapobiegania CDI
obejmują mycie rąk ciepłą wodą z mydłem, izolację zakażonych pacjentów w osobnym pomieszczeniu z dostępem do
własnej toalety, stosowanie masek, fartuchów jednorazowych, rękawiczek, dezynfekcję środowiska oraz systematyczną edukację i kontrolę personelu medycznego, a także racjonalną politykę antybiotykową. Ponadto ważne jest unikanie antybiotyków o udowodnionym zwiększonym ryzyku wystąpienia infekcji oraz ostrożne stosowanie inhibitorów
pompy protonowej (PPI) i antagonistów receptora H2, ograniczając się do sytuacji, gdy są one bezwzględnie wskazane. Ważne jest także, aby wdrożyć jak najszybszą diagnostykę, w momencie pojawienia się pierwszych objawów.
Zastosowanie probiotyków i kwasów żółciowych w profilaktyce pierwotnej wymaga dalszych badań. Wydaje się, że
znajomość tych czynników i metod zapobiegania znacznie zmniejszy zachorowalność i umieralność z powodu CDI.
Słowa kluczowe: schyłkowa niewydolność nerek, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, clostridioides difficile
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INTRODUCTION

WSTĘP

Pseudomembranous colitis caused by Clostridioides
difficile is one of the most leading causes of diarrhea
among hospitalized patients (1). However, more
recently there has also been a significant increase in
environmental (non-hospital) C. difficile infections
(CDI) (2). Their epidemiology and risk factors are not
yet fully understood; however, it is estimated that they
can be as high as 41% among all CDIs (3). Among
the most vulnerable patients, both for hospital and
community-acquired infections are those suffering
from with end-stage renal disease (ESRD) (4). The
explanation for this fact is, along the others, the
frequent use of antibiotics, the need for permanent
outpatient dialysis, and a more frequent need for
hospital admission, both urgent and planned. It has
been proven that CDI in patients treated with renal
replacement therapy (RRT), by hemodialysis, results
in prolonged hospitalization, is usually more severe,
increases mortality and significantly multiply costs.
It may cause serious problem and at the same time is
calling for strategies to counteract its prevalence (4).
CDI is caused by a Gram-positive, obligatory
anaerobic, spore-forming bacillus, resistant to high
temperature, as well as to hydrochloric acid and
antibiotics. CDI is transferred by a fecal-oral route.
The spores are transformed in the small intestine
into vegetative forms, capable of producing toxin
A and/or toxin B and binary toxin, which are the
main causes of virulence of this bacterium. They
cause destruction of the intestinal mucosa, which in
turn leads to the development of colitis, formation of
purulent membranes and diarrhea (5-7). This disease,
in most cases, proceeds mildly, in some patients is
asymptomatic, but can also lead to severe dehydration,
hypo-albuminemia, septic shock and even death, in
extremely severe cases (8). In 2005, the first strain
of C. difficile, named North American PFGE type
1 NAP1/BI/027 was described, with significantly
greater virulence producing 16 times more toxin A and
23 times more toxin B, compared to previous strains.
This strain is responsible for the recent CDI outbreaks,
causing more severe disease and it is responsible for
higher mortality (9).
Recognized risk factors of CDI are the following:
antibiotic therapy, use of proton pump inhibitors (PPIs),
antidepressants, non-steroidal anti-inflammatory drugs
(NSAIDs), older age, vitamin-D deficiency, prolonged
hospitalization, chronic diseases, chemotherapy,
immunosuppression, gastric tube feeding and postoperative milieu in the abdominal cavity (10-12).
Many studies published in recent years indicate
a greater incidence rate and mortality due to CDI in
patients with chronic kidney disease (CKD), especially

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego wywołane przez Clostridioides difficile jest jedną z najczęstszych przyczyn biegunki u pacjentów hospitalizowanych (1). Jednakże w ostatnim czasie obserwuje
się również znaczny wzrost zakażeń środowiskowych
(pozaszpitalnych) o etiologii Clostridioides difficile
(2). Ich epidemiologia i czynniki ryzyka nie są jeszcze do końca poznane, jednakże szacuje się, iż mogą
one stanowić nawet 41% pośród wszystkich zakażeń
spowodowanych przez Clostridioides difficile (3). Jedną z grup chorych najbardziej narażonych, zarówno
na szpitalne jak i pozaszpitalne zakażenie, są chorzy
ze schyłkową niewydolnością nerek (ESRD, End stage renal disease) (4). Przyczyną tego faktu są m.in.:
częste stosowanie antybiotyków, konieczność stałej
ambulatoryjnej dializoterapii oraz częstsza potrzeba
hospitalizacji, zarówno w trybie nagłym jak i planowym. Udowodniono, że zakażenie Clostridioides difficile (CDI, Clostridioides diffile infection) u osób leczonych nerkozastępczo metodą hemodializ wpływa
na wydłużenie czasu hospitalizacji, ma zwykle cięższy
przebieg, zwiększa śmiertelność oraz w istotnej mierze
potęguje koszty, co stanowi poważny problem i wywołuje jednocześnie potrzebę przeciwdziałania (4).
CDI jest spowodowana przez beztlenową laseczkę,
wytwarzającą przetrwalniki oporne na działanie wysokiej temperatury, a także kwasu solnego i antybiotyków. Do zakażenia dochodzi drogą fekalno - oralną.
Wytworzone przetrwalniki przekształcają się w jelicie
cienkim w postacie wegetatywne zdolne do wytwarzania toksyny A i/lub toksyny B oraz toksyny binarnej,
które są główną przyczyną zjadliwości tej bakterii.
Powodują one niszczenie śluzówki jelita, co prowadzi
do rozwoju zapalenia jelita grubego, tworzenia błon
rzekomych i biegunki (5-7). Choroba ta w większości przypadków przebiega łagodnie, u części chorych
bezobjawowo, jednak może prowadzić również do
ciężkiego odwodnienia, hipoalbuminemii, wstrząsu
septycznego oraz w skrajnych przypadkach zgonu (8).
W 2005 roku po raz pierwszy opisano szczep C. difficile o znacznie większej zjadliwości, o nazwie North
American PFGE type 1 NAP1/BI/027, który wytwarza
16 razy więcej toksyny A i 23 razy więcej toksyny B,
w porównaniu do poprzednio występujących szczepów. Szczep ten odpowiada za ostatnio występujące
epidemie CDI, powoduje cięższy przebieg choroby
i jest odpowiedzialny za wyższą śmiertelność (9).
Do znanych czynników ryzyka CDI należą: antybiotykoterapia, leczenie inhibitorami pompy protonowej, stosowanie leków antydepresyjnych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), podeszły
wiek, niedobór witaminy D, długi okres hospitalizacji, obecność schorzeń przewlekłych, chemioterapia,
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those in the ESRD phase, in comparison to the general
population (13,14).
The aim of this study is to identify risk factors
of CDI outbreak in ESRD patients and to assess
possible methods of prevention of its perpetuation and
propagation.
For this review, original articles, meta-analyses
and reviews have been considered. We searched the
PubMed database for English language references
published from 1990 to 2019, crossing the terms:
“Clostridioides difficile” or “Pseudomembranous
colitis”, “End stage renal disease” and “Chronic renal
failure”.
CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE INFECTION
IN ESRD PATIENTS
The population of ESRD patients is constantly
growing. According to the latest data from The United
States Renal Data System (USRDS), in 2016 there
was a total of 724 075 people suffering from ESRD,
of which 457 957 required RRT by hemodialysis, 51
057 were on peritoneal dialysis (PD) and over 215
000 underwent kidney transplantation (KTx) and
had a functioning graft (15). Patients on maintenance
dialysis are a specific group, strongly exposed not only
to hospital infection with C. difficile etiology but also
to environmental hazards. In this group, the incidence
of infection is estimated at about 4.25% and is even 2-3
times higher than in the general population (4,16). For
comparison, the prevalence of the CD infection among
all patients is estimated at 9/1000 (0.9%) of admissions
in USA and 7.6/1000 (0.76%) in Poland (17,18).
This is most likely due to the fact that patients with
ESRD are more often hospitalized, require frequent
use of antibiotics or intervention in the emergency
department, which, as recent report has documented,
may be one of the main reservoirs of C. difficile
environmental infection (19). In addition, these patients
are chronically subjected to repeated hemodialysis
sessions at least three times a week, at outpatient
dialysis center, which also has been recognized as risk
factor of CDI (18,20). According to the data included
in the USRDS, in 2016 a patient with ESRD was
admitted to the hospital on average 1.7 times (15). For
comparison, in the general population, this rate was 0.1
times (21). It was also shown that patients with CKD
have a reduced gastric acid secretion and bacterial
overgrowth, caused by abnormalities of peristalsis,
which in turn facilitates bacterial colonization and
subsequent occurrence of infection (22).Those factors
are associated with increased susceptibility to infection
of various etiologies, in the course of uremia (23).
The vast majority of recent publications confirmed
that CDI in patients receiving renal replacement
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immunosupresja, karmienie przez sondę żołądkową
oraz stan po operacji w jamie brzusznej (10-12). Wiele
badań opublikowanych w ostatnich latach, wskazuje na większą częstość występowania i śmiertelność
z powodu CDI u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN), a w szczególności u tych w fazie ESRD,
w odniesieniu do populacji ogólnej (13,14).
W niniejszym opracowaniu zidentyfikowano czynniki ryzyka CDI w grupie pacjentów z ESRD oraz
wskazano możliwe metody zapobiegania szerzenia się
infekcji.
Przeanalizowano wszystkie publikacje poglądowe oraz badawcze w bazie PubMed od 1990 do 2019
roku, dostępne po wpisaniu słów kluczowych: “Clostridioides difficile”, “Pseudomembranous colitis”,
„End stage renal disease” i „Chronic renal failure”.
INFEKCJA CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE U OSÓB
ZE SCHYŁKOWĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
Populacja chorych z ESRD stale rośnie. Według
ostatnich danych z „The United States Renal Data
System” (USRDS) w Stanach Zjednoczonych w 2016
roku odnotowano łącznie 724 075 osób chorujących na
ESRD, z czego 457 957 wymagało leczenia nerkozastępczego metodą hemodializ, 51 057 było dializowanych otrzewnowo, a ponad 215 tysięcy było po przeszczepie nerki i miało funkcjonujący graft (15). Chorzy
dializowani są specyficzną grupą chorych, która jest
mocno narażona nie tylko na szpitalne zakażenie o etiologii C. difficile, ale także na środowiskowe. Częstość
zakażenia szacuje się na około 4,25% i jest nawet 2-3
razy wyższa niż w ogólnej populacji (4,16). Dla porównania, częstość występowania CDI pośród wszystkich pacjentów jest szacowana na 9/1000 (0,9%) przyjęć do szpitala w Stanach Zjednoczonych czy 7,6/1000
(0,76%) przyjęć do szpitala w Polsce (17,18). Wynika
to najprawdopodobniej z faktu, iż pacjenci z ESRD
są częściej hospitalizowani, częściej wymagają zastosowania antybiotyku czy zaopatrzenia w szpitalnym
oddziale ratunkowym, który jak przedstawiają ostatnie doniesienia może być jednym z głównych rezerwuarów środowiskowego zakażenia C. difficile (19).
Poza tym pacjenci ci są przewlekle poddawani zabiegom hemodializy, przynajmniej trzy razy w tygodniu,
w ambulatoryjnych stacjach dializ, co również zostało
uznane za czynnik ryzyka zakażenia (18,20). Zgodnie
z danymi zawartymi w USRDS, w 2016 roku pacjent
z ESRD był przyjmowany do szpitala średnio 1,7 razy
(15).Dla porównania, w populacji ogólnej wskaźnik
ten natomiast wyniósł 0,1 raza w 2016 roku (21). Wykazano ponadto, iż chorzy z PChN mają zmniejszone
wydzielanie kwasu żołądkowego oraz przerost flory
bakteryjnej spowodowany przez zaburzenie perystaltyki, co z kolei ułatwia kolonizacje bakterii, a następ13
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therapy with dialysis, significantly increases mortality,
prolongs hospitalization and significantly increases
the cost of care (4,16). Pant et al. showed that among
patients with ESRD, who suffered from CDI, compared
to those without CDI, the duration of hospitalization is
on average longer by 9 days, hospitalization costs by
on average of 68 thousand dollars, and mortality even
twice as high (16). In a similar publication, comparing
patients with ESRD and without ESRD, infected by
C. difficile, higher mortality, mean longer hospital
stay time by 2 days (9 vs. 7 days) and higher costs
of hospitalization ($ 35 588 vs. $ 23 505 respectively)
were found (24).
In a study in ESRD patients in Mexico, it was
found that the most common symptoms of CDI, except
diarrhea, were abdominal pain and bloating. Fever
occurred less frequently, while in additional studies, the
presence of leukocytes in the stool was characteristic
(25). In one of the last papers, dealing with CDI in
people with ERSD, risk factors of infection, death
and recurrence of infection were examined at once.
It has been shown that important risk factors include
hospitalization in general wards or stay in an intensive
care unit in the proceeding 90 days, age over 65 years,
human immunodeficiency virus (HIV) infection and
bacteremia. HIV infection increased this risk 2.6 times
compared to sero-negative patients (4). Additional risk
factors were pneumonia, rheumatoid arthritis (RA),
hepatitis C virus (HCV), urosepsis, gastrointestinal
tract bleeding and diabetes. Among people of Latino
American origin and in African Americans, there was
a lower incidence of CDI, in contrast to Caucasians,
which accounted for 72.5% of all patients (4).
In addition, this study showed that cirrhosis and
age over 65 years were considered as significant risk
factors for death in patients with ESRD infected by C.
difficile. The risk of death was also increased, although
to a lesser extent, by peptic ulcer, leukopenia, HCV
and HIV infection, hospitalization in the intensive care
unit, laparotomy and gastrointestinal bleeding. Kidney
transplant recipients, patients treated by peritoneal
dialysis, and patients of Latino American origin were
less likely to have a statistically lower risk of death in
the examined group (4).
Other significant risk factors for CDI in ESRD
patients may include hypoalbuminemia and prolonged
hospitalization. On the other hand, hypoalbuminemia,
prolonged hospitalization and more frequent use of
antibiotics were considered as risk factors of death,
what was shown in our previous study (13). Although
it concerned patients with CKD of various stages, it
should be emphasized that 67% of patients, positive
for presence of C. difficile, had advanced chronic
kidney insufficiency.
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nie wystąpienie zakażenia. Czynniki te powiązane są
z obniżoną odpornością w przebiegu mocznicy, przez
co powodują w sposób istotny zwiększoną częstość
infekcji o różnej etiologii u osób dializowanych (23).
Zdecydowana większość ostatnich publikacji potwierdziła, że CDI u osób leczonych nerkozastępczo dializami
zwiększa w sposób istotny śmiertelność, wydłuża czas hospitalizacji i znacznie zwiększa koszty opieki w tej grupie
chorych (4,16). Pant i wsp. wykazali, iż wśród pacjentów
z ESRD, u których wystąpiło CDI, w porównaniu do tych,
u których CDI nie wystąpiło, czas hospitalizacji jest średnio dłuższy o 9 dni, koszty hospitalizacji wyższe o średnio
68 tysięcy dolarów, a śmiertelność nawet dwukrotnie wyższa na niekorzyść pacjentów zakażonych (16). W podobnej
publikacji, porównującej osoby z ESRD i bez schyłkowej
niewydolności nerek, które były zakażone C. difficile, wykazano wyższą śmiertelność, średni czas pobytu dłuższy
o 2 dni (9 vs 7 dni) oraz wyższy koszt hospitalizacji, na
niekorzyść pacjentów z ESRD (odpowiednio $35 588 vs
$23 505) (24).
W badaniu na pacjentach z ESRD przeprowadzonym
w Meksyku, wykazano, że do najczęstszych objawów
CDI, poza biegunką, należą bóle brzucha oraz wzdęcia.
Gorączka występowała rzadziej, natomiast w badaniach
dodatkowych, charakterystyczna była obecność leukocytów w stolcu (25). W jednej ze ostatnich prac poruszających temat CDI u osób z ERSD, zbadano jednorazowo
czynniki ryzyka infekcji, zgonu a także nawrotu infekcji.
Wykazano, że do istotnych czynników ryzyka należą:
hospitalizacja lub pobyt na oddziale intensywnej terapii
w ciągu ostatnich 90 dni, wiek > 65 lat, zakażenie HIV
oraz bakteriemia. Zakażenie HIV zwiększało to ryzyko
o 2,6 raza w porównaniu do osób seronegatywnych (4).
Dodatkowymi czynnikami ryzyka były: zapalenie płuc,
RZS, HCV, urosepsa, krwawienie z przewodu pokarmowego oraz cukrzyca. Wśród osób pochodzenia latynoamerykańskiego oraz u osób rasy czarnej, odnotowano mniejszą częstość CDI, w przeciwieństwie do rasy kaukaskiej,
która stanowiła 72,5% wszystkich chorych (4). Ponadto
w pracy tej wykazano, że do istotnych czynników ryzyka
zgonu u pacjentów z ESRD zakażonych C. difficile należy marskość wątroby oraz wiek > 65 lat. Ryzyko śmierci
zwiększały również, chociaż w mniejszym stopniu, choroba wrzodowa żołądka, leukopenia, zakażenie HCV i HIV,
hospitalizacja na oddziale intensywnej terapii, laparotomia
oraz krwawienie z przewodu pokarmowego. Pacjenci po
przeszczepieniu nerki, dializowani otrzewnowo oraz chorzy pochodzenia latynoamerykańskiego mieli statystycznie mniejsze ryzyko śmierci w badanej grupie (4).
Do kolejnych istotnych czynników ryzyka CDI u osób
z ESRD, które nie zostały wymienione wyżej, może należeć hipoalbuminemia oraz dłuższy czas hospitalizacji,
a do czynników ryzyka zgonu hipoalbuminemia, dłuższy
czas hospitalizacji oraz większa ilość stosowanych antybiotyków, co zostało przedstawione w naszej pracy (13).
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The incidence of CDI recurrence in patients with
ESRD is estimated at approximately 23.6%, and the
risk factors include age and Caucasians (4). Unlike the
general population, in a study, published by Tirath et al.,
the relapse rate was neither affected by hospitalization
nor its length (4).
At the moment, there are no specific recommendations
regarding the treatment of CDI in subject with ESRD.
First and foremost, antibiotic therapy should be
discontinued as fast as possible. In the initial treatment
of mild CDI either vancomycin or fidaxomicin, over
metronidazole, is recommended. For fulminant CDI,
vancomycin administered orally is the regimen of choice
(26). However, there was no advantage of vancomycin
use, compared to fidaxomycin. Furthermore, in the case
of fidaxomycin treatment, a reduced number of CDIs
recurrences and greater efficacy were found (27,28).
However the high cost of fidaxomycin treatment, remains
a major problem. Bezlotoxumab, a human monoclonal
antibody, against Clostridioides difficile toxin B, was
recently approved by FDA, to reduce CDI’s recurrence
in high-risk adults, receiving antibiotic therapy for CDI.
Given its high cost, it should be reserved for patients,
at high risk for recurrence in order to be cost-effective
(29,30). Fecal transplantation is the method of choice in
dialysis patients with recurrent CDI, however, data on its
efficacy and safety are still inadequate (31).
METHODS OF PREVENTING CDI
IN PATIENTS WITH ESRD
AND IN THE GENERAL POPULATION
Over the past 15 years, there has been a significant
increase in the incidence of CDI and also a much more
severe course has been observed (32). This applies to
both patients treated by hemodialysis and also to the
general population. It is estimated that in the United
States, CDI now accounts for as many as 15-25% of
all antibiotic-related diarrhea cases, with mortality
oscillating around 3-15%, with 20% relapse rate and
total annual treatment cost of 4 billion dollars (33,34).
There is an increasing number of deaths caused by
CDI, including people with ESRD, which is primarily
associated with the occurrence of an epidemic, hypervirulent strain BI/NAP1/027 and the fact of starting
RRT by increasingly elderly patients, with a number
of concomitant diseases (4). Therefore, we have
interested on extensive research aimed at development
of effective methods for prevention of both primary
and secondary infection, limiting its spread and seeking
new and effective forms of therapy.
The CDI prevention strategies mainly involve
methods of reducing patients’ exposure to the pathogen
and minimize risk factors. In addition to basic practices
such as hand hygiene with soap and water, preferentially
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Badanie, co prawda dotyczyło osób z PChN w różnych
stadiach, natomiast należy podkreślić, że 67% pacjentów,
u których test w kierunku C. difficile był pozytywny, miało schyłkową niewydolność nerek.
Częstość nawrotu CDI u osób z ESRD szacuje się
na około 23,6%, a do czynników ryzyka zaliczono podeszły wiek oraz rasę kaukaską (4). W odróżnieniu od
ogólnej populacji, w badaniu opublikowanym przez
Tirath i wsp., na częstość nawrotu nie miały wpływu
przebyta hospitalizacja, jak i jej długość (4).
W chwili obecnej nie ma specjalnych zaleceń odnośnie
leczenia CDI u osób z ESRD. Przede wszystkim, o ile to
możliwe, należy przerwać antybiotykoterapię, którą stosowano przed wystąpieniem biegunki. W leczeniu CDI o łagodnym przebiegu preferowane jest stosowanie wankomycyny lub fidaksomycyny nad metronidazolem. W postaciach o ciężkim przebiegu wankomycyna powinna być
lekiem pierwszego rzutu, chociaż nie wykazano przewagi
leczenia fidaksomycyną w porównaniu do wankomycyny
(26). W przypadku stosowania fidaksomycyny stwierdzono jednak zmniejszoną liczbę nawrotów C. difficile oraz
większą skuteczność w przypadku konieczności kontynuowania pierwotnej antybiotykoterapii (27,28). Istotnym
problemem jednak pozostaje wysoki koszt leczenia tym
lekiem. Bezlotoxumab, ludzkie przeciwciało monoklonalne przeciwko toksynie B Clostridioides difficile zostało w ostatnim czasie zatwierdzone przez amerykańską
Agencję Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration) w leczeniu u pacjentów obciążonych dużym
ryzykiem nawrotu CDI. Biorąc pod uwagę wysoki koszt
leczenia, lek ten jest zarezerwowany jedynie dla pacjentów
narażonych na wysokie ryzyko nawrotu choroby (29,30).
Przeszczep kału jest metodą z wyboru u osób dializowanych z nawracającą infekcją Clostridioides difficile, jednak
dane na temat jego skuteczności i bezpieczeństwa stosowania są niewystarczające (31).
METODY ZAPOBIEGANIA INFEKCJI
CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE U OSÓB ZE
SCHYŁKOWĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
I W POPULACJI OGÓLNEJ
W ciągu ostatnich 15 lat doszło do znacznego wzrostu
częstości CDI, obserwowany jest również znacznie cięższy ich przebieg (32). Dotyczy to zarówno osób leczonych
nerkozastępczo metodą hemodializ, jak również populacji
ogólnej. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych CDI
stanowi obecnie nawet 15-25% wszystkich przypadków
biegunek związanych z antybiotykoterapią, ze śmiertelnością oscylującą w granicach 3-15%, częstością nawrotów
20% i całkowitym rocznym kosztem leczenia wynoszącym 4 biliony dolarów (33,34). Ponadto obserwowana jest
wzrastająca liczba zgonów wywołanych przez CDI, m.in.
u osób ze schyłkową niewydolnością nerek, co wiąże się
w pierwszym rzędzie z występowaniem epidemicznego,
15

Łukasz Lis, Andrzej Konieczny i inni
instead of alcohol-based hand hygiene products, before
and after contact of a patient with CDI, isolation of
infected patients in a private room with a dedicated
toilet , the use of masks, gloves, disinfection of the
environment, medical equipment and systematic
education and control of medical personnel, nonetheless
the most important factor, impacting on a significant
reduction in CDI frequency, appears to be rational
antibiotics policy (35). The scale of the problem is very
important, as it is estimated that approximately 50% of
outpatient antibiotics, employed in case of respiratory
tract infections, and even as much as 50% of antibiotics
used in hospitals, have been considered as unnecessary
(36,37) In studies analyzing the use of antibiotics in
dental prophylaxis, it was shown that in about 59%
of cases the use of antibiotics was not accordant with
the current guidelines (19). These findings indicates
how important is to create effective programs, aimed
at reducing the use of unwarranted antibiotic therapy
(antibiotic stewardship program). For this purpose,
special infection teams have been established in
hospitals, with the purpose of education, to ensure
compliance with current guidelines, in order to reduce
the problem of the antibiotics abuse. It is estimated that
this strategy would result in reduction of infections
caused by C. difficile, even by 52%. These activities
would apply not only to nosocomial infections but also
to the increasing incidence of environmental infections
(35). It is worth mentioning that these measures would
also limit the incidence of other infections, such as
those caused by methicillin-resistant Staphylococcus
aureus (MRSA) or Pseudomonas aeruginosa resistant
to fluoroquinolones.
Another important guideline to avoid use
of antibiotics with proven risk of CDI, such as:
clindamycin, fluoroquinolones or third generation
cephalosporins, as well as unnecessarily prolonging
duration of therapy with these drugs. This applies in
particular to patients on maintenance dialysis who are
more frequently diagnosed with pneumonia, sepsis,
urinary tract infections and other infections associated
both with peritoneal dialysis and hemodialysis (38).
Recent studies have shown differences in the effect of
various antibiotics on the incidence of CDI, depending
on whether they were used in hospital or outpatient
treatment. It has been documented that in the case of
hospitalization, the use of clindamycin, cephalosporin,
fluoroquinolones or carbapenems increases the risk of
CDI twice, whereas in the case of ambulatory treatment,
the risk increases about 8–20 times for clindamycin
and 3-5 times for cephalosporin and fluroquinolones.
Another study showed that macrolides increase the risk
of CDI twice in outpatient settings, but do not affect
the frequency of infection in a hospital setting. On the
other hand, there was no increased risk of infection
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hiper-wirulentnego szczepu BI/NAP1/027 oraz faktem
rozpoczynania leczenia nerkozastępczego przez coraz
starszych pacjentów, którzy ponadto obciążeni są licznymi
schorzeniami dodatkowymi (4). W związku z powyższym,
trwają szeroko zakrojone badania mające na celu opracowanie skutecznych metod prewencji pierwotnej i wtórnej
zakażenia, ograniczenia rozprzestrzeniania oraz poszukiwania nowych i skutecznych form terapii.
Strategia zapobiegania CDI obejmuje głównie metody zmniejszające ekspozycję pacjentów na patogen oraz
minimalizujące czynniki ryzyka. Poza podstawowymi
praktykami, takimi jak: mycie rąk ciepłą i bieżącą wodą
z mydłem przed i po każdym kontakcie z pacjentem,
preferowaną zamiast preparatów na bazie alkoholu, izolacją zakażonych pacjentów w osobnym pomieszczeniu
z dostępem do własnej toalety, używaniem masek, rękawiczek, dezynfekcji otoczenia, sprzętu medycznego oraz
systematycznej edukacji i kontroli personelu medycznego
w tym zakresie, najistotniejszą kwestią, która ma wpływ na
istotną redukcję częstości CDI, jest stosowanie racjonalnej
polityki antybiotykowej (35). Skala problemu jest bardzo
istotna, gdyż szacuje się, że około 50% antybiotyków przepisywanych ambulatoryjnie, np. w przypadku infekcji dróg
oddechowych, jak i nawet aż 50% stosowanych w szpitalach, w badaniach retrospektywnych zostało uznanych za
niepotrzebne (36,37). W badaniach analizujących stosowanie antybiotykoterapii w profilaktyce w stomatologii wykazano, że w około 59% przypadków było ono niezgodne
z aktualnymi wytycznymi (19). To pokazuje, jak istotne
jest stworzenie skutecznych programów mających na celu
ograniczenie stosowania niezasadnej antybiotykoterapii
(antibiotic stewardship program). W tym celu w szpitalach
powoływane są specjalne zespoły do spraw zakażeń, które
poprzez edukację, a także czuwanie nad przestrzeganiem
aktualnych wytycznych, zmarginalizowałyby problem
nadużywania antybiotyków. Szacuje się, że takie działania
mogłyby skutkować redukcją zakażeń wywołanych przez
C. difficile nawet o 52% i dotyczyłoby to nie tylko zakażeń
szpitalnych, ale także wzrastającej częstości występowania
zakażeń środowiskowych (35). Warto nadmienić, że działania te ograniczyłyby również częstość występowania
innych infekcji, takich jak metycylinopornego gronkowca
złocistego MRSA (methicyllin-resistant Staphylococcus
aureus) czy Pseudomonas aeruginosa opornego na fluorochinolony.
Kolejną istotną rzeczą jest konieczność unikania
stosowania antybiotyków o udowodnionym większym
ryzyku infekcji C. difficile, takich jak: klindamycyna,
fluorochinolony czy cefalosporyny III generacji, a także niepotrzebnego wydłużania czasu trwania antybiotykoterapii. Dotyczy to w szczególności osób dializowanych, u których znacznie częściej stwierdza się zapalenia płuc, posocznice, zakażenia układu moczowego czy inne infekcje związane z dostępami do dializy
otrzewnowej i hemodializy (38). W ostatnich badaniach
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when using tetracycline and aminoglycosides, both in
the hospital and outpatient settings (39-42). This work
shows that sensible selection of antibiotics may reduce
the risk of CDI, in particular in patients at high risk
such as dialyzed patients.
It is also important to notice, that most studies
have confirmed the effect of PPIs and H2 receptor
antagonists, on the increased risk of CDI in the general
population (43-46). These drugs are estimated to
increase the risk of infection about 1.7–2.3 times (47).
However, there are also reports that did not confirm
this relationship (48). Given the widespread abuse of
above-mentioned drugs and the simultaneous reduced
gastric acid secretion in dialysis patients, caution in
their use is recommended, limiting to situations where
they are absolutely necessary. This could significantly
contribute to the reduction of CDI in both dialysis
patients and in the general population.
Another important issue in preventing the spread
of CDI is the need of obtaining the material for
examination as soon as possible. Slowing down this
process delays the patient’s isolation and increases the
risk of disease transmission. Therefore, it is necessary
to establish an appropriate procedure preventing delays
both in the diagnosis of CDI and implementation of
appropriate preventive and therapeutic measures.
Methods of preventing CDI, whose efficacy
and role is not yet fully understood, or the results
of the conducted tests are ambiguous, are the use of
probiotics and bile acid compounds. In the case of
probiotics, there are currently no recommendations
for their routine use. However, there is moderate
documented evidence on their effectiveness in the
prevention of primary infection (32,49-51). There is
also insufficient evidence for their effectiveness in
secondary prevention. In the recent paper, concerning
the role of probiotics in CDI prevention, in the
nephrology and transplantation ward, a signiﬁcant
decrease of the CDI incidence after administration of
Lactobacillus plantarum 299v (LP299v) was observed
and subsequently signiﬁcant increase after cessation
of the above-mentioned prophylaxis (52). Bile acid
compounds, by shaping gut physiological flora, could
be crucial in both primary and secondary prevention
of infection, but to confirm this, further research is
necessary (49).
See et al. found that the presence of a tunneled
catheter for hemodialysis or arteriovenous fistula,
made by the use of graft, significantly increased the
risk of CDI, compared to arteriovenous fistula made
from patient’s own vessels (20). However, this may be
because vascular accesses types, described above, are
used in patients who are more burdened and therefore
require more frequent hospitalization, than those in
whom native vessels fistula.
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wykazano różnice we wpływie różnych antybiotyków
na częstość CDI, w zależności od tego, czy były one
stosowane w leczeniu szpitalnym czy ambulatoryjnie.
Udowodniono, że w przypadku hospitalizacji zastosowanie klindamycyny, cefalosporyn, fluorochinolonów
lub karbapenemów zwiększa ryzyko CDI dwukrotnie,
natomiast w przypadku leczenia ambulatoryjnego ryzyko to rośnie około 8-20 razy dla klindamycyny i 3-5
razy dla cefalosporyn i flurochinolonów. W innym badaniu wykazano, że makrolidy zwiększają dwukrotnie
ryzyko CDI w warunkach ambulatoryjnych, natomiast
nie mają wpływu na częstość zakażenia w warunkach
szpitalnych. Natomiast nie stwierdzono zwiększonego
ryzyka zakażenia w przypadku stosowania tetracyklin
i aminoglikozydów, zarówno w warunkach szpitalnych,
jak i ambulatoryjnych (39-42). Prace te dowodzą, że
rozsądny dobór antybiotykoterapii może zmniejszać ryzyko CDI, w szczególności u pacjentów z dużej grupy
ryzyka jak pacjenci dializowani.
Istotne znaczenie ma również fakt, że większość badań potwierdziło wpływ inhibitorów pompy protonowej
(IPP) i antagonistów receptora H2 na wzrost ryzyka
CDI w populacji ogólnej (43-46). Szacuje się, że leki te
zwiększają ryzyko wystąpienia zakażenia 1,7-2,3 razy
(47). Istnieją jednak doniesienia, które nie potwierdziły
tego związku (48). Zważywszy na fakt powszechnego
nadużywania tych leków oraz jednoczesne zmniejszone
wydzielanie kwasu żołądkowego u osób dializowanych
wynikające z zaburzeń perystaltyki w przebiegu PChN,
zaleca się ostrożność w ich stosowaniu, ograniczając się
do sytuacji, gdy są one bezwzględnie wskazane. Mogłoby to w istotnej mierze przyczynić się do redukcji CDI
zarówno u osób dializowanych jak i w populacji ogólnej.
Następną istotną sprawą w zapobieganiu rozprzestrzeniania się CDI jest kwestia jak najszybszego pobrania materiału do badania w przypadku podejrzenia infekcji, a w przypadku potwierdzenia zakażenia niezwłoczne
powiadomienie personelu oddziału szpitalnego czy stacji
dializ o wyniku pozytywnym. Spowolnienie tego procesu opóźnia izolację chorego i zwiększa ryzyko transmisji
choroby. Niezbędne jest zatem stworzenie odpowiedniej
procedury, która zapobiegałaby opóźnieniom zarówno
w rozpoznaniu CDI oraz podjęciu odpowiednich działań
prewencyjnych i terapeutycznych.
Do kolejnych sposobów zapobiegania CDI, których
skuteczność i rola nie jest jeszcze do końca poznana
lub wyniki przeprowadzanych badań są niejednoznaczne, należy stosowanie probiotyków i związków kwasów żółciowych. W przypadku probiotyków nie ma
obecnie zalecenia ich rutynowego stosowania. Istnieją jednak umiarkowane dowody (moderate evidence)
na ich skuteczności w profilaktyce pierwotnej zakażenia (32,49-51). Brak jest również wystarczających
dowodów na ich skuteczność w profilaktyce wtórnej.
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Table.1 The main methods of CDI prevention
The main methods of CDI prevention
1

Hand hygiene before and after contact of a patient with CDI and after removing gloves, with either soap and water or
an alcohol-based hand hygiene product.
Handwashing with soap and water is preferred in routine and endemic settings or if there is direct contact with feces
and an area where fecal contamination is likely - given the increased efficacy of spore removal.

2

Accommodate patients with CDI in a private room with a dedicated toilet, to decrease transmission to other patients.
If there is a limited number of private single rooms, prioritize patients with stool incontinence for placement in private
rooms.
If cohorting is required, it is recommended to cohort patients infected or colonized with the same organism(s).

3

Use gloves and gowns on entry to a room of a patient with CDI and while caring for patients with CDI. Continue
contact precautions for at least 48 hours after diarrhea has resolved.

4

Use disposable patient equipment when possible and ensure that reusable equipment is thoroughly cleaned and
disinfected.

5
6

Obtain the material for CDI examination as soon as possible.
Systematic education and control of medical personnel.

7

Use antibiotics rationally. Avoid those with proven risk of CDI (fluoroquinolones, clindamycin and cephalosporins),
if it’s possible. Implement an antibiotic stewardship program.

8

Cautious use PPIs and H2 receptor antagonists, limiting to situations where they are absolutely necessary.

A significant percentage of recent research on
CDI focuses on new antibacterial agents, such
as cadazolid, surotomycin, ridinilazole, LFF571,
ramoplanin, CRS3123, fusidic acid, nitazoxanide,
rifampin, rifaximin, tigecycline, auranofin, NVB302,
thuricin CD, lacticin 3147 and acyldepsipeptide
antimicrobials, as well as new treatment methods
for recurrent CDI, such as non-toxigenic C. difficile
strains, monoclonal antibodies against toxins A and
B (actoxumab and bezlotoxumab) and vaccines.
However, it should be remembered that primary
prevention (Table 1) is the most important and it
arrests mainly the escalation of CDI.
SUMMARY
CDI is a serious problem for patients with
both with ESRD and in the general population,
associated with high costs of treatment. Patients on
dialysis are a special group of patients, in whom
the disease is associated with a more severe course,
greater mortality and the number of complications.
Knowledge of risk factors and methods of prevention,
which were presented in the above study, are the basic
tools to combat the epidemic of nosocomial and nonhospital infections with C. difficile etiology. Rational
antibiotic therapy, aseptic behavior, rapid diagnosis
from the onset of first symptoms and systematic
education of patients and medical personal, could
significantly reduce morbidity and mortality due to
CDI, and significantly reduce the costs associated
with hospitalization.
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W jednej z nowszych prac dotyczącej roli probiotyków
w zapobieganiu CDI na oddziale nefrologii i transplantologii zaobserwowano znaczny spadek występowania CDI po zastosowaniu profilaktyki pod postacią
Lactobacillus plantarum 299v (LP299v), a następnie
znaczny wzrost zachorowań po zaprzestaniu stosowania probiotyku (52). Związki kwasów żółciowych,
poprzez kształtowanie flory fizjologicznej jelit, mogłyby mieć kluczowe znaczenie zarówno w profilaktyce
pierwotnej i wtórnej zakażenia, jednak, aby to potwierdzić, niezbędne są kolejne badania (49).
W publikacji See i wsp. stwierdzono, że obecność
cewnika tunelizowanego do hemodializ lub zespolenia
tętniczo-żylnego wykonanego z zastosowaniem protezy,
zwiększały w sposób istotny ryzyko CDI, w porównaniu do przetoki tętniczo-żylnej z własnych naczyń (20).
Może to być związane z tym, że opisane powyżej dostępy
naczyniowe stosuje się u pacjentów bardziej obciążonych
i przez to wymagających częstszej hospitalizacji.
Znaczny odsetek ostatnich badań dotyczących infekcji C. difficile skupia się na nowych lekach przeciwbakteryjnych, takich jak: cadazolid, surotomycin,
ridinilazole, LFF571, ramoplanin, CRS3123, fusidic
acid, nitazoxanide, rifampin, rifaximin, tigecycline,
auranofin, NVB302, thuricin CD, lacticin 3147 and
acyldepsipeptide antimicrobials, jak i nowych metodach leczenia nawracającego CDI takich jak niezjadliwe szczepy C. difficile, przeciwciała monokolonalne
przeciwko toksynie A i B (actoxumab i bezlotoxumab)
oraz szczepionkach. Należy jednak pamiętać, że to
profilaktyka pierwotna (Tab.1) jest najważniejsza i to
ona zapobiega przede wszystkim eskalacji zakażenia
C. difficile.
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Tabela 1. Główne metody zapobiegania CDI
Główne metody zapobiegania CDI
Mycie rąk pod bieżącą i ciepłą wodą z mydłem lub środkami do higieny rąk na bazie alkoholu, po zdjęciu rękawiczek oraz przed i po kontakcie z pacjentem z CDI.
1 Używanie wody z mydłem jest preferowane w oddziałach z utrzymującym się wysokim poziomem zapadalności
lub jeśli istnieje bezpośredni kontakt z kałem czy strefą, w której prawdopodobne jest jej zanieczyszczenie – ze
względu na zwiększoną skuteczność w usuwaniu zarodników.
Izolowanie pacjentów z CDI w jednoosobowych salach z własną łazienką i toaletą celem zmniejszenia ryzyka
transmisji zakażenia. Jeśli liczba takich sal jest ograniczona, priorytet mają pacjenci z nietrzymaniem stolca.
2
W przypadku wymaganej kohortacji, zalecana jest kohortacja pacjentów zakażonych lub skolonizowanych jednocześnie tym samym drobnoustrojem.
Używanie rękawiczek, masek, fartucha ochronnego od chwili wejścia do sali pacjenta z CDI i podczas opieki nad tym
3
pacjentem. Należy stosować środki ostrożności przez co najmniej 48 godzin po ustąpieniu biegunki.
Używanie jednorazowego sprzętu, jeśli to możliwe i upewnianie się, że sprzęt wielokrotnego użytku jest dokładnie
4
czyszczony i dezynfekowany.
5 W przypadku podejrzenia CDI należy pobrać materiał do badania tak szybko, jak to możliwe.
6 Systematyczna edukacja i kontrola personelu medycznego.
Racjonalne stosowanie antybiotyków. Jeśli to możliwe, należy unikać tych z udowodnionym zwiększonym ryzykiem
7
CDI (fluorochinolononów, klindamycyny oraz cefalosporyn). Wprowadzenie programu ochrony antybiotyków.
Ostrożne stosowanie inhibitorów pompy protonowej (IPP) i antagonistów receptora H2, ograniczając się do sytuacji,
8
gdy są one bezwzględnie wskazane.
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ABSTRACT
BACKGROUND. After the introduction of rotavirus vaccines into immunization schedules, noroviruses
account for the majority of acute gastrointestinal infections. The aim of the study was to assess the clinical
presentation in immunocompromised and immunocompetent children with hospital- and community-acquired
norovirus gastroenteritis.
MATERIAL AND METHODS. We retrospectively reviewed clinical records of children with noroviral
gastroenteritis, hospitalized in the Pediatric Hospital, Medical University of Warsaw, between 2015 and 2018.
Acute gastrointestinal tract symptoms and confirmed etiology of noroviral infection were inclusion criteria.
The analysis was performed in the subgroups of immunocompetent and immunocompromised patients, during
community-acquired and nosocomial infections.
RESULTS. A total of 57 children with median age 1.5 year (IQR: 0.7-4.0) were recruited. The majority of
patients were immunocompetent (87.7%), and nosocomial infections were predominant (56.1%). Gastrointestinal
symptoms included nausea, vomiting and diarrhoea (in approximately 85%), while systemic manifestations such
as fever and malaise where observed in only ¼. Routine laboratory tests were normal in most of the patients. An
analysis in the subgroups revealed statistically significant differences in blood pH and serum electrolyte levels
- acidosis and electrolyte disturbances were statistically significantly more common in immunocompromised vs
immunocompetent patients (p<0.05).
CONCLUSIONS. More frequently the clinical presentation includes gastrointestinal symptoms with no
differences between immunocompromised and immunocompetent hosts. The median laboratory values were
normal in generally healthy children; disturbances were observed only in children with immunodeficiencies.
Therefore, prophylactic measures are of particular importance in the latter group, which is especially sensitive to
severe and nosocomial infections.
Keywords: noroviruses, clinical outcomes, immunodeficiency, preventive measures
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STRESZCZENIE
WSTĘP. Po wprowadzeniu szczepionek przeciwko rotawirusom do programów szczepień ochronnych norowirusy zaczęły odpowiadać za większość ostrych infekcji żołądkowo-jelitowych. Celem badania była ocena
obrazu klinicznego pozaszpitalnych i wewnątrzszpitalnych zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych przez
norowirusy u dzieci z prawidłową oraz obniżoną odpornością.
MATERIAŁ I METODY. Analizie retrospektywnej poddano dane kliniczne dzieci z ostrym nieżytem żołądka
i jelit, hospitalizowanych w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 20152018. Kryteriami włączenia były ostre objawy ze strony przewodu pokarmowego i potwierdzona etiologia infekcji norowirusowej. Analizę przeprowadzono w podgrupach pacjentów z prawidłową i z obniżoną odpornością,
w przebiegu zakażeń pozaszpitalnych i wewnątrzszpitalnych.
WYNIKI. Zrekrutowano ogółem 57 dzieci, średnia wieku wynosiła 1,5 roku (IQR: 0,7-4,0). Większość pacjentów była immunokompetentna (87,7%), przeważały zakażenia szpitalne (56,1%). Objawy żołądkowo-jelitowe
obejmowały nudności, wymioty i biegunkę (u około 85%), a objawy ogólnoustrojowe, takie jak gorączka i złe
samopoczucie, obserwowano tylko u ¼ pacjentów. Podstawowe badania laboratoryjne były w zakresie wartości
prawidłowych u większości pacjentów. Analiza w podgrupach wykazała istotne statystycznie różnice w: pH
krwi oraz w poziomach elektrolitów w surowicy - kwasica i zaburzenia elektrolitowe były statystycznie istotnie
częstsze u pacjentów z obniżoną odpornością niż u pacjentów z prawidłową odpornością (p <0,05).
WNIOSKI. Najczęściej obraz kliniczny zakażeń norowirusowych obejmuje objawy ze strony przewodu pokarmowego, bez różnic pomiędzy chorymi z prawidłową i obniżoną odpornością. Wyniki badań laboratoryjnych
były w normie u ogólnie zdrowych dzieci; zaburzenia obserwowano tylko u dzieci z niedoborami odporności.
Z tego powodu środki zapobiegawcze mają szczególne znaczenie w drugiej grupie pacjentów, wyjątkowo wrażliwej na ciężki przebieg infekcji oraz częstsze zakażenia wewnątrzszpitalne.
Słowa kluczowe: norowirusy, przebieg kliniczny, zaburzenia odporności, środki zapobiegawcze
INTRODUCTION

WPROWADZENIE

Noroviruses (NoVs) are non-enveloped, singlestranded RNA viruses, which, together with
Sapoviruses, belong to Caliciviridae family. NoVs
are genetically diverse and are currently divided into
6 genogroups (I-VI), of which genogroups I [GI],
II [GII] and IV [GIV] are known to infect humans.
Based on the analysis of the major viral capsid protein
(VP1), NoVs can be further classified into more than
31 different genotypes, with the NoV genogroup II,
genotype 4 (GII.4) being the predominant genotype
detected worldwide during the past decade (1,2).
The incubation period is 12 to 48 hours. Viral
excretion may start before the onset of symptoms; it
peaks after several days and may persist for 3 weeks
or more, especially in immunocompromised hosts.
Although the infection may occur at any time of the
year, it is more common during the colder months.
Transmission is from person to person via fecal-oral
and vomit-oral routes, contaminated water or food or
dirty hands (1,3,4). NoV is the most common cause of
foodborne diseases as a result of infection acquired from
infected food handlers. NoVs have also been detected
in raw or unpasteurized milk and milk products (5).
The virus is highly contagious and often causes large
outbreaks with high attack rates in hospitals, schools,
restaurants, etc (1,3,4).

Norowirusy (NoV) to pozbawione otoczki jednoniciowe wirusy RNA, które wraz z Sapovirusami należą
do rodziny Caliciviridae. NoV są genetycznie zróżnicowane i obecnie są podzielone na 6 grup genologicznych (I-VI), z których wiadomo, że genogrupy I [GI],
II [GII] i IV [GIV] zakażają ludzi. Na podstawie analizy głównego wirusowego białka kapsydu (VP1), NoV
można dalej klasyfikować do ponad 31 różnych genotypów, przy czym norowirusy genogrupy II, genotypu
4 (GII.4) są dominującym genotypem wykrywanym na
całym świecie w ciągu ostatniej dekady (1,2).
Okres inkubacji wynosi od 12 do 48 godzin. Wydalanie wirusa może rozpocząć się przed wystąpieniem objawów; osiąga maksimum po kilku dniach i może utrzymywać się przez 3 tygodnie lub dłużej, szczególnie u osób
z obniżoną odpornością. Chociaż infekcja może wystąpić
o każdej porze roku, częściej występuje w chłodniejszych
miesiącach. Do zakażenia dochodzi drogą fekalno-oralną
lub przez kontakt z wymiocinami, zanieczyszczoną wodą
lub pokarmem (1,3,4). NoV są uważane za najczęstszą
przyczynę chorób przenoszonych przez pokarm, poprzez
przeniesienie wirusa od zakażonych osób zajmujących
się żywnością. NoV wykryto również w surowym lub
niepasteryzowanym mleku i produktach mlecznych (5).
Wirus jest wysoce zaraźliwy i często powoduje duże epidemie o wysokim wskaźniku zapadalności np. w szpitalach, szkołach, restauracjach itp. (1,3,4).
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The clinical course of gastroenteritis...

Typical symptoms of NoV infections include nausea,
vomiting, abdominal pain and watery diarrhoea. The
clinical course is similar to that of other types of viral
gastroenteritis; therefore, making diagnosis on this
basis is impossible. Acute diarrhoea without vomiting
and a prolonged course of the disease are more common
in children. In addition to gastrointestinal symptoms,
systemic manifestations, such as fever and malaise,
may also occur. Laboratory testing includes an enzyme
immunoassay, rapid immunochromatographic assays
and molecular diagnostic tests such as conventional
RT-PCR, real-time RT-PCR or isothermal PCR for
detection of viral antigens or RNA in stool samples
(1,6). The treatment involves adjuvant therapy: oral
and intravenous hydration, restoration of electrolyte
balance as well as the use of antipyretics and probiotics
(6,7,8). Currently, there is no available vaccine that
protects against noroviruses.
AIM
The aim of the study was to characterize the clinical
course of norovirus gastroenteritis in the subgroups of
immunocompromised (IC-) and immunocompetent
(IC+) paediatric patients with community-acquired
and nosocomial infections.
MATERIAL AND METHODS
We retrospectively reviewed clinical data of
patients diagnosed with acute norovirus gastroenteritis,
hospitalized in the Paediatric Teaching Hospital,
Medical University of Warsaw in Poland between
October 2015 and June 2018 (a 3-year period).
Inclusion criteria were as follows: diagnosis
of acute gastroenteritis (duration of symptoms
less than 14 days), age between 0 and 18 years,
and diagnosed norovirus infection based on fecal
immunochromatography (Simple Norovirus, Operon,
Spain) or real-time RT-PCR (Xpert Norovirus,
Cepheid, Sweden). Both tests were used for genogroup
I or II causative noroviruses. The sensitivity and
specificity of immunochromatography were 85% and
96%, respectively.
The exclusion criteria (other causes of acute
gastroenteritis) were as follows:
•• other viral infections (e.g. adeno/rotavirus),
•• bacterial infections (e.g. Salmonella, Campylobacter,
Yersinia),
•• dietary mistake,
•• onset of inflammatory diseases (e.g. cow milk
allergy, IBD),
•• onset of gastrointestinal functional diseases (e.g.
cyclic vomiting, functional diarrhea).

Przebieg kliniczny szpitalnych i pozaszpitalnych zakażeń...

Typowe objawy infekcji NoV obejmują nudności,
wymioty, ból brzucha i wodnistą biegunkę. Przebieg
kliniczny jest podobny do przebiegu innych rodzajów
ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego, dlatego postawienie diagnozy na tej podstawie jest niemożliwe.
Ostra biegunka bez wymiotów i przedłużony przebieg
choroby występują częściej u dzieci. Oprócz objawów
żołądkowo-jelitowych mogą również wystąpić objawy
ogólnoustrojowe, takie jak gorączka i złe samopoczucie. Testy laboratoryjne obejmują: test immunoenzymatyczny, szybkie testy immunochromatograficzne
i badania molekularne, takie jak konwencjonalna RT-PCR, RT-PCR w czasie rzeczywistym lub izotermiczna
PCR do wykrywania antygenów wirusowych lub RNA
w próbkach kału (1,6). Leczenie obejmuje: nawodnienie
doustne i dożylne, przywrócenie równowagi elektrolitowej, a także stosowanie leków przeciwgorączkowych
i probiotyków (6,7,8). Obecnie nie ma dostępnej szczepionki, która chroniłaby przed norowirusami.
CEL
Celem badania było scharakteryzowanie przebiegu klinicznego norowirusowego nieżytu żołądkowo-jelitowego
w podgrupach pacjentów z obniżoną odpornością (IC-)
i pacjentów z prawidłową odpornością (IC +) w przebiegu
zakażeń pozaszpitalnych i wewnątrzszpitalnych.
MATERIAŁ I METODY
Ocenie retrospektywnej poddano dane kliniczne pacjentów ze zdiagnozowanym ostrym norowirusowym
zapaleniem żołądka i jelit (ICD-10: A08.1), hospitalizowanych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w okresie od października 2015 r. do czerwca 2018 r. (okres 3 lat).
Kryteriami włączenia były: rozpoznanie ostrego zapalenia żołądka i jelit (czas trwania objawów poniżej 14
dni), wiek od 0 do 18 lat oraz zdiagnozowane zakażenie
norowirusowe na podstawie testu z kału: immunochromatografii (Simple Norovirus, Operon, Hiszpania) lub
RT-PCR w czasie rzeczywistym (Xpert Norovirus, Cefeid, Szwecja). Oba testy wykrywały norowirusy genogrupy I lub II. Czułość i swoistość immunochromatografii wynosiła odpowiednio 85% i 96%.
Kryteriami wykluczenia były:
•• inne infekcje wirusowe (np. adeno/rotawirus),
•• infekcje bakteryjne (np. Salmonella, Campylobacter, Yersinia),
•• błąd dietetyczny,
•• początek chorób zapalnych (np. alergia na białka
mleka krowiego, nieswoiste zapalenia jelit),
•• początek chorób czynnościowych przewodu pokarmowego (np. zespół wymiotów cyklicznych, biegunka czynnościowa).
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The data analyzed included age, sex,
immunodeficiency and previous rotavirus vaccination,
as well as the length of hospitalization for communityacquired NoV infections. We also reviewed the clinical
course of disease: symptoms (fever, vomiting, diarrhea,
abdominal pain) and laboratory findings: total blood
count, peripheral blood biochemistry (C-reactive
protein, electrolytes: Na+ and K+) and arterialized
blood gases (pH, HC03-).
The analysis was performed in the subgroups of
immunocompetent and immunocompromised patients
as well as patients with community-acquired and
nosocomial infections.
Statistical methods. The distribution of continuous
variables was analyzed by Shapiro-Wilk test. The
data were expressed as median and interquartile range
(IQR). Quantitative data were analyzed using U MannWhitney test and qualitative data were compared using
the χ² test or Fisher exact test. P value <0.05 was
considered statistically significant.
RESULTS
Based on the inclusion and exclusion criteria, we
recruited 57 children (male: female ratio – 1.6:1), with
median age 1.5 years (IQR 0.7-4.0).
The majority of patients (87.7%) were
immunocompetent. A history of vaccination against
rotaviruses was reported for 37.3% of patients.
In our cohort, nosocomial infections dominated
(56.1%) compared to community-acquired NoV
infections (43.9%). The average duration of
hospitalization in patients with community-acquired
infections was almost 6 days (median 4 days; IQR
3-8). The characteristics of the cohort is shown in
Tables I and II.
The majority (62.7%) of noroviral infections
were detected by rapid immunochromatographic test,
and the remaining 37.3% by RT-PCR. Laboratory
diagnosis revealed that 98% of infections were caused
by the genogroup II.
The infections occurred all year round. A total of
36 out of 57 cases were detected in winter (63%), 26%
in spring, 1% in summer, and 10% in autumn.
Nausea (86%), vomiting (82.5%) and diarrhea
(84.2%) were the most common clinical manifestations.
Abdominal pain was reported in ⅓ (31.6%), while
systemic manifestations including fever and malaise in
only ¼ (22.8%) of the cohort (Table III).
An evaluation of laboratory findings revealed that
total white blood cell count (WBC) ranged from 2.26
x 103/µL to 28.47 x 103/µL; with a median of 9.3 x
103/µL (IQR 5.8-15.3). C-reactive protein (CRP) was
slightly elevated (norm up to 1 mg/dL) and ranged
from 0 to 8.3 mg/dL; median 1.1 mg/dL (IQR 0.0-2.5).
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Analizowane dane obejmowały: wiek, płeć, wywiad dotyczący niedoboru odporności i wcześniejsze
szczepienia przeciw rotawirusom, a także długość
hospitalizacji z powodu zakażeń NoV nabytych poza
szpitalem. Przeanalizowaliśmy również przebieg kliniczny choroby: objawy (gorączka, wymioty, biegunka, ból brzucha) i wyniki badań laboratoryjnych: morfologię krwi obwodowej, badania biochemiczne (białko C-reaktywne, elektrolity: Na+ i K+) oraz gazometrię
krwi arterializowanej (pH, HCO3-).
Analizę przeprowadzono w podgrupach pacjentów
z prawidłową odpornością i z obniżoną odpornością,
a także z zakażeniami pozaszpitalnymi i wewnątrzszpitalnymi.
Metody statystyczne: rozkład zmiennych analizowano za pomocą testu Shapiro-Wilka. Dane wyrażono
jako medianę i zakres międzykwartylowy (IQR). Dane
ilościowe analizowano za pomocą testu U Manna
-Whitneya, a dane jakościowe porównywano za pomocą testu χ² lub testu Fishera. Wartość p <0,05 uznano za
statystycznie istotną.
WYNIKI
W oparciu o kryteria włączenia i wyłączenia, zrekrutowano 57 dzieci (stosunek płci męskiej do żeńskiej - 1,6:1), z medianą wieku 1,5 roku (IQR 0,7-4,0).
Większość pacjentów (87,7%) była immunokompetentna. Wcześniejsze szczepienie przeciwko rotawirusom wykonano u 37,3% pacjentów.
W całej kohorcie dominowały zakażenia wewnątrzszpitalne (56,1%) w porównaniu z zakażeniami NoV
nabytymi poza szpitalem (43,9%). Średni czas hospitalizacji u pacjentów z zakażeniami pozaszpitalnymi
wynosił prawie 6 dni (mediana 4 dni; IQR 3-8). Charakterystykę kohorty pokazano w Tabelach I i II.
Większość (62,7%) infekcji norowirusowych wykryto szybkim testem immunochromatograficznym,
a pozostałe 37,3% metodą RT-PCR. 98% zakażeń było
spowodowanych przez genogrupę II.
Zakażenia występowały przez cały rok: 36 z 57
przypadków wykryto zimą (63%), 26% wiosną, 1%
latem i 10% jesienią.
Nudności (86%), wymioty (82,5%) i biegunka
(84,2%) były najczęstszymi objawami klinicznymi.
Ból brzucha zgłosiła ⅓ (31,6%), podczas gdy objawy
ogólnoustrojowe, w tym gorączka i złe samopoczucie,
występowały tylko ¼ (22,8%) pacjentów (Tab. III).
Ocena wyników badań laboratoryjnych wykazała,
że całkowita liczba białych krwinek (WBC) wahała się od 2,26 x 103/µL do 28,47 x 103/µL; z medianą 9,3 x 103/µl (IQR 5,8–15.3). Białko C-reaktywne
(CRP) było nieznacznie podwyższone (norma do 1
mg/dl) i wynosiło od 0 do 8,3 mg/dl; mediana 1,1 mg/
dl (IQR 0,0-2,5). Analiza zaburzeń elektrolitowych

The clinical course of gastroenteritis...

Przebieg kliniczny szpitalnych i pozaszpitalnych zakażeń...

An analysis of electrolyte disturbances showed that
almost every child with norovirus gastroenteritis had
normal electrolyte level (Na+ and K+ within norm in
95.6% and 93.3%, respectively). The maximum Na+
level was 172 mmol/L and the minimum K+ level was
2.4 mmol/L.

wykazała, że prawie każde dziecko z norowirusowym
zapaleniem żołądka i jelit miało prawidłowy poziom
elektrolitów (Na+ i K+ w granicach normy odpowiednio u 95,6% i 93,3%). Maksymalny poziom Na+ wynosił 172 mmol/l, a minimalny poziom K+ wynosił 2,4
mmol/l.

Table I. Characteristics of the cohort
Tabela I. Charakterystyka kohorty
IC +

IC -

n=57

n=50 (87.7%)

n=7 (12%)

n=32 (56.1%)

n=25 (43.9%)

1.3 (0.7-3.3)

8 (2.6-14.4)

1 (0.6-3.6)

2.1 (1.1-4)

Age [years] (median, IQR)

1.5 (0.7-4.0)

Sex: male (n,%)

35 (61.4 %)

Duration of symptoms before admission
[days](median, IQR)
Duration of hospitalization [days]
Presence of rotavirus vaccine (n, %)

p-value < 0,05
5 (71.4%)

1 (0.5-2)

2 (1-3)

19 (64%)

-

1 (0.5-2)

-

4 (3-8)

8 (29.6%)

11 (45.8%)

p-value – n.s.
4 (3-9)

5.5 (3-8)

p-value – n.s.
19 (42.2%)

0 (0%)

p-value – n.s.
27

32

5

32

p-value – n.s.
4 (3-5)

4 (3-5)

Number of immunocompetent patients
(n, %)

19 (59.4%)

p-value – n.s.

4 (3-8)
19 (37.3%)

p-value – n.s.

30 (60%)

1 (0.5-2)

Nosocomial infection
Duration of symptoms in patients with
nosocomial infection [days] (median,
IQR)

CommunityNosocomial
acquired NoV
NoV infection
infection

All

5 (3-8)

4 (3-5)

p-value – n.s.

27 (84.4%)

50 (87.7%)

23 (92%)

p-value – n.s.

IC+ immunocompetent; IC- immunocompromised; n.s. - not significant

Table II. Characteristics of the cohort
Tabela II. Charakterystyka kohorty
All

IC+

IC-

n=25

n=23 (92%)

n=2 (8%)

Age [years] (median, IQR)

2.1 (1.1-4)

2.1 (1.1-4)

7.3 (0.2-14.4)

Sex: male (n,%)

19 (64%)

15 (65.2%)

1 (50%)

Duration of symptoms before admission [days](median, IQR)

1 (0.5-2)

1 (0.5-2)

2 (1-3)

4 (3-8)

4 (3-9)

5.5 (3-8)

11 (45.8%)

11 (50%)

0 (0%)

n=32

n=27 (84.4%)

n=5 (15.6%)

Age (years) (median, IQR)

1 (0.6-3.6)

0.8 (0.5-2.9)

8 (2.8-11.8)

Male (n, %)

19 (59.4%)

15 (55.6%)

4 (80%)

4 (3-5)

4 (3-5)

5 (4-8)

8 (29.6%)

8 (34.8%)

0 (0%)

Community-acquired

Duration of hospitalization [days](median, IQR)
Presence of rotavirus vaccine (n, %)
Nosocomial

Duration of symptoms AT patients with nosocomial infection
[days](median, IQR)
Presence of rotavirus vaccine (n, %)

p-value

n.s.

0.009
n.s.

IC+ immunocompetent; IC- immunocompromised; n.s. - not significant
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An analysis of blood gases, which was performed
in more than half of the patients (58%), revealed
abnormalities in 41.2%, including acidosis in 10 and
alkalosis in 4 patients. The pH values ranged from 7.01
to 7.72 with median pH of 7.36. Normal HCO3- levels
were observed in 52.9% of patients (≤ 21 mmol/L
in 94%), ranging from 7.3 to 36.1 mmol/L, with the
median level of 21.2 mmol/L (IQR 17.7-22.6).
Subgroup analysis. The following subgroups
were distinguished: immunocompetent (IC+) and
immunocompromised (IC-) patients, as well as
community-acquired and nosocomial infections.
Norovirus gastroenteritis in immunocompetent and
immunocompromised patients. Immunodeficiencies
included leukaemias and AIDS. A statistically significant
difference was observed in laboratory findings.
Immunocompromised patients tended to have acidosis
and electrolyte disturbances: elevated Na+ and decreased
K+ were more frequent (p <0.05). The median duration
of symptoms and hospitalization was longer among
immunocompromised patients, although the difference
was not statistically significant (Table I). Also, there was
no statistically significant difference in the presence of
symptoms between these two subgroups (Table III).

Analiza gazometrii wykonanej u ponad połowy pacjentów (58%) wykazała nieprawidłowości u 41,2%,
w tym kwasicę u 10 i zasadowicę u 4 pacjentów. Wartości
pH wahały się od 7,01 do 7,72 przy medianie pH wynoszącej 7,36. Prawidłowe poziomy HCO3- obserwowano
u 52,9% pacjentów (≥ 21 mmol/l u 94%); zakres od 7,3
do 36,1 mmol/l, mediana 21,2 mmol/l (IQR 17,7-22,6).
Analiza w podgrupach. Wyróżniono następujące
podgrupy: pacjentów z prawidłową odpornością (IC+)
i z obniżoną odpornością (IC-), a także zakażenia pozaszpitalne i zakażenia wewnątrzszpitalne.
Norowirusowe zapalenie żołądka i jelit u pacjentów z prawidłową odpornością i z obniżoną odpornością. Niedobory odporności obejmowały białaczki
i AIDS. Statystycznie istotną różnicę zaobserwowano
w wynikach badań laboratoryjnych. U pacjentów z obniżoną odpornością kwasica metaboliczna i zaburzenia
elektrolitowe: podwyższone Na+ i obniżone K+ występowały istotnie statystycznie częściej (p <0,05). Mediana czasu trwania objawów i hospitalizacji była dłuższa
wśród pacjentów z obniżoną odpornością, chociaż różnica nie była statystycznie istotna (Tab. I). Ponadto nie było
statystycznie istotnej różnicy w rodzaju występujących
objawów między tymi dwiema podgrupami (Tab. III).

Table III. The frequency of symptoms and laboratory tests results in the subgroups of immunocompetent and
immunocompromised patients
Tabela III. Objawy kliniczne i wyniki badań laboratoryjnych w podgrupach pacjentów zdrowych i z zaburzeniami odporności
All

IC+

IC-

Laboratory tests

median (IQR)

median (IQR)

median (IQR)

WBC (x103/µl)

9.3 (5.8-15.3)

9.5 (7-16.1)

5.4 (3.5-14.4)

CRP (mg/dl)

1.1 (0.0-2.5)

0.7 (0-2.5)

1.7 (1.1-4)

21.2 (17.7-22.6)

21.7 (17.8-22.9)

17 (12.2-19)

7.4 (7.3-7.4)

7.4 (7.4-7.4)

7.3 (7.3-7.3)

n (%)

n (%)

n (%)

Elevated Na+

2 (4.4 %)

0 (0%)

2 (33.3%)

0.009

Decreased K+

3 (6.7 %)

0 (0%)

3 (50%)

0.0002

n (%)

n (%)

n (%)

13 (22.8 %)

12 (24%)

1 (14.3%)

49 (86 %)

44 (88%)

5 (71.4%)

Vomiting

47 (82.5 %)

43 (86%)

4 (57.1%)

Diarrhoea

48 (84.2 %)

42 (84%)

6 (85.7%)

Abdominal pain

18 (31.6 %)

14 (28%)

4 (57.1%)

HCO3 (mmol/l)
-

pH
Electrolyte disturbances

Symptoms
Fever
Nausea

p-value

n.s.
0.04

n.s.

IC+ immunocompetent; IC- immunocompromised; n.s. - not significant

Nosocomial and community-acquired norovirus
gastroenteritis. There was no statistically significant
difference in the characteristics of paediatric subgroups
with nosocomial and community-acquired infections.
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In countries where rotavirus vaccines have been
7,3
introduced to the universal vaccination programs,
7,25 has become the main cause of sporadic
NoVs
7,2
infections
and outbreaks of gastroenteritis (3,4,9,10).
7,15
Norovirus genogroup II (GII) was the predominant
genotype
detected worldwide during the past decade
7,1
(1,2).
7,05 In the US alone, NoVs account for 60–70,000
hospitalizations and
nearly 1000 pH
deaths
IC- annually,
pH IC+
especially among young children and the elderly
(11,12). In Poland, where vaccinations against
rotaviruses are recommended but not reimbursed,
the level of immunization is moderate (about 25%),
rotaviruses are still the main etiological factor in acute

DYSKUSJA
W krajach, w których szczepionki przeciwko rotawirusom zostały wprowadzone do powszechnych programów szczepień, NoV stały się główną przyczyną
zarówno sporadycznych infekcji jak i wybuchów epidemii zapalenia żołądka i jelit (3,4,9,10). W ciągu ostatniej
dekady genogroupa II (GII) jest dominująca i wykrywana na całym świecie (1,2). W samych Stanach Zjednoczonych NoVs odpowiadają za 60–70 000 hospitalizacji i prawie 1000 zgonów rocznie, zwłaszcza wśród
małych dzieci i osób starszych (11,12). W Polsce, gdzie
szczepienia przeciwko rotawirusom są zalecane, ale nie
refundowane, poziom immunizacji jest umiarkowany
(około 25%), rotawirusy są nadal głównym czynni29
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gastroenteritis in all age groups, especially in children
(13). Nevertheless, NoVs are the second definite most
common viral cause of acute infectious diarrhea in
Polish population and account for approximately
4000 laboratory confirmed cases (hospitalizations)
of acute gastroenteritis each year (13). Almost all
NoV infections identified in our study were caused
by norovirus GII strains, which corresponds to the
worldwide epidemiological pattern.
Noroviruses are highly contagious and often cause
large outbreaks with high attack rates in hospitals,
schools, restaurants, etc (1,3,4). In a hospital setting,
patients with NoVs infection can be the source of
outbreaks, with a severe course especially among
immunocompromised patients, such as cancer patients.
In our study, most of infections (56%) were acquired in
hospital, with more than 10% of the affected children
being immunocompromised.
Severe course of the disease with ion disturbances
requiring prompt ion balance restoration was
observed only among immunocompromised patients.
Therefore, it is very important to emphasize that in
addition to standard precautions, contact isolation
is recommended for suspected cases of acute
gastroenteritis caused by NoVs until 48 hours after
symptom resolution. Appropriate hand hygiene with
water and soap is probably the most important method
to prevent NoV infection and control transmission.
Soap is more effective than alcohol gels; cleaning
surfaces with sodium hypochlorite (chlorine bleach)
is recommended (4,6,14). During the period analyzed,
we observed no large outbreaks involving many cases,
which confirms that the mentioned standard hospital
hygiene procedures are sufficient to prevent the spread
of norovirus in a closed population.
Despite the mild course of NoVs infections with
predominant gastrointestinal symptoms without fever,
biochemistry (including CRP) was performed in most
patients, with no significant changes in hospital care
or treatment used. Blood gas analysis was performed
only in half of the patients and revealed abnormalities
in half of them.
The weakness of our study is that we analyzed
only symptomatic patients, so our description of
norovirus infections does not include asymptomatic
patients and patients with benign infections in whom
hospitalization was not necessary and diagnostic tests
were not performed.
CONCLUSIONS
Our study indicates that symptomatic norovirus
infections are most common in young children and are
mild but require a relatively long hospital stay.
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kiem etiologicznym ostrego zapalenia żołądka i jelit we
wszystkich grupach wiekowych, szczególnie u dzieci
(13). Niemniej jednak NoV są drugą najczęstszą wirusową przyczyną ostrej biegunki zakaźnej w polskiej populacji i odpowiadają za około 4000 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków (hospitalizacji) ostrego zapalenia żołądka i jelit każdego roku (13). Prawie wszystkie
infekcje NoVs zidentyfikowane w naszym badaniu były
spowodowane szczepami norowirusa GII, co odpowiada ogólnoświatowemu wzorcowi epidemiologicznemu.
Norowirusy są wysoce zaraźliwe i często powodują duże epidemie o wysokim wskaźniku zapadalności
np. w szpitalach, szkołach, restauracjach itp. (1,3,4).
W warunkach szpitalnych pacjenci z zakażeniem NoV
mogą być źródłem ognisk, szczególnie wśród pacjentów z obniżoną odpornością, takich jak pacjenci z nowotworami. W naszym badaniu większość zakażeń
(56%) wystąpiła w szpitalu, a ponad 10% dotkniętych
dzieci miało obniżoną odporność.
Ciężki przebieg choroby z zaburzeniami jonowymi
wymagającymi szybkiego przywrócenia równowagi zaobserwowano tylko u pacjentów z obniżoną odpornością. Dlatego bardzo ważne jest podkreślenie, że oprócz
standardowych środków ostrożności zaleca się izolację
kontaktową już w przypadku podejrzenia ostrego zapalenia żołądka i jelit spowodowanego przez NoV, nawet
do 48 godzin po ustąpieniu objawów. Właściwa higiena
rąk za pomocą wody i mydła jest prawdopodobnie najważniejszą metodą zapobiegania infekcji NoV i kontroli transmisji. Mydło jest bardziej skuteczne niż żele alkoholowe; zalecane jest czyszczenie powierzchni podchlorynem sodu (wybielaczem chlorowym) (4,6,14).
W analizowanym okresie nie zaobserwowano dużych
epidemii obejmujących wiele przypadków, co potwierdza, że wspomniane standardowe procedury higieny
szpitalnej są wystarczające, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się norowirusa w zamkniętej populacji.
Pomimo łagodnego przebiegu zakażeń NoVs z dominującymi objawami żołądkowo-jelitowymi bez
gorączki, u większości pacjentów wykonano badania
biochemiczne (w tym CRP), bez znaczącego wpływu
na opiekę szpitalną lub na stosowane leczenie. Analizę
gazometrii przeprowadzono tylko u połowy pacjentów, a u połowy z nich stwierdzono nieprawidłowości.
Słabością badania jest analiza przeprowadzona tylko wśród pacjentów objawowych - charakterystyka
infekcji NoV nie obejmuje pacjentów bezobjawowych
i pacjentów z łagodnym przebiegiem zakażenia, u których hospitalizacja nie była konieczna i nie przeprowadzono testów diagnostycznych.
WNIOSKI
Nasze badanie wskazuje, że objawowe zakażenia
norowirusowe są najbardziej charakterystyczne dla
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In the vast majority the clinical presentation
do not differ between immunocompromised and
immunocompetent patients nor between nosocomial
and community-acquired infections.
The analysis of blood gases and electrolyte
levels revealed statistically significant differences in
immunocompromised hosts. Therefore, we recommend
that blood gas analysis, which is easy to perform and
relatively inexpensive, should be performed in every
dehydrated patient (not only due to noroviral infection)
rather than biochemistry (such as CRP).
Immunocompromised patients, especially sensitive
to severe and nosocomial infections, require exact
application of preventive measures.
REFERENCES
1. Red Book, 30th Edition 2015 Report of the
Committee on Infectious Diseases, Elk Grove
Village 2015: 573-574.
2. Chen H, Hu Y. Molecular diagnostics methods
for detection and characterization of human
Noroviruses. Open Microb J, 2016; 10: 79.
3. Chong W. Norovirus: a challenging pathogen.
Healthcare Infection, 2013; 18: 133-142.
4. Bányai K, Estes MK, Martella V, et al. Viral
gastroenteritis. Lancet, 2018; 392: 175-186.
5. American Academy of Pediatrics. Committee on
Infectious Diseases and Committee on Nutrition.
Consumption of Raw or Unpasteurized Milk and
Milk Products by Pregnant Women and Children.
Pediatrics, 2014; 133: 175-179.
6. Guarino A, Ashkenazi S, Gendrel D, et al.
ESPGHAN/ESPID Evidence-Based Guidelines
for the Management of Acute Gastroenteritis
in Children in Europe: Update 2014. J Pediatr
Gastroenterol Nutr, 2014; 1: 132-152.
7. Szajewska H, Guarino A, Hojsak I, et al. Use of
Probiotics for Management of Acute Gastroenteritis:
A Position Paper by the ESPGHAN Working Group
for Probiotics and Prebiotics (2014). J Pediatr
Gastroenterol Nutr, 2016; 62: 188.
8. Allen SJ, Martinez EG, Gregorio GV, et
al. Probiotics for treating acute infectious
diarrhea. Cochrane Review, 2010; 11. doi:
10.1002/14651858.CD003048.pub3.
9. Chong W. Norovirus: a challenging pathogen.
Healthcare Infection, 2013; 18: 133-142.
10. Centers for Disease Control and Prevention.
Surveillance for Foodborne Disease Outbreaks —
United States, 2009–2015. MMWR Morb Mortal
Wkly Rep, 2018; 67: 1-11.

Przebieg kliniczny szpitalnych i pozaszpitalnych zakażeń...

małych dzieci, zazwyczaj przebiegają łagodnie, ale
wymagają względnie długiego pobytu w szpitalu.
Najczęściej przebieg kliniczny nie różni się znacząco pomiędzy pacjentami ogólnie zdrowymi i z niedoborami odporności, zarówno w przebiegu zakażeń
wewnątrz jak i pozaszpitalnych.
Analiza gazometrii i poziomów elektrolitów ujawniła
statystycznie istotne różnice pomiędzy pacjentami ogólnie zdrowymi i z niedoborami odporności – dlatego też
sugerujemy, aby to właśnie gazometrię, która jest łatwa
do wykonania i stosunkowo niedroga, a nie badania biochemicznie (np. CRP), wykonywać u każdego odwodnionego pacjenta (nie tylko z powodu infekcji NoV).
Pacjenci immunoniekompetentni, bardziej wrażliwi na cięższe, nabyte w szpitalu zakażenia, szczególnie wymagają stosowania środków zapobiegawczych.
11. Payne DC, Vinjé J, Szilagyi PG, et al. Norovirus
and medically attended gastroenteritis in U.S.
children. N Eng J Med, 2013; 368: 1121-1130.
12. Centers for Disease Control and Prevention, Vital
Signs: Foodborne Norovirus Outbreaks – United
States, 2009-2012. MMWR Morb Mortal Wkly
Rep, 2014; 63: 491-495.
13. Choroby Zakaźne i Zatrucia w Polsce w 2017
roku. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny i Główny Inspektorat
Sanitarny: Warszawa, 2018: 37-39. http://wwwold.
pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2017/Ch_2017.pdf.
14. Centers for Disease Control and Prevention.
Updated Norovirus Outbreak Management and
Disease Prevention Guidelines. MMWR Morb
Mortal Wkly Rep, 2011; 60: 1-15.
Received: 06.11.2019
Accepted for publication: 20.02.2020
Otrzymano: 06.11.2019 r.
Zaakceptowano do publikacji: 20.02.2020 r.
Adres do korespondencji:
Address for correspondence:
Dr n. med. Andrzej Załęski
Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Tropikalnych
i Hepatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
telefon: 048 600 982 185
e-mail: andrzejzaleski84@wp.pl

31

Problems of infections / Problemy zakażeń

PRZEGL EPIDEMIOL 2020;74(1): 33-42

https://doi.org/10.32394/pe.74.04

Szymon Andrusiów1, Zuzanna Pawlak1, Iga Zendran2, Magdalena Pajączkowska2,
Adriana Janczura2, Małgorzata Inglot1

ORAL CAVITY FUNGAL FLORA AMONG HIV-POSITIVE PEOPLE
FLORA GRZYBICZA JAMY USTNEJ U PACJENTOW ZAKAŻONYCH HIV
Department and Clinic of Infectious Diseases, Liver Diseases and Acquired Immune Deficiencies,
Faculty of Medicine, Wrocław Medical University
2
Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Wrocław Medical University
1
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych,
Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wrocławskie Centrum
Zdrowia SPZOZ, Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień
2
Katedra Mikrobiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
1

ABSTRACT
BACKGROUND. Immunosuppressed patients, also those who are HIV-positive patients, are susceptible to oral
cavity fungal infections.
AIM OF STUDY. In this study, we aimed to show differences in qualitative composition of oral cavity flora
between HIV-positive people and healthy controls and identify factors which affect fungal oral cavity flora.
MATERIALS AND METHODS. The study group contained HIV-positive people and a control group of
healthy people. All cultured species were analysed using MALDI-TOF MS.
RESULTS. More HIV-positive people had two or more fungus species present than controls (p=0.008). Seven
species were cultured in the study group compared to three in the control group. Smoking was associated with
higher prevalence of C. albicans (p=0.03), C. glabrata (p=0.026), C. tropicalis (p=0.01). Dental prosthesis or
braces was also associated with presence of more species (p=0.04).The lower level of lymphocytes CD4+ was
not associated with fungus presence in oral cavity.
CONCLUSIONS. HIV infection is associated with changes to oral cavity fungal flora. Given the higher number
of non-albicans species among HIV-positive patients it is important to individually choose a treatment for such
patients’ fungal infections. Proper oral hygene and not smoking can reduce prevalence of fungi in oral cavity. Patients’
immunological status did not have an impact on the frequency of Candida species isolation from the oral cavity.
Key words: HIV, Candida, oral cavity
STRESZCZENIE
WSTĘP. Pacjenci z immunosupresją, także ci zakażeni HIV, są szczególnie podatni na infekcje grzybicze jamy
ustnej.
CEL PRACY. Badanie miało na celu ukazanie różnic w składzie jakościowym flory jamy ustnej osób HIV
-dodatnich i u osób zdrowych z grupy kontrolnej oraz zidentyfikowanie czynników wpływających na obecność
i skład flory grzybiczej jamy ustnej.
MATERIAŁY I METODY. Grupę badaną stanowiły osoby zakażone HIV, a grupę kontrolną stanowiły osoby
zdrowe. Wszystkie wyhodowane szczepy grzybicze zostały poddane analizie gatunkowej przy pomocy metody
diagnostycznej MALDI-TOF MS.
WYNIKI. Występowanie dwóch lub więcej gatunków grzybów w jamie ustnej stwierdzono częściej u osób
zakażonych HIV w porównaniu z grupą kontrolną (p=0,008). W grupie badanej wyhodowano siedem gatunków
grzybów, natomiast w grupie kontrolnej jedynie trzy gatunki. Palenie papierosów było związane z częstszym
występowaniem gatunków C. albicans (p=0,03), C. glabrata (p=0,026), C. tropicalis (p=0,01). Obecność protezy zębowej lub aparatu ortodontycznego była związana z obecnością większej liczby gatunków w jamie ustnej
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(p=0,04). Obniżony poziom limfocytów CD4+ nie miał wpływu na częstsze występowanie grzybów w składzie
flory jamy ustnej.
WNIOSKI. Zakażenie HIV jest związane ze zmianami składu flory grzybiczej jamy ustnej. Z powodu częstszej
izolacji gatunków non-albicans pośród HIV-dodatnich pacjentów, istotne jest aby indywidualnie dobierać terapię
dla tych pacjentów w przypadku infekcji grzybiczych. Odpowiednia higiena jamy ustnej oraz zaprzestanie palenia mogą zredukować występowanie grzybów w jamie ustnej. Status immunologiczny pacjenta nie ma wpływu
na obecność grzybów we florze jamy ustnej.
Słowa kluczowe: HIV, Candida, jama ustna
BACKGROUND

WSTĘP

The physiological flora of the oral cavity includes
different bacteria and fungi making its composition
complex and varied. Microorganisms start the
colonisation of one’s body immediately after birth. The
oral cavity flora’s structure changes throughout life
and is influenced by oral hygiene, diets, drugs taken
and host immunological function (1, 2).
Fungi from the genus Candida are part of natural
flora existing in people’s oral cavity. They can be found
among healthy people as well as infected by human
immunodeficiency virus (HIV) (3). Colonization of the
oral cavity by yeast-like fungi is possible due to their
ability to adhere to the surface of mucous membranes
and is often asymptomatic (4). The most common species
isolated from the oral area is Candida albicans. This
opportunistic pathogen has a large infective potential. It
normally lives on mucous membranes without affecting
host well-being when a person is healthy, yet under
favourable circumstances can become pathogenic (5).
Other yeast-like fungi species on the mucous membranes
of the oral cavity include Candida glabrata, Candida
dubliniensis, Candida krusei, Candida tropicalis (5).
Moulds rarely colonise the oral area and when found in
clinical specimens are most commonly contaminants (5).
In the course of HIV infection, progressive
immunosuppression can favour development of oral
cavity fungal infection (6). When present in HIVpositive patients, such infection is one of the criteria of
the diagnosis of AIDS (acquired immune deficiency
syndrome). Oral and pharyngeal candidiasis belongs
to clinical category B in HIV infection (symptomatic
phase) (7). These infections are usually chronic, difficult
to treat and significantly lower patients’ quality of life.
Differences in oral cavity flora composition can affect the
potential treatment of the disease, especially in connection
with some yeast-like fungi species’ resistance to the most
commonly used antifungals (8,9).

Skład flory fizjologicznej zasiedlającej jamę ustną
jest bardzo bogaty i różnorodny. Możemy tu znaleźć
zarówno bakterie, jak i grzyby. Kolonizacja drobnoustrojami rozpoczyna się zaraz po urodzeniu, a skład
tej flory zmienia się przez całe życie, na co mają
wpływ nawyki higieniczne, sposób odżywiania, stosowane leki, a także stopień odporności danego pacjenta (1,2).
Grzyby z rodzaju Candida należą do naturalnej
flory zasiedlającej jamę ustną. Spotykane są zarówno
u osób zdrowych, jak i zakażonych wirusem HIV (3).
Kolonizacja jamy ustnej przez grzyby drożdżopodobne jest możliwa dzięki zdolności przylegania komórek
grzyba do powierzchni błon śluzowych, nie powodując jednocześnie objawów chorobowych (4). Zdecydowanie najczęściej z tych miejsc izolowany jest gatunek
Candida albicans, grzyb oportunistyczny o ogromnym
potencjale chorobotwórczym, który w stanie zdrowia
jedynie bytuje na błonach śluzowych, ale w sprzyjających warunkach może być przyczyną zakażeń (5).
Inne gatunki grzybów drożdżopodobnych na błonach
śluzowych jamy ustnej to: Candida glabrata, Candida dubliniensis, Candida krusei, Candida tropicalis
(5). Grzyby pleśniowe niezwykle rzadko kolonizują te
miejsca, w materiałach klinicznych spotykane są najczęściej jako kontaminacja (5).
W przebiegu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności postępująca immunosupresja może
sprzyjać rozwojowi objawowego zakażenia grzybiczego między innymi jamy ustno-gardłowej (6). W przypadku pacjentów zakażonych wirusem HIV jest to jedno z kryteriów rozpoznania AIDS (acquired immune
deficiency sydrome). Kandydoza jamy ustnej i gardła
należy do kategorii klinicznej B w zakażeniu HIV fazy objawowej (7). Zakażenia te mają najczęściej
charakter przewlekły, są trudne do leczenia i obniżają
komfort życia pacjentów. Różnice w składzie jakościowym flory grzybiczej jamy ustnej mogą mieć wpływ
na późniejsze leczenie ewentualnej choroby z powodu
oporności niektórych gatunków grzybów drożdżopodobnych na najczęściej stosowane leki przeciwgrzybicze (8, 9).

AIM OF THE STUDY
The aim of this study is to identify oral cavity fungal
flora among HIV-positive people and to compare it to oral
cavity flora of healthy people, as well as to assess the risk
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factors for the presence of different fungi species in the
oral cavity in the HIV-positive and healthy people.
MATERIALS AND METHODS
The results of this study are given by the empirical
examinations and the survey. Smears were collected
from buccal mucosa of patients without any oral
lesions between October 2018 and January 2019.
The study group consisted of HIV-positive patients
attending infectious diseases clinics during cART
(combination antiretroviral therapy), while the control
group consisted of healthy people living in Wrocław
County, Poland. All of the patients were in good
clinical condition when the sample was obtained.
Before collection, all participants signed the informed
consent document agreeing to take part in the study
and completed an anonymous survey providing
information about their age, weight, height, oral
hygiene habits, tobacco use and, in case of the study
group the HIV infection details. Overall, 98 adults took
part in this study: 69 with HIV infection (ages 24-72
years) and 29 healthy controls (ages 22-62 years).
Specimens were collected using a disposable sterile
swab set containing transport medium. Time from
smear collection to transfer to culture medium in the
microbiology laboratory was no longer than 24 hours.
The specimens were transferred to culture media such as
Columbia Agar with 5% sheep blood (Becton Dickinson)
and Sabouraud 2 with chloramphenicol (Biomerieux).
After, 24 to 48 hours of Columbia Agar plate incubation
in 37°C they were checked for bacteria. After 48 hours of
Sabouraud Agar plates’ incubation and liquid Sabouraud
Broth medium at 28°C they were checked for fungi. Those
plates were incubated for 10 more days and checked
daily. When colony growth was present its morphology
(shape and size) was assessed (Photo 1). Additionally,
microscopic slides were made using Lactophenol Cotton
Blue in order to assess micromorphology of the fungi
(Photo 2-4). Single fungi colonies were transferred to
CHROMagar Candida (Becton Dickinson) plates in
order to perform the initial identification of the yeastlike fungi from Candida genus (Photo 5). Difficult to
identify yeast-like fungi were verified by rice medium
Rice Agar (Biomaxima), which enables assessment of
chlamydospores. In order to differentiate C. albicans from
C. dubliniensis – both species produce green colonies on
CHROMagar medium and both create chlamydospors –
the strains were cultured in 37°C and 42°C. C. albicans
unlike C. dubliniensis grows well at 42°C.
To verify speciation, all of the cultured species were
analysed by MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser
Desorption/ Ionization – Time Of Flight) that uses the
mass spectrometry, which is seen as a very precise and
modern diagnostic tool. The results were calculated
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CEL BADANIA
Celem badania było zidentyfikowanie składu jakościowego flory grzybiczej jamy ustnej wśród osób zakażonych
wirusem HIV oraz porównanie składu tej flory z florą jamy
ustnej osób zdrowych, a także ocena czynników ryzyka zasiedlania jamy ustnej przez różne gatunki grzybów, zarówno u osób zakażonych HIV, jak i zdrowych.
MATERIAŁY I METODY
Badaniu poddano 98 osób dorosłych, z czego 69
osób stanowiło grupę badaną, w wieku 24-72 lata, a 29
osób grupę kontrolną w wieku 22-62 lata. Grupą badaną byli pacjenci przychodni chorób zakaźnych, zakażeni wirusem HIV w trakcie terapii antyretrowirusowej.
Grupę kontrolną stanowiły osoby zdrowe, mieszkające
w powiecie wrocławskim. Wszyscy pacjenci w trakcie
badania byli w dobrym stanie klinicznym. Materiałem
badanym były wymazy z niezmienionej błony śluzowej policzka pobierane od października 2018 do stycznia 2019. Przed pobraniem materiału każdy uczestnik
podpisał świadomą zgodę na udział w badaniu oraz
wypełniał anonimową ankietę, podając informacje na
temat swojego wieku, masy ciała, wzrostu, nawyków
higienicznych jamy ustnej, uzależnień oraz w przypadku grupy badanej, infekcji wirusem HIV.

Photo 1. Morphology of fungal colonies on Sabouraud 2
with chloramphenicol medium. Priv. collection
Fot. 1. Morfologia kolonii grzybów na podłożu Sabouraud 2
z chloramfenicolem
A. Candida albicans; B. Candida tropicalis and Candida parapsilosis; C. Candida tropicalis and Candida dubliniensis

Materiał do badania pobierany był za pomocą jednorazowych, jałowych wymazówek, wyposażonych w podłoże transportowe. Następnie materiał był przekazywany do laboratorium mikrobiologicznego. Wysianie
w laboratorium następowało w czasie nie dłuższym niż
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using the computer programme Statistica to verify the
statistical significance.

Photo 2. Candida albicans 40x zoom (Lactophenol Cotton
Blue). Priv. collection.
Fot. 2. Candida albicans pow. x40 (Lactophenol Cotton
Blue), zdjęcia własne

Photo 4. Candida glabrata 40x zoom (Lactophenol Cotton
Blue). Priv. collection
Fot. 4. Candida glabrata pow. x40 (Lactophenol Cotton
Blue), zdjęcia własne

Photo 5. Identification of yeast-like fungi on CHROMagar
Candida plates. Priv. Collection
Fot. 5. Identyfikacja szczepów drożdżowych na podłożu chromogennym CHROMagar Candida. Zdjęcia własne.
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24 godziny od momentu pobrania. Materiał był wysiewany na podłoże Columbia Agar z dodatkiem 5%
krwi baraniej (BectonDicinson) i płytki z podłożem
Sabouraud 2 z chloramfenikolem (Biomerieux). Po 24
do 48 godz. inkubacji płytek Columbia Agar w temperaturze 37ºC odczytywano wyniki posiewu w kierunku
bakterii. Po 48 godzinach inkubacji płytek Sabouraud
Agar i płynnego podłoża Sabouraud Broth w temperaturze 28ºC odczytywano wyniki posiewu w kierunku grzybów. Płytki te inkubowano jeszcze do 10 dni
i codziennie oglądano. W przypadku wzrostu oceniano
morfologię kolonii grzybów (kształt, wielkość) (Fot. 1).
Dodatkowo wykonano preparaty podbarwione błękitem laktofenolowym (Lactophenol Cotton Blue)
celem oceny mikromorfologii grzybów (Fot. 2-4).

Photo 3. Candida krusei 40x zoom (Lactophenol Cotton
Blue). Priv. collection.
Fot. 3. Candida krusei pow. x40 (Lactophenol Cotton Blue),
zdjęcia własne

Pojedyncze kolonie grzyba posiewano na płytki z podłożem CHROMagar Candida (Becton Dickinson) w celu
wstępnej identyfikacji grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida (Fot.5). Trudne do zidentyfikowania grzyby
drożdżopodobne były weryfikowane za pomocą podłoża
ryżowego Rice Agar (Biomaxima) umożliwiającego ocenę
chlamydospory. W celu rozróżnienia C. albicans od C. dubliniensis –obydwa gatunki wytwarzają zielone kolonie na
podłożu CHROMagar, obydwa gatunki wytwarzają chlamydospory - szczepy te hodowano w temp. zarówno 37oC
jak i 42oC. Candida albicans w odróżnieniu od Candida
dubliniensis dobrze wzrasta w temp. 42oC.
Wszystkie wyhodowane gatunki zostały poddane
analizie za pomocą metody MALDI-TOF MS, wykorzystującej spektrometrię mas, będącą bardzo dokładnym i nowoczesnym narzędziem diagnostycznym
w celu określenia przynależności gatunkowej. Wyniki
opracowano pod względem istotności statystycznej za
pomocą programu Statistica.
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RESULTS

WYNIKI

The HIV-positive patients and healthy controls did
not have statistically significant differences in sex, age,
BMI, cigarette smoking. In the study group, there were
statistically significantly more people having braces or
dentures (Table I)

Grupy badana i kontrolna nie różniły się statystycznie pod względem płci, wieku, BMI oraz liczby osób
palących papierosy. W grupie badanej istotnie statystycznie częściej zgłaszano obecność protez zębowych
lub aparatów ortodontycznych (Tab. I).

Table I. Basic qualities of the study group and the control group.
Tabela I. Podstawowe charakterystyki grupy badanej i grupy kontrolnej.
QUALITY
Number of people
Age
Men/Women
HIV status
BMI
Smokers
Braces/ Dentures
CECHA
Liczebność
Wiek
Mężczyźni/Kobiety
Status zakażenia HIV
BMI
Palacze
Aparat ortodontyczny/Proteza zębowa

STUDY GROUP

CONTROL GROUP

69
24-72
62/7
infected
19.4-39.1
28
28

29
22-62
25/4
not infected
17.5-30.2
6
3

GRUPA BADANA

GRUPA KONTROLNA

69
24-72
62/7
zakażeni
19,4-39,1
28
28

29
22-62
25/4
zdrowi
17,5-30,2
6
3

In the study group, 7 yeast-like fungi species from
the genus Candida were detected versus only 3 species
found in the control group (Table II). In addition to the
Candida genus in the study group also other fungi, such
as Rhodothorula and Cryptococcus (Cryptococcus
laurenti), were detected. There weren’t detected any
other species apart from Candida in the control group.
Moreover, there were significant differences in the
frequency of isolation of the yeast-like fungi species
between the study group and the control group (Fig. 1).
Multiple Candida species were isolated from some
members of both the study and control group (Fig. 2).
Isolation of multiple Candida species was more common
in the study group compared to the control group (p=
0.008) (Fig. 2.). In the study group, Candida albicans
was isolated from 42% of people with positive cultures
(20 strains), compared to 46% of those with positive
cultures in the control group (6 strains). Furthermore,
within the study group, Candida dubliniensis was
cultured from 46% of patients with positive cultures (22
strains) and in the control group it was cultured from
54% (7 grown strains) of people with positive cultures
(Fig. 3). Frequency of Candida albicans and nonalbicans was comparable in both groups (Fig. 4).

W grupie badanej wyodrębniono 7 gatunków grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida, z kolei
w grupie kontrolnej wyhodowano jedynie 3 gatunki
(Tab. II). Oprócz rodzaju Candida w grupie badanej
wyhodowano również inne grzyby drożdżopodobne.
Był to rodzaj Rhodothorula, oraz rodzaj Cryptococcus
(Cryptococcus laurenti). W grupie kontrolnej nie wykryto innych niż Candida gatunków grzybów.
Table II. Species of yeast-like fungi cultured from cheek swab.
Tabela II. Gatunki grzybów drożdżopodobnych wyhodowane
z pobranych materiałów z jamy ustnej.
STUDY GROUP
Candida albicans
Candida glabrata
Candida dubliniensis
Candida tropicalis
Candida krusei
Candida parapsilosis
Candida inconspicua

CONTROL GROUP
Candida albicans
Candida glabrata
Candida dubliniensis
-

Wykazano różnice w częstości izolacji grzybów
drożdżopodobnych pomiędzy grupą badaną a grupą
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Fig. 1. Frequency of isolation of fungus amongSzymon
the study group
and the control
group. Pawlak
Andrusiów,
Zuzanna
Ryc. 1. Częstość izolacji grzybów drożdżopodobnych w grupie badanej i grupie kontrolnej.
Positive culture

i inni

Negative culture

kontrolną (Ryc. 1). W przypadku dodatniego wyniku
posiewu z materiału badanego od poszczególnych pa30,43%
cjentów izolowano 1, 2 lub więcej gatunków grzybów
75,0%
55,17%
(Ryc. 2). Współwystępowanie kilku gatunków grzybów stwierdzano u niektórych członków zarówno gru50,0%
py badanej, jak i kontrolnej (Ryc. 2). U osób z grupy
69,57%
25,0%
badanej zauważono statystycznie istotnie więcej przy44,83%
padków współwystępujących dwóch lub więcej gatun0,0%
ków grzybów, co było rzadkością w grupie kontrolnej
Study group
Control group
(p=0,008). Gatunek Candida albicans w grupie badaFig. 1. Frequency of isolation of fungus among the study nej występował u 42% osób z dodatnim posiewem (20
group and the control group.
wyhodowanych szczepów). Dla porównania w grupie
Fig.
isolationgrzybów
of single species
or multiple species
colonisation in the study g
Ryc.2.1.Frequency
Częstośćofizolacji
drożdżopodobnych
w grupie
kontrolnej było to 46% (6 szczepów). W grupie badaRyc. 2. Częstość
pojedynczych
badanejizolacji
i grupie
kontrolnej.lub występujących razem gatunków grzybów drożdżo
nej gatunek C. dubliniensis został wykryty u 46% osób
z dodatnim posiewem (22 szczepy), w grupie kontrol1 species
2 or more species
nej C. dubliniensis wyhodowano u 54% (7 szczepów)
100,0%
7,69%
osób z dodatnimi posiewami (Ryc. 3). Częstość wystę25,00%
powania Candida albicans i non-albicans była porów75,0%
nywalna w obu grupach (Ryc. 4).
100,0%

50,0%

75,00%

92,31%

25,0%
0,0%

Study group

Control group

Fig. 2. Frequency of isolation of single species or multiple
species colonisation in the study group and the control
group.
Ryc. 2. Częstość izolacji pojedynczych lub występujących
razem gatunków grzybów drożdżopodobnych
w grupie badanej i grupie kontrolnej.

Smoking was a risk factor for presence of Candida
species in the oral cavity. The study demonstrated that
smoking significantly increased the frequency of the
following species presence in an oral cavity: C. albicans
(p=0.03), C. glabrata (p=0.026), C. tropicalis (p=0.01).
Among the study group, having braces or dentures
was a risk factor for the presence of multiple (two
or more) strains within one patient (p=0.04). CD4+
lymphocyte level did not influence the frequency or
number of strains colonizing the oral cavity. Age and
BMI in both groups and time of HIV infection in the
study group were not significantly associated with
the frequency of oral cavity colonization by fungi.
Consumption of sweets and reported mouth dryness
did not increase the probability of culturing fungi.

Fig.4.3.
Percentage
of yeast-like
species isolation
Fig.
Frequency
of Candida
albicans fungi
and non-albicans
among all from
strains grown
patients
with
positive
cultures.
in the study group and the control group.
Ryc.4. 3.
Częstość
występowania
poszczególnych
gatunków
Ryc.
Częstość
izolacji
Candida albicans
i Candida non- albicans
wśród wszystkich
grzybów drożdżopodobnych
szczepów wyhodowanych
w grupie kontrolnej i grupie badanej.
Candida albicans

Candida non-albicans

100,0%
75,0%

67,21%

57,14%

50,0%
25,0%
0,0%

32,79%

Study group

42,86%

Control group

DISCUSSION

Fig. 4. Frequency of Candida albicans and non-albicans
among all strains grown
Ryc. 4. Częstość izolacji Candida albicans i Candida nonalbicans wśród wszystkich

This study found numerous differences in oral
fungal flora between HIV-positive patients and healthy
controls. The HIV-positive patients grew significantly
more different Candida species. Also, a considerably
greater diversity of oral fungal flora was found within
HIV-positive patients compared to controls.

Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród
osób poddanych badaniu i korelacji ich z wynikami badań mikrobiologicznych stwierdzono, że czynnikiem sprzyjającym zasiedlaniu jamy ustnej przez
grzyby było palenie papierosów. Wykazano, że palenie
papierosów istotnie statystycznie zwiększało częstość
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Oral cavity fungal flora in HIV/AIDS patients has
not been fully explored (10). No data for this topic is
available for the Polish population. Most published data
originate from developing countries such as Turkey,
Thailand, Brazil, India and Iran (9, 11). Their results
may prove inapplicable to highly developed European
countries due to different climate and socioeconomic
conditions as well as unequal access to antiretroviral
therapy and treatment of opportunistic infections (12).
In line with other studies, our results indicate that
Candida spp. was the most common fungi isolated
from patients’ oral cavity and that other species were
found significantly less frequently (9, 13). This study
includes precise identification of Candida species
and confirmation and reports risk factors contributing
to increased yeast-like fungi colonization of the oral
cavity in HIV-positive patients.
An increased species diversity of Candida in HIVpositive patients demonstrated in this study is in
accordance with previous findings (9,14,15). Khedri et
al. indicate that multiple yeast-like fungi species may
be isolated from HIV-positive individuals (16). This is
consistent with our findings, as nine fungi species were
isolated in the study group, in contrast to only three
species found in the control group.
Some papers indicate a higher prevalence of
Candida albicans compared to non-albicans Candida in
asymptomatic colonization among both HIV-negative
and HIV-positive people (8, 17). In contrast, we did
not find a higher prevalence of Candida albicans
in both healthy controls and HIV-positive people.
A shift towards non-albicans Candida species in both
infection and oral cavity fungal flora has been reported
in an increasing number of studies (18, 19, 20). Still,
Candida albicans remains the most common isolated
pathogen in oral infection; however, its prevalence is
not as great as observed in older studies (21).
We speculate that this shift may be due to the greater
use of anti-fungal treatment as well as prophylaxis, which
favors the selection of more resistant strains such as
Candida dubliniensis (22). Martinez et al. described the
higher occurrence of Candida dubliniensis in comparison
to Candida albicans in HIV-positive patients (22).
However, we found the prevalence of C. dubliniensis to
be comparable in both the study and control groups.
Given the significant similarity of those two
species, C. albicans and C. dubliniensis might be
difficult to distinguish from each other using several
diagnostic methods (23, 24). Loreto et al. and Ells et
al. point out the importance of definitive diagnosis
given its implications for antifungal treatment
choice. Proper species identification is crucial as nonalbicans Candida frequently have higher prevalence
of antifungal resistance, necessitating a different
treatment scheme (15).
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występowania gatunków: C. albicans (p=0,03), C.
glabrata (p=0,026), C. tropicalis (p=0,01). Obecność
aparatu ortodontycznego lub protez zębowych u osób
z grupy badanej, miała istotnie statystyczny wpływ na
zwiększenie liczby szczepów wykrytych u jednego
pacjenta (p=0,04). Poziom limfocytów CD4+ badany
w ostatnim czasie u osób zakażonych nie miał wpływu
na występowanie w jamie ustnej wyhodowanych gatunków grzybów częściej czy też w większej liczbie.
Wiek i BMI badanych osób zarówno w grupie badanej
i kontrolnej oraz czas trwania zakażenia wirusem HIV
w przypadku grupy badanej nie wpływały na obecność
grzybów w jamie ustnej. Jedzenie słodyczy w dużych
ilościach i zgłaszane przez badane osoby odczuwanie
suchości w ustach nie zwiększało prawdopodobieństwa wyhodowania grzybów.
DYSKUSJA
Przeprowadzone badania wykazały wiele różnic pomiędzy grupą badaną i grupą kontrolną. Jedną
z ważniejszych była liczba gatunków grzybów z rodzaju Candida w poszczególnych grupach. Zdecydowanie większa różnorodność gatunków spotykana
była w grupie badanej, czyli u osób zakażonych wirusem HIV.
Temat flory grzybiczej jamy ustnej wśród pacjentów HIV-dodatnich nie jest nadal w pełni zbadany
(10). Brak jest danych dotyczących populacji polskiej.
Większość publikacji pochodzi z krajów rozwijających się (takich jak Turcja, Tajlandia, Brazylia, Indie,
Iran) (9, 11) i tym samym może być nieadekwatna
w przypadku ludzi zamieszkujących tereny rozwiniętych krajów Europy. Ma to związek z innym klimatem
i warunkami socjoekonomicznymi, a także, w przypadku pacjentów HIV-dodatnich, dostępnością terapii
antyretrowirusowej oraz możliwością leczenia infekcji
oportunistycznych (12). W niniejszej pracy wśród badanych osób najczęściej izolowano grzyby z rodzaju
Candida, inne rodzaje izolowano dużo rzadziej, co pokrywa się z wynikami innych badań (9, 13). W pracy
skupiono się na dokładnej identyfikacji gatunkowej
Candida oraz określeniu czynników ryzyka zwiększonej kolonizacji grzybami drożdżopodobnymi jamy ustnej pacjentów zakażonych HIV.
Wykazana w badaniu większa różnorodność gatunkowa grzybów zasiedlających jamę ustną wśród osób
zakażonych HIV znajduje potwierdzenie także w innych publikacjach (9, 14, 15). Khedri i wsp. wskazują,
że w przypadku pacjentów zakażonych wirusem HIV
mamy do czynienia z izolacją kilku gatunków grzybów
drożdżopodobnych z materiału od jednego pacjenta, co
zostało potwierdzone w naszych badaniach (16). W grupie badanej stwierdziliśmy dziewięć różnych gatunków
grzybów, natomiast w grupie kontrolnej tylko trzy.
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Some previous studies describe an active oral
yeast infection instead of the colonization; however,
a frequently endogenous character of such infections
provides a presumption of possible preceding
asymptomatic carriage (3, 9, 11, 16, 25, 26).
Teanpaisan et al. also determined a frequent
occurrence of Candida species in the oral cavity of
HIV-positive patients (25).
The lack of correlation, in this paper, between host
immunological status defined by CD4+ lymphocytes
count and asymptomatic yeast-like fungal oral
colonization of the oral mucosa was in line with previous
findings (13, 14, 27, 28). Goulart et al. however report
an association between low CD4+ count (400-700 cells
per cubic millimeter) and symptomatic oral candidiasis
(29). Kirti found that symptomatic oral candidiasis is
associated with low CD4+ count (less than 200 cells/
mm3) (11).
A novel finding of this research is the occurrence of
a statistically significant correlation between smoking
and particular Candida species presence. We were
unable to find similar results in previously published
papers.
Consistent with findings reported by other authors,
our results indicate frequent fungal colonization of the
oral cavity in patients using dentures or braces (30).
This might be particularly important for patients with
a higher number of risk factors for fungal infections,
including immunosuppression (30).
Moreover, some authors examined the connection
between HIV viremia and yeast-like fungal colonization
of the oral mucosa (27, 28). Back-Brito et al. indicated that
low-level viremia affects yeast-like fungi distribution by
reducing their amount in the oral cavity (27). Interestingly,
others have not found any correlations between viremia
levels and Candida carriage (28). Further studies of oral
fungal flora could include measurement of HIV virus
levels, to investigate this issue. Interestingly, some papers
indicate that cART reduces non-albicans Candida species
quantity (31).
Furthermore, our research implies that the age of
HIV-positive patients does not increase the risk of
fungal colonization, which is contrary to other studies.
A larger study may be able to detect an association
with age (9, 29). Additionally, our study did not assess
anti-fungal resistance in yeast; further studies could
determine whether antifungal resistance is associated
with HIV infection or previous antifungal prophylaxis
(8, 18).
CONCLUSIONS
This paper finds that HIV infection is associated
with an increased diversity of oral cavity fungal flora
with Candida spp. being the most prevalent group.
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W przeciwieństwie do uzyskanych wyników, inni
autorzy wykazali częste występowanie Candida albicans, w porównaniu do Candida non-albicans (8, 17).
Spotykana dotychczas częstsza izolacja z jamy ustnej
gatunku Candida albicans w porównaniu do innych
gatunków rodzaju Candida, szczególnie u pacjentów
zakażonych HIV, nie została potwierdzona. Pojawia
się coraz więcej prac wykazujących zmiany w etiologii infekcji drożdżakowych, a także zasiedlania jamy
ustnej, w kierunku większego udziału gatunków innych niż Candida albicans (18, 19, 20). Candida albicans pozostaje nadal najczęstszym patogenem, jednak
nie jest to tak znacząca przewaga, jak ta obserwowana
w pracach z lat wcześniejszych (21).
Zjawisko to może mieć związek z częstszym stosowaniem leczenia i profilaktyki przeciwgrzybiczej,
umożliwiających selekcję bardziej opornych szczepów
takich, jak choćby Candida dubliniensis (22).
Martinez i wsp. opisywali zjawisko częstszego występowania C. dubliniensis w stosunku do C. albicans
u pacjentów zakażonych wirusem HIV (22). W naszych badaniach ten stosunek jest porównywalny, zarówno w grupie badanej, jak i kontrolnej.
Z uwagi na fakt, że te dwa gatunki są do siebie
bardzo podobne, czasem trudno je diagnostycznie odróżnić, w zależności oczywiście od dysponowanych
metod (23, 24). Loreto i wsp. oraz Ells i wsp. zwracają uwagę na istotę tego zagadnienia, jako podstawę
późniejszej terapii zakażeń grzybiczych. Prawidłowe
rozpoznanie gatunku jest bardzo istotne, ponieważ gatunki non-albicans, jako naturalnie bardziej oporne,
mogą wymagać zastosowania innego schematu leczenia (15).
Niektóre z podobnych prac opisują aktywne zakażenia jamy ustnej przez drożdżaki, nie zaś jej kolonizację, jednakże częsty endogenny charakter tego typu
infekcji pozwala domniemywać, że były one poprzedzone w wielu przypadkach bezobjawowym nosicielstwem. (3, 9, 11, 16, 25, 26).
Teanpaisan i wsp. także wykazali częstą kolonizację jamy ustnej przez grzyby z rodzaju Candida u osób
zakażonych HIV (25).
Brak związku pomiędzy stanem immunologicznym pacjenta definiowanym poziomem limfocytów
CD4+, a występowaniem grzybów drożdżopodobnych
w jamie ustnej został potwierdzony także w innych
publikacjach (13, 14, 27, 28). Goulart i współautorzy
wskazują natomiast na występowanie korelacji między
niskim poziomem CD4+ (400-700 komórek/mm3),
a objawową kandydozą jamy ustnej (29). Natomiast
Kirti wskazuje objawową kandydozę jamy ustnej jako
rewelator niskiego poziomuCD4+(<200 komórek/
mm3) (11).
W prezentowanej pracy wykazano istotny statystycznie związek pomiędzy paleniem papierosów
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Increased prevalence of Candida non-albicans was
observed in HIV-positive patients and healthy controls.
This may cause therapeutic failure due to increased
resistance in some non-albicans species to empiric
antifungal treatment, especially in immunosuppressed
patients, who are prone to fungal infections (8, 22, 32).
Smoking and denture use further increased Candida
spp. prevalence in the oral cavity. Accordingly, smoking
cessation and proper oral hygiene may prevent oral
candidiasis. Patients’ immunological status did not
have an impact on the frequency of Candida species
isolation from the oral cavity.
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i obecnością wybranych gatunków Candida, czego nie
udało się odnaleźć w literaturze polskiej ani światowej.
W naszej pracy wykazano częste przypadki kolonizacji jamy ustnej u osób noszących protezy zębowe, na
co również zwracają uwagę inni autorzy (30). Jest to
szczególnie istotne u osób obciążonych innymi czynnikami ryzyka zakażeń grzybiczych, jak immunosupresja (30).
Niektórzy autorzy badali także związek wiremii
z kolonizacją jamy ustnej przez grzyby drożdżopodobne (27, 28). Niska wiremia HIV według Back-Brito
i współautorów miała wpływ na mniej liczne występowanie drożdżaków (27). W przyszłości planując tego
typu badania, warto byłoby zbadać dodatkowo wiremię HIV w celu zweryfikowania tych wyników.
Co ciekawe, istnieją też prace, które zaprzeczały
związkowi pomiędzy wiremią HIV i nosicielstwem
Candida (28).
Niektórzy autorzy wykazali skuteczność terapii
cART w zmniejszaniu kolonizacji gatunkami non-albicans (31).
Nasze badania wskazują, że wiek osób zakażonych
HIV nie zwiększał ryzyka kolonizacji, co jest sprzeczne z wynikami innych autorów, w związku z czym
powiększenie grupy badanej mogłoby rozstrzygnąć tę
niezgodność (9, 29). Ponadto badana przez niektórych
autorów oporność drożdży na leki przeciwgrzybiczne
jest ważnym aspektem i powinna być dokładniej przeanalizowana (8, 18).
WNIOSKI
Zakażenie HIV jest czynnikiem predysponującym
do zasiedlania jamy ustnej zróżnicowaną florą grzybiczą. Największy udział ma Candida spp. Coraz
częściej spotykane są Candida non-albicans, mające
naturalnie większą oporność na zlecane empirycznie
leki przeciwgrzybiczne (8, 22, 32). Może to stwarzać
problemy terapeutyczne u pacjentów będących w immunosupresji i tym samym narażonych na częstsze
występowanie infekcji. Palenie papierosów i protezy
ortodontyczne są dodatkowymi czynnikami zwiększającymi częstość występowania Candida spp. w jamie
ustnej. W związku z tym zaprzestanie palenia i dbałość
o higienę jamy ustnej mogą być działaniami profilaktycznymi kandydozy jamy ustnej. Stan immunologiczny nie był czynnikiem ryzyka zwiększającym częstość
izolacji Candida spp. z jamy ustnej.
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ABSTRACT
Q fever is an emerging infectious disease in Europe. Q fever is a zoonosis and infected animals are the main source
of infection. Ticks may act as a vector and transmit the pathogen to animals and humans. Q fever has non-specific
symptoms and is difficult to diagnose. Results of serological tests are positive many days after manifestation of
symptoms. PCR method might be useful in the diagnostic process.
Key words: Europe, Q fever, Coxiella burnetii, ticks
STRESZCZENIE
Gorączka Q jest w Europie chorobą z kręgu „emerging” (nowo pojawiające się choroby zakaźne). Gorączka Q
jest chorobą odzwierzęcą, a zakażone zwierzęta są głównym źródłem infekcji. Kleszcze mogą działać jako wektor
i przenosić patogen na zwierzęta i ludzi. Gorączka Q ma niespecyficzne objawy i jest trudna do zdiagnozowania.
Wyniki testów serologicznych są pozytywne wiele dni po wystąpieniu objawów. Metoda PCR może być przydatna
w procesie diagnostycznym.
Słowa kluczowe: Europa, gorączka Q, Coxiella burnetii, kleszcze
INTRODUCTION

WSTĘP

Q fever in Europe is a disease belonging to
emerging diseases, but in Poland isolated cases have
also been reported. Q fever is a zoonosis and infected
animals are the main source of infection including raw
milk and raw dairy products. Ticks may act as a vector
and transmit the pathogen to animals and humans. Due
to climate change and its impact on the occurrence
of infectious diseases, it is important to consider the
“rare” pathogens in differential diagnosis.

Gorączka Q w Europie jest chorobą zaliczaną do
kręgu „emerging”, a pojedyncze przypadki odnotowuje się również w Polsce. Gorączka Q jest chorobą
odzwierzęcą a zainfekowane zwierzęta są głównym
źródłem infekcji, w tym poprzez surowe mleko i jego
produkty. Kleszcze mogą również być wektorem i brać
udział w transmisji patogenu na zwierzęta i ludzi.
Z uwagi na zmiany klimatyczne i ich wpływ na występowanie chorób zakaźnych istotne jest uwzględnianie
tzw. „rzadkich” patogenów w diagnostyce różnicowej.

MATERIAL AND METHODS
A total of more than 1200 articles from years 1991-2019
were found in Pubmed database. Among 1056 records
found for words: ”Q fever Europe”; 93 records for ”Q fever
food Europe”; 63 records for ”Q fever Poland”, 30 articles
were selected. Official data from ECDC and NIZP-PZH
reports were also used.

MATERIAŁ I METODA
Znaleziono ponad 1200 prac z lat 1991-2019 w bazie Pubmed. Spośród 1056 rekordów wyszukanych dla
słów: „Q fever, Europe”; 93 rekordów dla: „Q fever
food Europe”; 63 dla „Q fever Poland”, wybrano 30
prac. Wykorzystano również oficjalne dane z raportów
ECDC i NIZP-PZH.
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RESULTS AND DISCUSSION

WYNIKI I OMÓWIENIE

Pathogen. Coxiella burnetii is an intracellular Gramnegative bacterium with a width of 0.2–0.4 μm and a
length of 0.4–1 μm and is the etiological factor of Q fever.
It was first described in 1937 in Australia. The bacterium
is highly contagious and even 10 bacteria can cause
infection in humans. C. burnetii can exist in two forms
– LCV (the large-cell variant) – replicating form and
SCV (the small-cell variant) that does not replicate (1).
C. burnetii mainly attacks monocytes and macrophages,
and the infection spreads to tissues and can last for a long
time (2). It should be remembered that pasteurization for
15 seconds at 161ºF/71.7ºC eliminates C. burnetii (3).
Reservoir. The reservoir of C. burnetii are sheep,
cattle and goats. Ticks, birds, domestic reptiles and
marine mammals can also be a source of infection
(4). Inhalation of bacteria is the most common cause
of infection, especially during delivery or miscarriage
of infected animals, where contact with aerosols from
amniotic fluid and placenta occurs. Urine, raw milk,
feces, vaginal mucus from infected animals can also
be contaminated with C. burnetii (3). Bacteria can be
also carried by the wind from the remains of infected
animals. (5).
Coxiella burnetii and ticks. More than 40 tick species
can be a reservoir for C. burnetii. The bacterium in the
tick can be located in the ovaries, Malpighian tubules,
abdominal cavity, intestines, salivary glands and feces.
Contaminations from fur, skin, wool, direct contact with
tick feces or inhalation of dried tick feces can also cause
Q fever (6). In ticks, transmission of the pathogen can be
transstadial and transovarial. Ticks can easily become
infected with C. burnetii at any stage of development, but
not all ticks feeding on infected animals become infected
themselves (7). An infected tick can be a reservoir
for C. burnetii for 200 - 1000 days. However, cases of
Ornithodoros papillipes in which C. burnetii has survived
6 - 10 years have been reported.
C. burnetii DNA was found in 16% of ticks collected
in the Lazio region of Italy (8). In 2019, Spoung et al.
presented the results of examination of 1741 Dermacentor
reticulatus ticks collected in Belgium (513), Germany
(255), the Netherlands (860) and Great Britain (113),
and DNA of C. burnetii was detected only in one sample
(9). Tokarevich et al. obtained ticks from wild birds from
around the Curonian Spit, Saint Petersburg (Russia),
the Lake Atanasovsko region and Sofia (Bulgaria)
surroundings. C. burnetii DNA was found in D. reticulatus
(1.0%), Ixodes ricinus (0.9%), Ixodes persulcatus (0.7%)
adult ticks. In addition, C. burnetii DNA was found in the
blood of 0.5%–1.4% of birds and 0.6–13.7% of bird stool
samples (10). In studies carried out in 2018 in northeastern
Poland, C. burnetii DNA was found in 0.45% - 3.45% of
ticks and in 3% of wild animal tissues (11).

Patogen. Coxiella burnetii jest wewnątrzkomórkową gram ujemną bakterią o szerokości 0,2 – 0,4 μm
i długości 0,4 - 1μm i jest czynnikiem etiologicznym
gorączki Q. Po raz pierwszy została opisana w 1937
roku w Australii. Bakteria jest wysoce zakaźna i nawet
już 10 komórek może wywołać zakażenie u człowieka.
C. burnetii może istnieć w dwóch formach: LCV (the
large-cell variant – postać wielkokomórkowa) – forma
namnażająca się i SCV (the small-cell variant – postać
małokomórkowa), która się nie namnaża (1). C. burnetii atakuje głównie monocyty i makrofagi, a infekcja
szerzy się do tkanek i może trwać przez długi czas (2).
Należy pamiętać, że 15 sekundowa pasteryzacja w temperaturze 161F/71,7ºC eliminuje C. burnetii (3).
Rezerwuar. Rezerwuarem C. burnetii są owce, bydło,
kozy. Kleszcze, ptaki, domowe gady i ssaki morskie również mogą być źródłem zakażenia (4). Inhalacja bakterii
jest najczęstszą przyczyną infekcji, zwłaszcza podczas
porodu lub poronienia zakażonych zwierząt, gdzie dochodzi do kontaktu z aerozolami z płynu owodniowego
i łożyska. Mocz, surowe mleko, odchody, śluz z pochwy
pochodzące od zainfekowanych zwierząt mogą być również zanieczyszczone bakteriami C. burnetii (3). Bakterie
mogą być przenoszone przez wiatr ze szczątków zakażonych zwierząt (5).
Coxiella burnetii a kleszcze. Ponad 40 gatunków
kleszczy może być rezerwuarem C. burnetii. Bakteria
w kleszczu może lokalizować się jajnikach, kanalikach
Malpighniego, jamie brzusznej, jelitach, gruczołach ślinowych i odchodach. Zanieczyszczenia z sierści, skóry,
wełny, bezpośredni kontakt z odchodami kleszczy lub inhalacja wysuszonych odchodów kleszczy może być również przyczyną zachorowania na gorączkę Q (6). U kleszczy transmisja patogenu może odbywać się transstadialnie i transowarialnie. Kleszcze na każdym etapie rozwoju
mogą łatwo się zakażać C. burnetii, ale nie każdy kleszcz,
żerujący na chorych zwierzętach ulega zakażeniu (7). Zainfekowany kleszcz może być rezerwuarem C. burnetii
przez 200 – 1000 dni, opisywane jednak były przypadki
kleszczy Ornithodoros papillipes, u których C. burnetii
przetrwała 6 – 10 lat.
U 16% kleszczy zebranych w regionie Lazio (Włochy) stwierdzono obecność DNA C. burnetii (8).
W 2019 Spoung et al. przedstawili wyniki badań 1 741
kleszczy Dermacentor reticulatus zebranych w: Belgii
(513), Niemczech (255), Holandii (860) i Wielkiej Brytanii (113) i tylko w jednej próbce zostało wykryte DNA
C. burnetii (9). Tokarevich et al. pozyskali kleszcze od
dzikich ptaków z okolic Mierzei Kurońskiej i St. Petersburga (Rosja) oraz w regionie jeziora Atanasowskiego
i okolic Sofii (Bułgaria). DNA C. burnetii stwierdzono
u dorosłych kleszczy D. reticulatus (1,0%), I. ricinus
(0,9%), I. persulcatus (0,7%); natomiast u ptaków DNA
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Epidemiology. Q fever is a health problem in regions
where cattle, sheep and goats are common. The risk group
includes farmers and veterinarians. According to ECDC,
in Europe, 651 of human cases were registered in 2013, in
2014 – 781, in 2015 – 823, in 2016 – 1058, in 2017 – 1023
cases and in 2018 – 789 cases. In 2017, the incidence rate
in EU/EEA countries was 0.2 per 100,000 inhabitants. In
years 2005-2011, 67 cases of Q fever were registered in
Poland (12). According to NIZP-PZH data, in years 20122019, five Q fever cases were reported in Poland: one case
in 2014 and four cases in 2019. In years 2007-2010, over
4,000 human cases were reported in the Netherlands (13).
Q fever in humans - clinical picture, diagnosis,
treatment. The incubation period of acute Q fever ranges
from 14 to 40 days, on average 20 days. The most common
clinical symptoms are fever (91%), severe headache
(51%), myalgia (37%), arthralgia (27%) and cough (34%)
(14). About 60% of infected people are asymptomatic.
Atypical pneumonia can occur and usually it is mild
with nonproductive cough. Acute respiratory failure or
pleural effusion can also arise in the course of pneumonia
(15). Other conditions such as hepatitis, pericarditis and
myocarditis (15), non-specific rash (5-21% patients) (16),
rarely meningoencephalitis, encephalitis, lymphocytic
meningitis or peripheral neuropathy have also been
described in the course of Q fever (17).
Chronic Q fever may appear months or years after
infection. The most typical manifestation of chronic
Q fever is endocarditis, which occurs in patients with
concomitant valve disorders (18). Bicuspid aortic valve,
mechanical or biological valve are risk factors for the
disease (19). Vasculitis is another form of chronic Q
fever that occurs in patients with concomitant aneurysms
or vascular prostheses with a mortality rate up to 25%.
In these cases, surgical treatment may be required (20).
Chronic C. burnetii infection can lead to the neoplastic
process in the lymphatic system (lymphomagenesis)
(21). Chronic Q fever can also manifest as orthopedic
prosthesis inflammation and native joint arthritis (15, 22)
(Table I).
Performing serological tests for C. burnetii is the
diagnostic method of choice. Q fever induces the
production of antibodies in phases I and II. Phase II
antibodies appear 7–14 days after onset of clinical
symptoms (4). Primary infection can be diagnosed if
the IgM or IgG antibody titer increases fourfold within
3–6 weeks (4). Indirect immunofluorescence assay
(IFA) is recommended, but ELISA and complement
fixation assays (CFA) can also be used. Molecular
methods such as qPCR and immuno-PCR which
combines the PCR amplification with specificity and
versatility of ELISA tests with a sensitivity of 90% and
specificity of 92% provide new diagnostic possibilities
even before the appearance of antibodies in the blood
(23).
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wykryto w 0,5%-1,4% próbek krwi oraz 0,6-13,7%
próbek kału (10). W badaniach z 2018 roku przeprowadzonych na terenie północno-wschodniej Polski DNA
C. burnetii stwierdzono u 0,45% - 3,45% kleszczy
i w 3% tkanek dzikich zwierząt (11).
Epidemiologia. Gorączka Q jest problemem zdrowotnym w regionach, gdzie bydło, owce i kozy są
powszechne. Rolnicy i weterynarze należą do grupy
ryzyka. ECDC podaje, że w Europie w 2013 r. zarejestrowano 651 zachorowań u ludzi, w 2014 r. - 781,
w 2015 r. - 823, w 2016 r. – 1 058, w 2017 r. - 1 023,
a w 2018 r. – 789 przypadków. W 2017 współczynnik zapadalności w krajach EU/EEA wyniósł 0,2 na
100 000 mieszkańców. W latach 2005-2011 w Polsce
stwierdzono ogółem 67 przypadków zachorowań na
gorączkę Q (12). Według danych NIZP-PZH w latach
2012-2019 zarejestrowano w Polsce 5 zachorowań na
gorączkę Q: jedno w 2014 r. i cztery w 2019 r. W latach 2007-2010 w Holandii zgłoszono ponad 4000 zachorowań u ludzi (13).
Gorączka Q u ludzi - obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie. Okres wylęgania ostrej gorączki Q wynosi od 14 do 40 dni, średnio 20 dni. Najczęstszymi objawami klinicznymi są gorączka (91%), silny ból głowy
(51%), bóle mięśni (37%), bóle stawów (27%) i kaszel
(34%) (14). W około 60% przypadków przebieg jest
bezobjawowy. Może wystąpić atypowe zapalenie płuc,
zwykle przebiegające łagodnie z nieproduktywnym
kaszlem. Zapalenie płuc może również przebiegać
z ostrą niewydolnością oddechową albo wysiękiem
w jamie opłucnowej (15). Opisywane są także zmiany
w postaci zapalenia wątroby, pericariditis i zapalenia
mięśnia sercowego (15), niespecyficznej wysypki (521% pacjentów) (16), rzadziej meningoencephalitis,
encephalitis, limfocytarnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych czy obwodowej neuropatii (17).
Przewlekła gorączka Q może pojawić się po miesiącach lub latach od zakażenia. Najbardziej typową
manifestacją przewlekłej gorączki Q jest zapalenie
wsierdzia (endocarditis), które pojawia się u pacjentów z współistniejącymi zaburzeniami zastawek (18).
Dwupłatkowa zastawka aortalna, zastawka mechaniczna albo biologiczna są czynnikami ryzyka przewlekłej gorączki Q (19). Zapalenie naczyń jest kolejną
postacią przewlekłej gorączki Q i występuje u pacjentów ze współistniejącymi tętniakami lub protezami naczyniowymi, ze śmiertelnością nawet do 25%. W tych
przypadkach może być wymagane leczenie operacyjne
(20). Przewlekłe zakażenie C. burnetii może prowadzić do procesów nowotworzenia w układzie chłonnym (lymphomagenesis) (21). Przewlekła gorączka
Q może przebiegać także jako zapalenie protez ortopedycznych i zapalenie kostno-stawowe tkanek własnych (15, 22).
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Table I. Most important information about Coxiella burnetii infection
Tabela I. Najważniejsze informacje dotyczące zakażenia Coxiella burnetii
Q fever– Coxiella burnetii
Incubation period

14 – 40 days
(average 20 days)

Infectious dose

10 bacteria

Sources of infection

Clinical symptoms

Acute manifestations

Chronic manifestations
(<5% of persons with
acute infection)

Treatment

- Sheep, cattle, goats: (inhalation of pathogens), amniotic fluid, placenta, remains and body
fluids of infected animals
- Milk, raw milk products
- Ticks
- Fever
- Headache
- Myalgia
- Arthralgia
- Nonproductive cough
Atypical pneumonia
Rare manifestations:
- Hepatitis
- Pericarditis
- Myocarditis
- Meningoencephalitis
- Encephalitis
- Lymphocytic meningitis
- Peripheral neuropathy
Endocarditis
Vasculitis (aneurysms, vascular prostheses)
Inflammation of orthopedic prostheses
Native joint arthritis
Drug of choice: Doxycycline
Other antibiotics that cover C. burnetii:
- Fluoroquinolones
- Co-trimoxazole
- Rifampicin
Chronic forms: doxycycline + hydroxychloroquine

Treatment with doxycycline is most effective (24),
but C. burnetii is also sensitive to quinolones which
exhibit good penetration to central nervous system and
are recommended in the treatment of meningitis (25).
Co-trimoxazole and rifampicin can be used in patients
who are allergic to tetracyclines (14). Macrolides
such as clarithromycin and azithromycin may also
be considered in treatment. Persistent infections such
as endocarditis, vasculitis or osteoarticular infections
should be treated with doxycycline 200 mg daily in
combination with hydroxychloroquine 200 mg three
times a day for up to 18–24 months (5, 14, 15).
C. burnetii in animals, in raw milk products
and in persons exposed to infection. C. burnetii is
found in many European countries. In Portugal, 152
domestic animals were examined and in collected
tissues of 23.5% goats, 20.8% cattle and 10.5%
sheep C. burnetii DNA was detected (26). Studies
from Belgium, Denmark, England, France, Germany,
Hungary, Italy, the Netherlands, Portugal, Spain from
2006-2013 show that the presence of C. burnetii DNA
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Wykonanie badań serologicznych w kierunku C. burnetii jest metodą diagnostyczną z wyboru. Gorączka Q
indukuje produkcję przeciwciał w fazie I i II. Przeciwciała w fazie II pojawiają się 7 – 14 dni od wystąpienia objawów klinicznych (4). Pierwotne zakażenie może być
rozpoznane, jeżeli miano przeciwciał w klasie IgM lub
IgG wzrośnie czterokrotnie w ciągu 3 – 6 tygodni (4). Pośredni test immunofluoroscencyjny (IFA) jest rekomendowany, ale ELISA i test wiązania dopełniacza (CFA)
mogą byc także stosowane. Metody molekularne takie
jak qPCR oraz immuno-PCR, który łączy w sobie amplifikację PCR oraz specyficzność i uniwersalność testów
ELISA o czułości 90% i specyficzności 92% dają nową
możliwość diagnostyki jeszcze przed pojawieniem się
przeciwciał we krwi (23).
Leczenie doksycykliną jest najbardziej efektywne
(24), ale C. burnetii jest również wrażliwa na chinolony,
które dobrze penetrują do ośrodkowego układu nerwowego i są rekomendowane w zapaleniu opon mózgowo
-rdzeniowych (25). Kotrimoksazol i rifampicyna mogą
być używane u pacjentów uczulonych na tetracykliny
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in raw milk varies widely and ranges from 0 to 66.7%
(27). The presence of antibodies against C. burnetii
(ELISA) was found in 16 (4.3%) of 373 veterinarians
tested in Poland (28). In another study, the presence
of antibodies was examined in a group of 151 people
exposed to cattle and other ruminants and depending on
the method antibodies were detected in 31.1% (IFA),
39.1% (ELISA) and 15.2% (CFA). In the same study,
PCR analysis of blood, placenta and milk samples
was performed. The presence of genetic material C.
burnetii was found in 74/213 (34.7%) cattle from
around Dębno (blood); in 120/190 (63.2%) cattle from
Tarnogród area (placenta); in 19/60 (31. 7%) cattle
from around Krosno (blood); 17/21 (81.0%) cattle
from around Gliwice (placenta); in 249/2104 (11.8%)
of cattle and ruminants from around Chodzież (blood
and milk) and in 10/29 (34.5%) of cattle from around
Ciechanów (placenta, milk) (29). In the article from
2019, the presence of antibodies against C. burnetii
was found in 24.5% of the examined cattle herds. C.
burnetii DNA was detected in 40 (39.6%) milk tanks
(30).
SUMMARY AND CONCLUSIONS
A group particularly at risk of developing Q fever
are primarily farmers and veterinarians working with
cattle and other ruminants. In the era of trade between
EU countries, opening borders, free trade and climate
change, it is worth paying attention to proper control
of food and animals bought abroad. Unfortunately,
Q fever is not a disease that is subject to quantitative
veterinary registration. Despite the reduction of the
disease incidence among people in Europe (1023 in
2017; 789 in 2018), in 2019 in Poland for the first
time since 2014, cases of Q fever have been reported.
Q fever should be considered in the differential
diagnosis of fever in farmers and veterinarians who
have contact with cattle.
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ABSTRACT
Recognized in 2019 in Wuhan, China, the new SARS-CoV-2 coronavirus is responsible for the occurrence of
a global pandemic disease called COVID-19. So far, confirmation of infection is based on the detection of virus
RNA in a sample taken from a person meeting the suspected case definition. However, in the laboratory diagnosis
of SARS-CoV-2 infections, in addition to genetic tests, serological methods can also be used to detect specific
antibodies of the IgM, IgG and IgA class produced after contact with antigens or to detect viral antigen. Currently,
a number of rapid immunochromatographic, chemiluminescent and ELISA immunoassay tests developed by
different manufacturers for the diagnosis of COVID-19 are available on the market. Despite this fact, so far there is
no WHO or ECDC recommendations or even reliable research regarding the usefulness of serological investigations
in the laboratory diagnosis of infections caused by SARS-CoV-2.
Key words: SARS-CoV-2, COVID-19, serological tests, immunochromatographic tests, chemiluminescent tests,
enzyme-linked ELISA
STRESZCZENIE
Rozpoznany w 2019 roku w Wuhan w Chinach nowy koronawirus SARS-CoV-2 odpowiedzialny jest za
wystąpienie światowej pandemii choroby nazwanej COVID-19. Jak do tej pory, potwierdzenie zakażenia
opiera się na wykryciu RNA wirusa w próbce pobranej od osoby spełniającej kryteria definicji podejrzenia
przypadku. Jednakże, w laboratoryjnej diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2, oprócz testów genetycznych, można
wykorzystywać również metody serologiczne, pozwalające na wykrycie swoistych przeciwciał klasy IgM, IgG
i IgA wyprodukowanych przez organizm człowieka po kontakcie z antygenami wirusa albo też wykrywające
antygen wirusa. Obecnie na rynku dostępnych jest szereg szybkich testów immunochromatograficznych,
chemiluminescencyjnych oraz testów immunoenzymatycznych ELISA opracowanych przez różnych
producentów, przeznaczonych do diagnostyki COVID-19. Pomimo tego, do tej pory nie ma rekomendacji WHO
lub ECDC, ani nawet wiarygodnych badań dotyczących przydatności badań serologicznych wykonywanych
poszczególnymi testami w laboratoryjnej diagnostyce zakażeń wywoływanych przez SARS-CoV-2.
Słowa kluczowe: SARS-CoV-2, COVID-19, testy serologiczne, testy immunochromatograficzne, testy
chemiluminescencyjne, testy immunoenzymatyczne ELISA
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INTRODUCTION

WSTĘP

Most of the previously known viruses from the
Coronaviridae family cause, mainly in the winterspring season, both asymptomatic infections and
infections usually manifested as mild inflammation
of the upper respiratory tract. Much more serious
clinical consequences are caused by two relatively
recently described coronaviruses: SARS-CoV (Severe
acute respiratory syndrome coronavirus) and MERSCoV (Middle East respiratory syndrome-related
coronavirus). Mortality, in case of human infection
caused by above mentioned coronaviruses, is rated
respectively at 9.7 percent (SARS) and 34.5 percent
(MERS). Considering both viruses it is proved, that
they might have come most likely from coronaviruses
infecting bats, and humans become infected most
frequently from intermediate host (1,2).
The outbreak of a new virus that began in 2019 in
the Chinese city of Wuhan was caused by the newly
described coronavirus, named SARS-CoV-2. The
virus belongs to the subfamily Orthocoronavirinae
in the family Coronaviridae. This is a large singlestranded RNA virus whose genome encodes four
major structural proteins: nucleocapsid (N) protein,
spike (S) protein, envelope (E) protein and membrane
(M) protein. The SARS-CoV-2 virion is spherical
with an average diameter of 50-200 nm. The helical
nucleocapsid is enclosed by an envelope that is
covered with club-shaped, long protuberance about 20
nm long, giving it the typical crown-like appearance,
which is characteristic for coronaviruses (CoV) (1,3).
SARS-CoV-2 has flu-like symptoms such as:
fever, cough, muscle aches, sore throat, and above
all as pneumonia, that can reach different forms
from lighter to heavier syndromes, leading to acute
respiratory distress syndrome (ARDS), metabolic
acidosis, disseminated intravascular coagulation,
septic shock and death. The COVID-19 incubation
period is most often from 3 to 7 days, up to 14 days
maximum (1).
Due to the non-specific clinical manifestations,
it is not possible to diagnose SARS-CoV-2 infection
without laboratory tests. According to WHO and
ECDC guidelines, confirmation of SARS-CoV-2
infection is based on the detection of virus RNA
in a sample taken from from a person meeting the
suspected case definition (4,5). In general, the
material for molecular testing is a sample collected
from the upper respiratory tract (nasopharyngeal
and oropharyngeal swab) or lower respiratory tract
(bronchoalveolar lavage, sputum, tracheal aspirate).
To recognize the patient as infected with SARSCoV-2 virus, positive molecular test result should be
obtained (4).

Większość dotychczas poznanych wirusów z rodziny Coronaviridae wywołuje, głównie w sezonie zimowo-wiosennym, zarówno zakażenia bezobjawowe
jak i zakażenia objawiające się najczęściej jako lekko
przebiegające zapalenie górnych dróg oddechowych.
Znacznie poważniejsze konsekwencje kliniczne wywołują dwa stosunkowo niedawno opisane koronawirusy: SARS-CoV (Severe acute respiratory syndrome
coronavirus, koronawirus wywołujący ciężki zespół
niewydolności oddechowej) oraz MERS-CoV (Middle
East respiratory syndrome-related coronavirus, koronawirus wywołujący bliskowschodni zespół oddechowy). Śmiertelność, w przypadku zakażenia ludzi tymi
wirusami, wynosi odpowiednio 9,7% (SARS) i 34,5%
(MERS). W przypadku obu wirusów wykazano, że
pochodzą one najprawdopodobniej od koronawirusów
zakażających nietoperze, a człowiek zakaża się najczęściej od gospodarza pośredniego (1,2).
W 2019 r. w Wuhan w Chinach doszło do wystąpienia zakażeń wywoływanych przez nowo opisany wirus
z rodziny Coronaviridae, podrodziny Orthocoronavirinae, nazwany SARS-CoV-2. Jest to duży, jednoniciowy wirus RNA zbudowany z czterech białek strukturalnych: nukleokapsydu (N), białka szczytowego (S),
białka otoczki (E) i białka błonowego (M). Wirion ma
średnicę 50–200 nm i posiada na swojej powierzchni
wypustki o długości do 20 nm, które nadają mu kształt
korony, charakterystyczny dla koronawirusów (CoV)
(1,3).
Wirus SARS-CoV-2 powoduje wystąpienie objawów grypopodobnych, objawiających się jako gorączka, kaszel, bóle mięśni i gardła oraz przede wszystkim
jako zapalenie płuc, które może przebiegać od postaci
lekkich do ciężkich, mogących prowadzić do zespołu
ostrej niewydolności oddechowej, kwasicy metabolicznej, zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego,
wstrząsu i zgonu. Okres wylęgania COVID-19 wynosi
najczęściej od 3 do 7 dni, maksymalnie 14 dni (1).
Ze względu na nieswoiste objawy kliniczne rozpoznanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 bez badań
laboratoryjnych nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi WHO oraz ECDC potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 opiera się na wykryciu RNA wirusa w próbce
pobranej od osoby spełniającej kryteria definicji podejrzenia przypadku (4,5). Najczęściej do badań genetycznych pobiera się materiał z górnych lub dolnych
dróg oddechowych - wymazy lub popłuczyny z gardła
lub nosogardzieli, rzadziej materiał z dolnych dróg oddechowych (płyn z płukania oskrzelowego, plwocina,
aspirat przeztchawiczy). Uzyskanie wyniku dodatniego
jest podstawą do uznania chorego za zakażonego wirusem SARS-CoV-2 (4). Trzeba mieć jednak na uwadze,
że testy genetyczne mogą dawać wyniki ujemne we
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It should be considered that a molecular test can
give false negative results in the early stages of
infection and it shows maximum sensitivity after
about 7 days since human contact with SARSCoV-2 virus. There are reports that RT-PCR may
give false negative results even up to the second
week after infection. Several days after the onset
of the first symptoms of the COVID-19 disease, the
sensitivity of molecular tests gradually decreases due
to a decrease in the number of virus particles in the
respiratory epithelium, which may result in a false
negative result (6,7).
In the laboratory diagnosis of SARS-CoV-2
infections, in addition to molecular testing, serological
methods can also be used to detect specific human
antibodies produced after contact with viral antigens,
or to detect viral antigens (3,8,9).
The usefulness of serological tests that detect
antibodies in the diagnosis of COVID-19 is
determined by the dynamics of the humoral immune
response. Detection of specific anti-SARS-CoV-2
IgM antibodies could be possible as early as 10
days after the appearance of the first clinical onset
of illness, while IgG antibodies even later (3,10).
In addition, you have to keep in mind that there are
large individual differences related to the intensity of
the course of the disease and the state of the immune
system, as well as the limited specificity of serological
tests. For this reason, serological tests cannot be
an alternative method to molecular testing in the
diagnosis of SARS-CoV-2 infections for patients in
the early stages of the disease.
However, due to the time it takes for antibody
production and for the following „serological
window”, serological tests may be useful in
retrospective epidemiological studies to determine the
prevalence of infection in the population, in screening
for individuals who may have had contact with
SARS- CoV-2 infected people, but they do not meet
the criteria for molecular testing, or management of
patients with recent history of influenza-like infection
who have not been tested for coronavirus (11).
Serological methods can also be used in cases
where epidemiological and clinical data strongly
suggest COVID-19 infection, and the SARS-CoV-2
RT-PCR test result was negative (10).

wczesnych stadiach infekcji i wykazują maksymalną
czułość dopiero po około 7 dniach od kontaktu człowieka z SARS-CoV-2. Istnieją nawet doniesienia, że
w metodzie RT-PCR można uzyskać wyniki fałszywie
ujemne nawet do drugiego tygodnia od zakażenia. Po
upływie kilkunastu dni od wystąpienia pierwszych objawów choroby czułość testów genetycznych stopniowo
maleje z powodu spadku liczby cząstek wirusa w nabłonku dróg oddechowych co może skutkować uzyskaniem wyniku fałszywie ujemnego (6,7).
W laboratoryjnej diagnostyce zakażeń SARSCoV-2, oprócz testów genetycznych, można wykorzystywać również metody serologiczne, pozwalające na
wykrycie swoistych przeciwciał wytworzonych przez
organizm człowieka po kontakcie z antygenami wirusa
albo też wykrywające antygeny wirusa (3,8,9).
Przydatność testów serologicznych wykrywających
przeciwciała w diagnostyce COVID-19 uwarunkowana
jest dynamiką pojawiania się odpowiedzi humoralnej.
Wykrycie diagnostycznego poziomu swoistych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 klasy IgM jest możliwe najwcześniej po około 10 dniach od momentu wystąpienia
pierwszych objawów klinicznych zakażenia, natomiast
przeciwciał klasy IgG jeszcze później (3,10). Dodatkowo, trzeba pamiętać także o dużych różnicach osobniczych, związanych z intensywnością przebiegu choroby
oraz stanem układu immunologicznego, a także o ograniczonej swoistości testów serologicznych. Z tego powodu, badania serologiczne nie mogą być alternatywą
dla badań genetycznych w diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2 u pacjentów będących w początkowej fazie
choroby. Ze względu na czas potrzebny na produkcję
przeciwciał i wynikające z tego „okienko serologiczne”,
testy serologiczne mogą jednak znaleźć zastosowanie
w retrospektywnych badaniach epidemiologicznych,
mających na celu ustalenie rozpowszechnienia zakażenia w populacji, w badaniach przesiewowych osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale
nie spełniają kryteriów wykonania badań genetycznych,
czy też w postępowaniu z pacjentami z powikłaniami
po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie byli badani w kierunku zakażeń koronawirusami (11). Metody serologiczne mogą być też używane
w przypadkach, gdy dane epidemiologiczne i kliniczne
silnie sugerują zakażenie, a wykonane badanie w kierunku RNA SARS-CoV-2 dało wynik ujemny (10).

AIM

CEL PRACY

A large number of different diagnostic test kits
appearing on the market have recently introduced
some information chaos, compounded by the fact
that currently there are no clear recommendations
on the use of specific serological tests. The aim of
this work is characterization and evaluation of the

Duża liczba różnych zestawów diagnostycznych pojawiających się na rynku w ostatnim czasie wprowadza
pewien chaos informacyjny potęgowany przez fakt, iż
obecnie nie ma jasnych zaleceń czy też rekomendacji co
do użycia konkretnych testów serologicznych. Celem
prezentowanej pracy jest charakterystyka oraz ocena
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usefulness of serological tests for the diagnosis
of infections caused by SARS CoV-2 virus based
on available scientific publications, guidelines of
the World Health Organization (WHO) and other
international organizations, and information provided
by manufacturers.

przydatności serologicznych testów przeznaczonych do
diagnostyki zakażeń wywoływanych przez koronawirus
SARS CoV-2 w oparciu o dostępne publikacje naukowe, wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
i innych międzynarodowych organizacji oraz informacje podane przez producentów.

MATERIALS AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

At first a scientific literature review was
performed. Based on search queries powered by
selected keywords (i.a. antibody SARS-CoV-2,
COVID-19 ELISA, COVID-19 CLIA, COVID-19
rapid test, serological investigation of SARS-CoV-2)
the PubMed scientific publications database was
searched. The following documents were analyzed:
World Health Organization (WHO), European Center
for Disease Prevention and Control (ECDC), Johns
Hopkins Health Safety Center (CHS), as well as the
data contained on the website of the FIND Foundation
(Foundation for Innovative New Diagnostics). Based
on found documents and publications in the PubMed
database, a review of the serological tests for
COVID-19 diagnostics developed so far in Europe
and in the world was made (4,5,8,12).
The results describe selected type of tests that
can be used in serodiagnosis of SARS-CoV-2 virus
infections, indicating their use as well as advantages
and disadvantages. Examples of serological tests
developed by different manufacturers or groups of
scientists were also presented.

Przeprowadzono przegląd piśmiennictwa naukowego. Na podstawie kwerend wyszukiwania w oparciu o wybrane słowa kluczowe (m.in. antibody SARS-CoV-2, COVID-19 ELISA, COVID-19 CLIA, COVID-19 rapid test, serological investigation of SARSCoV-2) przeszukano bazę publikacji naukowych PubMed. Przeprowadzono analizę dokumentów: Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO), Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Centrum
Bezpieczeństwa Zdrowia Johns Hopkins (CHS), jak
również danych zawartych na stronie internetowej Fundacji FIND (Foundation for Innovative New Diagnostics). Na podstawie wyszukanych dokumentów oraz
publikacji w bazie PubMed dokonano przeglądu dotychczas opracowanych w Europie i na świecie testów
serologicznych do diagnostyki COVID-19 (4,5,8,12).
W wynikach opisano poszczególne rodzaje testów,
które mogą być stosowane w serodiagnostyce zakażeń
wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 wskazując ich
zastosowanie, jak również wady i zalety. Przedstawiono
również przykłady testów opracowanych przez wybranych producentów i grupy naukowców.

RESULTS

WYNIKI

Figure 1 presents the dynamics of the level
of RNA / antigens of the SARS-CoV-2 virus and
specific IgM and IgG antibodies depending on the
time since infection (13). The earliest SARS-COV-2
infection is detected by genetic and serological tests
that detect viral antigens. Specific IgM antibodies
for SARS-CoV-2 begin to appear at the end of the
first week and IgG antibodies even one week later.
It is important, that the level of antibodies, mainly
in the IgG class, remains high for a long time after
infection, and therefore serological tests can be
successfully performed when direct testing for the
presence of the virus, whether through genetic or
serological tests, is not effective (3,13,14). Table 1
shows the interpretation of possible configurations of
RT-PCR and serological tests results (13).
Among the serological tests that detect
specific antibodies, rapid “cassette” lateral flow
immunochromatography
(LFIA),
automated
chemiluminescence (CLIA) and immunoenzymatic
ELISA tests have been used (15,16). These methods

Na rycinie 1 przedstawiono dynamikę poziomu
RNA/antygenów wirusa SARS-CoV-2 i swoistych przeciwciał klasy IgM i IgG u osób chorych w zależności od
czasu jaki minął od momentu zakażenia (13). Najwcześniej zakażenie SARS-COV-2 wykrywają testy genetyczne oraz testy serologiczne wykrywające antygeny
wirusów. Swoiste przeciwciała klasy IgM dla SARSCoV-2 zaczynają być produkowane pod koniec pierwszego, a przeciwciała klasy IgG pod koniec drugiego
tygodnia od zakażenia. Co istotne, poziom przeciwciał
klasy IgG, utrzymuje się na wysokim poziomie jeszcze
przez dłuższy czas po zakażeniu i z tego powodu badania serologiczne mogą być z powodzeniem wykonywane wtedy, kiedy bezpośrednie badanie obecności wirusa
czy to testami genetycznymi czy też serologicznymi jest
już mało efektywne (3,13,14). Tabela 1 przedstawia interpretację możliwych konfiguracji wyników badań metodą RT-qPCR i badań serologicznych (13).
Wśród testów serologicznych wykrywających swoiste przeciwciała znalazły zastosowanie szybkie, „kasetkowe” testy immunochromatograficzne bocznego
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Figure 1. Dynamic of the levels of SARS-CoV RNA/antigens and specific antibodies IgM/IgG depending on the time since
infection (13)
Rycina 1. Dynamika poziomu RNA/antygenów wirusa SARS-CoV-2 i swoistych przeciwciał klasy IgM i IgG w zależności
od czasu jaki minął od momentu zakażenia (13)
Table I. Interpretation of possible RT-qPCR and serology COVID-19 test results configurations (13)
Tabela I. Interpretacja możliwych konfiguracji wyników badań RT-qPCR i badan serologicznych COVID-19 (13)
Test results

Interpretation

RT-qPCR

IgM

IgG

+

-

-

„Serological window”, when the infected organism has not yet managed to produce
antibodies

+

+

-

Early stage of infection caused by SARS-CoV-2 virus

+

+

+

Active phase of infection caused by SARS-CoV-2 virus

+

-

+

Late or recurrent stage of infection caused by SARS-CoV-2 virus

-

+

-

Early stage of infection caused by SARS-CoV-2 virus. RT-qPCR result may be
false-negative

-

-

+

Late stage of an infection or patient has recovered

-

+

+

Recovery stage of an infection or RT-qPCR result may be false-negative

detect immunoglobulins M (IgM) and IgG, sometimes
also IgA, produced by individuals in response to
SARS-CoV-2 infection.
Continuously, the research in the field of technology
and production of new diagnostic kits is carried out
in foreign and domestic research centers, as well as
in companies producing diagnostic tests (3). It should
be taken into consideration that some of the available
tests can only be used in scientific research (RUO,
research use only) and only those certified (CE-IVD)
can be used in routine diagnosis. Most tests have been
developed in China, Republic of Korea and the USA.
Diagnostic sets are also produced by companies in
other countries (3,12).

przepływu (LFIA), zautomatyzowane testy chemiluminescencyjne (CLIA) oraz test immunoenzymatyczny ELISA (15,16). Metody te umożliwiają wykrywanie
immunoglobulin M (IgM) oraz IgG, czasami również
IgA, wytwarzanych u osób w odpowiedzi na zakażenie
wirusem SARS-CoV-2. Nieprzerwanie, w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych, jak też w firmach produkujących testy diagnostyczne, prowadzone
są badania w zakresie technologii i produkcji nowych
zestawów diagnostycznych (3). Trzeba mieć na uwadze,
że niektóre z dostępnych testów mogą mieć zastosowanie tylko w badaniach naukowych (RUO, research use
only), a tylko te posiadające certyfikat dla wyrobów
do diagnostyki in vitro (CE- IVD) zgodnie z prawem
mogą być używane w rutynowych badaniach diagno53
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RAPID IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
“CASSETTE” TESTS FOR DETECTION OF
ANTIBODIES AGAINST SARS-CoV-2 VIRUS
About 190 commercial serological tests are
currently (April 19, 2020) available on the market
to screen for specific antibodies to the SARS-CoV-2
(12). Most of them are so-called rapid “cassette”
tests based on lateral-flow immunochromatography
(lateral-flow, LFIA). The principle of these tests is the
reaction of serum, plasma or whole blood antibodies
present in the sample with labeled, e.g. gold particles,
virus antigen (Figure 2). The resulting complex
migrates through the nitrocellulose membrane under
the action of capillary forces and is finally captured
by membrane-attached human immunoglobulin
antibodies, forming a red line. The advantage of
these tests is the simplicity of implementation (no
additional reagents or equipment to read the results
are needed) and a very short time to obtain the result
(usually 10-30 minutes). A positive result is indicated
by the appearance of test lines and a control line. In
case of the absence of a control line, the test should
be repeated (Figure 3) (17,18).
These tests can be performed in any outpatient
clinic or even in field conditions. In many countries,
including the USA, Germany, Republic of Korea,
China, these tests have even been used in special
mobile “Drive-Thru” sampling points, where material
for testing from high-risk patients is taken. Currently,
“Drive-Thru” or “Go-Thru” tests in Poland are

stycznych. Najwięcej testów zostało opracowanych
w Chinach, w Korei Południowej i USA. Zestawy diagnostyczne produkowane są też przez firmy w innych
krajach (3,12).
SZYBKIE IMMUNOCHROMATOGRAFICZNE
TESTY „KASETKOWE” WYKRYWAJĄCE
PRZECIWCIAŁA PRZECIW
WIRUSOWI SARS-CoV-2
Obecnie dostępnych jest na rynku około 190 (stan
na dzień 19 kwietnia 2020 r.) serologicznych testów komercyjnych służących do poszukiwania swoistych przeciwciał dla wirusa SARS-CoV-2 (12). Przeważająca
większość są to tzw. szybkie testy „kasetkowe” oparte
na technice immunochromatografii z przepływem bocznym (lateral-flow, LFIA). Zasada działania tych testów
polega na reakcji obecnych w próbce surowicy, osocza
bądź pełnej krwi przeciwciał ze znakowanymi, np. cząsteczkami złota, antygenami wirusa (Ryc. 2). Powstały kompleks migruje przez membranę nitrocelulozową
pod wpływem działania sił kapilarnych i jest ostatecznie wychwytywany przez przyczepione na membranie
przeciwciała dla ludzkich immunoglobulin, tworząc
czerwoną linię.
Zaletą tych testów jest prostota wykonania (nie są
potrzebne żadne dodatkowe odczynniki czy też wyposażenie do odczytu wyniku) oraz bardzo krótki czas
uzyskania wyniku (zazwyczaj 10-30 minut). O wyniku
dodatnim świadczy pojawienie się linii testowych oraz
linii kontrolnej. W przypadku braku linii kontrolnej

Figure 2. The principle of rapid immunochromatographic test (17)
Rycina 2. Zasada działania szybkiego testu immunochromatograficznego (17)
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Figure 3. Visualization of reading results in a fast immunochromatographic COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Kit manufactured
by Abbexa Ltd. (19)
Rycina 3. Wizualizacja odczytu w szybkim immunochromatograficznym teście „kasetkowym” COVID-19 IgG/IgM Rapid
Test Kit firmy Abbexa Ltd. (19)

performed, among others by Diagnostyka Sp. z o.o.
in Lodz, Cracow, Poznan, and Warsaw.
It should be borne in mind that currently there
are no results of usefulness of these tests for routine
diagnosis conducted by scientific, independent
research. For some tests, only manufacturer’s data
is available, which usually indicates at a very high
sensitivity and specificity of the kits produced.
Thus, rapid tests should be validated before being
introduced to routine diagnosis. The advisability of
such validation is evidenced by the latest information
from some European countries indicating a very low
correlation of the results obtained in these tests with
the results of tests carried out by RT-PCR (3,20).
Selected “cassette” immunochromatographic tests
of various companies, together with their short
characteristics, are presented in Table II.

badanie należy powtórzyć (Ryc. 3) (17,18). Badania
te mogą być wykonane w każdym ambulatorium szpitalnym czy nawet w warunkach terenowych. W wielu
krajach, m.in. w USA, Niemczech, Korei Południowej czy Chinach testy te znalazły zastosowanie nawet
w specjalnych mobilnych punkach pobrań typu „Drive
-Thru”, w których pobierany jest materiał do badania
od pacjentów podwyższonego ryzyka. Obecnie badania
„Drive-Thru” lub „Go-Thru” w Polsce wykonywane
są m.in. przez Laboratoria Medyczne Diagnostyka Sp.
z o.o. w Łodzi, Krakowie, Poznaniu oraz w Warszawie.
Trzeba mieć na uwadze, że obecnie nie ma wyników
badań naukowych przeprowadzonych przez niezależne
zespoły badawcze oceniających przydatność tych zestawów do badań diagnostycznych. W przypadku niektórych testów dostępne są jedynie dane producenta,
określające zazwyczaj na bardzo wysokim poziomie,
czułość i swoistość diagnostyczną wyprodukowanych
zestawów. Tak więc, szybkie testy, przed wprowadzeniem do rutynowej diagnostyki w danym kraju, powinny zostać wcześniej zwalidowane. O celowości takiego działania świadczą ostatnie informacje z niektórych
państw europejskich mówiące o bardzo niskiej korelacji
wyników uzyskanych w tych testach z wynikami badań
przeprowadzonych metodą RT-PCR (3,20). Wybrane
szybkie „kasetkowe” testy immunochromatograficzne
różnych firm, wraz z ich krótką charakterystyką, zaprezentowano w Tabeli II.
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Novazym Polska s.c.

2019- nCoV, COVID-19
IgG/IgM

USA
China

Cellex, Inc

Dynamiker
Biotechnology
(Tianjin) Co., Ltd.,

Getein Biotech, Inc.,

CTK Biotech, Inc.,

Aytu Biosciences

Guangzhou Wondfo
Biotech Co Ltd

Cellex qSARS-CoV-2
IgG/IgM Rapid Test

2019 nCOV IgG/IgM
Rapid Test

One Step Test for
Novel Coronavirus
(2019-nCoV) IgM/IgG
antibody

OnSite COVID-19 IgG/
IgM Rapid Test

COVID-19 IgG/IgM
Rapid Test

Finecare SARS-CoV-2
Antibody Test
China

USA

USA

China

Republic of
Korea

SD BIOSENSOR,
Inc,

STANDARD Q
COVID-19 IgM/IgG
Duo Test

USA

China

Creative Diagnostics

Nanjing Vazyme
Medical Technology
Co., LTD.

Poland

Poland

USA

COUNTRY OF
PRODUCTION

SARS-COV-2 IgG/IgM
rapid test kit

2019-nCoV IgG/IgM
Detection Kit

BioMaxima S.A.

BioMedomics, Inc.

COVID -19 IgM-IgG
Rapid Test

2019-nCoV IgG/IgM
Rapid Test Cassette

MANUFACTURER

TEST NAME

CE-IVD

CE-IVD

RUO

CE-IVD

CE-IVD

CE-IVD

CE-IVD

ROU

CE-IVD

CE-IVD

CE-IVD

CE-IVD

RESEARCH
TYPE

IgM - 96%
IgG - 98%

IgM - 85%
IgG - 100%

BD

96,9%

lgM – 89,2%
lgG – 91,9%
BD

whole blood,
serum, plasma

whole blood,
serum, plasma

whole blood,
serum, plasma
whole blood,
serum, plasma

BD

93,8%

whole blood,
serum, plasma
whole blood,
serum, plasma

81,8%

BD

whole blood,
serum, plasma
whole blood,
serum, plasma

91,54%

whole blood,
serum, plasma

whole blood,
serum, plasma

BD

IgM – 100%
IgG -100%

99,4%

BD

BD

95,6%

96,7%

BD

97,02%

IgG - 98%
IgM - 96%

IgM - 85%
IgG - 99,9%

whole blood

90,63%

88,66%

whole blood,
serum, plasma

SPECIFICITY

SENSITIVITY

SAMPLE
TYPE

The kit is for 20
determinations.

10 minutes; visual
or automatic: Nova
Cube COVID-19

The kit is for 25
determinations.

10 minutes; vizual or
Finacare analyzer

10-15 minutes;
vizual or automatic
(RTR-1 reader)

-

The use of the CTK
Biotech RTR-1
reader to read the
results allows for
approximately 200
determinations per
hour.
2-10 minutes; vizual

-

10 minutes; vizual

The kit is for 40
determinations.
Precision is 92%.

The kit is for 20, 50 or
100 determinations.

15-20 minutes;
vizual
10 minutes; vizual

The kit is for 10 or 20
determinations.

The kit is for 20 or 25
determinations.

10-20 minutes;
vizual
15 minutes; vizual

The kit is for 50
determinations.

10-15 minutes;
vizual

-

-

10-15 minutes;
visual

10-15 minutes;
vizual

REMARKS

TIME TO RESULT
AND READING
METHOD

Table II. A list of selected immunochromatographic rapid tests for the detection of antibodies to the SARS-CoV-2 virus (information according to manufacturers’ data)
Tabela II. Zestawienie wybranych immunochromatograficznych testów „kasetkowych” wykrywających przeciwciała dla wirusa SARS-CoV-2 (informacje według danych
producentów)
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China
China

Sensing Self, PTE.
Ltd,

Hangzhou Biotest
Biotech Co.,Ltd

Xiamen AmonMed
Biotechnology Co.
Ltd,

Beijing Abace
Biology Co., Ltd.,

Beijing Tigsun
Diagnostics Co.,Ltd.,

EDR COVID 19 Rapid
Test Kit (IgM/IgG)

COVID-19 IgG/IgM
Rapid Test Cassette

COVID-19 IgM/IgG
test kit

COVID-19 Antibody
(IgG/IgM) Test Kit

Tigsun COVID-19
Combo IgM/IgG Rapid
Test

BD – brak danych ROU- tylko do badań naukowych
BD- no data
ROU – research use only

CE- IVD

CE- IVD

CE- IVD

CE- IVD

CE-IVD

CE-IVD

BD

BD

whole blood,
serum, plasma
whole blood,
serum, plasma

IgM- 78,43%
IgG-84,.31%

IgM -91,8%
IgG -100%

whole blood,
serum, plasma
whole blood,
serum, plasma

IgM -96%
IgG-97,5%

IgM -82%
IgG -93%

whole blood,
serum, plasma

BD

BD

IgM -98,40%
IgG -99,20%

IgM -99,2%
IgG-99,5%

99,2%

96%-98%

90,6%

90%-92%

whole blood,
serum, plasma

BD

BD

BD

BD

BD

whole blood,
serum, plasma

BD

BD

BD

BD

BD

whole blood,
serum, plasma

whole blood,
serum, plasma

whole blood,
serum, plasma

whole blood,
serum, plasma

CE-IVD – certyfikat wyrobu do diagnostyki in vitro
CE-IVD -European CE Marking for In Vitro Diagnostic

China

China

Singapore

China

Livzon Diagnostics

CE-IVD

Republic of
Korea

Diagnostic Kit for
IgM / IgG Antibody to
Coronavirus (SARSCoV-2)

CE-IVD

CE-IVD

CE-IVD

CE-IVD

China/USA

USA

USA

China

Sugentech, Inc.

Shenzhen Bioeasy
Biotechnology Co.,
Ltd./ Bioeasy USA,
Inc.

Sure Bio-Tech Co.

RayBiotech Life, Inc

Guangzhou Wondfo
Biotech Co Ltd

SGTi-flex COVID-19
IgM/IgG

2019-Novel Coronavirus
(2019 nCoB) IgG/IgM
GICA Rapid Test Kit

SARS-CoV-2 IgM
Antibody Rapid Test
SARS-CoV-2 IgG
Antibody Rapid Test
SARS-CoV-2 IgM/IgG
Antibody Rapid Test

Novel Coronavirus
(SARS-CoV-2) IgG
Antibody Detection Kit

Novel Coronavirus
(SARS-CoV-2) IgM
Antibody Detection Kit

Wondfo SARS-CoV-2
Antibody Test

BD

BD

15 minutes; vizual

10 minutes; vizual

10 minutes; vizual

15 minutes; vizual

10 minutes; vizual

10-15 minutes;
vizual

15-20 minutes;
vizual

8-10 minutes; vizual

15 minutes; vizual

-

The kit is for 20 or 40
determinations.

The kit is for 25 or 50
determinations.

The kit is for 25
determinations.

Precision is 92%.

The kit is for 10 or 20
determinations.

-

The kit is for 25
determinations.

The kit is for 20
determinations.
Precision is 92%-96%.

The kit is for 20
determinations.

-
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CHEMILUMINESCENT TESTS (CLIA)
FOR DETECTION OF ANTIBODIES AGAINST
SARS-CoV-2 VIRUS

TESTY CHEMILUMINESCENCYJNE (CLIA)
WYKRYWAJACE PRZECIWCIAŁA PRZECIW
WIRUSOWI SARS-CoV-2

Another analytical method for detecting
antibodies that has also been used to detect antibodies
against COVID-19 is chemiluminescence (CLIA).
In chemiluminescent immunoassay, the reaction
indicator may be a luminophore marker or enzyme
marker. The time to obtain a result usually does
not exceed 30 minutes, however, to perform tests
using this method an advanced analytical platform
or analyzer is necessary (21). An example of such
a test is the Maglumi CLIA kit from Snibe Diagnostic
(China), in which ABEI (new isoluminol) molecules
were used for labeling. Currently, several diagnostic
centers in Poland already have equipment that allows
testing using Maglumi 2019-nCoV reagents.
The main advantages of automated COVID-19
tests based on CLIA analyzers compared to fast
LFIA tests are higher sensitivity, very high sample
throughput: up to 180 tests per hour and high speed of
obtaining results - the first results are obtained after
12 or 17 minutes depending on the type of analyzer
(21,22,23). A similar CLIA system was launched
by Diazyme Laboratories Inc., offering the tests:
Diazyme DZ-Lite SARS-CoV-2 IgG and SARSCoV-2 IgM CLIA, requiring Diazyme DZ-Lite 3000
Plus analyzer. The throughput of this system is about
50 determinations per hour. We get the first results
after about 30 minutes. The disadvantage is the
inactivation of the test sample at 56°C for 30 minutes
(13). However, the results obtained using serological
tests should be confirmed by RT-PCR testing.
Another CLIA test is the SARS-CoV-2 IgM/IgG kit
from Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd (China). Two
SARS-CoV-2 antigens, a nucleocapsid (N) protein
and a peak protein (S) were used. The tests were
conducted on a fully automated chemiluminescent
analyzer iFlash3000 from Shenzhen. Comparing the
results of serological tests to the “gold standard”,
which is RT-PCR, the authors rated the test sensitivity
in both classes of antibodies at over 90% (24). In the
group of 43 patients with SARS-CoV-2 infection in
the acute phase of the disease, IgG class antibodies
were found in 88.9% and IgM class in 48.1% of cases.
The authors noted that over time, the level of IgM
antibodies decreased, and the IgG class antibodies
increased, which then stabilized at a high level.
Examples of rapid chemiluminescent tests (CLIA)
are shown in Table III.

Inną metodą analityczną wykrywania przeciwciał,
wykorzystaną również do wykrywania przeciwciał
przeciw COVID-19 jest chemiluminescencja (CLIA).
W immunologicznych testach chemiluminescencyjnych
wskaźnikiem reakcji może być marker luminoforowy
lub enzymatyczny. Czas uzyskania wyniku zwykle nie
przekracza 30 min., jednak do wykonania testów tą
metodą niezbędna jest zaawansowana platforma analityczna lub analizator (21). Przykładem takiego testu jest
zestaw Maglumi CLIA firmy Snibe Diagnostic (Chiny),
w którym do znakowania użyto cząsteczek ABEI (nowego izoluminolu) (22). Obecnie kilka ośrodków diagnostycznych w Polsce posiada już sprzęt umożliwiający przeprowadzanie testów z wykorzystaniem odczynników MAGLUMI 2019-nCoV.
Głównymi zaletami zautomatyzowanych testów
COVID-19 opartych na analizatorach CLIA w porównaniu z szybkimi testami LFIA jest wyższa czułość, bardzo wysoka przepustowość próbek: do 180 testów na
godzinę oraz szybkość uzyskiwania wyników – pierwsze wyniki otrzymujemy już po 12 lub 17 minutach
w zależności od typu analizatora (21,22,23). Podobny system CLIA wprowadziła na rynek firma Diazyme
Laboratories Inc., oferująca testy: Diazyme DZ-Lite
SARS-CoV-2 IgG i SARS-CoV-2 IgM CLIA, które wymagają analizatora Diazyme DZ-Lite 3000 Plus. Przepustowość tego systemu to około 50 oznaczeń w ciągu godziny. Pierwsze wyniki uzyskujemy po około 30
minutach. Wadą jest konieczność inaktywacji badanej
próbki w temperaturze 56oC przez 30 minut (13). Obie
firmy zastrzegają, iż wyniki uzyskane przy użyciu testów serologicznych powinny być potwierdzone w badaniu przy użyciu metody RT-PCR.
Innym testem CLIA jest zestaw SARS-CoV-2 IgM/
IgG firmy Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd (Chiny).
W teście zastosowano dwa antygeny SARS-CoV-2, białko nukleokapsydu (N) oraz białko szczytowe (S). Badania zostały przeprowadzone na w pełni automatycznym
chemiluminescencyjnym analizatorze iFlash3000 firmy
Shenzhen. Porównując wyniki badań serologicznych do
„złotego standardu”, jakim są badania genetyczne, autorzy ocenili czułość testu w obydwu klasach przeciwciał
na ponad 90% (24). W grupie 43 osób z zakażeniem
SARS-CoV-2 w ostrej fazie choroby przeciwciała klasy
IgG wykryto u 88,9%, natomiast klasy IgM u 48,1%.
Autorzy zauważyli, że wraz z upływem czasu spadał
poziom przeciwciał klasy IgM i wzrastał przeciwciał
klasy IgG, który następnie stabilizował się na wysokim
poziomie. Przykładowe szybkie testy chemiluminescencyjne (CLIA) przedstawiono w Tabeli III.
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BD – brak danych
BD- no data

iFlash-SARSCoV-2 IgM

iFlash-SARSCoV-2 IgG

Shenzhen
Yahuilong
Biotechnology
Co,. Ltd
China
Shenzhen
Yahuilong
Biotechnology
Co.,Ltd
ROU- tylko do badań naukowych
ROU – research use only

Diazyme
Laboratories, Inc.

DZ-Lite SARSCoV-2 IgG CLIA

USA

CE-IVD

CE-IVD

BD

BD

CE-IVD

CE-IVD

RESEARCH
TYPE

serum

serum, plasma

serum, plasma

SAMPLE
TYPE

IgM>90%

IgG > 95%

IgG+IgM
-95.6%.

IgM>95%

IgG > 95%

IgG+IgM
-96.0%.

IgM+IgG
-96,5%
97,3%

97,5%

78,7%
IgM+IgG
-89,9%
91,2%

IgG+IgM
-96.0%

97,33%

IgM+IgG
-96,5%

97,50%

SPECIFICITY

IgG+IgM
-95.6%

91,21%

IgM+IgG
-89,9%

78,65%

SENSITIVITY

CE-IVD – certyfikat wyrobu do diagnostyki in vitro
CE-IVD -European CE Marking for In Vitro Diagnostic

China

SNIBE Co.
Ltd. (Shenzhen
New Industries
Biomedical
Engineering Co.,
Ltd)
SNIBE Co.
Ltd. (Shenzhen
New Industries
Biomedical
Engineering Co.,
Ltd)

Diazyme
Laboratories, Inc.

COUNTRY OF
PRODUCTION

MANUFACTURER

DZ-Lite SARSCoV-2 IgM CLIA

MAGLUMI

2019-nCoV IgG
(CLIA)

MAGLUMI

2019-nCoV IgM
(CLIA)

TEST NAME

iFlash 1800Analyzer,
iFlash 3000 Analyzer

Diazyme DZ-Lite
3000 Plus Analyzer:
ca. 34 minutes

Maglumi Analyzer
800:
17-30 minutes

Maglumi 600
Analyzer:
12-30 minutes

TIME TO RESULT
AND READING
METHOD

The kit is for 100
determinations.
Sample throughput:
180 tests / h. or 300
tests / h.
Tests used in France
and Italy.

The kit is for 100
determinations.
Sample throughput:
50 tests / h.

The kit is for 100
determinations.
Sample throughput:
180 tests / h.

REMARKS

Table III. A list of selected chemiluminescent (CLIA) tests for the detection of antibodies to the SARS-CoV-2 virus (information according to manufacturers’ data)
Tabela III. Zestawienie wybranych testów chemiluminescencyjnych (CLIA) wykrywających przeciwciała dla wirusa SARS-CoV-2 (informacje według danych producentów)
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ENZYME-LINKED ELISA KITS
FOR DIAGNOSIS OF ANTIBODIES AGAINST
SARS-CoV-2 VIRUS

TESTY IMMUNOENZYMATYCZNE ELISA
W DIAGNOSTYCE PRZECIWCIAŁ PRZECIW
WIRUSOWI SARS-CoV-2

In serodiagnosis of viral infections, enzymelinked ELISA kits for detection of specific IgA,
IgG and IgM antibodies in the serum samples are
commonly used (3,8,12). These tests have also
been adapted, both by commercial companies and
by individual research teams (in-house tests), to
search for antibodies against SARS-CoV-2 virus.
Compared to rapid immunochromatographic tests,
ELISA tests are generally characterized by much
higher sensitivity and the ability to simultaneously
determine antibodies in a large number of clinical
samples. However, due to the technical complexity
and time needed to perform the test, they can only be
performed in a diagnostic laboratory.
An example of a commercial ELISA is a kit
developed by Euroimmun for screening for IgG
and IgA antibodies for SARS-CoV-2 (25). In this
ELISA kit, the wells of the plate were coated with
a recombinant SARS-CoV-2 structural protein (S1
domain). The diagnostic sensitivity of the ELISA kit
was determined by testing 9 samples from 8 European
patients with COVID-19 infection confirmed by RTPCR, including 4 samples obtained at an earlier stage
of infection (two positive results in IgA and one
in IgG) and on 5 samples obtained at a later stage
of infection (five positive results in IgA and four
positive in IgG). The specificity of the ELISA was
performed on the sera of patients in which various
antiviral antibodies, rheumatoid factors and other
antibodies were found, as well as in patients with
acute bacterial pneumonia. Of the total number of
200 samples, 15 sera were positive in the Anti-SARSCoV-2 (IgA) ELISA giving a specificity of the test of
92.5%. In the case of IgG antibodies, only 3 sera from
the control group were positive, which allowed the
test specificity to be determined at 98.5%. Examples
of commercial ELISA kits for COVID-19 diagnostics
are shown in Table IV.
There is very little information in the available
literature regarding the results of serological tests
carried out with commercial kits and in-house
ELISA tests on a representative group of patients by
independent research teams. The results of several
tests using such ELISA tests are listed below.
1. Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- kit by Beijing Wantai Biological Pharmacy
Enterprise Co., Ltd. (China)
The results, obtained using this commercial ELISA
kit, have been described by Zhao et al. (26). An
indirect ELISA assay with recombinant protein
antigen (nucleoprotein) was used to screen for IgG

W serodiagnostyce zakażeń wirusowych powszechnie wykorzystuje się zestawy immunoenzymatyczne
ELISA, przy użyciu których można oznaczyć w badanych próbkach surowicy poziom swoistych przeciwciał
klasy IgA, IgG i IgM (3,8,12). Testy te zostały przystosowane, zarówno przez firmy komercyjne jak też
przez poszczególne zespoły badawcze (testy-in-house),
do poszukiwania przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2. W porównaniu do szybkich testów immunochromatograficznych testy ELISA z zasady charakteryzują się znacznie wyższą czułością oraz możliwością
jednoczesnego oznaczenia przeciwciał w dużej liczbie
próbek klinicznych. Ze względu jednak na techniczne
skomplikowanie oraz czas potrzebny na przeprowadzenie testu mogą być one wykonywane jedynie w laboratorium diagnostycznym.
Przykładem komercyjnego testu ELISA jest zestaw
opracowany przez firmę Euroimmun do poszukiwania
przeciwciał klasy IgG i IgA dla wirusów SARS-CoV-2
(25). W zestawie tej firmy studzienki płytki zostały
opłaszczone rekombinowanym białkiem strukturalnym
(domena S1) SARS-CoV-2. Czułość diagnostyczna zestawu ELISA została określona poprzez badanie 9 próbek
od 8 europejskich pacjentów z zakażeniem COVID-19
potwierdzonym badaniem RT-PCR, w tym na 4 próbkach
uzyskanych we wcześniejszym etapie zakażenia (uzyskano dwa dodatnie wyniki w IgA i jeden w IgG) oraz
na 5 próbkach uzyskanych w późniejszym etapie zakażenia (uzyskano pięć dodatnich wyników w IgA i cztery
w IgG). Swoistość testu ELISA została przeprowadzona
na surowicach pacjentów, w których stwierdzono obecność różnych przeciwciał przeciwwirusowych, czynników reumatoidalnych i innych przeciwciał, a także u pacjentów z ostrym bakteryjnym zapaleniem płuc. W teście
ELISA Anty-SARS-CoV-2 (IgA) z ogólnej liczby 200
próbek 15 surowic było dodatnich, dając swoistość tego
testu na poziomie 92,5%. W przypadku przeciwciał klasy IgG tylko 3 surowice były dodatnie, co pozwoliło na
określenie swoistości testu na 98,5%. Przykładowe komercyjne zestawy ELISA przeznaczone do diagnostyki
COVID-19 przedstawiono w Tabeli IV.
W dostępnym piśmiennictwie jest bardzo niewiele
informacji dotyczących wyników badań serologicznych
przeprowadzonych zestawami komercyjnymi oraz testami in-house ELISA na reprezentatywnej grupie osób
chorych przez niezależne zespoły badawcze. Poniżej
zestawiono wyniki kilku badań uzyskanych przy wykorzystaniu takich właśnie testów ELISA.
1. Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) – zestaw firmy Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co.,Ltd. (Chiny)

60

Table IV. A list of selected commercial immunochromatographic ELISA tests for the detection of antibodies to the SARS-CoV-2 virus (information according to manufacturers’ data)
Tabela IV. Zestawienie wybranych komercyjnych immunoenzymatycznych testów immunoenzymatycznych ELISA wykrywających przeciwciała dla wirusa SARS-CoV-2 (informacje
według danych producentów)
COUNTRY OF
RESEARCH
TIME TO RESULT AND
TEST NAME
MANUFACTURER
SAMPLE TYPE
SENSITIVITY
SPECIFICITY
PRODUCTION
TYPE
READING METHOD
SARS-CoV-2 IgG
IgG-100%
IgG-100%
ELISA Kit
Creative Diagnostics
USA
RUO
serum, plasma
ELISA reader
SARS-CoV-2 IgM
IgM-100%
IgM-100%
ELISA Kit
SARS-COV-2
Creative Diagnostics
USA
RUO
serum, plasma
94,5%
100%
ELISA reader
Antibody ELISA
Coronavirus
IgG -100%
IgG- 100%
COVID-19 IgG
Epitope Diagnostics
ELISA Assay
Test result in ca. 2.5h.;
Inc./ Eagle
USA
CE-IVD
serum
ELISA reader
Coronavirus
Bioscience, Inc.
COVID-19 IgM
IgM-45%
IgM- 97.7%
ELISA Assay
Anty-SARS-CoV-2
IgA -50-100%
IgA-92,5%
ELISA IgA
Test result in ca. 3h.;
Euroimmun
Germany
CE-IVD
serum
ELISA reader
Anty-SARS-CoV-2
IgG-34-100%
IgG-98,5%
ELISA IgG
Novel Coronavirus
COVID-19 IgM
IgM -45%
IgM -100%
ELISA Kit
Test result in ca. 2h.;
IBL International
Germany
CE-IVD
serum
ELISA reader
Novel Coronavirus
COVID-19 IgG
IgG -100%
IgG-100%
ELISA Kit
EDI™ Novel
Coronavirus
IgM - 45%
IgM - 100%
COVID-19 IgM
ELISA Kit
Epitope Diagnostics,
Test result in ca.1.5 h.;
USA
CE-IVD
serum
Inc.
ELISA reader
EDI™ Novel
Coronavirus
IgG - 100%
IgG - 100%
COVID-19 IgG
ELISA Kit
BD – brak danych ROU- tylko do badań naukowych CE-IVD – certyfikat wyrobu do diagnostyki in vitro
BD- no data
ROU – research use only
CE-IVD -European CE Marking for In Vitro Diagnostic
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antibodies. For analysis of IgM antibodies a double
sandwich assay using recombinants containing the
RBD domain of SARS-CoV-2 conjugated with
horseradish peroxidase was used (μ-chain capture).
According to the manufacturer, the specificity of
the test in both classes of immunoglobulins is over
98%. The main subject of the present study was
535 plasma samples obtained from 173 patients
with infection confirmed by genetic tests. Overall,
the IgG antibodies were found in 64.7% (112/173)
and IgM in 82.7% (143/173) of patients. The
authors also analyzed in their studies the dynamics
of antibodies in relation to the results of genetic
tests. In the early phase of the disease, within the
first 7 days after the onset of clinical symptoms,
the RNA test had the highest sensitivity (66.7%),
while the ELISA test had the lowest (38.3%).
In samples obtained on the 8-14th day from the
beginning of the disease, antibodies IgM and IgG
were detected in 73.5% and 54.1%, respectively,
while RNA only in 54.0% of cases. In the late phase
of the disease (day 15-39 from the onset of clinical
symptoms) the sensitivity of the ELISA test in the
authors’ studies was 94.3% in the IgM class and
79.8% in the IgG class, while the sensitivity of
genetic tests decreased to 45.5%. According to
the authors, serological tests may be useful for
clinically diagnosed patients, whose infection
has not been confirmed by genetic tests, and in
asymptomatic close contacts in quarantine. In the
latter case, patients with a positive serological
tests should be considered asymptomatic carriers
and the RNA should be tested.
In addition, the results of this study indicate a
positive correlation between antibody titers and
clinical severity. Thus, high levels of antibodies
can be considered as an important indicator of the
risk of severe disease, regardless of age, gender or
comorbidities (26).
2. Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) Zhuhai Lizhu Reagent Co., Ltd. (China) kit and
rS -based ELISA kit from Beijing Hotgen Biotech
Co. Ltd. (China).
Liu et al. (27) analyzed the level of specific
antibodies in patients with SARS-CoV-2 using
two commercial ELISA kits: Lizhu and Hotgen.
In the commercial kit of Lizhu for searching for
IgM antibodies, the manufacturer coated the plate
with monoclonal mouse antibodies for human
IgM (μ-chain). After incubation with the sera
and washing the wells of the plate, the SARSCoV-2 rN protein conjugated with horseradish
peroxidase was then added as a specific antigen.
In the case of searching for IgG antibodies, the
plate was coated directly with rN protein. In the
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Wyniki badań serologicznych uzyskanych przy zastosowaniu tego komercyjnego zestawu ELISA zostały opisane przez Zhao i wsp. (26). Do poszukiwania przeciwciał klasy IgG zastosowano pośredni
test ELISA firmy Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. z rekombinowanym antygenem białkowym (nukleoproteina) natomiast do
przeciwciał klasy IgM (μ-chain capture) podwójny
test kanapkowy z użyciem rekombinantów zawierających domenę RBD wirusa SARS-CoV-2 sprzężonych z peroksydazą chrzanową. Według producenta
swoistość testu w obydwu klasach immunoglobulin
wynosi ponad 98%. Głównym przedmiotem prezentowanych badań było 535 próbek plazmy uzyskanej
od 173 pacjentów z objawami zakażenia potwierdzonego badaniami genetycznymi. Ogółem, obecność
przeciwciał klasy IgG wykryto u 64,7% (112/173)
natomiast klasy IgM u 82,7% (143/173) osób chorych. Autorzy przeanalizowali w swoich badaniach
również dynamikę pojawiania się przeciwciał po
zachorowaniu w stosunku do wyników badań genetycznych. We wczesnej fazie choroby, w ciągu
pierwszych 7 dni od wystąpienia objawów klinicznych, test RNA miał najwyższą czułość (66,7%),
natomiast test ELISA najniższą (38,3%). W próbkach materiału klinicznego uzyskanego w 8-14 dniu
od początku choroby przeciwciała klasy IgM i IgG
wykrywano odpowiednio w 73,5% i 54,1%, natomiast RNA tylko w 54,0% przypadków. W późnej
fazie choroby (15-39 dzień od początku objawów
klinicznych) czułość testu ELISA w badaniach autorów wynosiła w klasie IgM 94,3% i w klasie IgG
79,8%, natomiast czułość badań genetycznych spadła do 45,5%. Według autorów badania serologiczne
mogą być przydatne u osób z rozpoznaniem klinicznym, u których zakażenie nie zostało potwierdzone
badaniami genetycznymi oraz u bezobjawowych
osób z bliskiego kontaktu przebywających na kwarantannie. W tym drugim przypadku osoby z dodatnim wynikiem badań serologicznych należy uznać
za bezobjawowych nosicieli i wykonać badania na
obecność RNA. Dodatkowo, wyniki badań autorów
wskazują na korelację poziomu wykrywanych przeciwciał z ciężkością objawów klinicznych. Tak więc,
wysoki poziom przeciwciał można uznać za istotny
wskaźnik ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, niezależnie od wieku, płci czy współistniejących chorób (26).
2. Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) – zestaw firmy Zhuhai Lizhu Reagent Co., Ltd. (Chiny)
oraz zestaw rS -based ELISA kit firmy Beijing Hotgen Biotech Co. Ltd., (Chiny).
Liu i wsp. (27) poszukiwali swoistych przeciwciał
u chorych z SARS-CoV-2 przy użyciu dwóch komercyjnych zestawów ELISA: firmy Lizhu i firmy Hot-
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Hotgen kit, recombinant S (rS) polypeptide was
used as the antigen, which was applied directly
to the wells of the plate. The study showed, that
among 214 patients with confirmed SARS-CoV-2
infection, IgM and IgG antibodies were detected
in 68.2% and 70.1% of patients by the Lizhu kit,
and 77.1% and 74.3% of patients, respectively,
by the Hotgen kit. According to the authors, the
ELISA test in which the rS polypeptide was used
is more sensitive for searching for IgM class
antibodies, which may be associated with earlier
production of antibodies in people infected with
this protein (27).
3. In-house ELISA developed by Guo et al. (28)
Guo et al. have developed in-house indirect
ELISA for the detection of IgM, IgA and IgG
antibodies for SARS-CoV-2 using purified rNPs
protein at a concentration of 0.1 μg / mL as
antigen. They determined the cut-off value as the
average absorbance OD450 obtained during the
examination of healthy sera increased by three
standard deviations.
The tests showed the presence of antibodies,
especially IgM and IgA classes, on the first day
from the onset of clinical symptoms. However, 18
out of 82 subjects (22%) with infection confirmed
by genetic tests failed to detect SARS-CoV-2
antibodies in serum samples obtained in the
first week of the disease. The authors found no
cross-reactions with other coronaviruses except
for strong cross-reactions between SARS-CoV
antibodies and SARS-CoV-2 rNP antigen (28).
4. In-house ELISA developed by Zhang et al. (29).
In an indirect in-house ELISA-IgG, recombinant
protein antigen of SARS-CoV-2 Rp3 was added to
each well of the plate (100 ng). In-house ELISAIgM at the first stage 500 ng of human IgM
antibodies (μ-chloride) were added followed by
use of specific horseradish peroxidase conjugated
antigen. Test results showed a significant
increase in the level of IgM and IgG antibodies
in serum samples obtained five days after the
first serological test. According to the authors,
serological investigation may be important in the
study of patients with negative results of genetic
tests (29).
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gen. W komercyjnym zestawie firmy Lizhu, do poszukiwania przeciwciał klasy IgM producent opłaszczył płytkę monoklonalnymi mysimi przeciwciałami
dla ludzkich IgM (μ -chain). Po inkubacji z badanymi
surowicami i wypłukaniu dołków płytki, dodawano
następnie jako swoisty antygen nukleokapsydowe
białko rN wirusa SARS-CoV-2 sprzężone z peroksydazą chrzanową. W przypadku poszukiwania przeciwciał klasy IgG płytkę opłaszczono bezpośrednio
białkiem rN. W zestawie firmy Hotgen jako antygen
zastosowano rekombinowany polipeptyd S (rS), który
nakładano bezpośrednio do dołków płytki.
Wśród 214 osób z potwierdzonym badaniami genetycznymi zakażeniem SARS-CoV-2 zestawem firmy
Lizhu wykryto przeciwciała klasy IgM oraz IgG odpowiednio u 68,2% oraz 70,1% pacjentów natomiast
zestawem firmy Hotgen odpowiednio u 77,1% oraz
74,3% osób chorych. Według autorów, test ELISA
w którym zastosowano polipeptyd rS jest bardziej
czuły przy poszukiwaniu przeciwciał klasy IgM, co
może być związane z wcześniejszą produkcją przeciwciał u osób zakażonych dla tego białka (27).
3. Test in-house ELISA opracowany przez Guo i wsp. (28)
Guo i wsp. opracowali we własnym zakresie pośredni test in-house ELISA do wykrywania przeciwciał
klasy IgM, IgA i IgG dla SARS-CoV-2 stosując jako
antygen oczyszczone białko rNPs w stężeniu 0,1 μg/
mL. Wartość cut-off ustalili jako średnią absorbancję
OD450 uzyskaną podczas badania surowic osób zdrowych powiększoną o trzy odchylenia standardowe.
Przeprowadzone badania wykazały obecność przeciwciał, zwłaszcza klasy IgM i IgA, już w pierwszym dniu od początku objawów klinicznych. Jak
sami jednak stwierdzają, u 18 na 82 badanych (22%)
osób z zakażeniem potwierdzonym badaniami genetycznymi nie udało wykryć się przeciwciał dla
SARS-CoV-2 w próbkach surowicy uzyskanych
w pierwszym tygodniu choroby.
Badając z kolei swoistość opracowanego zestawu
autorzy stwierdzili brak krzyżowych reakcji z innymi koronawirusami za wyjątkiem silnych krzyżowych reakcji pomiędzy przeciwciałami dla SARSCoV a antygenem SARS-CoV-2 rNP (28).
4. Test in-house ELISA opracowany przez Zhang
i wsp. (29).
W pośredniej metodzie in-house ELISA przy poszukiwaniu przeciwciał klasy IgG do każdej studzienki
płytki dodawano 100 ng rekombinowanego białka
Rp3 wirusa SARS-CoV-2 natomiast przy badaniu
klasy IgM do każdej studzienki płytki dodawano
najpierw 500 ng przeciwciał dla ludzkich IgM (μ
-chain) a dopiero później swoisty antygen sprzężony z peroksydazą chrzanową. Wyniki badań wykazały znaczący wzrost poziomu przeciwciał klasy
IgM i IgG w próbkach surowicy uzyskanych już
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SEROLOGICAL TESTS FOR DETECTION
OF SARS-CoV-2 VIRUS ANTIGENS
In addition to serological tests for detecting specific
antibodies, serological tests for detecting antigens of
SARS-CoV-2 are also available (Table V). They used
both the technique of immunochromatography as
well as enzyme-linked ELISA methods.
Functional principle of „rapid” tests is based on
the technique of immunochromatography. Antibodies
directed against SARS-CoV-2 virus antigen are
immobilized on membrane strip placed on the plastic
plate (most often against a nucleocapsid protein (N)
or a peak protein (S)) in the test zone T.
In the initial segment of this piece there is
a conjugate of colloidal gold with anti-SARSCoV-2 antigens. The execution of the test is based
on extraction of SARS-CoV-2 virus antigen from
sample, with the use of extraction solution, and then
dropping the extract on the test plate. Antigen binds
with conjugate of colloidal gold with anti-SARSCoV-2 antibodies, and the antigen-antibody complex
creates. Later on, the extract is moving by capillary
forces to immobilized anti-SARS-CoV-2 antibodies
in T test zone. If there is any virus SARS-CoV-2
antigen present in the tested sample, then the colorful
complex of: antibody - SARS-CoV-2 antigen antibody conjugated with colloidal gold is created, and
the colorful test T stripe is generated. Lack of colorful
stripe in the test zone is an evidence of the absence of
virus antigen in the tested sample. The extract is later
moving along the plate and in the control zone the
colorful control stripe C is generating. The presence
of this control stripe ensures the proper procedure of
the test and the good quality of reagents.
Research published by scientists indicates that in
the case of patients with influenza, the sensitivity of
“quick” tests detecting the SARS-CoV-2 antigen in
the tested sample ranges from 34% to 80%. Based on
this information, depending on the group of patients
tested, some of the patients infected with SARSCoV-2 virus may be misdiagnosed. In addition, it
was possible to obtain false-positive results due to
the presence in the tested samples of antibodies or
antigen other than SARS-CoV-2 virus that causes
respiratory infections (31). As an example showed
in the case of the COVID-19 Ag Respi-Strip test
from Coris BioConcept (Belgium), there are possible
cross-reactions with the SARS-CoV virus antigen.
Validation of this test was performed in two reference
hospitals, where 202 samples taken from patients
were tested, in which the presence of SARS-CoV-2
virus genes was confirmed by RT-PCR. Based on the
results obtained, it was found that the sensitivity of
the COVID-19 Ag Respi-Strip test ranges between
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po pięciu dniach od momentu pierwszego badania.
Według autorów badania serologiczne mogą mieć
istotne znaczenie w badaniu osób z ujemnymi wynikami badań genetycznych wykonanych z wymazów
z gardła (29).
TESTY SEROLOGICZNE WYKRYWAJĄCE
ANTYGENY WIRUSA SARS-CoV-2
Oprócz testów serologicznych służących do wykrywania swoistych przeciwciał dla wirusa SARS-CoV-2
dostępne są również testy serologiczne służące do wykrywania antygenów wirusa SARS-CoV-2 (Tabela V).
Zastosowano w nich zarówno technikę immunochromatografii („szybkie” testy kasetkowe) jak również metody immunoenzymateczne ELISA.
Zasada działania ”szybkich” testów kasetkowych
oparta jest na technice immunochromatografii. Na pasek membrany umieszczony w plastikowej płytce nanoszone są przeciwciała skierowane przeciwko antygenowi wirusa SARS-CoV-2 (najczęściej przeciw białku
nukleokapsydowemu (N) lub białku szczytowemu (S)
w strefie testowej T. W początkowym odcinku tego
paska znajduje się koniugat złota koloidalnego z przeciwciałami anty-SARS-CoV-2. Wykonanie oznaczenia
polega na wyekstrahowaniu antygenu wirusa SARSCoV-2 z próbki przy użyciu roztworu ekstrakcyjnego,
a następnie nakropleniu ekstraktu na płytkę testową.
Antygen wiąże się z koniugatem złota koloidalnego
z przeciwciałami anty- SARS-CoV-2 i tworzy się kompleks antygen-przeciwciało. Następnie ekstrakt przemieszcza się siłami kapilarnymi do unieruchomionych
przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w strefie testowej T. Jeżeli w badanej próbce obecny jest antygen wirusa SARS-CoV-2 to powstaje barwny kompleks: przeciwciało antygen SARS-CoV-2 -koniugat przeciwciała ze złotem
koloidalnym i tworzy się barwny prążek testowy T. Brak
barwnego prążka w strefie testowej świadczy o nieobecności antygenu wirusa w badanej próbce. Ekstrakt przemieszcza się dalej wzdłuż płytki i w strefie kontrolnej
tworzy się barwny prążek kontrolny C. Obecność tego
prążka świadczy o prawidłowym wykonaniu i działaniu
testu oraz o dobrej jakości odczynników.
Opublikowane przez naukowców badania wskazują, że w przypadku pacjentów chorych na grypę czułość
„szybkich” testów wykrywajacych w badanej próbce
antygen wirusa SARS-CoV-2 waha się od 34% do 80%.
W oparciu o te informacje, w zależności od grupy badanych pacjentów, część badanych osób zakażonych
wirusem SARS-CoV-2 może zostać błędnie zdiagnozowanych. Ponadto stwierdzono możliwość uzyskania
wyników fałszywie dodatnich wynikających z faktu
obecności w badanych próbkach przeciwciał bądź antygenu wirusa, innego niż SARS-CoV-2, wywołującego
infekcje układu oddechowego. Przykładowo, w przy-
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Table V. A list of selected commercial serology tests for the detection of SARS-CoV-2 virus antigens (information according to manufacturers’ data).
Tabela V. Zestawienie wybranych komercyjnych testów serologicznych wykrywających antygeny wirusa SARS-CoV-2 (informacje według danych producentów).
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56.14% - 60% and the specificity between 90.2% 100%. The test is recommended for screening (31).
The SARS-CoV-2 Antigen ELISA Kit from
Creative Diagnostics, USA, RUO is used to quantify
the level of SARS-CoV-2 recombinant nucleocapsid
protein (N protein) in serum (the required sample
volume is 50 μl) (32). According to the manufacturer,
there is a possibility of cross-reactions with the SARSCoV virus nucleocapsid protein. Such reactions have
not been shown for the MERS-CoV virus N protein.
It is intended for scientific research only (RUO). To
perform the test and plot a standard curve, seven serial
dilutions of the standard (SARS-CoV-2 Nucleoprotein
Standard) should be proceed, according to the
manufacturer’s instructions. Therefore, a maximum
of 44 samples can be researched in one test, assuming
that each assay for a given sample is performed in
two wells.Estimated time to complete the test is 3
hours. The lower limit of quantification (LOD) is 1
ng / ml N protein (32).
SUMMARY
A review of the available information on
serological tests for the diagnosis of COVID-19
above all shows the great interest of commercial
companies in the production of this type of kits.
There are currently many different tests available
on the market, mainly those produced in Asia, both
for searching for antibodies and antigens of the
SARS-CoV-2 virus. On the other hand, there is lack
of reliable scientific research about the diagnostic
usefulness of individual tests. Such tests should be
carried out as soon as possible on a representative
number of clinical specimens, obtained from patients
for whom the presence of the virus was detected
by genetic methods, persons with symptoms of
respiratory infection caused by pathogens other than
SARS-CoV-2, as well as from healthy persons. In
addition to comparative assessment of individual
tests, such studies will also provide the answer
whether serological tests can be used in the diagnosis
of patients showing acute clinical symptoms, or
only for retrospective tests. Undoubtedly, the
greatest usefulness in epidemiological studies will
be immunoenzymatic tests detecting IgG class
antibodies, which remain at an elevated level long
after the end of disease.
REFERENCES
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padku testu COVID-19 Ag Respi-Strip firmy Coris BioConcept (Belgia) istnieje możliwość wystąpienia reakcji
krzyżowych z antygenem wirusa SARS-CoV. Walidacja tego testu była wykonana w dwóch referencyjnych
szpitalach, gdzie przebadano 202 próbek pobranych od
pacjentów, u których potwierdzono obecność genów
wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR. Na podstawie
uzyskanych wyników stwierdzono, że czułość testu
COVID-19 Ag Respi-Strip waha się między 56,14% 60% a swoistość między 90,2% -100%. Test zalecany
jest do badań przesiewowych (31).
Zestaw SARS-CoV-2 Antigen ELISA Kit firmy
Creative Diagnostics, USA, RUO służy do ilościowego oznaczania poziomu rekombinowanego białka
nukleokapsydu (białko N) SARS-CoV-2 w surowicy
(wymagana objętość próbki to 50 μl) (32). Jak podaje producent, istnieje możliwość wystąpienia reakcji
krzyżowych z białkiem nukleokapsydu wirusa SARSCoV. Nie wykazano takich reakcji w przypadku białka
N wirusa MERS-CoV. Jest on przeznaczony tylko do
badań naukowych (RUO). W celu wykonania badania
i wykreślenia krzywej standardowej należy, zgodnie
z instrukcją producenta, wykonać siedem kolejnych
rozcieńczeń standardu (SARS-CoV-2 Nucleoprotein
Standard). W związku z tym w jednym badaniu można zbadać maksymalnie 44 próbki, przy założeniu, że
każde oznaczenie dla danej próbki wykonywane jest
w dwóch dołkach. Szacunkowy czas wykonania badania to 3 godziny. Dolna granica oznaczalności testu
(LOD) wynosi 1 ng/ml białka N (32).
PODSUMOWANIE
Przegląd dostępnych informacji dotyczących testów
serologicznych przeznaczonych do diagnostyki COVID-19 pokazuje przede wszystkim olbrzymie zainteresowanie komercyjnych firm produkcją tego typu zestawów. Na rynku dostępnych jest aktualnie wiele różnych
testów, głównie wyprodukowanych w Azji, zarówno do
poszukiwania przeciwciał jak też antygenów wirusa
SARS-CoV-2. Z drugiej strony brakuje rzetelnych badań naukowych mówiących o diagnostycznej przydatności poszczególnych testów. Badania takie powinny
być przeprowadzone jak najszybciej na reprezentatywnej liczbie próbek materiału klinicznego uzyskanego od
osób chorych, u których wykryto obecność wirusa metodami genetycznymi, osób z objawami zakażenia układu oddechowego wywołanego przez inne patogeny niż
SARS-CoV-2, jak też od osób zdrowych. Poza oceną
porównawczą poszczególnych testów, badania takie pozwolą również na uzyskanie odpowiedzi czy testy serologiczne mogą być stosowane w diagnostyce pacjentów
wykazujących ostre objawy kliniczne czy tylko do badań retrospektywnych. Niewątpliwie, największą przydatnością w badaniach epidemiologicznych wykażą się
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ABSTRACT
Symptomatic Clostridium difficile infection (CDI) is an acute inflammatory disease of the gastrointestinal tract,
manifesting in at least 3 unformed stools within 24 hours. Predicting factors for CDI include contact with medical
care (mainly hospitalization), antibiotic therapy in the last 12 weeks, use of proton pump inhibitors (PPI), H2
blockers, cancer chemotherapy, especially in the neutropenia stage, gastrointestinal surgery, advanced age and
concomitant chronic diseases (renal failure, liver failure, chronic inflammatory bowel disease - especially ulcerative
bowel disease, cancer, HIV infection, cachexia and hypoalbuminaemia) and vitamin D deficiency. Clinical
classification distinguishes three types of CDI - mild / moderate, severe, and fulminant. The principles of treatment
of the first and subsequent CDI incidents depending on the clinical course are based on oral vancomycin.
CDI is recurrent. The basis for treating CDI relapses is vancomycin administered orally at a dose of 4x125 mg
for 10 days followed by concomitant vancomycin dose reduction therapy.
The use of fecal microbiota transfer (FMT) in the treatment of CDI relapses is considered to be the most effective
therapy for recurrent CDI. An indication for FMT is antibiotic-resistant C. difficile infection, regardless of
the number of incidents CDI. The panel of tests recommended for a bacterial flora donor is presented in the
recommendations.
Key words: Clostridium difficile infection, fecal microbiota transfer, vancomycin
STRESZCZENIE
Objawowe zakażenie Clostridium difficile (Clostridium difficile infection, CDI) jest ostrą chorobą zapalną
przewodu pokarmowego, manifestującą się co najmniej trzema nieuformowanymi stolcami w ciągu 24
godzin. Czynniki predysponujące do wystąpienia CDI to kontakt z opieką medyczną (głównie hospitalizacja),
antybiotykoterapia w ciągu ostatnich 12 tygodni, stosowanie inhibitorów pompy protonowej (IPP), blokerów
H2, chemioterapii nowotworów, szczególnie w fazie neutropenii, chirurgia przewodu pokarmowego, podeszły
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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wiek i przewlekłe choroby współistniejące (niewydolność nerek, niewydolność wątroby, przewlekłe zapalne
choroby jelit - szczególnie wrzodziejące zapalenie jelit, nowotwory, zakażenie HIV, choroby przebiegające
z wyniszczeniem i hipoalbuminemią) oraz niedobór witaminy D.
Kwalifikacja kliniczna wyróżnia 3 rodzaje przebiegu CDI - lekki/umiarkowany, ciężki i piorunujący. Zasady
leczenia pierwszego i kolejnych incydentów CDI w zależności od przebiegu klinicznego opierają się na
stosowaniu wankomycyny doustnie. CDI ma charakter nawrotowy. Podstawą leczenia nawrotów CDI jest
wankomycyna stosowana doustnie w dawce 4x125 mg przez 10 dni z następczym zastosowaniem terapii
stożkowej wankomycyną w zmniejszających dawkach.
Zastosowanie transferu flory jelitowej (fecal microbiota transfer, FMT) w leczeniu nawrotów CDI uważa się
za najbardziej efektywną terapię nawrotowego CDI. Wskazaniem do wykonania FMT jest oporne na leczenie
antybiotykami zakażenie C. difficile, niezależnie od liczby incydentów CDI. Panel badań rekomendowanych
u dawcy flory bakteryjnej przedstawiono w rekomendacjach.
Słowa kluczowe: zakażenie Clostridium, transfer flory jelitowej, wankomycyna
INTRODUCTION

WPROWADZENIE

CDI case definition. Symptomatic Clostridioides
(Clostridium) difficile (CDI) infection is an acute
inflammatory bowel disease that manifests with at
least 3 loose stools per 24 hours (1).
CDI etiology. Clostidioides difficile (CD) is an
obligate anaerobic, spore-forming Gram-positive
bacterium that produces strong exotoxins (1). Its
former name (Clostridium difficile) was changed in
2016 to Clostridioides difficile as it was assigned to
a new genus Clostridioides (2). However, for the time
being both names can be used interchangeably (3).
Non-toxigenic Clostridioides difficile strains can
colonize intestines in neonates and in elderly. In healthy
adults Clostridioides difficile does not constitute part
of the intestinal microbiota and its presence is strongly
suppressed by the normal flora. Use of medications that
change the structure of the gut bacterial composition
and reduce the quantity of healthy bacteria promotes
rapid multiplication of CD.
CDI epidemiology. According to National Institute
of Public Health - NIH data, 11 592 cases of CD infection
have been reported in Poland in 2018 (morbidity rate
30.2 per 100 000 population) out of which 10 084
(87%) required hospital admission (4). The numbers
are still increasing. In 2013, when CD infection
surveillance and reporting were initiated, 4738 cases of
CDI have been registered (4). However, these statistics
are still believed to underestimate the true number of
CD cases. Recurrence rate is approximately 20% and
relapses occur most often at 3-21 days to 4-8 weeks
after end of treatment (Table I). In half of the cases they
are caused by the same CD strain. Elderly patients and
immunosuppressed individuals are at particularly high
risk of CDI recurrence. Detailed data on recurrence
risk factors are presented in the treatment section.
Approximately 30% of all CDI cases are classified
as healthcare-associated. However, in a proportion of
patients’ community-associated C. difficile infection

Definicja CDI. Objawowe zakażenie Clostridioides (Clostridium) difficile (CDI-Clostridioides difficile infection) jest ostrą choroba zapalną przewodu
pokarmowego, manifestującą się co najmniej trzema
nieuformowanymi stolcami w ciągu 24 godzin (1).
Etiologia CDI. Clostridium difficlile (CD) jest bakterią beztlenową Gram-dodatnią, wytwarzającą zarodniki (spory) oraz silne egzotoksyny (1). Dotychczasowa jej nazwa (Clostridium difficile) została zmieniona
w 2016 roku na Clostridioides difficile, ze względu na
przeniesienie jej do nowego rodzaju Clostridioides (2).
Nadal dopuszczalne jest stosowanie obydwu nazw (3).
Bakterie Clostridium – szczepy nietoksynotwórcze
mogą bytować w przewodzie pokarmowym noworodków oraz osób w wieku podeszłym. Bakterie Clostridioides nie stanowią flory fizjologicznej osób zdrowych,
a ich wzrost w świetle jelita jest silnie tłumiony przez
prawidłową florę jelitową. Stosowanie leków zmieniających skład fizjologicznej flory jelitowej i redukujących
liczbę bakterii prawidłowo występujących w jelicie grubym, sprzyja gwałtownemu wzrostowi CD.
Epidemiologia CDI. W 2013 roku, pierwszym roku,
gdy zaczęto rejestrować przypadki zakażeń jelitowych
CD, odnotowano 4 738 przypadków CDI (4). W kolejnych latach ich liczba wzrastała. Zgodnie z danymi
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH,
w 2018 roku zarejestrowano w Polsce 11 592 przypadki
zakażeń jelitowych wywołanych przez CD (zapadalność 30,2/100 tys.), z czego 10 084 (87%) wymagało hospitalizacji (4). Nie można jednak wykluczyć, że przedstawione meldunki nie oddają rzeczywistej skali problemu. Nawroty choroby występują u ok. 20% chorych po
3-21 dni do 4-8 tygodni od zakończenia leczenia (Tab.
I). W połowie przypadków są one spowodowane przez
ten sam szczep C. difficile. Nawroty CDI występują
głownie u osób starszych z upośledzoną odpornością.
Szczegółowe dane dotyczące czynników ryzyka nawrotów, przedstawiono w rozdziale na temat leczenia.
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Table I. CD recurrence rate
Recurrence
rate:

Tabela 1. Częstość nawrotów zakażenia CD

• After first episode: 20%
• After first recurrence: 45%
• After second and further recurrence: 65%

(CA-CDI) can be diagnosed. It includes patients who do
not belong to any of the recognized risk groups: young,
with no history of antibiotic therapy or no history of
contact with healthcare environment (Table II).

Częstość
nawrotów

• 20% po pierwszym epizodzie
• 45% po pierwszym nawrocie
• 65% po drugim i następnym epizodzie

Około 30% CDI związanych jest z kontaktem ze
środowiskiem szpitalnym. U części chorych występują zakażenia pozaszpitalne CA-CDI (community
associated -CDI). Wśród nich są osoby spoza grup ryzyka: młode, nieleczone antybiotykami, bez kontaktu
z ochroną zdrowia (Tab. II).

Table II. Hypotheses for the possible sources of community-associated CD strains
Tabela II. Hipotezy dotyczące źródła szczepów pozaszpitalnych
Possible sources of community-associated CD straing
• soil, water
1. Widespread presence of C. difficile spores
in the environment
2. Contaminated alimentary products
• pork, beef, poultry etc.
i. particularly vacuum packing
ii. C. difficile spores have been found in refrigerated meat in
cold rooms all over the world
3. Zoonotic infection
• Domestic animals (dogs, cats, horses etc.) can get infected with
C. difficile and excrete spores to the environment during diarrhea
Możliwe źródła szczepów pozaszpitalnych
1. powszechna obecność spor C. difficile
w środowisku zewnętrznym
2. skażone produkty spożywcze

3. zakażenia odzwierzęce

• gleba, woda
• wieprzowina, wołowina, mięso kurczaków itd.
i. zwłaszcza pakowane próżniowo
ii. w chłodniach w różnych częściach świata w przechowywanym mięsie znaleziono spory C. difficile
• zwierzęta domowe (psy, koty, konie itd.) mogą być zakażone
C. diffcile i podczas biegunki wydalać spory do środowiska

Spread of C. difficile infection occurs through
spores, which are widely present around an infected
patient as well as in the environment (Table III).

Czynnikiem odpowiedzialnym za rozprzestrzenianie się zakażeń C. difficile są spory, obecne w otoczeniu osoby chorej oraz w środowisku zewnętrznym
(Tab. III).

Table III. Characteristics of C. difficile spores

Tabela III. Charakterystyka spor C. difficile

1. Spores are the factor responsible for:
• easy spread of C. difficile in the hospital environment,
• recurrence of antibiotic-associated diarrhea
2. Sporulation process
• Environmental signals that initiate the process
remain unknown (RNA polymerase sigma factor)
• Lasts for approximately 12 hours
3. Spores are resistant to environmental conditions
• dehydration
• extreme temperatures
• chemical products
• oxidative stress
• alcohol-containing hand sanitizers

1. Spory są czynnikiem odpowiadającym za:
• szybkie rozprzestrzenianie się C. difficile w środowisku szpitalnym
• nawroty biegunek poantybiotykowych
2. Proces sporulacji
• nieznane są sygnały środowiskowe inicjujące
proces (czynnik sigma polimerazy RNA ?)
• trwa około 12 godz.
3. Spory są oporne na warunki środowiskowe
• wysuszenie
• skrajne temperatury
• środki chemiczne
• stres tlenowy
• alkoholowe środki dezynfekcyjne do rąk
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Factors predisposing to CDI occurrence. Most
cases of CDI are healthcare-associated, and the
main factor for the development of the infection is
hospitalization. It is estimated that approximately 82%
of patients with CDI have been hospitalized within
the last 12 weeks. It also applies to individuals who
otherwise do not belong to any of the recognized risk
groups, e.g. healthy women in perinatal period (5-10).
Another important determinant of CDI occurrence
is the exposure to antibiotics within the last 12 weeks.
Majority of patients (64%) declare the use of antibiotics
in the last 12 weeks prior to the first episode of CDI.
The risk is particularly high within first 4 weeks of
antibiotherapy and further increases with multiple
drug use (11-12).
Use of any antibiotic can potentially lead to
development of CDI. However, there are several
antibiotic classes that carry a higher risk than
others: third- and fourth generation cephalosporines,
fluoroquinolones, carbapenems and clindamycin
(13-16) (Table IV). The risk of CDI occurrence is
individual and depends on local CD strains resistance
to antibiotics (15).

Czynniki predysponujące do wystąpienia CDI.
Większość przypadków CDI jest związana z opieką
medyczną, głównie hospitalizacją. Szacuje się, że 82%
chorych z rozpoznaniem CDI przebyło hospitalizację
w ciągu ostatnich 12 tygodni. Dotyczy to także osób
nieobciążonych innymi czynnikami ryzyka, czego
przykładem są zdrowe kobiety w okresie okołoporodowym (5-10).
Drugi ważny czynnik rozwoju CDI to antybiotykoterapia w ciągu ostatnich 12 tygodni. Większość chorych (64%) relacjonuje stosowanie antybiotyków do 12
tygodni przed pierwszym incydentem CDI. Ryzyko to
jest szczególnie wysokie w pierwszych 4 tygodniach
po antybiotykoterapii i rośnie przy zastosowaniu kilku antybiotyków (11,12). Potencjalnie, zastosowanie
każdego antybiotyku może spowodować wystąpienie
CDI. Do klas o szczególnym wpływie na rozwój CDI
należą jednak: cefalosporyny III i IV generacji, fluorochinolony, karbapenemy i klindamycyna (13-16) (Tab.
IV). Ryzyko rozwoju CDI po zastosowaniu poszczególnych antybiotyków zależy od oporności na antybiotyki szczepów CD występujących lokalnie (15).

Table IV. Antibiotic classes and risk for C. difficile infection
Tabela IV. Ryzyko wywołania infekcji C. difficile przez antybiotyki
HIGH
Clindamycin
Ampicillin
Amoxycillin
Cephalosporines
Fluoroquinolones

MODERATE
Sulfonamides
Macrolides
Carbapenems
Other penicillins

Out of patients who developed CDI despite no
history of antibiotic exposure, 31% was treated with
proton-pump inhibitors (PPI) (17), which, together with
H2-blockers, are an important factor contributing to
CDI occurrence. Another treatment-related risk group
for CDI includes patients receiving chemotherapy,
particularly those who are neutropenic (18-22).
Gastrointestinal surgical procedures and alimentation
through stomach probe also increase significantly the
risk of CDI (16,23),
Other risk factors for CDI include advanced age,
chronic comorbidities: renal failure, liver failure,
chronic inflammatory bowel diseases (particularly
ulcerative colitis), neoplasms, HIV infection, diseases
leading to cachexia and hypoalbuminemia, as well as
vitamin D3 deficiency (24-27).
Solid organs and bone marrow transplant recipients
are at over 5 times higher risk of CDI development, as
well as at high risk for recurrence, severe disease and
death (28,29) (Table V).
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LOW
Rifampicin
Chloramphenicol
Aminoglycosides
Tetracyclin

Spośród tych, którzy nie stosowali antybiotyków
a rozwinęli CDI, aż 31% stosowała inhibitory pompy
protonowej (IPP) (17), które uważa się obecnie, obok
blokerów H2, za istotny czynnik ryzyka rozwoju CDI.
W grupie ryzyka związanego z zastosowanym leczeniem są także chorzy podlegający chemioterapii nowotworów, szczególnie w fazie neutropenii (18-22). Szczególnym ryzykiem rozwoju CDI obarczeni są pacjenci
poddani zabiegom chirurgicznym w obrębie przewodu
pokarmowego, a także żywieni przez sondę (16,23).
Wśród innych czynników ryzyka CDI wymienia
się: podeszły wiek, przewlekłe choroby współistniejące
takie jak niewydolność nerek, niewydolność wątroby,
przewlekłe choroby zapalne jelit – szczególnie wrzodziejące zapalenie jelita grubego, nowotwory, zakażenie HIV, choroby przebiegające z wyniszczeniem i hipoalbuminemią oraz niedobór witaminy D3 (24-27).
Szczególną grupę stanowią biorcy narządów oraz
szpiku. W tej grupie ryzyko zachorowania na CDI jest
5-krotnie wyższe, a ponadto występuje wysokie ryzyko nawrotu biegunki oraz ciężkiego przebiegu zakażenia CDI i zgonu (28,29) (Tab. V).
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Table V. Risk factors for C. difficile infection
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Tabela V. Czynniki ryzyka zakażenia C. difficile.

CDI risk factors

Czynniki ryzyka CDI

• Use of antibiotics (within the last 2-3 months)
• Exposure to healthcare facilities (within the last 2-3
months)
• Infection with toxin-producing C. difficile strains in
the past
• Age > 65 years
• Chronic comorbidities
• Immunosuppresion and HIV infection
• Chemotherapy
• Alimentation through stomach probe
• Gastrointestinal surgery
• Use of drugs that inhibit gastric acid secretion (PPI)

• Antybiotykoterapia (w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy)
• Kontakt z placówkami ochrony zdrowia (w ciągu
ostatnich 2-3 miesięcy)
• Przebyta infekcja toksynotwórczym szczepem C.
difficile
• Wiek≥ 65 rż
• Przewlekłe choroby
• Immunosupresja oraz zakażenie HIV
• Chemioterapia
• Żywienie dojelitowe
• Operacja przewodu pokarmowego
• Stosowanie leków blokujących wydzielanie kwasu
solnego (szczególnie IPP)

Clinical Presentation. CDI clinical presentation
depends on CD type and on the patient’s health status
including presence of comorbidities at the time of
infection. Common CDI symptoms are listed in Table VI.

Objawy kliniczne CDI. Przebieg kliniczny CDI
zależy od typu CD oraz stanu ogólnego chorego i chorób współistniejących w chwili zakażenia. Typowe objawy CDI zawarte są w tabeli VI.

Table VI. Common symptoms of C. difficile infection

Tabela VI. Objawy kliniczne zakażenia C. difficile

Clinical symptoms of CDI

Objawy kliniczne CDI

• Loss of appetite
• Diarrhea
◦◦ watery diarrhea (> 3 loose stools per 24 hours) of
varying severity
◦◦ fulminant (often lethal) pseudomembranous
colitis
• Fever
• Abdominal pain or discomfort
• Leukocytosis
• Extraintestinal manifestations
◦◦ arthritis

• utrata apetytu
• biegunka
◦◦ wodniste stolce (≥ 3 nieuformowanych w czasie
24 godz.) o różnym nasileniu
◦◦ piorunujące (niekiedy śmiertelne) rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
• gorączka
• ból lub dyskomfort w jamie brzusznej
• leukocytoza
• objawy pozajelitowe
◦◦ zapalenia stawów

Severity of C. difficile disease can be influenced by
numerous factors. Clinical manifestations of CDI are
presented in Table VII.

Ciężkość przebiegu zakażenia C. difficile jest uwarunkowana wieloma czynnikami. Postacie kliniczne
CDI przedstawiono w tabeli VII.

Table VII. CDI clinical manifestations

Tabela VII. Postacie kliniczne zakażenia C. difficile

CDI clinical manifestations

Postacie kliniczne CDI

• Asymptomatous carriers = colonisation
• Mild or moderate diarrhea
• Pseudomembranous colitis

• Bezobjawowi nosiciele = kolonizacja
• Łagodna lub umiarkowana biegunka
• Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

The most severe disease is associated with ribotype
027, or NAP1 (North American Pulsed Field Type 1),
infection. Hyperepidemic NAP1/BI/027 strain has
stronger spore formation and toxin production abilities.
Increased prevalence of NAP1/BI/027 infection has
been observed lately. NAP1 strain exhibits resistance
to fluoroquinolones (which has been increasing over
recent years) and may cause severe CDI associated
with high risk of death (13).

Najcięższy przebieg wiąże się z zakażeniem rybotypem 027, znanym także jako NAP1 (North American
Pulsed Field Type 1). Wykazano, że hiperepidemiczny
szczep NAP1/BI/027 ma dużą zdolność do sporulacji
oraz wysoką toksynotwórczość. W ostatnich latach
obserwuje się zwiększoną częstość występowania zakażeń tym szczepem. Szczep NAP1 charakteryzuje
się dużą opornością na fluorochinolony (narastającą
w ostatnich latach) oraz wywoływaniem CDI o cięż73
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CD disease severity can be determined based on
clinical data (medical history, physical examination and
laboratory testing results), the need for intensive care
unit (ICU) admission and the need for colectomy (1).
Mild, moderate, and severe CDI can be distinguished
(1). The clinical classification incorporates the
following criteria (Table VIII).
Apart from leukocytosis and serum creatinine, the
prognosis and death risk in CDI depend on several
other factors, including age, body temperature,
exposure to systemic antibiotics and albumin
concentration (Table IX).

kim przebiegu, a zakażenie nim jest obarczone większym ryzykiem zgonu (13).
Ciężkość przebiegu CDI, określa się na podstawie
danych klinicznych (badanie podmiotowe, przedmiotowe, wyników badań laboratoryjnych), konieczności
pobytu w Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) oraz
konieczności wykonania kolektomii (1). Wyróżnia
się lekki, umiarkowany oraz ciężki przebieg CDI (1).
Klasyfikacja kliniczna oparta jest na poniższych kryteriach (Tab. VIII).
Rokowanie i ryzyko zgonu w przebiegu CDI są
także związane (poza liczbą leukocytów i stężeniem
kreatyniny w surowicy) z wiekiem, temperaturą ciała,
stosowaniem systemowej antybiotykoterapii oraz stężeniem albumin w surowicy (Tab. IX).

Table VIII. Classification of C. difficile disease severity
Tabela VIII. Klasyfikacja ciężkości przebiegu klinicznego
zakażenia C. difficile

Table IX. Risk factors for severe CDI disease
Tabela IX. Czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia
C. difficile

Disease severity

Criteria

Mild/moderate

•
•
•
•
•
•
•

Severe
Fulminant

WBC < 15 000 /mL
Serum creatinine < 1,5 mg/dL
WBC > 15 000 /mL
Serum creatinine > 1,5 mg/dL
WBC > 15 000/mL
Serum creatinine > 1,5 mg/dL
Arterial hypotension

Aforementioned parameters were included in
ATLAS classification (ATLAS score) – Table X (30).
Score of 8 is associated with mortality rate as high as
56% (31).

Risk factors for severe CDI disease
•
•
•
•
•
•

age > 70 years
leukocytosis > 20000/mm3
serum creatinine > 2 mg/dl
serum albumin < 2,5 d/dl
intestinal inflammation
surgery within last 30 days

Powyższe parametry ujęto w klasyfikacji ATLAS
(ATLAS score) - tabela X (30). Uzyskanie w tej skali 8
punktów jest związane z 56% ryzykiem zgonu w przebiegu CDI (31).

Table X. Risk prediction for mortality in CDI – ATLAS score (30)
Tabela X. Skala oceny ryzyka zgonu w przebiegu CDI - ATLAS score (30)
Parameter

0 points

1 point

2 points

Age (years)

<60

60-79

≥80

Temperature (°C)

<37,5

37,6-38,5

≥38,6

Leukocytosis (cells/µL)

<16,000

16,000-25,000

>25,000

Serum albumin (g/L)

>35

26-35

<25

Exposure to systemic antibiotics > 1 day

no

-

yes

Serum creatinine (µmol/L)

≤120

121-179

≥180

CDI complications. One of the life-threatening
complications of CDI is toxic megacolon (Table XI). It
occurs in 4% of patients with CDI and its prevalence
has been increasing over recent years (32). Treatment
should involve the antibiotics recommended to use in
severe/fulminant CDI cases, or surgery (i.e. colectomy).
The colectomy rates have been reported to vary between
0.3-6.2% in different patient populations (33).
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Powikłania CDI. Ciężkim powikłaniem CDI jest
toksyczne rozdęcie okrężnicy (TRO). Częstość występowania tego powikłania wynosi ok 4% i zgodnie z obserwacjami licznych autorów rośnie w ostatnich latach
(32). TRO wymaga leczenia zachowawczego zgodnie
ze schematem stosowanym w przebiegu ciężkim i piorunującym lub leczenia chirurgicznego polegającego
na kolektomii. Konieczność wykonania kolektomii
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Cases of gastrointestinal tract candidiasis caused
by Candida spp have been observed during CDI
treatment or within 120 days of follow up (0.8%
of cases). It is promoted mostly by metronidazole
treatment (34).
CDI is a recurrent disease. The estimated
recurrence rate of CDI is 10% to 30% (33,35,36),
however, it further increases after each relapse.
Moreover, a significant increase in overall mortality
due to CDI has been observed in recent years. While
in 2000 it did not exceed 2%, at present the morality
rate in Intensive Care Units varies between 4.5% up
to 16.7% during epidemic outbreak of NAP1/ribotype
027 (37).
The risk of death in patients with CDI is particularly
high during disease recurrence. It has been estimated
that the rate of deaths within 180 days of follow-up
after CDI in patients with CDI relapse is even 33%
higher than in patients with no history of recurrent
infection (38).
CDI DIAGNOSTICS REKOMENDATIONS
1. Appearance of at least 3 loose stools in a 24-hour
period in patients from risk groups for CDI is an
indication to perform the testing (39,40).
2. The golden standard for CDI diagnostics is the
examination of the watery stool.
Unformed stool is the only acceptable specimen
(i.e. stool conforms to shape of the container). It is
not recommended to test formed stool specimens or
to perform rectal swabs (Table XII).
3. Diagnosis of CDI should be based on the detection
of toxins or antigens of toxin-producing CD in stool
specimen (Table XIII).
Diagnostic algorithm for the detection of
CDI involves the detection of glutamate
dehydrogenase (GDH) and A and/or B toxins.
The presence of GDH with negative results for
A and/or B toxins is an indication to perform
a nucleic acid amplification test (NAAT) (40,41).
This protocol of CDI detection seems to bring
more specific and more sensitive results than the
isolated assessment of toxin-producing CD genes
with NAAT testing. Such complete diagnostic
panel (GDH+ A/B toxins), instead of isolated
NAAT testing, should always be performed (1)
(Table XIII). It has to be remembered that CD
A and B toxins are very unstable, degrade at room
temperature and might be undetectable within
two hours after collection of a stool specimen.
Biological markers (e.g. lactoferrin, calprotectin)
are not recommended in CDI.
Presence of GDH with absence of A/B toxins,
positive result of NAAT testing and presence of
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raportowano z częstością od 0,3% do 6,2% w różnych
grupach pacjentów (33). W przebiegu leczenia CDI lub
w ciągu 120 dni po terapii, obserwowano także przypadki grzybicy przewodu pokarmowego o etiologii
Candida spp (0,8% przypadków). Wystąpieniu grzybicy sprzyja głównie leczenie metronidazolem (34).
CDI jest chorobą nawrotową. Częstość nawrotów
szacuje się na 10-30% (33,35,36) jednak należy odnotować, że z każdym nawrotem ryzyko wystąpienia kolejnych nawrotów rośnie. W ostatnich latach obserwuje
się rosnący odsetek zgonów w przebiegu CDI. O ile do
2000 roku notowano około 2% zgonów w przebiegu tej
choroby, o tyle obecnie ryzyko zgonu w OIT wynosi od
4,5% do 16,7% chorych – odpowiednio w czasie endemii lub epidemii CDI wśród chorych zakażonych szczepem epidemicznym NAP1 o rybotypie 027 (37). Wśród
chorych leczonych z powodu CDI ryzyko zgonu jest
szczególnie wysokie podczas nawrotu choroby. Oszacowano, że ryzyko zgonu w ciągu 180 dni po przebyciu
CDI u chorych z nawrotami biegunki jest nawet o 33%
wyższe niż u chorych bez nawrotu choroby (38).
REKOMENDACJE DOTYCZĄCE
DIAGNOSTYKI CDI
1. Pojawienie się co najmniej 3 nieuformowanych stolców w ciągu 24 godzin u osoby z grupy ryzyka CDI
jest wskazaniem do wykonania badań w kierunku
tego zakażenia (39,40).
2. Podstawą diagnostyki etiologicznej CDI jest badanie
stolca biegunkowego.
Do badania należy pobrać stolec płynny tzn. przyjmujący kształt naczynia, do którego jest pobierany.
W przeciwnym wypadku wyniki badania obecności
toksyny CD mogą być fałszywie negatywne. Nie należy pobierać stolca uformowanego ani wykonywać
wymazów z odbytu celem rozpoznania CDI, gdyż
taki materiał nie nadaje się do oceny (Tab. XII).
3. Podstawę rozpoznania stanowi wykazanie obecności toksyny lub genów toksynotwórczych CD w kale
(Tab. XIII).
Algorytm diagnostyczny składa się z oceny obecności w kale dehydrogenazy glutaminianowej (GDH)
oraz toksyn A i/lub B C. difficile. W przypadku
dodatniego wyniku GDH i braku toksyn A i/lub B
w kale należy wykonać badanie amplifikacji kwasów nukleinowych (NAAT – Nucleic acid amplification tests) (Tab. XIII) (40,41).
Taki sposób diagnozowania CDI wydaje się bardziej
czuły i swoisty niż ocena samej obecności genów
toksynotwórczych CD metodą NAAT. Należy więc
dążyć do wykonania pełnego panelu diagnostycznego (GDH + toksyny A/B), a nie tylko samego NAAT
(1), tabela XIII. Należy pamiętać, że toksyny A i B
są bardzo niestabilne, degradowane w temperaturze
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clinical symptoms as well as risk factors for CDI is
highly suggestive of CD and should be considered
the reason for treatment initiation.

Table XI. Possible complications in severe CDI

CDI complications
•
•
•
•
•
•
•
•

dehydration
dyselectrolytemia
hypoalbuminemia
toxic megacolon
bowel perforation
sepsis
multiple organ failure
death

Table XII. Recommended diagnostic strategy for CDI detection

pokojowej i są niewykrywalne po 2 godzinach od
pobrania materiału. Nie zaleca się badania markerów biologicznych (np. laktoferyny, kalprotektyny)
w zakażeniu CD.
Praktyka kliniczna wskazuje, że w przypadku braku
obecności toksyny i pozytywnego wyniku NAAT,
z jednoczesną obecnością objawów klinicznych
i czynników ryzyka CDI, należy podejrzewać zakażenie CD i włączyć leczenie opisane poniżej.
Tabela XI. Powikłania CDI o ciężkim przebiegu
Powikłania CDI
•
•
•
•
•
•
•
•

odwodnienie
zaburzenia elektrolitowe
hipoalbuminemia
toksyczne rozdęcie okrężnicy (megacolon toxicum)
perforacja jelita grubego
posocznica
zespół niewydolności wielonarządowej
zgon

Tabela XII. Rekomendowana strategia diagnostyki CDI

CDI diagnostic strategy

Strategia diagnostyki CDI

• The only acceptable specimen is the watery (i.e.
unformed) stool
• Testing should not be performed in asymptomatic
patients
• No screening tests are recommended

• Badanie powinno być wykonane tylko ze stolca biegunkowego (nieuformowanego)
• Badanie nie powinno być wykonywane u osób bezobjawowych
• Nie zaleca się badań przesiewowych

Table XIII. Recommended diagnostic algorithm for CDI

Tabela XIII. Rekomendowany algorytm diagnostyczny CDI

Basis of CDI diagnosis

Podstawa rozpoznania CDI

• Golden standard: stool culture with detection of toxinproducing CD strain
• GDH + toxins
• GDH + toxins confirmed with NAAT testing
• NAAT + toxins

• Złoty standard: posiew kału z wykryciem szczepu toksynotwórczego
• GDH + toksyny
• GDH + toksyny potwierdzone badaniem NAAT
• NAAT + toksyny

4. Stool culture is not recommended in clinical
practice due to its low specificity.
The culture allows for the detection of other than
vegetative CD cells and positive results can be
difficult to interpret. Specificity, sensitivity and
diagnostic properties of each test used for CDI
detection are listed in Tables XIV and XV (1).

4. W warunkach praktyki klinicznej nie zaleca się
diagnostycznej hodowli CD, ze względu na bardzo
małą swoistość jej wyników.
Hodowla ujawnia bowiem nie tylko wegetatywne
komórki CD, ale także spory i wyniki pozytywne
mogą być trudne do interpretacji. W tabeli XIV i XV
przedstawiono czułość, swoistość oraz znaczenie
diagnostyczne poszczególnych testów stosowanych
w rozpoznaniu CDI (1).
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Table XIV. Sensitivity, specificity and diagnostic properties of laboratory tests used for CDI detection (1)
Tabela XIV. Czułość, swoistość oraz znaczenie diagnostyczne poszczególnych testów stosowanych w rozpoznaniu CDI (1)
Test

Sensitivity

Specificity

Target:

Culture

High

Low

Vegetative C. difficile cells and spores

Nucleic acid amplification tests
(NAAT)

High

Low/moderate

C. difficile genetic material (toxin
genes)

Glutamate dehydrogenase (GDH)

High

Low

C. difficile antigen

Cell-based toxin-neutralization assays

High

High

Free toxin

Immunoenzymatic assay for the
detection of A/B toxin

Low

Moderate

Free toxin

Table XV. CDI diagnostics
Tabela XV. Diagnostyka CDI
Test
Toxin detection

Enzyme immunoassay (EIA)

Cell-based cytotoxicity
assays

Bacteria detection

Glutamate dehydrogenase

PCR

Stool culture

Advantages

Disadvantages

• Detects A or A & B toxins Sensitivity 63-94%
• quick test (results within
one day)
Sensitivity and specificity:
• Detects B toxin
• Requires laboratory
67-100%
equipment
• High costs
• Results after 24-48 hours
Fast, sensitive, can be used in • Low specificity
• Requires further
screening
verification
Fast, sensitive, allows for
• High costs
• Requires laboratory
toxin genes detection
equipment
The most sensitive method
• Does not detect toxins
• Results after 48-96 hours

CDI TREATMENT RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE LECZENIA CDI

Treatment of the first episode
1. Treatment of the first episode of CDI should
primarily involve the soonest possible withdrawal
of previous antibiotics.
Use of the antibiotics that do not suppress CD growth
has been proven to worsen response to treatment
and increases recurrence rate (37,42). Safety of
antimotility agents (e.g. loperamide) has not been
determined; however, they are not recommended in
patients at high risk of toxic megacolon (43,44).
2. CDI diagnostics should not delay treatment.
Clinical suspicion of CDI in patients from risk
groups, as well as in individuals with fulminant
disease, are indications to start empirical therapy,
especially when time to confirmation of the
infection is anticipated to be prolonged.
3. The choice of treatment regimen depends on clinical
severity of the disease (Table XVI).

Leczenie pierwszego incydentu CDI
1. Rozpoczynając leczenie CDI należy w pierwszej
kolejności zakończyć, tak szybko jak to możliwe,
dotychczasową antybiotykoterapię.
Wykazano, że stosowanie antybiotyków niehamujących wzrostu CD, pogarsza odpowiedź na leczenie i zwiększa ryzyko nawrotów (37,42). Nie jest
ustalone bezpieczeństwo stosowania leków hamujących perystaltykę (np. loperamid); nie zaleca się
ich stosowania u pacjentów z wysokim ryzykiem
rozwoju toksycznego rozdęcia okrężnicy (43,44).
2. Diagnostyka CDI nie może opóźnić wdrożenia leczenia.
Kliniczne podejrzenie CDI u chorych z grup ryzyka oraz pacjentów z piorunującym przebiegiem jest
wskazaniem do rozpoczęcia terapii empirycznej
w przypadku, gdy oczekuje się długiego czasu potwierdzenia zakażenia.
3. Wybór schematu leczenia zależy od przebiegu klinicznego choroby (Tab. XVI).
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Table XVI. Possible regimens for the treatment of the first CDI episode (1)
Tabela XVI. Zasady leczenia pierwszego incydentu CDI w zależności od przebiegu klinicznego (1)

First-line treatment
Alternative treatment

Mild/moderate

Severe

Fulminant

VAN 4x125 mg p.o.
for 10 days
FDX 2x200 mg p.o.
for 10 days

VAN 4x125 mg p.o.
for 10 days
FDX 2x200 mg p.o.
for 10 days

VAN 4x500 mg p.o. /p.r.
+ Metronidazole 3x 500 mg i.v.
Subtotal colectomy or ileostomy with colonic
lavage

VAN – vancomycin; FDX – fidaxomycin; p.o. - per os; p.r .- per rectum

•• Oral vancomycin is considered the first-line
treatment. The recommended vancomycin dose
is 125 mg every 6 hours for 10 days (45,46).
Slow clinical improvement or partial resolution
of the symptoms can justify prolonging the
treatment up to 14 days (48).
•• Alternatively, 200 mg of fidaxomicin given
every 12 hours for 10 days can be used for
the treatment of the first CD episode. This is
particularly recommended in patients who are
at high risk of CDI recurrence, since in clinical
trials fidaxomicin was proven to decrease the
risk of relapse within 25 days after treatment
compared to vancomycin (47,48).
•• Metronidazole is no longer recommended as
a standard monotherapy of CDI. Given orally,
it can be an alternative for patients who are at
low risk of recurrence or severe CDI disease
when other medications are not available. In
such cases metronidazole can be given orally
for 10 days (500 mg every 8 hours) (49).
•• Fulminant CD disease is an indication to 500
mg of vancomycin every 6 hours given orally or
through stomach probe. If intestinal obstruction
occurs, addition of vancomycin enema (500
mg in 100 ml of solution every 6 hours) can
be considered. Combination of oral or rectal
treatment with 500 mg of metronidazole
given intravenously every 8 hours is also
recommended in case of ileus (50).
•• Colon perforation is an indication to surgical
treatment involving subtotal colectomy
or ileostomy. Diverting loop ileostomy
together with colonic lavage and vancomycin
administration, is an alternative than can
improve the outcomes (51). Possible regimens
for the treatment of the first CDI episode are
listed in Table XVI.
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•• Obecnie podstawą terapii jest wankomycyna stosowana w dawce 125 mg doustnie 4x dziennie przez
10 dni (45,46). W przypadku powolnej poprawy
klinicznej lub niecałkowitego ustąpienia biegunki,
leczenie można przedłużyć do 14 dni (48).
•• W leczeniu pierwszego incydentu w miejsce
wankomycyny można zastosować fidaksomycynę w dawce 200 mg doustnie 2x dziennie przez
10 dni. Lek ten jest polecany głównie u chorych z dużym ryzykiem nawrotu CDI, gdyż jak
wykazano (w badaniu klinicznym), zmniejszał
istotnie ryzyko nawrotu w ciągu 25 dni w stosunku do wankomycyny (47,48).
•• Obecnie nie stosuje się rutynowo metronidazolu
w monoterapii (w leczeniu) CDI. Dopuszcza się
jego zastosowanie jedynie u pacjentów z niskim
ryzykiem nawrotów i ciężkiego przebiegu CDI
oraz w przypadku braku dostępności innych leków. W takich przypadkach metronidazol może
być stosowany doustnie w dawce 500 mg 3x
dziennie przez 10 dni (49).
•• Piorunujący przebieg CDI wymaga leczenia
wankomycyną w dawce 500 mg 4x dziennie
podawaną doustnie lub przez sondę żołądkową. Jeśli dochodzi do niedrożności przewodu
pokarmowego należy rozważyć połączenie leczenia doustnego z wlewkami doodbytniczymi
wankomycyny (500 mg w roztworze 100 ml co
6 godzin). W przypadku niedrożności zaleca się
także połączenie terapii doustnej lub doodbytniczej z dożylnym zastosowaniem metronidazolu
w dawce 500 mg co 8 godzin (50). Nierzadko
pacjenci wymagają w tym okresie wprowadzenia żywienia pozajelitowego.
•• W przypadku perforacji jelita konieczne jest
leczenie chirugiczne obejmujące subtotalną
kolektomię lub wyłonienie stomii jelitowej.
Wykonanie stomii z pętlą zwrotną wraz z płukaniem okrężnicy, po której następuje podanie
wankomycyny, jest alternatywnym podejściem,
które może poprawiać wyniki leczenia (51).
Schematy leczenia pierwszego incydentu CDI
przedstawiono w tabeli XVI.
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Treatment of CDI recurrence
1. Recommended treatment approach is similar for
the first and the subsequent recurrences.
Tendency to cause relapses and impossibility to
modify disease risk factors both contribute to the
fact that patients who are at high risk of relapse
often experience not only one, but several CDI
episodes. Recent years’ experience suggests that
treatment of the first relapse should be of similar
intensity as that of the subsequent episodes. Risk
factors for CDI recurrence include: advanced age,
comorbidities, immunological exhaustion, PPI
treatment continuation and exposure to antibiotics
that are inactive against CD during treatment of
the first CDI episode (e.g. the concurrent treatment
of the respiratory tract or urinary tract infections)
(1). The risk for recurrence after first CDI episode
that was treated with vancomycin is estimated to
be approximately 25% (47,48), and it significantly
decreases if primary CDI episode was treated with
fidaxomicin (47).
2. Vancomycin given orally (125 mg every 6
hours) for 10-14 days followed by vancomycin
taper and pulse regimen (as presented in Table
XVII) constitutes the first-line treatment in CDI
recurrences (1).

Leczenie nawrotu CDI
1. Rekomenduje się te same metody leczenia zarówno
dla nawrotu pierwszego, jak i kolejnych nawrotów.
Nawrotowy charakter CDI oraz niemożność modyfikacji czynników ryzyka choroby sprawiają, że
u chorych z wysokim ryzykiem nawrotu choroby
należy oczekiwać nie jednego, ale licznych nawrotów choroby. Obserwacje ostatnich lat wskazują, że
leczenie pierwszego nawrotu powinno zatem być tak
samo intensywne, jak leczenie kolejnych nawrotów.
Za czynniki ryzyka nawrotu CDI uważa się: podeszły wiek, choroby współistniejące, wyczerpanie
immunologiczne, kontynuacja leczenia IPP oraz
stosowanie antybiotyków nieaktywnych wobec CD
w trakcie leczenia pierwszego incydentu CDI (np.
konieczność leczenia zakażenia układu oddechowego lub moczowego) (1). Ryzyko nawrotu po leczeniu pierwszego epizodu CDI wankomycyną, szacuje
się na 25% (47,48). Ryzyko nawrotu szacuje się jako
istotnie mniejsze, gdy w leczeniu pierwotnego incydentu CDI zastosowano fidaksomycynę (47).
2. Podstawą leczenia nawrotów CDI jest wankomycyna stosowana doustnie początkowo w dawce 4x125
mg przez 10-14 dni z następczym zastosowaniem
terapii stożkowej redukcyjnej wankomycyną
w stopniowo zmniejszanych dawkach – a następnie
w dawkach malejących według schematu podanego
w tabeli XVII (1).

Table XVII. Guidelines for treatment for the CDI recurrences (1)
Tabela XVII. Zasady leczenia nawrotów CDI (1)
Regimen

Medications and procedures

Treatment duration

• VAN 125mg qid
followed by 125mg bid
followed by 125 mg/d
followed by 125mg q2-3 days

10–14 days,
7 days,
7 days
2-8 weeks

Alternative treatment I

• VAN 125mg qid + FMT

10-14 days

Alternative treatment II

• FDX 200 mg bid + FMT to consider

First-line treatment

10 days

VAN – vancomycin p.o.; FDX – fidaxomicin p.o.; FMT – fecal microbiota transplantation; qid – four times per day; bid –
twice per day

•• Rifaximin is not recommended for the
continuation of the therapy since the evidence
for its efficacy in preventing subsequent relapses
is not sufficient (1,52).
•• The presented vancomycin regimen should be
used in every patient who was previously treated
with metronidazole.
•• If first episode of CDI was treated with
vancomycin, fidaxomicin (200 mg every 12
hours for 10 days) should be considered as
an approach for the treatment of CDI relapse.
Compared to vancomycin, fidaxomicin reduces

•• Stosowanie kontynuacji terapii w postaci rifaksyminy nie przynosi oczekiwanych efektów
w zapobieganiu kolejnym nawrotom i brak jest
silnych dowodów przemawiających za jej stosowaniem (1,52).
•• Powyższy schemat leczenia wankomycyną należy zastosować zawsze, jeśli pierwszy incydent
CDI był leczony metronidazolem. W przypadku
leczenia nawrotu CDI po leczeniu wankomycyną
pierwszego incydentu, należy rozważyć leczenie
fidaxomycyną w dawce 2x 200 mg przez 10 dni.
•• Zastosowanie fidaksomycyny zmniejsza ryzyko
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the risk of subsequent relapses (35,5% versus
19,7%, respectively) (48).
3. Monoclonal antibodies against C. difficile toxins
emerge as the new direction for the research and
new therapeutic approach in CDI treatment and
prevention of the recurrences.
First monoclonal antibody that binds to B toxin and
was approved by FDA is bezlotoxumab. Results of
P001 and P002 clinical trials confirmed the efficacy
of this particle, especially in combination with
another monoclonal antibody binding to A toxin
(actoxumab), in the prevention of CDI relapse (53).
Significantly lower recurrence rates were reported
in patients treated with actoxumab + bezlotoxumab
(15.9%) or bezlotoxumab in monotherapy (17.4%)
than with placebo (27.6%) (P < 0.0001 and P =
0.0006, respectively). Similar results have been
reported in P002 study (53).
However, since these drugs are currently not
available in European Union, it is impossible to
include them in the following recommendations.

wystąpienia kolejnych nawrotów choroby w stosunku do wankomycyny (19,7% vs 35,5%) (48).
3. Nowy kierunek badań i podejście terapeutyczne do
leczenia CDI i zapobiegania nawrotom wyznaczają przeciwciała monoklonalne przeciw toksynom
C. difficile.
Pierwszym zarejestrowanym przez FDA przeciwciałem wiążącym toksynę B C. difficile jest
bezlotoxumab. Badania kliniczne P001 i P002,
potwierdzają skuteczność tego leku, zwłaszcza
w połączeniu z przeciwciałem wiążącym toksynę
A- actoxumabem, w profilaktyce nawrotów CDI
(56). W badaniu P001, stwierdzono istotnie mniej
nawrotów CDI w grupie otrzymującej actoxumab
-plus-bezlotoxumab (15,9%) oraz sam bezlotoxumab (17,4%) w porównaniu z placebo (27,6%)
(odpowiednio P < 0,0001 and P = 0,0006). Podobne
wyniki uzyskano w badaniu P002 (53).
Ze względu na brak dostępności tych leków,
w chwili obecnej trudno zalecić stosowanie powyższych preparatów w aktualnych rekomendacjach.

Fecal microbiota transplantation (FMT) in
prevention of CDI recurrence
Fecal microbiota transplantation (FMT) has been
recommended for many years as an alternative approach
to treatment and prevention of CDI relapses. The main
idea of FMT is to reconstruct normal gut microbiota in
patients with iatrogenic changes in quality and quantity
of intestinal flora who due to immunological disorders
are unable to accomplish it spontaneously.
FMT is considered to be the most effective therapy
for recurrent CDI. Metanalyses show that FMT is
approximately 90 percent effective in prevention of
CDI relapse (54,55).
Nevertheless, to avoid potential negative
consequences, the procedure of intestinal microbiota
transfer needs standardization and strict quality control
of transferred stool (54,55).
1. The indication to FMT is the infection with C.
difficile that is resistant to antibiotics regardless of
the number of CDI episodes (57).
As a consequence, FMT consideration/application
is currently recommended also in the first CDI
recurrence (54). FMT is contraindicated in patients
with liver failure or food allergies and anaphylaxis
(56).
2. The donors of intestinal bacteria should be young
volunteers, who do not necessarily have to be
recipient’s relatives.
Persons aged 18-60 with BMI > 18 kg/m2 and <
30 kg/m2 are preferred (56). Infectious diseases
and pathological conditions that could negatively
influence intestinal microbiota should be excluded
through patient history, physical examination and

Zastosowanie transferu flory jelitowej w leczeniu
nawrotów CDI.
Poza powyższymi metodami leczenia i zapobiegania nawrotom CDI, od wielu lat rekomenduje się
transfer flory bakteryjnej ( fecal microbiota transferFMT). Głównym założeniem stosowania FMT jest rekonstrukcja prawidłowej flory jelitowej u osób z jatrogennymi zaburzeniami jakości i ilości tejże flory, które
ze względu na przewlekłe zaburzenia immunologiczne nie są w stanie powrócić do prawidłowego stanu
mikrobioty jelitowej siłami natury. FMT uważa się za
najbardziej efektywną terapię nawrotowego CDI. Metaanalizy wskazują na skuteczność zapobiegania nawrotom CDI, sięgającą 90% (54,55).
Procedura transferu obcej flory jelitowej wymaga
jednakże standaryzacji i kontrolowania jakości transferowanej flory, celem uniknięcia szkodliwych następstw tejże procedury (54,55).
1. Wskazaniem do wykonania FMT jest oporne na leczenie antybiotykami zakażenie C. difficile, niezależnie od jego liczby incydentów (57).
Tak więc obecnie rekomenduje się rozważenie/zastosowanie FMT także w przypadku pierwszego
nawrotu CDI (57).
Przeciwskazanie do leczenia CDI za pomocą transferu flory bakteryjnej, stanowi niewydolność wątroby u biorcy oraz alergia pokarmowa z odczynem
anafilaktycznym (56).
2. Dawcą flory bakteryjnej powinien być zdrowy
ochotnik, niekoniecznie powiązany rodzinnie
z biorcą flory.
Preferuje się osoby w wieku 18-60 lat i BMI > 18
kg/m2 i <30 kg/m2 (56). U dawcy, należy wyklu-
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laboratory testing of blood and stool samples.
Conditions that can potentially disrupt the normal
gut flora and factors that disqualify the candidate
from being a stool donor, as well as blood and stool
tests required to be performed in the potential donor
are listed in Tables XVIII and XIX.

czyć choroby infekcyjne oraz stany chorobowe mogące wpływać niekorzystnie na stan flory jelitowej
poprzez przeprowadzenie wywiadu, wykonanie
badań krwi i stolca. Czynniki dyskwalifikujące
dawcę oraz potencjalnie zaburzające stan flory
jelitowej (dawca nierekomendowany) oraz panel
badań krwi i stolca potencjalnego dawcy przedstawiono w tabelach XVIII i XIX.

Table XVIII. Conditions that can potentially disrupt the normal gut flora and factors that disqualify the candidate from being
a stool donor (54)
Tabela XVIII. Stany chorobowe i czynniki dyskwalifikujące dawcę FTM oraz zaburzające stan flory jelitowej (54)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Factors disqualifying the candidate from being a stool
donor
HIV, HCV, HBV, HTLV- I or II infection
Ongoing systemic infection
Use of psychoactive drugs
Risky sexual contacts
Tissues and organs receipients
Recently finished hospitalization
Travels in the tropics within last 6 months
Exposure to biological material within last 6 months
Non-medical procedures with skin disruption within
last 6 months
Gastro-intestinal infections within last 2 months
History of growth hormone, bovine insulin or
coagulation factors therapy

Conditions potentially disrupting the normal gut flora (not
recommended donor)
• Chronic bowel diseases, including neoplasms or polyps
• Autoimmune diseases
• Neurodegenerative diseases
• Psychiatric disorders
• First-degree relatives of patients with polypomatosis or
colon cancer
• Use of systemic antibiotics, chemotherapy or
immunosuppresive treatment within last 3 months
• Daily use of proton pump inhibitors within last 3
months

Choroby i czynniki dyskwalifikujące dawcę
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakażenie HIV, HCV, HBV, HTLV- I i II
Aktualnie toczące się zakażenie ogólnoustrojowe
Stosowanie środków odurzających
Ryzykowne zachowania seksualne
Biorcy przeszczepów tkanek i narządów
Niedawno zakończony pobyt w szpitalu
Podróże do strefy tropikalnej bez właściwej profilaktyki w ostatnich 6 miesiącach
Narażenie na materiał biologiczny w ostatnich 6 miesiącach
Zabiegu niemedyczne z przerwaniem ciągłości tkanek
w ostatnich 6 miesiącach
Zakażenia przewodu pokarmowego w ostatnich 2 miesiącach
Przebyte leczenie hormonem wzrostu, insuliną bydlęcą,
czynnikami krzepnięcia

3. Preparation of the sample procedure
•• The stool that is to be transferred by FMT has
to be retrieved from the last stool (up to 6 hours
since defecation) or it can also be obtained
immediately after defrost from frozen samples
stored in -80ºC. Single procedure involves
donation of at least 50 g of stool.
•• Feces should be dissolved in 100 ml of saline
if given through stomach probe or in 300 ml
of saline if given directly through intracolon
injection (54).

•
•
•
•
•
•
•

Stany zaburzające florę jelitową (dawca
nierekomendowany)
Przewlekłe choroby przewodu pokarmowego w tym
nowotwory i polipy
Choroby autoimmunologiczne
Choroby neurodegeneracyjne
Choroby psychiczne
Pierwszy stopień pokrewieństwa w stosunku do osób z
polipowatością lub rakiem jelita grubego
Systemowa antybiotykoterapia, chemioterapia lub leczenie immunosupresyjne w ciągu ostatnich 3 miesięcy
Codzienne stosowanie inhibitorów pompy protonowej
w ciągu ostatnich 3 miesięcy

3. Procedura przygotowania materiału do transferu.
•• Materiał przygotowywany do FMT powinien
pochodzić ze świeżego wypróżnienia (do 6 godzin od defekacji) zakwalifikowanego dawcy lub
z puli mrożonej w temperaturze minus 80 °C,
bezpośrednio po rozmrożeniu. Do jednorazowego
transferu potrzebne jest co najmniej 50 g stolca.
•• Pozyskany materiał powinien być rozcieńczony
w 100 ml soli fizjologicznej, jeśli będzie podawany drogą sondy żołądkowej lub 300 ml – jeśli
zaplanowano podanie do jelita grubego (54).
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Table XIX. Blood and stool tests required to be performed in the potential donor before FMT procedure (57)
Tabela XIX. Panel badań rekomendowanych u dawcy flory bakteryjnej (57)
Blood tests
•
•
•
•

HAV IgM, HBsAg, anti-HCV, anti- HEV *
VDRL
Complete blood count
Serum creatinine, ALT*

Stool tests
•
•
•
•
•
•

GDH + A/B toxins
Stool culture**
Antibiotic resistance assessment***
Serological testing for noro-, rota- and adenoviruses
Stool testing for the presence of parasites
H. pylori antigen****

* – indicated only in certain situations (np. potential epidemic threat in a particular area)
** – stool culture should include assessment of the presence of: Salmonella, Shigella, Campylobacter, enterotoxic E. coli
strains, Yersinia; Vibrio cholerae – in selected cases
*** – assessment of VRE, MRSA, ESBL, and resistance to carbapenems in Enterobacteriacae
**** – H. pylori antigen assessment is indicated when FMT is chosen to be given through stomach probe
Badania krwi
•
•
•
•

HAV IgM, HBsAg, anty- HCV, anty- HEV*
VDRL
Morfologia krwi
Kreatynina, ALT*

Badania stolca
GDH + toksyna Cl. difficile
Posiew kału**
Ocena oporności antybiotyków***
Badanie serologiczne w kierunku Noro-, Rota-, Adenowirusów
• Badanie kału w kierunku obecności pasożytów
• Antygen H. pylori ****
•
•
•
•

* – badania wskazane tylko w wybranych sytuacjach (np. zagrożenie epidemiologiczne na danym terenie);
** – posiew kału powinien obejmować badania w kierunku obecności: Salmonella, Shigella, Campylobacter, szczepy toksyczne E. coli, Yersinia; Vibrio cholerae – w uzasadnionych przypadkach;
*** – ocena dotyczy VRE, MRSA, ESBL, oporności na karbapenemy w przypadku Enterobacteriacae;
**** – ocena obecności antygenu H. pylori w kale zalecana jest w przypadkach FMT podawanego przez sondę żołądkową.

•• If samples obtained from the donor are to be
frozen, they should be divided into portions
and stored with the addition of 10% glycerol
in -80ºC (recommended temperature), for up to
6 months; if stored in -20ºC, they can remain
frozen for at most 30 days (56).
4. Fecal microbiota transfer involves the choice of
administration route, preparation of the recipient
and the procedure itself.
•• FMT can be performed with the use of stomach
or duodenal probe, through PEG or jejunostomy
(54).
•• It has to be noted that in case of FMT through
stomach probe (the most common route),
patient has to be seated upwards during the
whole procedure to avoid the risk of transferred
material aspiration.
•• If FMT is to be given into colon, intracaecal
administration with the use of colonoscope is
preferred (54,56). Intestinal flora solution can
be given as a retention enema, however, it is
quickly excreted and does not bring satisfactory
results.
5. Preparation of the recipient depends on the choice
of administration route.
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•• Jeśli materiał od dawcy zostaje zamrożony, powinien być przygotowany w porcjach z dodatkiem
10% glicerolu. Materiał zamrożony do -80 °C
(temperatura zalecana), może być przechowywany przez 6 miesięcy; w przypadku przechowywania w temp -20 °C, maksymalny czas magazynowania wynosi 30 dni (56).
4. Procedura transferu mikrobioty jelitowej obejmuje wybór drogi podania, przygotowanie biorcy oraz
samo podanie materiału do przewodu pokarmowego.
•• FMT należy podać gastroduodenoskopem głęboko do dwunastnicy (preferowana metoda podania) ewentualnie przez sondę dodwunastniczą
lub dożołądkową, można także przez PEG lub
jejunostomię (54).
•• Po podaniu FMT i usuwaniu gastroduodenoskopu, sondy dodwunastniczej czy dożołądkowej
należy ją dokładnie przepłukać w żołądku tak,
aby uniknąć przedostania się resztek FTM do
jamy ustnej. Należy pamiętać, że w przypadku
użycia sondy dodwunastniczej czy dożołądkowej (mniej korzystna forma podania), pacjent
musi być zdolny do utrzymania pozycji siedzącej
w czasie całego zabiegu, celem uniknięcia zachłyśnięcia się transferowana treścią i/lub sprowokowania wymiotów.
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•• In every case the procedure should be performed
at least 24 hours after the end of antibiotic
treatment for CDI.
•• FMT should also be proceeded by administration
of two PPI doses (the first on the preceding
day and the second in the morning on the
scheduled day of the procedure) (54). One dose
of metoclopramide right before the transfer can
also be considered.
•• FMT as retention enema should be proceeded by
cleansing enema in order to flush out the colon
(54).
RECOMMENDATIONS CDI PREVENTION
In order to prevent C. difficile infections, it is
recommended to (1,61,62):
1. Avoid the use of antibiotics which pose the highest
risk of CDI development
2. Shorten the duration of antibiotic treatment to the
minimum possible
3. Consider administration of Saccharomyces
boulardii during exposure to antibiotics in
hospitalized patients.
In 2018 the results of a multicenter, prospective,
placebo-controlled trial were presented which
showed that the use of 5x109 S. boulardi twice
daily resulted in a decrease of CDI prevalence
(1.5% versus 3.6%; OR=0.06) in hospitalized
patient with exposure to antibiotics (63). Moreover,
a research on the use of non-toxigenic C. difficile
M3 strain in prevention of CDI relapses is ongoing
(64), however, due to limited sample size inclusion
of this approach in the recommendations warrants
further investigation.
4. Shorten the duration of hospitalization (especially
in patients from high risk groups) to minimum
possible
5. Avoid placing high risk patients in rooms where
patients with CDI were previously hospitalized.
Contamination of healthcare workers’ hands
with bacterial spores as well as contamination of
the utensils and surfaces play a major role in the
transmission of C. difficile infection to a patient
(57). One of the important factors contributing
to the development of CDI in hospital setting is
hospitalization in a room previously occupied by
a person with CDI (58-60). Separate rooms with
their own toilet and isolation of patients with CDI
are thus recommended.
6. Consider using/use primary or secondary CDI
prophylaxis.
Secondary CDI prophylaxis involves vancomycin
administration. The use of vancomycin in patients
with history of CDI treatment who are exposed to
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•• W przypadku wyboru drogi podania do jelita
grubego, preferowaną metodą jest podanie materiału dokątniczo, przez kolonoskop (54,56). Podawanie roztworu flory jelitowej drogą głębokiej
wlewki doodbytniczej jest możliwe, jednak często wiąże się z szybkim wydaleniem materiału
i zabieg nie przynosi oczekiwanego efektu.
5. Sposób przygotowania biorcy do zabiegu, zależy od
wybranej drogi podania materiału.
•• W każdym przypadku zabieg powinien być wykonywany co najmniej 24 godziny po zakończeniu antybiotykoterapii CDI.
•• Transfer flory bakteryjnej do żołądka powinien
być poprzedzony podaniem 2 dawek IPP (pierwsza wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg,
druga - rano w dniu zabiegu) (54). Można rozważyć także zastosowanie jednej dawki metoklopramidu bezpośrednio przed zabiegiem.
•• Natomiast w przypadku FMT w formie głębokiej wlewki doodbytniczej zaleca się wykonanie
lewatywy przed zabiegiem, celem oczyszczenia
okrężnicy (54).
REKOMENDACJE DOTYCZĄCE
ZAPOBIEGANIA CDI
Celem zapobiegania zakażeniom o etiologii Clostridium difficile zaleca się (1,61, 62):
1. Unikanie stosowania antybiotyków o największym
ryzyku oporności CD
2. Skracanie antybiotykoterapii do niezbędnego minimum
3. Stosowanie preparatów Saccharomyces bulardi  
w trakcie antybiotykoterapii u hospitalizowanych
pacjentów.
W 2018 roku ukazały się wyniki wieloośrodkowego, prospektywnego badania z grupą porównawczą, w którym wykazano, że stosowanie S. boulardi w dawce 5x109 2 razy dziennie zmniejszyło częstość (1,5% vs 3,6%, OR=0,06) występowania CDI
u chorych hospitalizowanych leczonych antybiotykami (63). Ponadto trwają badania nad zastosowaniem nietoksynotwórczego szczepu C. difficile M3
– w zapobieganiu nawrotom CDI (64). Z powodu
zbyt małej grupy chorych, u których zastosowano
tę profilaktykę, rekomendowanie tej metody wymaga dalszych dowodów naukowych.
4. Skracanie hospitalizacji (szczególnie chorych
z grup ryzyka) do niezbędnego minimum
5. Unikanie hospitalizacji chorych z grup ryzyka
w salach, w których byli leczeni wcześniej chorzy
z CDI.
Zakażenie C. difficile najczęściej przenoszone
jest na pacjenta przez zanieczyszczone sporami
ręce personelu medycznego oraz zanieczyszczone
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systemic antibiotics or need hospitalization (within
90 days after CDI episode) was proven to reduce
the risk of CDI recurrence (65). Dose of 125 mg
orally once per day is recommended for a whole
period of antibiotic treatment and for 5 days after
its end (66).
Some authors recommend the use of primary
CDI prophylaxis in patients at high risk of CDI
development and high risk for severe disease
or death (e.g. patients with oncohematological
disorders). However, the recommendations are
unequivocal since randomized clinical trials
in these populations are lacking and the use
of primary CDI prophylaxis needs individual
consideration. Nevertheless, the results of cohort
studies in patients after hematopoietic stem cell
transplantation are encouraging (67).
7. Supplementation of vitamin D3 deficiency is
recommended in patients from high risk groups for
CDI, since vitamin D3 deficiency has been proven
to be associated not only with community-acquired
CDI diarrhea, but also with more severe course of
the disease (27,68).
8. Isolation of patients with CD diarrhea. The
recommended isolation time is until 48 hours after
resolution of the symptoms (54).
9. Use of disposable gloves when managing patients
with CDI and their personal items, underwear in
particular.
10. Wash hands with soap and water before and after
use of disposable gloves.
11. Frequent hand and body wash should be
recommended to patients in order to remove the
CD spores from the skin.
12. Disinfection of the rooms, where patients with
CDI stayed, with methods effective against spores
(chlorine-based sporicides, fumigation).
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ABSTRACT
Skin and soft tissue infections (SSTIs) are a group of diseases usually caused by bacteria, and connected with
different clinical picture, course, and prognosis. The increasing incidence of SSTIs is associated mainly with
aging of the population, the increasing number of metabolic diseases, especially diabetes mellitus, as well as
cardiovascular diseases. Although SSTIs are often benign and usually does not require medical consultations,
some of them may cause a systemic infection. In this situation, knowledge of the principles of diagnostic work-up
and therapy is essential. The principles of recognition and treatment of skin and soft tissue infections, including
new biocidal drugs, are presented.
Key words: skin and soft tissue infections, new antibiotics
STRESZCZENIE
Zakażenia skóry i tkanek miękkich (ZSTM) stanowią grupę chorób, najczęściej o etiologii bakteryjnej,
charakteryzujących się zróżnicowanym obrazem klinicznym, przebiegiem i rokowaniem. Coraz częstsze
występowanie ZSTM wiąże się m.in. ze starzeniem się populacji, narastaniem częstości występowania chorób
metabolicznych, zwłaszcza cukrzycy, a także chorób układu sercowo-naczyniowego. Jakkolwiek część ZSTM
ma przebieg łagodny i najczęściej nie wymaga wizyty lekarskiej, to niektóre manifestacje mogą przybrać
postać zakażenia ogólnoustrojowego. W tej sytuacji znajomość zasad diagnostyki i terapii jest niezbędna.
Przedstawiono zasady rozpoznawania i leczenia zakażeń skóry i tkanek miękkich, z uwzględnieniem nowych
leków biobójczych.
Słowa kluczowe: zakażenia skóry i tkanek miękkich, nowe antybiotyki
INTRODUCTION

WSTĘP

Skin and soft tissue infections are one of the most
common reasons for visiting a doctor, and in the US,
they account for more than 14 million visits to a Family
doctor or an emergency room (1). Approximately 10%
of patients require hospitalization (2).
In recent years, there has been an increase in skin
and soft tissue infections, primarily due to prolongation
of human life and the presence of civilization
disorders such as obesity and diabetes mellitus (3).

Zakażenia skóry i tkanek miękkich należą do jednych z częstszych przyczyn zgłaszania się do lekarza,
a w USA są przyczyną ponad 14 mln wizyt u lekarza
rodzinnego lub w szpitalnych oddziałach ratunkowych
(1). Około 10% pacjentów wymaga hospitalizacji (2).
W ostatnim okresie obserwuje się wzrost zachorowań na zakażenia skóry i tkanek miękkich, co wynika
przede wszystkim z wydłużenia życia oraz występowania chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość i cu-
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Additionally, an increasing number of infections,
including community acquired infections, are caused
by multi-drug resistant strains of microorganisms,
in particular methicillin-resistant Staphylococcus
aureus. Staphylococcal infections are among the most
common infections in humans due to frequent skin and
mucosal colonization, high genomic variation and easy
acquiring of antibiotic resistance genes. It is currently
estimated that approximately 60% of all skin and soft
tissue infections are caused by methicillin-resistant
Staphylococcus aureus (4).

krzyca (3). Dodatkowo coraz więcej zakażeń, również
pozaszpitalnych wywoływanych jest przez wielolekooporne szczepy drobnoustrojów, zwłaszcza przez metycylinooporne szczepy Staphylococcus aureus. Zakażenia gronkowcowe należą do najczęstszych zakażeń
u ludzi, co jest następstwem częstej kolonizacji skóry
i błon śluzowych, dużej zmienności genomu oraz łatwemu przyswajaniu genów oporności na antybiotyki.
Ocenia się, że obecnie ok. 60% wszystkich zakażeń
skóry i tkanek miękkich spowodowanych przez szczepy metycylinooporne gronkowca złocistego (4).

DEFINITION AND CLASSIFICATIONS

DEFINICJA I KLASYFIKACJE

Most skin and soft tissue infections are caused by
breaking the integrity of the skin barrier due to trauma,
surgery or increased tissue tension secondary to fluid
retention. These infections may also result from the
spread of microorganisms via blood or lymph from
a distant site (5,6).
Skin and soft tissue infections can be classified
based on their nature (5,7):
1. Purulent
•• furuncles
•• furunculosis
•• abscesses
2. Non-purulent
•• erysipelas
•• superficial cellulitis
•• necrotizing fasciitis
3. Non-necrotizing
•• impetigo
•• furuncle
•• furunculosis
•• infections associated with animal or human bites
•• erysipelas
•• superficial cellulitis
•• surgical site infection
•• skin abscesses
4. Necrotizing
•• necrotizing myositis and fasciitis
•• gas gangrene
•• Fournier gangrene
•• gangrenous cellulitis
5. Non-complicated
•• erysipelas
•• furuncle
•• furunculosis
•• superficial cellulitis
•• impetigo
•• folliculitis
•• superficial abscesses
•• traumarelated infections
6. Complicated
•• deep large abscesses

Większość zakażeń skóry i tkanek miękkich pojawia się na skutek naruszenie ciągłości bariery ochronnej skóry przez uraz, zabieg chirurgiczny lub zwiększone napięcie tkankowe wtórne do zastoju płynów.
Zakażenia te mogą być również wynikiem rozprzestrzeniania się drobnoustrojów drogą krwiopochodną
lub limfopochodną z odległego ogniska (5,6).
Zakażenia skóry i tkanek miękkich można zaklasyfikować ze względu na ich charakter (5,7):
1. Ropne
•• czyraki
•• czyraczność
•• ropnie
2. Nieropne
•• róża
•• powierzchowne zapalenia tkanki łącznej (cellulitis)
•• martwicze zapalenie powięzi
3. Niemartwicze
•• liszajec
•• czyrak
•• czyraczność
•• zakażenia związane z pogryzieniem przez
zwierzęta lub człowieka
•• róża
•• powierzchowne zapalenie tkanki łącznej (cellulitis)
•• zakażenia miejsca operowanego
•• ropnie skórne
4. Martwicze
•• martwicze zapalenie mięśni i powięzi
•• zgorzel gazowa
•• zgorzel Fouriera
•• zgorzelinowe zapalenie tkanki łącznej
5. Niepowikłane
•• róża
•• czyrak
•• czyraczność
•• powierzchowne zapalenie tkanki łącznej
•• liszajec
•• zapalenie mieszków włosowych
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•• necrotizing fasciitis
•• gas gangrene
•• Fournier gangrene
•• infections resulting from animal or human bites
7. Based on course
•• mild
•• moderate
•• severe
Skin and soft tissue infections can also be classified
based on their severity, the presence of comorbidities,
and the need and nature of therapeutic intervention:

•• powierzchowne ropnie
•• zakażenia związane z urazem
6. Powikłane
•• głębokie rozległe ropnie
•• martwicze zapalenie powięzi
•• zgorzel gazowa
•• zgorzel Fouriera
•• zakażenia będące wynikiem pogryzienia przez
zwierzęta lub człowieka
7. W zależności od przebiegu
•• lekkie
•• umiarkowane
•• ciężkie
Zakażenia skóry i tkanek miękkich można klasyfikować także w oparciu o ich nasilenie, obecność chorób współistniejących oraz potrzebę i charakter interwencji terapeutycznej:

CLASS 1
Noncomplicated infection with no systemic signs or
symptoms indicating spread of infection, such as fever,
tachycardia, vomiting, severe fatigue, edema, and with
no uncontrolled comorbidities that may complicate
treatment. Outpatient management with topical or oral
antimicrobials is recommended.

STOPIEŃ 1

Infection with systemic signs or symptoms or with
stable comorbidities, or infection without signs of
systemic infection but with uncontrolled comorbidities.
This form may require hospitalization or outpatient
parenteral antibiotics administration

Niepowikłana infekcja bez objawów ogólnoustrojowych takich, jak gorączka, tachykardia, wymioty,
znaczne osłabienie, obrzęki, wskazujących na rozprzestrzenianie się zakażenia oraz bez niekontrolowanych chorób współistniejących, które mogą utrudniać
leczenie. Zalecane leczenie ambulatoryjnego z zastosowaniem miejscowych lub doustnych środków przeciwdrobnoustrojowych

CLASS 3

STOPIEŃ 2

Infection with systemic signs or symptoms or
uncontrolled comorbidities. Inpatient management
with parenteral antibiotics is required.

Zakażenie z objawami ogólnoustrojowymi lub
z towarzyszącymi stabilnymi chorobami współistniejącymi lub zakażenie bez cech ogólnoustrojowego
zakażenia, ale z niekontrolowanymi chorobami współistniejącymi. Ta postać może wymagać leczenia szpitalnego lub podawania antybiotyków pozajelitowych
w warunkach ambulatoryjnych.

CLASS 2

CLASS 4
Infection with signs of sepsis (tachycardia,
tachypnea, hypotension, mental status changes);
inpatient management (possibly at a critical care unit)
with parenteral antibiotics is required. In some cases,
surgery may be indicated (6,8).
RISK FACTORS
Risk factors for skin and subcutaneous tissue
infections include decreased blood supply and tissue
oxygenation, increased peripheral fluid retention, skin
trauma, and decreased ability to fight infections (7,9).
The main risk factors include:
•• Age (elderly and young children)
•• Alcohol abuse (increased risk of necrotizing soft
tissue infections)
•• Anatomical or functional asplenia
•• Chronic cardiovascular and respiratory diseases

STOPIEŃ 3
Zakażenie z objawami systemowymi lub niekontrolowanymi chorobami współistniejącymi. Wymagane leczenie w trybie stacjonarnym za pomocą antybiotyków podawanych pozajelitowo.
STOPIEŃ 4
Zakażenie z objawami posocznicy (tachykardia,
tachypnoe, hypotensja, zaburzenia świadomości), konieczne leczenie w warunkach szpitalnych (z uwzględnieniem hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii)
z zastosowania antybiotyków podawanych pozajelitowo. W niektórych przypadkach należy uwzględnić
konieczność leczenia operacyjnego (6,8).
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•• Diabetes mellitus (risk of necrotizing soft tissue
infections and hospital-acquired MRSA infections)
•• Dialysis (hospital-acquired MRSA)
•• Liver cirrhosis
•• Immunesupresion (congenital or acquired, HIV
infection, cancer, iatrogenic)
•• Human or animal bite wounds
•• Lymphoedema or lymphatic insufficiency
•• Obesity
•• Peripheral arterialvenous insufficiency
•• Peripheral neuropathy
•• Drug abuse
•• Longterm vascular access (hospital-acquired MRSA
infections)
•• Prolonged hospitalization (hospital-acquired MRSA
infections)
•• Occupational exposure of medical staff
•• Malnutrition (increased risk of necrotizing soft tissue
infections),
•• Profession, e.g. soldiers (community-acquired
MRSA infections)
•• Athletes (community-acquired MRSA infections)
•• Patients in longterm care facilities (hospital-acquired
MRSA infections)
•• Swimming pools, hydromassage baths, sea water –
increased risk of waterborne infections) (6,7,10)
AETIOLOGICAL FACTORS FOR SKIN
AND SOFT TISSUE INFECTIONS
1. Abscesses:
•• Staphylococcus aureus
•• Streptococcus spp.
•• anaerobes
2. Human or animal bites (multifactorial aetiology)
•• Bacteroides spp.
•• Bartonella henselae
•• Capnocytophaga canimorsus
•• Eikenella corrodens
•• Pasteurella multocida
•• Peptostreptococcus
•• S. aureus
•• Streptobacillus moniliformis
3. Gas gangrene
•• Clostridium perfringens
•• Clostridium septicum
4. Erysipelas, superficial cellulitis
•• β-haemolytic streptococci (predominantly
Group A)
•• S. aureus
5. Folliculitis
•• Candida spp.
•• dermatophytes
•• Pseudomonas aeruginosa
•• S. aureus
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CZYNNIKI RYZYKA
Do zakażeń skóry i tkanek podskórnych usposabia
pogorszenie ukrwienia i utlenowania tkanek, zwiększenie zastoju płynu obwodowego, uraz skóry oraz
zmniejszona zdolność do zwalczania infekcji (7,9).
Do głównych czynników ryzyka należą:
•• Wiek (osoby starsze i małe dzieci)
•• Alkoholizm (zwiększone ryzyko martwiczych zakażeń tkanki łącznej)
•• Asplenia anatomiczna lub czynnościowa
•• Przewlekłe choroby układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego
•• Cukrzyca (ryzyko martwiczych zakażeń tkanki łącznej i zakażeń wywołanych przez szpitalne
szczepy MRSA)
•• Dializoterapia (szpitalne szczepy MRSA)
•• Marskość wątroby
•• Immunosupresja (wrodzona i nabyta, zakażenie
HIV, nowotworowy, jatrogenna)
•• Rany kąsane zadane przez ludzi lub zwierzęta
•• Obrzęk limfatyczny lub niewydolność limfatyczna
•• Otyłość
•• Obwodowa niewydolność tętniczo-żylna
•• Neuropatia obwodowa
•• Narkomania
•• Długotrwały dostęp naczyniowy (zakażenia szpitalnymi szczepami MRSA)
•• Przedłużona hospitalizacja (zakażenia szpitalnymi
szczepami MRSA)
•• Narażenie zawodowe u pracowników medycznych
•• Niedożywienie (zwiększone ryzyko martwiczych
zakażeń tkanki łącznej)
•• Zawód np. żołnierze (zakażenia pozaszpitalnymi
szczepami MRSA)
•• Sportowcy (zakażenia pozaszpitalnymi szczepami
MRSA)
•• Pacjenci domów opieki długoterminowej (szpitalne
szczepy MRSA)
•• Baseny, wanny z hydromasażem, woda morska –
zwiększone ryzyko zakażeń wodnopochodnych)
(6,7,10).
CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ SKÓRY
I TKANEK MIĘKKICH
1. Ropnie:
•• Staphylococcus aureus
•• Streptococcus spp.
•• beztlenowce
2. Pogryzienia przez człowieka lub zwierzęta (etiologia wieloczynnikowa)
•• Bacteroides spp.
•• Bartonella henselae
•• Capnocytophaga canimorsus
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6. Fournier gangrene
•• multifactorial
7. furuncle; furunculosis
•• S. aureus
8. Impetigo
•• β-haemolytic streptococci (predominantly
Group A)
•• S. aureus
9. Necrotizing fasciitis
Type I – mixed infection (S. pyogenes, S. aureus,
Enterococcus spp., E. coli, Klebsiella spp.,
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp., Proteus
spp. Bacteroides spp., Clostridium spp.
Type II – monobacterial infection – Streptococcus
pyogenes (6,7,11).
Comorbidities and/or mechanisms of skin injury
affect the aetiological agent types, which facilitates
appropriate selection of antibiotic therapy. For
example, skin and soft tissue infections caused by
Pseudomonas aeruginosa are often associated with
intravenous drug abuse, but also with excessive
hot tub baths. Neutropenic patients are prone to
infections caused by Gram-negative bacteria,
anaerobes, or fungi (6).
Staphylococci and streptococci are responsible for
most simple comminity-acquired skin and soft tissue
infections. An analysis by GJ. Moet showed that
β-haemolytic streptococci caused almost ¾ cases of
necrotizing cellulitis, with S. aureus, Pseudomonas
aeruginosa, Enterococcus spp., and E. coli being the
predominant factors for hospital-acquired skin and
subcutaneous tissue infections (12,13).

•• Eikenella corrodens
•• Pasteurella multocida
•• Peptostreptococcus
•• S. aureus
•• Streptobacillus moniliformis
3. Zgorzel gazowa
•• Clostridium perfringens
•• Clostridium septicum
4. Róża, powierzchowne zapalenie tkanki łącznej
•• paciorkowce β-hemolizujące (głównie grupa A)
•• S. aureus
5. Zapalenie mieszków włosowych
•• Candida spp.
•• dermatofity
•• Pseudomonas aeruginosa
•• S.aureus
6. Zgorzel Fouriera
•• wieloczynnikowa
7. czyrak; czyraczność
•• S.aureus
8. Liszajec
•• paciorkowce β-hemolizujące (głównie grupa A)
•• S. aureus
9. Martwicze zapalenie powięzi
Typ I – zakażenie mieszane (S.pyogenes, S.aureus,
Enterococcus spp., E.coli, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp., Proteus spp. Bacteroides spp., Clostridium spp.
Typ II – zakażenie o etiologii monobakteryjnej –
Streptococcus pyogenes (6,7,11).
Choroby współistniejące i/lub mechanizmy uszkodzenia skóry mają wpływ na rodzaj czynnika etiologicznego, co ułatwia właściwy dobór antybiotykoterapii. Przykładowo zakażenia skóry i tkanek miękkich
wywołane przez Pseudomonas aeruginosa są często
związane z dożylną narkomanią, ale także z nadużywaniem gorącej kąpieli w wannie. Pacjenci z neutropenią są narażeni na infekcje bakterii Gram-ujemnych,
beztlenowców lub grzybów (6).
Gronkowce i paciorkowce są odpowiedzialne za
większość niepowikłanych pozaszpitalnych zakażeń
skóry i tkanek miękkich. W analizie przeprowadzonej
przez GJ Moet stwierdzono, że paciorkowce β-hemolizujące powodują prawie ¾ przypadków martwiczego
zapalenia tkanki łącznej, a dominującymi czynnikami
zakażeń skóry i tkanki podskórnej nabytych w szpitalu
są S. aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus
spp. oraz E. coli (12,13).

CLINICAL PRESENTATION.
Clinical presentation depends on the type of skin and
soft tissue infection; however, local symptoms including
redness, warmth, swelling and pain at the infection site
are the main complaints. Superficial infections such as
erysipelas or cellulitis are characterized by induration
at the infection site (6,7,10).
Necrotizing cellulitis is characterized primarily by
the rapid progression of the infection, the occurrence
of hemorrhagic or bullous skin lesions, no or decreased
sensation, and crepitation consistent with the presence
of gas in the soft tissues. Prominent swelling and
vesicles help differentiate between necrotizing and
nonnecrotizing infections (14). Local symptoms may
accompany systemic symptoms such as fever, marked
weakness, general malaise, tachycardia, hypotension,
impaired consciousness (confusion) (6,7). The
severity of systemic symptoms reflects the severity
of the infection and may indicate rapid spread of the
infection and risk of sepsis development. Infections of
the lower limbs in patients with diabetes mellitus, head

OBRAZ KLINICZNY
Obraz kliniczny zależy od rodzaju zakażenia skóry
i tkanek miękkich, jednak głównymi są objawy miejscowe takie jak zaczerwienienie, zwiększone ucieplenie, obrzęk i ból w miejscu zakażenia. W zakażeniach
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infections, necrotizing infections and severe hospitalacquired infections are associated with a higher risk of
mortality (11).
DIAGNOSIS
The diagnosis of skin and soft tissue infections
based on the clinical picture.
It is useful to determine inflammatory markers,
which also allow to assess the severity of infection.
Creactive protein (CRP), complete peripheral blood
count with differential leucocyte count, creatinine,
glucose, sodium, and potassium tests are indicated.
In case of severe course, investigations should also
include procalcitonin testing, coagulation tests (APTT,
PT), liver function tests (transaminases, bilirubin)
(6,7,10). Table I shows parameters that help to assess
the risk of necrotizing fasciitis (6,15).
Table I. Risk indicator for necrotizing fasciitis (15)
Tabela I. Wskaźnik ryzyka martwiczego zapalenia powięzi
(15)
Laboratory variable
Score
CRP:
<150 mg/l
0
≥150 mg/l
4
Creatinine:
≤141 µmol/l
0
>141 µmol/l
2
Glucose:
≤10 mmol/l
0
>10 mmol/l
1
Haemoglobin:
>13.5 g/dl
0
11–13.5 g/dl
1
<11 g/dl
2
Sodium:
≥135 mmol/l
0
<135 mmol/l
2
White blood cell count:
<15 x 109/l
0
15–25 x 109/l
1
>25 x 109/l
2
Maximum score: 13 points. Score of 6 or more may
indicate necrotizing fasciitis, and scores 8 or higher are
highly predictive

Imaging diagnostics (Xray, ultrasound, computed
tomography, magnetic resonance imaging) is not
necessary in simple infections, but it may be helpful
in the case of necrotizing fasciitis, or deep abscesses.
Radiologic investigation should not delay the surgical
treatment (6,7,10).
In the case of uncomplicated skin and soft tissue
infections in otherwise healthy patients without
comorbidities, microbiological diagnostics is
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powierzchownych, takich jak róża czy cellulitis charakterystyczne jest stwardnienie w miejscu infekcji
(6,7,10).
Martwicze zapalenia tkanki łącznej charakteryzują się przede wszystkim szybkim postępem zakażenia,
występowaniem skórnych zmian krwotocznych lub
pęcherzowych, zniesieniem lub osłabieniem czucia
oraz trzeszczeniem wskazującym na obecność gazu
w tkankach miękkich. Wyraźny obrzęk i pęcherze
pomagają odróżnić zakażenie martwicze od nie martwiczego (14). Objawom miejscowym mogą towarzysząc objawy ogólnoustrojowe, jak gorączka, znaczne
osłabienie, uczucie ogólnego rozbicia, tachykardia,
hypotensja, zaburzenia świadomości (splątanie) (6,7).
Intensywność objawów ogólnoustrojowych odzwierciedla ciężkość zakażenia i może wskazywać na szybkie szerzenie się zakażenia prowadzące do posocznicy włącznie. Zakażenia w zakresie kończyn dolnych
u pacjentów z cukrzycą, zakażenia w obrębie głowy,
zakażenia martwicze oraz ciężkie zakażenia szpitalne
stwarzają większe ryzyko śmiertelności (11).
ROZPOZNANIE
Podstawą rozpoznania zakażeń skóry i tkanek
miękkich jest obraz kliniczny.
W diagnostyce pomocne jest oznaczenie markerów stanu zapalnego, pozwalających również na ocenę
ciężkości zakażenia. Wskazane jest oznaczenie: białka C-reaktywnego (CRP), morfologii krwi obwodowej z leukocytogramem, kreatyniny, glukozy, sodu,
potasu. W przypadku ciężkiego przebiegu należy poszerzyć badania o oznaczenie prokalcytoniny, wskaźników krzepnięcia (APTT, PT), parametrów oceniających funkcję wątroby (aminotransferazy, bilirubina)
(6,7,10). W Tabeli I przedstawiono parametry pomocne w ocenie ryzyka martwiczego zapalenia powięzi
(6,15).
Diagnostyka obrazowa (RTG, ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) nie
jest konieczna w niepowikłanych zakażeniach, natomiast może być pomocna w diagnostyce martwiczego zakażenia mięśni i powięzi, czy ropni głębokich.
Badania obrazowe nie powinny opóźniać opracowania
chirurgicznego (6,7,10).
W przypadku niepowikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich u pacjentów zdrowych i bez chorób
współistniejących, diagnostyka mikrobiologiczna jest
zbędna. Natomiast diagnostykę mikrobiologiczną należy rozważyć u pacjentów z:
•• ciężkimi zakażeniami i towarzyszącymi objawami
ogólnoustrojowymi
•• obniżoną odpornością
•• zakażeniem wymagającym opracowania chirurgicznego
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unnecessary. However, microbiological diagnostics
should be considered in patients with:
•• serious infections and associated systemic symptoms
•• impaired immunity
•• infection requiring surgical treatment
•• sepsis
•• recurrent, persistent or large abscesses
•• extensive cellulitis and lymphangitis
•• infections following animal or human bites
•• hospitalacquired infections
•• no improvement after the first treatment (6,7,10).
Tissue biopsy or sterile aspiration of infected
tissue, preferably collected prior to initiation of
antibiotic therapy, are the most valuable materials for
microbiological testing. In case of infections suspected
of bacteraemia, blood cultures should be performed.
However, swabs taken from surface of inflametaed
skin have no diagnostic quality (6,7,16,17).

•• posocznicą
•• nawracającymi, uporczywymi lub dużymi ropniami
•• rozległym zapaleniem tkanki łącznej i zapaleniem
naczyń limfatycznych
•• zakażeniami po ugryzieniach przez zwierzęta lub
ludzi
•• zakażeniami nabytymi w trakcie pobytu w szpitalu
•• brakiem poprawy po pierwszym schemacie leczenia (6,7,10).
Najwartościowszym materiałem do badania mikrobiologicznego są biopsje tkankowe lub sterylna aspiracja zakażonej tkanki, najlepiej pobrane przed rozpoczęciem antybiotykoterapii. W przypadku zakażeń
z podejrzeniem bakteriemii należy wykonać posiewy
krwi. Natomiast powierzchowne wymazy ze zmienionej zapalenie skóry nie mają waloru diagnostycznego
(6,7,16,17).

PRINCIPLES OF MANAGEMENT
AND TREATMENT
Management depends on the presentation, severity
and location of infection and comorbidities (Fig. 1, 2
and 3) (6,7,10).
Uncomplicated infections limited to the skin and
soft tissues located just below the skin can be effectively
treated in outpationts clinic with oral antibiotics.
These antibiotics should cover Staphylococcus and
Streptococcus.
If, after two days of optimal antimicrobial treatment,
there is no improvement or a worsening is observed.
An antibiotic covering methicillin-resistant S. aureus
should be used (6,7).
In case of superficial and/or small abscesses,
management involves incision and drainage, followed
by local treatment. Antibiotic therapy is required for
abscesses:
•• associated with extensive cellulitis
•• with rapid progression or poor response to drainage
•• located on the face, head, hands, genitals
•• in children and the elderly
•• in patients with comorbidities or immunosuppression
(7,18).
Serious infections with suspected necrotizing
fasciitis, including infections with uncontrolled
comorbidities, or in immunocompromised patients,
require empiric broad-spectrum antibiotic therapy,
inpatient treatment, and possibly surgical treatment.
After microbiological confirmation of the aetiological
agent with drug susceptibility assessment, broadspectrum antibiotic therapy may be switched to
targeted therapy.

ZASADY POSTĘPOWANIA I LECZENIA
Postępowanie zależy od postaci, ciężkości i lokalizacji zakażenie oraz chorób współistniejących (Ryc. 1,
2 i 3) (6,7,10).
Zakażenia niepowikłane, ograniczone do skóry
i znajdującej się tuż pod skórą tkanki miękkiej u osób
bez istotnych obciążeń mogą być skutecznie leczone
antybiotykami doustnymi w warunkach ambulatoryjnych. Antybiotyki te powinny obejmować swym spektrum bakterie z rodzaju Staphylococcus oraz Streptococcus.
Jeśli mimo prawidłowo prowadzonego leczenia
przeciwdrobnoustrojowego przez dwie doby brak jest
poprawy lub następuje pogorszenie, konieczne jest zastosowanie antybiotyku obejmujący swym spektrum
szczepy metycylinooporne S. aureus (6,7).
W przypadku powierzchownych i/lub małych ropni
postępowanie sprowadza się do nacięcia i drenażu oraz
leczenia miejscowego. Antybiotykoterapia jest wymagana w przypadku ropni:
•• związanych z rozległym zapaleniem tkanki łącznej
•• z szybkim postępem lub słabą odpowiedzią na drenaż
•• zlokalizowanych na twarzy, głowie, dłoniach, okolicy narządów płciowych
•• u dzieci i osób starszych
•• u osób z chorobami współistniejącymi lub z immunosupresją (7,18).
Ciężkie zakażenia z podejrzeniem martwiczego
zapalenia powięzi włącznie, zakażenie z niekontrolowanymi chorobami współistniejącymi lub u chorych
z obniżoną odpornością wymagają empirycznej szerokospektralnej antybiotykoterapii, leczenia szpitalnego
oraz rozważenia leczenia chirurgicznego. Po mikrobiologicznym potwierdzeniu czynnika etiologicznego
z oceną jego lekowrażliwości, antybiotykoterapię sze95
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Fig. 1. Therapeutic algorithm for patients with skin and soft tissue infection (6)
PATIENT WITH SKIN AND SOFT TISSUE INFECTION

Is the infection severe or complicated (progressing) despite outpatient antibiotic therapy or drainage?
Does the patient have symptoms of sepsis or immunosuppression?
Does the patient have any uncontrolled concomitant diseases?
Is the patient intolerant to oral antibiotic therapy?

NO

YES

Inpatient treatment is
indicated

Do abscesses require drainage?

NO

YES

Addition of an antibiotic active against
streptococci and staphylococci (e.g.
β-lactams; clindamycin; co-trimoxazole)

Abscesses in the face, arms, or genitals?

NO
No improvement after
48 h

Starting an antibiotic active
against MRSA

Improvem
ent

Incision and outpatient
drainage; pus culture

Antibiotic therapy
for 5–10 days

YES

Hospital admission; incision
and drainage; pus culture;
antibiotic therapy active
against MRSA

Is there any excessive
cellulitis?

Imaging examinations to
search for abscesses

YES

NO
No further treatment required

Current abscess
Incision and drainage; pus
culture
Antibiotic therapy for 5–10
days

NO

MRSA infection suspected?

YES

Starting an antibiotic active against
MRSA strains

Starting an antibiotic active against
streptococci and MSSA strains

No improvement
Imaging diagnostics; pus/blood culture; revision of incision and drainage; change in
antibiotic therapy; hospitalisation
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Ryc.1. Algorytm postępowania z pacjentem z zakażeniem skóry i tkanek miękkich (6)
PACJENT Z ZAKAŻENIEM SKÓRY I TKANEK MIĘKKICH

Czy ciężkie lub powikłane (progresja) zakażenie pomimo ambulatoryjnej antybiotykoterapii lub drenażu?
Czy pacjent z objawami posocznicy lub w immunosupresji?
Czy pacjent ma niekontrolowane choroby współistniejące?
Czy pacjent nie toleruje doustnej antybiotykoterapii?

NIE

TAK

Wskazane leczenie szpitalne

Czy ropnie wymagają drenażu?

NIE

TAK

Włączenie antybiotyku aktywnego wobec
paciorkowców i gronkowców (np. β-laktamy;
klindamycyna; kotrimoksazol)

Czy ropnie w okolicy twarzy, rąk lub narządów
płciowych?

NIE

Brak poprawy po 48 h

Włącznie antybiotyku
aktywnego wobec MRSA

Poprawa

Nacięcie i drenaż
ambulatoryjnie; posiew treści
ropnej

Antybiotykoterapia
przez 5-10 dni

TAK

Przyjęcie do szpitala; nacięcie
i drenaż; posiew treści ropnej;
antybiotykoterapia aktywna
wobec MRSA

Czy stwierdza się nadmierne
zapalenie tkanki łącznej?

Badania obrazowe w
kierunku poszukiwania ropni

TAK

NIE
Bez konieczności dalszego leczenia

Obecny ropień
Nacięcie i drenaż; posiew
treści ropnej
Antybiotykoterapia od 5-10
dni

NIE

Czy podejrzenie zakażenia
MRSA?

TAK

Włączenie antybiotyku aktywnego wobec
paciorkowców i szczepów MSSA

Włączenie antybiotyku aktywnego
wobec szczepów MRSA

Brak poprawy
Diagnostyka obrazowa; posiew treści ropnej / krwi; rewizja nacięcia i drenażu; zmiana
antybiotykoterapii; hospitalizacja
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Fig. 2. Algorithm for inpatient management of patients with skin and soft tissue infection (6)
Patient with severe or complicated infection despite outpatient antibiotic therapy and/or
drainage
Patient with symptoms of sepsis, dehydration, acid-base disorders
Patient with uncontrolled concomitant diseases or immunodeficiency
Patient with a known risk score for necrotising cellulitis of ≥8 points

Inpatient treatment

Diagnostics:
CBC with differential, CRP, renal and liver function tests
Blood culture in patients with severe infection, immunodeficiency, in the elderly
Aspiration biopsy or purulent material from abscesses or subcutaneous fluid collections
Imaging diagnostics for necrotising fasciitis only if it does not delay treatment
Marginal cellulitis biopsy after debridement in patients with necrotising fasciitis or bites

Correction of water and electrolyte and acid-base abnormalities
Empiric broad-spectrum antibiotic therapy active against MRSA strains

Is surgical consultation indicated? Suspected deep abscess, necrotising fasciitis, gas
gangrene or deep biting penetrating to the joint?

NO

Targeted antibiotic therapy based on
sensitivity testing for 7–14 days.
Switch to oral treatment after clinical
improvement and with good tolerability of
oral antibiotic therapy

YES

Abscess: incision and drainage, continuation of antibiotic therapy
active against MRSA
Necrotising fasciitis: surgical treatment and continuation of
wide-spectrum antibiotic therapy
Bites; gas gangrene: surgical treatment and continuation of
antibiotic therapy
Switch to oral treatment after clinical improvement, with good
tolerability of oral antibiotic therapy and after the completion of
surgical treatment (debridement / drainage)
Total treatment period of 7–14 days or 6 weeks in case of joint
involvement
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Ryc. 2. Algorytm szpitalnego postępowania z pacjentem z zakażeniem skóry i tkanek miękkich (6)
Pacjent z ciężkim lub powikłanym przebiegiem zakażenia pomimo ambulatoryjnej
antybiotykoterapii i/lub drenażu
Pacjent z objawami posocznicy, odwodnienia, zaburzeń kwasowo-zasadowych
Pacjent z niekontrolowanymi chorobami współistniejącymi lub z zaburzeniami odporności
Pacjent, u którego stwierdzono wskaźnik ryzyka martwiczego zapalenia tkanki łącznej ≥ 8 pkt

Leczenie szpitalne

Diagnostyka:
Morfologia z rozmazem, CRP, parametry oceniające funkcję nerek i wątroby
Posiew krwi u pacjentów: z ciężkim przebiegiem zakażenia; w immunosupresji; starszych
Biopsja aspiracyjnego materiału ropnego z ropni lub podskórnych przestrzeni płynowych
Diagnostyka obrazowa w kierunku martwiczego zapalenia powięzi, tylko jeżeli to nie opóźni
leczenia
Biopsja z pogranicza zapalenia tkanki łącznej po oczyszczeniu u pacjentów z martwiczym
zapaleniem powięzi lub po pogryzieniach

Wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych i kwasowo-zasadowych
Empiryczna szerokospektralna antybiotykoterapii z uwzględnieniem szczepów MRSA

Czy wskazana konsultacja chirurgiczna? Czy podejrzenie głębokiego ropnia, martwiczego
zapalenia powięzi, zgorzeli gazowej lub głębokiego ugryzienia penetrującego do stawu?

NIE

Celowana antybiotykoterapia zgodnie z
wynikiem antybiogramu przez 7-1 4 dni.
Zmiana na leczenie doustne po poprawie
klinicznej oraz dobrej tolerancji
antybiotykoterapii doustnej

TAK

Ropień: nacięcie i drenaż, kontynuacja antybiotykoterapii
aktywnej wobec MRSA
Martwicze zapalenie powięzi: chirurgiczne opracowanie i
kontynuacja szerokospektralnej antybiotykoterapii
Ugryzienia; zgorzel gazowa: chirurgiczne opracowanie i
kontynuacja antybiotykoterapii
Zmiana na leczenie doustne po poprawie klinicznej, przy dobrej
tolerancji antybiotykoterapii doustnej oraz po zakończeniu
leczenia chirurgicznego (oczyszczenie / drenaż)
Całkowity okres leczenia od 7-1 4 dni lub 6 tygodni w
przypadku zajęcia stawu
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Fig. 3. Therapeutic algorithm for bacterial infections of the skin and soft tissues (7)
Bacterial dermatitis and cellulitis

Non-purulent

Purulent

Mild course

Suspected aetiology:
Streptococcus
group A

Orally:
Cefalexin
Clindamycin
Cloxacillin
Penicillin VK

Moderate
course

Suspected aetiology:
Streptococcus
group A

Surgical
treatment
(incision and
drainage)
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Isolation of
MRSA
Intravenously:
Ceftaroline
Dalbavancin
Daptomycin
Linezolid
Telavancin
Vancomycin

Intravenously:
Cefazolin
Ceftriaxone
Clindamycin
Penicillin G

Suspected:
MRSA and/or
Gram-negative rods
and/or anaerobes

Suspected
CAMRSA

Surgical treatment + oral
therapy:
Clindamycin
Doxycycline
Trimethoprim/sulfamethoxazole

Aetiological agent
isolation

Surgical treatment +
intravenously:
Vancomycin +
imipenem/cilastatin
Vancomycin + meropenem
Vancomycin +
piperacillin/tazobactam

Moderate
course

Mild course

Suspected
CAMRSA

Severe course

Surgical
treatment +
intravenously:
targeted
antibiotic

Severe course

Isolation
of MSSA

Surgical treatment
+ oral therapy:
Cefalexin
Cloxacillin

Suspected
MRSA
Surgical treatment +
intravenously:
Ceftaroline
Dalbavancin
Daptomycin
Linezolid
Telavancin
Vancomycin

Isolation of
MSSA

Surgical
treatment +
intravenously:
Cefazolin
Clindamycin
Cloxacillin
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Ryc. 3. Algorytm leczenia bakteryjnych zakażeń skóry i tkanek miękkich (7)
Bakteryjne zapalenie skóry i tkanki podskórnej

Nieropne

Ropne

Przebieg lekki

Podejrzenie etiologii
Streptococcus
grupa A

Doustnie:
Cefaleksyna
Klindamycna
Kloksacylina
Penicylina VK

Podejrzenie etiologii
Streptococcus grupa
A

Opracowanie
chirurgiczne
(nacięcie i
drenaż)

Izolacja MRSA

Dożylnie:
Ceftarolina
Dalbawancyna
Daptomycyna
Linezolid
Telavancyna
Wankomycyna

Dożylnie:
Cefazolina
Ceftriakson
Klindamycyna
Penicylina G

Podejrzenie:
MRSA i/lub
pałeczek Gramujemnych
i/lub beztlenowców

Podejrzenie
CAMRSA

Opracowanie chirurgiczne +
doustnie:
Klindamycyna
Doksycyklina
Trimetoprim/sulfametaksazol

Izolacja czynnika
etiologicznego

Opracowanie chirurgiczne +
dożylnie:
Wankomycyna +
imipenem/cilastatyna
Wankomycyna +
meropenem
Wankomycyna +
piperacylina/tazobaktam

Przebieg
umiarkowany

Przebieg lekki

Podejrzenie
CAMRSA

Przebieg ciężki

Przebieg
umiarkowany

Opracowanie
chirurgiczne +
dożylnie
antybiotyk
celowany

Przebieg ciężki

Izolacja
MSSA

Opracowanie
chirurgiczne +
leczenie doustne:
Cefaleksyna
Kloksacylina

Podejrzenie
MRSA
Opracowanie
chirurgiczne + dożylnie:
Ceftarolina
Dalbawancyna
Daptomycyna
Linezolid
Telavancyna
Wankomycyna

Izolacja MSSA

Opracowanie
chirurgiczne
+dożylnie:
Cefazolina
Klindamycyna
Kloksacylina
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Hospitalization is necessary in patients with:
severe or complicated infections
signs or symptoms of sepsis
unstable comorbidities
need for surgical treatment under anesthesia
lack of response despite appropriate outpatient
antibiotic therapy
•• intolerance to oral antibiotics (6,7).
Early diagnosis, prompt surgical treatment, and
the use of broad-spectrum antibiotic therapy covering
MRSA strains are of key importance in the management
of necrotizing fasciitis (7).
A special group are immunocompromised patients,
due to greater susceptibility to skin and soft tissue
infections, often nonspecific clinical presentation
associated with a weakened inflammatory response.
Antimicrobial therapy in this patient group should take
into account less common aetiological factors such
as multi-drug resistant Gram-negaive bacteria (e.g.
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii),
anaerobes, fungi (7).
A specific type of infection are infections caused by
animal or human bites. These infections can be severe
or complicated, which is associated with a particular
microflora of the mouth, especially in animals. In these
cases, antimicrobial therapy is necessary, particularly in
immunocompromised patients, facial or hand wounds,
periosteal or joint capsule damage. The treatment of
choice are β-lactam antibiotics in combination with
β-lactamase inhibitors. In case of allergy to penicillin,
trimethoprim/sulfamethoxazole, or a fluoroquinolone
in combination with clindamycin or metronidazole
can be used. In addition, in this group of infections,
the indications for post-exposure tetanus and rabies
prophylaxis should always be evaluated (7,19).
Empiric therapy for uncomplicated waterborne skin
and soft tissue infections includes fluoroquinolones,
and doxycycline should be used following exposure to
saltwater (7).
Antimicrobial therapy in hospitalized patients takes
7 to 14 days to complete. Intravenous antibiotic therapy
should only be replaced by oral antibiotic therapy after
achieving clinical improvement, completing surgical
treatment, and confirming good tolerability of oral
treatment. In outpatient treatment of uncomplicated
skin and soft tissue infections, the duration of antibiotic
therapy ranges from 5 to 10 days (6,7,10).
One important problem in patients with skin and
subcutaneous tissue infection is the risk of relapse.
This phenomenon is observed in the case of furuncles,
erysipelas, or superficial cellulitis (Table II) (10).
Therefore, prophylaxis with oral penicillin 250 mg
BID for 6 months is recommended in patients with at
least one prior episode of cellulitis. This prophylaxis
••
••
••
••
••
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rokospekralaną można zastąpić leczeniem celowanym.
Leczenie w warunkach szpitalnych jest koniczne
u pacjentów z:
•• ciężkimi lub powikłanymi zakażeniami
•• objawami posocznicy
•• niestabilnymi chorobami współistniejącymi
•• koniecznością opracowania chirurgicznego w znieczuleniu
•• brakiem odpowiedzi pomimo odpowiedniej ambulatoryjnej antybiotykoterapii
•• nietolerancją doustnych antybiotyków (6,7).
W leczeniu martwiczego zapalenia powięzi kluczowe znaczenia ma wczesne rozpoznanie, szybkie
opracowanie chirurgiczne oraz zastosowanie antybiotykoterapii szerokospektralnej z uwzględnieniem
szczepów MRSA (7).
Szczególną grupę stanowią pacjenci z obniżoną odpornością, z uwagi na większą podatność na zakażenia
skóry i tkanek miękkich, często niecharakterystyczny
obraz kliniczny związany z osłabioną odpowiedzią
zapalną. Terapia przeciwdrobnoustrojowa w tej grupie pacjentów powinna uwzględnić rzadsze czynniki
etiologiczne takie, jak wielooporne bakterie Gram-ujemne (np. Pseudomonas aeruginonsa, Acinetobacter
baumanii), beztlenowce, grzyby (7).
Specyficznym rodzajem są zakażenia powstałe
w wyniku pogryzienia przez zwierzęta lub człowieka.
Zakażenia te mogą mieć przebieg ciężki lub powikłany,
co jest związane z szczególną mikroflorą jamy ustnej,
zwłaszcza zwierząt. Leczenie przeciwdrobnoustrojowe jest wtedy konieczne, w szczególności u pacjentów z obniżoną odpornością, ranami twarzy lub rąk,
z uszkodzeniem okostnej lub torebki stawowej. Z wyboru stosuje się antybiotyki β-laktamowe z połączeniu
z inhibitorami β-laktamaz. W przypadku uczulenia na
penicylinę można zastosować schemat: trimetoprim/
sulfametoksazol lub fluorochinolon w skojarzeniu
z klindamycyną lub metronidazolem. Dodatkowo
w tej grupie zakażeń należy zawsze ocenić wskazania
do poekspozycyjnej profilaktyki przeciwtężcowej oraz
przeciw wściekliźnie (7,19).
Terapia empiryczna niepowikłanych wodnopochodnych zakażeń skóry i tkanek miękkich obejmuje
fluororchinolony, a w przypadku ekspozycji na słoną
wodę należy zastosować doksycyklinę (7).
Leczenie przeciwdrobnoustrojowe u pacjentów
hospitalizowanych trwa od 7 do 14 dni. Antybiotykoterapię dożylną można zastąpić doustną dopiero po
uzyskaniu poprawy stanu klinicznego, zakończenia leczenia chirurgicznego oraz dobrej tolerancji leczenie
doustnego. W przypadku leczenia pozaszpitalnego,
niepowikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich czas
antybiotykoterapii wynosi od 5 – 10 dni (6,7,10).
Jednym z ważnych problemów u pacjentów z zakażeniem skóry i tkanki podskórnej jest ryzyko nawrotu.
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reduces the risk of relapse by 47% for up to 3 years
(6,20).

Zjawisko to obserwuje się przed wszystkim w przypadku czyraków, róży czy powierzchownego zapalenia
tkanki łącznej (cellulitis) (Tab. II) (10).

Table II. Prevention of recurrent skin and soft tissue infections (10)
Tabela II. Profilaktyka nawracających zakażenia skóry i tkanek miękkich (10)
Form of Infection

Risk factors

Aetiological factor

Prophylactic treatment
after standard therapy of
acute infection

Erysipelas / cellulitis

Leg edema
Cancer surgery with lymph
node dissection
Radiotherapy
Obesity
Diabetes mellitus
Eczema
Immunosuppression

Streptococcus pyogenes

Benzathine penicilli
Phenoxymethyl penicillin

Furuncles

Nasal carriage
Recurrent skin injuries
Hygiene negligence
Family spread

Staphylococcus aureus

Mupirocin
(treatment of nasal carriage)
Chlorhexidine products for
external use
Doxycycline ± rifampicin
Clindamycin

Changes in the structures of
the skin

Genetic predisposition
(pilonidal cyst)
Sitting work
Anatomical predisposition

Gram-negative rods
Anaerobes
Staphylococcus aureus

Surgical treatment

The selection of antibiotic/chemotherapeutic agent
depending on the severity of skin and soft tissue
infection is presented in Tables III and IV (6,7).
Treatment regimen for selected forms of skin and
soft tissue infections (7,21):

W związku z tym u pacjentów z co najmniej jednym
wcześniejszym epizodem zapalenia tkanki łącznej zaleca się podawanie profilaktyczne doustnej penicyliny
w dawce 250 mg 2 x dobę przez 6 miesięcy. Profilaktyka ta zmniejsza ryzyko nawrotu do 3 lat o 47% (6,20)
Wybór antybiotyku/chemioterapeutyku w zależności od ciężkości zakażenia skóry i tkanek miękkich
przedstawiono w tabelach III i IV (6,7).
Schemat leczenia w wybranych postaciach zakażeń
skóry i tkanek miękkich (7,21):

Table III. Choice of antibiotic (chemotherapeutic agent) for mild and moderate skin and soft tissue infections (6,7)
Tabela III. Wybór antybiotyku (chemioterapeutyku) w zakażeniach skóry i tkanek miękkich o przebiegu lekkim
i umiarkowanym (6,7)
Antibiotic /
chemotherapeutic
agent

Indications

Posology

Amoxicillin/
clavulanic acid

Impetigo; biting; infections:
MSSA, E. coli, Klebsiella spp

Adults: 1 g q12h or 625 mg q8h (PO)
Children:
• under 3 months of age or less than 40 kg: 25–45 mg/
kg b.w./day (of amoxicillin) in 2 doses
• over 3 months of age or more than 40 kg: 30 kg/kg
b.w./day in 2 doses

Cefazolin

MSSA infections, impetigo, bites

Adults: 500 mg – 1.5 g IV or IM q8h
Children: 25–100 mg/kg b.w./day IV or IM in 3 or
4 doses

Cefalexin

MSSA infections, impetigo, bites

Adults: 500 mg q6h PO
Children: 25–50 mg/kg b.w./day in 2 doses
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Clindamycin

Impetigo; infections:
MSSA, MRSA, Clostridium, bites

Adults: 600 mg q8h PO or IV for 7–14 days
Children: 16–20 mg/kg b.w./day in 3 or 4 doses

Cloxacillin

MSSA infections

Adults: 250–500 mg q6h PO
Children:
• less than 40 kg b.w.: 12.5–50 mg/kg b.w./day in
4 doses
• 40 kg b.w. or more: 125–500 mg q6h

Doxycycline

MRSA infections; bites

Adults: 100 mg BID PO
Children over 8 years of age and weighing more than
45 kg: 100 mg BID

Fluoroquinolones

Bites

Adults:
Ciprofloxacin 500–750 mg BID PO or 400 mg IV q12h

Mupirocin

Impetigo or folliculitis caused by
MRSA

Apply 2% ointment 3 times a day for 3–5 days; not
recommended for children under 2 months of age

Retapamulin

Impetigo caused by MSSA

Apply 1% ointment twice a day for 5 days; not
recommended for children under 9 months of age

Trimethoprim/
sulfamethoxazole

MRSA infections; bites

Adults: 960 mg q12h PO
Children: 8–12 mg/kg b.w./day (of trimethoprim) in
2 doses (PO) or 4 doses (IV)

Table IV. Choice of antibiotic (chemotherapeutic agent) for necrotizing and other complicated skin and soft tissue infections
(6,7)
Tabela IV. Wybór antybiotyku (chemioterapeutyku) w martwiczych lub powikłanych zakażeniach skóry i tkanek miękkich
(6,7)
Antibiotic/
chemotherapeutic
agent

Indications

Carbapenems:
Imipenem/cilastatin
Meropenem

Adults: 1 g IV every 6–8 hours Children: 25 mg/kg b.w.
every 6–12 hours (up to 4 g/day)
Mixed necrotic infections

Ertapenem
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Posology

Adults: 1 g IV q8h
Children: 10 mg/kg b.w. q8h; in P. aeruginosa infections
20 mg/kg b.w. q8h
Adults: 1 g IV q24h Children: from 3 months to 12 years
of age: 15 mg/kg b.w. q12h

Cefotaxime

In combination with metronidazole
or clindamycin for empirical
treatment of mixed necrotizing
infections

Ceftaroline

MRSA infection

Ceftriaxone

Water‑borne infection; in
combination with doxycycline in
infections caused by: Aeromonas
hydrophila or Vibrio vulnificus

Adults: 1–2 g IV every 24 hours
Children: 50–70 mg kg b.w. IV every 12 or 24 hours (up
to 2 g daily)

Dalbavancin

MSSA or MRSA infections

Adults: initial dose – 1 g IV, subsequent dose – 500 mg
in 7 days

Daptomycin

MRSA infections

Doxycycline

Water‑borne infection; in
combination with ciprofloxacin or
ceftriaxone or cefotaxime

Adults: 2 g IV q6h
Children: 50 mg/kg b.w. q6h
Adults: 600 mg IV q12h for 5–14 days

Adults: 4 mg/kg b.w. IV q24h for 7–14 days
Adults: 100 mg IV q12h
Children:
• ≥8 years of age and less than 45 kg b.w.: 4 mg/kg
b.w./day in 2 doses
• ≥8 years of age and ≥45 kg b.w: 100 mg IV q12h
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Adults: 600 mg IV q12h for 7–14 days
Children:
• ≥12 years of age: 600 mg IV q12h for 10–14 days
• <12 years: 10 mg/kg b.w. q8h for 10–14 days

Linezolid

MRSA infections

Metronidazole

In combination with cefotaxime
for empirical treatment of mixed
necrotizing infection

Adults: 600–900 mg IV q8h
Children: 10–13 mg/kg b.w. q8h

Oritavancin

MSSA; MRSA or Enterococcus
faecalis infections

Adults: 1.2 g IV as a single dose

Penicillin in
combination with
clindamycin

Necrotizing fasciitis caused by
Streptococcus pyogenes; gas
gangrene

Adults: 2–4 million units penicillin IV q6h + 600–900
mg clindamycin IV q8h
Children: 60,000–100,000 units/kg b.w. penicillin IV
q6h + 10–13 mg/kg b.w./day clindamycin IV in 3 doses

Piperacillin/
tazobactam

First‑line antibiotic for mixed
necrotizing infection

Adults: 3.375 g IV every 6–8 hours
Children: 60–75 mg/kg b.w. (piperacillin) IV every
6 hours

Telavancin

MSSA or MRSA infections

Tigecycline

MRSA infection

Adults: initial dose 100 mg, followed by 50 mg IV q12h
for 5–14 days

Vancomycin

MRSA infection

Adults: 15 mg/kg b.w. q12h
Children: 10 mg/kg b.w. IV q6h

1. Impetigo
•• topically: mupirocin, retapamulin, fucidin`
•• systemic treatment: (in the absence of
improvement after topical treatment): cloxacillin,
cefalexin,
clarithromycin,
azithromycin,
clindamycin, amoxicillin/clavulanic acid
2. Furuncles / furunculosis / abscesses
surgical treatment (incision + drainage) + empiric
antibiotic therapy
•• mild or moderate course: clindamycin or
cotrimoxazole or doxycycline severe course:
vancomycin or teicoplanin or daptomycin or
dalbavancin or linezolid or tigecycline
Targeted treatment
•• MSSA: cloxacillin, cefazolin, clindamycin
•• MRSA: vancomycin, dalbavancin, linezolid,
daptomycin, ceftaroline
3. Erysipelas
•• mild/moderate course: phenoxymethyl penicillin,
cloxacillin, cefalexin, amoxicillin with clavulanic
acid, clindamycin
•• severe course: penicillin G, clindamycin combined
with penicillin or ceftriaxone, dalbavancin,
vancomycin + piperacillin/tazobactam
4. Superficial cellulitis:
•• mild course: benzathine penicillin, 1st or
2nd generation cephalosporin, cloxacillin,
clindamycin, levofloxacin, cotrimoxazole
•• moderate course: ceftriaxone, cefazolin,
clindamycin, moxifloxacin
•• severe course: surgical treatment + piperacillin/
tazobactam or carbapenem

Adults: 10 mg/kg b.w. every 24 hours for 7–14 days

1. Liszajec
•• miejscowo: mupirocyna, retapamulina, fucydyna
•• leczenie ogólne: (przy braku poprawy po leczeniu miejscowym): kloksacylina, cefaleksyna,
klarytromycyna, azytromycyna, klindamycyna,
amkosycylina z kwasem klawulanowym
2. Czyraki / czyraczność / ropnie
opracowanie chirurgiczne (nacięcie + drenaż) +
antybiotykoterapia empiryczna
•• przebieg lekki lub umiarkowany: klindamycyna
lub kotrimoksazol lub doksycyklina
•• przebieg ciężki: wankomycyna lub teikoplanina
lub daptomycyna lub dalbawancyna lub linezolid lub tygecyklina
Leczenie celowane
•• MSSA: kloksacylina, cefazolina, klindamycyna
•• MRSA: wankomycyna, dalbawancyna, linezolid, daptomycyna, ceftarolina
3. Róża
•• przebieg lekki / umiarkowany: penicylina fenoksymetylowa, kloksacylina, cefaleksyna, amoksycylina z kwasem klawualnowym, klindamycyna
•• przebieg ciężki: penicylina G, klindamycyna
w skojarzeniu z penicylina lub ceftriaksonem,
dalbawancyna, wankomycyna + piepracylina/
tazobaktam
4. Powierzchowne zapalenie tkanki łącznej (cellulitis):
•• przebieg lekki: penicylina benzatynowa, cefalosporyna I lub II generacji, kloksacylina, klinda105
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5. Necrotizing skin and soft tissue infections
Urgent surgical treatment + antibiotic therapy:
•• empiric:
◦◦ piperacillin/tazobactam + vancomycin or
linezolid
◦◦ imipenem or meropenem + linezolid
◦◦ 3rd or 4th generation cefalosporin +
metronidazole or clindamycin
◦◦ aminoglycoside + metronidazole
•• targeted:
◦◦ Streptococcus pyogenes: penicillin +
clindamycin,
vancomycin,
linezolid,
daptomycin, dalbavancin
◦◦ Staphylococcus aureus:
•• MSSA: cloxacillin, cefazolin, clindamycin,
dalbavancin
•• MRSA: vancomycin + rifampicin, linezolid
+ rifampicin, daptomycin, dalbavancin
◦◦ Clostridium spp.: penicillin G +
metronidazole, penicillin + clindamycin,
carbapenem ± clindamycin, vancomycin
+ piperacillin/tazobactam or ampicillin/
sulbactam
◦◦ Aeromonas hydrophila: doxycycline +
ciprofloxacin/ceftriaxone
◦◦ Vibrio vulnificus: doxycycline + ceftriaxone/
cefotaxime
6. Hypersensitivity to penicillin:
•• skin reactions only: cefepime + metronidazole
•• anaphylaxis:
vancomycin,
dalbavancin,
daptomycin, ciprofloxacin + metronidazole
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mycyna, lewofloksacyna, kotrimoksazol
•• przebieg umiarkowany: ceftriakson, cefazolina,
klindamycyna, moksyfloksacyna
•• przebieg ciężki: opracowanie chirurgiczne + piperacylina/tazobaktam lub karbapenem
5. Martwicze zakażenia skóry i tkanki łącznej
Pilne opracowanie chirurgiczne + antybiotykoterapia:
•• empiryczna:
◦◦ piperacylina/tazobaktam + wankomycyna
lub linezolid
◦◦ imipenem lub meropenem + linezolid
◦◦ cefalsporyna III lub IV generacji + metronidazol lub klindamycyna
◦◦ aminoglikozyd + metronidazol
•• celowana:
◦◦ Streptococcus pyogenes: penicylina + klinda-

◦◦

mycyna, wankomycyna, linezolid, daptomycyna, dalbawancyna
Staphylococus aureus:

•• MSSA: kloksacylina, cefazolina, klindamycyna, dalbawancyna
•• MRSA: wankomvcyna + rifampicyna, linezolid + rifampicyna, daptomycyna, dalbawancyna

◦◦ Clostridium spp.: penicylina G + metronidazol,

◦◦
◦◦

penicylina + klindamycyna, karbapenem + ew.
klindamycyna, wankomycyna + piperacylina/
tazobaktam lub ampicylina/sulbaktam
Aeromonas hydrophila: doksycyklina+ ciprofloksacyna/ceftriakson
Vibrio vulnificius: doksycyklina + ceftriakson/
cefotaksym

6. Nadwrażliwość na penicylinę:
•• tylko reakcje skórne: cefepim + metronidazol
•• anafilaksja: wankomycyna, dalbawancyna, daptomycyna, ciprofloksacyna+metronidazol
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ABSTRACT
INTRODUCTION. The paper analyzes the status of non-vaccination in defiance of the Preventive Vaccination
Program. Amongst the factors contributing to the decrease in vaccine uptake in the country are actively working
and influential anti-vaccination movements.
MATERIAL AND METHODS. Data obtained from the local epidemiological-sanitary stations was used in the
analyses, taking into account numbers, sex, date of birth and type of vaccination.
RESULTS. The analysis includes detailed data from the Pomorskie Voivodeship, where the total number of
unvaccinated at 31 December 2017 was 3 239 children.
SUMMARY. Over the years the most substantial decrease was observed for the uptake of the MMR, Hep B,
polio and DPT vaccines. The rise in vaccine refusal was noted during the years of activity of anti-vaccination
movements in the country and in the world.
Key words: vaccinations, population, vaccination schedule
STRESZCZENIE
WSTĘP. W pracy przedstawiono stan niewykonania szczepień zgodnie z obowiązującym w Polsce Programem
Szczepień Ochronnych. Do wzrostu liczby uchyleń na terenie kraju przyczyniły się m. in. prężnie działające
ruchy antyszczepionkowe.
MATERIAŁY I METODY. W przedstawionych analizach posłużono się danymi uzyskanymi z powiatowych
państwowych stacji sanitarno-epidemiologicznych z uwzględnieniem liczby, płci, roku urodzenia oraz rodzaju
szczepienia.
WYNIKI. Analiza obejmuje szczegółowe dane z terenu województwa pomorskiego, gdzie łączna liczba niezaszczepionych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 3 239 niezaszczepionych osób.
PODSUMOWANIE. Na przestrzeni lat największą liczbę uchyleń zaobserwowano dla szczepionek MMR,
WZW typu B, polio oraz DTP. Wzrost liczby uchyleń obserwowano w latach aktywnego działania ruchów antyszczepionkowych zarówno na terenie kraju jak i w świecie.
Słowa kluczowe: szczepienia, populacja, program szczepień ochronnych.
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INTRODUCTION

WSTĘP

The history of preventive immunization undisputedly
proves its effectiveness against dangerous and deadly
to humans’ contagious diseases, since the development
of the vaccination method against smallpox, made by
Edward Jenner over 200 years ago. The first attempts
to immunize against an infectious disease, which was
smallpox, probably date back to the 10th century. The
dissemination of preventive immunization is currently
one of the most important actions for health promotion,
contributing to extending life expectancy throughout
inhibiting the spread of infectious diseases (1,2).
Nonetheless, the 21st century brought a lot of
challenges. Despite the advantageous epidemiological
situation that humanity owes to vaccinations, antivaccination movements have emerged both in the world
and in Poland. Members of various associations, presenting
themselves as “voluntary vaccination” supporters, refuse
to vaccinate themselves or their children. They justify this
decision by vaccinations being an overload for a child’s
immune system due to the supply of too many antigens,
detrimental effect of vaccination on the immature
immune system, or even the vaccination itself being the
sole cause of other diseases, including autism (3,4). Other
views on vaccination refer to the myth, that the vaccine
against diseases such as diphtheria, tetanus, pertussis or
poliomyelitis, contributed to the sudden infant deaths
syndrome or a belief that it is better to increase the
immunity by undergoing an infection, rather than through
a vaccination itself (5).
According to reports of the European Center for
Disease Prevention and Control (ECDC), as a result
of avoiding vaccination, the number of cases with
infectious diseases has visibly increased over the
years. For example, in 2015 there were 13 519 cases of
mumps, in 2016 this number has increased to 14 795
cases, invasive meningococcal disease in 2015 - 3 121
confirmed cases, in 2016 - 3 280 cases (6,7).
On the other hand, there has been many publications
throughout renowned scientific journals, presenting
results of critical analyzes, questioning those
widespread opinions about the negative health effects
of vaccination (8, 9, 10).
In Poland, the analysis of the state of immunization
also confirms the decrease in vaccination against
infectious diseases, including measles (11). However,
in our country, based on the applicable law under
which a compulsory preventive vaccination program
was established, and according to the Article 17.1 of
Prevention and Combating of Contagious Diseases and
Infections Act, an obligation to undergo vaccination
against infectious diseases, specified in the regulation
of the competent Minister of Health, was imposed
(12,13).

Historia szczepień ochronnych, licząca ponad 200
lat od momentu opracowania metody szczepienia przeciwko ospie prawdziwej przez Edwarda Jennera, bezsprzecznie dowodzi jak skutecznym okazały się one
narzędziem w walce z groźnymi i śmiertelnymi chorobami zakaźnymi u ludzi. Pierwsze próby uodpornienia
na chorobę zakaźną, jaką była ospa prawdziwa, sięgają najpewniej X wieku. Rozpowszechnianie szczepień
ochronnych zajmuje obecnie jedno z ważniejszych
miejsc w promocji zdrowia, przyczyniając się poprzez
hamowanie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych,
do wydłużenia życia (1,2).
XXI wiek przyniósł jednak wiele wyzwań. Pomimo korzystnej sytuacji epidemiologicznej, którą ludzkość zawdzięcza szczepieniom, zarówno w świecie
jak i w Polsce pojawiły się ruchy antyszczepionkowe.
Członkowie zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach,
przedstawiający się jako zwolennicy „dobrowolności
szczepień”, odmawiają zaszczepienia siebie lub dziecka. Decyzję tę motywują przeciążeniem układu odpornościowego małego dziecka w związku z podażą zbyt
wielu antygenów, szkodliwością działania szczepienia
na niedojrzały układ odpornościowy, czy wywołaniem
przez szczepienie innych chorób, w tym autyzmu (3,4).
Inne poglądy dotyczące szczepień odnoszą się m.in. do
mitu, jakoby szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi oraz szczepionka przeciw poliomyelitis przyczyniała się do zespołu nagłej śmierci
niemowląt czy przekonania, że lepiej jest zwiększyć
swoją odporność przechodząc choroby zakaźne, niż
poprzez szczepienie (5).
Jak wynika z raportów Europejskiego Centrum ds.
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w efekcie
uchylania się od szczepień, w poszczególnych latach
odnotowano zwiększoną liczbę zachorowań na choroby zakaźne. I tak, na przykład w 2015 roku odnotowano 13 519 przypadków świnki, w 2016 liczba ta
wzrosła do 14 795 zachorowań; inwazyjna choroba
meningokokowa w 2015 r. – 3 121 potwierdzonych
przypadków; w 2016 r. – 3 280 potwierdzonych przypadków (6,7).
W opozycji do mitów o szkodliwości szczepień,
w renomowanych czasopismach naukowych publikowane są wyniki krytycznych analiz niepotwierdzających, a nawet podważających szerzone opinie na temat negatywnych skutków zdrowotnych szczepień (8,
9,10).
Analiza stanu realizacji szczepień ochronnych
w Polsce również potwierdza spadek wyszczepialności na choroby zakaźne, w tym np. na odrę (11). Jednakże w naszym kraju, na podstawie obowiązującego
przepisu prawa, z mocy którego powstał obowiązkowy
program szczepień ochronnych oraz na podstawie ar-
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The avoidance of vaccinations...

THE AIM OF THE STUDY
The aim of this paper was to present a detailed
analysis of lack of compliance with the Preventive
Vaccination Program, obligatory in Poland, in
Pomorskie Voivodeship in 2000-2017 among people
of the age 0-18, broken down by individual types
of vaccinations. The data presented with simple
histograms, was obtained from the Voivodeship
Sanitary and Epidemiological Station (2000-2017; as
of 31.12.2017) and relates to the scale of unvaccinated
children between the age of 0-18. Thereby the scale
of the vaccination avoidance problem was presented,
together with the risk of developing those infectious
diseases, for which a very significant reduction of
incidence was achieved in the past century.
MATERIALS AND METHODS
Retrospective analysis covers the data obtained
from the Local Sanitary and Epidemiological Stations
in Pomorskie Voivodeship collected throughout the
years 2000-2017.
Data concerning the number, sex, year of birth
and the type of vaccination, which has not been
administered to children, derive from submitted
statistics. Due to a retrospective nature of the analysis,
it is not possible to clearly determine the reason why
the statutory obligation to vaccinate in those cases
had been evaded, including the influence on parents’
decisions.
The figures presented in this paper relate to the
repeals of the immunization program, where 1 repeal
concerns 1 dose of vaccine per 1 child.

Uchylanie się od szczepień ochronnych...

tykułu 17.1 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nałożony został
obowiązek poddania się szczepieniom przeciwko chorobom zakaźnym określonym w rozporządzeniu właściwego Ministra Zdrowia (12, 13).
CEL PRACY
Celem niniejszej pracy była szczegółowa analiza
niewykonania szczepień zgodnie z obowiązującym
w Polsce Programem Szczepień Ochronnych na terenie województwa pomorskiego w latach 2000-2017
wśród osób w wieku 0-18 lat, z podziałem na określone szczepienia. Na podstawie prostych histogramów
przedstawiono dane pozyskane z Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej (lata: 2000-2017; stan na
31.12.2017 roku) dotyczące niezaszczepionych dzieci
w wieku 0-18 lat. Zebrane dane mają zobrazować skalę problemu uchylania się od szczepień oraz wskazać
na ryzyko rozwoju tych chorób zakaźnych, co do których osiągnięto w minionym stuleciu bardzo znaczne
zmniejszenie zapadalności.
MATERIAŁY I METODY
Analiza retrospektywna objęła dane uzyskane z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w województwie pomorskim, zgromadzone w latach 2000-2017.
Dane dotyczące liczby, płci, roku urodzenia oraz
szczepienia, od którego odstąpiono u dziecka czerpano
z nadesłanych statystyk. Ze względu na retrospektywny charakter analizy, nie można jednoznacznie określić przyczyny uchylenia się od ustawowego obowiązku szczepienia, w tym wpływu na decyzję rodziców.
Przedstawione w niniejszym artykule dane liczbowe dotyczą uchyleń od programu szczepień ochronnych, gdzie 1 uchylenie dotyczy 1 dawki szczepionki
przypadające na 1 dziecko.
WYNIKI

Fig. 1. Number of unvaccinated on hepatitis B dose I in
Pomorskie voivodeship in 2000-2017 years.
Ryc. 1. Liczba niezaszczepionych przeciwko WZW typu B
dawką I w województwie pomorskim w latach
2000-2017.

W okresie od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2017
roku na terenie województwa pomorskiego zarejestrowano łącznie 3 239 uchyleń od szczepień dzieci
w wieku od 0 do 18 roku życia, co stanowi 0,62%
wszystkich osób w wieku 0-18 lat zamieszkałych
w tymże województwie, które nie zostały zaszczepione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.
Pośród zarejestrowanych uchyleń chłopcy w liczbie
1742 stanowili 53,7%, natomiast dziewczęta w liczbie 1497 pozostałe 46,3%. Na podstawie zebranych
danych można zauważyć, że liczba uchyleń wśród
chłopców i dziewczynek na przestrzeni lat 2000-2017
jest porównywalna.
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Fig. 2. Number of unvaccinated on tuberculosis in Pomorskie
Voivodeship in 2000-2017 years.
Ryc. 2. Liczba niezaszczepionych przeciwko BCG (gruźlica)
w województwie pomorskim w latach 2000-2017.

Fig. 3. Number of unvaccinated on Haemophilus influenzae
dose I in Pomorskie voivodeship in 2000-2017 years.
Ryc. 3. Liczba niezaszczepionych przeciwko zakażeniom
Haemophilus influenzae dawką I w województwie
pomorskim w latach 2000-2017.

Fig. 4. Number of unvaccinated on poliomyelitis dose I in
Pomorskie Voivodeship in 2000-2017 years.
Ryc. 4. Liczba niezaszczepionych na poliomyelitis dawką
I w województwie pomorskim w latach 2000-2017.

Fig. 5. Number of unvaccinated on measles-mumps-rubella
dose I in Pomorskie Voivodeship in 2000-2017 years.
Ryc. 5. Liczba niezaszczepionych przeciwko odrze, śwince,
różyczce dawką I w województwie pomorskim
w latach 2000-2017.
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Dokonując szczegółowej analizy zgromadzonych danych można zaobserwować stopniowy wzrost uchyleń
w poszczególnych latach. Znaczący wzrost uchyleń na terenie województwa pomorskiego zaobserwowano w roku
2012, w którym to w stosunku do roku poprzedniego odnotowano wzrost aż o 76 przypadków uchyleń wśród dzieci obojga płci. W kolejnych latach obserwowano tendencję wzrostową, jednak w roku 2017 zarejestrowano spadek bezwzględnej liczby uchyleń od programu szczepień
ochronnych. W oparciu o zgromadzone dane przeprowadzono szczegółowe analizy uchyleń w latach 2012-2017.
W roku 2012 szczepieniem, od którego najczęściej odstępowano, była pierwsza dawka szczepionki przeciwko
odrze, śwince i różyczce – zanotowano łącznie 187 uchyleń. Stosunkowo wysoko w liczbie uchyleń były: dawka
czwarta szczepionki skojarzonej przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi - 100 osób; dawka pierwsza przeciwko
błonicy, tężcowi, krztuścowi, dawka czwarta Haemophilus
influenzae oraz dawka trzecia polio – dla każdej 92 osoby; dawka pierwsza Haemophilus influenzae – 88 osób.
W 2012 roku nie zanotowano uchylania się od szczepienia drugą dawką przeciwko odrze, śwince, różyczce oraz
drugą dawką przypominającą przeciwko błonicy i tężcowi.
Rok 2013 przyniósł wzrost liczby uchyleń. Podobnie jak w roku poprzednim dominującym szczepieniem, od którego odstępowano w przypadku obu płci
była pierwsza dawka szczepionki przeciwko odrze,
śwince, różyczce – zanotowano 226 uchyleń. W tym
samym roku zaobserwowano uchylenia od czwartej
dawki szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (171 uchyleń), trzeciej dawki przeciwko poliomyelitis (165 uchyleń) oraz czwartej dawki przeciwko
Haemophilus influenzae (158 uchyleń). Odnotowano
po jednym przypadku uchylania się od szczepienia
skojarzoną szczepionką błonica, tężec, krztusiec i poliomyelitis dawką pierwszą przypominającą wśród obu
płci. W 2013 roku nie odnotowano natomiast uchyleń
od szczepień drugą dawką MMR oraz dawką drugą
przypominającą przeciwko błonicy, tężcowi u obu płci.
W roku 2014 dominuje uchylanie się od szczepienia dawką pierwszą przeciwko odrze, śwince, różyczce.
W opracowanych zestawieniach można było zaobserwować wysokie wskaźniki uchyleń dla szczepienia dawką
czwartą przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (144
uchyleń), dawką czwartą przeciwko Haemophilus influenzae (129 uchyleń), dawką trzecią poliomyelitis (133 uchyleń), pierwszą dawką DTP (123 uchyleń) oraz pierwszą
dawką przeciwko Haemophilus influenzae (122 uchyleń).
Rok 2014 jest okresem, w którym zanotowano dodatkowo
jeden przypadek uchylania się od obowiązkowego szczepienia skojarzoną szczepionką przeciwko błonicy, tężcowi,
krztuścowi (DTPa), dwa przypadki odstąpienia od szczepienia przeciwko poliomyelitis dawką pierwszą przypominającą i jedno uchylenie się od szczepienia MMR dawką
drugą. Odstępstwa te dotyczą jedynie dziewcząt.
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RESULTS
During the period from January 1, 2000 to
December 31, 2017, a total of 3 239 waivers from
vaccination of children between the age of 0-18
have been registered in the Pomorskie Voivodeship,
which is 0,62% of all people aged 0-18 residing in
that voivodeship that have not been vaccinated in
compliance with the Immunization Program. Amongst
the registered waivers, 1 742 boys represent 53,7%
of the overall number, while girls in 1 497 represent
the remaining 46,3%. Based on the collected data it
is noticeable, that the number of waivers among boys
and girls over the years 2000-2017 is comparable.
After a detailed analysis of the collected data, gradual
increase in repeals can beobserved throughout the
individual years. A significant increase in repeals in the
Pomorskie Voivodeship was observed in 2012, when
compared to the previous year, there was an increase
by 76 cases of repeals among children of both sexes.
An upward trend was observed in subsequent years,
however in 2017 a decrease in the absolute number of
waivers from the immunization program was recorded.
Based on the collected data, detailed analyses of
repeals were carried out in 2012-2017.
In 2012, the most common vaccination to be
resigned from, was the dose I against measles, mumps
and rubella - in total 187 cases of repeal. Relatively
high, as far as the number of repeals is concerned,
were also: dose IV of the combined vaccine against
diphtheria, tetanus and pertussis - in the number of
100 people; dose I against diphtheria, tetanus and
pertussis, dose IV of Haemophilus influenzae and dose
III of polio - in each 92 people; dose I of Haemophilus
influenzae - 88 people. In 2012, there were no cases
of evasion of dose II against measles, mumps, rubella,
and second booster dose against diphtheria and tetanus.
The year 2013 brings a gradual increase in the number
of repeals. Analogically to the prior year, the vaccination
most common to be waived for both sexes, was the dose
I against measles, mumps and rubella - 226 repeals
noted. During the same year, repeals from the dose IV
against diphtheria, tetanus and pertussis vaccine (171
repeals), dose III against poliomyelitis (165 repeals) and
dose IV against Haemophilus influenzae (158 repeals)
were observed. One case of repeal from the combined
vaccine against diphtheria, tetanus, pertussis and first
booster dose against poliomyelitis amongst both sexes
has been reported. Nonetheless, in 2013, there were no
cases of avoidance as far as the dose II against MMR
and the second booster dose against diphtheria and
tetanus are concerned, both sexes being considered.
In 2014, the most avoided vaccinations are those
against measles, mumps and rubella (dose I). Within
the reports, high abrogation rates for vaccines such
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W 2015 roku największą liczbę uchyleń odnotowano dla pierwszej dawki szczepionki przeciwko odrze,
śwince, różyczce - u 259 dzieci. Innymi szczepieniami, względem których odnotowano najwyższą liczbę
uchyleń były szczepienia przeciwko: błonicy, tężcowi,
krztuścowi dawka pierwsza (176 uchyleń), Haemophilus influenzae dawka pierwsza (172 uchylenia),
WZW typu B dawka pierwsza (144 uchylenia) oraz
gruźlica (134 uchylenia). W roku 2015 nie odnotowano uchyleń od szczepionek DTPa, poliomyelitis pierwsza dawka przypominająca, MMR - dawka druga
oraz błonica, tężec - dawka druga przypominająca.
Nieco inny obraz prezentują dane z 2016 roku,
w którym na terenie województwa pomorskiego odnotowano największą liczbę przypadków dzieci
niezaszczepionych przeciwko WZW typu B dawką pierwszą szczepionki. W okresie badanych 17 lat
jest to najwyższy wskaźnik – 294 dzieci obojga płci,
u których nie wykonano szczepienia zgodnie z PSO.
Podobnie jak w latach poprzednich odnotowano stosunkowo dużą liczbę uchyleń od szczepienia dawką
pierwszą MMR (243 uchylenia), dawką pierwszą DTP
(224 uchylenia) oraz dawką pierwszą przeciwko Haemophilus influenzae (223 uchylenia). Rok 2016 to
okres, w którym nie zarejestrowano osób uchylających
się od szczepienia skojarzoną szczepionką błonica, tężec, krztusiec (DTPa), poliomyelitis dawką pierwszą
przypominającą oraz drugą dawką przeciwko odrze,
śwince, różyczce. W porównaniu do poprzednich lat,
w grupie dziewcząt odnotowano jedno uchylenie się
od szczepienia przeciwko błonicy i tężcowi dawką
drugą przypominającą.
W 2017 roku powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne zarejestrowały znaczny wzrost uchyleń
od szczepień przeciwko WZW typu B dawką pierwszą
(114 uchyleń) i przeciwko gruźlicy (99 uchyleń). Odstąpienia od wykonywanych szczepień dotyczyły również szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (105 uchyleń) i Haemophilus influenzae dawką
pierwszą (99 uchyleń). W 2017 roku odnotowano po
jednym przypadku uchyleń od szczepień DTP dawką
czwartą, Haemophilus influenzae dawką czwartą oraz
poliomyelitis dawką trzecią. Natomiast nie zarejestrowano uchyleń od szczepień skojarzoną szczepionką
błonica, tężec, krztusiec (DTPa), poliomyelitis dawką pierwszą przypominającą, odra, świnka, różyczka
dawką drugą oraz błonica, tężec dawką drugą przypominającą.
Powyżej zamieszczono histogramy prezentujące zależność pomiędzy rodzajem szczepienia, dawką
szczepionki, a badanym okresem (Ryc.1-5). Dokonując analizy przedstawionych rycin na osi czasu widać
zmieniające się tendencje w wyborze szczepień, od
których się uchylono.
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as dose IV against diphtheria, tetanus, pertussis (144
repeals), dose IV against Haemophilus influenzae (129
repeals), dose III of poliomyelitis (133 repeals), dose
I of DTP (123 repeals) and dose I against Haemophilus
influenzae (122 repeals) can be observed. The year 2014
is the period, in which an additional one case of evasion
of compulsory vaccination with the combined vaccine
against diphtheria, tetanus, pertussis (DTPa), two cases
of repeal from poliomyelitis with the first booster dose
and one repeal from dose II of MMR vaccination were
recorded. These abrogations apply only to girls.

OMÓWIENIE WYNIKÓW
Zaprezentowane wyniki badań pokazały wysoki odsetek osób niezaszczepionych nie tylko w województwie pomorskim, ale i ogólnopolski wzrost
bezwzględnej liczby niezaszczepionych (Tab. I). Na
przestrzeni lat obserwowano zmieniające się trendy
w zależności od rodzaju szczepienia, od którego odstępowano. W prezentowanych wynikach zdecydowany prym w liczbie uchyleń wiodą szczepionki MMR,
WZW typu B, polio, a także DTP.

Table I. Comparison of the number of people covered by vaccination obligation to the total number of unvaccinated in
individual provinces of Poland - state on 31 December 2017.
Tabela I. Porównanie liczby osób objętych obowiązkiem szczepienia do całkowitej liczby uchyleń od szczepień
w poszczególnych województwach w Polsce – stan na 31 grudnia 2017 roku.
Województwo

Liczba osób objętych
obowiązkiem szczepienia

Liczba uchyleń

% uchyleń

Dolnośląskie

515 524

1 938

0,38

Kujawsko-pomorskie

398 054

887

0,22

Lubelskie

400 409

1 550

0,04

Lubuskie

194 005

851

0,44

Łódzkie

441 203

1 182

0,27

Małopolskie

676 886

1 645

0,24

Mazowieckie

10 613 387

4 559

0,04

Opolskie

129 491

760

0,06

Podkarpackie

414 290

136

0,03

Podlaskie

218 467

1 908

0,87

Pomorskie

476 310

3 239

0,68

Śląskie

810 993

5 395

0,67

Świętokrzyskie

221 094

376

0,17

Warmińsko-mazurskie

279 323

964

0,35

Wielkopolskie

708 920

4 332

0,61

Zachodniopomorskie

311 730

799

0,26

Ogółem

16 810 086

30 521

0,18

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych z wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.

In 2015, the largest number of repeals was recorded
in relation to dose I against measles, mumps and
rubella vaccines - 259 children. Other vaccinations,
for which the highest number of repeals have been
recorded, were diphtheria, tetanus, pertussis dose
I (176 repeals), Haemophilus influenzae dose
I (172 repeals), hepatitis B dose I (144 repeals) and
tuberculosis (134 repeals). In 2015, there were no
repeals from DTP vaccines, poliomyelitis - the first
booster dose, MMR - dose II and diphtheria, tetanus
- the second booster dose.
A slightly different situation is presented by
2016 data, where the largest number of children,
unvaccinated against hepatitis B with the first dose of
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Zbiorcze raporty prezentujące liczby niezaszczepionych w poszczególnych województwach zgodnie
z obowiązującym w Polsce Programem Szczepień
Ochronnych, wskazują na potencjalny wzrost zapadalności na choroby zakaźne, stanowiący istotne zagrożenie dla zdrowia publicznego w skali całego kraju. Województwo pomorskie w skali ogólnopolskiej zajmuje
w 2017 roku czwarte miejsce z liczbą 3 239 uchyleń,
ustępując miejsca województwu śląskiemu – ogółem
5 395 uchyleń, województwu mazowieckiemu – ogółem 4 559 uchyleń i wielkopolskiemu - ogółem 4332
uchylenia.
Obserwowany na terenie województwa pomorskiego stopniowy wzrost liczby dzieci, u których odstą-
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vaccine, was recorded in the Pomorskie Voivodeship.
Within the examined period of 17 years, this is the
highest rate - 294 children of both sexes, who were
not vaccinated in compliance with the Preventive
Vaccination Plan. As in previous years, a relatively
large number of repeals from vaccination with the
first dose of MMR (243 repeals), the first dose of DTP
(224 repeals) and the first dose against Haemophilus
influenzae (223 repeals) were recorded. The year
2016 was the period, in which there have not been
any cases of repeals as far as above vaccinations are
concerned: the combined vaccine against diphtheria,
tetanus, pertussis (DTPa), poliomyelitis with the first
booster dose and the dose II against measles, mumps
and rubella. In comparison to previous years, there
was one case of evasion of diphtheria and tetanus
vaccination amongst girls (with the second booster
dose).
In 2017, local sanitary and epidemiological stations
recorded a significant increase in repeal of vaccination
against hepatitis B dose I (114 repeal) and against
tuberculosis (99 repeals). Repeals from vaccinations
concerned also vaccination against diphtheria, tetanus,
pertussis (105 repeals) and Haemophilus influenzae
dose I (99 repeals). In 2017, there was one case of
repeal of DTP vaccinations dose IV, Haemophilus
influenzae dose IV and poliomyelitis dose III.
However, no vaccination waivers were registered with
the combined vaccine diphtheria, tetanus, pertussis
(DTPa), poliomyelitis with the first booster, measles,
mumps, rubella dose II and diphtheria, tetanus with the
second booster.
The histograms above show the relationship
between the type of vaccination, vaccine dose and the
studied period (Fig. 1-5). While analyzing the figures
presented on the timeline, there is a visible change
of trends in the range of vaccinations that have been
evaded.
DISCUSSION
The research results showed not only a high
percentage of unvaccinated individuals in the
Pomorskie Voivodeship but also a nationwide increase
in the number of unvaccinated cases (Table I). Over
the years, trends concerning each type of vaccination
to be refused, have been changing. The results show
that MMR, hepatitis B, polio, and DTP vaccines are
clearly the most common to be ignored when it comes
to numbers.
Aggregated reports presenting the numbers of
unvaccinated individuals in various voivodeships,
in accordance with the obligatory Preventive
Vaccination Program in Poland, show the potential
increase in the incidence of infectious diseases, which
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piono od ustawowego obowiązku szczepień przypada
m.in. na lata aktywnego działania zarówno w świecie,
jak i w naszym kraju wspomnianych już ruchów antyszczepionkowych. W Sejmie RP interesy antyszczepionkowców reprezentuje powstały w lutym 2016 roku
Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu
Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych, stawiający
sobie między innymi za cel tzw. krzewienie „rzetelnej
wiedzy o szczepieniach” (14). Zespół ten ściśle współpracuje ze wspomnianym już stowarzyszeniem STOP
NOP umożliwiając mu realizację założeń statutowych,
czego efektem był obywatelski projekt ustawy znoszący obowiązek szczepień, który do Sejmu RP wpłynął
w lipcu 2018 r. i został odrzucony w listopadzie 2018 r.
Głoszona przez stowarzyszenie STOP NOP teoria
szkodliwości szczepień w pierwszych dobach życia
m.in. przeciwko gruźlicy i WZW B nie odnalazła faktycznego i naukowego poparcia. Z historii szczepień
wiadomo, że opracowanie preparatu szczepionki przeciwko WZW typu B przez M. Hillemana było znaczącym osiągnięciem cywilizacyjnym. Poprzez uodpornienie najmłodszej populacji, najbardziej narażonej
na następstwa trwającego wiele lat, często skąpo lub
bezobjawowego przewlekłego WZW B, przyczyniło
się do zmniejszenia zapadalności na marskość wątroby
i raka wątrobowokomórkowego (15).
Podobnie, bazując na licznych dowodach, niezrozumiałe jest uchylanie się rodziców od szczepień dzieci i młodzieży przeciwko poliomyelitis. Nieobowiązujące od roku 2016 szczepienie dzieci żywą szczepionką przeciwko poliomyelitis zastąpiono szczepionką
inaktywowaną, co stanowi wysoce bezpieczną formę
uodpornienia. Aktualnie obserwowane załamanie progu wyszczepialności może przyczynić się do utraty
kontroli nad transmisją wirusa w środowisku. Wysoka zaraźliwość wirusa poliomyelitis w połączeniu ze
wzrostem odsetka osób/dzieci podatnych na zakażenie może otworzyć drogę do wzrostu zapadalności na
chorobę, która rzadko, ale może być przyczyną zgonu
w mechanizmie niewydolności oddechowej oraz której następstwem jest ciężkie i trwałe inwalidztwo ruchowe wśród chorujących dzieci (16).
Mimo wycofania w roku 2010 z czasopisma The
Lancet doniesienia Wakefield`a i uznania go za nierzetelnego lekarza i naukowca warto wspomnieć o późnych następstwach jego działań, którymi są m.in.
opublikowane w lutym 2018 roku przez ECDC podsumowanie danych epidemiologicznych za rok 2017
wykazujące 3-krotny wzrost zachorowań na odrę
w krajach europejskich (17). Ta niekorzystna sytuacja
epidemiologiczna jest najpewniej odzwierciedleniem
wzrostu liczby dzieci nieszczepionych szczepionką
MMR w różnych krajach Europy. Skłania to do wnioskowania, że błędnie szerzony pogląd o szkodliwości
szczepienia przeciwko odrze, śwince, różyczce stał się
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is a substantial threat to public health on a national
scale. In 2017, the Pomorskie Voivodeship takes
the fourth place in Poland with the number of 3 239
waivers, giving way to Śląskie Voivodeship - 5 395
waivers in total, Mazowieckie Voivodeship – a total
of 4 559 repeals and the Wielkopolskie Voivodeship
– a total of 4 332 repeals.
A gradual increase, concerning the number of
children, who have waived the statutory obligation
of immunization observed in the Pomorskie
Voivodeship, coincides with the years of the already
mentioned anti-vaccination movements’ activity, both
in the world and in our country. In Polish parliament,
the anti-vaxxers’ interests are represented by the
Parliamentary Team for the Safety of the Vaccination
Program for Children and Adults, established in
February 2016 and aiming, among other things, at
promoting ‘honest knowledge about vaccinations’
(14). This team strictly cooperates with the already
mentioned STOP NOP association, enabling the
implementation of its statutory guidelines, which
resulted in a citizen bill initiative abolishing the
obligatory vaccination, presented to the parliament in
July 2018 and rejected in November 2018.
The theory preached by the STOP NOP association,
depicting vaccines as harmful, especially in child’s
first days of life, among others the vaccine against
tuberculosis and hepatitis B, did not find any virtual
and scientific support. As we know from the history
of vaccination, the development of the vaccine
against hepatitis B, made by M. Hilleman, was
a significant civilization achievement. By immunizing
the youngest population, most vulnerable to the
tragic and irreversible consequences of frequently
asymptomatic chronic hepatitis B, has contributed
to reducing the incidence of liver cirrhosis and
hepatocellular carcinoma (15).
Similarly, based on numerous evidences, parents’
evasion of vaccinating children and adolescents
against
poliomyelitis
is
incomprehensible.
Vaccinating children using a live vaccine against
poliomyelitis, which has not been binding since 2016,
has been replaced with an inactivated one, which
is a highly safe form of immunization. Currently
observed collapse of the vaccination threshold may
contribute to loss of control over virus transmission
in the environment. The high contagiousness of the
poliomyelitis virus combined with the increase of the
percentage of children susceptible to infection, may
be the reason for higher incidence of the disease,
which rarely but still, may be the cause of death in the
mechanism of respiratory failure, and which results
in severe and permanent mobility disability among
sick children (16).
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problemem globalnym (18). Według WHO w samym
2018 roku w Europie odnotowano 41 tysięcy zachorowań na odrę, z czego, jak wynika z danych prezentowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, w Polsce zgłoszono
339 przypadków zachorowań na tę chorobę (19).
PODSUMOWANIE
1. Analiza danych – stan niezaszczepionych na dzień
31 grudnia 2017 roku - uzyskanych z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych pokazuje trend uchylania się od ustawowego obowiązku szczepień w województwie pomorskim, a tym
samym alarmuje o niebezpieczeństwie związanym
z szerzeniem się chorób zakaźnych.
2. W grupie mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 0-18 lat, liczącej w 2017 roku według
Głównego Urzędu Statystycznego 476310 osób,
odnotowano ogółem 3239 przypadków osób niezaszczepionych z powodu uchylania się rodziców
od szczepienia dzieci.
3. Szczegółowa analiza rodzaju szczepienia, od
którego najczęściej odstępowano w latach 20122017, wykazała największą niechęć do szczepienia przeciwko odrze, śwince, różyczce, co łączy
się z okresem prężnego działania ruchu antyszczepionkowego i głoszenia przez jego członków
teorii szkodliwego działania szczepionki MMR na
centralny układ nerwowy.
4. Na terenie województwa pomorskiego odnotowano również wysoki odsetek uchylania się od szczepienia przeciwko WZW typu B, co w konsekwencji może skutkować wzrostem liczby chorych na
raka wątrobowokomórkowego w przyszłości.
5. Na podstawie zgromadzonych informacji, pozyskanych z WSSE w Gdańsku ustalono, że wszystkie dzieci, tj. 3 239 osób, nie poddano szczepieniu
ze względu na brak zgody rodziców na wykonanie
procedury zgodnie z PSO.
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Despite the 2010 Wakefield’s’ reports withdrawal
from The Lancet magazine, and recognizing him
as an unreliable physician and scientist, it is worth
mentioning the consequences of his actions, which
are among others, a summary of the epidemiological
data for 2017 published in February 2018 by the
ECDC showing a threefold increase in measles
incidence in European countries (17). This
unfavorable epidemiological situation is most likely
a reflection of the increase in the number of children
unvaccinated with the MMR vaccine in various
European countries. This leads to the conclusion, that
the erroneously widespread view of the harmfulness
of vaccination against measles, mumps or rubella, has
become a global problem (18). According to WHO, in
2018 alone in Europe, 41 thousand cases of measles
were reported, of which, according to data presented
by the National Institute of Public Health - National
Institute of Hygiene, 339 cases of this disease were
reported in Poland (19).
SUMMARY
1. Data analysis - unvaccinated status as at December
31, 2017 – obtained from the Local Sanitary
and Epidemiological Stations shows a trend of
evading the statutory obligation to vaccinate in
the Pomorskie Voivodeship, and thus alerts about
the danger associated with the spread of infectious
diseases.
2. In the group of 476 310 residents of the Pomorskie
Voivodeship aged 0-18 years in 2017, according
to the Central Statistical Office, a total of 3 239
cases of unvaccinated individuals, due to parents’
evasion of vaccination, were recorded.
3. A detailed analysis of the type of vaccination,
which was most often waived in the years 20122017, showed the greatest reluctance to vaccinate
against measles, mumps and rubella, which is
associated with a period of dynamic activity of
the anti-vaccination movement, proclaiming the
harmfulness of vaccines against MMR on the
central nervous system.
4. In the Pomorskie Voivodeship, high percentage of
people unvaccinated against hepatitis B was also
reported, which may result in an increase in the
number of patients with hepatocellular carcinoma
in the future.
5. Based on the collected information, obtained from
the WSSE in Gdansk, it was found that all children,
i.e. 3 239 individuals, were not vaccinated due to
parents’ disagreement to perform the procedure in
accordance with the Preventive Vaccination.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. The guidelines issued by the World Health Organization (WHO) in 2009 regarding hand
hygiene (HH) in health care provided health care professionals with scientific evidence that argued that HH
principles should be respected when dealing with patients. Despite the passage of years and strenuous attempts to
introduce these recommendations to the Polish health care facilities for the prevention of healthcare-associated
infections (HAI), these principles are still not being implemented in an optimal way for the patient’s safety.
OBJECTIVE OF WORK. The aim was to examine the views and attitudes of physicians (L) and nurses (P)
towards the WHO rules of hand hygiene.
MATERIAL AND METHODS. The study was performed by means of a diagnostic survey using a questionnaire
of our own design; random sampling was used. The study involved 231 LP: 173 (74.9%) women, 58 (25.1%)
men, including 93 (40.3%) doctors and 138 (59.7%) nurses. The study was conducted in a multiprofile hospital
in Małopolska in 2017. The difference between what the respondents think (their views) and what they do in
reality (what attitudes they display) was examined in relation to WHO principles, such as wearing natural short
nails and jewelry on their hands.
RESULTS. Negative practice of observing these HH principles in relation to views was detected (R = -0.014, p
<0.05, R2 = 0.016). Respondents supported the view that the ring could affect HAI and rarely used it in practice,
the practice was positive (R = 0.298, p <0.001, R2 = 0.085). Women strongly emphasized the view that wearing
long nails has an impact on HAI spread, but in practice they often declared keeping long nails, practice was
negative (R = -0.241, p <0.01, R2 = 0.054). In response to the question about the impact of nail painting on the
spread of HAI, this view was poorly represented, in practice some of them wore painted nails, the practice was
negative (R = -0.226, p <0.01, R2 = 0.045).
CONCLUSION. Despite high support for the principles of hand hygiene, in practice, these principles were
not always respected, the impact on the practice was negative in areas such as: general adherence to the HH
principles, wearing long and painted nails. The compatibility of views with practice was detected in relation to
wearing a wedding ring.
Key words. hand hygiene, 5 moments for hand hygiene, hospital infections, nurses, doctors, nail painting,
wedding ring
STRESZCZENIE
WSTĘP. Wytyczne wydane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, World Health Organization) w 2009
roku dotyczące higieny rąk (HH, Hand hygiene) w opiece zdrowotnej dostarczyły pracownikom ochrony zdrowia
dowodów naukowych argumentujących konieczność przestrzegania zasad HH w kontaktach z pacjentem.
Pomimo upływu lat i prób wprowadzenia tych zaleceń do polskich zakładów opieki zdrowotnej w celu
profilaktyki zakażeń szpitalnych (HAI, Healthcare-Associated Infections), zasady te nadal nie są realizowane
w sposób optymalny dla bezpieczeństwa pacjenta.
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CEL PRACY. Celem było zbadanie poglądów i postaw lekarzy i pielęgniarek wobec zalecanych przez WHO
zasad higieny rąk.
MATERIAŁ I METODY. Badanie wykonano metodą sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza
ankiety własnej konstrukcji, zastosowano losowy dobór próby. W badaniu brało udział 231osób: 173 (74,9%)
kobiety, 58 (25,1%) mężczyzn, w tym 93 (40,3%) lekarzy i 138 (59,7%) pielęgniarek. Badanie przeprowadzono
w wieloprofilowym szpitalu w Małopolsce w 2017 roku. Badano różnicę między tym, co respondenci myślą
(jakie wyrażają poglądy) a tym co robią w rzeczywistości (jakie przejawiają postawy) w odniesieniu do zasad
WHO, takich jak: noszenie naturalnych krótkich paznokci oraz biżuterii na dłoniach.
WYNIKI. Wykryto negatywną praktykę przestrzegania zasad HH w stosunku do poglądów (R = -0,014; p < 0,05;
R2 = 0,016). Respondenci popierali pogląd, że obrączka może wpływać na powstawanie HAI i rzadko ją nosili,
praktyka była pozytywna (R = 0,298, p < 0,001, R2 = 0,085). Kobiety silnie akcentowały pogląd, że noszenie
długich paznokci ma wpływ na rozprzestrzenianie HAI, ale w praktyce często deklarowały utrzymywanie długich
paznokci, praktyka była negatywna (R = -0,241, p < 0,01, R2 = 0,054). W odpowiedzi na pytanie o wpływ
malowania paznokci na rozprzestrzenianie HAI, poglądy ten był słabo reprezentowany, w praktyce niektóre
z nich nosiły malowane paznokcie, praktyka była negatywna (R = -0,226, p < 0,01, R2 = 0,045).
WNIOSKI. Pomimo wysokiego poparcia dla zasad higieny rąk, w praktyce zasady te nie zawsze były
przestrzegane, wpływ na praktykę był ujemny w obszarach takich jak: ogólne przestrzeganie zasady HH,
noszenie długich i pomalowanych paznokci. Zgodność poglądów z praktyką wykryto w stosunku do noszenia
obrączki.
Słowa kluczowe: higiena rąk, 5 momentów higieny rąk, zakażenia szpitalne, pielęgniarki, lekarki, malowanie
paznokci, obrączka
INTRODUCTION

WSTĘP

Healthcare-associated infections (HAIs) have
accompanied people since the beginning of the
development of hospitals. Nowadays, they constitute
particular challenges for the medicine of the 21st century
due to the development of new medical technologies,
growing antibiotic resistance, and treatment of patients
of advanced age. The problem of the rapid growth of
microbial resistance to antibiotics has given a new face
to the problems of hand hygiene in healthcare facilities.
However, reports from multicenter studies conducted
in Poland, the subject of which was the analysis of the
spread of multidrug-resistant microorganisms, show
that infection prevention procedures are not properly
applied in practice (1, 2). This largely concerns Polish
intensive care units, in which, according to numerous
publications, there are significant problems with
the surveillance of hospital-acquired infections and
high epidemiological indicators (3-6). Therefore, the
knowledge, skills and activities of medical personnel
with regard to HAI prevention are of particular
importance. One of the elements of these activities is
the hand hygiene of medical staff, which has been an
inherent aspect of hospital infection prevention since
1847, when Ignaz Semmelweis proved that there is a
connection between hand hygiene and the incidence
of infections. But it was not until many years later
(in 2009) that the World Health Organization (WHO)
prepared detailed recommendations for healthcare
facilities with reference to hand hygiene (7).

Zakażenia szpitalne (HAI, Healthcare-Associated
Infections) towarzyszą człowiekowi od czasów rozwoju szpitalnictwa. Współcześnie należą do szczególnych
wyzwań medycyny XXI wieku ze względu na rozwój
nowych technologii medycznych, narastanie oporności na antybiotyki, leczenie zaawansowanych wiekowo
pacjentów. Problem gwałtownego narastania oporności
drobnoustrojów na antybiotyki nadał nowe oblicze problemom higieny rąk w zakładach opieki zdrowotnej.
Jednak doniesienia z badań wieloośrodkowych przeprowadzonych w Polsce, których przedmiotem była
analiza rozprzestrzeniania wielolekoopornych drobnoustrojów pokazują, że procedury zapobiegania zakażeniom w praktyce nie są prawidłowo stosowane (1, 2).
W znacznym stopniu dotyczy to polskich oddziałów
intensywnej terapii, gdzie liczne publikacje wskazują
na znaczące problemy z prowadzeniem nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi i wysokie wskaźniki epidemiologiczne (3-6). Dlatego szczególnego znaczenia nabiera
wiedza, umiejętności i działania personelu medycznego w zakresie zapobiegania HAI. Jednym z elementów
tych działań jest higiena rąk personelu medycznego.
Higiena rąk personelu medycznego jest nieodłącznym
elementem profilaktyki zakażeń szpitalnym począwszy
od 1847, kiedy to Ignaz Semmelweis dowiódł związku
między higieną rąk a występowaniem zakażeń. Jednak
dopiero wiele lat później (w 2009 roku) Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, World Health Organization)
przygotowała szczegółowe rekomendacje dla placówek
ochrony zdrowia w zakresie higieny rąk (7).
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Hospital knowledge and practice of doctors and nurses...

Hand hygiene (HH) should be carried out by
medical personnel in certain situations (moments)
specified by WHO. WHO also indicates that effective
HH is based on certain principles, such as:
1) keeping natural (not artificial) nails,
2) keeping nails short (below 0.5 cm),
3) complying with the rule of “bare below the
elbows” (i.e. hands without wedding bands,
rings, watches, bracelets) (7).
It is of paramount importance for medical workers
to know, and later apply, these rules in practice. The
literature describing the successes and failures as regards
the implementation of a patient safety system based
on hand hygiene indicates that doctors and nurses face
numerous barriers in relation to the implementation
of these principles, and compliance with them is not
optimal (7–10). Results of studies carried out in the USA,
where surveillance of hospital-acquired infections had
been practiced much earlier than in Poland, still point to
unsatisfactory practical application of these principles.
Polish studies also demonstrate low rates of HH
compliance with recommendations. Knowledge deficits
have been confirmed among both medical students and
professionally active medical workers (11,12).
OBJECTIVE OF THE WORK
The objective was to examine the views and
attitudes among physicians and nurses at a multiprofile
hospital as regards hand hygiene with particular focus
on the issue of maintaining nail condition in keeping
with WHO recommendations.
MATERIAL AND METHODS
The study was conducted in June 2017 in a
multiprofile hospital in the Małopolskie voivodeship. An
infection control team (ICT) and committee are active in
the hospital. Trainings and direct observations regarding
hand hygiene according to the WHO recommendations
take place in the hospital regularly. The study employed
the diagnostic survey method using a questionnaire
designed by us. The selection of the treatment group
was randomized and involved drawing the names of 150
doctors and 150 nurses from the list of medical workers
employed at the hospital (57 physicians and 22 nurses
were excluded from the study due to their refusal or other
obstacles preventing their participation). 231 subjects
remained in the study, including 173 (74.9%) women and
58 (25.1%) men, among whom there were 93 (40.3%)
physicians and 138 (59.7%) nurses. The average age of
doctors was 39 years (median of 40). The average age
of nurses was 43 years (median of 45). The study was
conducted following the principles of anonymity. The
questions used in the survey are presented in Table I.

Wiedza i praktyka szpitalna lekarzy i pielęgniarek...

Higiena rąk (HH, Hand Hygiene) personelu medycznego powinna być prowadzona przez personel medyczny w określonych przez WHO sytuacjach (momentach).
WHO wskazuje również, że prowadzenie skutecznej
HH opiera się na pewnych zasadach, takich jak:
1) utrzymywanie naturalnych (nie sztucznych) paznokci,
2) noszenie krótkich paznokci (poniżej 0,5 cm),
3) przestrzeganie zasady „nic poniżej łokcia” (co
oznacza ręce bez obrączek, pierścionków, zegarków, bransoletek) (7).
Dla pracowników medycznych największe znaczenie ma znajomość, a następnie stosowanie tych zasad
w praktyce. Z piśmiennictwa opisującego sukcesy i porażki we wdrażaniu sytemu bezpieczeństwa pacjenta
opartego na higienie rąk wynika, że lekarze i pielęgniarki napotykają liczne bariery w realizacji tych zasad, a ich
przestrzeganie nie jest optymalne (7-10). Wyniki badań
przeprowadzonych w USA, gdzie nadzór nad zakażeniami szpitalnymi był praktykowany dużo wcześniej niż
w Polsce, nadal wykazują niezadawalające stosowanie
tych zasad w praktyce. Również polskie badania wykazują niskie wskaźniki zgodności HH z zaleceniami. Deficyty wiedzy udowodniono zarówno wśród studentów
kierunków medycznych, jak również wśród pracowników medycznych aktywnych zawodowo (11,12).
CEL PRACY
Celem było zbadanie poglądów i postaw lekarzy i pielęgniarek szpitala wieloprofilowego w zakresie higieny
rąk ze szczególnym uwzględnieniem kwestii utrzymywania stanu paznokci zgodnie z zaleceniami WHO.
MATERIAŁ I METODY
Badanie przeprowadzono w czerwcu 2017 roku w wieloprofilowym szpitalu na terenie województwa małopolskiego. W szpitalu aktywnie działa komitet i zespół kontroli zakażeń (ZKZ). Są systematycznie prowadzone szkolenia oraz obserwacje bezpośrednie w zakresie higieny rąk
wg zaleceń WHO. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety
własnej konstrukcji. Wyłonienie grupy badanej miało charakter doboru losowego, z listy pracowników medycznych
szpitala wylosowano 150 lekarzy i 150 pielęgniarek (57
lekarzy i 22 pielęgniarki wykluczono z badania z powodu
odmowy lub innych przeszkód uniemożliwiających badanie). W badaniu pozostało 231 osób: 173 (74,9%) kobiety,
58 (25,1%) mężczyzn, w tym 93 (40,3%) lekarzy i 138
(59,7%) pielęgniarek. Średnia wieku lekarzy wynosiła 39
lat (mediana 40). Średnia wieku pielęgniarek wynosiła 43
lata (mediana 45). Badanie przeprowadzono z zachowaniem anonimowości. Pytania wykorzystane w ankiecie
zostały przedstawione w Tabeli I.
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Table I. Questions used in the questionnaire survey. Scoring in the answers on views (a): 1 pt I strongly disagree, 2 pts
I somewhat disagree, 3 pts I agree,, 4 pts I strongly agree. Scoring in the answers on attitudes (b): 1 pt always, 2 pts
often, 3 pts occasionally, 4 pts never.
Tabela I. Pytania wykorzystywane w kwestionariuszu ankiety. Punktacja w odp. o poglądy (a): 1pkt. zdecydowanie się nie
zgadzam, 2 pkt raczej się nie zgadzam, 3 pkt zgadzam się, 4 zdecydowanie się zgadzam. Punktacja w odp.
o postawy (b): 1 pkt. zawsze, 2 pkt. często, 3pkt. sporadycznie, 4 pkt. nigdy.

Questions addressed to women and men
1a. Do you think that healthcare workers should strictly comply with the principles of hand hygiene? (question about views)
1b. There are situations when I do not follow the rules of hand hygiene in contact with the patient (question about
attitudes)
2a. Do you think that wearing wedding bands in the workplace may be the cause of spread of infections? (question
about views)
2b. Sometimes I wear a ring when I have contact with a patient (question about attitudes)
Questions addressed only to women
3a. Do you think that long nails affect the spread of hospital-acquired infections? (question about views)
3b. There are situations when I wear long nails in contact with the patient (question about attitudes)
4a. Do you think that painted nails affect the spread of hospital-acquired infections? (question about views)
4b. Sometimes I keep painted nails when I have contact with a patient (question about attitudes)
5a. Do you think that artificial nails, i.e.: tips, gel nails, can be a source of hospital-acquired infections? (question about views)
5b. Sometimes I wear artificial nails, i.e.: tips, gel nails (question about attitudes)
Pytania adresowane do kobiet i mężczyzn
1a. Czy uważasz, że pracownicy medyczni powinny bezwzględnie przestrzegać zasad higieny rąk? (pytanie o poglądy)
1b. Zdarzają mi się sytuacje, kiedy nie przestrzegam zasad higieny rąk w kontakcie z pacjentem (pytanie o postawy)
2a. Czy uważasz, że noszenie obrączki w miejscu pracy może być przyczyną rozprzestrzeniania zakażeń? (pytanie
o poglądy)
2b. Zdarza mi się, że noszę obrączkę w kontakcie z pacjentem (pytanie o postawy)
Pytania adresowane tylko do kobiet
3a. Czy uważasz, że długie paznokcie mają wpływ na rozprzestrzenianie zakażeń szpitalnych? (pytanie o poglądy)
3b. Zdarza mi się, że noszę długie paznokcie w kontakcie z pacjentem (pytanie o postawy)
4a. Czy uważasz, że pomalowane paznokcie mają wpływ na rozprzestrzenianie zakażeń szpitalnych? (pytanie
o poglądy)
4b. Zdarza mi się, że noszę pomalowane paznokcie w kontakcie z pacjentem (pytanie o postawy)
5a. Czy uważasz, że sztuczne paznokcie tj.: tipsy, paznokcie żelowe mogą być źródłem zakażeń szpitalnych?
(pytanie o poglądy)
5b. Zdarza mi się, że zakładam sztuczne paznokcie, tj.: tipsy, paznokcie żelowe (pytanie o postawy)

There were two categories of questions: the 1st
category were questions about views (questions 1a, 2a,
3a, 4a, 5a) and the 2nd category were questions on attitudes
relating to the compliance with the practical application
of HH principles (questions 1b, 2b, 3b, 4b, 5b). A view
was defined as: “a judgement on HH based on the
respondent’s conviction that the HH principles presented
are false or true”. Questions about views referred to the
general preferences of the respondents (their “agreement”
or “lack of agreement” with the content of the question);
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Zastosowano dwie kategorie pytań: 1 kategoria:
pytania o poglądy (pytania 1a, 2a, 3a, 4a, 5a) i 2 kategoria: pytania o postawy, które dotyczą przestrzegania zasad HH w praktyce (pytania 1b, 2b, 3b, 4b, 5b).
Pogląd definiowano jako: „sąd o HH oparty na przeświadczeniu respondenta o fałszywości lub prawdziwości przedstawionych zasad HH”. Pytania o poglądy odnosiły się do ogólnych preferencji respondenta
(jego „zgody” czy też „nie zgody” z treścią pytania).
Postawę definiowano jako: „sposób postępowania
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An attitude was defined as: “the respondent’s way of
carrying out (complying with) HH rules”. Questions
about attitudes (constructed in the form of statements)
constituted control questions concerning the opinion
about the actual behavior of the respondent.
The respondents answered questions constructed
as 4-point Likert scale. A point value of 1 to 4 points
was awarded for each answer (quotient scale). The
questions on views employed the following scoring:
4 pts I strongly agree; 3 pts I agree; 2 pts I somewhat
disagree; 1pt I strongly disagree. In the questions
on attitudes, the following scoring was applied: 1 pt
always; 2 pts often; 3 pts occasionally; 4 pts never.
For individual categories of questions, ranking was
employed: the average of ranks was calculated. The
main dependent variable under study was the overall
support for the views and application of HH principles
(average of ranks). The independent variables were:
occupation, sex, age, seniority (categories), place of
work (surgical vs non-surgical ward).
The analysis of results was done using the IBM
SPSS software (SPSS, Statistical Package for the Social
Sciences) STATISTICS 24, Armonk, NY, USA and
Microsoft Excel Microsoft Office 2016 Redmond, WA,
USA. The statistical analysis of the obtained results
involved descriptive and statistical inference methods.
The analysis of variable qualitative features was
carried out by calculating the number and percentage
of occurrences of each of the values. To characterize
the average value for quantitative characteristics
(seniority), the average (median [Me]), was calculated,
and the measure of dispersion was assumed to be the
standard deviation (SD) and 95% confidence interval
for the mean (95% CI). To characterize the average
value for quantitative features in questions about views
and attitude, the average of ranks ( ) was calculated.
The compatibility of quantitative trait distributions
with the normal distribution was assessed using the
Shapiro–Wilk test. Due to the lack of compatibility
of the variable distributions that were being explained
with the normal distribution, the nonparametric Mann–
Whitney U rank test was used to compare the variable
distributions in two groups. Pearson’s correlation was
examined (by the quantitative scale) for the averages
in paired questions: question 1a vs 1b; 2a vs 2b; 3a
vs 3b; 4a vs 4b; 5a vs 5b; significance was confirmed
by ANOVA test (p). The predictions were confirmed
by R-squared linear regression (R2). For all analyses,
the maximum allowable type I error (α = 0.05) was
assumed, while p ≤ 0.05 was considered statistically
significant.
The use of data was approved by the Bioethical
Committee of the Jagiellonian University (no.
KBET/122.6120.124.2016).
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(przestrzegania) zasad HH przez respondenta”. Pytania o postawy (skonstruowane w formie twierdzeń)
stanowiły pytania kontrolne do pytań o opinię dotyczące rzeczywistych zachowań respondenta.
Respondenci udzielali odpowiedzi na pytania zaprojektowane w 4- stopniowej skali Likerta. Za każdą
odpowiedź naliczana była wartość punktową od 1 do
4 punktów (skala ilorazowa). W pytaniach o poglądy
zastosowano punktację: 4 pkt. zdecydowanie się zgadzam; 3 pkt. zgadzam się; 2 pkt. raczej się nie zgadzam; 1 pkt. zdecydowanie się nie zgadzam. W pytaniach o postawy zastosowano punktację: 1 pkt. zawsze; 2 pkt. często; 3 pkt. sporadycznie; 4 pkt. nigdy.
Dla poszczególnych kategorii pytań zastosowano
rangowanie: wyliczono średnią rang. Główną analizowaną zmienną zależną było sumaryczne poparcie
wobec poglądów i stosowania zasad HH (średnia
rang). Zmiennymi niezależnymi były: zawód, płeć,
wiek, staż pracy (kategorie), miejsce pracy (oddział
zabiegowy vs niezabiegowy).
Do analizy wyników stosowano program statystyczny IBM SPSS (SPSS, Statistical Package for the
Social Sciences) STATISTICS 24, Armonk, NY, USA
oraz Microsoft Excel Microsoft Office 2016 Redmond, WA, USA.W analizie statystycznej otrzymanych wyników zastosowano metody opisowe i metody wnioskowania statystycznego. Analizę zmiennych
cech jakościowych przeprowadzono wyliczając liczbę i procent wystąpień każdej z wartości. Dla scharakteryzowania wartości przeciętnej dla cech ilościowych (staż pracy) obliczono średnią, medianę (Me),
a za miarę rozrzutu przyjęto odchylenie standardowe (SD) i 95% przedział ufności dla średniej (95%
CI). Dla scharakteryzowania wartości przeciętnej
dla cech ilościowych w pytaniach o poglądy i postawę obliczono średnią rang ( ). Zgodność rozkładów
cech ilościowych z rozkładem normalnym oceniano
za pomocą testu Shapiro-Wilka. Ze względu na brak
zgodności rozkładów zmiennych wyjaśnianych z rozkładem normalnym, do porównań rozkładów zmiennych w dwóch grupach zastosowano nieparametryczny rangowy test różnic U Manna-Whitneya. Zbadano
korelację Pearsona (dla skali ilościowej) dla średnich
w parach pytań: pytanie 1a vs 1b; 2a vs 2b; 3a vs
3b; 4a vs 4b; 5a vs 5b, istotność potwierdzono testem
ANOVA (p). Przewidywania potwierdzono badaniem
regresji liniowej R-kwadrat (R2). Dla wszystkich analiz przyjęto maksymalny dopuszczalny błąd I rodzaju
α = 0,05, natomiast za statystycznie istotne uznano
p ≤ 0,05.
Wykorzystanie danych zostało zatwierdzone przez
Komitet Bioetyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
(nr KBET/122.6120.124.2016).
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RESULTS

WYNIKI

Questionnaires from 231 subjects, including 173
women (74.9%) and 58 (25.1%) men, were analyzed.
The respondents represented 2 medical professions,
i.e., there were 93 physicians (40.3%) and 138 nurses
(59.7%). The largest group of the respondents were
people working in surgical wards – 129 (55.8%) people,
while 102 (44.2%) participants were working in nonsurgical wards. People with work experience of over 20
years had the largest share in the study, i.e. 133 (57.3%),
whilst for 98 participants the average seniority amounted
to 20 years, Me 20 years (18.1–22.1).
Analysis of questions 1a vs 1b: The respondents in
our study displayed great support for compliance with the
principles of hand hygiene (mean of 3.9). In spite of this
fact, they put these principles into practice much less often
(mean of 1.7), which indicates a negative dependence
of practice on views at a significant level (R = - 0.014,
p<0.05, R2 = 0.016). There were no statistically significant
differences in the case of the following variables: sex,
seniority, place of work and occupation (Table II).

Przeanalizowano ankiety od 231 osób, 173 kobiet (74,9%), 58 (25,1%) mężczyzn. Respondenci reprezentowali 2 zawody medyczne, w tym lekarze 93
(40,3%) osoby, pielęgniarki 138 (59,7%). Największą
grupę wśród ankietowanych stanowiły osoby pracujące w oddziałach zabiegowych - 129 (55,8%) osób,
w niezabiegowych pracowało 102 (44,2%) osoby.
Największy udział w badaniu miały osoby ze stażem
pracy powyżej 20 lat – 133 osoby (57,3%), a dla 98
średnia stażu pracy wynosiła poniżej 20 lat, Me 20 lat
(18,1-22,1).
Analiza pytania 1a vs 1b: Badani przez nas respondenci prezentowali wysokie poparcie dla przestrzegania zasad higieny rąk (średnia 3,9), mimo to w praktyce realizowali te zasady znacznie rzadziej (średnia
1,7), co oznacza negatywną zależność praktyki od poglądów na poziomie istotnym (R = - 0,014, p<0,05,
R2 = 0,016). Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w odniesieniu do zmiennych płci, stażu pracy,
miejsca pracy i wykonywanego zawodu (Tab. II).

Table II. Answers to questions about compliance with HH rules (1a. what I think vs 1b. what I do)
Tabela II. Odpowiedzi na pytania o przestrzeganie zasad HH (1a.co uważam vs 1b.co robię)
Questions about views (men and women), n=231
sex
n

seniority

R
place of work

occupation

173

58

46

185

129

102

93

138

Woman

Man

up to 10
years

over 10
years

surgical

nonsurgical

doctor

nurse

231

-0.141 <0.05 0.016

3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
(3.9-4.0) (3.8-4.0) (3.8-4.0) (3.8-4.0) (3.8-4.0) (3.9-4.0) (3.9-4.0) (3.9-4.0) (3.8-4.0)

SD

0.264

0.307

0.315

0.265

0.312

0.217

0.265

0.283

Average
rank

116.8

113.6

48.2

50.7

113.0

119.8

116.8

115.5

Mann–
Whitney U

R2

Total

1a. Do you think that healthcare workers should strictly comply with the principles of hand hygiene?
Mean
(95% CI)

(p)

0.497

0.466

0.102

0.275

0.751

Questions about attitudes (men and women), n=231
1b. There are situations when I do not follow the rules of hand hygiene in contact with the patient
Mean
(95% CI)

1.7
1.6
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
(1.7-1.8) (1.5-1.8) (1.5-1.8) (1.6-1.8) (1.6-1.8) (1.6-1.9) (1.6-1.8) (1.6-1.8) (1.6-1.8)

SD

0.557

0.611

0.604

0.599

0.604

0.599

0.567

0.622

Average
rank

118.9

107.2

109.6

117.6

110.2

123.4

115.1

116.6

Mann–
Whitney U

0.180

0.399

0.082

0.600

0.849

95% confidence interval for the mean (95% CI), standard deviation (SD), Mann–Whitney U (p), Pearson’s correlation (R) ANOVA (p), R-squared (R2)

Analysis of questions 2a vs 2b: In the study carried
out by us, the respondents largely presented the view
(mean of 2.9) that a wedding band may be the cause of
spread of infections and declared that they apply this
rule in practice (mean of 3.4), which means there is a
dependence of practice on views (R = 0.298, p<0.001).
Additionally, differences in views were detected as
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Analiza pytania 2a vs 2b: W przeprowadzonym
przez nas badaniu respondenci w wysokim stopniu
prezentowali pogląd (średnia 2,9), że obrączka może
być przyczyną rozprzestrzeniania zakażeń i deklarowali stosowanie tej zasady w praktyce (średnia 3,4), co
oznacza zależność praktyki od poglądów (R = 0,298,
p<0,001). Dodatkowo wykryto różnice w poglądach
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regards the sex and occupation variables and concerning
wearing a wedding band: women more often than men
(p<0.001) and doctors more often than nurses (p<0.01)
stated that a wedding band can be a cause of infections.
There were no statistically significant differences in
the attitudes of the physicians and nurses examined
with respect to the following variables: sex, seniority,
place of work, and occupation. Pearson’s correlation
analysis showed a positive influence on practice (it
confirmed the dependence of practice on views [R=
0.298, p<0.001, R2 =0.085]) (Table III).

w zmiennych płci i wykonywanego zawodu dotyczące noszenia obrączki: kobiety częściej niż mężczyźni
(p<0,001) i lekarze częściej niż pielęgniarki (p<0,01)
twierdzili, że obrączka może być przyczyną zakażeń.
Nie wykazano statystycznie istotnych różnic w postawach badanych lekarzy i pielęgniarek w odniesieniu
do zmiennych płci, stażu pracy, miejsca pracy i wykonywanego zawodu. Analiza korelacji Pearsona pokazała dodatni wpływ na praktykę (potwierdziła zależność praktyki od poglądów (R= 0,298, p<0,001, R2
=0,085) (Tab.III).

Table III. Answers to questions about wearing a wedding band (2a. what I think vs 2b. what I do)
Tabela III. Odpowiedzi na pytania o noszenie obrączki (2a co uważam vs 2b co robię)
Questions about views (men and women), n=231
sex
173
n

R

seniority

Woman

58

46

185

Man

up to 10
years

over 10
years

place of work

occupation

129

102

93

138

surgical

nonsurgical

doctor

nurse

0.298 <0.001 0.085

3.3
2.7
2.9
2.9
2.9
2.9
3.1
2.7
2.9
(2.7-2.9) (3.1-3.5) (2.7-3.1) (2.8-3.1) (2.7-3.1) (2.8-3.1) (2.9-3.3) (2.6-2.9) (2.8-3.0)

SD

0.821

0.866

0.784

0.908

0.909

0.854

0.895

0.852

Average
rank

106.3

144.8

116.4

114.4

115.1

117.1

131.3

105.7

Mann–
Whitney U

R2

231

2a. Do you think that wearing wedding bands in the workplace may be the cause of spread of infections?
Mean
(95% CI)

(p)

Total

<0.001

0.849

0.812

0.883

<0.01

Questions about attitudes (men and women), n=231
2b. Sometimes I wear a ring when I have contact with a patient
Mean
(95% CI)

3.0
3.2
2.9
3.1
3.0
3.1
3.1
3.0
3.4
(2.8-3.2) (2.9-3.4) (2.6-3.3) (2.9-3.2) (2.9-3.3) (2.8-3.2) (2.9-3.4) (2.8-3.2) (3.2-3.7)

SD

1.121

1.169

1.125

1.166

1.125

1.166

1.178

1.143

Average
rank

114.2

121.3

111.1

117.2

117.3

114.3

120.4

113.0

Mann–
Whitney U

0.449

0.544

0.715

1.693

0.368

95% confidence interval for the mean (95% CI), standard deviation (SD), Mann–Whitney U (p), Pearson’s correlation (R) ANOVA (p), R-squared (R2)

Analysis of questions 3a vs 3b (concerned only
women): Our study did not detect significant statistical
differences in views as regards wearing long nails. The
majority of the studied women (physicians and nurses)
stated that keeping their nails long may contribute to the
development of infections (mean of 3.4), but in practice,
the principle of keeping the nails short was rarely complied
with (mean of 1.4), which indicates a negative relationship
between the practice and views at a significant level (R =
-0.241, p<0.01, R2 = 0.053). There were no statistically
significant differences concerning the views of the
women under study (physicians and nurses) in variables
such as: seniority, place of work, and occupation. There
were statistically significant differences in the practices
of doctors and nurses concerning seniority (p<0.05) and
occupation (p<0.05). Women with work experience of

Analiza pytania 3a vs 3b (dotyczy tylko kobiet): Nasze badanie nie wykryło istotnych statystyczne różnic
w poglądach dotyczących noszenia długich paznokci.
Badane kobiety (lekarki i pielęgniarki) w większości
uważały, że noszenie długich paznokci może przyczyniać
się do powstawania zakażeń (średnia 3,4), ale w praktyce zasada utrzymywania krótkich paznokci rzadko była
przestrzegana (średnia 1,4), co oznacza negatywną zależność praktyki do poglądów na poziomie istotnym (R
= - 0,241, p<0,01, R2 = 0,053). Nie wykazano istotnych
statystyczne różnic w poglądach badanych kobiet (lekarek i pielęgniarek) w zmiennych takich jak: staż pracy,
miejsce pracy i zawód. Wykryto różnice istotne statystycznie w praktykach lekarek i pielęgniarek dotyczące
stażu pracy (p<0.05) i zawodu (p<0,05). Kobiety ze stażem pracy powyżej 10 lat istotnie statystycznie rzadziej
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over 10 years wore long nails statistically significantly less
often. The fact that a woman was a doctor also statistically
significantly affected keeping nails short (Table IV).

nosiły długie paznokcie. Wykonywanie zawodu lekarza
przez kobiety również istotnie statystycznie wpływało na
utrzymywanie krótkich paznokci (Tab.IV).

Table IV. Answers to questions about long nails (3a. what I think vs 3b. what I do)
Tabela IV. Odpowiedzi na pytania o długie paznokcie (3a.co uważam vs 3b.co robię)
Questions about views (women), n=173
seniority
n

place of work

29

144

up to 10
years

over 10
years

occupation

89

84

38

135

surgical

non-surgical

doctor

nurse

3.3
(3.2-3.4)

3.3
(3.2-3.5)

3.3
(3.2-3.5)

3.3
(3.1-3.6)

3.3
(3.2-3.4)

3.4
(3.3-3.5)

SD

0.728

0.694

0.667

0.734

0.745

0.687

0.672

Average rank

91.4

86.1

85.6

88.5

89.3

86.4

0.569

0.677

R2

-0.241

<0.01

0.053

173

3.3
(3.1-3.7)

Mann–
Whitney U

(p)

Total

3a. Do you think that long nails affect the spread of hospital-acquired infections?
Mean
(95% CI)

R

0.725

Questions about practice (women), n=173
3b. There are situations when I wear long nails in contact with the patient
Mean
(95% CI)

1.7
(1.5-2.0)

1.5
(1.4-1.6)

1.6
(1.5-1.8)

1.5
(1.4-1.6)

1.3
(1.2-1.6)

1.6
(1.5-1.7)

1.4
(1.3-1.5)

SD

0.675

0.591

0.664

0.549

0.547

0.623

0.585

Average rank

102.6

83.9

90.7

83.1

74.5

90.5

Mann–
Whitney U

<0.05

0.264

<0.05

95% confidence interval for the mean (95% CI), standard deviation (SD), Mann–Whitney U (p), Pearson’s correlation (R) ANOVA (p), R-squared (R2)

Analysis of questions 4a vs 4b (concerned only
women): The results of our study showed average support
(mean of 2.4) for the principle of not painting the nails.
Only half of the respondents believed that painted nails
could be the cause of spread of infections, also, in practice
(mean of 2.0), many women painted their nails, which
confirmed the negative relationship between practice
and views at a statistically significant level (R = -0.226,
p<0.01, R2 = 0.045). There were no statistically significant
differences in the views and practices of the studied
women (physicians and nurses) as regards variables such
as: seniority, place of work, and occupation (Table V).
Analysis of questions 5a vs 5b (concerned only
women): In our further analysis, the respondents
believed that glued on (tips) and artificial (gel) nails
may be the cause of infections (mean of 2.9); however,
in practice, the women under study wore such nails
(mean of 1.4); the differences were not statistically
significant (R = -0.148, p=0.053, R2 = 0.016).
Statistically significant differences were discovered
for the occupation variable (p<0.05), which means that
female doctors, more than nurses, considered wearing
artificial nails dangerous for the patient (Table VI).
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Analiza pytania 4a vs 4b (dotyczy tylko kobiet):
Wyniki naszego badania wykazały średnie poparcie
(średnia 2,4) dla zasady niemalowania paznokci. Tylko połowa badanych uważała, że malowane paznokcie
mogą być przyczyną rozprzestrzeniania zakażeń, również w praktyce (średnia 2,0) wiele kobiet malowało
paznokcie, co potwierdziło negatywną zależność praktyki do poglądów na poziomie istotnym statystycznie
(R = - 0,226, p<0,01, R2 = 0,045). Nie wykazano istotnych statystyczne różnic w poglądach i praktykach
badanych kobiet (lekarek i pielęgniarek) w zmiennych
takich jak: staż pracy, miejsce pracy i zawód. (Tab.V).
Analiza pytania 5a vs 5b (dotyczy tylko kobiet):
W przeprowadzonej przez nas dalszej analizie, respondenci uważali, że naklejane (tipsy) i sztuczne (żelowe)
paznokcie mogą być przyczyną zakażeń (średnia 2,9),
ale w praktyce badane kobiety zakładały takie paznokcie (średnia 1,4), różnice te nie były istotne statystyczne (R = - 0,148, p=0,053, R2 = 0,016). Różnice istotne
statystycznie wykryto dla zmiennej zawodu (p<0,05),
co oznacza, że lekarki bardziej niż pielęgniarki uważały noszenie sztucznych paznokci za niebezpieczne dla
pacjenta (Tab.VI).
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Table V. Answers to questions about painted nails (4a. what I think vs 4b. what I do)
Tabela V. Odpowiedzi na pytania o pomalowane paznokcie (4a.co uważam vs 4b.co robię)
Questions about views (women), n=173
seniority
place of work
occupation
Total
29
144
89
84
38
135
n
173
up to 10 over 10
nonsurgical
doctor
nurse
years
years
surgical
4a. Do you think that painted nails affect the spread of hospital-acquired infections?
Mean
2.1
2.2
2.2
2.2
2.3
2.2
2.4
(95% CI)
(1.8-2.4) (2.1-2.4) (2.1-2.4) (2.1-2.5) (2.1-2.7) (2.1-2.4) (2.3-2.5)
SD
0.789
0.900
0.787
0.976
0.883
0.883
0.912
Average rank
80.9
88.2
87.3
86.7
92.9
85.3
Mann–
0.438
0.939
0.373
Whitney U
Questions about practice (women), n=173
4b. Sometimes I keep painted nails when I have contact with a patient
Mean
2.4
2.1
2.2
2.0
2.2
2.1
2.0
(95% CI)
(1.9-2.9) (1.9-2.3) (2.0-2.5) (1.8-2.2) (1.7-2.6) (2.0-2.3) (1.8-2.1)
SD
1.402
1.064
1.232
1.000
1.346
1.066
1.272
Average rank
99.1
84.6
92.9
80.8
83.8
87.9
Mann–
0.110
0.073
0.610
Whitney U

R

(p)

R2

-0.226 <0.01

0.045

95% confidence interval for the mean (95% CI), standard deviation (SD), Mann–Whitney U (p), Pearson’s correlation (R) ANOVA (p), R-squared (R2)

Table VI. Answers to questions about artificial nails (5a. what I think vs 5b. what I do)
Tabela VI. Odpowiedzi na pytania o sztuczne paznokcie (5a.co uważam vs 5b.co robię)
Questions about views (women), n=173
seniority
place of work
occupation
Total
n
29
144
89
84
38
135
173
up to 10
over 10
surgical non-surgical doctor
nurse
years
years
5a. Do you think that artificial nails, i.e.: tips, gel nails, can be a source of hospital-acquired infections?
Mean
2.6
2.7
2.7
2.6
3.1
2.6
2.9
(95% CI)
(2.4-2.9) (2.6-2.3) (2.5-3.1)
(2.5-2.9)
(2.6-3.6) (2.5-2.8) (2.8-3.1)
SD
0.769
1.247
1.410
0.878
1.641
0.997
1.198
Average
88.3
86.7
85.3
88.8
98.9
83.6
rank
Mann
0.868
0.635
<0.05
–Whitney U
Questions about practice (women), n=173
5b. Sometimes I wear artificial nails, i.e.: tips, gel nails
Mean
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
(95% CI)
(1.1-1.6) (1.2-1.6) (1.2-1.6)
(1.1-1.7)
(1.0-1.9) (1.2-1.6) (1.2-1.6)
SD
0.614
1.264
1.050
1.309
1.348
1.133
1.364
Average
92.7
85.9
88.0
85.9
87.4
86.9
rank
Mann
0.337
0.696
0.935
–Whitney U

R

(p)

R2

-0.148 0.053 0.016

95% confidence interval for the mean (95% CI), standard deviation (SD), Mann–Whitney U (p), Pearson’s correlation (R) ANOVA (p), R-squared (R2)
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DISCUSSION

DYSKUSJA

Our respondents exhibited great support for the
compliance with the principles of hand hygiene, yet
they implemented these principles much less often in
practice. In our study, differences in views and attitudes,
including sex and occupation, were not statistically
significant. The situation was different in WHO
studies (7), where males were classified as a risk factor
associated with improper hand hygiene compliance.
According to WHO (7), this group of risk factors also
comprises the profession of a doctor. Block et al. (13)
discovered insufficient HH practices among interns
(in this study, the general compliance was 75%). In
the study by Polacco et al. (14) based on the method
of diagnostic survey containing the self-assessment of
American medical students, interns and lecturers, the
declared level of compliance with HH principles that
was demonstrated ranged from 60% to 100%.
In our study, to a large extent, respondents expressed
the view that the wedding band could be the cause of
spread of infections, and in practice, this principle was
also observed. Additionally, there were differences in
views with respect to the variables such as sex and
occupation and concerning wearing a wedding band:
women more often than men and doctors more often
than nurses claimed that the ring could be the cause
of infection. This point of the study is consistent with
WHO reports (7), in which men and doctors applied
the HH principles less often. Similar issues were raised
by Kovacs-Litman et al. (15) in their quest to answer
the following question: why do physicians perform
HH less often than other healthcare professionals?
The researchers compared the results of both overt and
covert HH observation and the difference in doctors’
compliance was 19.0% (73.2% vs 54.2%); for nurses,
this difference was much higher and amounted to
40.7% (85.8% vs 45.1%). In a study by Ubheeram
et al. (16), the awareness concerning hand hygiene
among female participants was satisfactory, however,
an inconsistency was detected with respect to hand
washing practices. The fact that medical personnel
wear wedding bands at hospitals, where they care
for patients, is a problem that constitutes a sensitive
and personal issue concerning patient safety. There
are attempts to understand this phenomenon. WHO
recommends the need to give up jewelry (7). In some
countries, a ban on wearing anything below the elbows
was clearly specified (17). Numerous studies have
confirmed that the presence of jewelry on the hands of
medical workers can be the reason for their ineffective
disinfection (18–21). In a study that was conducted in
Poland in 2017, which examined 100 nurses, as many
as 28% of the subjects wore rings or wedding bands
(22). The study by Martin (23) shows that an attempt

Badani przez nas respondenci prezentowali wysokie
poparcie dla przestrzegania zasad higieny rąk, mimo
to w praktyce realizowali te zasady znacznie rzadziej.
W naszym badaniu różnice w poglądach i postawach
z uwzględnieniem płci i wykonywanego zawodu nie
były istotne statystycznie. Inaczej podają badania WHO
(7), gdzie płeć męska była kwalifikowana jako czynnik ryzyka związany z niewłaściwym przestrzeganiem
higieny rąk. Do tej grupy czynników ryzyka WHO (7)
kwalifikuje również zawód lekarza. Block i wsp. (13)
wykryli niewystarczające praktyki HH wśród lekarzy
stażystów (w badaniu tym ogólna zgodność wynosiła
75%). W badaniu Polacco i wsp. (14) opartym na metodzie sondażu diagnostycznego zawierającego samoocenę amerykańskich studentów medycyny, stażystów
i wykładowców, wykazano deklarowany poziom przestrzegania zasad HH od 60% do 100%.
W przeprowadzonym przez nas badaniu respondenci w wysokim stopniu prezentowali pogląd, że obrączka
może być przyczyną rozprzestrzeniania zakażeń i w praktyce również zasada ta była przestrzegana. Dodatkowo
wykryto różnice w poglądach w zmiennych płci i wykonywanego zawodu dotyczące noszenia obrączki: kobiety
częściej niż mężczyźni i lekarze częściej niż pielęgniarki
twierdzili, że obrączka może być przyczyną zakażeń. Ten
punkt badania jest zgodny z piśmiennictwem WHO (7),
gdzie mężczyźni i lekarze rzadziej stosowali zasady HH.
Podobną problematykę poruszył Kovacs-Litman i wsp.
(15) w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: dlaczego
lekarze rzadziej wykonują HH w porównaniu z innymi
pracownikami służby zdrowia porównał wyniki obserwacji HH jawnej i ukrytej, różnica w przestrzeganiu zaleceń przez lekarzy wyniosła 19,0% (73,2% vs 54,2%); dla
pielęgniarek różnica ta była znacznie wyższa i wynosiła
40,7% (85,8% vs 45,1%). W badaniu Ubheeram i wsp.
(16) poziom świadomości kobiet w zakresie higieny rąk
wśród uczestników był zadowalający, ale wykryto niezgodność praktyki mycia rąk. Problem noszenia obrączek
przez personel medyczny w miejscu opieki nad pacjentem
jest jedną z niezwykle delikatnych i osobistych kwestii
dotyczącej bezpieczeństwa pacjenta. Są podejmowane
próby zrozumienia tego zjawiska. Zalecenia WHO wskazują na konieczność rezygnacji z biżuterii (7). W niektórych krajach jasno sprecyzowano zakaz noszenia czegokolwiek poniżej łokcia (17). Liczne badania udowodniły,
że obecność biżuterii na dłoniach pracowników medycznych może być przyczyną nieskutecznej ich dezynfekcji
(18-21). W badaniu przeprowadzonym w Polsce w 2017
roku, w którym zbadano 100 pielęgniarek, aż 28% z nich
nosiło na dłoniach pierścionki lub obrączkę (22). Badanie
Martin (23) pokazuje, że próba wdrożenia zasady „nic
poniżej łokcia” może być trudnym przedsięwzięciem
w zakładach opieki zdrowotnej.
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at implementing the “bare below the elbows” principle
can be a difficult undertaking in healthcare facilities.
Our study did not detect significant statistical
differences as regards views concerning wearing long
nails. The majority of the studied women (physicians
and nurses) stated that keeping their nails long may
contribute to the development of infections, but in
practice, the principle of keeping nails short was rarely
implemented. Differences in compliance with this
principle were detected as regards variables such as
seniority and occupation. Women with longer work
experience more often declared keeping their nails
short, it was similar in the case of doctors. According
to WHO, long nails are being defined as being above
0.5 cm of free nail plate, or in other words, they are the
ones which show past the end of the finger (7). English
epic3 guidelines recommend making sure that the nails
are “short, clean, and free from false nails and nail
polish” (17). The problem of ineffectiveness of hand
hygiene while keeping one’s nails long was also raised
by other authors (19,21). In a study of the effectiveness
of education relevant to hand hygiene, Ubheeram et
al. (16) examined 170 women using a questionnaire to
evaluate the result of hand hygiene awareness and then
took a swab from the dominant hand. The presence
of intestinal bacteria was associated with long nails
(49.4% vs 29.2%). The level of awareness concerning
hand hygiene among the participants was satisfactory,
however, there was inconsistency with respect to hand
washing practices, especially concerning older people
(16). It is difficult to say whether the fact of keeping nails
short by women with longer work experience (which
may also suggest an older age of the respondents) that
was detected in our study could be the beginning of
cultural changes related to the image of women in our
society among the younger generation of women, or
whether it was associated with other factors. Studies
by Hofstede et al. (24) on cultures show the impact of
national culture on the attitude to putting emphasis on
femininity in countries such as Poland. In the case of
female doctors, a greater propensity to keep nails short
may result from the specifics of their profession, e.g.
the need to perform physical examinations of patients.
The results of our study demonstrated average support
for the rule of not wearing nail polish. Only half of the
respondents believed that painted nails could be the cause
of spread of infections, also in practice, many women
painted their nails. The available literature also raises
the issue of painting nails with traditional varnishes by
medical staff in connection with the microbiota of hands
and nails (20, 25). In the study by Hardy et al. (26), the
presence of traditional nail polish on the nails did not
affect the microbiota. There are also studies in which the
relationship between traditional nail varnish and the nail
microbiota was not proven (20, 27).

Wiedza i praktyka szpitalna lekarzy i pielęgniarek...

Nasze badanie nie wykryło istotnych statystyczne
różnic w poglądach dotyczących noszenia długich paznokci. Badane kobiety (lekarki i pielęgniarki) w większości uważały, że noszenie długich paznokci może
przyczyniać się do powstawania zakażeń, ale w praktyce zasada utrzymywania krótkich paznokci rzadko
była realizowana. Wykryto różnice w przestrzeganiu
tej zasady w zmiennych takich jak staż pracy i zawód.
Kobiety z dłuższym stażem pracy częściej deklarowały
noszenie paznokci krótkich, podobnie lekarki. Według
WHO paznokcie długie to takie, które mają powyżej
0,5 cm wolnej płytki paznokciowej lub inaczej, których płytka wystaje poza opuszkę palca (7). Angielskie
wytyczne „epic3” zalecają, aby nosić „krótkie, czyste
paznokcie, nie zakładać paznokci sztucznych oraz
ich nie lakierować” (17). Problem braku skuteczności higieny rąk przy utrzymywaniu długich paznokci
został potwierdzony również przez innych autorów
(19,21). W badaniu skuteczności edukacji w zakresie higieny rąk Ubheeram i wsp. (16) zbadał 170 kobiet przy pomocy kwestionariusza do oceny wyniku
świadomości higieny rąk, a następnie pobrał wymaz
z ręki dominującej. Obecność bakterii jelitowych była
związana z długimi paznokciami (49,4% vs 29,2%).
Poziom świadomości higieny rąk wśród uczestników
był zadowalający, ale niezgodny z praktyką mycia rąk,
zwłaszcza wśród starszych (16). Trudno powiedzieć,
czy wykryty w naszym badaniu fakt noszenia krótkich paznokci przez kobiety z dłuższym stażem pracy,
(co może sugerować również wyższy wiek badanych)
może być początkiem zmian kulturowych związanych
z wizerunkiem kobiet w społeczeństwie wśród młodszego pokolenia kobiet, czy też był powiązany z innymi czynnikami. Badanie Hofsede i wsp. (24) dotyczące
kultur pokazuje wpływ kultury narodowej na stosunek
do podkreślania kobiecości w krajach takich jak Polska. W przypadku lekarek większa skłonność do utrzymywania krótkich paznokci może wynikać ze specyfiki zawodu np. z konieczności wykonywania badania
fizykalnego pacjentów.
Wyniki naszego badania wykazały średnie poparcie dla zasady niemalowania paznokci. Tylko połowa badanych uważała, że malowane paznokcie mogą
być przyczyną rozprzestrzeniania zakażeń, również
w praktyce wiele kobiet malowało paznokcie. Dostępna literatura również porusza problem malowania
paznokci lakierami tradycyjnymi przez personel medyczny w powiązaniu z mikrobiotą dłoni i paznokci
(20,25). W badaniu Hardy i wsp. (26) obecność lakieru tradycyjnego na paznokciach nie miała wpływu na
mikrobiotę. Pojawiają się również badania, w których
nie udowodniono związku między tradycyjnym lakierowaniem paznokci a ich mikrobiotą (20,27).
Przeprowadzona przez nas dalsza analiza problemu
malowania paznokci wykryła negatywny stosunek ba129
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The subsequent analysis carried out by us that
concerned the problem of nail painting detected a
negative attitude of the examined women towards
applying nail tips (glued on artificial nails) and gel nails,
but in practice, the studied women put on such nails.
These differences were not statistically significant.
WHO recommendations (7) indicate that the medical
personnel who have direct contact with the patient should
not wear artificial nails, however, they do not provide a
detailed definition of “natural nails” which may cause
differences in the interpretation of these words by nurses.
For some, “artificial nails” relate to putting on additional
nail plates called “tips”. In the same section, WHO (7)
also recommends “not extending one’s nails”. This
recommendation may be associated with the application
of gel polish, which is cured with lamps, and applying
it may result in nail extension. In studies by numerous
authors, it was explicitly proved that tips can be heavily
colonized with microbiota, and the risk of transmission
to the patient is very high (28, 29). With regard to lampcured varnishes, there is currently limited availability
of studies that would assess the risk of unsuccessful
hand disinfection when these are applied. In summary,
doctors and nurses may experience cognitive dissonance
if they attribute high value to hand hygiene (views) but
do not always follow these principles in contact with
patients (in practice) (30). There is a concern that the
rationalization of abnormal behavior may lead to the
strengthening of bad habits with respect to compliance
with hand hygiene (30). It is also worthwhile to mention
the theory of “irrational optimism” according to which
doctors and nurses may believe that the fact that they
fail to comply with hand hygiene principles cannot
compromise patient safety and therefore they do not take
adequate precautions (31). Currently, there is limited
availability of research on the impact of various types
of nail polish on the effectiveness of hand disinfection;
perhaps that is why the level of support for this principle
was low. This problem should be the subject of further
large-scale research.
CONCLUSIONS
1. Despite substantial support for the principles of
hand hygiene, these rules are not always followed
in practice. The impact of views on practice was
negative.
2. The respondents believed that a wedding band may
be the cause of infections. A positive influence on
practice has been demonstrated.
3. The examined physicians and nurses expressed
negative opinions as regards the influence of
long nails on the development of infections, but
compliance with this rule was low. Negative
influence on practice was detected.
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danych kobiet do zakładania tipsów (naklejane sztuczne
paznokcie) i paznokci żelowych, ale w praktyce badane
kobiety zakładały takie paznokcie, różnice te nie były
istotne statystyczne. Zalecenia WHO (7) wskazują,
że personel medyczny, który ma bezpośredni kontakt
z pacjentem nie powinien nosić sztucznych paznokci,
jednak nie podają szczegółowej definicji „paznokci
naturalnych”, co może być przyczyną różnic w interpretacji tych słów przez pielęgniarki. Dla niektórych
„paznokcie sztuczne” oznaczają doklejenie dodatkowej
płytki na paznokcie, zwanej „tipsami”. WHO (7) w tym
samym punkcie zaleca również „nieprzedłużanie paznokci”. Zalecenie to może się wiązać z nakładaniem
lakieru żelowego, który utwardza się lampami, a nałożenie go może wiązać się z wydłużeniem paznokci.
W badaniach licznych autorów jednoznacznie udowodniono, że tipsy mogą być mocno kolonizowane mikrobiotą, a ryzyko transmisji na pacjenta jest bardzo duże
(28, 29). W odniesieniu do lakierów utwardzanych lampami w chwili obecnej istnieje ograniczona dostępność
badań oceniających ryzyko nieskutecznej dezynfekcji
rąk przy ich stosowaniu. Reasumując, lekarze i pielęgniarki mogą doświadczać dysonansu poznawczego,
jeśli przypisują wysoką wartość higienie rąk (poglądy),
ale nie zawsze przestrzegają tych zasad w kontakcie
z pacjentami (w praktyce) (30). Istnieje obawa, że racjonalizacja nieprawidłowych zachowań może prowadzić do utrwalenia złych nawyków w przestrzeganiu
higieny rąk (30). Warto również wspomnieć o teorii
„nieracjonalnego optymizmu”, zgodnie z którą lekarze
i pielęgniarki mogą wierzyć, że nieprzestrzeganie zasad
higieny rąk nie może zagrozić bezpieczeństwu pacjenta,
dlatego nie podejmują należytych środków ostrożności
(31). W chwili obecnej istnieje ograniczona dostępność
badań związanych z wpływem różnego rodzaju lakierów do paznokci na skuteczność dezynfekcji rąk, być
może dlatego poziom poparcia dla tej zasady był niski.
Problem ten powinien być przedmiotem kolejnych badań prowadzonych na szeroką skalę.
WNIOSKI
1. Pomimo wysokiego poparcia dla zasad higieny rąk
w praktyce zasady te nie zawsze były przestrzegane, wpływ poglądów na praktykę był ujemny.
2. Respondenci uważali, że obrączka może być przyczyną powstawania zakażeń, wykazano dodatni
wpływ na praktykę.
3. Badane lekarki i pielęgniarki negatywnie oceniały
wpływ długich paznokci na powstawanie zakażeń,
ale było niskie przestrzeganie tej zasady, wykryto
ujemny wpływ na praktykę
4. Lekarki i pielęgniarki prezentowały średnie poparcie
dla znaczenia malowanych paznokci w rozprzestrzenianiu zakażeń, wykryto ujemny wpływ na praktykę.
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4. Female doctors and nurses exhibited average
support for the significance of painted nails in
spread of infections. Negative influence on practice
was detected.
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ABSTRACT
In half of newly detected cases of HIV infection in Europe, the diagnosis is made late. This has significant impact
on the effects of antiretroviral therapy, long-term consequences of the disease, mortality, and the risk of HIV
transmission in the environment. As part of the large “STOP Late Presenters” project, the number of HIV tests was
assessed in four multi-specialist hospitals in the Mazowieckie voivodeship, which generally carry out over 112,000
hospitalizations per year. First, under the structured research program, the training of medical personnel was carried
out in these hospitals, and then the number of HIV tests ordered was evaluated 2 months and 4 months after the
training. 459 HIV tests were performed after the training in all hospitals, which is 2.44% of hospitalizations. It
is interesting to note that after 4 months, the number of performed tests fell significantly. Staff training resulted
in the number of tests higher by 5.8 %, compared to the same period of previous year. Four positive results were
confirmed, which is 0.87% of all tests done. This is almost twice higher than in other European countries. Tests
for HIV infection are most often ordered by doctors of infectious diseases, gynecologists and the staff of dialysis
departments. We found that there is little interest in HIV testing among other specialists, despite reporting patients
with clinical symptoms that suggest the likelihood of this infection. The improvement in HIV testing is of great
importance for public health in our country and requires modification of diagnostic algorithms in hospital wards to
reduce the number of late diagnoses of HIV / AIDS.
Key words: HIV, late diagnosis, testing, education
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STRESZCZENIE
Późne rozpoznania infekcji HIV dotyczą w Europie połowy nowo wykrywanych zakażeń. Ma to istotny
wpływ na efekty leczenia antyretrowirusowego, odległe konsekwencje choroby, śmiertelność oraz trwające
przez wiele lat ryzyko transmisji wirusa HIV w otoczeniu. W ramach ogólnopolskiego projektu „STOP Late
Presenters” oceniono liczbę wykonywanych testów w kierunku HIV w czterech wielospecjalistycznych
szpitalach w województwie mazowieckim, które łącznie realizują ponad 112 000 hospitalizacji rocznie. W
ramach ustrukturyzowanego programu badawczego przeprowadzono najpierw szkolenie personelu medycznego
w tych szpitalach, a następnie sprawdzono liczbę zleconych testów HIV w 2 miesiące i 4 miesiące po szkoleniu.
We wszystkich szpitalach wykonano odpowiednio 459 i 410 testów na obecność wirusa HIV po szkoleniu, co
stanowi średnio 2,44% w stosunku do liczby hospitalizacji. Zainteresowanie wykonywaniem badania istotnie
zmalało po 4 miesiącach. Szkolenie personelu spowodowało wzrost liczby wykonanych testów o 5,8% w
stosunku do takiego samego okresu w roku poprzednim. Potwierdzono 4 wyniki dodatnie, co stanowi 0,87%
wszystkich wykonanych testów i jest prawie dwukrotnie wyższym odsetkiem w porównaniu z innymi krajami
Europy, które wykonywały podobny screening infekcji HIV. Badania w kierunku HIV najczęściej zlecają lekarze
o specjalnościach: choroby zakaźne, specjaliści ginekologii oraz pracownicy oddziału dializ. Zwraca uwagę
niewielkie zainteresowanie testowaniem HIV wśród pozostałych specjalistów, pomimo zgłaszania się pacjentów
z objawami klinicznymi, które sugerują prawdopodobieństwo tej infekcji. Poprawa w zakresie testowania HIV
ma duże znaczenie dla zdrowia publicznego w naszym kraju i wymaga modyfikacji algorytmów diagnostycznych
w oddziałach szpitalnych, w celu zmniejszenia liczby późnych rozpoznań HIV/AIDS.
Słowa kluczowe: HIV, późna diagnoza, testowanie, edukacja  
INTRODUCTION

WSTĘP

In Europe, it is estimated that nearly 30% of
people infected with human immunodeficiency virus
(HIV) are not aware of the infection (1). Currently
half of newly diagnosed patients have the CD4+ T
cell count below 350/ µL at the time of diagnosis,
which significantly impacts their worse prognosis,
higher mortality rate, higher number of complications,
worse response to antiretroviral therapy, but also
higher risk of transmission to other people and,
generally, higher costs of medical care (2,3). Late
diagnoses of HIV infection (so-called late presenters)
are made too often and concern a large population of
infected patients, both in Poland (around 50%) and in
Europe (2,4). In face of such a high number of people
unaware of their HIV status, it is essential for public
health to improve HIV infection detection at an early
stage of the disease. European Centre for Diseases
Prevention and Control (ECDC) recommends routine
tests in hospitals, where HIV(+) patients constitute
at least 1% of all patients (2). However, routine HIV
tests in such hospitals are seldomly performed, which
may result from the fact that ECDC did not establish
precisely, who should order routine tests and in which
clinical conditions. In the document “Public health
guidance on HIV, hepatitis B and C testing in the EU/
EEA – An integrated approach” (5), ECDC describes
the groups and populations that should be tested for
HIV; it also describes strategies for management
in healthcare institutions, but does not list clinical
indications for testing in individual areas of the

Szacuje się, że w Europie blisko 30% osób zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) nie
ma świadomości infekcji (1). Aktualnie połowa nowo
zdiagnozowanych osób w chwili rozpoznania ma liczbę
limfocytów T CD4 mniejszą niż 350/ µL, co ma istotny wpływ na gorsze rokowanie, większą śmiertelność,
większą liczbę powikłań zdrowotnych, gorszą odpowiedź na terapię przeciwwirusową, ale także na zwiększone ryzyko transmisji zakażenia na inne osoby i ogólnie – na wyższe koszty opieki medycznej (2,3). Późne
rozpoznania infekcji HIV (ang. late presenters) są zbyt
częste i dotyczą dużej populacji zakażonych zarówno
w Polsce (około 50%), jak i w całej Europie (2,4). Przy
tak dużej liczbie osób nieświadomych swojego statusu
HIV, kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego mają
wysiłki poprawiające wykrywanie zakażenia HIV we
wczesnym stadium choroby. European Centre for Diseases Prevention and Control (ECDC) zaleca rutynowe
testy w szpitalach, w których pacjenci HIV (+) stanowią
co najmniej 1% całkowitej populacji pacjentów w szpitalu (2). Jednak rutynowe testy HIV w takich szpitalach
są rzadko przeprowadzane, co może wynikać z faktu,
że ECDC nie określiło dokładnie, kto powinien wykonywać rutynowe testy i w jakich okolicznościach klinicznych. W dokumencie ECDC zatytułowanym „Public health guidance on HIV, hepatitis B and C testing
in the EU/EEA – An integrated approach” (5), opisano
grupy i populacje, które powinny mieć wykonany test
w kierunku HIV, określono też strategie postępowania
dla jednostek ochrony zdrowia, ale nie wymieniono tam
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healthcare system. Such recommendations may be
found either in national guidelines or in the guidelines
of individual scientific associations (2).
Moreover, American reports confirm that testing
for diseases whose prevalence is at least 0.1% is costeffective (6).
Based on many surveys made on medical
personnel, we found that the awareness of HIV
infection and AIDS, including infection prevalence
and transmission routes and diagnostic and
therapeutic possibilities is insufficient for making
rational diagnostic decisions. In Poland, HIV testing
is done mainly in 30 non-public institutions, so-called
Consultation and Diagnosis Points (CDP), which
perform around 30 thousand tests a year. Each year,
data from CDPs are reported to the National Center
for AIDS. The number of all the tests ordered in public
healthcare institutions is not announced, because the
obligation to report is only binding in the case of
positive results. Data on positive results is reported to
respective Sanitary and Epidemiological Stations and
then unified into epidemiological analyses presented
by the National Institute of Public Health – National
Institute of Hygiene.
In our country, in many hospitals it is obligatory
to inform the patient with high probability of HIV
infection that he will be tested. In some countries
it is decided that performance of the HIV test in
a medical setting should depend on the co-existence
of other diseases and clinical conditions pointing to
the possibility of HIV infection or AIDS (7). As the
patient with opportunistic disease suggesting AIDS
may be hospitalized in different hospital wards, many
countries developed national guidelines specifying
characteristics of such diseases and proposing
a sequence of steps that should be taken in order to
perform diagnosing tests.
Poland is among many countries that joined the
project “STOP Late Presenters”, aiming at raising
awareness on early HIV testing, in order to use
the chance of early diagnosis and treatment of the
infection. Testing for HIV infection is an important
problem in Poland. In our country, we perform less
than 1/10 of the number of tests performed in Western
European countries. There are various reasons for
this situation. One of them is insufficient awareness
of medical staff, especially doctors – specialists
of different kinds, who should take HIV into
consideration while diagnosing other conditions, but
they often don’t. At the moment, in Polish hospitals it
is most important to educate the personnel in different
segments of the healthcare system that a patient with
HIV/AIDS may be hospitalized in every type of ward
and may be consulted in every outpatient center.
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przesłanek klinicznych do testowania w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia. Tego typu zalecenia mogą się znajdować albo w niektórych narodowych
przewodnikach, albo jako wytyczne poszczególnych
towarzystw naukowych (2).
Ponadto doniesienia amerykańskie potwierdzają,
że wykonywanie testów diagnozujących w przypadku
różnych chorób, których częstość wynosi co najmniej
0,1%, jest efektywne kosztowo (6). Na podstawie wielu badań ankietowych personelu medycznego, można
stwierdzić, że wiedza na temat infekcji HIV i choroby
AIDS, tj. rozpowszechnienia zakażenia, dróg transmisji oraz możliwości diagnostyczno-terapeutycznych jest
niewystarczająca do podejmowania racjonalnych decyzji diagnostycznych. W Polsce testowanie w kierunku
HIV odbywa się przede wszystkim w 30 jednostkach
niepublicznych, tzw. Punktach Konsultacyjno – Diagnostycznych (PKD), które rocznie wykonują około 30 tys.
testów. Dane z PKD są co roku raportowane do Krajowego Centrum ds. AIDS. Liczba wszystkich zlecanych
testów w publicznych podmiotach ochrony zdrowia nie
jest znana, ponieważ obowiązek raportowania dotyczy
tylko wyników dodatnich. Dane o wynikach dodatnich
są raportowane do odpowiednich stacji sanitarno-epidemiologicznych, a z nich powstają analizy epidemiologiczne prezentowane przez NIZP-PZH.
W wielu szpitalach w naszym kraju istnieje potrzeba informowania o testowaniu HIV w odniesieniu do
pacjentów z dużym prawdopodobieństwem tego zakażenia. W niektórych krajach europejskich przyjęto stanowisko, aby wykonywanie testów na obecność wirusa
HIV w placówkach medycznych było wyznaczone przez
występowanie chorób i stanów klinicznych, wskazujących na możliwość infekcji HIV lub choroby AIDS (7).
Uznając, że pacjent z chorobą oportunistyczną wskazującą na AIDS może być hospitalizowany w różnych
oddziałach szpitalnych, w wielu krajach stworzono narodowe przewodniki, które podają charakterystykę takich chorób i wskazują kolejne kroki w wykonywaniu
testów diagnozujących.
Polska znalazła się wśród wielu krajów, które włączyły się do projektu „STOP Late Presenters”, mając
na uwadze uświadomienie potrzeby wczesnego testowania HIV w celu wykorzystania szansy wczesnego
rozpoznania i leczenia infekcji. Testowanie w kierunku infekcji HIV jest w Polsce istotnym problemem.
W naszym kraju wykonuje się mniej niż 1/10 liczby
testów HIV w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. Przyczyny tego są zróżnicowane. Jedną z nich
jest niedostateczna wiedza pracowników medycznych,
zwłaszcza lekarzy - specjalistów różnych dziedzin,
którzy w diagnostyce określonych stanów klinicznych
powinni uwzględniać test na HIV, ale nie zawsze to
robią. W polskich szpitalach najważniejsze staje się
obecnie uświadomienie personelowi różnorodnych
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Presentation of the need to test for HIV with simple
screening tests is the main part of a large, nationwide
project „STOP Late Presenters”. Educational project
run within a clinical series of lectures, was addressed
to doctors of different specialties and other staff of
the healthcare system. Medical staff were shown
a broad spectrum of pathological symptoms, that may
result from undiagnosed HIV infection. Then, on
two time intervals, we evaluated whether the number
of ordered HIV tests increased after the lecture in
individual hospital wards and outpatient centers, in
order to determine whether the materials shown on
presentations and leaflets increased the number of
performed tests in individual hospital departments.
The study was done in four large, multi-specialist
hospitals in the Mazowieckie voivodeship, and
the research hypothesis assumed that a structured
training concerning this topic increased the number
of performed HIV tests.
MATERIALS AND METHODS
Four hospitals in the Mazowieckie voivodeship,
belonging to the healthcare network system, were
appointed for the analysis of the effects connected
with the structured program of HIV/AIDS education
among medical staff. Those were: Regional Hospital
in Plock, Józef Psarski Mazovian Specialist Hospital
in Ostroleka, Tytus Chalubinski Specialist Hospital
in Radom and St. John Paul II Mazovian Regional
Hospital in Siedlce. Study coordinators contacted
the heads of these hospitals requesting them to send
information from laboratories, concerning the number
of performed tests, after two months and four months
after the training. Structured program included three
elements:
1. training in the form of presentation prepared by an
HIV/AIDS expert, that was shown at the regional
clinical lecture in every hospital,
2. distribution of information materials and leaflets
listing conditions and diseases suggesting
probability of HIV infection in patients in hospital
wards and outpatient centers with different
specialists,
3. survey with analysis of data on the number of
performed tests, sent by the representatives of
laboratories of all four hospitals.
Both visual presentation and information materials
contained characteristics of patients infected with
HIV, showing broad spectrum of symptoms requiring
detailed diagnostics, including the test for HIV.
Doctors employed in the hospitals and hospital
clinics – specialists in different fields – were invited
to participate voluntarily in the lecture. On top of that,
a small group of other hospital employees consisted
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segmentów opieki zdrowotnej, że pacjent z HIV/AIDS
może trafić do każdego oddziału szpitalnego i każdego
gabinetu lekarskiego.
Przedstawienie potrzeby testowania w kierunku
HIV za pomocą prostych testów przesiewowych jest
głównym motywem dużego, ogólnopolskiego projektu
w ramach „STOP Late Presenters”. Projekt edukacyjny w ramach spotkań klinicznych, adresowany był do
lekarzy różnych specjalności oraz innych pracowników
opieki zdrowotnej. Pokazano w nim szerokie spektrum symptomów chorobowych, które mogą wynikać
z nierozpoznanego dotąd zakażenia HIV. Następnie,
w dwóch interwałach czasu oceniano, czy po szkoleniu zwiększyła się liczba zlecanych testów HIV w poszczególnych oddziałach szpitalnych i poradniach oraz
na ile treści pokazane w prezentacjach i ulotkach wpłynęły na zwiększenie liczby wykonanych testów w poszczególnych jednostkach szpitala. Badanie wykonano
w czterech dużych, wielospecjalistycznych szpitalach
województwa mazowieckiego, a hipoteza badawcza
zakładała, że szkolenie ustrukturyzowane w przedstawionej wyżej kwestii, wpłynęło na zwiększenie liczby
wykonanych testów HIV.
MATERIAŁ I METODY
Do analizy efektów ustrukturyzowanego programu
edukacji pracowników medycznych w tematyce HIV/
AIDS wyznaczono cztery szpitale sieciowe województwa mazowieckiego. Były to: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Radomski Szpital
Specjalistyczny im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
i Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła
II w Siedlcach. Realizatorzy projektu zwrócili się do dyrektorów w/w szpitali z prośbą o udostępnienie danych
z laboratoriów o liczbie wykonanych testów - w dwa
miesiące oraz w cztery miesiące po szkoleniu. Ustrukturyzowany program zawierał trzy elementy:
1. szkolenie w formie prezentacji przygotowanej przez
eksperta HIV/AIDS, którą przedstawiono na regionalnym spotkaniu klinicznym w każdym ze szpitali,
2. rozpowszechnienie materiałów informacyjnych
i ulotek określających stany i choroby sugerujące prawdopodobieństwo infekcji HIV u pacjentów
w oddziałach szpitalnych i gabinetach różnorodnych
specjalistów,
3. kwestionariusz z opracowaniem danych o liczbie
wykonanych testów, przesłany przez przedstawicieli
laboratoriów wszystkich czterech szpitali.
Zarówno prezentacja wizualna, jak i materiały informacyjne zawierały charakterystykę chorych zakażonych HIV, którzy mają szerokie spektrum objawów
chorobowych wymagających szczegółowej diagnostyki, w tym testu w kierunku HIV.
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of nurses, laboratory diagnosticians and white collar
employees. In total, 170 medical employees were
trained, mostly doctors, because the training was done
in the course of hospital clinical lectures addressed
to doctors. Moreover, the organizers of the study
decided that doctors are responsible for ordering
diagnostic tests.
In the second stage of the study, a contact
person in laboratories filled out a survey developed
by the coordinators of nationwide project “STOP
Late Presenters”. The survey contained questions
concerning the general number of hospitalized
patients, the number of ordered HIV tests at 2 and
4 months after the training and at the same time last
year, characteristics of individual departments of the
hospital ordering tests, characteristics of specialist
doctors, that ordered the test for HIV. Finally,
the survey included a descriptive characteristic
pertaining to barriers and obstacles in HIV testing
at the laboratory level. Among collected data there
were no pieces of information identifying patients,
so the study fulfilled legal regulations and did not
require consent of ethical committee. The study was
performed between March and October 2019.
Results of the analysis were presented in the
form of raw data and percentages – because of small
numbers in data sets and no control group in the study.
RESULTS
We analyzed data presented in the HIV Testing
Evaluation Questionnaire, derived from diagnostic
laboratories of four multi-specialist hospitals in the
Mazowieckie voivodeship (Plock, Ostroleka, Radom,
Siedlce). In 2018, in each of the hospitals, the number
of hospitalized patients was from about 25 000 to
35 000 (Table 1).
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Uczestnikami dobrowolnego szkolenia byli lekarze
zatrudnieni w szpitalach i poradniach przyszpitalnych –
specjaliści różnych dziedzin, a także nieliczna grupa pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych i pracowników
administracji. Ogółem przeszkolono 170 pracowników
medycznych - w większości byli to lekarze, ponieważ
szkolenie odbywało się w ramach szpitalnych spotkań
klinicznych, które są adresowane głównie do środowiska lekarzy. Ponadto organizatorzy badania uznali, że
to właśnie lekarze są odpowiedzialni za zlecanie badań
diagnostycznych.
W drugim etapie badania, przedstawiciele laboratoriów wypełniali kwestionariusz opracowany przez
realizatorów ogólnopolskiego projektu „STOP Late
Presenters”. Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące
ogólnej liczby hospitalizowanych w szpitalach, liczby
zlecanych testów HIV w okresie 2 i 4 miesięcy po szkoleniu oraz w analogicznym okresie roku poprzedniego,
specyfiki jednostek szpitala zlecających testy, charakterystyki lekarzy specjalistów, którzy kierowali na badanie w kierunku HIV. W końcowej części kwestionariusz
uwzględniał charakterystykę opisową odnoszącą się do
barier i trudności w testowaniu HIV na poziomie laboratoryjnym. Wśród zgromadzonych danych nie było informacji identyfikujących pacjenta, więc badanie spełniało
warunki RODO i nie wymagało zgody komisji etycznej.
Badanie trwało od marca do października 2019 roku.
Wyniki analizy przedstawiono w formie liczb surowych i odsetków – ze względu na niewielkie liczby
w zbiorach oraz na brak założonej w badaniu grupy odniesienia.
WYNIKI
Analizowano dane zawarte w Kwestionariuszach
Oceny Testowania w kierunku Infekcji HIV, pochodzące z laboratoriów diagnostycznych czterech szpitali
wielospecjalistycznych województwa mazowieckiego
(Płock, Ostrołęka, Radom, Siedlce). W każdym ze szpitali liczba hospitalizowanych w 2018 roku wynosiła od
około 25 000 do 35 000 (Tab.I).

Table I. Total number of hospitalizations in 2018
Tabela I. Ogólna liczba hospitalizacji w 2018 roku
HEALTHCARE INSTITUTION

TOTAL NUMBER OF
HOSPITALIZATIONS IN 2018

No. 1

Regional Hospital in Plock

35 094

No. 2

Józef Psarski Mazovian Specialist Hospital in Ostroleka

25 702

No. 3

Tytus Chalubinski Specialist Hospital in Radom

27 444

No. 4

St. John Paul II Mazovian Regional Hospital in Siedlce

24 688

Total

112 928
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We analyzed the number of ordered HIV tests at
2 and 4 months after the training and compared the
results with the number of tests performed during
the same time, previous year (2018). At the analyzed
time points, two months after the training in 2019,
we noticed the rise of the number of HIV tests
ordered by 5.8%, compared to the same period of the
previous year. In all four healthcare institutions of
the Mazowieckie voivodeship, during the time of the
study, 4 positive test results were confirmed (screening
test and western-blot). All positive results of HIV test
were found only in the pool collected after 2 months
and this fact may be just a coincidence. Those 4
positive cases constitute 0.87% of all ordered tests,
i.e. 459 assays. In the samples ordered after 4 months
post-training, no positive result could be confirmed.
During the time up to 2 months after the training
on HIV infection, altogether 459 tests were performed
in four healthcare institutions, which is around 2.44%
in relation to the number of hospitalizations declared
by the hospital, adjusted as the average standard of
hospitalization during 2 months, while during the
next 2-4 months the number of performed HIV tests
decreased and reached 410, which is about 2.18%.
In 2019, the number of ordered HIV tests during the
period up to 2 months after the training was higher
by 25 tests, compared to the same time in 2018.
Meanwhile, during the next 2-4 months after the
training, in 2019 it was lower by 34 tests than during
the same time in 2018 (Table II).

Oceniano liczbę zleconych testów HIV w okresie 2
miesięcy i 4 miesięcy po szkoleniu, a wyniki porównano z liczbą testów wykonanych w tym samym czasie
w roku poprzednim (2018). W analizowanych okresach,
w punkcie ocenianym w dwa miesiące po szkoleniu
w 2019 roku, stwierdzono wzrost liczby skierowań na
test HIV o 5,8 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. We wszystkich czterech podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego w czasie trwania badania potwierdzono 4 dodatnie wyniki
testu (test przesiewowy i western-blot). Wszystkie dodatnie wyniki testu HIV uzyskano tylko w próbie po 2
miesiącach i to zdarzenie można uznać za przypadkowe.
Stanowi to 0,87% zleconych w tym czasie badań, tj. 459
testów. W próbkach zleconych po 4 mies. od szkolenia,
nie potwierdzono żadnego wyniku dodatniego.
W okresie do 2 miesięcy po szkoleniu nt. infekcji
HIV, w czterech podmiotach leczniczych wykonano
łącznie 459 testów HIV, co stanowi ok. 2,4% w stosunku do zadeklarowanej przez szpital liczby hospitalizacji
przeliczonej na średni standard hospitalizacji w ciągu 2
miesięcy, natomiast w okresie kolejnych 2 - 4 miesięcy
liczba przeprowadzonych badań HIV zmniejszyła się
i wynosiła 410 testów, co stanowi ok. 2,2%.
W roku 2019 liczba skierowań na test HIV w okresie
do 2 miesięcy po szkoleniu była wyższa w porównaniu
do analogicznego okresu w roku 2018 o 25 testów. Natomiast w okresie kolejnych 2-4 miesięcy po szkoleniu,
była w 2019 niższa w porównaniu do analogicznego
okresu w roku 2018 o 34 testy (Tab. II).

Table II. Number of HIV tests carried out 2 and 4 months after the training in 2019, compared to the same period in 2018
Tabela II. Liczba wykonywanych testów HIV 2 oraz 4 mies. po szkoleniu w 2019 roku w porównaniu z analogicznym
okresem w 2018 roku
number of performed HIV tests
Institution

2019,
2 months after
training

2018,
during the
same period

2019,
4 months after
training

2018,
during the
same period

No. 1

132

113

118

116

No. 2

148

136

138

146

No. 3

130

142

131

124

No. 4

49

43

23

58

Total

459

434

410

444

The difference between the number of performed
tests during comparable periods of 2018 and 2019
two months after the training was 5.8%, which proves
that professional training and reminding about HIV
testing does matter in the practice of multi-specialist
hospitals.
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Różnica pomiędzy liczbą wykonanych testów w porównywalnych okresach w 2018 i 2019 w dwa miesiące
po szkoleniu wynosiła 5,8%, co dowodzi, że specjalistyczna edukacja i przypominanie o testowaniu HIV ma
znaczenie w praktyce szpitali wielospecjalistycznych.
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While analyzing data for 2018 and 2019, we
noticed the increase of the number of HIV tests
performed in three out of four hospitals, in total, from
434 tests in 2018 to 459 in 2019 – during a calendar
period corresponding to the analysis after 2 months
post training, as well as decrease of the total number
of tests in 2019 (410 tests) in respect to 2018 (444
tests), in the analysis corresponding to 2-4 months
after the training (Fig. 1).
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Analizując dane dla 2018 i dla 2019 roku można zauważyć wzrost liczby wykonanych testów HIV
w trzech spośród czterech szpitali. Ogółem odnotowano wzrost z 434 testów w roku 2018 do 459 w 2019 r.
w okresie kalendarzowym odpowiadającym analizie do
2 mies. po szkoleniu oraz zmniejszenie ogólnej liczny
testów w 2019 (410 testów) w stosunku do 2018 roku
(444 testy) w analizie odpowiadającej kalendarzowym
odpowiednikom 2-4 mies. po szkoleniu (Ryc.1).
No 1

142
136
113

43

148
132
130

146
124
116

49

58

No 2

No 3

No 4

138
131
118

23

2018

2019

2018

2019

434 total

459 total

444 total

410 total

corresponding period

2 months a�er
the training

corresponding period

4 months a�er
the training

Fig.1. Number of HIV tests performed in 2019, compared to the same period in 2018
Ryc.1. Liczba wykonanych testów HIV w 2019 w porównaniu z 2018 rokiem – w analogicznych okresach roku

When we evaluated places where HIV tests were
ordered, e.g. hospital wards or outpatient centers
we noticed that after the training more than half of
all HIV tests was performed among patients treated
in hospital wards, in outpatient ob-gyn centers and
infectious disease centers (Fig. 2 and Fig. 3).
As far as hospital wards are concerned, the
following words ordered HIV testing: cardiology
ward – in 6% of hospitalized patients, nephrology and
dialysis – 18%, neurology – 3%, internal diseases –
4%, intensive care – 2%. Analysis of the number of
test orders sent from outpatient centers shows that in
24% cases they came from infectious disease center,
in 44% cases from ob-gyn center and in 11% from
hepatology center. Very small number of HIV tests,
only 6%, came from all other specialist center. We
want to stress a significant increase of the number of
orders coming from labor medicine center, especially
in one of the healthcare institutions. We observed
increase from the level of 18 tests during the first 2
months after the training to 40 tests within 2-4 months

W analizie określającej miejsce generowania skierowań na badanie HIV, tj. oddziały szpitalne lub poradnie,
stwierdzono, że po szkoleniu ponad połowa wszystkich
testów HIV przeprowadzana była wśród pacjentów
leczonych w zarówno oddziałach jak i w poradniach
ginekologiczno-położniczych oraz chorób zakaźnych
(Ryc.2 i Ryc.3).
Oddziały szpitalne realizowały testowanie HIV odpowiednio: oddziały kardiologiczne u 6% hospitalizowanych, nefrologiczne z ośrodkiem dializ u 18%, neurologiczne u 3% chorych, oddziały chorób wewnętrznych u 4% i intensywna terapia u 2%.
Analiza liczby skierowań na test HIV wygenerowanych z poradni pokazuje, że pochodziły one w 24%
z poradni chorób zakaźnych i w 44% z poradni ginekologiczno-położniczych, a w 11% z poradni hepatologicznej. Bardzo mało, zaledwie 6% testów HIV pochodziło ze wszystkich pozostałych poradni specjalistycznych. Należy zwrócić uwagę na znaczny wzrost liczby
skierowań pochodzących z Poradni Medycyny Pracy,
zwłaszcza w jednym z podmiotów leczniczych. Z po139
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2 months after

6%
6%

Cardiology departments
Nephrological departments, together with dialysis centers
Neurological Departments

4 months after

15%

18%

3%
2%

Obstetrics and Gynecology Wards, Pregnancy Pathology
Internal Departments

26%
4%

6%
24%

Infectious, Observation-Infectious and Lung Diseases
And Tuberculosis Departments
ICU

29%

29%

2%
3%
12%
13%

Other branches

Fig 2. Number of HIV test referrals from hospital wards 2 and 4 month after the training (%)
Ryc.2. Liczba skierowań na test HIV wystawionych przez oddziały szpitalne 2 i 4 miesiące po szkoleniu (%)
2 months after
24%
27%

Infectious Disease Clinics
11%
12%

Hepatological Clinics
Occupational medicine outpatient clinics,
company doctor

15%

Obstetrics and Gynecology Clinics
Other clinics

4 months after

34%
24%

3%

44%

6%

Fig.3. Number of HIV test referrals from outpatients centers 2 and 4 month after the training (%)
Ryc.3. Liczba skierowań na test HIV wystawionych przez poradnie 2 i 4 miesiące po szkoleniu (%)

after the training. We also demonstrated a significant
fall of the number of tests ordered by ob-gyn center,
from 44% to 24% (Fig. 3).
We also aimed at analyzing, which specialists order
the highest and lowest proportion of HIV tests (Fig.
4.). Tests were mainly ordered by the specialists in
infectious diseases, gynecology and internal medicine
– nephrology department, probably with dialysis
therapy. We noted a very small number of orders
from specialists in neurology and cardiology, even if
in the spectrum of HIV/AIDS there are many clinical
symptoms from nervous and cardiovascular systems,
which may suggest this infection. During educational
lectures, doctors without specialty and residents were
very interested in the topic of HIV testing, but their
contribution in test ordering is very low, only 7-8%.
Also nurses and other medical personnel participated
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ziomu 18 badań w okresie pierwszych 2 miesięcy po
szkoleniu odnotowano wzrost do 40 testów w okresie
2-4 miesiące po szkoleniu. Jednocześnie nastąpił znaczny spadek liczby skierowań w poradniach ginekologiczno-położniczych z 44% do 24% (Ryc. 3.).
Przedmiotem analizy badawczej było także wskazanie lekarzy określonych specjalności, którzy najczęściej
i najrzadziej zlecają badanie w kierunku infekcji HIV
(Ryc. 4.). Na test kierowali pacjentów głównie lekarze
specjalności chorób zakaźnych, ginekologii oraz chorób wewnętrznych – sekcja nefrologii, prawdopodobnie
z pododdziałem dializoterapii. Zwraca uwagę bardzo
mała liczba skierowań pochodzących od lekarzy specjalistów neurologii i kardiologii, chociaż w symptomatologii HIV/AIDS istnieje wiele objawów klinicznych
ze strony układu nerwowego i sercowo-naczyniowego,
które mogą sugerować to zakażenie. Podczas spotkań
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in the trainings, but their contribution to the process
of early HIV infection detection is minimal and
certainly this group of professional requires further
information and training.

2 months after

7%

15%

No
specialization

Infectious
Diseases

28%

Internal
Medicine
Specialist,
Nephrologist

Obstetriciangynecologist

Neurology
Cardiology

3%

8%

Another
specialization

Infectious
Diseases

30%

19%

Internal
Medicine
Specialist,
Nephrologist

12%

3%

edukacyjnych duże zainteresowanie testowaniem HIV
wykazywali lekarze bez specjalizacji i lekarze rezydenci, jednak ich udział w kierowaniu na badania jest
bardzo mały, zaledwie 7-8%. W szkoleniach uczestniczyły też pielęgniarki i inni pracownicy medyczni, ale
ich udział w procesie wczesnego wykrywania zakażenia
HIV jest minimalny i na pewno ta grupa zawodowa wymaga dalszej pracy informacyjno-szkoleniowej.

4 months after

No
specialization

Another
specialization
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Internist

5%

27%

10%

Neurology

1%

Cardiology

2%

Internist

6%

Obstetriciangynecologist

24%

Fig.4. Number of HIV test referrals ordered by doctors of a specific specialization (%)
Ryc.4. Liczba skierowań na test HIV wystawionych przez lekarzy określonej specjalizacji (%)

DISCUSSION

DYSKUSJA

The study planned within the framework of the
project „STOP Late Presenters” showed higher
interest of different specialists in the performance
of HIV tests in patients, whose clinical symptoms
pointed to probability of ongoing infection or AIDS.
After the training, 5.8% more tests were ordered.
Women were tested more often, which is probably
connected with prenatal care over pregnant woman.
A study with similar assumptions was performed
by Spanish investigators in the framework of DRIVE
project (8). Just like in Poland, they found that the
guidelines concerning HIV testing are poorly followed
in Spanish hospitals and do not cover most clinical
cases that would suggest chronic HIV infection.
The project comprised three elements – training of
nurses and doctors facilitating the understanding of
HIV/AIDS screening algorithm, survey for patients
containing validated questions on events connected
with high risk of HIV infection, and the third
element, that including proposing and performing
a screening test among patients. Education comprised
presentation in the form of slides, a short abstract
with the description of the project, consultation of
an educator, brochure and leaflet, images with the
instruction how to perform a rapid HIV test. The

Zaplanowane badanie w ramach projektu „STOP
Late Presenters” wykazało zwiększone zainteresowanie różnych specjalistów wykonywaniem testów HIV
u pacjentów, których objawy kliniczne wskazywały na
prawdopodobieństwo trwającej infekcji HIV lub choroby AIDS. Po szkoleniu zlecono o 5,8 % więcej testów.
Częściej testowane były kobiety, co jest związane prawdopodobnie z opieką przedporodową nad kobietą w ciąży.
Badanie o podobnym założeniu wykonali badacze
hiszpańscy w ramach projektu DRIVE (8). Podobnie jak
w Polsce, stwierdzali oni, że wytyczne dotyczące testowania HIV w hiszpańskich szpitalach są słabo wdrażane i nie pokrywają większości przypadków klinicznych,
które sugerowałyby przewlekłą infekcję HIV. Projekt
zawierał trzy elementy – trening pielęgniarek i lekarzy
ułatwiający zrozumienie przeprowadzania screeningu
HIV/AIDS, kwestionariusz dla pacjentów zawierający
zwalidowane pytania o sytuacje wysokiego ryzyka HIV
oraz trzeci element, który polegał na zaproponowaniu
i wykonaniu testu przesiewowego wśród pacjentów.
Edukacja obejmowała prezentacje w formie slajdów,
krótkie streszczenie z opisem projektu, konsultacje edukatora, broszury i ulotki, obrazki z instrukcją wykonania
rapid-testu HIV. Do programu włączono 5 329 pacjen141
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program included 5 329 patients aged 18-60, from
several primary care centers and from hospitals in
Madrid, among which 51.2% declared in the survey
at least one response that confirmed the risk of HIV
infection. The project lasted the whole year 2014.
22 (0.4%) new infections were identified, but 18%
of people in whom positive result was confirmed
were unaware of infection. As many as 40.9% of
newly detected cases fulfilled he criteria of being
late presenters. Indices determining the ordering of
HIV test were calculated to be 29.6/100 thousand
patients in DRIVE study, while in routine practice not
connected with the project, tests are only performed
in 3.1 cases per 100 thousand. This confirms benefit
of a structured educational program for medical staff.
The number of ordered tests was significantly higher
in centers that participated in DRIVE study, compared
with the standards of everyday practice (p<0.001).
In our study we did not use a survey for the
patients, that would help us screen for the risk of
infection; we did not focus our study on patients, but
the number of laboratory tests. Maybe development
and regular use of similar surveys for patients would
make doctors’ diagnostic decisions easier, also in
Poland. Also training becomes an important element
impacting making the decision to test, as it shows the
specialists from different fields a broad spectrum of
clinical symptoms suggesting chronic HIV infection.
A multicenter study called HIDES (performed in
2009-2011) aimed at identification of diseases and
conditions pointing to the possibility of HIV infection
and determination whether the prevalence of these
conditions differs in different European countries,
divided into geographical regions (1). The study
was performed in 12 primary care centers, 3 hospital
wards and 8 centers with a hospital and outpatient
clinics. Personnel working in those establishments
were trained in the field of performing the test for HIV.
Patients who came to a doctor and had at least one of
the pathological conditions from the list pointing to
infection, were included into the tested group. At the
end of the study, coordinators and clinical personnel
filled out a survey. The highest proportion from
among 3 588 recruited patients came from the Eastern
Europe region (39%). In this case as much as 97%
declared heterosexual orientation, compared to 60%
in other regions of Europe. Analysis of the prevalence
of clinical conditions suggesting the need to test for
HIV showed high variability in different regions of
Europe. The highest number of tests was ordered
by the specialists working with sexually transmitted
diseases and hepatologists monitoring HBV and
HCV infection. A positive test result was found in
66 patients, which signified a newly diagnosed HIV
infection. General frequency of positive test results
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tów w wieku 18-60 lat z kilku ambulatoryjnych jednostek opieki podstawowej oraz ze szpitali w Madrycie,
pośród których 51,2% zadeklarowało w kwestionariuszu przynajmniej jedną odpowiedź potwierdzającą ryzyko zakażenia HIV. Projekt trwał przez cały rok 2014.
Zidentyfikowano 22 (0,4⁰/₀) nowe zakażenia, ale 18%
osób, którym potwierdzono dodatni wynik, nie miało
świadomości zakażenia. Aż 40,9% nowo wykrytych zakażeń spełniało kryteria „Late Presenters”. Wskaźniki
określające zlecanie testu HIV wynosiły 29,6/100 tys.
pacjentów w badaniu DRIVE, podczas gdy w rutynowej praktyce poza projektem wykonuje się ich zaledwie
3,1/100 tys. Potwierdza to korzyść z ustrukturyzowanego programu edukacyjnego pracowników medycznych.
Liczba zleconych testów była znacząco wyższa w podmiotach, które uczestniczyły w badaniu DRIVE, w porównaniu ze standardami codziennej praktyki (p<0,001).
W naszym badaniu nie używano kwestionariusza
przeznaczonego dla pacjentów, który pomógłby wstępnie zidentyfikować ryzyko infekcji; pacjenci nie byli
przedmiotem badania, lecz liczba wykonanych testów
laboratoryjnych. Być może opracowanie i regularne
używanie podobnych kwestionariuszy dla pacjentów
ułatwiłoby lekarzom decyzje diagnostyczne również
w Polsce. Ważnym elementem decyzyjnym staje się też
szkolenie, które pokazuje specjalistom różnych dziedzin szerokie spektrum objawów klinicznych sugerujących przewlekłą infekcję HIV.
Celem wieloośrodkowego badania HIDES (20092011rok) było zidentyfikowanie chorób i stanów wskazujących na możliwość zakażenia HIV oraz ustalenie
czy częstość występowania tych stanów różni się w poszczególnych krajach Europy, w podziale na regiony
geograficzne (1). Badanie przeprowadzono w 12 przychodniach, 3 oddziałach szpitalnych i 8 jednostkach
składających się ze szpitala i poradni przyszpitalnej.
W podmiotach przeprowadzono szkolenie lokalnego
personelu w zakresie wykonywania testów w kierunku
HIV. Do testowania włączano pacjentów zgłaszających
się do lekarza, u których stwierdzano przynajmniej jeden ze stanów chorobowych z listy wskazującej na zakażenie. Koordynatorzy i personel kliniczny na zakończenie wypełniali kwestionariusz. Największy odsetek
spośród 3 588 zrekrutowanych pacjentów dotyczył regionu Europy Środkowo-Wschodniej (39%). Tutaj aż
97% osób zadeklarowało orientację heteroseksualną,
w porównaniu z 60% w innych regionach Europy. Analiza częstości stanów klinicznych sugerujących potrzebę testowania HIV pokazała duże zróżnicowanie w różnych regionach Europy. Najwięcej testów zlecali specjaliści zajmujący się chorobami przenoszonymi drogą
płciową oraz hepatolodzy monitorujący infekcję HBV
i HCV. Dodatni wynik testu stwierdzono u 66 osób, co
było równoznaczne z nowo rozpoznanym zakażeniem
HIV. Ogólna częstość występowania dodatnich wyni-
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in all the participating countries was 1.8% (95% CI:
1.42 – 2.34). The highest number of positive HIV
results in the HIDES study was demonstrated in the
Southern Europe, where this ratio exceeded 5%.
In the Polish “STOP Late Presenters” study,
performed in four multi-specialist hospitals, among
459 tests, there were 0.87% positive confirmed cases.
We cannot compare these results to HIDES results,
because the prevalence of HIV in different regions of
Europe is diversified and undergoes constant changes
in the recent years. Moreover, in the Mazovian study,
tests were not performed as a screening in all clinical
cases suggesting the possibility of HIV infection.
There were few tests ordered from neurology, intensive
care, cardiology, ophthalmology, surgery, and other
hospital wards. Most tests performed in hospitals were
ordered in infectious disease and ob-gyn wards. This
fact may be explained by higher sensitivity of doctors
specialized in infectious diseases towards HIV/
AIDS, as they learn about this infection during their
specialty training, while gynecologists are obliged to
test pregnant women, according to the regulation of the
Minister of Health dated 2012 and pertaining to prenatal
care. In the document: Regulation of the Minister of
Health dated September 20, 2012, on standards of
medical management while rendering medical services
concerning perinatal care for a woman during the
time of physiological pregnancy, physiological birth,
puerperium and care for the newborn child, there are
stipulations on recommended scope of prophylactical
tests and medical consultations, performed in women
during the time of pregnancy, along with time periods
of their performance (Government Regulations and
Laws Gazette dated October 4, 2012, clause 1100,
II). Moreover, Polish Scientific Society for AIDS
systematically updates recommendations on HIV
testing in pregnant women (9).
HIV testing, as a weak link of diagnostic
algorithms, was analyzed in the countries with high
HIV/AIDS incidence, like Nigeria (10). Results of
the implemented improvement programs in the scope
of early detection of HIV infection were analyzed.
Organizers performed a weekly training on early
detection of the infection and evaluation of serologic
status of HIV among medical staff. Then, audits were
run in hospital wards and based on them, diagnosis
of early infection before and after the training
was evaluated. From the general number of 5 759
hospitalized patients, HIV testing was done in less
than half (42,6%). Still, this was four times more than
before the training (16%), and the difference was
statistically significant.
In four Mazovian hospitals, average ratio of
ordered HIV tests was 2.44 % in respect to declared
total number of hospitalized patients (N=112 928).

Wpływ ustrukturyzowanego programu edukacji personelu...

ków testu we wszystkich uczestniczących krajach wynosiła 1,8% (95% CI: 1,42 – 2,34). Największą liczbę
dodatnich wyników HIV w badaniu HIDES uzyskano
w Europie Południowej, gdzie odsetek ten przekroczył
5%.
W polskim badaniu „STOP Late Presenters” w czterech szpitalach wielospecjalistycznych, na 459 wykonanych testów dodatni wynik testu potwierdzono w 0,87%
przypadków. Nie można tych wyników odnieść do wyników HIDES, ponieważ prewalencja HIV w różnych
regionach Europy jest zróżnicowana i ulega ustawicznym zmianom w ostatnich latach. Ponadto, w badaniu
na Mazowszu testów nie wykonywano jako screening
we wszystkich przypadkach klinicznych sugerujących
możliwość infekcji HIV. Mało skierowań na test pochodziło z oddziałów neurologicznych, intensywnej terapii,
kardiologii, okulistyki, chirurgii i innych oddziałów
szpitalnych. Większość wykonywanych w szpitalach
testów pochodzi z oddziałów i poradni chorób zakaźnych i ginekologiczno- położniczych. Fakt ten można
wytłumaczyć większym wyczuleniem na HIV/AIDS lekarzy specjalistów chorób zakaźnych, którzy tę infekcję
poznają dokładnie podczas kształcenia specjalizacyjnego, zaś ginekolodzy mają obowiązek testowania kobiet
w ciąży, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia
z roku 2012 nt. opieki perinatalnej. W Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie
standardów postępowania medycznego przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej
ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad
noworodkiem - istnieją zapisy na temat zalecanego
zakresu świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych
i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet
w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania
(Dz.U. 2012 poz. 1100). Ponadto Polskie Towarzystwo
Naukowe AIDS systematycznie aktualizuje rekomendacje na temat testowania HIV u kobiet w ciąży (9).
Testowanie w kierunku HIV jako słabe ogniwo algorytmów diagnostycznych, analizowano w kraju o wysokim wskaźniku zapadalności na HIV/AIDS – Nigerii
(10). Oceniano rezultaty wdrożonego programu poprawy w zakresie wczesnego wykrywania infekcji HIV.
Wśród pracowników medycznych przeprowadzono
tygodniowy kurs instruktażowy na temat wczesnego
rozpoznawania zakażenia i oceny wyników statusu serologicznego HIV. Następnie przeprowadzono audyty
w oddziałach szpitalnych i na ich podstawie oceniano
diagnozowanie wczesnego zakażenia przed i po szkoleniu. Z ogólnej liczby 5 759 hospitalizowanych chorych, test HIV wykonano u mniej niż połowy (42,6%).
Było to i tak czterokrotnie więcej, niż w okresie przed
wdrożeniem badania (16%), a różnica była istotna statystycznie.
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Significant increase of the number of ordered tests
after education of medical personnel was noted also
in a New York study in 2015 (11). First, electronic
medical records were evaluated, and tests performed
in emergency ward were selected. Because of low
testing indices in this ward, investigators performed
an intervention in the form of education and
implementation of a course of action, according to
a specific algorithm in patients from high risk groups
for HIV infection. In this population the number of
tests increased after intervention from 6.7% to 41.4%
among patients admitted to the emergency ward.
In 2012-2015 investigators from Switzerland
compared execution of national recommendations on
HIV testing with everyday practice in two university
hospitals in Lausanne (12). The study was motivated
by the phenomenon of late HIV diagnosis among
the Swiss patients. Among all 147 884 hospitalized
patients, HIV test was performed in 9 653 patients,
i.e. in 6.5% patients, and in 34 patients HIV infection
was detected for the first time, which was 0.35% of
all tested people.
In the hospitals included into our study, HIV testing
was performed in only 2.44% of those hospitalized,
and positive result was confirmed in 0.87% of all
tested, i.e. in a ratio more than twice higher than
among patients hospitalized in Lausanne. The Swiss
study, just like the one performed in four Mazovian
hospitals, included analysis of different specialists and
specificity of hospital wards ordering HIV tests. After
the training, the highest number of tests was ordered
by the specialists in oncology, with significant increase
from 12% in 2012, to 16% in 2013 (p=0.0005). The
importance of education for the elevation of testing
indices was also noted in neurology, internal medicine
and psychiatry. It was surprising to see low numbers
of tests coming from dermatology and surgery, even
if patients coming to surgeons did not have clear
symptoms suggesting HIV/AIDS risk, described
in the national recommendations. Similarly to our
study, a small number to HIV tests was ordered by
cardiologists. The authors of the Swiss study noted that
the improvement of HIV testing indices occurred as an
effect of introduction of the national recommendations
which list indications for the testing in specific clinical
conditions. In Switzerland, these recommendations
were employed in most multi-specialist hospitals and
they are supervised by the Federal Departments of
Health. Investigators stress that significant increase
of the interest in HIV testing was the result of two
things: national HIV/AIDS program and training of
doctors, nurses, and diagnosticians. In Poland, there
is a yearly updated document Recommendations of
the Polish Scientific Society for AIDS, that should
be used as instructions concerning diagnostic
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W czterech mazowieckich szpitalach, średni odsetek zlecanych testów HIV wynosił 2,44 % w stosunku
do zadeklarowanej ogólnej liczny hospitalizowanych
(N=112 928).
Znamienny wzrost liczby zlecanych testów po edukacji personelu odnotowano również w nowojorskim
badaniu w roku 2015 (11). Na wstępie oceniano elektroniczną dokumentację medyczną, z której selekcjonowano wykonane testy HIV w oddziale ratunkowym. Z powodu niskich wskaźników testowania w tym oddziale
dokonano interwencji w postaci edukacji i wdrożenia
postępowania według określonego algorytmu u pacjentów w grupach wysokiego ryzyka zakażenia HIV. W tej
populacji liczba testów zwiększyła się po interwencji
z 6,7% do 41,4% wśród chorych przyjmowanych do
oddziału ratunkowego.
Z kolei badacze ze Szwajcarii, w latach 2012-2015,
porównywali wykonywanie krajowych rekomendacji na temat testowania HIV z codzienną praktyką,
w dwóch szpitalach uniwersyteckich w Lozannie (12).
Motywem badania było zjawisko późnej diagnozy HIV
wśród szwajcarskich pacjentów. Spośród wszystkich
147 884 hospitalizowanych test HIV został wykonany
u 9 653 osób, tj. u 6,5% chorych, a u 34 osób wykryto po raz pierwszy zakażenia HIV, co stanowiło 0,35%
wszystkich testowanych.
W szpitalach włączonych do naszego badania test
HIV miało wykonane zaledwie 2,44% hospitalizowanych, w tym dodatni wynik potwierdzono u 0,87%
wszystkich testowanych, tj. w odsetku ponad dwukrotnie wyższym niż wśród chorych hospitalizowanych
w Lozannie. Szwajcarskie badanie, podobnie jak to
przeprowadzone w czterech mazowieckich szpitalach,
odnosiło się to analizy różnorodnych specjalistów i specyfiki oddziałów szpitalnych zlecających testy HIV. Po
szkoleniu, najwięcej testów zlecali specjaliści w dziedzinie onkologii, gdzie nastąpił znaczący wzrost z 12%
w 2012 roku, do 16% w 2013 roku (p=0,0005). Znaczenie edukacji dla podniesienia wskaźników testowania
zauważono ponadto w oddziałach neurologii, interny
i psychiatrii. Niespodzianką były niskie liczby testów
pochodzące z oddziału dermatologii i chirurgii, chociaż
pacjenci zgłaszający się do chirurgów nie mieli oczywistych objawów sugerujących ryzyko HIV/AIDS opisane w rekomendacjach krajowych. Podobnie jak w naszym badaniu, mało testów HIV zlecali kardiolodzy.
Autorzy szwajcarskiego badania zauważają, że poprawa
wskaźników testowania HIV nastąpiła pod wpływem
wprowadzenia w życie krajowych rekomendacji, które
opisują wskazania do wykonania testu w określonych
stanach klinicznych. W Szwajcarii rekomendacje te
zastosowano w większości szpitali wielospecjalistycznych i są one nadzorowane przez Federalne Departamenty Zdrowia. Badacze podkreślają, że dwa elementy
wpłynęły na wzrost zainteresowania testowaniem HIV:
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proceeding when HIV infection is suspected (9).
However, these recommendations are not popular
among other specialists and are not implemented
in healthcare institutions in Poland. On top of that,
their implementation is not supervised by authorities
responsible for the healthcare system in our country.
SUMMARY AND CONCLUSIONS
HIV testing should be an important element of
healthcare policy and public health policy. Execution
of tests for HIV in patients hospitalized based on
conditions pointing to the possibility of infection,
is the most effective strategy for the fight with HIV
epidemic. Reduction of the number of non-diagnosed
cases and earlier diagnosis of the infection are
important elements of this fight, improving antiviral
treatment costs, reducing long-term effects of AIDS
and, most importantly, limiting viral transmission
in the environment. ECDC recommendations say
that people coming to any healthcare institution
with any of the eight clinical conditions suggesting
HIV infection should be obligatorily tested for HIV
(2). Many planned observational studies in Europe
confirm effectiveness of this strategy.
Study of the frequency of HIV tests performed in
four multi-specialist hospitals in the Mazowieckie
voivodeship, presented in this paper, is the first
Polish attempt to evaluate the actual situation in the
scope of HIV diagnosis and is a part of nationwide
activities within “STOP Late Presenters” project.
Against the background of other European countries,
Poland shows low testing indices calculated for
hospitals and specialist centers. In our study, HIV
testing was performed in only 2.44% of hospitalized
patients. In many hospital wards and specialist
centers chronic HIV infection is not suspected as the
cause of symptoms, with which the patient presents in
specialist centers. We would like to cautiously stress
the optimistic trend of higher interest of specialists in
this topic and increase of the number of ordered tests
in some wards, after the intervention in the form of
training, leaflets and instruction on testing. Wrongly,
doctors are convinced that HIV and AIDS lay in the
field of interest of only infectious disease specialists.
Patients with symptoms of HIV infection may be
admitted to any hospital ward, admission room,
emergency room and any specialist center. Actual
practice for HIV testing is inconsistent in wards of
the same specialty and differ between individual
hospitals. Existing documents and guidelines of the
Polish Scientific Society for AIDS and accepted by
the Minister of Health and National Health Fund form
a very strong theoretical base for the implementation
of local diagnostic algorithms for everyday practice.
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narodowy program HIV/AIDS oraz szkolenie lekarzy,
pielęgniarek i laborantów.
W Polsce istnieje aktualizowany co roku dokument
pt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Naukowego
AIDS, który powinien stanowić instrukcję w postępowaniu diagnostycznym przy podejrzeniu zakażenia HIV
(9). Jednakże zalecenia te są mało znane innym specjalistom i nie są implementowane w podmiotach leczniczych w Polsce, ani ich wykonanie nie jest nadzorowane przez organy odpowiedzialne za opiekę zdrowotną
w naszym kraju.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Testowanie HIV powinno być ważnym elementem
polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego. Wykonywanie testów w kierunku HIV u pacjentów hospitalizowanych na podstawie stanów wskazujących na możliwość zakażenia jest najbardziej skuteczną strategią walki z epidemią HIV. Istotnym elementem w tej walce jest
redukcja liczby niezdiagnozowanych przypadków oraz
wcześniejsze rozpoznanie infekcji, co poprawia efekty
leczenia przeciwwirusowego, zmniejsza skutki odległe
choroby AIDS i przede wszystkim ogranicza transmisję
wirusa w środowisku. Zalecenia ECDC nakazują, aby
osobom, które zgłaszają się do jakiegokolwiek podmiotu leczniczego z którymś z ośmiu stanów klinicznych
wskazujących na infekcję HIV, bezwzględnie wykonywać test w kierunku HIV (2). Wiele zaplanowanych badań obserwacyjnych w Europie potwierdza skuteczność
tej strategii. Przedstawione w niniejszym doniesieniu
badanie częstości wykonywanych testów HIV w czterech wielospecjalistycznych szpitalach Mazowsza, jest
pierwszą w Polsce próbą oceny realnej sytuacji diagnozowania HIV oraz jest częścią ogólnopolskich działań
w ramach projektu „STOP Late Presenters”. Na tle
innych krajów europejskich, Polska wykazuje niskie
wskaźniki testowania w warunkach szpitalnych i poradniach o różnorodnej specyfice. W naszym badaniu
zaledwie 2,44% pacjentów hospitalizowanych miało
wykonany test w kierunku HIV. W wielu oddziałach
szpitalnych i poradniach nie podejrzewa się przewlekłej infekcji HIV jako przyczyny symptomów, z którymi pacjent się zgłasza do gabinetów specjalistycznych.
Ostrożnie należy podkreślić optymistyczny trend, że
po interwencji w postaci szkolenia, ulotek i instruktażu
o testowaniu, zwiększyło się zainteresowanie specjalistów tym zagadnieniem i w niektórych oddziałach liczba zleconych testów wzrosła. Niesłusznie panuje przekonanie, że HIV i AIDS to obszar zainteresowań tylko
lekarza chorób zakaźnych. Pacjent z objawami infekcji
HIV może się znaleźć w każdym oddziale szpitalnym,
w izbie przyjęć, w oddziale ratunkowym i każdej przychodni specjalistycznej. Realne praktyki testowania
HIV są niejednolite w obrębie oddziałów o tej samej
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Statistical analysis of raw data, preparation of
figures and tables was done by HTA Consulting, while
the whole project was created with organizational and
theoretical support by GILEAD Sciences Poland Sp.
z o. o., within the frames of „STOP Late Presenters”
project and regional consultant for infectious diseases
in the Mazovia region.

specyfice i różnią się także pomiędzy poszczególnymi
szpitalami. Istniejące opracowania i wytyczne wyznaczone przez Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS i zaakceptowane przez Ministra Zdrowia oraz Narodowy
Fundusz Zdrowia, stanowią bardzo mocną podstawę
teoretyczną do wprowadzania lokalnych algorytmów
diagnostycznych do codziennej praktyki.
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wierszami (28-31 wierszy na stronie). Poszczególne
strony manuskryptu powinny być numerowane.
Do wydruku manuskryptu należy załączyć plik artykułu w formie elektronicznej (na płycie CD) lub przesłać na adres e-mail: przegepidem@pzh.gov.pl).
Wersja elektroniczna musi być identyczna z tekstem
wydruku i zawierać nazwę pliku, w którym jest zapisany artykuł.
Pliki i wersja papierowa powinny być przygotowane
z wykorzystaniem czcionki typu Arial do rycin, wykresów i fotografii (10–12 pkt) oraz czcionki typu Times
do podpisów pod ryciny i pisania tekstu podstawowego.
2.2. Pierwsza strona tekstu powinna zawierać kolejno
na środku strony: pełne imię i nazwisko autora (autorów) kursywą, tytuł angielski pracy (dużymi pogrubionymi literami alfabetu), tytuł polski (dużymi niepogrubionymi literami alfabetu), nazwę (nazwy) instytucji/uczelni , w której wykonano pracę w językach
angielskim i polskim (Times 10-12 pkt). Streszczenie
i abstrakt należy dołączyć na oddzielnych kartkach.
2.3. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych i nazewnictwa oraz dokonywania za
zgodą Autorów koniecznych skrótów w tekście.

Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
ABSTRACT. Abstract should recapitulate the facts
and conclusions contained in the article – ca 250 words
(Times New Roman, 10-12 points).
Abstract should be attached to the manuscript on
a separate, unnumbered page.
KEYWORDS (3-5) should be placed under the
abstract, e.g.
Key words: Hib vaccination, the effectiveness
INTRODUCTION - provides the need (justification)
of the study and clearly specifies the purpose of research.
The literature quoted in the introduction should be
limited only to positions that have a direct relationship
with the content of this study. In the introduction, the
results or conclusions from the research should not be
included.
MATERIAL AND METHODS - in case of commonly
known methods, indicate the position of literature,
together with statistical methods used in study. If the
methods are already published but not widely known,
give a brief description, while for new or substantially
modified methods - deliver a full description.
In the epidemiological articles information should
be provided about the plan (protocol) of the study
covering the study population (age, sex, history of
immunization and other important characteristics),
procedures of randomization and criteria used for
allocation of persons to each group.
RESULTS - should be given in a logical sequence
in the text, with a possible reference to the tables
and figures. Data from the tables and figures should
not be repeated in the text where the most important
information should be summarized.
DISCUSSION - is to highlight new or important aspects
of research results and discuss their implications and
indicate their limitations. The results of own research
should be evaluated against the background of the
literature quoted by the authors. Do not repeat the detailed
data presented in the previous parts of the article.
CONCLUSIONS - should be specified in points or
presented briefly in a narrative form. Conclusions
should be logically connected with the objectives of
the research outlined in the introduction. Statements
and conclusions not based on the obtained results
should be avoided. Authors should refrain from
statements about the costs or benefits, if their work
does not contain economic data and their analysis. If
the hypothesis is expressed, it must be clearly stated
that it is a hypothesis. Do not present the results in
conclusions!

W tekście artykułu należy wyróżnić następujące części:
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo, Adres do korespondencji. W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyróżnić:
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski
(wersaliki, druk 10 pogrubiony).
Poszczególne części tekstu mogą być wyróżnione podtytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.
STRESZCZENIE I ABSTRAKT - Streszczenie powinno rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pracy – ok.
250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy dołączyć do
manuskryptu na oddzielnych, nienumerowanych kartkach.
SŁOWA KLUCZOWE (3-5) - w języku polskim
i angielskim powinny być umieszczone: polskie pod
streszczeniem, angielskie pod abstraktem, np.
Słowa kluczowe: Hib, szczepienia, skuteczność
Key words: Hib, vaccination, effectiveness
WSTĘP – należy omówić uzasadnienie podjętych badań i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel
prowadzonych badań.
Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograniczyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek
z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników
ani wniosków z przeprowadzonych badań.
MATERIAŁ I METODY – dla powszechnie znanych
metod należy podać pozycję piśmiennictwa, łącznie
z metodami statystycznymi stosowanymi w pracy. Dla
metod już opublikowanych, ale powszechnie nieznanych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa,
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych
metod – podać ich pełny opis.
W pracach epidemiologicznych należy podać informacje o planie (protokole) badania obejmującym badaną
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przydziału do poszczególnych grup.
WYNIKI – należy podać w logicznej sekwencji w tekście, z ewentualnym powołaniem się na tabele i ryciny.
Danych z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście,
gdzie powinny być podsumowane
najważniejsze informacje.
DYSKUSJA – należy podkreślić nowe lub ważne
aspekty wyników badań i omówić ich implikacje oraz
podać ich ograniczenia. Wyniki własnych badań powinny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzystywanego przez autorów artykułu. Nie należy powtarzać
szczegółowych danych przedstawionych w poprzednich częściach artykułu.
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Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
REFERENCES - should be limited only to the items
mentioned in the text and directly related to the topic of
the work - no more than 30 items. References should
be arranged in order of their citation. When quoting
the publication in the text only the serial number of it
should be given in parentheses. The publications cited
in tables or figure legend should be included in the
references and should be numbered after the citations
in the text.
Work accepted for publication but not yet published,
should be marked as “in press”; authors should obtain
written permission to cite such a position, as well as
confirmation that the work cited has been accepted for
publication.
When listing the references following sequence should
be maintained:
a) the name of the author(s) and the first letters of their
names. If the number of authors does not exceed three,
list all authors, if more than three, list the first three
authors followed by et al.;
b) the full title of the work;
c) recognized abbreviation of journal title (according
to The List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) year;
e) volume:
f) first and last page of work.
Do not use italics, bold or underlining.
For non periodic publications (e.g. books), give the
author(s) chapter title, book title, name and initials of
the editor, place of publication, publisher and year of
publication and page number(s) of the cited chapter.
EXAMPLES:
Articles from the journal:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U, et al. Pertussis
in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860-6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med 1996; 124 (11): 980-3.
Items without the author: should be cited as
anonymous or editorial. For example: Cancer in South
Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.
Books and monographs:
Note! Be sure to specify the page to which the
author refers.
1. Juszczyk J, Gladysz A. Differential diagnosis of
infectious diseases. 2nd ed. Warsaw: PZWL, 1996:
page(s).
2. Material published by institution: World Health
Organization / United Nations Children’s Fund.
State of the world’s vaccines and immunization.
Geneva: WHO, 1996: page(s).
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WNIOSKI – należy sprecyzować w punktach lub podać
krótko w formie opisowej. Wnioski powinny łączyć się
logicznie z celami pracy przedstawionymi we wstępie.
Należy unikać stwierdzeń i wniosków niewynikających z własnej obserwacji.
Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat
kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera ekonomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się
hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza. Nie
należy we wnioskach zamieszczać wyników!
PIŚMIENNICTWO – należy ograniczyć tylko do
pozycji cytowanych w tekście i mających bezpośredni
związek z tematem pracy – nie więcej niż 30 pozycji.
Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w kolejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac w tekście
należy podawać w nawiasach okrągłych tylko liczbę
porządkową odnośnej publikacji w spisie piśmiennictwa. Należy również podać pozycje cytowane w tabelach lub w legendzie rycin.
Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepublikowane, powinny być oznaczone jako: „w druku”; autorzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie
takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca
została zaakceptowana do druku.
W wykazie piśmiennictwa należy zachować następującą kolejność:
a) nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion.
Jeżeli liczba autorów nie przekracza
trzech należy zacytować wszystkich, jeżeli autorów
jest więcej niż trzech, należy
zacytować trzech i dodać „i in” (et al.).
b) tytuł pracy w pełnym brzmieniu;
c) tytuł czasopisma w uznanym skrócie (według The
List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) rok;
e) tom;
f) pierwsza i ostatnia strona pracy
Dla wydawnictw nieperiodycznych (np. książek) należy podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach zbiorowych, tytuł książki, nazwisko i inicjały jej redaktora,
miejsce wydania, wydawcę i rok wydania oraz strony
od – do cytowanego rozdziału.
PRZYKŁADY:
Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U,et al. Pertussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med 1996;124(11):980–3.
Pozycje bez autora należy cytować jako: Anonimowe
lub Editorial. Np.: Cancer in South Africa [editorial].
S Afr Med J 1994;84:15.

Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
3. Chapter in the book: Krotochwil-Skrzypkowa
M. Postvaccinal reactions and complications. In:
Debiec B, Magdzik W, ed. Vaccinations. 2nd ed.
Warsaw: PZWL: 1991:76-81.
4. Report from the conference: Bengtsson S, Solheim
BG. Enforcement of data protection, privacy and se
curity in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92
Proceedings of the 7th World Congress on Medical
Informatics, 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland.
Amsterdam: North-Holland, 1992,1561-5.
5. Quoting articles distributed electronically on the
internet can be done by listing their web address
and bibliographic data of the printed version, if
any, eg. Outbreak of bacterial conjunctivitis at the
College-New Hampshire. MMWR 2002; 51:205-7
http://www.cdc.gov/mmwr/
Address for correspondence - should include the
name and institutional or personal address of the
Author(s), phone number and e-mail.
Tables - should be typed on separate pages/ sheets
and numbered in sequence of Roman numbers. The
numbering of the tables should correspond to the
sequence of their appearance in the text. Tables should
be provided with titles (at the top).
Each column of the table should have a short header,
a broader explanation should be given in footnotes
below the table, not in the header. Statistical measure
of variability used in tables should be given such as
standard deviation or standard error of the mean. The
number of tables should be limited to truly necessary
for documentation of results.
Figures – should be saved as PDF, JPG, PNG, GIF,
TIFF, bitmap (in the correct resolution) and submitted
along with the printout on separate pages. Figures
should be provided with captions.
In case of photographs or graphic files without captions,
their numbers and captions should be included in
the file names or a separate file with all figures with
captions should be submitted.
References to figures or tables should be given in a form
of consecutive numbers in parentheses, for example
(Fig. 1) or (Table I). Places to include illustrative
material in the text should be marked on the margin of
the manuscript.
Text within tables, diagrams and figures as well as
axis captions and graph legends should be provided
only in English.
THE REVIEW PROCESS
Each article is evaluated by at least two independent
reviewers.

Artykuły z polskojęzycznego czasopisma medycznego:
Kostrzewski J. Postępy wykorzenienia poliomyelitis
w świecie. Przegl Epidemiol 1994;48:355–60.
Naruszewicz-Lesiuk D, Wieczorkiewicz N, Iwińska-Buksowicz B, i in. Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) w Polsce w latach 1990–1993.
V etap badań epidemiologicznych. Przegl Epidemiol
1995;49:261–6.
Książki i monografie
Uwaga! Należy koniecznie podawać strony, na które powołuje się Autor.
1. Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa
chorób zakaźnych. Wyd 2. Warszawa: Wydaw. Lek.
PZWL; 1996: strona od – do.
2. Jeśli autorem jest organizacja: World Health
Organization / United Nations Children’s Fund.
State of the world’s vaccines and immunization.
Geneva: WHO; 1996: strona od – do.
3. Rozdział w książce: Krotochwil-Skrzypkowa M.
Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec
B, Magdzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd 2.
Warszawa: PZWL;1991: 76–81.
4. Doniesienie z konferencji: Bengtsson S, Solheim
BG. Enforcement of data protection, privacy
and security in medical informatics. In: Lun KC,
Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors.
MEDINFO 92. Proceedings of the 7thWorld
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6–10;
Geneva, Switzerland. Amsterdam: Nort-Holland;
1992,1561–5.
5. Cytowanie
artykułów
rozpowszechnianych
w formie elektronicznej przez internet może
być dokonywane przez podanie ich adresu
internetowego oraz danych bibliograficznych ich
wersji drukowanej, jeśli taka istnieje, np. Outbreak
of Bacterial Conjunctivitis at a College--New
Hampshire. MMWR 2002;51:205-7. http://www.
cdc.gov/mmwr/
Adres do korespondencji – należy podawać nazwę
i adres miejsca pracy lub prywatny autora (autorów)
oraz podać numery telefonów i adres e-mail.
Tabele – należy umieścić na oddzielnych stronach/
arkuszach i ponumerować kolejno cyframi rzymskimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chronologii lub pojawianiu się w tekście.
Tabele powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry)
w języku angielskim i polskim.
Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki nagłówek, a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczone
w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku. Zawartość tekstowa tabel, diagramów i rycin oraz tytuły osi
i legenda wykresów powinny być przygotowane w języku angielskim.
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Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
Reviewers and authors do not know their identities
(“double-blind review process”).The review is to
be submitted in written form. It has to determine
unequivocally whether the manuscript should be
published, revised or rejected. Based on the reviews
gathered, Editors make the final decision with regard
to the publication of articles. On an annual basis
Epidemiological Review publishes a list of reviewers
who have collaborated with editorial board.
FEE FOR PUBLICATION
Fee for articles accepted for printing in the amount
PLN 400 (including VAT) for Polish Authors and EUR
100 for foreign Authors.
The payment rules apply to manusc ript sent to Editor
after January 1,2018.

W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowane
statystyczne miary zmienności, takie np. jak standardowe odchylenie czy standardowy błąd średnich. Liczbę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie niezbędnych dla dokumentacji uzyskanych wyników.
Ryciny – powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: PDF, JPG, PNG, GIF, TIFF, mapa
bitowa (w odpowiedniej rozdzielczości) i załączone na
oddzielnych wydrukach, w wersji elektronicznej w oddzielnych plikach.
Ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy w językach angielskim i polskim.
W przypadku fotografii i plików graficznych utworzonych bez podpisu – numeracja i podpis (w całości) powinny być zawarte w nazwie pliku lub należy dołączyć
oddzielny plik z wykazem rycin z podpisami.
W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w nawiasach kolejne numery rycin lub tabel np. (Ryc. 1)
lub (Tab. I). Miejsca włączenia materiału ilustracyjnego powinny być zaznaczone ołówkiem na marginesie
manuskryptu.
ZASADY RECENZOWANIA
Każda praca jest poddawana ocenie przez co najmniej
2 niezależnych recenzentów.
Recenzenci i autorzy prac nie znają swoich tożsamości
(tzw.”double-blind review process”).
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu
do publikacji, dopuszczenia po poprawkach lub jego
odrzucenia.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułów do
publikacji podejmuje redakcja na podstawie uzyskanych recenzji. Raz w roku czasopismo podaje do wiadomości listę recenzentów współpracujących z redakcją.
OPŁATY ZA PUBLIKACJĘ
Za prace publikowane w Przeglądzie Epidemiologicznym - Epidemiological Review od stycznia 2018 roku
pobierane są opłaty (za prace przyjęte do druku) w wysokości 400 PLN (z VAT) dla autorów polskich i 100
EU dla autorów zagranicznych
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